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ELŐSZÓ 

1. A kutatási feladat jelentősége, a dolgozat célkitűzése 

A pécsváradi bencés monostor hazánk egyik legkorábbi alapítású és a 

középkor folyamán az egyik legnagyobb tekintélyű egyházi központja volt. 

Története azonban, közvetlen királyi alapítása, az Árpádok családjával 

fenntartott szoros kapcsolata, a bencés renden belül elfoglalt előkelő helye, 

anyagi javainak bősége és nem utolsó sorban hiteleshelyi tevékenysége ellenére 

is, csak kevéssé ismert. A kutatás látóterébe mindössze alapítólevelének 

hitelességi kérdései és a magyar legendairodalomban való felbukkanása révén 

került. Azonban e két kutatási irány - lévén jobbára filológiai jellegűek -

művelői sem elsősorban a monostor történetének feltárását, hanem inkább az 

említett források elemzését tűzték célul. Történeti szempontból mindeddig 

leginkább Gállos Ferenc pécsváradi helytörténész foglalkozott a monostor 

históriájával, de a forrásbázis tekintetében - nem hivatásos történész lévén -

korántsem törekedett a teljességre. A történeti kutatások terén feltétlenül meg 

kell említeni a Sörös Pongrác által szerkesztett Pannonhalmi Rendtörténetet, 

amelynek 12/b kötete, az 'Elenyészett bencés apátságok' közt a pécsváradival is 

foglalkozik. G munka azonban, jóllehet a rend- és különösen pannonhalmi 

központjának története szempontjából máig alapvető jelentőséggel bír, nem 

tekintette, nem tekinthette feladatának, hogy az egyes monostorok történetével 

a teljesség igényével foglalkozzon. Szintén meg kell még említeni Sörös 

Pongrác 'A pécsváradi bencés apátság' című önálló tanulmányát a Katolikus 

Szemle 1905. évi 9-10. füzetében (Különlenyomat: Bp., 1905 ). Az eddigi 

kutatások tehát egyáltalán nem, vagy csak alig támaszkodtak a monostor 

történetének egyik leggazdagabb forrásbázisára, a hiteleshelyi tevékenység 

során keletkezett okleveles anyagra. Ennek feltárása és a hiteleshelyi munka 

I 



elemzése nélkül azonban semmiképp nem rajzolható hiteles kép a monostor 

történetéről. 

Hasonlóképp fontos szerepet kap az oklevéltár összeállítása a 

hiteleshelyi kutatások szempontjából is. A hiteleshelyek kutatása terén 

napjainkig is számos jelentős munka született, sőt a részfeltárásokra építve 

lassan talán az országos szintézis megalkotása is lehetővé válik majd. A 

legújabb eredmények közül mindenképp említést érdemel Koszta Lászlónak a 

pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenységét elemző monográfiája, amely 

részletességét és vizsgálati szempontjainak sokszínűségét tekintve kiemelkedik 

a hiteleshelyek eddigi irodalmából. (Koszta László: A pécsi székeskáptalan 

hiteleshelyi tevékenysége. 12 14-1353. Tanulmányok Pécs történetéből 4. Pécs, 

1998.) Mégis e kutatási irány talán legnagyobb hiányossága, s jelentőségét 

tekintve vélhetően emiatt marad el jóval a lehetőségeihez képest, hogy a 

munkák során felhasznált forrásbázisnak csak elenyésző töredéke látott, ilyen 

vagy olyan formában, napvilágot. Ez nemcsak azzal a következménnyel jár, 

hogy az egyes elemzések során nem érvényesített szempontok alapján történő 

vizsgálatok utólagos elvégzése már komoly nehézségeket okoz, hanem azzal is, 

hogy középkori okleveles anyagunk egy tekintélyes része - jó esetben csak 

átmenetileg - elveszett az egyéb szempontú kutatások számára. Ennek a 

helyzetnek valószínűleg a helytörténet a legfőbb kárvallottja; minthogy a 

hiteleshelyek oklevélanyaga e vonatkozásban páratlanul bőséges adatokkal 

szolgál az ilyen irányú kutatások számára. A dolgozat legfőbb célja ezért a 

pécsváradi bencés konvent által 1526. augusztus 29. előtt kiadott és 

fennmaradt hiteleshelyi oklevelek teljeskörű összegyűjtése, regeszta 

formájában történő közreadása, s ezáltal egy sokoldalúan hasznosítható, 

többféle vizsgálat számára is szilárd alapot biztosító oklevéltár létrehozása 

volt. Hasonló jellegű gyűjtemény összeállításának ötletét vetette fel és annak 

elkészítését is megkezdte Komjáthy Miklós, aki 1970-ben a somogyi konvent 

által kiadott oklevelek kivonatokban történő közlését a II. Lajos korában 

keletkezettekkel indította meg. E munka folytatására, illetve időben a 

hiteleshelyi működés megindulásától történő újrakezdésére vállalkozott Borsa 
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Iván, a Magyar Országos Levéltárnak (MOL) immár nemcsak a Diplomatikai 

Levéltárára (DL), hanem az időközben létrejött Diplomatikai 

Fényképgyűjteményének (DF) anyagára is támaszkodva. A kettejük által, a 

Somogy megye múltjából című levéltári évkönyvek majd' negyedszáz 

közleményében közreadott több, mint 600 regeszta jelenti mindezidáig a 

hiteleshelyi oklevelek feltárásának talán legjelentősebb eredményét. (A 

vállalkozás történetéről rövid összefoglaló olvasható a Borsa Iván által 

publikált első közlemény bevezetőjében: A somogyi konvent oklevelei az 

Országos Levéltárban 1215-1300. In: Somogy megye múltjából. 26. Szerkó-

Szili Ferenc. Kaposvár, 1995. 3-18.) 

Jelen munka kapcsán alapvető igényként jelentkezett, hogy minden 

pécsváradi hiteleshelyi kiadvány helyet kapjon a gyűjteményben, függetlenül 

attól, hogy nyomtatásban - teljes szövege és/vagy regesztája révén - már 

megjelent-e. Feldolgozásra kerültek azok az oklevelek is, amelyek csak tartalmi 

átirat vagy említés formájában, és azok is, amelyek csak nyomtatott kiadásban 

maradtak ránk. Figyelmen kivül hagytam azonban a konvent által kiadott 

ügyvédvalló oklevelek említéseit, és nem regisztrálja a munka azokat a 

konventhez intézett parancsleveleket sem, amelyekre minden bizonnyal 

született ugyan hiteleshelyi jelentés, de az semmilyen formában nem maradt 

fenn. A dolgozat másik fontos, bár a témaválasztásból eredően kevésbé jelentős 

célkitűzése, hogy ha csak a legcsekélyebb mértékben is, de hozzájáruljon a 

magyar medievisztika forráshiányának enyhítéséhez. Természetesen ezt a 

problémát csak egyetlen úton: kronologikus alapon történő, egységes elveken 

alapuló, szisztematikus forráskiadás révén lehet hatékonyan és érdemben 

megoldani, miként arra az anjou-kori és a zsigmond-kori oklevéltárak készítői 

vállalkoztak is. Ennek ellenére azonban a tematikus szempontú feldolgozások 

létjogosultsága sem kérdőjelezhető meg. Különösen olyan esetekben nem, 

amikor azok olyan korszakok - Hunyadi- és Jagelló-kor - anyagát is feltárják, 

amelyek kútfői a szisztematikus kiadás lehetőségét még perspektívájában is 

nélkülözni kénytelenek. 
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2. A feldolgozás főbb elvei, módszerei 

A dolgozat anyagának összegyűjtését a MOL két, 1526 előtti 

oklevélgyűjteménye (DL, DF), valamint a csak nyomtatásban rendelkezésre 

álló okmányok alapján végeztem el. Alapvető kiindulópontként a MOL kiadói 

mutatója szolgált. Az ebben pécsváradiként feltüntetett, valójában azonban más 

kiadótól származó okleveleket a dolgozat nem regisztrálja. A feldolgozás 

minden esetben fényképről, illetve mikrofilmről történt, ezért - mivel a 

kéziratokat nem állt módomban kézbe venni - az oklevelek külső jegyeinek 

leirása szűkösebb az elvárhatónál. Nem tudtam közölni mindenekelőtt az 

oklevél anyagát és a pecsét számos jellemzőjét, még privilégiumok esetében 

sem. Amennyiben az oklevél hátoldaláról - bár ezt külön nem jelzem - nem 

készült felvétel, úgy hiányoznak az ott szereplő információk is. Ezeket a 

hiányokat, amennyire lehetett, olyan jegyek megadásával igyekeztem 

ellensúlyozni, amelyek általában nem részei ugyan a megszokott leírásoknak, 

de a konvent hiteleshelyi írásbelisége szempontjából jelentőséggel bírnak (pl. a 

kezdőbetű díszítettsége, vonalazás, az első sor sajátos írásképe, stb ). 

A regesztázás - a 'regeszta' és a 'tartalmi kivonat' kifejezéseket 

szinonimaként használom - alapelveit tekintve a magyar medievisztika ma két 

eltérő, jól kitapintható gyakorlattal rendelkezik. Az egyik - időben korábban 

kialakult - irány a Zsigmondkori Oklevéltár készítésének hosszú és 

viszontagságos története során formálódott ki. Ennek a kivonatolási eljárásnak 

Mályusz Elemér volt a legfőbb meghonosítója és terjesztője, s az oklevéltár 

köteteiben lényegében mind a mai napig ezek az elvek érvényesülnek. 

(Ismertetésük e helyütt megoldhatatlan, de összefoglalásuk hozzáférhető: 

Mályusz Elemér: A Zsigmondkori Oklevéltárról. In: Századok 116 (1982) 923-

958., időbeli változásaikról pedig az egyes kötetek előszói tájékoztatnak.) Az 

oklevelek tartalmi ki vonat olásának és feldolgozásának újabb gyakorlatát az 

Anjou-kori Oklevéltár munkálatai kapcsán dolgozta ki a Kristó Gyula 
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főszerkesztőségével működő, Blazovich László, Érszegi Géza, Makk Ferenc 

alkotta szerkesztőbizottság. (Ezen elvek összefoglalása megtalálható az Anjou-

kori Oklevéltár 1990-ben megjelent, Kristó Gyula által szerkesztett első 

kötetének előszavában.) Dolgozatomban - már amennyire jellege lehetővé tette 

- inkább ez utóbbi gyakorlatot igyekeztem követni, jóllehet önálló gyűjtemény 

lévén, az Anjou-kori Oklevéltár sorozata számára lefektetett feldolgozásbeli 

alapelvek következetes alkalmazása nem volt olyan szoros követelmény, mint a 

sorozat keretében elkészülő kötetek esetében, ahol az egységes megjelenés 

érthető módon igényli azt. A gyűjtemény tematikus jellege már önmagában 

predesztinálta a feldolgozásbeli eltéréseket. Ezek közül talán a 

legszembeszökőbb a parancslevelek - olykor csaknem egészének - tartalmi 

beemelése a konvent által kiadott jelentések kivonataiba. Ezt a megoldást 

azonban több szempont is indokolta. Egyrészt a hiteleshelyi oklevelek 

regesztái, a parancslevelek megfelelő információi nélkül túlságosan is 

semmitmondóak lettek volna, hiszen a konvent számos esetben 

(tudományvételek) a mandátum szó szerinti átírása mellett csak igazolja az 

abban foglaltakat. Ilyenkor a jelentőlevél az intitulatio-n és a dátumon kívül 

mindössze a konventi kiküldött nevét és az eljárás idejét tartalmazza „hasznos" 

információként. A parancsleveleket azért sem lehetett különválasztani a 

jelentőlevelek regesztáitól, mert önálló tételként való nyilvántartásuk egyrészt 

teljesen szétzilálta volna az oklevéltár egységét, másrészt pedig elhelyezésük is 

problémás lett volna. A parancslevelek lényegi részeit természetesen lehetett 

volna erősen rövidített formában is kivonatolni - különös tekintettel a 

hatalmaskodásokban résztvevő személyek névsorára - , ezt azonban több okból 

sem látszott célszerűnek megtenni. Egyrészt a parancsleveleknek a regesztákba 

illesztett részei olyan lényeges, a birtoktörténet, genealógia, jogtörténet, 

művelődéstörténet, stb. számára is hasznosítható, sok esetben csak a 

hiteleshelyi oklevél részeként fennmaradt információkat tartalmaznak, amelyek 

elhagyása esetén a munka egyik legfőbb célja esett volna kútba: a helytörténet 

tanulmányozására is alkalmas oklevéltár készítése. A parancslevelek 
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lényegesnek tartott, vagy a hiteleshelyi oklevélben szereplő adatokat kiegészítő 

információi (névváltozatok, személyek származási helye, stb.) tehát, még ha az 

egy oklevél - egy regeszta elve sérült is ezáltal, bekerültek a hiteleshelyi 

oklevelek kivonataiba, de elkülöníthetőségüket biztosítandó: dőlt betűvel 

szedve. 

Az oklevéltár végéről - elsősorban teijedelmi okok miatt - hiányoznak 

a mutatók. E hiány azonban a jelen gyűjtemény kapcsán nem pusztán formai, 

hanem metodikai kérdés is, amely igazából a IS. és 16. századi oklevelek 

regesztázása kapcsán kerül előtérbe. Említett tanulmányában már Mályusz 

Elemér is felvetette, hogy a nagyon hosszú névsorok - mindenekelőtt a 

hatalmaskodási esetek résztvevőinek felsorolásai - beemelése az oklevelek 

kivonataiba azzal a következménnyel jár, hogy „áttekinthetetlen tömegük [...] a 

kutatást inkább gátolja, mint könnyíti." Nem kevésbé súlyos probléma 

azonban, hogy ezek a névsorok oly' mértékben felduzzasztják a mutatók 

állományát, hogy használhatóságuk kétségessé válik, a teijedelmi 

következményekről nem is szólva. Mivel azonban e névsorok fontos elemeket 

és információkat is hordozhatnak, ezért a Zsigmondkori Oklevéltár készítése 

során Mályusz Elemér azt a megoldást választotta, hogy „a 

hatalmaskodásokról szóló oklevelek névsoraiból csak a jellegzeteseket" emelte 

ki, „elsősorban a kézműves foglalkozásokra utalókat, azután a magyar 

közszavakkal azonosakat, a nem magyar etnikumokat bizonyítókat, s más, 

valami okból szokatlannak látszókat." Ezzel azonban még nem tekinthető 

megoldottnak a kérdés, mert „mivel pedig nem közömbös, hogy pl. két mészáros 

és egy fazekas a falu hány lakosa közt foglal helyet, szükséges volt a felsorolt 

nevek számát megállapítani", ehhez pedig, miként az egyik lábjegyzetben 

leírja, „legcélravezetőbbnek bizonyult a névsorokat leírni...". Fentiekkel 

azonban - talán azért is, mert a nyomdai költségek terhe nem nyomta a 

vállamat - jelen dolgozat elkészítése során nem tudtam azonosulni. Leginkább 

azért nem, mert több szempontból sem jelentett volna megoldást. Egyrészt az 

említett névsorok elemeinek többsége ilyen vagy olyan megfontolásból amúgy 
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is bekerült volna az oklevelekbe. Különösen jellemző például ebből a 

szempontból a magyar vezetéknevek 15-16. századi elterjedése - foként a 

jobbágyok körében - és ezzel párhuzamosan az apa-fia típusú névadás 

visszaszorulása. Másrészt az oklevelek ezen névsorai önálló kutatások alapját is 

képezhetik, például fontos demográfiai tanulságokkal szolgálhatnak. Ennek 

kapcsán érdemes megemlíteni Hunyadi István: A XVI. századi idézőlevelek 

demográfiai értéke című cikkét (In: Arrabona 15. A Győri Xántus János 

Múzeum Évkönyve. Győr, 1973. 251-256.), amely ugyan idéző- és nem 

nyomozólevelek kapcsán, de lényegében ugyanilyen névsorok demográfiai 

elemezhetőségét veti fel. Harmadrészt, amennyiben az oklevelek tartalmi - és 

részben formai - információinak megőrzését a kivonatok feladatának tekintjük, 

úgy ezen névsorok rögzítése mindenképp indokoltnak látszik, annál is inkább, 

mivel a teljes szövegű oklevélkiadás - több okból is érthető - háttérbe 

szorulásával a regeszták informatikai szempontból az oklevelek kutathatóvá tett 

„biztonsági másolatainak" is tekinthetők. Ami pedig a mutatók kérdését illeti: 

ezek elkészítésének gyakorlata nagymértékben függ a gyűjtemény további 

sorsától. Nyilvánvaló, hogy a nyomtatott forma nyomtatott mutatót kíván, de 

azt is figyelembe kell venni, hogy a sokkötetes, nyomtatott gyűjtemények 

mellett az elektronikus formában tárolhatók és használhatók iránt várhatóan 

egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik majd, ezek anyagának indexelése, 

adatbázisba szervezése pedig számos ponton el fog térni az eddigi gyakorlattól. 

(Ma már például a MOL Mohács előtti anyagának összes mutatója otthon is 

használható, mivel egységes adatbázisként, egyetlen CD-n elfér. Annyi 

mindenesetre bizonyos, hogy a nyomtatott mutató - bár nyomtatásban 

megjelent szövegek esetében mindenképp szükséges - igen költséges. Az 

Anjou-kori Oklevéltár eddig megjelent 10 kötete például 3359 oldalnyi 

regesztát közöl, ehhez pedig - tárgymutató nélkül - 1303 oldalnyi mutató 

tartozik (a teljes teijedelem kb. 39 %-a), amely körülbelül három átlagos kötet 

regesztái számára lenne elegendő. A Zsigmondkori Oklevéltár eddig kiadott 
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kötetei esetében pedig 3671 oldalnyi oklevélkivonatot 713 oldal mutató (kb. 16 

%) kísér.) 

Szintén nem törekedtem a minimum elvének megtartására a 

határjárások, határleirások kivonatolása során. A Zsigmondkori Oklevéltár 

esetében Mályusz Elemér az oklevelek ezen részei kapcsán azt tartotta célra 

vezetőnek, hogy „a kivonat tartalmazzon minden földrajzi nevet - vizek, dűlök, 

helységek nevét - adjon számot mindazokról az objektumokról, amelyek a táj 

jellegére jellemzőek (út, szántó, rét, szőlő, erdő, fák nevei, jelezve, hogy egy-egy 

fajta a leírásban hányszor fordul elő) mellőzve azonban azokat az utalásokat, 

az égtájaknak a határjárók útjának leírásában számtalanszor előforduló 

jelzését, amelyek csak a falu múltjának kutatóját érdekelhetik." Ezt az elvet 

azonban maga a Zsigmondkori Oklevéltár sem valósitja meg következetesen, 

minthogy számos esetben a határleírásokat - örvendetes módon - teljes 

szövegükben közli. Az Anjou-kori Oklevéltár gyakorlata szerint a kötetek 

szerkesztői a határjeleket és a leírásokban szereplő földrajzi elemeket alany 

esetben, vesszővel elválasztva csak felsorolják, szintén mellőzve az égtájak 

megnevezéseit. A határleírások kivonatolására előbbi gyakran használja az 

oklevelek latin kifejezéseit, utóbbi viszont magyarra fordítva rögzíti azokat. 

Jelen dolgozatban a határleírások regesztázása az Anjou-kori Oklevéltár 

köteteiben szereplő formára épül, de a kivonatokban az égtájakat - minthogy a 

konvent gyakorlata és a helytörténet szempontjából egyaránt releváns lehet - is 

jelöltem és számos esetben zárójelben a latin kifejezéseket is megadtam. 

A formulás részeket általában nem közlöm, kivéve az insinuatio-t, 

melynek jelzésszerű megadására azért volt szükség, mert ennek a 

jogcselekménynek a megtörténtére gyakran csak a rá vonatkozó formula 

megléte utal. A birtokok tartozékaira és haszonvételeire, minthogy 

előfordulásuk sokszor a formulák szintjén marad, csak akkor utalok, ha a leírás 

külön is részletezi, konkrétan meg is nevezi azokat. Ebben az esetben közlöm is 

az egyes elemeket, mert bár főként a 15. század végén, 16. század elején még 

konkrét felsorolásukban is szinte formulaszerűvé válnak, használatuk és 
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előfordulásuk mégis mutat némi változatosságot. A helynevek eredeti alakjait 

nem adom meg abban az esetben, ha az magyarra fordítható szabályos latin alak 

(pl. Quinqeecclesiae), valamint a mai alakot használom a parancslevél keltének 

helyeként is, Buda és Visegrád esetében (pl. Bvda, Wysegrad ~ Wyssegrad... 

helyett). Kivétel mindezek alól Pécsvárad nevének latin alakja, melynek az 

intitulatio-ban való előfordulása mellett - ha alakváltozatot jelent - a 

parancslevél inscriptio-jában található formáját is rögzítettem, utóbbit 

természetesen dőlten szedve. Jeleztem továbbá minden olyan eltérést is, amely 

a pécsváradi konvent intitulatio-ja és a parancslevelek inscriptio-ja. között a 

konvent megnevezésében mutatkozott. A regeszták elkészítésekor igyekeztem 

az oklevelek terminológiájára is tekintettel lenni, ezért sok esetben az egyes 

kifejezések latin megfelelőit (is) közlöm. Erre leginkább akkor került sor, ha az 

eredeti kifejezés jelentéstartalmának nincs egyértelmű magyar megfelelője (pl. 

comes, fráter, stb.), illetve ha az pontosabban vagy árnyaltabban fejezi ki a 

mondanivalót, amelyhez képest a regesztában szereplő magyar megfogalmazás 

egyben már interpretációt is jelent. Ezt az eljárást igyekeztem követni akkor is, 

ha az eredeti terminológiát a magyar regeszta összemosná (pl. sessio, locus 

sessionis, porta, fundus curie). 

A regeszták sorrendjét az oklevelek kiállításának időrendje határozta 

meg. Ha egy napon több oklevél is kiadásra került, akkor - amennyiben volt 

ilyen - a bennük átírt parancslevél dátuma, ha ez is megegyezett, akkor az 

eljárás időpontja jelentette az időrendbe sorolás alapját. Amennyiben ezek 

közül egyik sem jelentett megoldást, úgy a levéltári jelzet számsorrendjét 

választottam a rendezés alapjául. Az egyes napoknak csak ante quem-}ére vagy 

csak post quem-jére datálható oklevelek kivonatai közvetlenül a nevezett napon 

kiadott(ak) elé, illetve után kerültek. A csak év-hónap dátumot tartalmazókat a 

megfelelő hónap, a csak évjelöléssel ellátottakat pedig a megfelelő év végére 

soroltam. Azoknak az okleveleknek a regesztái, melyek keletkezésének 

időpontja csak egy évkörrel volt megadható, az évkör kezdő évének legvégén 

kaptak helyet. 
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3. Eredmények 

Jelen dolgozat a teljességre törekvés igényével tartalmazza a pécsváradi 

konvent valamennyi, 1526. augusztus 29. előtt kiadott hiteleshelyi oklevelének 

regesztáját. A feltárt anyag mennyisége és az ideális teljesség között azonban 

minden bizonnyal van különbség. Ennek egy része a levéltári mutatók hibáira 

vezehető vissza. Minthogy a munka során nem egy, a pécsváradi konventnek 

tulajdonított, valójában azonban más kiadótól származó oklevéllel találkoztam, 

és mivel nyomtatott kiadásból előkerült néhány olyan, amelyet a mutató nem 

pécsváradinak tüntetett fel, így egész biztos, hogy vannak még olyan pécsváradi 

konventi kiadványok, amelyek más kiadóhoz sorolva lappangnak. Különösen 

nagy az ilyen jellegű eltérés lehetősége a pécsváradi konvent esetében, melynek 

intitulaio-]a, a 15. század első feléig általános formájában (Conventus 

monasterii Waradiensis) összetéveszthető a nagyváradi káptalan (Capitulum 

monasterii Waradiensis), de még inkább a váradhegyfoki konvent (Conventus 

monasterii Sancti Stephani prothomartiris de promontorio Waradiensi) 

elnevezésével. Szintén növelhetik a hiányt a mutatókban nem regisztrált 

tartalmi átiratok és említések. A csak nyomtatott formában fennmaradt 

oklevelek közül - főként, ha azok kis példányszámban, rossz terjesztési 

feltételekkel megjelent helytörténeti kiadványokban láttak napvilágot - is 

előkerülhet még néhány. Azokat az eredményeket azonban, amelyek a 

pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltárára épülő kutatások kapcsán 

születhetnek, a későbbiekben előkerülő oklevelek bár színesíthetik, de 

alapjaiban valószínűleg nem kérdőjelezhetik meg. Jelen gyűjtemény 

segítségével mindenekelőtt a pécsváradi konvent hiteleshelyi tevékenységének, 

-gyakorlatának teljes és részletes, egy országos összehasonlító vizsgálatban is 

hasznosítható feltárása válik lehetővé. 

Mivel az összegyűjtött anyag időhatára 1526-ig terjed, ezáltal a 

hiteleshelyi munka szervezésében, elvégzésében a hosszútávú változások is jól 

kimutathatók. Ezek között említhető a külső hiteleshelyi tevékenység 15. 
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század közepén megjelenő új eleme. Először 1442-ben találkozhatunk a 

konvent gyakorlatában azzal a jelenséggel, hogy a hiteleshelyi kiküldött nem 

világi ember mellé rendelt tanúként, hanem önállóan végez közjogi 

vonatkozású külső hiteleshelyi munkát (1442. július 22. - DF 260015). Ez a 

változás igen lényeges, hiszen a külső hiteleshelyi munka jogi alapját épp a 

világi kiküldött (pristaldus, királyi-, nádori-, báni ember, stb.) melletti, a 

jogcselekmény elvégzése szempontjából csak megfigyelőként, tanúként 

teljesített szolgálat jelentette, amely szerep az oklevelek nyelvezetében is 

következetesen tükröződik, minthogy az eljárás - egyes szám harmadik 

személyű igékkel rögzített - jogi lépéseit mindig a világi hivatalos személy 

végezte, a hiteleshely tanújának jelenlétében. A jelen oklevéltár regesztáiban a 

kiküldöttek „aktív" és „passzív" szerepét azonban nem érzékeltettem - hanem 

az eljárás jogi cselekményeit egyszerűen többes szám harmadik személyű 

igékkel fejeztem ki - , mivel az eljárás a hiteleshelyi tanú jelenléte nélkül nem 

lehetett törvényes, másrészt pedig a regeszták szövegét ez a megkülönböztetés 

nyelvtanilag csak még inkább megterhelte volna. 

Számos más kutatás számára e gyűjtemény, ha nem is teljes, de igen 

értékes forrásbázist kínál, különösképp a forrásfeldolgozottsági szintjét tekintve 

igen rossz helyzetben lévő 15. század nagy részének és a 16. század Mohácsig 

teijedő időszakának tekintetében. Ezek közül mindenekelőtt a helytörténeti 

kutatások számára teremtett lehetőségeket kell megemlíteni. Az oklevelek 

nemcsak Pécsvárad városának történetére, lakóira vonatkozóan tartalmaznak 

értékes adatokat, hanem a hiteleshely tevékenysége során érintett területekére 

(pl. Várkony falu - ma: Zengővárkony), sőt a konvent előtt tett bevallások 

révén távolabbi vidékekére (pl. Bars-, Csongrád-, Kőrös-, Szabolcs-, Valkó 

megye) nézve is. Ez utóbbiak közül külön is megemlíthető a Maróti Mátyus 

királyi lovászmester bevallásáról 1467. június U-én kiadott oklevél, melynek 

révén - hogy bandériumának kiállítási költségeit fedezze - több Pest- és Pilis 

megyei birtokát adja el, köztük Zsámbék mezővárost, illetve az ott épült 

Keresztelő Szt. János-templomban bírt kegyúri jogát. Az oklevéltár anyaga az 

XI 



egyháztörténet számára is jól hasznosítható (pl. pécsi prépostok ügyei és 

kanonokok nevei, a gyulai pálosok és Alsáni Bálint pécsi püspök viszálya, a 

margitszigeti apácák dél-dunántúli érdekeltségei, stb.). A pécsváradi bencés 

konvent szerzeteseire vonatkozóan ezek a hiteleshelyi oklevelek jelentik a 

legfőbb, s majdhogynem az egyetlen olyan kútfőt, amelynek alapján legalább 

kísérletet lehet tenni a monostorban élt szerzetesek létszámának megbecslésére, 

de alapvető jelentőségű adatokat tartalmaznak az apát földesúri hatalmára és a 

monostor anyagi helyzetére, gazdálkodására vonatkozóan is. Az oklevelekben a 

genealógia által hasznosítható információk száma sem jelentéktelen. Minthogy 

a hiteleshelyek előtt zajlott ügyekben a rokoni kapcsolatok - fontos jogi 

vonatkozásaik miatt - jelentős szerepet játszottak, ezért az ilyen ügyekben 

kiállított oklevelek genealógiai szempontból általában igen informatívak (pl. 

özvegyek, feleségek nevei, apjuk, elhunyt és/vagy még élő férjük (néha több 

elhunyt férjük), gyermekeik nevével, stb.). Különösen sok adatot tartalmaznak a 

pécsváradi oklevelek a Gyulai- és a Bátmonostori-család történetére 

vonatkozóan, az előbbinek például több generációja is kapcsolatba került a 

hiteleshellyel, amely a családnak két birtokosztályát is oklevélbe foglalta. 

Genealógiai vonatkozású, de a művelődéstörténet felé is mutat az az eset, 

amikor Maróti László - 1441-1443 között macsói bán - 1445-ben, egy 

tiltakozás kapcsán a konvent színe elé járulva, érvelésében arra hivatkozott, 

hogy 1412-ben született, s ennek bizonyságául a konvent - miután vizsgálat 

révén meg tudta erősíteni az állítást - privilégiumot adott ki László számára 

(DL 13893). Az összegyűjtött anyag egy másik rétege a gazdaságtörténet 

számára hasznosítható, az erdő- és vízgazdálkodásra, a mezőgazdasági 

termelésre vonatkozó információk csoportja, amelyekhez jelentős mennyiségű, 

a nyelvtörténeti és a néprajzi kutatások számára sem érdektelen vulgáris szó 

kapcsolódik. A dolgozat eredményei között meg kell említeni az archivisztika 

által felhasználhatókat is. Amellett ugyanis, hogy az oklevéltár segítségével a 

mutatók adatainak javítására is lehetőség nyílik, a tematikus szempontú 

anyaggyűjtésnek köszönhetően több oklevélnek a korábbinál pontosabb 
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I. 1254. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Buken nb. Vyd fia Miklós lánya, Chuda felesége: Pynne úrasszony, a másikról pedig 

ugyanezen Vyd fia Miklósnak a leánya, Myxeed hitvese: Ilana úrasszony - carnalis 

frater-üknek, Miklós fia: Vydol-nak a társaságában - megjelenvén, a Janus földön fek-

vő, ama Janus nevű földrészt, amelyet nevezett Vydol-tól leánynegyed gyanánt meg-

kaptak, és amellyel kapcsolatban ugyanezen Vydol, illetve fogott bírák közreműködé-

sével egyezségre jutottak, egymás között két egyenlő részre osztották. Eszerint a 

megosztott szántóföld Ny-ra eső darabja - amelyet egy É-D-i folyású patak régi med-

re választ el a K-i féltől - , továbbá a földrészhez tartozó erdőnek - amelyet a 

Hologusgudur nevű (wlgariter Hologusgudur dict.), K-Ny-i irányban húzódó völgy 

oszt ketté - az É-i fele, örök jogon Pynne-nek jut. A szántóföld fennmaradó K-i, va-

lamint az erdő D-i része Ilana tulajdonába kerül. A felek a szántóföld vonatkozásában 

10 M. perkezdet előtti megfizetésének terhe alatt kölcsönösen szavatosságot vállalnak. 

Erről a konvent, pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. ab incarn. d. 1254. 

András lévén a dékán, Gergely pedig a custos. 

E.: DL 86830 (Esterházy hg. cs. lt. 47. P. 1.) Alján pergamenszalag maradványa, hátoldalán újkori 
kcz írásával tárgymcgjclölcs. 

Á.: pécsváradi konvent, 1400. DL 78369 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 4.) (E-ről.) Lsd. 452. sz. 
K.: Zichy I. 7-8. (10. sz.). (Á-ról.) 
R.: Capitulum I. 151. (1. sz.). 

2. 1256. szeptember 10. (?)* 

A [pécsjváradi (Warádyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Yurko (abl.: Yurkone) pécsi prépost, és kápt.-jából Tristanus kántor, Tivadar 

(Theoderus) custos, és Vencel (Vencezlaus) dékán a maguk nevében, és kápt.-juk 

ügyvédvalló levelével az egész kápt.-t is képviselve, a másikról pedig Janus-i Vid fia 

Miklós lányai: Pynne és Ilana, nemes testvérükkel, Miklós fia: Vydol-lal együtt meg-

jelenvén kinyilvánítják, hogy jóllehet, amikor Vydol, a Janus földön fekvő, öröklött 

birtokát el akarta adni a pécsi kápt.-nak, Pynne és Ilana, a Janus földből nekik járó 

leánynegyed okán ennek ellentmondtak, de a pécsi kápt. részéről közreműködő An-

gelus fia: Kristóf és Pedur, illetve az asszonyok részéről megbízott Achilles c. és 
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Fulkus [fogott birák] révén, a konvent előtt mégis megegyezésre jutottak. Eszerint a 

pécsi prépost és kápt., annak fejében, hogy Vydol nővérei beleegyeznek az adásvétel-

be, hozzájárulnak ahhoz, hogy Vydol a szóban forgó Janus föld azon K-re eső negye-

dét, amely szomszédos az általa, korábban Achilles c.-nek - ugyancsak öröklött föld-

jeként - eladott, szintén Janus nevű földdel, leánynegyedük gyanánt odaadja nekik, 

ami a konvent előtt meg is történt. Az átadott földnegyed határai a felek elmondása 

szerint a következők: a határ az É-i részen két tölgyfánál, Bothyan erdő felől kezdő-

dik, ahonnan D felé Gudur mentén halad, és a Janus falu közepén lévő hídhoz ereszke-

dik le, s azon, a mocsár (palus) fölött D felé átmenve, egy úthoz ér, amelyen tovább 

haladva D-nek a Farkaslyk közepén átfolyó Wokousede, Pothk-Potok nevű mocsará-

hoz (palus) ereszkedik le, majd az úton átkelve, azon tovább D felé a [pécsjváradi 

egyház Complor falujának határához jut. Innen, egy erdő szöglete mentén elfordulva, a 

[pécsjváradi egyház földszomszédságában Ny felé halad három tölgyfáig, amelyeknél 

É-nak fordul, és leereszkedik egy mocsárhoz, amelyen egy régi malomhely van, majd 

továbbra is É-nak fiit Hurh mellett, ahonnan a Bothyan-ba tartó úton É felé visszajut a 

kezdőponti két tölgyhöz. Mindezek nyomán Vydol nővérei szabad rendelkezést bizto-

sítanak fivérüknek a fennmaradó 3/4 rész fölött. A konvent, oklevelének 

visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. 3. die Nat. B. virg., a. d. 1256. 

E . : -
Á.: pécsváradi konvent, 1410. okt. 4. DL 78961 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 5.) (E.-ről.) Lsd. 543. sz. 
K.: Zichy I. 9-10. (12. sz.). (Á.-ról.) 
Megj.: ^Évszámának bizonytalansága az előző oklevéllel való tartalmi összevetésből adódik. 
R.: Capitulum I. 151-152. (2. sz.). (Á.-ból.) 

3. 1256. 

Beatus [pécsjváradi (Waradiensis) apát és konventje előtt, az egyik részről 

Pous fia: Jakab és frater-e, Gueredey-i János fia. János, a másikról pedig Fyzeth-i 

Meth fiai: Miklós és Farcasius megjelenvén, előbbiek, a Miklós és Farcasius földjével 

szomszédos, szántókból és rétekből álló, 180 hold (ad ducenta iugera minus viginti) 

kiterjedésű birtokrészüket, amelyet K-röl a Fyzeth, Ny-ról pedig az Ochtou nevű vizek 

határolnak, egészen összefolyásukig, É-on pedig Miklós és Farcasius Harumhorozth 

nevű földjével szomszédos, ínségük miatt, 16 M. dénárért - amelyet a konvent előtt 

megkaptak - , nemzetségük minden tagjának, továbbá határszomszédaiknak jelenlét-
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ében és hozzájárulásával - háborítatlan birtoklásukért pedig szavatosságot vállalva - , 

örök jogon eladják Miklósnak és Farcasius-nak. Erről a konvent, a felek kérésére, pe-

csétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1256. 

E.: DL 67678 (Tallián cs. lt. 2.) Alján pergamenszalag maradványai. 
K.: Capitulum I. 152-153. (3. sz.). 
R.: Capitulum I. 152. (3. sz ). 

4. 1259. 

Beatus [pécsjváradi (Waradiensis) apát és konventje tudatja, hogy mivel 

Nadaycha-Naydaycha falubeli János fia: Joanka, ínségtől szorongatva, engedélyüket 

kérte, hogy a nevezett falu fölött, Jakabbal, Egyeddel és Bozouch-kal szomszédos 

szőlejét eladhassa, és miután ezen engedélyt - az egyház összes jobbágyának tanácsára 

- meg is kapta, ismét megjelenve a konvent előtt kinyilvánítja, hogy a szóban forgó 

szőlőt, az apát és a konvent színe előtt átvett 4,75 M. ezüstért, örök jogon eladja 

Symianus Zekchu-i polgárnak. Erről az apát és a konvent, chirographált és pecsétjük-

kel megerősített oklevelet adnak ki Symianus számára. A. d. 1259. Ádám lévén a dé-

kán, Macharías a custos, Renerius a kántor, Farcasius a cellarius, Romanya a nagyob-

bik (maior), György a kisebbik (minor) c. [A.] 

E.: SÚA Révay cs. lt. Sirmium 1. 3. (DF 259485) Chirographuma: ABCD. A chirographum és a 
kezdő B betű, valamint a betűszárak szépen díszítettek. Alján a konvent kerek pecsétje ép, az apát 
mandorla alakú pecsétjének alsó harmada és jobb széle hiányzik. Mindkettő hártyaszalagon függ. 

K.: HO. VI. 99-100. (64. sz.). 
R.: W. VII. 519. 

Capitulum I. 152. (4. sz.). 

5. +1264. vagy előtt 

Beatus pécsváradi apát és konventje jelenti [IV.] Béla királynak, hogy pa-

rancslevelének engedelmeskedvén, az apát, kimenve Drauch földre, miután az összehí-

vott szomszédoktól megtudta, hogy az valóban elhagyott és a Barana-i várhoz 

(castrum) tartozik, Dénest és Istvánt beiktatta annak birtokába. Drauch föld határa a 

Ny-i részről, Dénes és István öröklött földje felől kezdődik és Drauch földet a szek-

szárdi egyház Logcho nevű földjétől választja el. Innen K felé tart két határjelig. Innen 

egy dombhoz (ad [...] monticulus), majd pedig egy rétre ér. Innen a Drauch föld részét 
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képező Drauchfok nevű helyre jut, utána a Dunához, majd egy Letfok nevű helyre 

érkezik, ahol két, Drauch földhöz tartozó malomhely van. Innen a Michocha tóhoz, 

majd az alsó Draucha-hoz (ad inferiorem Draucham) és tovább, a birtok részét képező 

Vidria tóhoz, ahol Drauch földet Baranyavár (castrum de Barana) Kopach nevű föld-

jétől választja el. Innen az Echekud, majd a Let tavakhoz ér, ahol Drauch szintén e 

Kopach-csal szomszédos. Tovább a Letfoka nevű hely következik, amelynek vége D 

felé egy Kopolch földdel határos tó bejáratához (ad introitum) jut. Ezután tovább 

Kopach szomszédaként Abba nevű tóhoz, majd négy fo (capitales) határjelhez, és egy 

völgyhöz fiit, melyben két határjel található. Tovább, a Kengelus tónál éri el az É-i 

részt, ahol egy gyümölcsfában három határjel van. Innen ér vissza a Ny-i részre, ahol 

Dénes és István örökölt földjéhez kapcsolódik, itt négy, Kopach, Chama és Drauch 

földeket elválasztó határjel van. 

E . : -
Eml.: 1. IV. Béla király, 1264. DL 563 (NRA. 1502. 10.) (Reg. Arp. 1427. sz.) 

2. Maróti János macsói bán, 1399. (Emi. l.-et átírva.) 
K.: F. IV. 3. 188-190. (Emi. 1.-ben.) 

Új Magyar Múzeum 1857.1. 275. (Emi. 1.-ben.) 
W. VIII. 86-88. (59. sz.). (Emi. 1.-ben.) 

R.: Capitulum I. 153-154. (5. sz.). (Eml.-ből.) 
Megj.: IV. Béla oklevelét 1399-ben Maróti János bán hamisnak nyilvánította. így valószínűleg a ben-

ne említett pécsváradi oklevél is koholmány. Vö. Karácsonyi: Hamis oki. 22. és Knauz 1857. 

6. 1267. február 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Filius 

testvér, a szekszárdi monostor apátja és konventjéből Márton testvér custos, illetve 

Péter testvér - a konvent ügyvédvalló levelével a konventet is képviselve - , valamint 

Zoch c., a Saxard-i monostor officialis-a, továbbá a monostor jobbágyai közül, a kon-

vent ügyvédvalló levelével a monostor összes jobbágyát képviselő Gyalmaz, Bagza, 

Peka fia: Miklós, ez utóbbi fia: Mykou, Timotheus, Kelemen, Zeme, az említett Zoch 

c. fia: Imre, Wrus-i Iwanka és frater-e: János, a másikról pedig velük szemben, Pousa 

fia: Bodur c. nemes, Lőrinc nádor albírája (viceiudex) megjelenvén, Filius apát, kon-

ventjének és az oldalán állóknak a nevében kinyilvánítja, hogy monostorának azt a 

Baranya m.-ben fekvő, Peturd nevű földjét, amely a tatárjárás óta néptelen, és egy 

Szűz Mária tiszteletére emelt kis kápolnán, illetve egy elhagyott erdőn kívül nincs is 

más tartozéka, s amelyet egykor Becsegergely (Bechegregor) nb. Boch c. hitbér és 
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jegyajándék gyanánt hitvesének, aki viszont azt utóbb lelki üdvéért, a kegyes emlékű 

[!] [IV.] Béla király engedélyével (ex permissione pie memorie [!] domini regis Bele), 

valamint Fülöp, esztergomi érsek jóváhagyásával - mint azt az érsek bemutatott nyílt 

oklevele is bizonyítja - a szekszárdi monostornak adott át, most, mivel e néptelen föld 

kevés hasznot hoz a monostornak, 60 M.-ért örök jogon eladja Bodur c.-nek, miután 

Mihály fia: Macha mr. királyi ember, továbbá Fülöp esztergomi érsek embere: Tamás 

testvér, Felduar-i apát egy, a szekszárdi monostor részéről megjelent testvér előtt, 

illetve a szomszédok, nevezetesen Becsegergely nb. Felwrus~Felvrws~Felwrws-i Péter 

fia: Dénes c., Peturd-i Miklós fia: György, és ennek fiai: Miklós és Péter, Zapud-i 

Leustachius fiai: Péter és Miklós, valamint Korunzo-i Péter fia: István, a Bata-i mo-

nostor kegyura jelenlétében, elvégezték az ellentmondás nélküli határjárást és birtok-

becslést. Bodur c. a szóban forgó 60 M. vételárat úgy fizeti meg a konvent előtt, hogy 

részint 6 M. értékben odaadja azt, a szekszárdi (in Saxardia) monostor határában, az 

apát szőlei között fekvő szőlőrészét, amelyet egykor Baal vinitor-tól vásárolt meg a 

monostor engedélyével, részint pedig 54 M.-t fizet dénárokban a másik félnek. Bodur 

c. háborítatlan birtoklásának szavatolásaként az eladók vállalják, hogy amennyiben 

kísérletet tennének az eladott föld visszaszerzésére, úgy perkezdet előtt, a bíró része 

nélkül, 60 M.-t fizetnek Bodur c.-nek, továbbá, hogy bírói eljárás nélkül is patvarko-

dás bűnét vonják magukra. A király parancsa alapján - amely parancsot az eljárást 

végzők, a felek, illetve a szomszédok jelenlétében, a konvent előtt felolvastak - elvég-

zett becsű szerint Peturd föld szemre 20 ekealjat tesz ki, határai pedig a következők: 

K felől, négy magyal fa közelében három, földből emelt hatáijel, a Chabakuta nevű kút 

forrásánál, ama kiszáradt völgy kezdeténél, ahol a völgyek között kijárat nyílik E felé. 

E hatáijelek választják el Peturd földtől a szekszárdi monostor Kuesd nevű földjét, 

illetve Péter fia: Dénes c. Felwrus nevű földjét. Innen, Felwrus K-i szomszédságával 

D-nek halad a Gyoznoufertes nevű tóhoz, amelyben megáll az esővíz, és ahol két 

földjel van. Ny-nak fordul egy aruk nevű hosszú árokhoz, amely mellett két hatáijel 

áll. Az árok mentén megy tovább, majd leereszkedik a száraz völgyben lévő berekhez. 

Azon átmenve berch-re megy fel, ahol három határjel, melyekben Bodur c. földjének, 

Peturd-i Miklós fia: György, illetve fiai: Miklós és Péter, ugyancsak Peturd nevű, D-re 

eső földjének, végezetül Felwrus földnek a határa. Innen, egy szántóföld mentén 

völgybe ereszkedik, György és fiai földjének szomszédságával, gyümölcsfák között. 
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Zapud föld irányában halad tovább Ny felé. Zurdukut hely mellett, amely hely kezde-

ténél két földjelben György és fiai, illetve Bodur c. földjének határa. Ezután változat-

lanul Ny-nak tart, három szögletes földjelig, amelyben György és fiai földszomszédsá-

gának vége és Ny felől Leustachius fiai: Péter és Miklós Zapud nevű földje szomszéd-

ságának a kezdete. Innen Zapud föld mentén E-nak fordul, aruk nevű árok melletti két 

földjelhez, innen nyolc helyen emelt, páros határjelek között hosszan É felé, három 

újabb szögletes határjelhez ér, ahol Zapud szomszédságának vége, a második jelnél 

érintkezik a Bata-i apátság másik Apaty nevű földjével, illetve a 

Mooragy~Moraag~Morag nevű királyi erdővel, míg a harmadik határjel Bodur c. 

földjét jelöli. Innen, elhagyva előbb Apaty földet, az É felől eső Moraag erdő mentén 

K-nek fordul, két, völgy melletti földjelhez, végigmegy a völgyön, határjelek között K-

nek tartva egy berch-hez, ahol két határjelben részint Moraag erdő, részint Bodur c. 

földjének határa van. A berch-től Moraag szomszédságával újabb határjelek mentén 

tovább fut K-nek, három szögletes határjelig, amelyek az aruk nevű árok mellett áll-

nak, egyikük Moraag szomszédságának végét, a másik pedig Kuesd föld szomszédsá-

gának kezdetét, míg a harmadik Bodur c. földjének határát jelöli. Innen a völgyben, 

határjelek között K-nek tart, a völgy végén felmegy egy keskeny (gracilis) berch-re, 

ahol két határjelben van Kuesd és Bodur c. földjének határa. Tovább megy K-nek, egy 

zurduk-ban vagy horhag-ban fölhág egy igen meredek (temissima) berch-re, ahol két 

újabb határjel. Itt D-nek fordul, és végig a K-ről eső Kuesd föld szomszédságában 

halad egy völgyben, határjelek között, vissza a kezdőponti három határjelhez. Erről a 

konvent, a felek kérésére, az ábécé betűivel chirographált és pecsétjével megerősített 

oklevelet ad ki. D. a. d. 1267., mense Febr. Valentinus lévén a dékán, Bonifác a 

custos, Péter pedig a kántor. 

E.: - Á. szerint privilégium volt. 

Á.: Garai Miklós nádor, 1380. júl. 16. Akad. lt. Kolozsvár, Esterházy cs. cseszneki lt. l.(DF 244448) 
(E.-ről.) 

K.: W. III. 171-176.(114. sz.). 

Horváth: Galgamente 35. (10. sz.). 

R.: Capitulum I. 154-155. (6. sz.). (Á.-ból.) 
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7. 1270. január 1. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik rész-

ről Mortunus és fiai: Odus és István, valamint Odus falubeli Bud és Buck fiai: Izsák, 

Ábrahám (Abram), Jakab, János és József, a másikról pedig Narag-i Tamás a maga, 

illetve Balázs, Pál és László nevű fiainak, továbbá carnalis fráter-ének, Éliás fia: 

Itemerius-nak a nevében is megjelenvén, előbbiek elmondják, hogy Tamás c., a maga 

és felsorolt rokonai nevében pert indított ellenük, és Drusma nb. Zoym királyi ember 

révén, egy Odus faluban lévő házhely (fundus curie) és egy bizonyos szántóföld miatt 

a királyi udvarba idézte őket, majd ott, az István alob. által kiadott oklevél bizonysága 

szerint, hosszasan húzódó pert folytattak, végül pedig az alob. engedélye és közös 

szándékuk nyomán az ügyet fogott bírákra bízták. A konvent előtt, az érintett felek 

társaságában megjelent fogott bírák úgy döntöttek, hogy a pert lezárva és a keresetet 

elejtve, olyan megegyezést teremtenek a felek között, amely szerint Mortunus, Odus 

és társaik azt a 78 öl hosszúságú és 38 öl szélességű, házhely gyanánt szolgáló földet, 

amelyen a felek kijelentése szerint a nevezett Mortunus és Odus lakott, továbbá azt az 

Odus faluhoz tartozó 12 hold szántóföldet, amelynek minden holdja az érvényes királyi 

mérték szerint 70 öl hosszúságú és 7 öl szélességű, örök jogon átadják Tamás c. fiai és 

Itemerius tulajdonába, minthogy azok mindig is az ő, öröklött birtokaik voltak, s tíz 

évvel ezelőtt idegenítették el tőlük. Tamás c. és hozzátartozói birtoklásának zavarta-

lanságáért Mortunus és társai szavatosságot vállalnak, a fogott bírák pedig megígérik, 

hogy amennyiben Tamás c. vagy rokonai a konvent jelen privilégiumát királyi privilé-

giumba szándékoznak foglalni, ők kötelesek lesznek a királyi udvarban megjelenni és 

ennek érdekében közbenjárni. Erről a konvent, a felek kérésére, pecsétjével megerősí-

tett oklevelet ad ki. D. 1. die mensis Jan., a. d. 1270. Valter lévén a dékán, Péter a 

kántor, Bonifác pedig a custos. 

E.: DL 76152 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 10.) K. szerint pecsétje hártyaszalagról függött. 

K.: Zichy I. 25-27. (29. sz.). 

R.: Capitulum I. 155. (7. sz.). 
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8. (1273. vagy előtt) 

A pécsváradi konvent oklevelet ad ki, amely szerint kiküldöttjének tanúbizony-

sága mellett, Isyp fia: István királyi ember Nempty nb. Miklóst és Jakabot Vayzlo bir-

tok tulajdonába ellentmondás nélkül beiktatta. 

E. : -
Eml.: IV. László király, 1273. > Garai Miklós nádor, 1384. júl. 19. DL 269 (Mon. Vbuda. 4. 20.) 
K.: W. XII. 485-486. (78. sz.). (Eml.-ben.) 
R.: Capitulum I. 156. (8. sz.). (Eml.-ről.) 
Megj.: IV. László említő oklevelét lsd. Reg. Arp. 2423. sz. és vő. Reg. Arp. 1535. sz. kritikai meg-

jegyzéseivel. 

9. 1274. április 10. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről az 

okriszentiváni nemesek (nobiles apud ecclesiam Sancti Johannis prope Okur) nemzet-

ségéből származó Jous leánya, Geg nb. Salamon özvegye, most Bagata falubeli 

Chepanus hitvese: Tyna asszony, a másikról pedig Gál fia: Pál a maga, és fia: Olivér 

nevében is, illetve Geg fia: Mihály a maga, valamint uterinus frater-ei: Salamon és Geg 

nevében is, végezetül Imre fia. Pangracius a maga, és carnalis frater-e: András nevében 

is megjelenvén, Tyna asszony kinyilvánítja, hogy első férje: Salamon halála után, még 

mielőtt ö Chepanus-szal házasságot kötött volna, a felsorolt Okur menti nemesek 

iránti rokoni szeretetből lemondott az őt megillető hitbér kiadásáról, jegyajándékait 

pedig teljes egészében megkapta a nevezettektől. Egyben szavatolja, hogy a hitbér és 

jegyajándék miatt a későbbiekben sem ő, sem férje Chepanus, sem bármely rokona 

nem támaszt követelést első férje rokonaival szemben. Erről a konvent, chirographált 

és pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. IV. Idus Apr., a. d. 1274. Valter lévén a 

dékán, Péter a kántor, Bonifác pedig a custos. 

E.: DL 86837 (Esterházy hg. cs. lt. 47. I. I. NB.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés, 
alján hártyaszalagon függő pecsét. 

K.: W. IX. 105-106. (65. sz.). Dátumából az „Idus" szó kimaradt. 
R.: Capitulum I. 156. (9. sz.). 
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10. 1274. augusztus 20. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az örökössel nem ren-

delkező Kaplan-i Tamás fia: István kinyilvánítja, hogy gondoskodni akarván lelki üd-

véről, Kaplan-beli örökölt földjét, szántóföldekkel, kaszálóval (feto!), erdővel és két 

szőlejével együtt, ellentmondás nélkül a margitszigeti (Bude in Insula) Szűz Mária 

monostorra ruházta azzal a kikötéssel, hogy amíg ő és nővére élnek, ezen a földön 

fognak lakni az egyház védelme alatt, amennyiben pedig nővére túlélné őt, az apácák 

kötelesek kiadni számára a szóban forgó föld egynegyedét, vagy annak ellenértékét. 

Erről a konvent, a felek kérésére, pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. XIII. 

Kai. Sept., a. d. 1274. Elyas lévén a dékán, Mátyás a kántor, Bonifác a custos, Ador-

ján pedig a kulcsár (cellarius). 

E.: DL 860 (Mon. Poson. 32. 23.) Bp. tört. I. szerint függőpecsétje elveszett. 
Tá.: 1.) Nagymartoni Pál ob., 1342. febr. 11. DL 3442 (Mon. Poson. 57. 11.) (E-ről.) 

2.) F. szerint I. Lajos király, 1367. (Valószínűleg Tá. 1.-ről.) 
3.) Bebek Imre ob., 1388. jún. 1. DL 7342 (Mon. Poson. 57. 24.) (Tá. 1.-ről.) 
4.) Bebek Imre ob., 1388. aug. 5. DL 8004 (Mon. Poson. 54. 20.) (E-ről.) 

Emi.: Tá. 4-ben, Tá. 1. nyomán, de 1275. évi dátummal. 
K.: Koller II. 212. (Állítólag E-ről.) 

F. V. 2. 222-223. (Koller nyomán.) 
F. VII. 2. 32-33. (320. sz.). (Tá. 2.-ről, annak a Hevenesi-gyűjteményben fennmaradt, 18. századi 
másolatáról.) (Hevenesi Tom. E. nro. XVII. p. 278.) 
Bp. tört. I. 138-139. (124. sz ). (E-ről.) 

R.: Capitulum I. 156-157. (10. sz.). 

11. U16. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Leonardus Nempty-i c., fiait: Domokost, Dénest és Pált képviselve, a másikról pedig 

Boxa falubeli Pál fia: Pousa és Berekun fia: Pál, Koazd-i vátjobbágyok megjelenvén 

elmondták, hogy midőn a királyi hadoszlást követő 15. napon, Boxa faluban Kukynys 

és Ehelleus c.-ek, Bokona-i István, Pobor, Peturd-i Bolosey, valamint Deme fia: Se-

bestyén fogott bírák kötelesek voltak döntést hozni közöttük, Pousa és Pál azon bir-

tokrészével kapcsolatban, amely Leonardus c. nevezett fiainak, királyi adomány révén 

bírt Boxa nevű földjén, attól elhatárolatlanul (communiter) fekszik, a felek, a helyszín-

re vezetett Bolosey fia: Bolosey, Deme fia: Sebestyén, Máté fia: Ehelleus és Jakab fia: 

István fogott bírák közreműködésével egyezségre jutottak. Eszerint a szóban forgó 
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földrészt - meghagyva azt Pousa és Pál tulajdonában - a fogott birák elhatárolták 

Domokos és testvérei földjétől, miként mindezt a templomos lovagok házának (domus 

milicie templi) praeceptora, illetve a fogott bírák által, erről a döntésről és a megálla-

pított határok leírásáról kiadott oklevél is tartalmazza. 

Az elválasztott földrész határa a K-i részről, egy folyótól indul, ahol két 

földhányás van, egyikben Gyabukur, ettől É-ra Leonardus c. fiainak földje, D-re 

Pousa-é és Pálé, majd Ny felé halad egy diófa alatti két földjelhez. Innen, diófák men-

tén (in eodem gyamege) a Boxa-ból Izsip faluba tartó úthoz ér, amely mellett két föld-

hányás van, majd tovább, újabb két földjelhez, amelyek egyikében dymulchynbukur áll, 

ezután további két földjel - egyikben almafa - következik. Innen Ny felé folytatódva 

kiér a Boxa-ból Bugád faluba vivő útra, ahol két szögletes földjel van. Innen D felé, 

két régi földjelhez jut, amelyek D-ről Isip fiainak földjét választják el Pousa és Pál 

földjétől, Ny-ról pedig Domokos és ffater-einek földjétől. A fogott bírák Pousa és Pál 

földrészét két ekealj nagyságúra becsülték. Erről a konvent, chirographált és pecsétjé-

vel megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1276. Valter lévén a dékán, Bonifác a custos 

és ugyanő a kántor. 

E.: DL 86845 (Esterházy hg. cs. lt. 47. B. 3.) W. XII. szerint hártyaszalagon függő kerek pecséttel. 
Chirographuma: C B A megfordítva. 

K.: W. XII. 186-187. (155. sz.). 
R.: Capitulum I. 157. (11. sz.). 

12. 1276. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Dama 

c., rokonát, István fia: Conrardus mr.-t képviselve, a másikról pedig Tanch fia: János 

c. megjelenvén, előbbi elmondja, hogy miután Conrardus mr. János c.-t hűtlenkedésé-

ért fogságra vetette, majd pedig több nemes kérésére szabadon bocsátotta, az kötele-

zettséget vállalt, hogy ha ismét hűtlen lenne Conrardus mr.-hez, vagy neki kárt okoz-

na, akkor Scilag-i és Wersund-i szőlője, nemkülönben pedig rokonának, Egyednek 

szintén Scilag-i szőlője - mint azt utóbbi a konvent előtt is vállalta - Conrardus mr.-t 

illesse. Dama c., Elek és frater-e: János, Hozugd-i Isaak, Marcellus frater-e: András c. 

és Perman-i Albertus c. kezességet vállalnak János c.-ért. Ennek értelmében, ha János 

c. Conrardus mr.-hez megint hűtlen lenne, akkor Conrardus mr.-nek Dama c. 3 M.-t, 
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Elek a maga nevében 1 M.-t, rokona, Hozugd-i Jakab nevében pedig szintén 1 M.-t, 

Elek frater-e János 1 M.-t, Isaak 1 M.-t, András c. 1 M.-t, Albert c. pedig 3 M.-t tar-

toznak fizetni. Dama c. és kezestársai hozzáteszik, hogy Szt. Adorján-i (de sancto 

Adriano) György fia: György c. és annak fia: Conrardus 10 M.-val ugyancsak kezes-

kednek János c.-ért. D. a. d. 1276. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 1. 33. (DF 259732) K. szerint pergamenen, hátára nyomott kerek pecsét 
maradványaival. 

K.: HO. VI. 223. (158. sz.). 
R.: Capitulum I. 157-158. (12. sz.). 

13. 1211. május 13. 

István, a [pécsjváradi (Waradiensis) monostor apátja és konventje, János c. fia: 

Selke c. kérésére átírja [V.] István királynak azt az 1269-ben (!) [helyesen: 1270.], 

uralkodása első évében kiadott, Selke c. által bemutatott privilégiális oklevelét*, 

amelyben a király Gug fia: János c.-t és fiait: Péter, Fejér m.-i (Albensis) c.-t és Selke 

c.-t [IV.] Béla király privilégiuma alapján megerősítette Donouch falu birtokában és a 

Seth-i monostor kegyúri jogában. D. in oct. Asc. d., a. d. 1277. 

E.: DL 86846 (Esterházy hg. cs. lt. 47. 5. 2.) 
K.: Capitulum I. 158. (13. sz.). 
R: Capitulum 1. 158. (13. sz.). 
Megj.: *Lsd. Reg. Arp. 1961. sz. 

14. 1279. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Both 

fia: János, Laymer-i Lőrinc-nek és fráter-ének: Tamásnak, valamint János fia: Vincen-

nek a társaságában, a másikról pedig Embil fia: Fülöp megjelenvén, Both fia: János 

elmondja, hogy azt a 26 hold földet, házhellyel és szérűskerttel együtt (cum sessione et 

loco orrey-orrei), amelyet a Cykador-i apát privilégiuma szerint annak idején 2 M.-ért 

vásárolt meg az oldalán megjelentektől, most azok, tehát Lőrinc, Tamás és Vincén, 

valamint Tamás fiai: Péter, Gyula és Pál hozzájárulásával és jelenlétében - miután ők e 

javakat visszavásárolni nem akarták - , 2 M. dénárért örök jogon eladta Embil fia: Fü-

löpnek, akitől elmondása szerint ezen összeget megkapta. Erről a konvent, a felek 

kérésére, pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1279. 
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E.: DL 76159 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 13.) K. szerint pccsctjc hártyaszalagon függött. 
K.: Zichy I. 42-43. (43. sz.). 
R.: Capitulum I. 158. (14. sz ). 

25. (1280.)* március 29. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje, jelenti [IV.] László király-

nak (V.), hogy (1279.) nov. 30-án (in fe. B. Andree ap.) Sumlo-n kelt és itt átírt pa-

rancslevelének** engedelmeskedvén, a betegsége miatt ágyhoz kötött Morianus c. 

kérésére, végrendeletének meghallgatására kiküldte hozzá hites emberét. Morianus c. 

e tanú, illetve két, egyaránt Péter nevű domonkos testvér előtt, birtokai felől úgy ren-

delkezett, hogy amennyiben fiú utód nélkül halna meg, Barana m.-i Jeneu és Naney 

nevű birtokait, hitbére és jegyajándékai fejében hitvesére, Wolkou m.-i Zorwos, 

Warad, Touth nevű birtokait leányára, Eng-i birtokát pedig nővére lányára hagyja. A 

margitszigeti (de Insula S. Marié virg.) domonkos kolostor apácáinak juttatja - mivel 

ott választott temetkezési helyet magának - a Tisza menti Anias nevü birtokát, 

halászóhelyeivel együtt, továbbá a Tiszán túli Ykurholm és Tisza menti Koxol nevü 

birtokait. Szolgáival és szolganőivel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit, a maga és a két 

említett domonkos testvér pecsétjével megerősített levele tartalmazza, amelyet a kon-

vent kamrájában (in camera) helyezett el megőrzésre. D. 3. die medii Quadr. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á: IV. László király, 1280. (ápr. 11. körül.) (Reg. Arp. 3049. sz.) > budai kápt. kelet nélkül (1290. 

előtt.) DL 1039 (Mon. Poson. 38. 38.) 
K.: Koller II. 220. (Á.-ban.) 

F. V. 3. 57-59. (Koller nyomán.) (Á.-ban.) 
W. IX. 264-265. (184. sz.). („1279 körül" dátummal.) (Á.-ban.) 

R.: Capitulum I. 158-159. (15. sz.). 
Megj.: *Az évszámot illetően vö. Karácsonyi: Hamis oki. 138. (120. sz.). 

**Lsd. Reg. Arp. 3014. sz. 

16. (1280.)* április 18. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [IV.] László királynak 

(H.), hogy (1280.) ápr. 11-én ( f . V. p. domin. Judica) Zykkzo-n kelt és itt átírt pa-

rancslevelének** engedelmeskedvén, István királyi emberrel tanúul küldte emberét, 

akik a néhai Morianus c. Barana m.-i Jeneu és Naney nevű birtokát, azok határjárását 
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elvégezvén - és mivel ellentmondás nem merült fel - , a király nővére, a margitszigeti 

apáca: Erzsébet úrnő tulajdonába iktatták. 

Az egymással szomszédos két birtok határa a K-i részen indul a Duna 

mellett, egy Feldwar nevű helytől, ahol a pécsi püspök földjével szomszédos, átkel a 

Dunán K felé, majd Ny felé visszatérve egy, Feldwar alsó részén lévő árokhoz, s annak 

mentén egy füves útra tér, azon Ny-nak megy, körtefa alatti két földjelhez, majd el-

hagyva az utat tovább D-re, hosszan, földjelek mentén folytatódik. Két földjelnél Ny-

ra fordul és halad páros földjelek mentén, azután két földjelnél É-ra tér el egy domb-

hoz (ad montem), ahol két földjel van, majd egy út mentén áthág a dombokon, itt is 

két földjel van a nagy erdő mellett, amelyek Morianus, és a pécsi püspök földjeit vá-

lasztják el. Az erdő mellett, a püspök földszomszédságában É felé, út menti két földje-

lig, majd az úton át egy völgybe jut, és azon keresztülmegy, egy dombon emelt föld-

jelhez. Innen szilfa alatti két földjelig fiit Naney falu mögött, és tovább a Mege nevű 

bozótoshoz, majd tovább két földjelhez, ahol K-nek fordul és újabb két földjelhez ér, 

amelyek Morianus és az aradi prépost földjeit választják el. Innen tovább halad K felé 

egy völgyet keresztezve, fel egy dombra, ahol két földjel, amelyek Morianus és 

Wynchlo fiai: Tamás és István földjeit választják el. Innen egy árokban halad hosszan, 

erdőn keresztül, két földjelig, amelyekben fák vannak, és itt végződik. A kiküldöttek 

jelentik továbbá, hogy körüljárták, és ellentmondás nélkül Erzsébet úrnő tulajdonába 

iktatták Morianus ama szőlejét is, amely a pécsi püspök Lonchuk nevű falujának hatá-

rában fekszik, s amelyet a szomszédok is Morianusénak mondottak. D. V. f. prox. an. 

Paska. 

E. : -
Á.: 1.) IV. László király, 1281. szept. 20. DL 1115 (Mon. Poson. 38. 39.) (Reg. Arp. 3119. sz.) 

2.) budai kápt., 1338. ápr. 14. DL 1095 (Mon. Poson. 39. 9.) (Á. 1.-ről.) 
Tá.: 1.) IV. László király, 1280. máj. 21. DL 1064 (Mon. Vbuda. 35. 25.) (E.-ről.) 

2.) Nagymartom Pál ob., [1338. ápr. előtt]. DL 3200 (Hiányos.) 
3.) Pálóci Máté nádor, 1436. márc. 2. DL 12837 (Mon. Vbuda. 32. 27.) (Á. 2.-ről.) 
4.) Pálóci Máté nádor, 1436. nov. 24. DL 12838 (Mon. Poson. 57. 30.) (Á. 2.-ről.) 

Tá.: IV. László király, 1280. máj. 21. (Reg. Arp. 3052. sz.) 
Emi.: IV. László király, 1280. máj. 21. DL 1064 (Mon. Vbuda. 35. 25.) (Reg. Arp. 3052. sz.) 
K.: Koller II. 222. (Kivonatos.) 

F. V. 3. 26-27. (Hevenesi-gyűjtemény Tom. V. 437. alapján, Tá.-ban.) 
F. V. 3. 26. (Eml-ről.) 
F. V. 3. 84-87. (Koller alapján, kihagyásokkal.) 
Bp. tört. I. 186-187. (171. sz.). („1280. márc. 29." dátummal.) (Tá.-ban.) 
Bp. tört. I. 187. (172. sz.). (Eml.-ről.) 
Bp. tört. I. 197-198. (184. sz.). (Koller alapján, kihagyásokkal.) 

R.: Capitulum I. 159. (16. sz.). 
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Mcgj.: *Vö. 15. sz. 
**Lsd. Reg. Arp. 3048. sz. 
Vő. 1338. ápr. 26. (139. sz.) 

17. 1280. április 26. 

István, a [pécsjváradi (Waradiensis) monostor apátja és konventje előtt, az 

egyik részről Semien~Semianus, egykori Zekchu-i villicus, fiával: Bok-kal együtt, és 

másik fiát: Pétert is képviselve, a másikról pedig Kiskemud-i (de Minori Kemud) Syke 

fia: Golomb megjelenvén, előbbiek kinyilvánítják, hogy a [pécsjváradi monostor 

Nadaycha nevű falujának határában fekvő szőlőrészüket, amelyet D felől a maguk és 

Telas szőlei, Ny-ról Gyok-i Andrásé, É-ról pedig Jánosé határolnak, az említett Péter 

beleegyezésével, örök jogon eladják, a Golomb-tól megkapott 3 M. dénár ellenében. 

Erről az apát és a konvent, pecsétjükkel megerősített oklevelet adnak ki. D. VI. Kai. 

Maii, a. d. 1280. Péter lévén a dékán, Bonifác a custos, András pedig a kulcsár 

(claviger). 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 201. (DF 259737) K. szerint két. hártyaszalagon függött pecsétje elve-
szett. 

K.: W. XII. 316-317. (263. sz.). 
R.: Capitulum I. 160. (17. sz.). 

18. 1281. október 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, Jula bán nb. (de 

generacione Julabani), Beremen-i Buchk fia Péter fia: Péter, az azonos nb. Miklós fiai-

nak: Orbánnak és Kayan-nak, valamint Mihály fia: Balázsnak a társaságában megjelen-

vén kinyilvánította, hogy miután a Borona m.-i Beremen nevű birtokát egy ítélet által 

elveszítette, ám rokonának, Kosthan-i Marcellus c. fia: Beke mr. udvari ifjúnak kitartó 

fáradozása, illetve az általa kifizetett 60 M. révén mégis visszaszerezte azt, viszonzásul 

a Borona m.-ben, egy tagban fekvő, szemre 7 ekealjat kitevő, Weegbala nevű földjét, 

szántókkal és rétekkel együtt, nemzetsége megjelent tagjainak hozzájárulásával, illetve 

az ugyancsak megjelent szomszédai, tudniillik Vyd fia: Lőrinc, Lypow-i 

Miskouch-Miscouch-Myskouch fia: Benedek és László c. fia: János mr. beleegyezé-

sével, örök jogon eladja említett rokonának, Beke mr.-nek, a tőle átvett 20 M. dénár 

ellenében, háborítatlan birtoklásáért pedig szavatosságot vállal, amit ha nenvteljesíte-
\ 
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ne, úgy a Beke által Beremen visszaváltásáért fizetett 60 M.-nak a hátralékát, neveze-

tesen azt a 40 M.-t, amelyet Beke, rokonságuk okán elengedett neki, köteles lesz visz-

szafizetni, illetve Beremen birtokból egy Weegbala-val egyenértékű részt juttatni 

Beke-nek. Weegbala határa a Skalch folyótól Lypow-i Vyd fia: Lőrinc és ffater-einek, 

Myskouch fiainak földszomszédságával egy bozótnál lévő földjel, majd egy szigetnél 

emelt földjel, ahol a határ átmegy a Draucha vízen, a völgynél újabb földjel, majd a 

Beremen faluba tartó nagy úton halad, átmegy a falun, ahonnan kijőve egy füzes völ-

gyön keresztül két földjelhez jut, ahol az említettek földszomszédságának vége, Buchk 

fia: Péter szomszédságának kezdete. Innen Zempdyhyda hídhoz, majd azon át Seeg 

nevű helyhez, egy földdel körülhányt diófához megy, majd a réten át hosszan, hat 

körtefánál emelt földjelhez, innen ismét át a Draucha vízen, egy nagy lápnál álló, vassal 

megjelölt tölgyfához ér, majd Skalch vizet elérve Buchk fia: Péter szomszédságának 

vége, László c. fia: János mr. szomszédságának kezdete. Innen, a víz folyásirányával 

szemben a határ visszaér a kezdőponthoz. Erről a konvent, a felek kérésére, 

chirographált és pecsétjével megerősitett oklevelet ad ki. D. 1281., mense Oct. Lázár 

lévén a dékán, Bonifác pedig a custos. 

E.: Draskovics cs. It. 5. 1. (A MOL nyilvántartásában nem szerepel, régi jelzete alapján sem található, 
talán alább jelzett kiadása óta megsemmisült, vagy lappang.) 

K.: HO. VII. 176-178. (135. sz.). 
F. VII. 2. 88-89. (364. sz.). (Kivonat.) 
R.: Capitulum I. 160-161. (18. sz.). 

19. 1283. július 9. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, a király levelében 

foglaltak alapján a margitszigeti (de Insula B. virg.) apácák fönöknőjének, Erzsébetnek 

és a nővéreknek az officialis-ai: Pál testvér és Marcellus megjelenvén, kinyilvánítják, 

hogy megbízóik egyházának (ecclesie B. virg.) Scemel nevű földjét, a pécsi egyház 

ugyanott fekvő birtokrészének a kivételével, a helyszínre hívott szomszédok, kivált-

képp a pécsi kápt. ügyvédvalló levelével meghatalmazott Tristanus pécsi kántor hoz-

zájárulásával, örök jogon odaadták Boor nb. Sámson fia: Ok c.-nek, ama határok kö-

zött, amelyek Ok c. oklevelében foglaltatnak. Mindezek ellenében Ok c. Jeneu és 

Naney nevű két birtokát, mindazon haszonvételekkel, határokkal, amelyekkel azokat 
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Boor nb. Morianus fia: Morianus birtokolta, ellentmondás nélkül átruházta a margit-

szigeti Szt. Szűz egyházra. D. in crastino quind. B. Johannis Bapt., a. d. 1283. 

E.: DL 1150 (Mon. Poson. 38. 45.) K. szerint hártyán, pecsét nélkül. 
K.: F. V. 3. 204-205. 

Bp. tört. I. 209-210. (195. sz.). 
R.: Capitulum I. 161. (19. sz.). 

20. 1283. augusztus 1. - október 

A pécsváradi konvent oklevele, amely szerint Chany~Chan-i Péter fia: Demeter 

a Gredey-Gredei falu közelében fekvő Myruhth nevű öröklött földjét a konvent színe 

előtt, 15 M.-ért, 1283. aug. 1-jéig elzálogosította a Nempthy falubeli Nempthy nb. 

nemesek, tudniillik Bertalan fia: István, Chepan fia: István, Bodzou fia: Arnold és 

Petres fia: Nagyorrú (dict.) János számára, a határidő elérkeztekor azonban azt kivál-

tani nem tudván, a pécsváradi konvent közbenjárásával a fent mondott nemeseknek 

adományozta. 

E. : -
Eml.: pécsi kápt., 1283. okt. DL 67679 (Tallián cs. lt. 3.) 
R.: Capitulum I. 161. (20. sz.). (Eml.-ből.) 

21. (1286 körül) október 13. előtt 

A pécsváradi konvent oklevele, amely szerint okt. 13-án (in quind. S. 

Michaelis) Jula fia: Miklós c.-nek János fia: Etele helyett, az utóbbi Sári nevű birtoka 

kapcsán, 26 M.-t kell dénárokban a konvent előtt megfizetnie Arpa-i Mihály fia: Mi-

hálynak, Puruslou-i Ipolitusnak és Olivérnek, továbbá az ugyanonnan való Sándornak, 

Bálintnak és Lászlónak. A fizetéssel egyidejűleg Etelének, kötelezettségvállalása sze-

rint privilégiumot kell kiadatnia a konventtel, Miklós c. számára, Sári birtoklásához. 

Ugyanakkor Mihálynak és társainak mentesítő levelet kell kiadatniuk a konventtel 

Etele részére, az utóbbi által megölt Szilveszter halálával kapcsolatban, végezetül pe-

dig Mihálynak és társainak Miklós c. kezére kell bocsátaniuk mindazon okleveleket, 

amelyek az Etelével szembeni peres eljárás során keletkeztek. 

E.: - Emi. szerint memoriális oklevél volt. 
Emi.: pécsváradi konvent, 1286 körül okt. 16. DL 25761 (NRA. 1504. 29.) Lsd. 22. sz. 
K.: W. XII. 448-449. (376. sz.). (Eml.-ben.) 
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R.: Capitulum I. 161. (21. sz.). (Eml.-ről.) 

22. (1286 körűi)* október 16. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy a 

korábbi memoriális oklevelében (lsd. 21. sz.) kitűzött okt. 13-án (in quind. S. 

Michaelis) megjelent előtte Jula fia: Miklós c., János fia: Etele helyett, s velük szemben 

Arpa-i Mihály fia: Mihály, Puruslou-i Ipolitus, Olivér, Sándor, Bálint és László. Miklós 

c., kötelezettségvállalásának megfelelően, meg akarta fizetni dénárokban a 26 M.-t 

Etele Sari nevű birtokáért, a felsorolt Puruslou-belieknek, ám azok ezt nem fogadták 

el, és nem voltak hajlandók sem mentesítő levelet kiadni Etele számára, sem pedig az 

utóbbival szembeni peres eljárás okleveleit átadni Miklós c.-nek. Etele ugyanakkor 

kész volt a pénzfizetés esetén a konvent privilégiumát Miklós c.-nek kiállíttatni. D. 4. 

die p. quind. S. Michaelis. 

E.: DL 25761 (NRA. 1504. 29.) Hátoldalán nagy. kerek zárópecsét nyoma és azonos kéz írásával: Pro 
comite Nicolao filio Jula contra Micaelem et alios socios suos. 

K.: W. XII. 448-449. (376. sz.). „1286 körül" dátummal. 
R.: Capitulum I. 161-162. (22. sz ). 
Megj.: *Az oklevelet a MOL kiadói mutatója „1280-90 között" dátummal szerepelteti. 

23. 1289. május 6. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Se-

bestyén fia: Miklós, a másikról pedig frater-e: Jakab, több rokonának, m.-beli neme-

seknek, nevezetesen is Saagh-i Miklós fia: Benedeknek, Zylos-i Almus fia: Sándornak, 

Bodunghazunfolua-beli Sámson fia: Jakabnak, Baal-i Moyzun-nak, Cyto-i Marcellus 

fia: Beke-nek, Peterd-i Bodor fia: Bodor-nak és Kompold fia: Domokosnak a társasá-

gában megjelenvén kinyilvánították, hogy egymás közötti osztozásuk révén olyan 

egyezségre jutottak, amelynek értelmében a Bodrugh m.-i Tarnuk nevű birtokuk - a 

kegyúri jogával együtt közös tulajdonban maradó Tarnuk-i Mindenszentek-monostor 

kivételével - , továbbá az e monostortól D-re eső, ugyancsak Tarnuk nevű birtok, 

Touty birtokkal egyetemben, amely utóbbiban Szt. Mihály tiszteletű kőtemplom áll, 

végezetül pedig Laak birtok, ahol Mindenszentek tiszteletére emelt templom van, 

Miklósnak jutnak, míg Costaton birtok, a Capulnamendzenth, Peturfolua, Gaymugy, 
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Zatunfew (Tá.: Zatunfeu), Ebrees és Retyfolu nevű két faluval együtt, továbbá ha-

szonvételeivel, így a Draua folyóval, a Karasou-val, erdőkkel és halastavakkal egye-

temben Sebestyén fia: Jakab része lesz. A felek az egyezséget perkezdet előtt fizeten-

dő, s a biró része nélkül értendő 50 M. terhe alatt szavatolják. Erről a konvent, a felek 

kérésére, pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. p. oct. B. Georgii 

mart., a. ab incarn. d. 1289. Miklós lévén a dékán, Bonifác a custos, Máté pedig a 

kántor. 

E.: - Á. szerint privilégium volt. 
Á.: Szepesi Jakab ob.. 1374. szept. 7. GySML 2. 4697. Niczky cs. lt. 95. (DF 209197) (E.-ről.) 
Tá.: Szepesi Jakab ob., 1378. okt. 29. GySML 2. 4703. Niczky cs. lt. 142. (DF 209204) (Á.-ról.) 
K.: Capitulum I. 162-163. (23. sz.). 
R.: Capitulum I. 162-163. (23. sz.). 

24. 1289. december 21. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje, az előtte megjelenő 

ágostonos remete rendi Boych-i Mindenszentek egyház perjelének: Karachynus-nak és 

János testvérnek a kérésére nyílt oklevélben átírja a néhai Jula fia: Miklós c. ama nyílt 

oklevelét*, amely révén monostoruk földeket és más haszonvételeket kapott ado-

mányba, és amely oklevél eredetijét az utakon leselkedő veszélyek miatt sem a királyi 

udvarba, sem máshová nem merik magukkal vinni. A konvent az átiratot pecsétjével 

megerősíti. D. a. d. 1289. XII. Kai. Jan. Miklós lévén a dékán, Bonifác pedig a custos. 

E.: SÚA Zay cs. ugróczi lt. P. 5. 1. (DF 265924) K. szerint eredetije bőrhártyán, amelyről a pecsét 
zöld selyemzsinóron függ. 

K.: W. XII. 485-486. (404. sz.). 
R.: Capitulum I. 163. (24. sz.). 
Megj.: *Lsd. W. XII. 352-353. (298. sz.). 

25. 1294-1296* január 29. után** 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy a 

Márton c. alob. levelében foglaltak szerint Bolosey fia: Máténak és testvéreinek Péter-

nek és Bolosey-nek, a jan. 14-étől (a crastino oct. Epyf. d.) számított 15. napra belül 

tanúkat kellett állítaniuk a konvent elé, Zenthgal-i Ambrus fia: Jakab [ellenében], A 

megjelölt időben Máté, testvérei nevében is megjelenvén, eleget tett ennek. Az első 
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tanú, Zumbur frater-e: Dénes elmondta, hogy a jelen évben, a Szt. Kereszt felmagasz-

talásának ünnepét követő hétfon (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, hoc anno) Ambrus 

fia: Jakab c., serviens-ével Budur-ral, és más csatlósaival együtt, Zenthgal nevű birto-

káról Bolosey fiainak Fyzesth nevü falujára tört, Bolosey-t és Pétert, foglyul ejtvén 

őket, Zenthgal faluba hurcolta, előbbit megverette, majd fogságban tartotta őket. 

Bolosey fiait, egyrészt arról a földjükről, amelyet állításuk szerint Zenthgal mellett 

birtokoltak, másrészt Fyzesth földről is, hatalmaskodva elűzte, pusztításával pedig 70 

M.-nyi kárt okozott nekik. Ezzel egybehangzó vallomást tettek a következő tanúk is: 

[..., a maga] és Saulus fia: Marcellus nevében, Bagya-i Tamás fia: Lukachyus, Papy-i 

Ihonnus fiai: Zebugun és Chazlow, Papy-i Miklós fiai: Mark és Mihály, Rathk fia: 

Marcellus, Pethew fia: Iwahun, Máté és Sampson, a Zebugun-i monostor jobbágyai, 

Ihonnus fia: Miklós és Elek fia: Sándor Hozugdy-i nemesek, Opsa fia: Ioanka és 

frater-e: Olivér, Lochk fia: Beke, Itemer fia: Itéé és Isaak besenyők, Sándor Moson-i 

c. fia: Sándor, Myrohthy Miklós fia: Sándor, Warazloy-i Endre fia: Balázs, Symigio-i 

János nemes fia: Olivér, Myzlay-nak mondott Endre fiai: Domonkos és Mihály, 

Naragy-i Peturke, Sándor és Márkus Myk-i nemesek, Marok-i Chepanus, Pál fiai: 

Abram és András, Belch-i Farcasius fiai: Péter és Farcasius, Chepanus fia: Miklós, 

Gerenchy Damald fia. Dama, Moys-i Vyd, Zeuleus-i Vyd fiai: Chepanus, László és 

István, Ugra fia: [...], István, Domyanus és András Sygur-i nemesek, Fekete (niger) 

András, Fekethy-i Márk és testvére Sebestyén, Lelez-i Benedek fiai: György és István, 

Kenez fiai: Imre és Joub, Mykow, [...] c. frater-e, Bakana-i Márk fiai: Jurk és Egyruh, 

Bakana-i Zechyn fia: Ihonnes, Dabaka-i Leduguerus fia: Miklós és az ő fia: Alexius, 

Gombay-i Domonkos, Budmer-i Abram fia. Gergely, [,..]-i Fekete (niger) Elye fia: 

István, Okur menti Paska nb. Balázs fia: István, Jakab fia: Benedek, Joseph, Farkasius 

fia: László, Pousa fia: Artholph és Both fia: András, Hydagay-i nemesek, Boxa fia: 

Dama és Marcellus fia: László, Guezthey-i nemesek, Purbuzlow, Luka fia: Péter, Pál 

c., Mark fia: Mortun, Balázs fia: István, Benedek fia: Salamon és Vz c. Gueredey-i 

nemesek, Kykug-i Vyrunch fia. Mark, Gueresty Lőrinc fia: Tamás, Abram fiai: Tyuan 

és Ihonnes, Boltim fia: Kelemen, Pardan fiai: Bagen és Joub, Vrmand-i Renke fia: Ta-

más, Zemere fia: Zoym, Nagy (magnus) Márton, Vylmos fia: Fabyanus, Fekete (niger) 

Vylmos fia: Vyncen, Sebestyén fia: Pál, Tamás fia: Benedek, Gabus fia: Miklós, 

Bodun fia: Domonkos, Anyán fia: Anyán, Hetyn-i Heym fia: Mihály, Zabaguy-i Mour, 
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Pol-i Máté fia: Mour, Lyukythouth-i Salamon fia: László, Neugrad-i Jakab fia: 

Valenth, Hyrid-i Karachyni fia: Pál, Mortunfolua-i Myuk fia: István mr., Vosos-i 

Tywan fia: Mortunus, Nadosth-i Simon fia Péter és nemzetségébe tartozó Imre, 

Sumlow-i Pousa fia: Pousa c., Warkun-i Bok-nak mondott Péter, Luazhetyn-i Dénes 

fia: Pál és Peturka fia: István és Boda-i Kozma, a [pécs]váradi monostor nemes jobbá-

gyai, Waradino-i Lethus fia: Benedek mr. a maga és Versundy-i István fia: István ne-

vében, Rubynus fia: Sel, Veyz-nek mondott Miklós, Batha fia: Imre, Jurk fia: Pál, 

Bethe fia: Denkus, Bolokur fia: László és Fylek fia: Chere Waradyno-i hospesek, 

Geycheyd-i Gatal fia: Mauricius a maga és egész faluja nevében, Peteuch, Warkun falu 

villicusa a maga és egész faluja nevében, Warolya-i Both fia: István a maga és egész 

faluja nevében, Bychow falubeli Ilye a maga és egész faluja nevében, akik a 

[pécsjváradi monostor népei, Elek és Péter Mosay-i jobbágyok, Alexius c. fia: Alexius 

a maga és egész faluja nevében, Dama és Begue, Mosay-i Angelus fia: András c. job-

bágyai, Forkoslyuk-i Symun villicus és Peterne, Kemynus c. és Miklós jobbágyai, a 

maguk és egész falujuk nevében, Mihály és Botyan, Cumpoldus jobbágyai, a maguk és 

egész falujuk nevében, Nogkwfew-i Mihály és Mala, szintén Cumpoldus jobbágyai, a 

maguk és egész falujuk nevében, Iwánka fia: Péter villicus és Deéch fia: Miklós, Fülöp 

fia. Fülöp mr. jobbágyai, Nadosth faluból, Vrbanus és András Gueredey faluból, az 

ottani nemesek jobbágyai, a maguk és egész falujuk nevében. D. 2. die produccionis 

testium predictorum. 

E.: DL 47743 (Múzeumi Torzsa.) Hátoldalán Koller József adományozásáról szóló feljegyzés és újko-
ri kéz írásával tárgymegjelölés. (Hiányos.) 

K.: HO. VIII. 331-334. (224. sz.). 
ÓMO. 106-110. 

R.: Capitulum I. 163-165. (25. sz ). 
Megj.: *A dátumra vonatkozóan vö. Karácsonyi: Hamis old. 134. (98. sz.). 

**MOL szerint aug. 14. után 

26. 1295. március 

Symon [pécsjváradi (Waradyensis) apát és konventje előtt Conrardus mr. job-

bágya, a Bodun falubeli Vörös (rufus) János (ge.: Jhonnis) fia: Péter, a maga és 

carnalis ffater-einek: Józsefnek és Mour-nak a nevében is megjelenvén kinyilvánítja, 

hogy Nadoycha falu határában fekvő, vásárolt szőlejüket, - amelynek K-ről Macha mr. 

fia: Mihály, D-ről Kyskemud-i Golomb c. fiai: Jakab, Byrtolom, Kelemen és Pál, Ny-
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ról az ugyancsak Kyskemud-i Dala, É-ról pedig Bodun-i Jakab fia: Sebestyén a szom-

szédai - örök jogon eladták Golomb c. említett fiainak, a tőlük átvett 1 M. dénárért. 

Erről az apát és a konvent, pecsétjükkel megerősített oklevelet adnak ki. D. a. d. 

1295., in mense Marc. Péter lévén a dékán, Mátyás a custos, Miklós a nagyobb 

(maior), Vilmos a kisebb (minor) c. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 2. 22. (DF 259760) K. szerint két, háriyaszalagon függött pecsét nyo-
maival. 

K.: HO. VII. 240. (194. sz.). 
R.: Capitulum I. 165. (26. sz.). 

27. 1295. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konvent 1295-ben (a. d. 1295.) kelt oklevele, 

amely szerint előtte Lőrinc, Thomasina úrnőnek, a király anyjának asztalnok mr.-e, 

valamint Fülöp mr. fiai: László és Fülöp mr., Wruzy-Orozy nevű öröklött birtokukat, 

amely László c. fiai: László, Demeter, Fülöp és János mr.-ek birtokától elhatárolva, 

Wolkow m.-ben fekszik, utóbbiak beleegyezésével eladják Verekedő (pugilus) Sán-

dornak - azon hűséges szolgálataiért, amelyeket egykor apjuknak, a néhai Fülöp mr.-

nek, majd ő maguknak nyújtott - , a tőle átvett 50 M. dénár ellenében, amelyen kívül 

másik 50-et zsoldjaként és vére hullatásáért elengednek neki. Ha az eladók vagy örö-

köseik a jövőben e birtok miatt pert indítanának Sándor vagy örökösei ellen, akkor 

mind a 100 M.-t tartoznak visszafizetni nekik. 

E.: - Tá. szerint privilégium volt. 
Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1343. júl. 4. DL 3600 (NRA. 443. 2.) (E.-röl.) 
K.: Smic. XI. 67-68. (53. sz.). (Tá.-ban.) 

AO. IV. 352-353. (214. sz.). (Tá.-ban.) 
ÁUO. X. 183-184. (121. sz.). (Tá.-ban.) 

28. (1296. szeptember 15. előtt) 

A pécsváradi konvent III. András királyhoz intézett jelentése, amely beszámol 

a Sándor fia: Moys által elkövetett gaztettekről és túlkapásokról. 

E.: -
Eml.: III. András király, 1296. szept. 15. DL 39257 (Bécsből átvett oklevél.) 
K.:F. VI. 2. 19. (Eml.-ben.) 
R.: Capitulum I. 165. (27. sz.). 
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Mcgj.: Az említő oklevelet lsd. Reg. Arp. 4076. sz. 

29. 1296. szeptember 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, Owzd-i Tyburcius fia 

Benedek fia: Pál, Barana-i nemes megjelenvén elmondja, hogy mivel anyja, halála előtt 

- gondoskodni akarván a maga, szülei és férje, az említett Benedek lelki üdvéről - azt 

kérte tőle, hogy szolgálónöjének, a boszniai háborúban foglyul ejtett Melka-nak fiú-

gyermekét: Balázst szabadítsa fel a szolgai állapotból. Ő pedig, részint e kérést telje-

sítendő, részint pedig Melka szolgálatait viszonzandó, szavatosság vállalása mellett, 

teljes szabadságot ad Balázsnak, miután 1 M.-t átvett tőle. Erről a konvent, pecsétjé-

vel megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1296., mense Sept. Péter lévén a dékán, 

Bohmylus pedig a custos. 

E.: DL 86881 (Esterházy hg. cs. lt. 47. B. 5.) K. szerint bőrhártyán, zöld selyemzsinóron függő pe-
cséttel. 

K.: W. XII. 595-596. (478. sz.). 
R.: Capitulum I. 165-166. (28. sz.). 

30. 1296. november 27. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [III.] András király-

nak (H.), hogy [1296.] szept. 20-án (in vig. Matthei ap.) kelt és itt átírt parancslevelé-

nek* engedelmeskedvén, Hozugd-i Sándor királyi emberrel tanúul küldte a Kathl-i 

egyház papját: Dytricus-t, akik nov. 25-én (in fe. B. Katerine virg.) 

Corrardus-Conrardus mr. birtokaira mentek, és ott Jula mr., a pécsi kápt. és Farcasius 

fia Miklós fia: Iwan népeitől, valamint másoktól megtudták, hogy ugyanezen év jún. 

27-én (in fe. S. regis Ladislai) Fülöp mr. fia. Fülöp mr. - perben lévén Conrardus mr -

rel - ez utóbbinak Kemud, Loc és Hassag nevű falvait lerombolva, az ottani javakat 

elrabolta. A Conrardus mr.-rel szintén perben álló Lőrinc fia: Kernen Barana-i c. pedig 

aug. l-jén (in oct. B. Jacobi ap.) lerombolta Conrardus mr. Jula, Grech, Polkuna és 

két, Cher nevű falvát, teljesen kifosztva azokat. D. f. III. prox. p. fe. B. Katerine virg., 

a. d. 1296. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 2. 31. (DF 259769) Hátoldalán azonos és újkori kéz írásával is tárgy-
megjelölés, valamint kerek pecsét nyoma. 
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K.: HO. VII. 252-253. (207. s/..). 
R.: Századok 9. (1875) 43. (20. sz.). Közli Szabó Károly, a Rcvay cs. styavnyicskai levéltárának is-

mertetése során. 
Capitulum I. 166. (29. sz ). 

Megj.: *Lsd. Reg. Arp. 4081. sz. 

31. 1298. április előtt 

A pécsváradi konvent oklevele Loymer-i Benedek fia: István 60 hold Loymer-i 

földje, egy ottani házhelye, kertje és szérűhelye tárgyában. 

E.: - Emi. szerint privilégium volt. 
Emi.: pécsváradi konvent, 1298. ápr. DL 86888 (Esterházy hg. cs. lt. 47. L. 3.) Lsd. 32. sz. 
R.: Capitulum I. 166. (30. sz.). (Eml.-ről.) 

32. 1298. április 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Be-

nedek Loymer-i nemes fia: István, a maga és ugyanonnan való rokonainak, Tamás 

fiainak: Péternek és Jula-nak a nevében is, a másikról pedig Munkaach fia: István c., a 

maga és camalis frater-e: Vza nevében is megjelenvén, az örökösökkel nem rendelke-

ző Benedek fia: István kinyilvánítja, hogy az említett és más Loymer-i rokonai bele-

egyezésével, Loymer faluban fekvő 60 holdnyi földjét, valamint ugyanott egy házhe-

lyet kerttel és csűr helyével (locus horrey) együtt - amelyekkel kapcsolatban a kon-

ventnek egy korábban kiadott privilégiumát (lsd. 31. sz.) most bemutatta - rokonsá-

guk okán, s mivel örököse nincs, eladja vejének: Vza-nak és veje frater-ének: István 

c.-nek, a tőlük átvett 3 M. ellenében. Erről a konvent, pecsétjével megerősített okle-

velet ad ki. D. a. d. 1298., mense Apr. Bogamerius lévén a dékán és a custos. 

E.: DL 86888 (Esterházy hg. cs. lt. 47. L. 3.) K. szerint zöld-vörös selyemzsinóron függő pecséttel. 
K.: W. XII. 629-630. (500. sz.). Szövegéből a házhely említése és a teljes corroboratio hiányzik. 
R.. Capitulum I. 166-167. (31. sz.). 

33. 1298. (április vagy előtt)* 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, 

Bezeuldeg~Bezeuldegh-i Ipolitus fiai: Péter, Pál, János és Iwanka, Barana m.-i neme-

sek megjelenvén kinyilvánítják, hogy Bezeuldegh-i, szemre 3 holdat kitevő, nemesi 
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földekkel határos földrészeiket - egy telek, és a többi földjüktől egy körtefa által elvá-

lasztott földdarab kivételével - a megjelent szomszédok, tudniillik lwanka hadnagy 

fiai: Jakab és Demeter, Dees és frater-e: Kernen mr. - aki a Szt. Mihály-monostor 

kegyurasága révén határtárs - továbbá Saryg-ból György és ffater-ei, a ffater-eit is 

képviselő Gyuba fia: Gergely, a frater-eit is képviselő Churma fia: Briccius, valamint a 

ffater-eit is képviselő Budmer-i Ábrahám fia: János, valamint Bene hadnagy és más 

szomszédok jelenlétében és hozzájárulásával örök jogon eladják Karul fia: Péternek, a 

konvent előtt átvett 8 M. ellenében. Az eladók az átadott földön lévő fák kivágásakor, 

azok harmad részére igényt tartanak. Erről a konvent, pecsétjével megerősített okle-

velet ad ki. A. d. 1298. Bohmylus lévén a dékán és a custos. 

E.: DL 76178 (Zichy cs. zsélyi It. 211. A. 14.) K. szerint pecsétje fehér és violaszín selyemzsinórról 
függött. 

K.: Zichy I. 89-90. (102. sz.). 
R.: Capitulum I. 167. (32. sz.). 
Mcgj.: *A dátum a 29. és a 32. sz.-ú oklevelek méltóságsora alapján pontosítható. 

34. 1299. július 

A [pécsjváradi ([Wajradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Fülöp mr. fia: Fülöp mr. udvari ifjú, a másikról pedig carnalis frater-e, az idősebbik 

Fülöp mr. fia: László mr. megjelenvén kinyilvánítják, hogy Fülöp mr.-nek a Dráván 

túlon, Wolkow m.-ben, László mr. Zombothel nevű birtoka szomszédságában fekvő, 

Grabsafolua nevű birtokát, illetve László mr.-nek Tholna m.-ben fekvő, még anyja 

által, királynéi adomány révén elnyert Chala nevű birtokát illetően, cserében állapodtak 

meg egymással, amelynek értelmében Fülöp mr. Grabsafolua birtokát, szavatosságot 

vállalva, haszonvételeivel - szántóföldekkel, erdőkkel, kaszálókkal, rétekkel, berkek-

kel - együtt átadja László mr.-nek, míg amaz, ugyancsak szavatosságot vállalva, oda-

adja érte Chala birtokot, annak minden haszonvételével együtt. Grabsafolua határai a 

felek elmondása szerint: egy nagy tölgyfa a Budygosth nevű erdő É-i szélén, annál az 

útnál, amelyik Nemei faluból K felé, az erdőn át vezet. Innen a határ É felé, a Wonya 

nevű folyóhoz, illetve az annak közepén álló Zylfa-nak mondott szilfához ér, ahonnan 

a Budygosth erdőn át, a Wonya folyó mentén addig az útig vezet, amely É-ról Gyopol 

fia: Marys házától Zombothel-re tart D felé, majd az úton tovább, kifelé az erdőből, az 

út K-i oldalán álló, két Harazthfa nevű fához. Ezektől D felé folytatódik, egy liget kö-
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zepén álló Harazthfa felé. Innen D felé menve a Narrastow nevű tóhoz, majd 

Harazthfa és Zylfa fák, majd D felé görbe Harazthfa, majd két Zylfa nevű fa, tovább D 

felé az Eleueyarow faluba tartó útig. Az úton Ny felé a Keethkeurus nevű két fához, 

majd a Mergustow nevű lápban álló Náárfa nevű fához ér, és itt végződik. Erről a 

konvent, a felek kérésére, pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1299., 

mense Jul. Gerardus lévén a dékán, Hermannus pedig a custos. 

E.: DL 76181 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 33.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés. K. 
szerint pecsétje zöld és vörös selyetnkócról függött. 

K.: Zichy I. 93-95. (105. sz.). 
R.: Századok 3 (1869) 603. (13. sz.) Közli Nagy Iván, a Zichy-család zsélyi levéltárának ismertetése 

során. 
Capitulum L 167. (33. sz ). 

35. 1300. április 2. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [III.] András király-

nak (V ), hogy 1300. márc. 10-én ( f . V. prox. an. domin. Oculi mei) Budán kelt és itt 

átírt parancslevelének* engedelmeskedvén, Duruzma nb. Bernalth fia: János királyi 

emberrel tanúul küldte István pap testvért, a zselici (de Selezyo) Szt. Jakab-monostor 

egykori apátját, akik márc. 28-án (in f. II. prox. p. domin. Iudica Me) kimentek 

Tulman-Tulmany földre, ahol a királyi ember elküldte Lampert fia: Rozboyd-hoz an-

nak egyik rokonát, illetve szolgáját, Tulmany-i Mortun fia: Pétert, hogy szólítsa fel 

Rozboyd-ot, a király parancsa szerinti megjelenésre Tulmany földön. Miután azonban 

az elmulasztotta a megjelenést, és mást sem küldött maga helyett - hiába vártak rá 

estig (usque sero) - , akkor Bernalth fia: János a konvent emberét odavezette ahhoz a 

sessio-hoz, illetve telek aljában álló curia-hoz, ahol korábban a pécsi kápt. tanúságával 

Rozboyd-ot a királyi jelenlét elé idézte Zolouch fia: János mr. ellenében, és elmondta, 

hogy az ezen curia-ban lévő, Rozboyd-hoz tartozó jobbágyok ugyanazok, akik révén 

ez az idézés megtörtént. D. sabb. prox. an. domin. Palmarum, a. d. 1300. 

E.: -
Á.: István alob., 1300. ápr. 30. (E.-ről.)** > III. András király, 1300. (Reg. Arp. 4318. sz.)*** SÚA 

Zay cs. ugróci lt. D. 1. 3. (DF 265822) 
K.: W.X. 410-411.(270. sz.). 

W. X. 382-383. (254. sz.). (Eml.-bcn.) 
Smic. VII. 376. (331. sz.). 

R.: Capitulum I. 168. (34. sz.). 
Megj.: *Lsd. Reg. Arp. 4294. sz. 

**Lsd. W. X. 382-387. (254. sz.) és Smic. VII. 379-383. (336. sz.). 

2 6 



***Rcg. Arp. 4318. sz. szerint az uralkodási cv sorszámának tollban maradása feltételezhetővé te-
szi. hogy az oklevél az uralkodás évfordulója (júl. 23.) körül kelt. 

36. 1300. április 30. előtt 

A pécsváradi konvent oklevele, amely szerint a királyi ember, a mellé tanúul 

rendelt konventi kiküldött társaságában, Zodouch fia: János mr.-t beiktatta a Valko 

m.-i Tulman és Lanka nevű birtokok tulajdonába. 

E . : -
Eml.: István alob., 1300. ápr. 30. > III. András király, 1300. (Reg. Arp. 4318. sz.). §ÚA Zay cs. 

ugróéi lt. D. 1. 3. (DF 265822) 
K.: W. X. 382-383. (254. sz.). (Tá.-ban.) 

Srnic. VII. 379. (336. sz.). (Eml.-ben.) 

37. 1301. november 18. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről a Ba-

ranya (Á. 2.: Barania) m.-i Chusa-beli (Tá.: Chuza) nemes, Máté fia Benedek fia: Pál, 

a másikról pedig [I.] Károly király (H.) familiaris-a: Folyou (Á. 2.: Folyo) (Tá.: 

Folow) (dict.) István megjelenvén, Pál kinyilvánítja, hogy örökölt birtokrészeit, a 

Chusa-i Szt. Márton hitvalló egyház mellett É-ra eső egy telket, a telektől É-ra eső két 

út között fekvő szántófölddel együtt, továbbá az említett egyházban őt megillető fél 

részt, valamint a szintén örökségi jogú Scepse (Á. 2.: Zepse) birtokának felét, haszon-

vételeivel együtt, végezetül a szintén örökségi jogú, a Krasou (Á. 2.: Crasso) (Tá.: 

Crassow) folyótól É-ra eső Mark birtok felét, tartozékaival egyetemben, rokoni sze-

retetből, örök jogon odaadja soror uterina-jának: Venus-nak, és sógorának (sororius), 

Venus férjének, az említett Istvánnak. Ugyanakkor kijelenti, hogy ha fiú örökös nélkül 

halna meg, akkor Chusa, Scepse és Mark birtokokban lévő egyéb részei is, nemzetsége 

és rokonsága más tagjaival szemben, kizárólag Istvánra és Venus-ra szálljanak. Min-

dezekhez hozzájárul a konvent előtt Pál apjának, Benedeknek carnalis fráter-e, Máté 

fia: Chaak (Á. 2.: Chak), valamint több rokon és határszomszéd, így Veak-i (Á. 2.: 

Vek) Pál fia: Pál és annak frater-ei. Erről a konvent, pecsétjével megerősített oklevelet 

ad ki. D. a. d. 1301., in oct. B. Martini conf. Jakab lévén a dékán és a custos, László 

pedig a kántor. 
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E.: - Á. 1. szerint privilégium volt. 
Á.: 1.) Szepesi Jakab ob., é. n. DL 1623 (NRA. 21. 64.) (E-ről.) 

2.) Zsigmond király, 1414. jún. 8. (E.-ről.) > Percnyi Péter ob.. 1422. ápr. 22. DL 1624 (NRA. 
100. 2.) (E.-ről.) 

Tá.: Szepesi Jakab ob., 1377. máj. 1. után DL 1622 (NRA. 563. 43.) (E.-ről.) 
Má.: DL 24451 (NRA. 290. 20.) (Á. 2.-ről.) (18. századi.) 
K.: AO. I. 17-19. (Á. 1.-ről.) 
R.: AOkl. I. 120. 

ZsO. IV. 2081. sz. (Á. 2.-ben.) 
Capitulum I. 168. (35. sz.). 

38. 1302. július 31. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Kuzu Barana-i 

curialis c.-nek és a m. négy. birájának, hogy levelük értelmében, Eyze c. emberével, 

Gueresth-i Lőrinc fia: Tamással tanuúl küldte emberét, akik júl. 30-án (II. f. prox. an. 

fe. B. Petri ap. ad vincula) Chama faluban iktatás végett a konvent elé idézték Lőrinc 

egykori nádor fiát: Miklós mr.-t, Kupach birtokra vonatkozó esetleges okleveleivel 

együtt, Harsan faluban Kemynus c. fiait: Lőrincet és Corrardus-t azon birtokokra vo-

natkozó esetleges okleveleikkel együtt, amelyek korábban Balog (sinister) Miklós fia. 

György leányára, azaz Corrardus mr. fia: Jakab soror-jára háramlottak jegyajándék és 

leánynegyed címén, valamint aug. 9-re (V. f., sc. vig. B. Laurencii mart.) Kuzu curialis 

c. és a m. négy bírája elé Vdwarth-i Farkasius fia Miklós c. fiait: Iwan-t és Miklóst 

Thutheus falujuk ügyében, Corrardus mr. fia: Jakab c. ellenében. D. III. f. prox. an. fe. 

B. Petri ap. ad vincula, a. d. 1302. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 3. (DF 259787) Hátoldalán azonos és újkori kéz írásával tárgymeg-
jelölés és kerek zárópecsét nyoma. 

K.: AO. I. 35-36. (33. sz.). 
R: AOkl. I. 255. sz. 

39. 1302. augusztus 22. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje Owar-i István fia: 

Conrardus mr. leányunokája, Balog (Sinister) Miklós fia György leánya, Belud fia: 

Miklós özvegye: Stephanya úrasszony kérésére kiküldi Kathl falu papját: Miklóst, aki 

előtt Stephanya úrasszony felhatalmazza frater-ét, Conrardust mr. fia: Jakab c.-t, hogy 

a Lőrinc nádor fia: Miklós mr. és annak frater-e Kem[ejn mr. fiai elleni, hozomány, 
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jegyajándék és leánynegyed ügyében folytatandó perében eljárjon. D. in oct. Ass. virg. 

glor., a. d. 1302. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 5. (DF 259790) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló 
és kerek pecsét darabkái. 

K.: AO. I. 37. (35. sz.). 
R.: AOkl. I. 267. sz. (A fenti regeszta onnani átvétel.) 

Bónis-Balogh, 1997. 578. sz. 

40. 1302. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje Owar-i Corrardus mr. fia: 

Jakab c. kérésére, Pántoz fia: Simon és Fenerus fiai: Pál és Jakab jelenlétében, nyílt 

oklevélben átiija és pecsétjével megerősíti Bene c -nek, a Barana-i diocesis comitatus 

vára egykori hadnagyának gyürűspecséttel ellátott, 1288. évi nyílt oklevelét. D. a. d. 

1302., Bohmynus lévén a dékán, Leonardus a custos, Hermanus pedig a kulcsár 

(claviger). 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 1. (DF 259785) Hátoldalán pecsét nyoma. 
K.: AO. I. 40. (38. sz.). 
R.: AOkl. I. 334. sz. (A fenti regeszta oimani átvétel.) 

41. 1304. október 28. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Sceleus-i Pabor fia: 

Pabor a maga és unokatestvérei, Fábián fia: Egyed és Dragolch fia: Péter, továbbá 

rokona, Sceleus-i Akalyn fia: Tamás nevében beleegyezik abba, hogy Ambrus fia: Ja-

kab c. - akit a pécsi kápt. ügyvédvalló levelével Okor melléki Miklós fia: Olivér c. 

képviselt - megvegye a szomszédság jogán őket illető Budun nevű földrészt. Jakab c. 

tőlük más földet nem vásárolhat és nem foglalhat el, amit ha nem tartana be, a per 

megkezdése előtt, a bíró része nélkül 20 M.-t tartozzék fizetni nekik. D. in fe. Simonis 

et Judeap., a. d. 1304. 

E.: - Á. szerint zárt oklevél volt. 
Á.: pécsváradi konvent. 1360. szept. 15. SML 16. Bosnyák cs. 15. (DF 268194) (E.-ről.) Lsd. 262. sz. 
R.: Borsa I., Somogy m. lt. Évk. 1983. 7. 

AOkl. I. 656. sz. (A fenti regeszta onnani átvétel.) 
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42. 1305. szeptember 14. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Mosay Balázs fia: Máté c., Owar-i Conrardus mr. fia: Jakab c. officialis-a, ura és an-

nak carnalis fráter-e: István nevében, Jakab c. ügyvédvalló levelével, a másikról pedig 

Budmer-i István fia: Dorobus (dict.) Miklós a maga és carnalis frater-e: Egyed nevé-

ben megjelenvén, az egymásnak okozott károk ügyében megegyeznek, kibékülnek és 

felhagynak a perlekedéssel. D. in die fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1305. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 8. (DF 259793) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét nyoma. 

K.: AO. I. 101. (94. sz.). 
R: AOkl. I. 769. sz. (K.-ról.) 
Megj.: A MOL mutatóban 1315-ös évszámmal szerepel. 

43. 1305. 

A pécsváradi (Pethwor.) konvent előtt 1305-ben (sub a. d. 1305.) a Baranya 

m.-i, Gadan föld melletti Izerew-Izereu föld ügyében, amelyet Olchar-i Gergely bán 

fia: Pál, Péter bán fia: [Mihály] és Pál bán fia: János a pécsi kápt. oklevelével Beke fia: 

Istvánnak eladtak, Gergely bán nepos-a, Péter fia: László a rokonság címén, Rakolcha 

fia: Péter és Elyas fia: Dénes pedig a szomszédság címén ellentmondtak. 

E. : -
Tá.: Koller szerint: Opuliai László nádor. 1372. jan. 28. 
K.: Koller III. 116-117. 
R.: AOkl. I. 798. sz. (K.-ról.) (A fenti regeszta onnani átvétel.) 

44. 1307. május 1. 

A pécsváradi konvent 1307. máj. 1-jei (in oct. fe. B. Georgii mart., in a. d. 

1307.) oklevele, amely szerint előtte Chuza-i Máté fia Benedek fia: Pál bevallja, hogy 

miután szorult helyzetében rokonaitól, Jacoy-i Salamon fiaitól: Sámueltől és Jánostól 

70 M.-t kapott, most e 70 M. fejében és a rokonság okán az oklevélben felsorolt bir-

tokrészeit, kiváltképpen pedig a Crassow folyó melletti Mark öröklött birtoka felét a 

konvent előtt személyesen megjelent Sámuelnek és Jánosnak adja. 

E.: - Tá. szerint privilégium volt. 
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Tá.: Szepesi Jakab ob.. 1377. máj. 16. DL 1622 (NRA. 563. 43.) 
R.: AOkl. II. 154. sz. (A fenti rcgcszta onnani átvétel.) 

45. 1307. 

A pécsváradi konvent 1307-ben (a. ipso 1307.) kelt oklevele, amely szerint a 

pécsi kápt., valamint Vgrinus fia László c. fiai: László és Vgrinus, a Hesthey és a 

Weray nevű birtokok kapcsán cserében állapodtak meg. Az oklevél tartalmazta a pécsi 

püspök Dergesche nevű birtokával egy darabon szomszédos Beran birtok határait. 

E.: - Tá. szerint privilégium volt. 
Tá.: Pásztói János ob., 1396. okt. 11. > Garai Miklós nádor, 1402. nov. 14. > Mihály óbudai custos és 

vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 
R.: AOkl. II. 286. sz. (Apparátusa szerint Tá.: Koller III. 241.) 

46. (1311. május 14. előtt) 

A pécsváradi konvent privilegiális oklevelet ad ki Károly fia: Péter számára, a 

Baranya m.-i Buzuldek föld megvételéről. 

E. : -
Eml.: pécsi kápt. 1311. máj. 14. DL 86917 (Esterházy hg. cs. lt. 47. T. 3.) 
R.: AOkl. ül. 60. sz. (Eml.-ben.) 
K.: Koszta L. Bar. ti. 1990-1991. 6-7. (Eml.-ben.) 

47. 1312. augusztus 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Gueresth-i Vörös (rufus) Lőrinc fia: Tamás c. Barana m.-i nemes és fia: Mihály, a má-

sikról pedig Tamás veje (gener), Hassagh-i Bertolom fia: Pál, Owaar-i Conrardus mr. 

fia: Jakab c. serviens-e, aki Tamás lányát, Barbarát az anyaszentegyház hite alatt, a 

hospes-ek szabadsága címén nőül vette megjelenvén, Tamás c., fia beleegyezésével 

Gueresth nevű, Hozugd-i Elek fia: Pétertől és feleségétől: Neste-től vásárolt földjét, 

amely a szintén Gueresth nevű öröklött földje mellett D-ről fekszik, és amelynek D 

felől Rolandus fiai: Jakab és Benedek, a Gyungys patakon (rivulus) túl K-ről pedig az 

említett Jakab c. a szomszédai, továbbá egy faluhelyet - a saját házhelye (sessio) mel-

lett lévő Sebastyanyulese nevű házhely kivételével - , nemkülönben pedig egy trágyá-
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zott föld felét, amely a Gyungys patakon túl Jakab c.-szel K felől szomszédos, és a 

magának fenntartott házhelyért cserébe még háromszor annyit, továbbá a Gyungys 

patak mellett Ny-ra egy teljes kaszálót, amelynek D felől Nempty-i Ambrosius fia: 

Jakab c., É felől pedig Tamás c. a szomszédai, valamint a vásárolt földhöz tartozó 

mezei (campestris) szántóföldek felét és a teljes erdőt, Barbara nevü lányával együtt 

vejének adományozza. Pál halála esetén összes javaikat Barbara, az ő halála esetén 

pedig Pál örökölje. Erről a konvent, a felek kérésére, pecsétjével megerősített okleve-

let ad ki. D. a. d. 1312., mense Aug. Péter lévén a custos. 

E.: §ÚARévay cs. Gyulay lt. 3. 13. (DF 259799) A kezdő C betű díszített, hátoldalán 15. századi kéz 
írásával: ad Gueresd, alján erősen kopott pecsét. 

K.: AO. I. 271-272. (251. sz.). 
R.: AOkl. III. 365. sz. 

48. 1312. december 19. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Bagen fia: Cozmas királyi emberrel 

tanúul küldte Cumplow nevű falujának papját: Tamást, akik megtudták, hogy László 

fia: Vgrinus mr. Debreguezth-i castellanus, júl. 29-én (in die sabb. prox. p. fe. B. 

Jacobi ap.) Ihonnus fia: György Kulny nevű faluját lerombolta, az ott talált javakat 

elvitte, majd a mező (campus) felől visszatérve György házát felégette, hét embert 

megölt, György egyik soror-jának ruháit elvitte, másiknak pedig karját nyíllal lőtte át, 

továbbá hét asszonyt megvert. Mindezeken túl, szept. 3-án (3. die fe. B. Egidii conf.) 

Bencench fia Péter fia: Ihonnus, István fia: Lőrinc és Gergely fia: Chama falvaira tört, 

István mr. serviens-eit és faluját elpusztította. Ugyanazon a napon, Kurchmen-i Job 

házát felgyújtotta, őt magát pedig elfogván, 3 hónapon át várában börtönben tartotta. 

D. f. III. prox. p. oct. B. Nicolai conf., a d. 1312. 

E.: DL 76225 (Zichy cs. zsélvi lt. 218. B. 40.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 
és kerek zárópecsét töredékei. 

K.:Z. I. 138-139. (165. sz.). 
R.: AOkl. III. 408. sz. 
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49. (1313. május előtt) 

A pécsváradi konvent oklevelet ad ki a Tolna m.-i Gyunk-i László fia: Miklós 

mr. számára, a Baranya m.-i Boya és Bobolcha földjeinek vagy falvainak öröklése tár-

gyában. 

E . : -
Eml.: pécsi kápt., 1313. máj. DL 76229 (Zichy cs. zsélyi lt. 1. B. 16.) 
R.: AOkl. III. 525. sz. (Eml.-ben.) 
K.: Z. I. 144-145. (169. sz.). (Eml.-ben.) 

50. 1314. július 25. körül 

Hermanus [pécsjváradi (Waradyensis) apát a [pécsjváradi egyházat Owaar-i 

Corrardus mr. fia: Jakab c. részéről ért károk és jogtalanságok ügyében, kölcsönös 

elégtétel adása mellett, Jakab c.-szel kiegyezik, felmentve őt minden ezzel kapcsolatos 

kötelezettsége alól. A jövőben továbbá egyik fél sem indít pert a másik ellen, kivéve 

azt, amelyet Jakab c. officialis-a, Byrtolom fia: Benedek c. folytat Chempey nevű job-

bágya miatt, Sándor fia: György, a [pécsjváradi egyház jobbágya ellen. D. [...] B. 

Jacobi ap., a. d. 1314. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 16. (DF 259802) Hátoldalán pecsét nyoma. (Hiányos.) 
K.: AO. I. 354-355. (322. sz.). 
R.: AOkl. III. 804. sz. (A fenti regeszta onnani átvétel.) 

51. 1315. január. 6. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Janus-i Kernen c. fiai: 

Péter, János, Demeter, Miklós és Mihály akképpen osztoznak meg rokonuk, 

Forkoslyuk-i Jakab fia: Miklós c. közreműködésével Tolna m.-i vásárolt Lygueth és 

örökölt Janus birtokukon, hogy az utóbbi Jánosé, az előbbi a többi 4 testvéré lett, s 

János még egy 8 M. értékű lovat adott nekik. D. in die fe. Epyf. d., a. eiusdem 1315. 

E.: DL 76234 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 28.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló és 
kerek, természetes színű zárópecsét töredékei. 

K.: Z. I. 149. (174. sz.). 
R.: AOkl. IV. 5. sz. (A fenti regeszta onnani átvétel.) 
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52. 1317. március 31. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Achow fia: Balaseus királyi emberrel 

tanúul küldte Leó testvért, akik márc. 30-án (f. IV. prox. p. domin. Palmarum) László 

pécsi püspököt, továbbá János, Pál, Miklós és István Laymeer-i nemeseket Laymeer 

faluban, ápr. 20-ra (f. IV. prox. p. domin. quae cantatur Misericordia d.) a királyi je-

lenlét elé idézték a király serviens-e: Imre mr. ellenében. D. f. V. p. domin. Palmarum, 

a. d. 1317. 

E.: DL 76242 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 31.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 
zárópecsét bevágásai, visszazárásra utaló bevágások. 

K.: Z. I. 155. (183. sz.). 
R.: AOkl. IV. 437. sz. 

53. 1319. június 3. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Pousa fia: Ortolphus 

Hydaga-i nemes, első feleségétől született fiával: Domokossal együtt megjelenvén be-

vallja, hogy összes birtokából - szőlőkkel és malmokkal együtt - ugyanakkora részt 

ad neki, mint második feleségétől születendő fiainak, de ha nem születne több fia, ak-

kor Domokos leánytestvéreivel osztozzék meg. D. in oct. Pent., a. d. 1319. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á.: pécsváradi konvent, 1324. szept. DL 86966 (Esterházy hg. cs. lt. 47. P. 4.) Lsd. 78. sz. 
R.: AOkl. V. 474. sz. (A fenti regeszta onnani átvétel.) 

54. 1320. január 26. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, miután a konvent Be-

nedeket, a [pécsjváradi Mindenszentek egyház papját, vizsgálat céljából kiküldte, és ő, 

az egyik részről Bedege-i András fia: Istvánnal, aki az idős kora miatt megjelenni nem 

tudó apját képviselte, valamint annak Miklós nevű testvérével, a másikról pedig a 

Bogár (dict.) István mr.-t képviselő Miklós fia: Boko serviens-sel megjelenvén, a fe-

lek, valamennyi korábbi viszályukat félretéve, egymással kibékülnek. D. sabb. prox. p. 

fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1320. 
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E.: DL 76259 (Zichy cs. zsélyi ll. 211. 14.) Háloldalán azonos kéz írásával íárgymcgjclölcs és kerek 
zárópccsct maradványai. 

K.: Z. I. 175-176. (202. sz.). 
R.: AOkl. V. 685. sz. 

55. (1320. május 25. előtt) 

A [pécs]váradi (Waradiensis) konvent oklevele, amely révén az egyik részről 

Jakab fiait: Miklóst és Corrardus-t, a másikról pedig Zu[m]bur fráter-ét: Dénest máj. 

25-re (in oct. fe. Penth.) az ob. elé idézi. 

E . : -
Eml.: Lampert ob., 1320. jún. 1. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 25. (DF 259812) 
K.: AO. I. 565. (Eml.-ben.) 
R.: AOkl. V. 795. sz. (Eml.-ről.) (A fenti regeszta onnani átvétel.) 

56. 1320. június 27. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I ] Károly királynak 

(V.), hogy Lampert ob. levelének értelmében, Kazar-i Lőrinc királyi emberrel tanúul 

küldte Komlo nevű falujának papját: Miklóst, akik jún. 25-én (2. die fe. B. Johannis 

Bapt.) megtudták, hogy Vzdy-i István fiai: Herbordus és János, társaikkal, ápr. 6-án 

(in oct. Pasche d.) Bogár (dict.) István mr. Nok nevű birtokán négy telken (mansio) 

lakó négy jobbágyát súlyosan megsebesítették, és javaikat elvitték, ápr. 7-én (2. die 

predict. oct. Pasche d.) Nok birtok határából egy lovat és egy ökröt raboltak el, ápr. 9-

én (f. IV. p. predict. oct.) pedig István mr. Bosev nevű falujában egy jobbágyát meg-

verték, per lévén köztük folyamatban. D. f. VI. p. fe. B. B. [!] Johannis Bapt. predict., 

a. d. 1320. 

E.: DL 76267 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 20.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét nyoma. 

K.:Z. I. 182-183 (211. sz.). 
R.: AOkl. V. 816. sz. 

57. 1320. július 5. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Zumbor frater-e: Dénes, a másikról pedig Jakab c. fiainak: Miklósnak és Corrardus-
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nak a serviens-e, Bertalan fia: Benedek, urai nevében megjelenvén, abban a perben, 

amelyet Sederkyn birtok és határai kapcsán Jakab c. fiai indítottak, most fogott bírák 

közreműködésével olyan egyezségre jutottak, amely szerint Dénes arra kötelezi magát, 

hogy a konvent színe előtt aug. 27-én (in oct. S. Regis Stephani) Jakab fiainak 6 

pensa-val számított 2 M. magistralis báni dénárt (duas marcas denariorum banalium 

magistralium) fizet. Ha ezen kötelezettségének nem tenne eleget, akkor az összeg 

dupláját kell fizetnie. D. sabb. prox. p. fe. Petri et Pauli ap., a. d. 1320. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 26. (DF 259813) Hátoldalán tartalmi összefoglaló, benne 'Zombor' 
névalak, valamint kerek zárópecsét maradványai. 

K.: AO. I. 568-569. (513. sz.). 
R.: AOkl. V. 842. sz. 

58. 1320. augusztus 10. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(V.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Kemyn fia: Lőrinc királyi emberrel 

tanúul küldte András papot, akik aug. 7-én (f. V. prox. an. fe. B. Laurencii mart.) 

Kechyl-i Reynoldus fiait: Lászlót és Reynoldus-t, Kechyl nevű falujukban nov. 8-ra 

(oct. 0 0 . SS.) a királyi jelenlét elé idézték, Bogár (dict.) István mr. és frater-e: Gúnya 

mr. ellenében. D. in die fe. B. Laurencii mart. predict., a. d. 1320. 

E.: DL 76272 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 22.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, és 
zárópecsét maradványa. 

K.:Z. I. 186-187. (215. sz.). 
R: AOkl. V. 876. sz. 

59. 1320. december 21. 

[A pécsjváradi ([Wajradiensis) [monostor konventje] előtt Ludegerus fia: Ist-

ván [nevében] [Kery-i] Egyed mr. [...], [ill ] ura, Bogár (dict.) István mr. nevében 

káplánja, Mare-i [...] elmondják: István mr. Ludegerus fia: Istvánt hű szolgálataiért 

Mare-i várnaggyá tette, Ludegerus fia: István pedig további hű szolgálatokat ígér urá-

nak, István mr.-nek. Kery-i Egyed rokona, Ludegerus fia: István nevében mint kezes 

kötelezi magát, hogy ha ezen István Mare várában tartózkodván ő a szántásról, más 

házi teendőkről és az ellátásról mint páter familias és előrelátó gondnok nem rendel-

keznék, róla hűségesen nem gondoskodnék, ez ügyben István mr. a konvent tanúság-
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tételével Ludegerus fia: István ellen felléphet, s Egyeddel mint kezessel szemben bár-

mely bíró előtt pert indíthat, Egyed pedig a per kezdete előtt 20 M -t tartozik fizetni 

István mr.-nek. D. die domin., in fe. B. Thome ap., a. d. 1320. 

E.: DL 76276 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 24.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló. 
természetes színű, kerek zárópecsét töredéke. (Hiányos.) 

K.: Z. I. 188-189. (218. sz.). 
R.: AOkl. V. 959. sz. (A fenti regeszta onnani átvétel.) 

60. 1321. március 7. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I ] Károly királynak 

(V ), hogy Lampert mr., ob., Chanad-i c. levelének értelmében, Kemyn fia: Lőrinc 

királyi emberrel tanúul küldte Komlod nevű faluja papját: Miklóst, akik jan. 22-én (f. 

V. prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap.) Ders mr.-t Szt. Miklós nevű falujában, fiát: Pétert 

Hanymaz nevű falujában, másik fiát: Miklóst Bood nevű birtokán, továbbá jan. 24-én 

(sabb., in vig. videlicet predict. fe.) Vzdy-i István fiait: Jánost és Herbordus-t, Vzdy 

nevű birtokukon, Bálint fia: Lászlót Tood nevű falujában, Péter fia: Jánost Bedeg nevű 

falujában, Belyd fia: Demetert Scyul nevű birtokán, valamint Hunth fia: Miklóst Bood 

nevű falujában, márc. 11 -re (oct. diei Cinerum) a királyi jelenlét elé idézték, Bogár 

(dict.) István mr. és testvére Gúnya mr. ellenében. D. sabb. prox. an. domin. Invocavit, 

a. d. 1321. 

E.: DL 76278 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 25.) Trapéz alakú hártyára írva. hátoldalán azonos kéz írásával 
tartalmi összefoglaló, és kerek zárópecsét töredékei. 

K.:Z. I. 191. (221. sz.). 

61. 1321. március 27. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy előtte 1321. 

márc. 27-én (a. d. 1321., f. VI. prox. p. domin. Oculi mei) a király tárnoknagyának 

(maior Tawarnicorum) Bechey Imre mr.-nek a serviens-e, Ochov fia: Balázs megjelen-

vén, tiltakozott az ellen, hogy márc. 22-én (die domin. prox. preterito qui cantatur 

Oculi mei) Narayg-i Pál fia: Chender és társai, Imre mr. Geed nevű birtokáról 4 ökröt 

elhajtottak, Fees (dict.) Pál és Egyed nevű jobbágyait pedig súlyosan megsebesitették. 

D. die, et a. d. superius annotatis. 
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E.: DL 76280 Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, benne 'Chyndcr" névalak, vala-
mint kerek zárópecsét töredékei. 

K.: Z. I. 192-193. (223. sz.). 

62. 1321. április 1. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Kemud-i Jakab c. fiai: 

Miklós és Corrardus megjelenvén, az ápr. 2-án (f. V. prox. p. domin. Letare), László 

pécsi püspök előtt kezdődő perükben, amelyet Vgy-i János anyja: Erzsébet úrasszony 

indított ellenük, az ügy lezártáig ügyvédjüknek hatalmazzák meg serviens-üket: Fábi-

ánt. D. f. IV. p. domin. Letare predict., a. d. 1321. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 27. (DF 259814) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló 
és kerek zárópecsét maradványai. 

63. 1321. június 20. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.j Károly királynak 

(V.), hogy Lampert mr., ob., Chanad-i c. oklevelének értelmében, Miklós fia: Petev 

királyi emberrel tanúul küldte Miklós papot (specialem et hominem nostrum), akik 

Wzd-i István fiait: Jánost és Herbordus-t három, m.-i (provinciális) vásáron, tudniilik 

jún. 15-én (f. II. prox. p. fe. S. Trinit.) Pernyz falu vásárán, jún. 16-án (f. III. prox. 

sequente) a Keedwasara nevű vásáron, jún. 17-én (f. IV. prox. subsequente) pedig 

Soych falu vásárán kikiáltatták, miszerint ők júl. l-jén (in oct. B. Johannis Bapt.) a 

királyi jelenlét előtt megjelenni tartoznak Bogár (dict.) István mr. és fráter-e: Gúnya 

ellenében, hogy tetteikről, tudniillik nevezettek Nok, Merse és Keer nevű falvainak 

lerombolásáról, felgyújtásáról, valamint embereik halálos megsebesítéséről, 5 ember 

megöléséről, nemkülönben pedig a királyi és a konventi ember foglyul ejtéséről számot 

adjanak. D. sabb. prox. p. diem fe. Corp. Christi, a. d. 1321. 

E.: DL 76288 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 27.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, és 
kerek zárópecsét maradványa. 

K.:Z. I. 196-197. (227. sz.). 
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52. 1317. március 31. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(V.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Balazey királyi emberrel tanúul küldte 

Jakab testvért, akik jún. 19-én (f. VI. prox. p. diem fe. Corp. Christi) László pécsi 

püspököt Lanchok nevű falujában, Narayg-i Pál fia: Chender-t pedig Narayg nevű 

birtokán, júl. 1-jére (oct. S. Johannis Bapt.) a királyi jelenlét elé idézték, Bechey-i 

(dict.) Imre mr. ellenében. D. f. II. prox. an. fe. B. Johannis Bapt. predict., a. d. 1321. 

E.: DL 76289 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 47.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 
és kerek zárópecsét maradványai. 

K.: Z. I. 198. (229. sz.). 

65. 1321. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventjének 1321-ben (a. d. 1321) 

kiadott privilégiuma, amely szerint előtte az egyik részről Zombor fráter-e Dénes, Ba-

ranya m.-i nemes, a másikról pedig Morouth fia: Mátyás, a maga és carnalis frater-e: 

János nevében is megjelenvén, Dénes, a Baranya m.-ben fekvő Thuteus nevű öröklött 

birtokának a felét, amelyet a pécsi kápt. ott bemutatott oklevele révén Morouth fiai-

nak, 6 pensa-val számított 14 M. báni dénárért korábban elzálogosított, de amelyért -

mivel azt a kikötött határidőben nem váltotta vissza, amelyről a pécsi kápt. másik ok-

levelét szintén bemutatták - most már ezen összeg dupláját kellene fizetnie, ezért az 

említett kétszer 14 M.-án felül további, 6 pensa-val számított 5 M. báni dénárért eladja 

Morouth fiainak. A konvent előtt Dénes rokonai, tudniillik Salamon fia: Péter, 

Marcellus fia: Miklós, frater-e: Hektor nevében is, Deniper fia: István, valamint az 

említett birtokfél szomszédja, Bene fia: Péter, frater-e: Texa nevében is, kijelentik, 

hogy az említett birtokrészt nem akarják megvenni. A konvent a birtokot ketté osztó 

határ leírását is oklevelébe foglalta. 

E. : -
Tá.: Pál ob., 1344. jan. 27. DL 87160 (Esterházy hg. cs. lt. 32. B. 84.) (E.-ről.) 
Emi.: I. Károly király, 1324. júl. 8. előtt > Pál ob.. 1344. jan. 27. DL 87160 (Esterházy hg. cs. lt. 32. 

B. 84.) 
R.: AOkl. VIII. 337. sz. (Eml.-ben.) 
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52. 1317. március 31. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H), hogy febr. 9-én (in oct. Purif. glor. virg.) Themesuar-on kelt és itt átírt parancs-

levelének engedelmeskedvén, Fülöp fia: László királyi emberrel tanúul küldte a 

Komlou-i egyház papját: Miklóst, akik márc. l-jén (f. II. prox. p. domin. Invocavit) a 

környék falvaiba kimenvén megtudták, hogy a Demus-i prépost, miután magához hí-

vatta Bogár (dict.) István mr.-t, annak Roozold nevű faluját, ahol István mr.-nek háza 

is volt, kifosztotta, lakosait elkergette, és az összes javakat elrabolta. A kiküldöttek a 

kárt 500 M.-ra becsülték. Mindezeken túl a prépost két nőt meg is öletett. A konvent, 

mivel a haláleset kivizsgálása során vérontás tényét tárta fel, illetéktelenségére 

(irregularitas) hivatkozva, az ügyben felmentését kéri. D. in domin. Remin., a. d. 1322. 

E.: DL 76299 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 30.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló és 
kerek zárópecsét nyoma. 

K.:Z. 1.212-213. (244. sz.). 

67. 1322. május 9. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Mik-

lós testvérnek, a Cykador-i monostor apátjának és konventjének képviseletében Do-

monkos testvér, a másikról pedig Laak-i Miklós fia: Salamon c. megjelenvén, Ok fia: 

Miklós, Baal-i Miklós, Vrmus-i Wyd mr., Sygur-i Balázs fia: István, Bodur fia: András 

és más fogott bírák közbenjárásával, minden korábbi viszályukban oly módon egyez-

nek ki, hogy mivel az apát Kezteuch-i jobbágyai Salamon c. vérét ontották, ezért az 

apát és konventje 30 M.-ért Salamonnak adnak egy Quadriheibeni Zugzaar színű lo-

vat, valamint a Salamon Laak nevű falvától É-ra eső Olasun nevű halastavat, amelyet 

Salamon carnalis frater-ei: Salamon c. és László c. hagytak a kolostorra. A felek az 

egyezséget 10 M. perkezdet előtti megfizetésének és patvarkodás vádjának terhe alatt 

szavatolják. D. domin. die prox. p. quind. fe. Georgii mart., a. d. 1322. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á.: Szepesi Jakab ob., 1374. szept. 7. GySML 4697 Niczky 95. (DF 209197) (E.-ről.) 
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68. 1322. december 14. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Wertegey-i Mortunus fia: Nagy (magnus) János, Ztara-i János fia: Pál mr. serviens-e, 

ura nevében, a másikról pedig a Nygol nb. Keurus-i Lampert fia: János nemes, és uno-

katestvére (consobrinus), Demeter fia: István megjelenvén, utóbbiak a Baranya m.-i, a 

Draua folyó mellett, a Keurus-i monostor Zalata nevű földjének és Mihedeus fia: Péter 

Hetene nevű birtokának szomszédságában fekvő Zalata nevű földjüket 60 M.-ért el-

adják János fiának: Pál mr.-nek, mivel carnalis fráter-ének: Péter mr.-nek nem akarták 

eladni. A konvent, az oklevél egy éven belüli visszahozatala esetére privilégium kiadá-

sát ígéri. D. f. III. prox. p. fe. B. Lucie virg., a. d. 1322. 

E.: DL 2133 (NRA. 1507. 1.) 
K.: AO. II. 56-57. (47. sz). 

69. 1322. december 22. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy Hozugd-i Sándor királyi emberrel tanúul küldte Kathl nevű falujának pap-

ját: Miklóst, akik dec. 19-én (domin. die prox. an. fe. B. Thome ap.) megtudták, hogy 

miután Ovuar-i Jakab c. fiainak: Miklósnak és Corrardus-nak Barana m.-i Zederken 

nevű birtokát Mihály testvér, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák ügyvédje 

tőlük törvényesen elvette, őket pedig tiltakozásuk miatt a királyi jelenlét elé idézte, 

ezután annak ellenére, hogy köztük per volt folyamatban, az említett birtokra helyezte 

officialis-át: Chan-i Pált - aki egy tunella borukat és két lovukat elrabolta - a birtok-

hoz tartozó hegyvámot pedig beszedette. D. f. IV. prox. p. fe. B. Thome ap., a. d. 

1322. 

E.: SÚARévay cs. Gyulay lt.3. 30/1. (DF 259817) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét nyoma. 

70. 1323. április 17. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Pousa fia: László királyi ember-
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rel, aki a Buda közelében lévő Szűz Mária-szigeti apácák birtokügyeit intéző 

(procurator possessionum) István testvér mellé egy évre pristaldus-ként lett kirendel-

ve, tanúul küldte János pap testvért, akik ápr. 15-én (f. VI. prox. p. quind. Passce d.) 

megtudták, hogy ápr. 4-én (f. II. prox. p. oct. Passce d.) a pécsi püspök Mohach-i 

officialis-ának, Tomok (diet.) Péternek carnalis frater-e: Egyed, továbbá Chuda fia: 

Gergely, Dénes fia: Miklós és Kesereu fia: András, Mohach falu népeivel együtt az 

apácák Cheley-Chele nevű birtokára törtek, egy embert nyíllal megsebesítettek, 

Sebeuk-ot pedig, az apácák halastavainak gondnokát (procurator pisseinarum) meg-

verték és ruháitól megfosztották, az apácák 9 halastavát elfoglalták és most is elfoglal-

va tartják, amelytől a kiküldöttek eltiltották ugyan őket, de ezt ők nem akarták tudo-

másul venni. D. in 22. die Passce d., a. eiusdem 1323. 

E.: DL 2159 (Mon. Poson. 50. 30.) Hátoldalán kerek zárópecsét nyoma. 
K.: F. VIII. 2. 495. 

Brüsztle III. 737. (Részlet.) 
R. AOkl. VII. 126. sz. 

71. (1323. május 1. előtt) 

A pécsváradi konvent határozata értelmében Corrardus fia Jakab c. fia: Miklós 

mr.-nek és carnalis frater-ének: Corrardus-nak máj. l-jén (in oct. B. Georgii mart.) 10 

M.-t kell fizetnie Mosa-i Sándor c. fia: László mr.-nek és carnalis frater-ének: Miklós-

nak. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1323. máj. 1. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 32. (DF 259821) Lsd. 72. sz. 
R.: AOkl. VII. 153. sz. (Eml.-ről.) 

72. 1323. május 1. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Mosa-

i Sándor c. fia: László mr., a saját és carnalis frater-ének: Miklósnak a nevében is, a 

másikról pedig Corrardus fia Jakab c. fia: Miklós mr., a maga és carnalis frater-ének: 

Corrardus-nak a nevében is megjelenvén előadták, hogy a köztük, részint atyáik, ré-

szint az ő idejükben mostanáig keletkezett valamennyi vitás ügyben és perben egye-

zségre léptek. Ha a felek valamelyike a jövőben a korábbi vitás ügyekben pert indítana, 
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annak kezdete előtt, a bíró részén felül 20 M.-t tartozik fizetni a másik félnek. Egy-

szersmind a konvent korábbi oklevelének (lsd. 71. sz.) megfelelően Jakab c. fia: Mik-

lós mr. máj. l-jén (in oct. B. Georgii mart.) a konvent előtt, fráter-ének: Corrardus-

nak a nevében is, az ország szokása szerint 10 M. báni dénárt fizetett László mr.-nek 

és carnalis frater-ének: Miklósnak. D. in oct. B. Georg. mart., a. d. 1323. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 3. 32. (DF 259821) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló 
és kerek zárópecsét nyoma. 

R.: AOkl. VII. 160. sz. (A fenti regeszta részben onnani átvétel.) 

73. 1323. május 1. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Pousa fia. László királyi ember-

rel, aki a Buda közelében lévő Szűz Mária-szigeti apácák birtokügyeit intéző 

(procurator possessionum) István testvér mellé egy évre pristaldus-ként lett kirendel-

ve, tanúul küldte János pap testvért, akik ápr. 16-án (sabb. prox. p. quind. Passce d.) 

Doboka-i Seruusdeus fia: Pált Doboka nevű birtokán, valamint serviens-eit. Kun 

(dict.) Pétert és Szolga (Sclauus) Lászlót, továbbá Bor-i Bor fia: Jánost Bor nevű bir-

tokán máj. 1-jére (ad oct. B. Georgii mart.) a királyi jelenlét elé idézték István ellené-

ben. D. in 22. die p. quind. Passce d., a. eiusdem 1323. 

E.: DL 64709 (Mednyánszkv cs. lt. 3.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Komanus' névalak, és kerek zárópccsét nyoma. 

R.: AOkl. VII. 159. sz. 

74. (1323. június 25. - december 7.) 

A pécsváradi monostor konventje jelenti, hogy [I. Károly] király parancsára a 

királyi emberrel tanúul küldte emberét, akik megtudták, hogy jún. 25-én (sabb. prox. 

an. fe. B. Petri et Pauli ap.) a zselicszentjakabi (S. Jacobi de Zelyzyo) apát Kasuk bir-

tokra tört és onnan a [margitszigeti (de Insula Leporum)] apácák officialis-át: Lászlót 

és az apácák ügyvédjét: István testvért elűzte, továbbá mindent, amire szüksége volt, 

elvitt. 

E. : -
Tá.: Lampert ob., 1323. dec. 15. DL 2196 (Mon. Poson. 43. 3.) 
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K.: AO. II. 106-107. 
R.: AOkl. VII. 306. s/.. (Tá.-ból.) 

75. (1323. augusztus 1. előtt) 

A pécsváradi konvent oklevelet ad ki Bugar (dict.) István mr. számára, amely 

szerint 12 M.-nyi adósságát részint dénárban, részint becsértékben kell aug. l-jén (in 

oct. B. Jacobi ap.) megfizetnie Meynold-nak. 

E. : -
Eml.: pécsi kápt.. 1323. aug. 31. DL 76322 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 37.) 
K.: Z. I. 238-239. (266. sz.). (Eml.-ben.) 
R.: AOkl. VII. 433. sz. (Eml.-bcn.) 

76. 1323. november 8. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti Tamás c.-nek, Fülöp 

nádor Budán ítélkező albírájának, hogy oklevele értelmében, Tamás c. emberével, 

Dauch fia: Miklóssal tanúul küdte Neuyg nevű falujának papját. Jánost, akik nov. 7-én 

(f. II. prox. an. oct. 0 0 . SS.) Bechegregor nb. Imre mr.-t, a király Leuua-i castellanus-

át és frater-ét: Egyed mr.-t ellentmondás nélkül beiktatták ősüknek, Both-nak 

Bothteremheli, más néven Vruus nevű birtokába, amelyet ő - Dausa egykori nádor 

albírájának: István c.-nek az oklevele szerint - Domonkos testvértől, a szekszárdi mo-

nostor apátjától szerzett vissza. A birtokkal K, É és Ny felől szomszédos Cykador-i 

apát helyett kulcsárja, Domonkos testvér jelent meg, míg a birtokkal D-ről szomszé-

dos szekszárdi apát távol maradt. D. in oct. 0 0 . SS., a. d. 1323. 

E.: DL 86956 (Esterházy hg. cs. lt. 32. A. 12.) A hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek, természetes zárópecsét maradványai. 

R.: AOkl. VII. 567. sz. 

77. (1323. november 15. előtt) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje Antalius fia: Gergelyt, az ő 

fiait: Jakabot és Jánost, Zeleus-i Mihály fia: Bekeu-t, Lapa-i Mátyás fia: Rorandus-t, 

valamint Koazna-i János fia: Pétert, nov. 15-re Fülöp nádor Budán ítélkező albírája; 
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Tamás c. elé idézi Bugar (dict.) István és Guna mr.-ek, valamint Nagy (magnus) Ta-

más ellenében. 

E . : -
Tá.: Tamás, Fülöp nádor albírája, 1323. nov. 23. DL 76328 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 38.) 
R.: AOkl. VII. 576. sz. (Tá.-ból.) (A fenti regeszta onnani átvétel.) 

78. 1324. szeptember 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje, a színe előtt megjelenő 

Pousa fia: Ortolphus Hydaga-i nemes, valamint fia: Domonkos kérésére privilégiális 

formába ítja át, és pecsétjével erősíti meg saját, 1319. jún. 3-án kelt nyílt oklevelét 

(Isd. 53. sz.). D. a. d. 1324., mense Sept. Péter lévén a dékán és a custos. 

E.: DL 86966 (Esterházy hg. cs. lt. 47. P. 4.) Hátoldalán 18. századi tartalmi kivonat és lila-sárga 
pecsétfonalak. A kezdő C betű szépen díszített. 

R.: AOkl. VIII. 422. sz. 

79. 1325. március 13. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I. j Károly királynak 

(H.), hogy Sándor c., ob. oklevelének értelmében, Bezeldeg-i László fia: Tamás királyi 

emberrel tanúul küldte Boborch-i falujának papját: Briccius-t, akik márc. 12-én (in die 

fe. B. Gregorii pape) Soklous-i Pétert Sari nevű birtokán, ápr. 2l-re (quind. Passce d.) 

a királyi jelenlét elé idézték, Bechei-i Imre és Egyed, valamint az említett Imre mr. fiai: 

Tuteus (dict.) István és Vezeus (dict.) György ellenében. D. in die medie Quadr., a. d. 

1325. 

E.: DL 76346 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 57.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Suklous' névalak, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. I. 269-270. (290. sz.). 
R.: AOkl. IX. 94. sz. 

80. (1325. március 21. előtt) 

A pécsváradi konvent oklevele, amely szerint a Scentemaguch nb. Chama 

fráter-e: János mr. megveszi Barnabás fia: Ambrustól a Tolná m.-i Zalatna és Bykol 
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birtokokat. Ezek Ambrus azon birtokaihoz tartoztak, amelyeket a király, hűséges 

szolgálataiért Miklós mr.-nek adományozott, ő pedig 30 M.-t fizetett értük Jánosnak. 

E.: - Enil. szerint privilégium volt. 
Emi.: 1. pécsváradi konvent, 1325. márc. 21. DL 2290 (NRA. 941. 4.) Lsd. 82. sz. 

2. pécsi kápt., 1325. márc. 22. DL 58480 (Forgáchcs. lt. 118.) 
K.: AO. II. 183. (165. sz.). (Emi. 1.-ben.) 
R.: AOkl. IX. 107. sz. 

81. (1325. március 21. előtt) 

A pécsváradi konvent kiküldöttje: Benedek pap testvér, és Kaba (dict.) Péter 

királyi ember, a Tolna m.-i Zalatna és Bykol birtokok újonnan megállapított határait 

leírják. 

E.: - Emi. szerint privilégium volt. 
Tá.: pécsváradi konvent, 1325. márc. 21. DL 2290 (NRA. 941. 4.) Lsd. 82. sz. 
K.: AO. II. 184-185. (165. sz.). (Tá.-ban.) 
R.: AOkl. IX. 109. sz. 

82. 1325. március 21. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Treutul (dict.) Miklós mr. pozsonyi c., a másikról pedig a Scentemaguch nb. Chama 

frater-e: János mr., valamint Fülöp nádor oklevele értelmében az alábbi ügy tanújaként 

szereplő Benedek pap testvér [pécsjváradi szerzetes megjelenvén, a felek, miután 

Miklós mr. János mr. ellen lopás ügyében a nádor előtt pert indított - amelyben kö-

zöttük párbaj döntött volna, ám a király engedélyével és színe előtt, Demeter királyi 

tárnokmr., Sándor c., ob., Myuckh mr. a királyné tárnokmr.-e, Pál Machou-i bán, End-

re mr. budai prépost a király alkancelláija, valamint Tamás erdélyi vajda tanúbizonysá-

gával - úgy egyeztek meg, hogy Miklós mr. minden vádat elejt János mr.-rel szemben, 

aki ezért átadja neki a Tolna m.-i azon Zalatna és Bykol nevű birtokait, amelyeket a 

konvent most bemutatott, és Miklós mr.-nek, a nagyobb biztonság érdekében átadott 

privilégiális oklevele (lsd. 80. sz.) szerint Barnabás fia: Ambrustól vásárolt, és amelyek 

Ambrus azon birtokaihoz tartoztak, amelyeket a király, hűséges szolgálataiért, Miklós 

mr.-nek adományozott, aki azokért 30 M.-t fizetett Jánosnak. Zalatna és Bykol birto-

kok átadása a konvent említett emberének, valamint Kaba (dict.) Péter c. királyi em-
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bernek és a szomszédoknak, tudniillik Kubli-i Péter c. fia: János, Gabrianus fia: István, 

Iván fia: Lőrinc, Dénes fia: János, Pál fia: János és más nemesek tanúbizonysága mel-

lett, ellentmondás nélkül történt. 

Az említett birtokokat János öröklött birtokától elválasztó, újonnan megálla-

pított határ, a konventnek visszahozott írás (Isd. 81. sz.) szerint: D felől a Vorgan fo-

lyóvíz (fluvium) melletti három földjei, melyek Gabrianus fia: István, Treutul (dict.) 

Miklós mr., valamint Gergely fia: János mr. és frater-einek birtokait választják el. É 

felé egy völgyben halad, a Vorgan faluba menő nagy úthoz, majd ezen Vorgan falu 

végéig, a Zalatna faluba vezető úthoz. K-re fordulva, egy völgyben Jaurfa nevű fa, 

majd egy dombon (monticulus) Borkouchafa nevű fa. É felé egy völgyben folytatódik, 

majd egy másik domb (mons) oldalában, szőlő mentén halad, a domb csúcsán lévő, 

János mr. és Miklós mr. birtokait elválasztó két hatáijelig. Innen János mr. birtokának 

szomszédságában jut el egy nagy útig, ahol egy bokor (virgultum) mellett két határjel. 

Innen erdő mellett K felé egy nagy tölgyfa, majd az erdő és János mr. birtokának 

szomszédságában a Bykol faluba vezető nagy útnál Miklós mr., János mr., és Pál fia: 

János földjeit elválsztó három határjel. Innen az utóbbi földjének szomszédságában 

halad hosszan, egy erdőn át, amelyből kiérve az Egerkuta nevű kútnál, Pál fia: János 

földjének szomszédságában végződik. A háborítatlan birtoklásért János mr. - fráter-

eivel, fiaival és örököseivel szemben - szavatosságot vállal, amit ha nem tartana be, 

akkor az említettekkel azonos értékű birtokot tartozik adni Miklósnak. A felek min-

den, pereik során keletkezett oklevelüket érvénytelenítik. Erről a konvent, a felek ké-

résére pecsétjével megerősített oklevlet ad ki. D. XII. Kai. Apr., a. d. incarn. 1325. 

Péter lévén a dékán, Leonus (abl.: Leone) pedig a custos. 

E.: DL 229Ó (NRA. 941. 4.) A kezdő C betű helye üresen hagyva. R. szerint a hártyáról a konvent 
zöld fonalakon függött, kerek, kissé kopott, természetes színű viaszpecsétje leszakadt és az oklevél 
mellett a borítékban található. 

K.: AO. II. 182-185. (165. sz.). 
R.: AOkl. IX. 113. sz. 
Megj.: Vö. 1325. ápr. 13. (DL 40465). Lsd. 87. sz. 

83. 1325. március 21. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről meg-

jelent Miklós mr. pozsonyi c., a másikról pedig Kubli-i Péter c. fia: János, aki a Tolna 
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m.-ben fekvő Bolda nevű öröklött birtokát, amely Chama frater-e: János mr. és fráter-

ei, valamint Miklós mr. birtokai közt fekszik, szomszédai beleegyezésével, 14 M.-ért 

eladja Miklós mr.-nek, minden tartozékával, tudniillik házhelyekkel (locus sessionalis), 

trágyázott szántóföldekkel, mezőkkel, erdőkkel, berkekkel és rétekkel együtt. Bolda 

határa K-ről indul, a Mergespotoka nevű patak (rivulus) mentén, amely a Boldapataka 

nevű patakba (rivulus) ömlik. Itt két földjel választja el Miklós mr. Kübli, valamint 

Gergely fiának: Jánosnak és frater-einek Hymusd nevű birtokát. Innen a 

Bolda-Boldua patak közepén Ny felé tart, a Püspöki (Episcopalis) Karaz nevű földig, 

ahonnan a Hasmai nevű patakhoz (rivulus) ér. Itt három határjel választja el Bolda 

földet Ny felől egy domb (monticulus) mellett János birtokától, D felől Püspöki 

(Episcopalis) földtől, K felől pedig Miklós mr. földjétől. Innen D-re a Boldua forrásá-

hoz (ad caput) jut, majd e völgyből kijőve a Bolduavta (dict.) úthoz jut és ezen az 

úton, János földjének szomszédságában E felé egy posványhoz (ad lutum), majd egy 

erdőn át a Ratey nevű földhöz ér és itt végződik. Bolda háborítatlan birtoklásáért Já-

nos szavatosságot vállal. Erről a konvent, a felek kérésére, pecsétjével megerősített 

oklevlet ad ki. D. XII. Kai. Apr., a. ab incarn. d. 1325. Péter lévén a dékán, Leonus 

(abl.: Leone) pedig a custos. 

E.: DL 2291 (NRA. 1018. 4.) A kezdő C betű helye üresen hagyva. R. szerint kék-sárga fonalakon 
függött pecsétje elveszett. 

K.: AO. II. 181-182. (164. sz.). 
R.: AOkl. IX. 114. sz. 

84. (1325. április 9. előtt) 

A pécsváradi konvent egy réginek mondott privilégiuma, amely szerint 

Scentemaguch nb. Gergely és Bencenth fia: Péter Kübli földet Barnabás fia: Ambrustól 

megvásárolják. Az oklevél a birtok határait is - bár nem teljes körűen - tartalmazta. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent. 1325. ápr. 13. DL 40465 (Múzeumi Torzsa. Wenzel) Lsd. 87. sz. 

85. (1325. április 9. előtt) 

A pécsváradi konvent memorialis oklevele, amelynek értelmében 

Scentemaguch nb. Gergely fia: János mr.-nek ápr. 9-én (f. III. prox. p. Pasca d.) a 
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Kübli földből kihasított Kübli földet, amelyen - a konvent régi (vetus) privilégiuma 

(lsd. 84. sz.) szerint - apja: Gergely a Bykol és Zalatna nevü falvakat alapította 

(fundo), illetve amelyet apja és Bencenth fia: Péter az említett privilégium által Barna-

bás fia: Ambrustól vásároltak, az említett [!] Miklós mr.-nek vissza kellett adnia. En-

nek érdekében Kaba Péter királyi ember, valamint a pécsi kápt. és a konvent kikül-

döttjének a jelenlétében, a konvent említett privilégiuma alapján a határokat bejárni és 

a hatáijeleket megújíttatni tartozott, de ha a privilégium a János öröklött földje felőli 

határokat nem tartalmazná (hostendo), akkor Gabrianus fia: István és Kaba Péter, igaz 

hitük szerint kijelölik azokat, amelyet ezután mindkét fél köteles elfogadni, majd pedig 

Kübli földről az említett Jánosnak a pécsi kápt.-nal és a konventtel privilégiumot kell 

kiadatnia, Miklós mr. számára. 

E . : -
Tá.: pécsváradi konvent, 1325. ápr. 13. DL 40465 (Múzeumi Torzsa. Wenzel) Lsd. 87. sz. 
R.: AOkl. IX. 127. sz. 

86. 1325. április 11.-13. 

A pécsváradi konvent kiküldöttje: Benedek pap testvér és Kaba Péter királyi 

ember, Kübli fold újonnan megállapított határait leíiják. 

E. : -
Eml.: pécsváradi konv., 1325. ápr. 13. DL 40465 (Múzeumi Torzsa. Wenzel) Lsd. 87. sz. 
Má.: Akad. Lt. Kolozsvár. Vécsey cs. lt. 14. (8.) (DF 254237) (18. századi.) (Eml.-ben.) 
R.: AOkl. IX. 131. sz. 

87. 1325. április 13. 

A [pécsjváradi monostor konventje tudatja, hogy korábbi memorialis oklevele 

(lsd. 85. sz.) értelmében Scentemaguch nb. Gergely fia: János mr.-nek ápr. 9-én (f. III. 

prox. p. Pasca d.) a Kübli földből kihasított Kübli földet, amelyen - a konvent régi 

(vetus) privilégiuma (lsd. 84. sz.) szerint - apja: Gergely a Bykol és Zalatna nevű fal-

vakat alapította (fundo), illetve amelyet apja és Bencenth fia: Péter az említett privilé-

gium által Barnabás fia: Ambrustól vásároltak, az említett [!] Miklós mr.-nek vissza 

kellett adnia. Ennek érdekében Kaba Péter királyi ember, valamint a pécsi kápt. és a 

konvent kiküldöttjének a jelenlétében, a konvent említett privilégiuma alapján a hatá-
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rokat bejárni és a határjeleket megújittatni tartozott, de ha a privilégium a János 

öröklött földje felőli határokat nem tartalmazná (hostendo), akkor Gabrianus fia: Ist-

ván és Kaba Péter, igaz hitük szerint kijelölik azokat, amelyet ezután mindkét fél kö-

teles elfogadni, majd pedig Kübli földről az említett Jánosnak a pécsi kápt.-nal és a 

konventtel privilégiumot kell kiadatnia, Miklós mr. számára. Az említett időpontban 

János mr. a konventnek a föld megvásárlásáról szóló privilégiumát a konvent színe 

előtt bemutatta Miklós mr.-nek, majd a konvent Kaba Péter királyi emberrel tanúul 

küldte Benedek pap testvért, akik visszatérve elmondták, hogy a pécsi kápt. embere, 

tudniillik Dénes mr. tolnai föesperes jelenlétében ápr. 11-én (f. V. prox. p. Pasca d.) 

Kübli földre mentek, de mivel az említett privilégium a földnek Gergely fia: János 

öröklött földje felőli határait nem tartalmazta, ezért Gabrianus fia: István és Kaba Pé-

ter új határokat jelöltek ki, amelyeket mindkét fél elfogadott. Eszerint a határ - miként 

azt a kiküldöttek írásban (lsd. 86. sz.) visszahozták (reporto) - D-en, a Vorgan nevű 

folyó közelében (circa) lévő három határjel, amelyek közül az egyik Gabrianus fia: 

István, a másik Treutul (dict.) Miklós mr., a harmadik pedig Gergely fia: János mr. és 

frater-ei birtokát válsztja el. Innen E felé egy földjel, igen távol egy völgyben két föld-

jel, majd Vorgan falu határához ér, ahol a Zalatina falu felé vivő út mellett újabb két 

földjel. Innen kissé K-re fordulva egy völgyben halad a Jaurfa nevű fáig, alatta földjel, 

majd egy dombra (monticulus) megy fel, amelyen egy Borbouchafa nevű fa áll, alatta 

földjel. A dombról É felé ereszkedik le, egy völgyben lévő két földjelhez. Innen egy 

másik domb (mons) oldalába jut, szőlők közt halad, majd felmegy a dombra, melynek 

tetején (in cacumine) két földjel, amelyek János és Miklós mr. birtokát válsztják el. 

Ezután a kiküldöttek Kübli földet - ellentmondás nem lévén - Treutul (dict.) Miklós 

mr. tulajdonába iktatták, aki Jánost, ffater-eit és fiait a birtokkal kapcsolatos per min-

den terhe alól mentesíti, a perben keletkezett okleveleket pedig érvényteleníti. A kon-

vent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. sabb. prox. an. 

oct. Passce d., a. d. 1325. 

E.: DL 40465 (Múzeumi Torzsa. Wenzel) Margó nélkül, a hártya széléig írva. Hátoldalán egykorú, 
15. és 18. századi kéz írásával is tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét nyoma. 

Má.: Akad. Lt. Kolozsvár. Vécsey cs. lt. 14. (8.) (DF 254237) (18. századi.) 
Megj.: Nehézkes fogalmazású és bizonytalan nyelvtanú oklevél, de írásképe rendezett. Vö. 1325. 

márc. 21. (DL 2290). Lsd. 82. sz. 
R.: AOkl. IX. 134. sz. 
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88. 1326. február 2. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1326. febr. 2-án (in fe. 

Purif. virg. glor., in a. d. 1326.) kelt oklevele, amely [III ] Béla király 1193-ban kiadott 

privilégiumát* [IV.] Ince pápa 1252. febr. 13-án (Idus Febr., a. pontif. 9.) kelt privi-

légiumában átírja. 

E.: - Emi. szerint privilégium volt. 
Emi.: Szepesi Jakabob., 1377. okt. 17. DL 106181 (Fehérvári ker. konvent 3. 2. 18.) 
Megj.: *Lsd. Reg. Arp. 155. sz. 

89. 1326. április 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje, az előtte megjelent 

Herman-i Egun fia Péter fia: György mr. és unokatestvére (consobrinus), Benedek fia: 

Fynta kérésére, a boszniai kápt. 1326. jan. 16-án ( f . V. prox. p. oct. Epiph. d., a. 

eiusdem 1326.), a Herman-ban lévő, Pothl nevű birtok tárgyában kiadott privilégiu-

mát, minthogy az ép és sértetlen, saját privilégiumába átírja. Egyúttal György és 

carnalis frater-e, Péter fia: Fynta, az említett birtokot 60 M.-ért eledják Benedek fia: 

Fynta-nak. Erről a konvent, pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. a. d. 1326., 

mense Apr. Péter lévén a dékán és a custos, János pedig a kántor. 

E.: DL 72267 (Bezerédi Kámi 1.) A kezdő C betű helye üresen hagyva. 

90. 1327. január 20. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti Tamás c.-nek, Fülöp 

nádor Budán ítélkező bírájának, hogy korábbi utasításának eleget téve, a c. embere, 

András fia: István mellé tanúul adta a Szt. László-egyház perjelét: Miklós testvért, 

akik jan. 13-án (in oct. Epiph. d.) Péter fiait: Jánost és Miklóst Lygeth birtokkal kap-

csolatban Tamás c. elé idézték Bogár (dict.) István mr. és frater-e: Guna, valamint 

Hunth fia: Miklós ellenében, febr. 25-ét (diem Cinerum) szabván számukra határnapul. 

D. in quind. Epiph. d., a. eiusdem 1327. 

E.: DL 76371 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 46.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabkái. 

K.: Z. I. 293-294. (313. sz.). 
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R.: AOkl. XI. 33. sz. (A fenti rcgcszta onnani átvétel.) 

91. 1327. február 28. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H), hogy a febr. 16-án ( f . II. prox. p. domin. Exurge) Visegrádon kelt és itt átírt pa-

rancslevelének engedelmeskedvén, Bezuk királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap 

testvért, akik febr. 27-én (f. VI. prox. an. domin. Invocavit) a Budrug m.-i Pauli bir-

tokra mentek, ahol - minthogy a szóban forgó részbirtokot minden irányból Bechei-i 

Imre mr. földjei zátják körül, egyedül az ő képviseletével megbízott - Wodos-i Jakab 

officialis jelenlétében kitűzték János fia: Miklós részbirtokának határát, és abba Mik-

lóst ellentmondás nélkül beiktatták. D. sabb. prox. an. domin. Invocavit, a. d. 1327. 

E.: DL 76372 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 66.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. I. 294-295. (314. sz.). 
R.: AOkl. XI. 99. sz. (A fenti regeszta részben onnani átvétel.) 

92. 1327. május 15. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti János mr. Barana-i 

c.-nek, hogy oklevelének értelmében, emberével, Moysa-i Hedericus fia: Jakabbal ta-

núul küldte a Szt. Péter-egyház papját: Balázst, akik máj. 13-án (f. IV. prox. p. quind. 

B. Georgii mart.) megtudták, hogy máj. 11-én (f. II. prox. p. oct. Philipi et Jacobi ap.) 

László pécsi püspök famulus-a: Procurator (dict.) Péter a püspök Kulked falujából, a 

falu népével együtt, fényes nappal fegyverrel tört Bechey-i Egyed mr. Duna menti fa-

lujára, Újfalura (ad villám quondam novam) -jóllehet per van folyamatban a püspök, 

ill. Bechey-i Imre mr. és fiai: Tuteus és Vezeus között - , és ott a támadók 2 embert 

életveszélyesen megsebesítettek, 2 asszonyt lóval letiportattak, egy embert a Dunába 

dobtak - őt a hajósok mentették ki - , továbbá Egyed mr.-nek a Dunán levő malmát 

előbb kifosztották, majd tartóköteleit elvágva a vízen szabadjára engedték. D. f. VI. 

prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1327. 

E.: DL 76379 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 70.) Hátoldalán közeikorú kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. I. 299-300. (320. sz.). 
R.: AOkl. XI. 219. sz. 
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93. 1327. május 27. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy Sándor c., ob. oklevelének értelmében, László fia: Tamás királyi emberrel 

tanúul küldte a Szt. Péter-egyház papját: Balázst, akik máj. 26-án (f. III. prox. p. fe. 

Asc. d.) megtudták, hogy máj. 13-án (IV. f. prox. p. quind. B. Georgii mart.) László 

pécsi püspök serviens-ei és jobbágyai, uruk megbízásából Bechey-i Imre mr.-nek és 

fiainak: Tuteus-nak és Vezeus-nek a Feldwar birtokukhoz tartozó, Duna menti falujára 

törtek, ott 2 jobbágyukat megsebesítették, 2 asszonyt lóval letiportattak, egy másik 

jobbágyukat a Dunába vetették, a szóban forgó falu mellett a Dunán levő malmukat 

lerombolták, tartókötelét elvágták, ezenkívül pedig a püspök Imre mr. fráter-ét: Egyed 

mr.-t kiközösítéssel sújtotta, jóllehet per van folyamatban közöttük. D. f. IV. prox. p. 

fe. Asc. d., a. eiusdem 1327. 

E.: DL 76381 (Zichy cs. zsélvi It. 211. A. 71.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.:Z. I. 301-302. (322. sz.). 
R.: AOkl. XI. 249. sz. 

Bónis-Balogh 1997., 792. sz. 

94. 1327. december 18. 

A [pécsjváradi konvent 1327. dec. 18-án (VI. [?] f. an. fe. B. Thome ap., a. d. 

1327.) kiadott oklevelének tanúsága szerint, előtte [I.] Károly király, törvényes meg-

hatalmazottja: Besenyő (Byssenus) Miklós útján, a birtokszomszédságra hivatkozva 

Fodur (dict.) Miklós fiát: Farkasius-t összes olyan birtokának, amelyek királynéi föl-

dekkel szomszédosak eladásától, elzálogosításától és bárminemű elidegenítésé-

től,mindenki mást pedig - különösképp Kormou-i Gergely fiait: Istvánt és Jánost - a 

szóban forgó birtokok bármi módon történő megszerzésétől eltiltja. 

E. : -
Tá.: Nagymartom Pál ob.. 1329. jún. 17. DL 91238 (Festetics cs. lt. Tolna 771.) 
R.: AOkl. XI. 586. sz. 
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95. 1328. február 26. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Kolgana-Korgana kun, szomszédaival, Vyd fia: János c.-szel, Job fia: Gergellyel, 

Othmarus fia: Demeter c.-szel, és az ő frater-ével: Bodor plébánossal, valamint Mykus 

fia: Moys-sal, a másikról pedig a szintén szomszéd Exede fia: János c. megjelenvén, 

Korgana, á Barana m.-ben fekvő Philip nevű vásárolt földjét - a tulajdonjogát igazoló 

valamennyi oklevéllel együtt - , szomszédainak beleegyezése mellett eladja János c.-

nek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 10 M. báni dénárért. D. f. VI. prox. p. domin. 

Invocavit, a. d. 1328. 

E.: DL 76389 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. A. 73.) Hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés és rá-
nyomott kerek pecsét nyoma. 

K.: Z. I. 309-310. (330. «.) . 

96. 1329. március 19. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, Iuanus-i Kemin c. fiai: 

Lőrinc, Péter, János és Demeter megjelenvén, a Tolna m.-ben fekvő Iuanus nevű 

öröklött birtokukat, Márkus fia: István, Zoym fia: János, valamint több más rokonuk 

jelenlétében úgy osztották fel egymás között, hogy a birtokon fekvő falu Komlou felé 

eső fele, a házuk előtt álló felső malommal, és a birtokrészhez tartozó kaszálóval János 

és Demeter tulajdonába kerül. Ezen rész határa egy diófa törzsénél (stipes), illetve 

tuskójánál (truncus) kezdődik, apjuk házhelye (sessio) felett. Innen K felé egy kemen-

cés helyhez (locus fomacis) ér, majd Kemin curia-ja mentén K-re egy vadkörtefa 

(arbor piri silvestris) következik, ahonnan egy patakban (rivulus) halad, majd K felé, a 

fent említett malom árkának (fossatum) hídjához ér. Tovább D felé ugyanennek a ma-

lomnak a gath (vulg. dict.) nevű gátjához (clausura) jut. A falu másik fele, apjuk curia-

jával, az alsó malommal és egy ott lévő, a Szt. Mihály arkangyal kápolnája felé eső 

réttel - szintén a fenti határok által elválasztva - Péter tulajdonában marad. A János és 

Demeter tulajdonába került falurész azon határa, amely azt a Komlou-i rész felé eső 

szántóktól és mezőktől elválasztja, egy Gudur (dict.) nevű helynél kezdődik, ahonnan 

K felé apjuknak a mondott falurészhez tartozó tavához, onnan egy szántóföld mentén 

egy malomárokhoz, annak mentén É-ra pedig a másik birtokféllel közös határt képező 
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hídhoz ér. A falurészt a Szt. Mihály-kápolna felé eső szántóktól és legelőktől elvá-

lasztó határ két szelíd (regulus) körtefa törzsénél (stipes) kezdődik, és az alsó malom 

gátjáig (clausura) tart, majd a Kompoldus fia birtokára menő úton K felé két vesszős 

bozóthoz (dumus vimineus) ér. A megjelentek a közös szőlőket úgy osztották fel, 

hogy Demeternek jut a Zenthesceley nevű szőlő, valamint apjuk Gyurgsceley nevű 

szőlőjének a falu felé eső része, amelynek másik, Komlou felé eső része Péteré lesz, 

miként a Vgissceley nevű szőlő is. Jánosé lesz a Gyurgsceley szőlő mellett fekvő 

Farkassceley nevű, valamint a Petressceley nevű szőlő. A Radiznuk és a Gykesceley 

nevű szőlő Lőrincnek jut. A felek a megállapodást, 10 M. perkezdet előtti megfizeté-

sének terhe mellett szavatolják. D. in domin. Remin., a. d. 1329. 

E.: DL 86997 (Esterházy hg. cs. lt. 47. I. 4.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét maradványai. 

97. 1329. április 19. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. levelének értelmében, Bachya-i István királyi emberrel tanúul 

küldte Miklós pap testvért, akik ápr. 18-án (f. III. prox. p. domin. Ramispalmarum) 

Woszar-i Kompoldus fia: Miklóst luanusy nevű birtokán máj. 8-ra (quind. B. Georgii 

mart.) a királyi jelenlét elé idézték, Imre mr., valamint fiai: Bechey-i Egyed mr., 

Tutheus mr. és Wezeus mr. ellenében. D. f. IV. prox. p. domin. Ramispalmarum 

antedict., a. d. 1329. 

E.: DL 76398 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 81.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét nyoma. 

K.:Z. I. 320-321.(340. sz.). 

98. 1329. június 21. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Károly királynak 

(H ), hogy Pál c., ob. oklevelének értelmében, Nogwagh-i János fia: Jakab királyi em-

berrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik jún. 18-án (in die fe. S. Trinit.) Gerede 

falu környékére (provincia) menvén megtudták, hogy Gerede-i János fiai: Fülöp, Máté, 

Lőrinc és András [1327.] ápr. 5. óta (a domin. Ramispalmarum) elfoglalva tartják 
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Gerede-i István fiai: István és Beke Fyzesth nevű, a Kuhidkerus és a Fyzesth patakok 

(fluvium) között fekvő birtokrészét, valamint, hogy a hozzá tartozó erdőt kivágatták. 

A kiküldöttek arra kötelezték Fülöpöt, hogy előttük, a Barana-i c. emberének köz-

benjárásával egy lovat adjon Istvánnak. D. f. IV. prox. p. fe. S. Trinit., a. d. 1329. 

E.: SML 15. Bosnyákcs. (DF 268193) 

99. (1329. július 8. - augusztus 27.) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konventje oklevele, amely szerint Pál c., ob. ok-

levelének értelmében, Voszar-i Kompoldus fia: Miklósnak [1329.] júl. 8-án (in quind. 

Nat. B. Johannis Bapt.) a király emberének és a konvent tanújának a jelenlétében, 

Bechey-i Imrét, Egyedet és Imre fiait: Thuteus-t és Wezzeus-t, az Wyfalw, más néven 

Lak nevű birtokok tulajdonába kellett volna iktatnia, ám a mondott időpontban Miklós 

nem jelent meg, pedig az említettek ügyvédei vártak rá. 

E . : -
Tá.: Pál ob., 1329. aug. 27. DL 76411 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. A. 82.) (E.-ről.) 
K.: Z. I. 335. (352. sz.). (Tá.-ban.) 

100. 1329. július 13. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. oklevelének értelmében, Bagya-i István királyi emberrel tanúul 

küldte István fehéregyházi (de Alba Ecclesia) papot, akik júl. 12-én (f. IV. prox. p. 

quind. Nat. B. Johannis Bapt.) Woszar-i Kompoldus fiát: Miklóst, Iuanus nevű birto-

kán, aug. 8-ra (quind. B. Jacobi ap.) a királyi jelenlét elé idézték, Imre mr. és fiai: 

Bechey-i Egyed mr., Thuteus mr. és Wezeus mr. ellenében. D. f. V. prox. p. predict. 

quind. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1329. 

E.: DL 76406 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 78.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. I. 328. (346. sz.). 
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101. 1329. augusztus 7. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Bogár (dict.) István 

mr., valamint fiai: Gvunya és Jakab, továbbá Hunth fia: Miklós és Ledeger fia: Miklós 

megjelenvén, meghatalmazzák Tengeld-i Mihályt, [,..]k fia: Jánost és Lőrincet, hogy 

helyettük, a jelen irat felmutatás a révén, az őket megillető bírságot, a nádor és az ob. 

emberének, valamint legalább egyik ügyvédjüknek a jelenlétében átvegyék. D. f. II. 

prox. an. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1329. 

E.: DL 76408 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 48.) Hátoldalán közeikorú kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

K.: Z. I. 332. (349. sz.). 

102. 1330. február 23. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly (H.) ki-

rálynak, hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Geztey-i István királyi emberrel 

tanúul küldte Miklós pap testvért, akik febr. 5-én (f. II. prox. p. fe. Purif. virg. glor.) 

kimenvén a Baranya m.-i Bezeldeg és Bulchow birtokokra - amelyeket a király János 

fia: Mihály mr. udvari ifjúnak és Zolga fia: Jánosnak adományozott - és ott a határtár-

sakat, köztük Benedek fia: Jánost és fráter-ét: Istvánt, Ormand-i nemeseket összehív-

ták, de mivel ők a régi határjeleket megmutatni nem tudták, ezért fogott bírák - köz-

tük az említett Mihály mr., Zolga fia: János, valamint Benedek fiai: János és István -

bevonásával Bezeldeg és Ormand birtokok közt új határokat húztak meg. A határ Ny 

felől, a Donouth felé menő nagy úttól indul, amely Deniper fia: István fiainak szom-

szédságában, kereszt alakban helyezkedik el. Ezen az úton K felé halad és két tölgyfá-

hoz, majd tovább két földjeihez ér, amelyek közül az É-ra eső, Ormand földhöz tarto-

zóban egy tölgyfa áll. Itt K felé letérve az útról a Rouazlyuk nevű helyhez érkezik, 

ahol Bezeldeg és Ormand szomszédsága végződik. D. in vig. B. Mathie ap., a. d. 

1330. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á.: 1. Rozgonyi Simon ob., 1409. máj. 15. DL 87813 (Esterházy hg. cs. lt. 96. 3. 22.) 

2. Rozgonyi Simon ob.. 1409. máj. 16. körül DL 78880 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 92.) (Hiá-
nyos.) 

K.: Z. V. 583-585. (484. sz.). (Á. 2.-ben.) 
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103. 1330. március 2. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Károly királynak 

(H), hogy Pál c., ob. jan. 16-án ( f . III. prox. p. quind. Strennarum) Visegrádon kelt 

és itt átírt levelének értelmében, Oth fia: László királyi emberrel febr. 28-án (in. oct. 

diei Cinerum) tanúul küldte Balázs pap testvért, akik még aznap kimentek Lak, más 

néven Vyfolu birtokra, de ott Kompoldus fia: Miklós, mivel nem akarta, hogy a birto-

kot Imre és fiai: Bechey-i Egyed, Tuteus és Wezeus tulajdonába iktassák, nem jelent 

meg, jóllehet Egyed mr., testvérei képviseletében ott várt rá. D. 3. die oct. diei 

Cinerum predict., a. d. 1330. 

E.: DL 76419 (Zichy cs. zsélyi It. 211. A. 83.) Hátoldalán közeikorú kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. I. 347-348. (360. sz.). 

104. 1330. július 1. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. oklevelének értelmében, Balach-i István királyi emberrel tanúul 

küldte Boborch-i egyházának papját: Brikcius-t, akik jún. 26-án (f. III. prox. p. fe. 

Nat. Johannis Bapt.) Werey-i László fia: Deseu-t Chabagatha nevű falujában júl. 13-ra 

(quind. B. Petri et Pauli ap.) a királyi jelenlét elé idézték, Imre mr., valamint fiai: 

Bechei-i Egyed, Tuteus és Wezeus mr.-ek ellenében. D. in oct. Nat. B. Johannis Bapt., 

a. d. 1330. 

E.: DL 76427 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 98.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 
K.:Z. I. 360-361.(368. sz.)." 

105. (1330. október 20. előtt) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Kozar-i Jurguche kun, a másikról pedig Treutul (dict.) János fia: Miklós mr. pozsonyi 

c. serviens-e és officialis-a: Tupi-i Cosmas megjelenvén, előbbi, a Tolna m.-i Hagmas 

nevű birtokát, amely fiának: Leonardus-nak meggyilkolása miatt Kozar-i Máté fia: 

Lucas c.-től háramlott rá, a konvent előtt szintén megjelent fiainak: Jánosnak és Péter-

nek a beleegyezésével eladja Miklós c.-nek, a tőle átvett 32 M. báni dénárért. Máté fia: 

58 



Lucas az ügyben szavatosságot vállal, amit ha nem teljesítene, akkor azonos nagyságú 

és értékű birtokkal tartozik Miklós mr.-t kárpótolni. 

E.: - Tá. szerint eredetije privilégium volt és Hagmas birtok határainak leírását is tartalmazta. 
Tá.: Nagymartom Pál ob.5 1330. okt. 20. > Szepesi Jakab ob., 1377. jan. 28. DL 2630 (NRA. 688. 

69.) 
K.: AO. II. 513. (441. sz.). (Tá.-ról.) 

AO. II. 512. (440. sz.). (Tá.-ban.) 

106. 1330. november 14. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

1330. nov. 14-én (a. d. 1330., f. IV. prox. p. fe. B. Martini conf.) megjelenvén előtte 

Pál mr., a veszprémi egyház kántora, valamint frater-ei, a néhai Farkaslyuk-i Miklós 

fiai: Bakou és János, mivel szomszédjuk, Waszar-i Kompoldus fia: Miklós Iwanus 

nevű birtokukat eladta Bechey-i Imre és Egyed mr.-eknek, valamint Imre fiainak: 

Tuteus-nek és Wezzeus-nek, előbbit az eladástól, utóbbiakat pedig annak megvételétől 

eltiltják. D. a. et die prenotatis. 

E.: DL 87010 (Esterházy hg. cs. lt. 32. A. 21.) Hátoldalán egykorú és 18. századi tartalmi összefog-
laló, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

107. 1330. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventjének 1330-ban (a. d. 1330.) 

kelt oklevele, amely szerint előtte Geredey-i János fiai: Lőrinc és András, a Geredei 

(Tá. 2.: Geredey) nevű birtok és a Keurusuizy-Keurusuyzy (Tá. 2.: 

Koruswyze-Keurusvyze) nevű folyó közötti földjüket, amelyet ősük: Jakab, a pécsi 

kápt. privilégiuma révén, a Nygol (Tá. 2.: Negol) nb.-ektől vett meg, odaadják 

Geredey-i István fiainak: Istvánnak és Beke-nek, akik a Keurusuyzy folyó melletti 

birtokrészeiket adják cserébe. 

E . : -
Tá.: 1. Nagymartom Pál ob., 1332. júl. 9. DL 67705 (Tallián cs. lt. 29.) (E.-ről.) 

2. pécsi kápt., 1332. szept. 1. DL 67706 (Tallián cs. lt. 30.) (Tá. 1.-ről.) 
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103. 1330. március 2. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. oklevelének értelmében, Oth fia: László királyi emberrel márc. 6-

án (in die medii Quadr., f. IV. videlicet) tanúul küldte Boborch-i egyházának papját: 

Brikcius-t, akik még aznap kimentek a Baran m.-i Lak, más néven Wyfolu-Vyfolu 

birtokra, amelyet Imre mr. és fiai: Bechey-i Egyed, Tuteus és Wezeus peres úton sze-

reztek meg Kompoldus fiától: Miklóstól, és annak régi határait, az egyik részről az 

említett Miklós, a másikról pedig a ffater-eit is képviselő Egyed mr. jelenlétében meg-

vizsgálták. A birtok legnagyobb részt Egyed mr. és frater-ei birtokaival szomszédos, 

egy részen a pécsi egyház Kulked nevű birtoka határolja, erről a részről azonban sem a 

pécsi püspök, sem képviselője nem volt jelen. A kiküldöttek a birtok értékét, minden 

tartozékával együtt, 70 M.-ra becsülték. D. f. VI. prox. p. predict. diem medii Quadr., 

a. d. 1331. 

E.: DL 76436 (Zichy cs. zsélyi It. 211. A. 99.) Hátoldalán azonos és újkori kéz írásával is tárgymeg-
jelölés. 

K.:Z. I. 370-371.(376. sz.). 

109. (1331. április előtt) 

A pécsváradi konvent privilégiumot ad ki Orman[k]uz-i Embil fia: Fülöp és fia: 

Bytow c. részére, a Baranya m.-i Laymer földön fekvő, 26 ekealjnyi földet magában 

foglaló szántóföld, egy házhely és szérűskert megvételéről. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1331. ápr. DL 76438 (Zichy cs. zsélyi It. 211. A. 101.) Lsd. 110. sz. 
K.: Z. I. 374. (379. sz.). (Eml.-ben.) 

110. 1331. április 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Orman[k]uz-i Embil fia Fülöp fia: Bytow-Bytou c., a másikról pedig Bechey-i Chata 

fia: Egyed mr. megjelenvén, Bytou c., egy 26 ekealjnyi földet magában foglaló szán-

tóföldjét, egy házhelyét szérűskerttel (cum loco orréi), amely a Baranya (Baranyensis) 

m.-i Laymer földön fekszik, és amelyeket ő és apja vásárlás nyomán - amelyről a kon-
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vent korábban kiadott privilégiális oklevelét (Isd. 109. sz.) most bemutatták - birto-

kolt, most eladja az említett Egyed mr.-nek, a tőle átvett 6 M. báni dénárért. Erről a 

konvent, a felek kérésére, pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. a. d. 1331., 

mense Apr. Domonkos lévén a dékán, Frigyes a custos, Leonardus pedig a kántor. 

[A.] 

E.: DL 76438 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 101.) A kezdő C betű hiányzik. Alján függőpecsét helye. 
K.: Z. I. 374. (379. sz.). 

111. 1331. május 16. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Dabaca-i Miklóssal, a margitszigeti 

(de Insula Leporum prope Budám) apácák mellé egy évre pristaldus-ként kirendelt 

királyi emberrel tanúul küldte Cristianus pap testvért, akik máj. 7-én (f. III. prox. an. 

fe. Asc. d.) az apácák Jenew-Jeneu nevű birtokára mentek, ahol megtudták, hogy 

László pécsi püspök ott követ bányásztatott, és abból - az apácák tudta és beleegye-

zése nélkül - meszet égetett (cementum conburro). A kiküldöttek a püspököt Lanchok 

nevű falujában a mész elszállíttatásától, Mohach-i jobbágyait pedig az apácák említett 

Cheley [!] birtokának halastavaiból, malmaiból, erdőiből és más egyéb haszonvételei-

ből származó jövedelmek eltulajdonításától eltiltották. D. in oct. predict. fe. Asc. d., a. 

eiusdem 1331. 

E.: DL 2659 (Mon. Vbuda. 8. 11.) 

112. 1331. augusztus 25. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről János 

pécsi kanonok, László pécsi püspök nevében, annak ügyvédvalló oklevelével, a másik-

ról pedig Miklós mr., a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák ügyvédje megjelen-

vén elmondták, hogy a felek, a Duna mellett fekvő szomszédos birtokaik kapcsán, 

különösképp pedig a birtokfoglalások miatt támadt viszályukat, a mindkét részről ki-

jelölt 4-4 fogott bíró közbenjárásával olyan módon kívánják rendezni, hogy e fogott 

bírák, eljárásuk után, nov. 8-án (in oct. fe. 0 0 . SS.) Mohach faluban, a konvent embe-
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re jelenlétében fognak döntést hozni, amelyet mindkét fél köteles lesz elfogadni, kü-

lönben a másik félnek a per kezdete előtt büntetést tartozik fizetni. A döntés időpont-

ját a fogott bírák a felek akaratából elhalaszthatják. D. 2. die fe. B. Bartholomei ap., a. 

d. 1331. 

E.: DL 2679 (Mon. Poson. 48. 5.) Nyílt oklevél. 

113. 1332. január 13. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak, 

hogy nyílt oklevelének engedelmeskedvén, Topord-i Miklós királyi emberrel tanúul 

küldte Nadosth-i egyházának papját: Pétert, akik jan. 10-én (f. VI. prox. an. oct. 

Epiph. d.) Mendscenth-i Lőrinc fia: Batha-t, Mendscenth-i birtokán, Topord-i Márkus 

fia: Pált Topord nevű birtokán, továbbá László fia: Batha (dict.) Pétert Topord-i bir-

tokán, valamint Pobor fiait: Pétert és Deseu-t Pobor-Boxaya nevű birtokukon, márc. 

3-ára (oct. B. Mathie ap.) megidézték a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák 

ellenében. D. in predict. oct. Epiph. d., a. eiusdem 1332. 

E.: DL 2699 (Mon. Poson. 63. 3.) Ékalakú hártyamaradékra írva. 
K.: AO. II. 575. (486. sz.). 

114. (1332. május 3. - 1334. július 1.) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konventje oklevele, amely szerint Borlyad-i Fü-

löp (Phyllipus) és Geredey-i Fülöp (Phylpus) királyi emberekkel tanúul küldte Péter 

pap testvért, akik [1332.] máj. 3-án (in quind. fe. Passce d.) a Baranya m.-i Laymer 

birtokra mentek, ahol Bechey-i Imre mr. fiainak: Theuteus-nek és Wezeus-nek Bagya-i 

István nevű officialis-a, és rokonuk: Heydreh fia: János megjelenvén, a birtokot - Pál 

ob. oklevelének par-ját bemutatva - Juta fia: Jakabbal meg akarták osztani, de mivel 

az Imre fiait képviselők ügyvédvalló levél nélkül jöttek, ezért Jakab az osztozást nem 

akarta elfogadni, ráadásul Theuteus és Wezeus, bár az osztozás az apai örökségüket 

érintette, személyesen sem jelentek meg, ezért - mivel az eljárás meghiúsult - elma-

rasztaltattak. 

E. : -
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Tá.: Pál ob.. 1334. júl. 10. DL 76487 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. A. 128.) (E.-ről.) 
K.: Z. I. 431. (428. sz.). (Tá.-ban.) 

115. 1332. szeptember 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Lak-i 

János fiai: Pál és Péter, a másikról pedig Bechey-i (Tá.: Beeche) Egyed mr., carnalis 

frater-ének: Imre mr.-nek a képviseletében megjelenvén, előbbiek Budrug (Tá.: 

Bodrogh) m.-ben, a Bothmonastora (Tá.: Bathmonostra) nevű monostor mellett Ny 

felől fekvő, Lak földhöz tartozó, Lak nevű örökölt fél birtokukat, amelynek másik fele 

Fintha (Tá.: Fyntha) fia: Miklósé, a Duna holtágával (cum mortuo Danubio) és a 

Voyas (Tá.: Vayas) nevű patakkal (fluvium), valamint egyéb tartozékaival együtt, el-

adják a fent emiitett Imre mr.-nek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 35 M. báni dé-

nárért. Erről a konvent, a felek kérésére, pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. 

D. a. d. 1332., mense Sept. Cristanus lévén a dékán és a custos, János pedig a kántor. 

E.: DL 76462 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 112.) Hátoldalán koraújkori és újkori kéz írásával tárgymeg-
jelölés. és pecsétfiiggesztő fonalköteg. 

Tá.: Garai Miklós nádor. 1412. nov. 19. DL 79107 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1456.) 
K.: Z. I. 397. (402. sz.). 

Z. VI. 205-206. (141. sz.). (Tá.-ban.) 

116. (1332. december 21. előtt) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventjének Pál c., ob. számára ki-

adott jelentése, amely szerint, az ob. oklevelének értelmében, Demeter fia: Dénes ki-

rályi emberrel tanúul küldte Fredericus pap testvért, akik Máté fia: Dakou-nak Valkó 

m.-i, Ponych nevű birtokrészét Gara-i András mr. tulajdonába iktatták, amelynek kap-

csán ellentmondás nem merült fel. 

E . : -
Tá.: Nagymartoni Pál ob.. 1332. dcc. 21. DL 33579 (NRA. 1507. 28.) 
K.: Smic. X. 41. (32. sz.). (Tá.-ban.) 
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1/7. (1333. július 1. előtt) 

A pécsváradi monostor konvntje oklevelet ad ki, amelynek értelmében László 

pécsi püspök, a margitszigeti (de Insula Leporum Budensis) apácáknak 14 M.-t tarto-

zik fizetni, amiért Mohach-i hospes-ei véletlenül megölték azok Cheley-i villicus-át, 

Miklóst. 

E.: - Emi. szerint nyílt oklevél volt. 
Emi.: pécsváradi konvent, 1333. júl. 2. DL 2788 (Mon. Poson. 58. 5.) Lsd. 118. sz. 
K.: AO. III. 32-33. (28. sz.). (Eml.-ben.) 

118. 1333. július 2. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje bizonyítja, hogy nyílt okle-

velének (lsd. 117. sz.) értelmében, színe előtt László pécsi püspök, Mohach-i hospes-

ei révén, júl. l-jén (in oct. Nat. B. Johannis Bapt.) Jakab mr.-nek, a margitszigeti (de 

Insula Leporum Budensis) apácák ügyvédjének, részben dénárban, részben pedig 

becsértékben megfizette az apácák Cheley-i villicus-ának: Miklósnak 14 M. vérdíját -

márkáját 5 pensa-val számolva - , akit a püspök említett emberei nem szándékosan 

öltek meg. Jakab mr. az apácák nevében mentesíti a püspököt és embereit a gyilkosság 

alól, valamint kötelezettséget vállal, hogy ha az apácák a jövőben ezen ügy kapcsán 

nem védenék meg őket, akkor a per kezdete előtt a vérdíjat és büntetésül annak két-

szeresét kell visszafizetniük a püspöknek. D. 2. die oct. Nat. B. Johannis predict., a. d. 

1333. 

E.: DL 2788 (Mon. Poson. 58. 5.) 
K.: AO. III. 32-33. (28. sz.). 

119. 1333. július 9. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt szentlőrinci (de Sancto 

Laurencio) Lőrinc fia: Simon c. leánya, Bechey-i (2.: Bechei) Egyed mr. özvegye: 

Ilana úrasszony megjelenvén elismeri, hogy az ifjú nemesek (nobiles iuvenes), Imre mr. 

fiai: Tuteus, Wezzeus (2.: Wezeus) és Tamás, a fent említett Egyed mr. carnalis fráter-

ei, neki pedig sógorai, hitbére és jegyajándéka gyanánt átengedték neki Egyed mr. két, 
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a [pécsjváradi egyház határain belül, Mythar falu területén fekvő, vásárolt szőlőjét, 

továbbá mindazon ingó és ingatlan javakat - felszerszámozott lovakat és más értékes 

holmikat - , amelyeket Egyed mr.-től, annak halála után örökölt. Ha fent nevezettek 

ezen adományokat visszakövetelnék, akkor llana úrasszony is újra követelheti járan-

dóságait. D. f. VI. prox. p. oct. B. Petri et Pauli ap., a. d. 1333. 

E.: DL 76475 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 119. és 124.) Egykorú, de nem azonos kéztől származó két 
példányban, az 1. példány hátoldalán újkori kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét da-
rabkái. 

K.: Z. I. 405-406. (409. sz.). 

120. 1334. február 10. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Lucachius fia: Miklós, a másikról pedig sógora (gener), István fia: János megjelenvén, 

előbbi, a Tolna m.-i, Hudus nevű földön bírt, a Madacha-i egyház földje mellett É-ról 

fekvő, vásárolt, kb. 1 ekealjnyi birtokrészét, trágyázott földekkel, síkvidéki erdőkkel 

(campestribus silvis), rétekkel, továbbá annak a szigetnek a harmadával, amelyen 

Petou fia: János háza (residencia) van, továbbá a Kukuthzeg nevű kaszáló felével, 

nemkülönben pedig mindazon haszonvételeivel és tartozékaival, amelyeket a szekszár-

di konvent privilégiuma tartalmaz, az említett Petou fia: János és sógora, Pel-i Márk 

fia: Miklós jelenlétében és beleegyezésével, eladja sógorának, a tőle átvett, budai 

pondus-okban mért (cum pondere Budensi) 8 M. báni dénárért. A szóban forgó bir-

tokrész és Petou fia: János földje közti határ, a felek elmondása szerint K-ről, a Saar 

nevű pataktól (fluvium) indul, Ny felé egy diófához, majd Isoufaya-hoz, onnan pedig É 

felé, a Zobocun-ból Hudus-ra menő úthoz ér, majd a Madacha-i egyház szomszédsá-

gában visszajut a Saar-hoz, és itt végződik. A konvent, az oklevél visszahozatala ese-

tére privilégium kiadását ígéri. D. f. V. prox. an. domin. Invocavit, a. d. 1334. 

E.: DL 76479 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 135.) 
K.: Z. I. 419-420. (420. sz.). 

121. 1334. április 7. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Chymin-i Kemyn fia: Corrardus mr., a másikról pedig Jakab c. fia: Miklós mr. megje-
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lenvén, Corrardus mr. az apjától örökölt, Baranya m.-i Perman nevű birtokát, amely D 

felől Jakab c. fiainak: Miklós és Corrardus mr.-eknek Gyula nevű birtokával szomszé-

dos, aug. 1-jéig (usque oct. B. Jacobi ap.) elzálogosítja Miklós mr.-nek, a tőle átvett 

30 M. báni dénárért. Ha az említett időpontban azt nem váltaná vissza, akkor ezen 

összeg dupláját kell fizetnie. Corrardus mr. Perman háborítatlan birtoklásáért minden-

kivel, de különösképp Jakab c. fiával: Corrardus-szal szemben szavatosságot vállal. D. 

f. V. prox. p. oct. Passce d., a. eiusdem 1334. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 4. 6. (DF 259837) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét nyoma. 

Tá.: pécsváradi konvent, 1334. aug. 5. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 4. 5. (DF 259836). Lsd. 122. sz. 

122. 1334. augusztus 5. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje tudatja, hogy jóllehet ko-

rábbi nyílt oklevelének (lsd. 121. sz.) értelmében, Chymin-i Kemyn fia: Corrardus mr., 

előtte megjelenvén, a Baranya m.-i Perman nevű birtokát, amely D felől Jakab c. fiai-

nak: Miklós és Corrardus mr.-eknek Gyula nevű birtokával szomszédos, ezen Miklós 

mr.-nek aug. 1-jéig (oct. B. Jacobi ap.), a tőle átvett 30 M. báni dénárért elzálogosí-

totta, de az említett időpontban azt visszaváltani nem jelent meg, pedig Gyula falu 

papja, Miklós mr. káplánja: Márk három napon át, a negyedik nap deléig várt rá. D. 5. 

die oct. B. Jacobi ap. predict., a. d. 1334. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 4. 5. (DF 259836) Különböző kezek által írt. két egykorú példányban, 
mindkettő hátoldalán kerek pecsét maradványai. 

123. (1334. szeptember 15. előtt) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konventje oklevele, amely szerint [1334.] szept. 

15-én (in oct. Nat. B. virg.) Bechey-i Imre fiainak: Theuleus-nek és Wezzeus-nek az 

ügyvédei, tudniillik Bagya-i István c. és Heydruh fia. János, a Baranya m.-i Laymer 

birtokon megjelentek ugyan, és oda a birtok valamennyi szomszédját is meghívták, ám 

azok, a pécsi püspök kivételével - aki embereit küldte maga helyett - távol maradtak, 

ezért a birtok felosztását és iktatását nem lehetett elvégezni. 

E. : -
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Tá.: Pál ob.. 1334. szepl. 23. DL 76495 (Zichy cs. zsélyi ll. 211. A. 127.) (E.-ről.) 
K.: Z. I. 441. (435. sz.). (Tá.-ban.) 

124. 1334. október 31. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. oklevelének értelmében, Corde-i Tamás királyi emberrel tanúul 

küldte Boborch-i egyházának papját: Mour-t, akik okt. 28-án (f. VI. prox. p. fe. B. 

Demetrii mart.) a pécsi püspök Narad nevű birtokára menvén, a falu népeit Bechey-i 

Imre fiai: Tuteus és Vezeus mr.-ek Moysa nevű birtoka haszonvételeinek élvezetétől 

eltiltották. D. in vig. fe. 0 0 . SS., a. d. 1334. 

E.: DL 56734 (Jeszenák cs. lt. 12.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek pecsét 
nyoma. 

125. 1335. március 6. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.J Károly királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. oklevele értelmében, Vyze fia: Fülöp királyi emberrel tanúul 

küldte János pap testvért, akik márc. 2-án (f. V. prox. an. domin. Invocavit) Radwan-i 

Demeter fia: Demetert Zenmihal nevű birtokán márc. 22-re (ad diem medii Quadr.) a 

királyi jelenlét elé idézték Seuna-i László özvegye ellenében. D. f. II. prox. p. predict. 

domin. Invocavit, a. d. 1335. 

E.: DL 2887 (NRA. 1507. 35.) 

126. 1335. július 1. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről a Ba-

ranya m.-i Chymin-i Kemyn fia: Korrardus mr., a másikról pedig ugyané m.-ből Jakab 

c. fia: Miklós mr. megjelenvén, Korrardus mr. Baranya m.-ben fekvő, apjától örökölt 

Perman nevű birtokát, amely D felől Miklós mr. Gyula nevű földjével szomszédos, 

aug. 1-jéig (ad oct. B. Jacobi ap.) elzálogosítja Miklós mr.-nek, a tőle átvett 30 M. 

báni dénárért, amit ha nem fizetne vissza, a dupláját tartozzék büntetésként megfizetni, 

a birtok pedig végleg Miklós mr.-é lesz. Korrardus mr. a föld háborítatlan birtoklásá-
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ért, különösen Miklós mr. carnalis frater-ével: Korrardus-szal szemben, szavatosságot 

vállal. A birtok határa: K-en, az Vg~Vgh és Perman nevű falvak között, a Hudus nevű 

patak (fluvium) melletti Nyarfa fa. Innen Ny felé árok (fossatum), Oltuan Kurtuely fa, 

a Perman-ról Vgh-ra vivő út melletti körtefa. Innen E-ra a Perman és Sedfeu-Sedfev 

birtokokat elválasztó Salfa (dict.) fa, Sedfeu szomszédságában tölgyfa. Innen Ny-ra 

erdő melletti völgy, szántóföldek, majd egy tölgyfa. Innen D felé a völgyben kétágú 

tölgyfa, nagy út Sedfev határában, amelyen Ny felé egy völgy, abban Ny felé Magal 

(dict.) fa, az ettől D-re eső rész Vgh birtokhoz, az É-ra eső Perman-hoz tartozik. Itt 

kezdődik Thothvolgh-Thotvolgh szomszédsága. E felé tölgyfaerdő mellett a 

Thotvolgh-ből kijövő régi út, ahol egy Magal fa választja el Thotvolgh és Beran birto-

kokat. Tovább É felé egy tölgyfa és a Pech-re menő nagy út, amelyen D felé, Miklós 

mr. birtokának szomszédságában Salfa fa, majd az útról K felé letérve a Perman és 

Kysgyulad (dict.) birtokokat elválasztó Scil fa. Innen a Hudus patakhoz menve, annak 

közepén D felé ér vissza a kezdőponthoz. Miklós mr. az ügyről bármely kápt.-nal vagy 

konventtel privilégiumot állíttathat ki akkor is, ha Korrardus mr. ott nem tudna meg-

jelenni. Erről a konvent, pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. in oct. fe. 

Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1335. [...]* lévén a dékán és a custos, Miklós pedig a 

kántor. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 4. 8. (DF 259839) A kezdő C betű díszített, alján a konvent, kócon 
függő pecsétje erősen kopott. Hátoldalán 15. századi tárgymegjelölés és újkori kéz írásával tartal-
mi összefogalaló. 

Megj.: *A pecsétfüggesztő zsinór takarásában. 

127. 1336. június 12. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Péter fia: Fülöp meg-

jelenvén, azon szőlőjének felét, amely a [pécsjváradi egyház területén, a Mytharimal 

nevű helyen fekszik, és amelynek D felől Bechey-i Imre fia: Tuteus mr., E-ról pedig 

Borii-i Bedem (acc.) a szomszédai, eladja Tuteus mr.-nek, a tőle átvett 6 M. báni dé-

nárért. Erről a konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. 

2. die fe. B. Barnabe ap., a. d. 1336. 

E.: DL 87059 (Esterházy hg. cs. lt. 47. T. 6.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és pecsét 
nyoma. 
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128. 1336. szeptember 2. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Péter fia: Fülöp meg-

jelenvén, azon vásárolt szőlőjét, amely a [pécsjváradi egyház területén, a Mytharimal 

nevű helyen fekszik, és amelynek É és K felől Boor falui Bedem (acc.), D felől Péter, a 

Boul-i egyház plébánosa, Ny-ról pedig Marcellus fia: György a szomszédai, a 

[pécsjváradi apát és valamennyi szomszédja beleegyezésével, eladja Beche-i Imre mr. 

fia: Tuteus mr.-nek, a tőle átvett 12 M. báni dénárért. Erről a konvent, az oklevél 

visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. II. prox. an. fe. Nat. virg. glor., 

a. d. 1336. 

E.: DL 87061 (Esterházy hg. cs. lt. 32. A. 35.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét maradványai. 

129. (1336. október 14. előtt) 

A pécsváradi konvent nyílt oklevelet ad ki Iuanus-i Kemyn fiai. Lőrinc, Péter, 

János és Demeter számára, az Iuanusy földön lévő földrészük határairól, és birtoklásá-

nak feltételeiről. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent. 1336. okt. 14. DL 76542 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. A. 150.) Lsd. 130. sz. 
K.: Z. I. 504. (483. sz.). (Eml.-ben.) 

130. 1336. október 14. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, miután 

Iuanusi~Iuanusy-i Kemyn-Kemin fiai: Lőrinc, Péter, János és Demeter, Iuanusy föl-

dön, a konvent nyílt oklevelében (lsd. 129. sz.) foglalt határok között és feltételek 

mellett birtokolt földrészüket, 5 pensa-val számított 6 M. báni dénárért a pécsi kápt.-

nak [1336.] nov. 1-jéig (usque diem fe. 0 0 . SS.) elzálogosították, most a kápt. részé-

ről Miklós presbiter alkulcsár (subcustos), a másikról pedig Kemin fiai megjelentek, és 

a zálog időtartamát addig hosszabbították meg, amíg Kemin fiai azt vissza nem akaiják 

váltani. Kemin fiai kötelezték magukat, hogy ezen birtokrészt senkinek el nem adják és 

el nem zálogosítják. D. f. II. prox. an. fe. B. Galli conf., a. d. 1336. 
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E.: DL 76542 (Zichy cs. zsclyi It. 211. A. 150.) 
K.: Z. I. 504. (4X3. s/..). 

131. 1337. március 18. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [Drugeth] Vilmos 

(Willermus) nádornak, a kunok bírájának, hogy oklevelének értelmében, Bagya-i Ist-

ván nádori emberrel tanúul küldte Pál pap testvért, akik márc. 17-én (f. II. prox. p. 

domin. Remin.) megtudták, hogy Tuteus mr. Felduar-i és Moysa-i jobbágyai a szek-

szárdi egyház Cassa nevű erdejét nem használják önkényesen. D. f. III. prox. p. 

predict. domin. Remin., a. d. 1337. 

E.: DL 56735 (Jeszenák cs. lt. 14.) 
K.: AO. III. 328. (227. sz.). 

132. 1337. március 22. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Feldwar-i István fia: Gergely, Bechey-i Imre fia: Tuteus mr. jobbágya, a másikról pe-

dig András c., Tuteus mr. serviens-e és officialis-a, ura képviseletében megjelenvén, 

előbbi azon szőlőjét, amely a [pécsjváradi egyház területén, a Mitharimal nevű helyen 

fekszik, és amelyet É-ról egy nagy út határol, K-ről, D-ről és Ny-ról pedig Tuteus mr. 

a szomszédja, eladja Tuteus mr.-nek, a tőle átvett 6 M. báni dénárért. Erről a konvent, 

az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri Tuteus mr. számára. D. 

sabb. prox. an. domin. Oculi, a. d. 1337. 

E.: DL 87065 (Esterházy hg. cs. lt. 32. A. 36.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét viszonylag ép maradványa. 

133. 1337. április 21. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt a margitszigeti (de 

Insula Leporum Budensium) apácák officialis-ának, László testvérnek a serviens-e: 

János 1337. ápr. 21-én (a. d. 1337., 2. die festivitatis Pasce d.) megjelenvén panaszt 

tett, miszerint ápr. 3-án (f. V. prox. an. domin. Judica), a fehérvári kápt. officialis-a: 

Turch (dict.) Miklós, az apácák Cheley birtokához tartozó, a Duna mellett, a 

70 



Kurtueles vízben található halászóhelyén az összes halat kifogatta és elvitette, amivel 

az apácáknak 15 M. kárt okozott, majd ápr. 15-én (f. III. p. domin. Ramispalmarum) 

ugyanezen Cheley birtokon hatalmaskodván, János villicus-t meg akarván öletni, gya-

lázatos szavakkal illette, távozóban pedig az apácák egyik jobbágyát a fején karddal 

megsebesítette, egy másikat pedig lovával letiportatott és súlyosan megtapostatott. D. 

a. et die prenotatis. 

E.: DL 3058 (Mon. Poson. 50. 5.) 
K.: AO. III. 346-347. (237. sz.). 

134. 1337. május 15. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti Drugeth Vilmos 

(Wyllermus) nádornak, a kunok bírájának, hogy nyílt oklevelének értelmében Dabaca-i 

Pál nádori emberrel tanúul küldte Martinus pap testvért, akik máj. 14-én (f. IV. prox. 

p. quind. B. Georgii mart.) a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák Somogy m.-i 

Igol nevű birtokára mentek, ahol - miután megtudták, hogy Tatamer [székes]fehérvári 

(Albensis) prépost Bonya és Harumkuth falubeli jobbágyai az Igol földhöz tartozó 

erdőket az apácák engedélye nélkül már régóta és mind a mai napig önkényesen hasz-

nálják, aminek következtében az erdő teljesen kipusztult és tönkrement - a prépost 

jobbágyait az erdők használatától eltiltották. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1337. 

E.: DL 3062 (Mon. Poson. 62. 8.) 
K.. AO. III. 355-356. (246. sz.). 

135. 1337. május 19. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti Druget Vilmos 

(Vyllermus) nádornak, a kunok bírájának, hogy nyílt oklevele értelmében, Dabaca-i Pál 

nádori emberrel tanúul küldte Márton papot, akik máj. 13-án (f. III. prox. p. quind. B. 

Georgii mart.) a Tolna m.-i Fornos birtokra mentek, hogy azt Dombou-i István fia: 

Péter mr.-től elkobozzák és abba a margitszigeti (de Insula Leporum) apácákat, 

officialis-uk: László mr. jelenlétében beiktassák. Mivel azonban Péter mr. személyesen 

megjelenvén a kiküldötteket az iktatástól eltiltotta, így őt még aznap, Suran nevű bir-

tokán, jún. 15-re (oct. diei Penth.) a nádori jelenlét elé idézték, azokat az okleveleit 
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pedig, amelyek Fornos birtokhoz való jogát igazolják, a fenti időpontig a konventnek 

be kell mutatnia. D. f. II. prox. an. fe. B. Elene regine, a. d. 1337. 

E.: DL 3063 (Mon. Poson. 57. 8.) 
K.. AO. III. 360-361. (248. sz). 

136. 1337. május 20. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti Drugeth Vilmos 

(Vyllermus) nádornak, a kunok bírájának, hogy nyílt oklevele értelmében, Dabaca-i Pál 

nádori emberrel tanúul küldte Márton testvért, akik máj. 13-án (f. III. prox. p. quind. 

B. Georgii mart.) megtudván, hogy Oliverius mr. Lapa falubeli jobbágyai a margitszi-

geti (de Insula Leporum) apácák Posni-Posoni falujához tartozó erdejét régóta és 

mindmáig önkényesen használják és vágatják, aminek következtében az nagyrészt ki-

pusztult, Oliverius mr. jobbágyait Lapa faluban eltiltották az erdő használatától. D. f. 

III. prox. p. 22. diem fe. B. Georgii mart., a. d. 1337. 

E.: DL 3065 (Mon. Poson. 45. 4.) 
K.: AO. III. 361-362. (249. sz.). 

137. 1337. október 20. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) monostor konventjének 1337. okt. 20-án (f. II. 

prox. p. fe. B. Luce ev., in a. d. 1337.) kiadott nyílt oklevele, amely szerint előtte, az 

egyik részről Jacoy-i Salamon fia: János mr., a másikról pedig carnalis frater-e, Sala-

mon fia: Kuppe megjelenvén elmondták, hogy megegyezésük értelmében Kuppe a 

Mark birtokban lévő birtokrészét átadja Jánosnak, aki a Nanafolua, Scepse és Chuza 

birtokokban lévő birtokrészeit adja érte cserébe. 

E. : -
Tá.: Szepesi Jakab ob., 1377. máj. 16. DL 1622 (NRA. 563. 43.) 
K . : -

138. (1337. október 29. - november 11.) 

A pécsváradi konvent jelentő oklevele, amely szerint Miklós macsói bán paran-

csára, Vek-i Miklós báni emberrel tanúul küldte János pap tesvért, akik okt. 29-én (f. 
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IV. prox. an. fe. 0 0 . SS.) Jakab fia: Miklós, Saagh-i Benedek fiai: Miklós és András, 

valamint Miklós fia: István Toty és Tarnuk nevű öröklött birtokaira menvén, azokat az 

említettek tulajdonába iktatták, amelynek kapcsán ellentmondás nem merült fel. 

E . : -
Tá.: Ostfi Miklós macsói bán, 1337. nov. 11. > Konth Miklós nádor. 1366. júl. 30. DL 77373 (Zichy 

cs. zsélyilt. 211.B. 454.) 
K.: Z. ffl. 309-310. (214. sz.). (Tá.-ban.) 

139. 1338. április 26. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Károly királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. oklevele értelmében, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácá-

kat képviselő Dabaca-i Miklós, valamint a pécsi püspököt képviselő Beke fia: István 

királyi emberekkel tanúul küldte Pál presbiter-t és András papot, akik ápr. 25-én (in 

crastino fe. B. Georgii mart.) a Lonchok, Jeneu és Nane, valamint a velük szomszédos 

egyéb püspöki birtokokra mentek, hogy azok határait, a boldog emlékezetű [IV.] 

László és II. Géza (Geysa) fia: III. Béla királyok privilégiumai alapján bejárják és 

megújítsák. A püspök ügyvédje el is hozta III. Béla oklevelét, [I.] Károly király átira-

tában, ám minthogy az apácák ügyvédjei nem [IV ] László oklevelét hozták el, hanem 

egy, az óbudai (de vetere Buda) kápt. pecsétjével ellátott átiratot*, amelynek alapján 

viszont a királyi emberek a határjárást elvégezni nem merték, így az ügyet visszaküldik 

a királyi jelenléthez. D. 3. die predict. fe. Georgii mart., a. d. 1338. 

E.: DL 3152 (Mon. Vbuda. 25. 14.) 
Megj.: Vö. 1338. szept. 1. (DL 3177). Lsd. 141. sz. 

•Talán IV. László király 1280. szept. 20-án kelt okleveléről (lsd. Reg. Arp. 3119. sz.) van szó, 
amelyet a budai káptalan 1338. ápr. 14-én írt át. Vö. 15. és 16. sz. 

140. (1338. május 8. előtt) 

A pécsváradi konvent bizonyítja, hogy a Somogy m.-i Marzaly, Geyznou és 

Gadan birtokok tizede a pannonhalmi apátságot illeti. 

E.: -
Eml.: Drugeth Vilmos nádor, 1338. máj. 19. Pannonhalma Capsarium 353. 26. D. (DF 207159) 
K.: AO. III. 463. (307. sz.). (Eml.-ben.) 
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141. 1338. szeptember 1. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje tanúsítja, hogy Pál c., ob. 

memoriális oklevelének értelmében, aug. 27-én (in oct. S. regis Stephani), a margitszi-

geti (de Insula Leporum) apácákat képviselő Sciluas-i Marcellus fia: János vagy 

Doboka-i Miklós és a pécsi püspököt képviselő Beke fia: István vagy Moroch fia: 

Mátyás királyi emberekkel köteles volt tanúkat küldeni Jeneu, Nane és Lonchuk bir-

tokra, valamint a püspök ezekkel szomszédos Jeneu és Nane birtokára, és azoknak 

határait, a boldog emlékezetű [IV ] László király, II. Géza (Deyche) fia: III. Béla ki-

rály (H.) és [IV.] Lászlónak, [I.] Károly király (H.) által átírt privilégiumának alapján 

bejárni, valamint az erről kiállított oklevelet az ob.-nak szept 3-ig (ad oct. predict. oct. 

B. regis Stephani) elküldeni. 

Az említett időpontban a konvent Doboka-i Miklós és Moroch fia: Mátyás ki-

rályi emberekkel tanúul küldte János pap testvért az apácák, András presbiter-t pedig a 

püspök képviseletében, akik az említett birtokokra mentek, ahol is az apácákat képvi-

selő László testvér, a püspök jelenlétében bemutatta László király privilégiumát, de az 

abban szereplő első hatáijel, a Feldwar nevű hely helyett egy ugyanolyan nevű hosszú 

árkot mutatott, amelyről azonban a püspök nem ismerte el, hogy az az oklevélben sze-

replő hatáijellel azonos lenne. Innen Ny-ra mentek egy körterfához, amely alatt csak 

egy földjel volt, noha az oklevél kettőt említett. Innen D-re fordultak, három régi 

földjelhez, ahol a privilégium pedig csak kettőt említett. Innen ismét három régi határ-

jelhez értek, ahol viszont az oklevél szerint csak kettő állt. Innen nem Ny-ra fordultak, 

miként a privilégium írta, hanem D-Ny-ra, két földjelhez, majd tovább Ny-ra egy föld-

jelhez, ahol pedig az oklevél kettőt említett. Amikor azonban innen is tovább indultak 

volna, a püspök, mivel László testvér sem a főbb határjeleket nem tudta megmutatni, 

és azoknak sem a sorrendjük, sem a számuk nem egyezett a bemutatott oklevél adatai-

val, kijelentette, hogy ha a határjárást László király privilégiuma alapján akarják to-

vább folytatni, miként azt az ob. elrendelte, akkor ő azt kész elfogadni, de ha a privilé-

giumnak és az ob. parancsának ellentmondóan akarják folytatni, akkor ő ettől eltiltja 

őket. Ezt hallván a királyi emberek - bár a püspök a nála lévő oklevelek alapján sze-

rette volna bejáratni egyházának birtokát - nem merték folytatni a határjárást, László 

testvér pedig kijelentette, hogy a püspöki birtokok határait nem ismeri el. D. in die fe. 

B. Egidii abb. et conf., a. d. 1338. 
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E.: DL 3177 (Mon. Poson. 54. 7.) 
Tá.: Pál ob.. 1338. szcpl. 3. (E.-ről.) > pécsváradi konvent. 1338. okt. 12. DL 3180 (Mon. Poson. 60. 

5.) Lsd. 144. sz. 
K.: AO. III. 484-486. (326. sz.). (E.-ről.) 
Megj.: Vő. 1338. ápr. 26. (DL 3152). Lsd. 139. sz. 

142. 1338. október 7. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Bo-

dor presbiter, Bechey-i Imre mr. fia: Tuteus mr. ügyvédje és káplánja, ura nevében, a 

másikról pedig Lőrinc fia: Miklós és unokatestvére (fráter patruelis) Benedek fia: Ist-

ván, Lyppo-i nemesek megjelenvén, Bodor pap elmondta, hogy Miklós és István, a 

királyi kápolnaispán oklevele értelmében, a konvent emberének jelenlétében, okt. 6-án 

(in oct. B. Mikaelis [!] arch.) a Baranya m.-i Monorosd nevü öröklött földjükből 1 

ekealjnyit, új határokkal átadtak Tuteus mr.-nek, Izbold és Kostan nevű, egyesített és 

körülkerített (vallatus) birtokaihoz. Erről a konvent, az oklevél visszahozatala esetére 

privilégium kiadását ígéri. D. 2. die oct. fe. B. Mikaelis [!] predict., a. d. 1338. 

E.: DL 87086 (Esterházy hg. cs. It. 32. A. 39. NB.) Hátoldalán 18. századi taralmi összefoglaló és 
kerek pecsét nyoma. 

143. 1338. október 10. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt László fia. János és 

rokona, Chenter fia: Dezső, Nyarag-i nemesek megjelenvén, a Baranya m.-i, öröklés, 

vétel és más jogon birtokolt, Odus nevü birtokukat [1339 ] márc. 10-ig (usque oct. 

medii Quadr.) elzálogosítják Bechey-i Imre mr. fiának: Tuteus mr.-nek, a tőle átvett, 6 

pensa-val számított 50 M. báni dénárért, azzal a feltétellel, hogy ha a nevezett idő-

pontban ezen összeget nem fizetnék vissza, akkor a birtok Tuteus mr. tulajdonába 

kerül. D. sabb. prox. p. [oct. B. Micha]*elis arch., a. d. 1338. 

E.: DL 76583 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 156.) (Hiányos.) 
Á.: pécsváradi konvent, 1348. szept. DL 76899 (Zichy cs. zsélyi 11 211. B. 305.) Lsd. 186. sz. 
K.: Z. 1. 546-547. (523. sz.). (E.-ről.) 
Megj.: *E.-jc itt hiányos, csak Á.-ban meglévő rész. 
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144. 1338. október 12. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Károly királynak 

(H), hogy Pál c., ob. 1338. szept. 3-án (8. die oct. B. regis Stephani, a. d. 1338.) Vi-

segrádon kelt és itt átírt oklevle értelmében, Doboka-i Miklós és Balázs fia: Tamás 

királyi emberekkel tanúul küldte, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák részére 

Jakab pap tesvért, a pécsi püspök részére pedig András papot, akik okt. 6-án (in oct. 

B. Michaelis arch.) az apácák Jeneu és Nane nevű, valamint a püspök Lonchuk, Jeneu 

és Nane nevű birtokaira mentek, ám azok hatáijárását és értékbecslését, a birtokok 

kiteijedt volta miatt, minthogy azokhoz szántóföldek, erdők, berkek, mezők, valamint 

a Dunából elrekesztett (clausus) természetes és mesterséges (repertus) halászóhelyek 

is tartoztak, a határidő rövidsége* miatt, hat nap alatt sem tudták befejezni, így az 

ügyet, bármely fél elmarasztalása nélkül, visszaküldik a királynak. D. 7. die oct. fe. B. 

Michaelis arch. predict., a. supradict. 

E.: DL 3180 (Mon. Poson. 60. 5.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés és kerek pecsét 
nyoma. 

Megj.: *A konvent számára kitűzött válaszadási határidő okt. 13. volt. 

145. 1338. november 10. előtt 

A pécsváradi konventnek, a Baranya m.-i Belkuz földön fekvő Almás és 

Zolouchktelky nevű birtokrészek határait leíró oklevele. 

E.: -
Eml.: pécsváradi konv.. 1338. nov. 10. DL 3199 (Mon. Poson. 57. 9.) Lsd. 146. sz. 
K.: AO. III. 510. (342. sz.). 

146. 1338. november 10. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Márkus fia: Péter c., 

Suklous-i Péter mr. serviens-e és officialis-a, urának és az ő fiainak: Pálnak, Istvánnak 

és Miklósnak a képviseletében megjelenvén elmondta, hogy Péter mr., fiai beleegyezé-

sével, a Baranya m.-i Belkuz földön fekvő Almás és Zolouchktelky nevű öröklött bir-

tokrészét Thatamer [székesjfehérvári (Albensis) prépostnak és ffater-einek: István és 

Bakov mr.-eknek, egyrészt a budai mérték szerinti (ad racionem budensem) 70 báni 
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dénár M.-ért, amelyet teljes egészében megkapott, másrészt pedig különféle ellenszol-

gáltatások fejében eladta. A birtokok határai - miként azt János testvér, konventi ki-

küldött írásban (lsd. 145. sz.) jelentette - a következők. A határ D-ről, a 

Zeporcha~Zoporcha patak (fluvium) melletti tölgyfáktól indul, ahonnan É felé a 

Kemus-ba tartó nagy úthoz ér, két tölgyfához. Innen egy bozótos (viminosus) mellett 

halad tölgyfákhoz, a bozótos és egy szántóföld határán. Innen az Azarias nevű faluba 

vivő nagy úton két tölgyfához, majd Ny felé egy újabb bozótoson át újabb két tölgyfá-

hoz ér, egy D-re eső bozótosnál pedig ismét két tölgyfához jut. Innen, az Almas-ra 

menő úton átkelve, keresztülvág egy vizekben gazdag (aquosus) erdőn, és Samug fa-

luval szemben érkezik a Zoporcha pataknál (fluvium) lévő két tölgyfához, majd a pa-

tak mentén tér vissza a kiindulóponthoz. A patak egyik fele a prépost, másik fele pedig 

Samug falu birtokához tartozik. Péter mr. az eladott két birtok kapcsán kezességet 

vállal, a prépost Ormand nevű erdejét pedig a két fél közösen használhatja. A konvent, 

az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D f. III. prox. an. fe. B. 

Martini confi, a. d. 1338. 

E.: DL 3199 (Mon. Poson. 57. 9.) 
K : AO. III. 509-511.(342. sz.). 

147. 1339. február 13. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Jula bán fia 

Miklós lánya, Owar-i Conrardus fia Jakab c. özvegye: Erzsébet úrasszony kérésére 

kiküldte hozzá Salamon pap testvért, aki előtt Erzsébet - minthogy idős kora (senilis 

etas) miatt a konvent előtt megjelenni nem tudott - úgy rendelkezett, hogy szülői sze-

retetből fiának: Miklósnak adja a Jakab c.-től kapott hitbére és jegyajándéka felét, an-

nak birtoklásával kapcsolatban pedig ez úton nyugtatja őt. D. sabb. prox. an. domin. 

Invocavit, a. d. 1339. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 4. 16. (DF 259847) Hátoldalán újkori kéz írásával tartalmi összefoglaló 
és kerek pecsét maradványai. 

R.: AOkl. XXIII. 82. sz. 
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148. 1339. június 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1339. jún. 27-én (a. d. 1339., in die 

fe. B. regis Ladislai) kelt oklevele, amely szerint előtte Soklos-i Péter mr., valamint 

fiai: Pál és Miklós megjelenvén, ezen Péter mr. fiát: Istvánt, a Baranya m.-i Koppan 

nevű birtokának eladásától vagy bármiféle elidegenítésétől, Chokma-i Pált pedig annak 

megvételétől és megszerzésétől eltiltották. 

E . : -
Tá.: Kaplai János ob.. 1393. jún. 26. DL 874 (NRA. 1513. 5.) (E.-ről.) 
R.: AOkl. XXIII. 372. sz. 

149. 1340. április 7. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Duus-i Péter fia: Do-

monkos, anyjával, Péter özvegyével: Ilana úrasszonnyal, valamint carnalis soror-jával: 

Uonth-tal együtt megjelenvén, a Budrugh m.-ben, Duusteluky és Helgteluky közt fek-

vő két birtokrészüket - Domonkos öröksége jogán, anyja az abból őt illető hitbér és 

jegyajándék, húga pedig az őt illető leánynegyed jogán - eladják Bechey-i Imre mr. 

fiának: Tuteus mr.-nek, a tőle átvett 50 M. báni dénárért. A konvent, az oklevél 

visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. VI. prox. an. domin. 

Ramispalmarum, a. d. 1340. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á.: pécsváradi konvent, 1348. szept. DL 76899 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 305.) Lsd. 186. sz. 
K.: Z. II. 311. (229. sz.). (Á.-ban.) 

150. 1340. augusztus 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő Kemud-

i Jakab c. fia: Miklós mr. kérésére, a nagyobb jogbiztonság érdekében, fuggőpecsétjé-

vel megerősített privilégiumba írja át István pécsi és választott kalocsai prépost és a 

pécsi kápt. 1336. ápr. 29-én (II. f . prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1336.) kiadott 

privilégiumát. D. a. d. 1340. in mense Aug. János lévén a dékán, András a custos, Já-

nos [?]* pedig a kántor. 
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E.: SÚA Rcvay cs. Gyulay 11. 4. 19. (DF 259851) A kezdő C belű helye üresen hagyva. Pecsétje se-
lyemzsinóron függött. 

Megj.: *A pccsctíiiggesztő zsinór takarásában. 

151. 1340. október 25. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Baranyavár (castrum de Baranya) nemes jobbágyának, Versend-i Andrásnak lánya: 

Ilanth úrasszony, a másikról pedig rokonai, Versend-i Batyn fiai: Miklós és Jakab, 

carnalis frater-üket: Istvánt és apjukat: Batyn-t is képviselve megjelenvén, Ilanth, 

Versend földön lévő valamennyi birtokrészét, amelyek leánynegyed, örökség, vagy 

adomány jogán őt illetik, eladja Batyn-nak és fiainak, a tőlük átvett 6 M. báni dénárért. 

D. f. IV. prox. an. fe. B. Demetrii mart., a. d. 1340. 

E.: DL 87112 (Esterházy hg. cs. It. 47. I. 11.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló cs kerek 
pecsct nyoma. 

152. 1341. június 14. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Hydaga-i Job fia: Ger-

gely, fiával: Andrással együtt megjelenvén, Baranya m.-ben, az Odus nevü földön fek-

vő, 1 ekealjnyi szántóföldet tartalmazó birtokrészüket, a szomszédok beleegyezése 

mellett eladják Bechey-i Imre mr. fiának: Tuteus mr.-nek, a tőle átvett 50 M. báni dé-

nár ellenében. A birtok határa, az eladók elmondása szerint K felől, a Philip nevü föld 

szomszédságától kezdődik egy bereknél, ahonnan Ny felé Iwanca Baranya-i hadnagy 

(maior exercitus) egykori földjéhez ér. Philip föld szomszédságát elhagyva egy körte-

fához ér, amelynél Tuteus mr.-nek és Péter fia: Tamás mr.-nek a birtoka, D felől pedig 

Beseldugh határos. Innen K-re egy körtefához, majd egy almáshoz (ad locum 

cuiusdam pomery) ér, ahonnan visszajut a kezdőpontig, és ott végződik. Az eladók 

kötelezik magukat, hogy rokonaikkal és nővéreikel szemben, mindenféle per - a hit-

bért és lánynegyedet is beleértve - terhe alól mentesitik Tuteus mr.-t. A konvent, az 

oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. V. prox. an. fe. B. Wyti 

et Modesti mart., a. d. 1341. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á.: pécsváradi konvent, 1348. szept. DL 76899 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. B. 305.) Lsd. 186. sz. 
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K.: Z. II. 310-311. (229. s/..). (Á.-ban.) 

153. 1341. szeptember 27. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Henche-i Erney fia: Miklós, carnalis ffater-einek: Lászlónak és Fyntha fia: Bertalannak 

a nevében is, a másikról pedig Heueney-i Mychedeus fia Péter fia: Domonkos, carnalis 

frater-ének: Mihálynak a nevében is, továbbá Hoydruh fia: Jakab mr., Baranya m. 

egyik szolgabírája, nemkülönben pedig Salamon testvér - akit a konvent Pál mr. alis-

pán és szolgabíró oklevelének értelmében, tanúbizonyságul küldött ki - megjelenvén 

elmondták, hogy szept. 20-án (in vig. B. Mathei ap. et ev.) a Baranya m.-ben, a Draua 

és Ormán folyók közt fekvő birtokaikon, a fent említett tanúk jelenlétében, ellentmon-

dás nélkül a következőképp osztoztak meg: a Menusakal nevű szigetnek - amelynek 

határa Ny-on két tölgyfánál kezdődik és K-en egy másik tölgyfáig tart - É-i része 

Miklós, László és Bertalan tulajdonában marad, D-i része pedig Domonkosé és Mihá-

lyé lesz. A határ ezután egy víz, majd azon át a Verespetruligeti nevű erdő, amelynek 

Ny-i fele Miklós, László és Bertalan, K-i fele pedig Domonkos és Mihály tulajdona 

lesz. Ennek határa: Reketyesmalaka (dict.) pataknál (rivulus) két tölgyfa, az erdő kö-

zepén álló nagy tölgyfa, É-ra két, kereszttel jelölt tölgyfa, majd a Nyr nevű erdő mel-

lett, szántóföld szegletében (regressio) két földjel. Tovább a Nyr erdő közepén - szá-

mos határjel és kereszttel jelölt fa mentén - É felé halad, és ezen erdőt két részre 

osztja, amelyek közül a K-i fél Miklósnak, Lászlónak és Bertalannak, a Ny-i pedig 

Domonkosnak és Mihálynak jut, kivéve azokat a földeket amelyek Miklós és László 

Capulciashetenye nevű birtokához tartoznak, a Salfa (dict.) fáig. A Reketyesuelgh 

nevű völgyek közt kereszttel jelölt tölgyfa, az erdő közepén vastag (grossus), ke-

reszttel jelölt tölgyfa, a Malaka nevű patak, azon túl újabb kereszttel jelölt tölgyfa. 

Tovább É felé a Reketyesuelgh-ben, amelynek bejáratánál (in capite) K-re egy tölgyfa 

Erney fiai földjének, egy Nyarfa (dict.) fa pedig Péter fiai földjének határát jelzi. Nyr 

erdő határa itt végződik. A Verespetruligeti nevű erdő határa ezután: Ny-ra egy bo-

zótos (viminosus) völgyben két tölgy, É-felé szántóföldeken át újabb bozótos völgy, 

amelynek mentén Ny-ra a Remeteerezteueny (dict.) erdő szélén tölgy és körtefa. Az 

erdőn át Ny-ra a Hetenye faluból jövő út melletti almafa, majd É-ra a Scara-ból jövő 
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út melletti bozótos hely, amelytől K-re Erney fiainak, Ny-ra pedig Péter fiainak földje 

fekszik. Innen a bozótos mentén E felé az erdő szélénél lévő régi út, majd egy szántó-

föld szegleténél kis cserjés (rubetum), majd egy erdő oldala. Innen É felé Pongrácz fia: 

Veyteh földjének szomszédsága, majd K felé Veyteh földjéhez tartozó Rouazlyuk. É 

felé egy bozótos föld, azon túl pedig Banus fia. Domonkos elzálogosított földje. Innen 

E-ra a Bertenye-ről Veyteh-re vivő út, majd négy, egy tőből kinövő tölgyfa. Tovább 

Ector fiaianak földje mellett dombon lévő két földjel, amelyektől K-re Erney fiainak, 

Ny-ra pedig Péter fiainak birtoka esik, a felek elmondása szerint. A 

Tapsazygete-Tapsazygety sziget előtt fekvő szántóföldeket szintén két részre osztot-

ták, amelyek közül az E-ra eső Erney fiaié, a D-re eső pedig Péter fiaié lesz, egy bo-

zótos oldalánál álló tölgyfáig. E földdel határos másik földjüket is ketté osztották, a 

Ny-i rész Erney fiaié, a K-i pedig Péter fiaié lett. A Tapsazygety szigeten, a folyó mel-

lett elterülő föld K-i része Erney fiaié, Ny-i része pedig Péter fiaié lett. Erről a kon-

vent, az oklevél egy éven belüli visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. in 

die fe. B. Cosme et Damiani mart., a. d. 1341. 

E.: SA. Nitra Uzsonics lt. 26. (DF 266374) Hátoldalán közclkorú kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét helye. 

154. (1342. március 6. előtt) 

A pécsváradi konvent oklevelet állít ki a Baranya m.-i Hyrichk és Lusnuk hatá-

rairól. 

E. : -
Eml.: Drugeth Vilmos nádor, 1342. márc. 13. DL 3467 (Mon. Vbuda. 4. 10.) 
K.: AO. IV. 195. (121. sz.). (Eml.-ben.) 

155. 1342. október 11. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. itt tartalmilag átírt, nyílt oklevelének értelmében, Chepanfolua-i 

László fia: Pál királyi emberrel tanúul küldte Benedek mr.-t, akik okt. 8-án (f. III. p. 

oct. fe. B. Michaelis arch.) kimenvén a néhai Beed fia: János Sarugh-ban fekvő birtok-

részére, ott, miután Tamás erdélyi vajda, Zolnuk-i és Neugrad-i c. nevében officialis-a, 
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Miklós fia: Domonkos mr. 4 baranyai (conpoti de Baranya) M.-t Demeter fia: István 

Sarugh-i nemesnek megfizetett, a kiküldöttek a birtokot, miután határjárását elvégez-

ték, ellentmondás nem lévén, Tamás vajda tulajdonába iktatták. D. f. VI. prox. p. 

predict. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1342. 

E.: DL 76685 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 204.) Hátoldalán újkori kéz írásával tartalmi összefoglaló és 
a konvent kissé töredezett, kerek pecsétje. 

K.: Z. II. 48-49. (33. sz.). 
Megj.: Vö. 1342. okt. 12. (DL 76686). Lsd. 156. sz. 

156. 1342. október 12. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy Pál c., ob. itt tartalmilag átírt, nyílt levelének értelmében, Veyky-i István 

királyi emberrel tanúul küldte Benedek mr.-t, akik okt. 9-én (4. die oct. fe. B. 

Michaelis arch.) Beed fia: János Sarugh-ban fekvő egykori földjére, amelyet Tamás 

erdélyi vajda Exege fia: Jánosnak, valamint ezen János Phylip~Philip nevű birtoká-

ra, amelyet ö a vajdának csereképp átadni tartozott kimenvén, miután ott a vajda ne-

vében officialis-a és ügyvédje, Miklós fia: Domonkos - mivel Philip birtok haszonvé-

telei nagyobbak - 6 pensa-val számított 8 M. dénárt fizetett Jánosnak, a kiküldöttek az 

elcserélt birtokokat új tulajdonosaik birtokába iktatták. D. sabb. die p. predict. oct. B. 

Michaelis arch., a. d. 1342. 

E.: DL 76686 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 191.) Hátoldalán kerek pecsét nyoma. 
K.: Z. II. 49-50. (34. sz.). 
Megj.: Vö. 1342. okt. 11. (DL 76685). Lsd. 155. sz. 

157. 1343. június 4. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy mi-

után Lajos király (H.) memoriális oklevelének engedelmeskedvén, jún. 3-án (f. III. 

prox. p. fe. diei Pent.) nyolc fogott bíró mellé - akik közül négy Wezeus mr.-t, négy 

pedig Gyurka fia: Pált képviselte - tanúul küldte Péter pap testvért, aki az 

Abrammonustura nevű faluba menvén tanúja volt a fogott bírák ítéletének, miszerint 

Pálnak, 6 jobbágyának megsebesítéséért, Wezeus mr. - aki helyett officalis-a: János c. 

voltjelen - aug. 27-én (in oct. fe. B. regis Stephani) a konvent színe előtt 5 pensa-val 
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számított 4 és Vi bécsi lat (latorum vyennensium) M.-t kell fizetnie Wezeus mr.-nek, 

halasztás lehetősége nélkül. Amennyiben ezt elmulasztaná, bűnösnek bizonyul. D. f. 

IV. prox. p. predict. fe. diei Pent., a. d. 1343. 

E.: DL 51236 (Kállav cs. lt. 1300. 620.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
pecsét helye. 

Emi.: péesváradi konvent, 1343. aug. 28. DL 56578 (Kállay cs. lt. 1300. 1036.) Lsd. 162. sz. 
R.: A Nagykállói Kállay-család levéltára. I. 1254-1350. 705. sz. 

158. 1343. június 9. 

Miklós [pécsjváradi apát és konventje tudatja, hogy a [pécsjváradi monostor-

nak nyújtott érdemdús szolgálataiért Tuteus mr. királyi ajtóállómr.-nek, barsi c.-nek, 

Lewa-i és óbudai (Veteris Buda) castellanus-nak adományozza a monostor Baranya 

m.-ben fekvő Mytar nevű faluját, az ott élő kevés lakóval és a jobbágyok szolgáltatá-

saival együtt, a falu tizedét és a hegyvámot kivéve. 20 évre Tuteus mr.-nek adomá-

nyozza továbbá Tuteus mr. vásárolt szőlőinek tizedeit, a tőle átvett 20 M.-ért. Tuteus 

mr. lelke üdvéért vállalja, hogy Mytart benépesíti. Erről a konvent, az ábécé betűivel 

chirographált és fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki Tuteus mr. számá-

ra. D. f. II. prox. p. fe. S. Trinit., a. d. 1343. Pál lévén a dékán, András a custos, Mik-

lós pedig a kántor. 

E.: DL 87146 (Esterházy hg. cs. lt. 32. B. 74.) Vonalazott hártyára készült, a kezdő N betű helye 
üresen hagyva. Chirographuma: ABC. Hátoldalán 15. századi tárgymegjelölés, 18. századi tar-
talmi összefoglaló, egy kerek és egy mandorla alakú pecsét helye. Alján két pecsét felfüggesztésére 
szolgáló selvemkócok. 

159. (1343. június 14. előtt) 

A péesváradi konvent Szt. István és András királyok (H.) privilégális okleve-

leiből szintén privilégiális oklevelébe írja át a pécsi egyház szabadságait. 

E. : -
Eml.: Miklós nádor, 1343. jún. 14. DL 63723 (Görgey cs. görgői lt. 129.) 
Á.: péesváradi konvent, 1343. jún. 17. > pécsi kápt.. 1404. júl. 11. DL 63723 (Görgey cs. görgői lt. 

129.) (Emi.-ben.) Lsd. 160. sz. 
Má.: Zsigmond király, 1411. máj. 1. DL 71269 (Görgey cs. toporci lt. 33.) (Eml.-ben.) (18. századi.) 
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160. 1343. június 17. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje, az előtte László pécsi püs-

pök képviseletében megjelenő Gál mr. pécsi kanonok, valamint Miklós fia: Jakab, Pécs 

városbeli (civitas) polgár kérésére, a nagyobb jogbiztonság érdekében, privilégiális 

formába írja át és fuggőpecsétjével erősíti meg Miklós nádornak, a kunok birájának 

1343. jún. 14-én (6. die predicí. congregacionis nos/re, sc. f . II. prox. p. fe. S. Trinií.) 

Bodrugh városában (civitas) kell nyílt oklevelét. D. f. III. prox. p. fe. B. Viti et 

Modesti mart., a. d. ut supra. Pál lévén a dékán, András a custos, Miklós pedig a 

kántor. 

E . : -
Á.: pécsi kápt., 1404. júl. 11. DL 63723 (Görgey cs. görgői lt. 129.) (E.-ről.) 
Má.: Zsigmond király, 1411. máj. 1. DL 71269 (Görgey cs. toporci lt. 33.) (Á.-ban.) (18. századi.) 
K.: Koller III. 280. (Má.-ról.) 

F. IX. 1. 143-147. (58. sz.). (Koller II. 479. és köv. alapján.) 
R.: ZsO. II. 3303. sz. (Á-ban.) 

161. (1343. június 26. előtt) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konventje oklevele, amely szerint Thoty birtok, 

osztozás nyomán Sebestyén fiának: Miklósnak és carnalis frater-ének: Jakabnak, végül 

pedig ezen Thoty és a Megerey nevű birtokok az említett Miklós fiától: Salamontól és 

az ő fiaitól: Jánostól és Pétertől, egyezség révén, a néhai Inche-i Litteratus János mr. 

és fráter-e: Miklós tulajdonába kerültek. 

E . : -
Eml.: 1. budai kápt., 1343. jún. 26. DL 76705 (Zichy cs. zsélyi 11. 211. A. 211.) 
2. Gilétfi Miklós nádor. 1353. jún. 7. DL 77066 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 376.) (Emi. 1.-ben.) 
K.: Z. II. 74. (49. sz.). (Emi. 1.-ben.) 

162. 1343. augusztus 28. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte, korábbi memoriális oklevelének (lsd. 157. sz.) értelmében Gyurka fia: Pál aug. 

27-én (in oct. fe. B. regis Stephani) megjelenvén, Wezeus mr. officialis-ának, Bery-i 

Sebestyén fia: Jánosnak megfizette a Wezeus mr. 6 jobbágyának megsebesítéséért rá-

rótt, 5 pensa-val számított 4 és Vi bécsi lat (latorum Vyennensium) M büntetést, 
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amelyet János a szintén megjelent 6 jobbágynak, tudniilik Beke fia: Jánosnak, Tamás 

fia: Lőrincnek és Istvánnak, Lőrinc fia: Miklósnak, János fia: Demeternek és Domon-

kos fia: Cosma-nak adott át, akik mentesítették Pált és Balázs fia: Benke-t a vád alól. 

D. 2. dietermini prenotati, a. d. 1[34]3. 

E.: DL 56578 (Kállay cs. lt. 1300. 1036.) Hátoldalán kerek pecsét maradványa. 
R.: A Nagykállói Káilay-család levéltára. I. 1254-1350. 413a. sz. 

163. 1344. február 28. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Balach-i Sebestyén királyi em-

berrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik febr. 22-én (in domin. Invocavit) megtud-

ták, hogy Inche-i Litteratus (dict.) János mr., [1343.] nov. 3-án (3. die fe. 0 0 . SS.) 

Imre mr. fiának: Tuteus királyi ajtónállómr.-nek Bere fia: Miklós nevű officialis-át, 

annak Bodrug m.-i Touti nevű birtokáról - amelyet még most is elfoglalva tart - erő-

szakkal kirekesztette. D. sabb. prox. an. domin. Remin., a. d. 1344. 

E.: DL 76730 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. A. 225.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét darabkái. 

K.: Z. II. 101. (70. sz.). 

164. 1344. március 10. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Bodugazunfalua-i Pál 

fia: Miklós c., valamint fiai: Miklós, János és György megjelenvén elmondják, hogy a 

Baranya m.-i Selizio-i Bodugazunfalua-beli öröklött birtokrészüket négy egyenlő rész-

re osztották egymás között. Erről a konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilé-

gium kiadását ígéri. D. in die medii Quadr., a. d. 13[44], 

E.: KML Eszt. OL. 43. 1. 4. 12. (DF 208480) Hátoldalán kerek pecsét maradványa. (Vízfoltos.) 
K.: Mon. Eccl. Strig. III. 534. 

165. 1344. április 19. 

Miklós, a [pécsjváradi (Waradyensis) monostor apátja és konventje a néhai 

Chortanus-Chortan (dict.) Jakab sessio-ját vagy házhelyét (fundus curie), amely a 
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város felső részén, Szt. Péter ap. egyházával szemben már régóta elhagyatottan fek-

szik, s ezáltal a városnak (civitas) nem kis kényelmetlenséget okoz, a [pécsjváradi 

hospes-ekkel való tanácskozás után, velük egyetértve 4 és 1/2 M. báni dénárért, 

amellyel az említett Jakab, miután azt a konventtől két hordó értékében (pro precio 

duarum tunellarum) megvette, adós maradt, és mivel abból a sessio-ból 8 éve nem 

folyt be adó, eladja Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely [pécsjváradi polgárnak 

(civis), aki az elmaradt adót egyösszegben megfizette, továbbá aki 1 M.-t a konvent 

jegyzőjének: Jánosnak átadott, amellyel az említett Jakab fia: Beke rabságából és ha-

lálos veszedelméből Pécs megszabadult. Az adásvétel feltétele volt még, hogy Jakab 

fia vagy lánya ezt a sessio-t a fent említett összegen és azon a költségen, amelyet Ger-

gely ennek a házhelynek a beépítésére és tatarozására fog fordítani, és amelynek nagy-

ságát majd fogott bírákkal kell felbecsültetni, bármikor visszavásárolhatja, Gergely 

pedig ellentmondás nélkül tartozik visszaadni. Ha Jakab fiát vagy lányát kivéve bárki 

megpróbálná megszerezni ezt a sessio-t, akkor velük szemben Jakab gyermekei köte-

lesek Gergelyt támogatni. D. 2. die quind. fe. Pasche d., a. eiusdem 1344. 

E. : -
Á.: pécsváradi konvent, 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. IV. 410-411. (242. sz ). (Á.-róI.) 

166. (1344. május 30. előtt) 

A pécsváradi konvent előtt Soklous-i Péter mr. fia: Pál mr., Soklous város 

(civitas) sáncain (fossatum) belül fekvő öröklött birtokát (porcio) máj. 30-ig (8. diei 

Penth.) 15 M. báni dénárért Tuus (dict.) Lőrinc fia: Pál mr.-nek elzálogosította. 

E.: - Emi. szerint memoriális oklevél volt. 
Emi.: pécsváradi konvent. 1344. jún. 3. DL 40949 (Múzeumi Torzsa. Véghely) Lsd. 167. sz. 

167. 1344. június 3. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy ko-

rábbi memoriális oklevelének (lsd. 166. sz.) értelmében, Soklous-i Péter mr. fia: Pál 

mr., Soklous város (civitas) sáncain (fossatum) belül fekvő öröklött birtokát (porcio), 

minden haszonvételével és tartozékával együtt, máj. 30-ig (8. diei Penth.) 15 M. báni 
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dénárért Tuus (dict.) Lőrinc fia: Pál mr.-nek elzálogosította, ám az említett időpontban 

nem jelent meg hogy azt visszaváltsa, jóllehet Dénes fia: Myken c., Lőrinc fia: Pál mr. 

serviens-e és oflficialis-a három napot, és a negyedik nap délig (usque ad horam 

meridiei) várt rá. D. 5. die 8. diei Penth. predict., a. d. 1344. 

E.: DL 40949 (Múzeumi Torzsa. Véghely) Hátoldalán kerek pecsét maradványa. 

168. 1345. május 29. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Soklous-i Péter mr. fia: István mr., a másikról pedig szentgyörgyi (de Sancto Georgio) 

Pál fia: Miklós, a maga és carnalis frater-ének, János fia: Györgynek a nevében is 

megjelenvén, előbbi, a Soklous mellett D-ről fekvő, Toutfolu nevű öröklött birtokának 

felét, a hegyvámot (ius montanum) kivéve, minden haszonvételével, 5 évre zálogba 

adja Pál fia: Miklósnak és János fia: Györgynek, a tőlük átvett, 6 pensa-val számított 

22 M. báni dénárért, a következő feltételek mellett: István mr. a birtokot az 5 év le-

járta előtt nem válthatja vissza, azután viszont bármikor. Amíg azonban vissza nem 

váltja, az említett hegyvámból évente 3 teljes akó (aco integer) új bort tartozik adni, 

vagy amennyiben ezt elmulasztaná, akkor ennek a dupláját. Ezeken kívül e hegyvámot, 

Miklóst és Györgyöt kivéve, másnak el nem adhatja, és el nem zálogosíthatja, Miklós 

és György pedig az említett birtokfelet nem adhatja idegen kézre. István mr., míg e 

birtokot vissza nem váltja, az avval kapcsolatos minden per terhe alól mentesíti Mik-

lóst és Györgyöt. D. in oct. fe. S. Trinit., a. d. 1345. 

E.: DL 76771 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 251.) 
K.:Z. II. 168-169. (110. sz.). 

169. 1345. június 29. 

Miklós, a [pécsjváradi (Waradyensis-Waradiensis) monostor apátja és kon-

ventje tudatja, hogy Baranya m.-ben, a Duna mellett, Zekchu közelében fekvő 

Bathatue nevű birtokukat, minden dunai haltizedével, Peze (in wulgo) nevű és más 

halászóhelyeivel, minden haszonvételével és tartozékával, a hegyvámot (ius 

montanum) - amelyet már korábban Zekchu-i Henrik egykori bán fiának. Péter mr.-

87 



nek élethossziglan odaadtak - kivéve, közös akarattal, 30 évre bérbe adják Tuteus mr. 

pilisi c.-nek, visegrádi castellanus-nak, királyi ajtónállómr.-nek azzal a feltétellel, hogy 

ő, vagy fia, minden év aug. 27-én (in oct. B. regis Stephani) a konventnek 12 budai 

M.-t fizet, amit ha elmulasztana, akkor az említett birtok visszaszáll a konvent tulajdo-

nába. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. a. d. 

1345., in die fe. B. Petri et Pauli ap. Pál lévén a dékán, Miklós a custos, András pedig 

a kántor. 

E.: DL 76772 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. A. 257.) A kezdő N betű helye üresen hagyva, hátoldalán 15. 
századi tárgymegjelölés és 18. századi tartalmi összefoglaló, pecsétje hártyaszalagon függött. 

K.: Z. II. 169-170. (111. sz.). 

170. 1345. június 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Kaiand-i Mihály fia: 

György megjelenvén, a Budrug m.-ben egymás mellett fekvő Batur és Poth nevű 

öröklött birtokát, az előbbin lévő, kőből épült templommal, szántóföldekkel, kaszá-

lókkal és haszonvételekkel együtt, eladja Imre mr. fia. Tuteus mr. pilisi c., visegrádi 

castellanus, királyi ajtónállómr.-nek, a tőle átvett 40 budai M.-ért. Erről a konvent, 

fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. a. d. 1345., mense Jun. Pál lévén 

a dékán, Miklós a custos, András pedig a kántor. 

E.: DL 87183 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 152.) Kódexírással, vonalazott hártyára készült. A kezdő C 
betű szépen díszített, alján a pecsét kétszínű selyenzsinóron függ(ött ?). Hátoldalán közeikorú kéz 
írásával tárgymegjelölés. 

171. 1346. május 3. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti Miklós nádornak, 

hogy oklevlelének értelmében, a pécsi kápt.-t képviselő Bogdan-i Miklós és a margit-

szigeti (de Insula Leporum) apácákat képviselő Gyogh-i (Tá.: Gyog) Jakab nádori 

emberekkel tanúul küldte a mindkét felet képviselő Andrást, a monostor Hyrd-i egyhá-

zának papját és János pap testvért, akik máj. l-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) ki-

mentek a Wemus (Tá.: Berenus), Harazthy (Tá.: Harazty), Woyzlo (Tá.: Woyzlou), 

Kuhyryth (Tá.: Keherych) és Lusuk nevű birtokokra, ahol is az apácák ügyvédje: Ko-

suk-i Miklós, az első két határjelet egy kis réten túl, a pécsi kápt. földjének szomszéd-
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ságában lévőnek mutatta, a kápt. ügyvédje: Mihály mr. pécsi kanonok szerint azonban 

azok a kápt. és az Okur-i egyház földje között voltak. Ezután földdel körülvett fa ha-

tárjeleket (metas sc. terreas arboreas) és vízben lévőket mutatott, amelyekről viszont a 

kápt. ügyvédje szintén azt állította, hogy azok teljes egészében a kápt. földjén vannak. 

Másrészről viszont, amikor a kápt. ügyvédje mutatott egy határjelre, akkor az apácák 

ügyvédje állította, hogy az az apácák földjén áll. Mivel a szomszédok és a határtársak 

sem tudták eldönteni a vitát, ezért a konvent az ügyet megfontolás vagy döntés végett 

jún. 11-re (ad oct. diei fe. Pent.) visszaküldi a nádornak. D. 3. die oct. fe. B. Georgii 

mart. predict., a. d. 1346. 

E.: DL 3842 (Mon. Vbuda. 4. 12.) Hátoldalán azonos, egykorú és újkori kéz írásával is tartalmi ösz-
szefoglaló. valamint kerek pecsét darabkái. 

Tá.: Gilétfi Miklós nádor, 1347. máj. 20. DL 3861 (Mon. Vbuda. 4. 17.) (E.-ről.) 
Emi.: 1. székesfehérvári kápt., 1347. ápr. 21. DL 3900 (Mon. Vbuda. 4. 15.) 

2. Gilétfi Miklós nádor. 1347. máj. 20. DL 3861 (Mon. Vbuda. 4. 17.) (Emi. l.-et átírva.) 
K.: AO. IV. 588-589. (358. sz.). (E.-ről.) 

AO. V. 72. (30. sz.). (Tá.-ban.) 
AO. V. 41. (21. sz.). (Emi. 1.-ben.) 
AO. V. 76. (30. sz.). (Emi. 2.-ben.) 

172. (1346. október 28. előtt) 

A pécsváradi monostor konventje nyílt oklevelet ad ki, amely szerint Tuteus 

mr., mivel a Cykador-i monostor Gerebuch nevű birtokának haszonvételeit és jöve-

delmeit 2 éven át kisajátította, ezért 6 pensa-val számított 12 M -t tartozik fizetni Ta-

más Cykador-i apátnak és konventjének 

E . : -
Tá.: pécsváradi konvent, 1346. okt. 28. DL 87197 (Esterházy hg. cs. ll. 32. B. 96.) Lsd. 173. sz. 

173. 1346. október 28. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

Tuteus mr., minthogy a konvent korábbi nyílt oklevele (lsd. 172. sz.) értelmében, mi-

vel a Cykador-i monostor Gerebuch nevű birtokának haszonvételeit és jövedelmeit 2 

éven át kisajátította, ezért 6 pensa-val számított 12 M.-t kellett fizetnie Tamás 

Cykador-i apátnak és konventjének, most ezt az összeget megfizette, az apát pedig e 

kötelezettsége alól mentesítette őt. D. sabb. prox. an. fe. OO. SS., a. d. 1346. 

89 



E.: DL 87197 (Esterházy hg. cs. It. 32. B. 96.) Hátoldalán azonos cs 18. századi kez írásával is tar-
talmi öszcfoglaló. valamint kerek zárópccset darabkái. 

174. 1346. december 14. 

Miklós [pécsjváradi (Waradiensis) apát és konventje, minthogy két Perekud-i 

jobbágyuk, Nagy (magnus) Peteu fiai: Bálint és Martinus, bűneik miatt elmenekültek 

birtokaikról, amelyek így visszaszálltak a [pécsjváradi egyházra, ezért ezen birtokok-

ból egy Perekud falu földjén található szőlőt - amelynek K-ről Simon fia: Tamás, D-

ről Kakas (dict.) János és Fridul sógora (gener) Tamás, Ny-ról Teodorus fia: Pál, É-ról 

pedig Jakab sógora (gener) Péter a szomszédai - eladja [pécsjváradi Nagy (magnus) 

Kelemen fia: Gergelynek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 4 M. báni dénárért olyan 

feltétellel, miszerint ha az említett jobbágyok a jelen időponttól számítva négy éven 

belül vissza akarnak térni erre a birtokra, akkor azt ők, de csakis ők, fogott bírák által 

becsült összegért visszavásárolhatják. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére 

privilégium kiadását ígéri. D. f. V. prox. p. fe. B. Lucie virg., a. d. 1346. 

E.:-
Á: pécsváradi konvent. 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. IV. 648-649. (379. sz.). (Á.-ról.) 

/ 75. (1347. január 31. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének oklevele, amely szerint 

Cytou-i Miklós fia: Pousa királyi ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik 1347. 

jan. 31-én (f. IV. prox. an. fe. Purif. virg. glor., in a. d. 1347.) Lak-i Salamon fiaival: 

Miklóssal és HarazMal, a Bodrug m.-i Thouty nevű birtokra mentek és annak határait 

bejárva, örökség jogán, az említettek tulajdonába akarták iktatni, de az ott, Theteus 

mr.-nek a király ajíónál/ómr.-ének és pilisi c.-nek a nevében megjelenő Péter Thouty 

pap és János villicus, bár a határjárástól nem, de az iktatástól eltiltották a kiküldötte-

ket. 

E.: -
Tá.: Gilctfi Miklós nádor. 1353. jún. 7. DL 77066 (Zichy cs. zselyi lt. 211. B. 376.) 
K.: Z. II. 523. (395. sz.). (Tá.-ban.) 
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176. 1347. március 9. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Lajos királynak 

(H), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, István fia: Gergely királyi emberrel 

tanúul küldte Miklós pap testvért, akik márc. 8-án (f. V. prox. an. domin. Letare) 

megtudták, hogy a pécsi kápt. Zelyz-i officialis-a: Benedek mr. jan. 14-én (die domin. 

prox. p. oct. fe. Epiph. d.) a kápt. Pelyske nevű birtokáról Wezzeus mr., udvari lovag 

Iwanusy nevű birtokára törve, jobbágyainak szállásait és házait (curia et domus), azo-

kat feldúlva, ajtóikat (oscia) pedig felapríttatva, teljesen elpusztította. D. f. VI. prox. 

an. predict. domin. Letare, a. d. 1347. 

E.: DL 76820 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 273.) Hátoldalán azonos kéz írásásval tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. II. 232. (157. sz.). 

177. 1347. április 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Tamás Cykador-i apát 

és monostorából Pytrolph (Tá.: Pytrolch pap) testvér, a Cykador-i konvent ügyvéd-

valló levelével az egész konvent nevében megjelenvén elmondták, hogy mivel Tuteus 

(Tá.: Tevteus-Tevtevs) mr. pilisi c. és visegrádi castellanus, királyi ajtónállómr. a ta-

tárdúlás után 100 budai M.-t, egy erős csődört és 12 másik lovat adományozott mo-

nostoruknak, amelyek segítségével jövedelmeik helyreállíttattak, ezen adományaiért, 

nemkülönben pedig a monostornak nyújtott egyéb szolgálataiért, a Budrug (Tá.: 

Bodrogh) m.-ben fekvő Bukyd (Tá.: Bukud) nevű birtokukat, a néhai [II ] Endre ki-

rály (H.) privilégiumában szereplő határokkal Tuteus mr.-nek adományozzák, az em-

lített privilégiumot is átadva neki. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített pri-

vilégiumot ad ki. D. a. d. 1347., mense Apr. Ottó lévén a dékán, János a kántor, Péter 

pedig a custos. 

E.: DL 87208 (Esterházy hg. cs. lt. 32. B. 100.) A kezdő C betű helye üresen hagyva, hátoldalán 
egykorú kéz írásával tárgymegjelölés és 18. századi tartalmi összefoglaló. 

Tá.: Kaplai János ob.. 1394. nov. 12. DL 78139 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 800.) (E.-ről.) 
K.: Z. IV. 577-578. (456. sz.). (Tá.-ban.) 

91 



178. 1347. június 3. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Lőrinc fia: István mr-

nek, Domonkos bán, Baranya-i c. helyettesének, hogy máj. 28-án ( f . II. prox. p. fe. S. 

Trinit.) Noghfalu-ban kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Chusa-i Pál fia: István-

nal tanúul küldte János pap testvért, akik jún. 2-án (sabb. prox. p. fe. Corp. Christi) a 

Zala és Budula-Bodula nevű birtokokra menvén, azokat két egyenlő részre osztották 

Weyk-i Pál fia: Miklós valamint Weyk-i János fiai: István, Miklós és Mihály között. A 

birtokrészek közötti határ É-ról, a Karasou folyóban álló fűzfától indul és a Peturd 

faluba vivő nagy úthoz ér, ezen halad Ny-ra. Innen D-re a Werusmorth faluba menő 

nagy út, majd K felé egy körtefa következik, D felé Chabazurdukazada-ig, ahol is a 

határ Zala birtoknak, a Pál fia: Miklósnak jutó K-i felét választja el a János fiainak jutó 

Ny-i féltől. Innen Ny felé, egy domb (mons) oldalában, a Chabagatafarka (vulg. dict.) 

nevű gát (clausura) a határ. Tovább D felé egy diófa és egy tölgyfa, majd a Magyal és 

a Keurusfa (dict.) nevű fák, valamint a Kyraluta (dict.) nevű út. Innen Ny-ra a 

Deuecherzurduka (dict.) nevű út - amelyen egy Ihor és egy Cherfa (dict.) nevű fa jelzi 

a határt - és ezen É felé, a Sumfa és az Ihorfa (dict.) nevű fák, itt K-re fordul és egy 

völgyön túl a Semencyn nevű körtefához jut, Szűz Mária egyházának Bodula nevű 

földjén álló szentélye (sanctuarium) mellett. A K-i rész a Deuecherzurduka nevű úttól 

a Chabagatafarka-ig Pál fia: Jánosé, a Ny-i rész pedig a Megyeweulg (vulg. dict.) nevű 

völgyig János fiaié lesz. Ezeken kívül a Chabagatafarka-tól Peturd határáig teijedő 

dombos (montanus) földdarab közös használatban marad. Erről a konvent jún. 4-ig (f. 

II. prox. p. fe. Corp. Christi) köteles volt beszámolni. D. domin. die. prox. p. predict. 

fe. Corp. Christi, a. d. 1347. 

E.: DL 3909 (NRA. 571. 31.) Hátoldalán 15. és 18. századi tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét 
nyoma. 

K.: AO. V. 87-89. (32. sz.). 

179. 1347. június 26. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Lajos királynak 

(H.), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Dezső fia: Miklós királyi ember-

rel, aki Tuteus mr. ajtónállómr., visegrádi castellanus mellé idézések, nyomozások, 
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eltiltások, határjárások és más, az év folyamán felmerülő eljárásokhoz poroszlónak (in 

pristaldum) lett kijelölve, tanúul küldte Pál pap testvért, akik jún. 23-án (sabb. prox. 

an. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) megtudták, hogy Henrik egykori bán és bodrogi c. fia: 

Péter mr., Tuteus mr. Baranya m.-i Bathatu nevű birtokához tartozó Hegwan (dict.) 

hegyvámot (tributum montis) már három éve, a törvényes eltiltás ellenére is behajtatja, 

ezen kívül a birtokhoz tartozó halászóhelyeket és tavakat (palus), mezőket és kaszáló-

kat Zekchw-i jobbágyaival szintén 3 éve használtatja. D. 3. die predict. fe. Nat. B. 

Johannis Bapt., a. d. 1347. 

E.: DL 76847 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 284.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló 
és viszonylag ép kerek zárópecsét. 

K.:Z. II. 259-260. (181. sz.). 

180. 1347. szeptember 6. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

[pécsjváradi Tamás fia: János és az ő fia: Blasius, a másikról pedig [pécsjváradi Nagy 

(magnus) Kelemen fia. Gergely megjelenvén, előbbiek, a város (civitas) földjén lévő 

szőlőjüket - amelynek K-ről Lőrinc fia: Domonkos, Ny-ról az említett Gergely a 

szomszédai, É-ról pedig egy nagy út határolja - szomszédaiknak beleegyezésével 6 

pensa-val számított 8 M. báni dénárért eladják Gergelynek. Az eladók kijelentik, hogy 

mivel a szőlőre vonatkozó okleveleiket elvesztették, így a Gergellyel vagy örököseivel 

szemben a jövőben esetlegesen bemutatott bármiféle oklevél hamis. D. f. V. prox. an. 

fe. Nat. virg. glor., a. d. 1347. 

E.:-
Á.: pécsváradi konvent. 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. V. 117. (54. sz.). (Á.-ról.) 

181. 1347. október 31. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.j Lajos királynak 

(H.), hogy nyilt parancslevelének engedelmeskedvén, Merse-i Miklós fia: Miklós kirá-

lyi emberrel tanúul küldte Ottó pap testvért, akik okt. 29-én (f. II. prox. an. fe. 0 0 . 

SS.) megtudták, hogy Wzdi-i Lorandus fiai: János és az Enduch nevű birtokáról való 

Haga, egy évvel ezelőtt, Tuteus mr. és Wezzeus mr. udvari lovagok 3, úton lévő Nak-i 
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jobbágyát megtámadta, a Demeter nevűt megölték, Pétert pedig halálosan megsebesí-

tették. D. f. IV. [prox.] an. predict. fe. 0 0 . SS., a. d. 1347. 

E.: DL 76867 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. A. 289.) Hátoldalán azonos kcz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét maradványai. 

K.:Z. II. 282. (201. sz..). 

182. 1347. november 29. 

A [pécsjváradi ([Wajradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Lajos királynak 

(H.), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Miklós fia: Miklós királyi ember-

rel, aki Thuteus ajtónállómr., visegrádi castellanus mellé, idézések, nyomozások, eltil-

tások, hatáijárások és más, az év folyamán felmerülő eljárásokhoz poroszlónak (in 

pristaldum) lett kijelölve, tanúul küldte Miklós pap testvért, akik nov. 23-án (f. VI. 

prox. an. fe. B. Katherine virg. et mart.) megtudták, hogy Mathatyna-i Bakou (dict.) 

Miklós fia Lőrinc fia: Miklós jún. 27-én (f. IV. prox. p. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) 

Thuteus mr. Neguen nevű birtokára tört, és ott Marcellus villicus-t véresre verte, illet-

ve verette, Thuteus mr. jobbágyainak 6 ekealjnyi veteményét levágatta, valamint ezen 

birtok egy részét saját, Kachfolua-Kachfalua nevű birtokához csatolta. Mindezeken 

túl, okt. 12-én (f. VI. prox. an. fe. B. Galli conf.) Thuteus mr.-nek Kachfolua-ról 

Neguen-be tartó, Mihály nevű jobbágyát elfogta, Kachfolua-ra vitte, ott két hétig ka-

lodában (in cipó), majd pedig béklyóba verve (in conpede) fogságban tartotta, továbbá 

Neguen falu erdejét Kachfalua-i jobbágyaival használtatta. A kiküldöttek azt is meg-

tudták, hogy okt. 28-án (die domin. prox. p. fe. B. Demetrii mart.) Bolugh (dict.) Pé-

ter és fia: Miklós, Demeter villicus, Bothus (dict.) Pál és Agad fia: Tamás, az említett 

Miklós Kachfalua-i jobbágyai, uruk parancsára, Neguen birtokra menve, ott a falu 

officialis-át: Jeconias-t (acc.: Jeconiam), és 6 jobbágyot véresre vertek, egy asszonyt 

pedig megsebesítettek, valamint még ugyanezen a napon az említett Miklós, Thuteus 

mr.-nek Bur fia: János nevű jobbágyát Neguen faluban megverte. D. f. V. prox. an. fe. 

B. Andree ap., a. d. 1347. 

E.: DL 76873 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 291.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. II. 287-289. (207. sz.). 
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183. 1348. január 18. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Boul-

i Beke fia: István mr., a másikról pedig Tuteus mr., királyi ajtónállómr., pilisi c., viseg-

rádi castellanus képviseletében Beseneu (dict.) Miklós megjelenvén, előbbi, a Baranya 

m.-ben, Tuteus mr. Laymer nevü földjének szomszédságában fekvő Kurtuelus nevű 

birtokát, bécsi lattal (latis Wiennensibus) számított 32 budai M.-ért elzálogosítja 

Tuteus mr.-nek, aki vállalja, hogy ezen birtokot, az említett összeg visszafizetése ese-

tén bármikor hajlandó visszaadni István mr.-nek, aki viszont a zálog idejére Tuteus 

mr.-t és örököseit, a birtokkal kapcsolatos mindenféle per terhe alól mentesíti. D. f. 

VI. prox. p. oct. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1348. 

E.: DL 76876 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 303.) Hátoldalán 15. századi tárgymegjelölés és kerek pe-
csét nyoma. (Hiányos.) 

K.: Z. II. 290-291. (209. sz.). 

184. (1348. január 25. előtt) 

A [pécsjváradi (Waradyensis-Pechwaradyensis) monostor konventje jelenti 

[I.] Lajos királynak (H.), hogy 1347. nov. 8-án (in oct. fe. 00. SS., a. d. 1347.) Bu-

dán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Lothard-i Mark~Maxch fia: 

Pál királyi emberrel tanúul küldte Katul nevű falujának papját: Jánost, akik (f. IV. 

prox. p. fe. [...]) Kemud-i Jakab fiainak: Miklósnak és Corrardus-nak Gerech nevü 

birtokára menvén, a pécsi kápt.-nak és más, környékbeli nemeseknek a jobbágyait el-

tiltották attól, hogy az emiitett birtokra szőlőt telepítsenek, a már telepített szőlőből 

származó bort elvigyék, valamint, hogy Jakab fiainak hídján átkeljenek és erdőjüket 

kivágják. D. [...] prox. an. fe. B. Conv. Pauli. ap., a. d. 1348. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulav lt. 4. 36. (DF 259868) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

K.: AO. V. 167-168. (78. sz.) 
R.: Csőre Pál: A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Bp.. 1980. 278. 
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185. 1348. augusztus 21. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Anthus sógora (gener): Poklusnadast-i Domonkos és hitvese: Ilana úrasszony, a má-

sikról pedig [pécsjváradi Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely megjelenvén, előbbiek 

Poklusnadast-i szőlőjüket, amelyet Ilona előző férjétől, Balázs fia Imre fia: Pétertől 

örökölt, és amely K-ről az említett Gergely szőlőjével és Balázs fia Imre fia: Miklós 

birtokával, D-ről Péter fia: Miklós erdejével, Ny-ról szintén Gergely birtokával, É-ról 

pedig egy nagy úttal határos, eladja az említett Gergelynek, a tőle átvett, 6 pensa-val 

számított 3 M. báni dénárért. D. f. V. prox. an. oct. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1348. 

E. : -
Á.: pécsváradi konvent, 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. V. 222. (110. sz.). (Á.-ról.) 

186. 1348. szeptember 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje, az előtte Tuteus királyi 

ajtónállómr. képviseletében megjelenő Barlyat-i Herbordus fia: Mark kérésére, a na-

gyobb jogbiztonság érdekében, privilégiális formában átírja saját, 1338. okt. 10-én 

(lsd. 143. sz.), 1341. jún. 14-én (lsd. 152. sz ), és 1340. ápr. 7-én (lsd. 149. sz.), 

Tuteus mr. részére kiadott nyílt okleveleit, s ezen privilégiumát fiiggőpecsétjével erő-

síti meg. D. a. d. 1348. mense Sept., Ottó lévén a perjel, Pál a dékán, Péter a custos, 

János pedig a kántor. 

E.: DL 76899 (Zichy cs. zsélvi It. 211. B. 305.) A kezdő C betű helye üresen hagyva, hátoldalán 15. 
századi kéz írásával: super Hodus. Pecsétje nincs. 

K.:Z. II. 309-311. (229. sz.). 

187. 1348. október 29. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I. j Lajos királynak 

(H.), hogy Tuteus, királyi ajtónállómr. részére egy évre kiadott, nyílt parancslevelének 

engedelmeskedvén, Beremyn-i István királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, 

akik okt. 25-én (sabb. prox. an. fe. B. Symonis et Jude ap.) megtudták, hogy János, 

választott veszprémi [püspökj Harsan-i és Prekche-i jobbágyai okt. 17-én (f. VI. prox. 

96 



an. fe. B. Luce ev.), fegyveresen, Tuteus mr. Chypteluk-Chypeuteluky nevű földjére 

mentek, onnan jobbágyait elkergették, 12 ekéjüket tönkre tették, több jobbágyot meg-

vertek, egyikőjüket pedig halálosan megsebesítették. D. f. IV. prox. p. predict. fe. B. 

Symonis et Jude ap., a. d. 1348. 

E.: DL 76906 (Zichy cs. zsclyi It. 211. B. 315.) Hátoldalán azonos kéz Írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. II. 326-327. (238. sz.). 

188. 1348. október 29. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Beremyn-i István királyi ember-

rel tanúul küldte János pap testvért, akik okt. 25-én (sabb. prox. an. fe. B. Symonis et 

Jude ap.) Deniperius fia István fiait: Cosmas-t és Istvánt, Ormand-ban lévő birtokré-

szeiken, nov. 8-ra (oct. fe. 0 0 . SS.) a királyi jelenlét elé idézték, Tuteus mr., királyi 

ajtónállómr. ellenében. D. f. IV. prox. p. predict. fe. B. Symonis et Jude ap., a. d. 

1348. 

E.: DL 76907 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. B. 316.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványai. 

K.: Z. II. 327-328. (239. sz.). 

189. (1349. február 10. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis-Varadiensis) konvent 1349-ben kelt oklevele, 

amely szerint Boya-i Desew királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik 

[1349.] febr. 10-én (f. III. prox. p. oct. fe. Purif. virg. glor.) Teuteus és Wezzeus mr.-

ek Baranya m.-i, Peterd birtokon lévő birtokrészére mentek, amelyet ők Bozouch 

örökös nélküli elhúnyta után királyi adományként kaptak, és azt a szomszédok és ha-

tártársak jelenlétében körül akarták határolni, majd az említettek tulajdonába akarták 

iktatni, ám ettől az ottani birtokán megjelenő András fia: László eltiltotta őket, és ami-

kor ennek okát kérdezték tőle, azt állította, hogy erről a birtokrészröl jogerős oklevele 

van, amelyet [1349.] júl. l-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Pál c., ob. előtt be is 

akar mutatni. 
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E.: -
Tű.: Szccscnvi Tamás ob.. 1349. nov. 4. > Uő.. 1349. dcc. 5. DL 76952 (Zichv cs. zsclvi lt. 211. B. 

331.) 
K.: Z. II. 405-406. (283. sz.). (Tá.-ban.) 

190. 1349. február 28. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

[pécsjváradi Balakor fia János fiai: Gergely és Mihály, a másikról pedig [pécsjváradi 

Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely c. megjelenvén, előbbiek egy [pécsjváradi rétjü-

ket, amelynek K-ről egy Baransag (vulg. dict.) nevű domb (monticulus) és egy patak 

(rivulus), D-ről Vincencius fia: Dénes, Ny-ról és É-ról pedig szintén az említett domb 

a szomszédja, eladják az említett Gergely c.-nek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 2 

M. báni dénárért. D. sabb. prox. an. domin. Invocavit, a. d. 1349. 

E.:-
Á: pécsváradi konvent, 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. V. 260-261. (134. sz.). (Á.-ról.) 

191. 1349. március 16. 

Miklós [pécsjváradi (Waradiensis) apát és konventje, miután [pécsjváradi 

Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely megjelenvén előttük kérte, hogy azt a malomhe-

lyet, amely egy korábban vásárolt szántóföldje közepén, a Sreyberyus mr.-rel közös 

két malomtól lejjebb, a [Pécsjváradról Nyiugh faluba vivő nagy út Ny-i oldalán talál-

ható, malom építése céljából adja neki, olyan feltétellel adományozza Gergelynek, 

hogy ő és örökösei minden évben, nov. 11-én (in fe. B. Martini conf.) a malom hasz-

nából 20 báni dénárt tartoznak fizetni a [pécsjváradi egyháznak. D. f. II. prox. p. 

domin. Oculi, a. d. 1349. 

E.:-
Á.: pécsváradi konvent, 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. V. 267-268. (138. sz.). (Á.-ról.) 



192. 1349. április 23. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Hydaga-i Olivér fia: Pál és fia: István, a másikról pedig Dénes fia: András, Salamon 

sógora (gener) megjelenvén, előbbiek, a [Pécsjvárad városától feljebb (in superiori 

civitate Waradyensi) birtokolt házhelyük (sessio) felét, amelynek másik felét az emlí-

tett Pál, lányával közösen, vejének (gener), a fent említett Salamon fiának: Pálnak ad-

ta, és amely házhelynek K-ről Péter fia: Peteu, Ny-ról Feyes (dict.) Miklós és Német 

(Teutonicus) Tamás a szomszédai, D-ről a város közútja (communis piatea), É-ról 

pedig Wylmus fia: Péter házhelye határolja, eladják Dénes fia: Andrásnak, a tőle át-

vett, 6 pensa-val számított 2 M. báni dénárért, azokat az okleveleket pedig, amelyek 

bizonyságával ők e házhelyet Bognár (carpentarius) Cosmas-tól megvették, mivel el-

vesztek, érvénytelennek nyilvánítják. Erről a konvent, az oklevél visszahozatala eseté-

re privilégium kiadását ígéri. D. f. V. prox. an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1349. 

E.: DL 76922 (Zichy cs. zsélvi lt. 1. B. 181.) Nyílt oklevél. 
K. Z. II. 362-363. (253. sz.). 
Megj.: Vö. 1350. júl. 15. (DL 76971). Lsd. 200. sz. 

193. 1349. május 25. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Bathya-i István fia: Miklós kirá-

lyi emberrel, aki Thentus-Thenthus mr. és fiai: Miklós és László, valamint 

Vessceus-Vezzeus mr. mellé az év folyamára idézések, nyomozások, eltiltások, ha-

tárjárások és egyéb eljárások végzésére pristaldus-ként lett kirendelve, tanúul küldte 

Balázs mr. papot, akik máj. 17-én (die domin. prox. an. fe. Asc. d.) és az azt követő 

napokon megtudták, hogy [Zekchou-i Henrik fia:]* Hercegh (dict.) Péter mr. febr. 11-

én (f. IV. prox. p. domin. Circumdederunt) a fent nevezettek Beun és Kechel nevű 

halászóhelyén, azok Kulked-i jobbágyaitól 8 csónakot elvett, 8 jobbágy ingét (tunica) 

és köpenyét (clamis) pedig szintén elrabolta. Márc. 2-án (f. II. prox. p. domin. 

Invocavit), a fent nevezettekkel perben állván, Pethus és Miklós nevű Lak-i jobbágyai-

kat elfogatta és fogságban tartotta. Mindezeken kívül [1348.] nov. 5-én (f. IV. prox. 

p. oct. fe. 0 0 . SS.) István nevű Gerebuch-i jobbágyuk malmát, máj. 31. körül (circa 
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fe. Penth.) pedig Bothmonustura-i Bognár (carpentarius) Gál Dauch birtokon lévő 

malmát elrabolta. D. f. 11. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1349. 

E.: DL 76932 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 322.) Hátoldalán azonos kéz írásával lárgymcgjclölés. ben-
ne 'Tutcus' és 'Vezzeus' névalak, valamint kerek pecsct maradványai. 

K.: Z. II. 379-380. (264. sz.). (Kivonat.) 
Megj.: *Csak a hátoldalon lévő tárgymegjelölésben szereplő információ. Az oklevelet ugyanaz írta. 

aki a másik e napon keltet. 

194. 1349. május 25. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Lajos királynak 

(H), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Bathya-i István fia: Miklós kirá-

lyi emberrel, aki Thentus-Thenthus-Tuteus mr. és fiai: Miklós és László, valamint 

Vessceus-Vezzeus mr. mellé az év folyamára idézések, nyomozások, eltiltások, ha-

táijárások és egyéb eljárások végzésére pristaldus-ként lett kirendelve, tanúul küldte 

Balázs papot, akik máj. 17-én (die domin. prox. an. fe. Asc. d.) és az azt követő napo-

kon megtudták, hogy [Zekcheu-i Henrik fia: Péter mr.]*, Zanthou-i Hercegh (dict.) 

Péter mr. officialis-a, márc. 30-án (f. II. prox. an. domin. Ramispalmarum) a fent em-

lítettek Kulked-i jobbágyaitól 3 tunella bort elrabolt, háromnappal később pedig 3 ujj-

nyi hiánnyal adta vissza. Ezen kívül a fent nevezettek erdejében Cosmas, Gergely és 

Jakab nevű Lak-i jobbágyaikat ruháiktól megfosztotta, a Bothmonustura nevű birto-

kukon tartandó vásárra igyekvőktől pedig Bathateu faluban, amelyet Tuteus mr. a 

[pécsjváradi monostortól időlegesen megkapott, erőszakkal vámot szedett. D. f. II. 

prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 1349. 

E.: DL 76934 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 337.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét maradványai. 

K.: Z. II. 381. (266. sz ). (Kivonat.) 
Megj.: *Csak a hátoldalon lévő tárgymegjelölésben szereplő információ. Az oklevelet ugyanaz írta. 

aki a másik e napon keltet. 

195. 1349. június 13. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Lajos királynak 

(H.), hogy Tuteus mr. és fiai: Miklós és László, valamint Vezzeus mr. számára kiadott, 

általános érvényű és nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Jónás (ge.: Jone) fia: 
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Desow királyi emberrel tanúul küldte János testvért, akik jún. 8-án (f. II. prox. p. fe. S. 

Trinit.)* megtudták, hogy midőn a fent említettek Bálint nevű Kethmonustura-i jobbá-

gya jún. l-jén (f. II. prox. p. fe. Penth ), a velük perben álló néhai Zekchov-i Henrik 

bán fia: Péter mr. egyik jobbágyával a Dunán csónakon ezen Péter mr. Zanthov nevü 

falujába ment, ott Péter mr. officialis-ai és népei rátámadtak, elfogták, ruháit és más 

holmiját elvették. D. sabb. prox. p. fe. Corp. Christi, a. d. 1349. 

E.: DL 76940 (Zichy cs. zsélyi It. 211. B. 328.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-
ne 'Zekthov' névalak, és kerek pecsét darabkái. 

K.: Z. II. 386-387. (270. sz.). 
Megj.: * A dátum javított, eredetileg 'f. IV. prox. p. fe. Corp. Christi' (jún. 17.) szerepelt. 

196. 1349. június 13. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I ] Lajos királynak 

(H ), hogy Tuteus mr. és fiai: Miklós és László, valamint Vezzeus mr. számára egy 

évre kiadott, általános érvényű, nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Gergely fia: 

Deseu királyi emberrel tanúul küldte János testvért, akik jún. 9-én (f. III. prox. p. fe. S. 

Trinit.) megtudták, hogy Korough-i Lőrinc fia. Fülöp mr. ápr. 28-án (f. III. prox. p. fe. 

B. Georgii mart.) fegyvereseivel és familiaris-aival a fent nevezettek Barana m.-i 

Chenereue nevű birtokán álló házára tört, azt lerombolta, az odavalósi Beke nevű fa-

mulus-ukat véresre verette és halálosan megsebesítette - aminek következtében az 

jobb kezének két ujját elvesztette - , a házában talált javakat pedig elvitette, amelyek 

közül azonban egy darouch vászon (de panno) férfi inget (tunica) visszaadott neki. D. 

sabb. prox. p. fe. Corp. Christi, a. d. 1349. 

E.: DL 76938 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 325.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés. 
benne 'Wezzeus' és 'Korugh" névalak, valamint kerek pecsét maradványa. 

K.: Z. II. 386. (269. sz.). (Kivonat.) 

197. 1349. június 13. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.j Lajos királynak 

(H.), hogy Tuteus mr. és fiai: Miklós és László, valamint Vezzeus-Vessceus mr. szá-

mára kiadott, általános érvényű, nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Jónás (ge.: 

Jone) fia: Desow királyi emberrel tanúul küldte János testvért, akik jún. 10-én (f. IV. 
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prox. an. fe. Corp. Christi) megtudták, hogy midőn fent nevezettek István nevű 

Gethmonustura-i villicus-a és más jobbágyaik jún. 2-án (f. III. prox. p. fe. Penth.) 

Pécsről hazafelé tartván, midőn Kernen fia: Corrardus mr. Wgh nevű faluja mellett 

akartak elhaladni, Ipolitus fia: Péter, Corrardus mr. famulus-a és officialis-a, rájuk tör-

ve, két jobbágyot súlyosan megsebesített, két másiknak pedig ruháját és egyéb holmi-

ját elrabolta. D. sabb. prox. p. fe. Corp. Christi antedict., a. d. 1349. 

E.: DL 76939 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 327.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét maradványai. 

K.: Z. II. 388-389. (271. sz.). 
Megj.: A dátum javított, eredetileg "f. IV. p. fe. S. Trinit." szerepelt, ami azonban ugyanazt az idő-

pontot, jún. 10-ét jelöli. 

198. 1349. december 1. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Ara-

nya-i Vturbeur fia: Tamás, a másikról pedig ugyanonnan Luca fia: Miklós megjelen-

vén, az Aranya birtokban lévő birtokrészüket két egyenlő részre osztják oly' módon, 

hogy a Ny-i fél Tamásé, a K-i pedig Miklósé lesz. Ha valamelyik fél ezzel kapcsolat-

ban pert indítana, akkor annak kezdete előtt, a bíró része nélkül, 6 M.-t kell fizetnie a 

másiknak. D. f. III. prox. p. fe. B. Andree ap., a. d. 1349. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulav lt. 1. 7. (DF 259544) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló 
és kerek pecsét darabkái. 

199. 1350. február 27. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Perekud-i Jakab sógora (gener): Péter és az ő fia: András, a másikról pedig 

[pécsjváradi Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely megjelenvén, előbbiek egy Perekud 

falu földjén, Perekud-mal nevű helyen fekvő szőlőjüket, amelyet Ny-ról egy nagy út 

határol, É-ról pedig Tyba fia: János a szomszédja, eladják Gergelynek, a tőle átvett, 6 

pensa-val számított 5 M. báni dénárért. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére 

privilégium kiadását ígéri. D. sabb. prox. an. domin. Oculi, a. d. 1350. 

E.:-
Á.: pécsváradi konvent. 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. V. 360-361. (212. sz.). (Á.-ról.) 

102 



200. 1350. július 15. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Sala-

mon fia: Pál, a másikról pedig [Pécsjvárad városából (de civitate Waradiensi) való 

Dénes fia: András megjelenvén, előbbi, a város fölött fekvő házhelyének (sessio) felét, 

amelyet Olivér fia: Páltól és fiától: Istvántól, mennyegzőjük idején kaptak, és amelynek 

másik felét az említett Pál és István már korábban eladta Dénes fia: Andrásnak, továb-

bá amelynek K-ről Péter fia: Peteu, Ny-ról Feyes (dict.) Miklós a szomszédai, D-ről 

egy közös terület (communis piatea), É-ról pedig Villermus fia: Péter házhelye hatá-

rolja, most eladja Andrásnak, a tőle átvett 4 M. dénárért. Erről a kovent, az oklevél 

visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. in fe. Div. ap., a. d. [13]50. 

E.: DL 76971 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1156.) Hátoldalán kerek pccsct maradványai. (Hiányos.) 
K.: Z. VI. 2-3. (3. sz.). 
Megj.: Vö. 1349. ápr. 23. (DL 76922). Lsd. 192. sz. 

201. (1350 körül) 

A [pécsjváradi (Waradyens\s~Pechvaradyensi.s) monostor konventje jelenti [I.] 

Lajos királynak (H.), hogy /.../ ( f . V. prox. an. domin. Remin., a. d. [...]) Budán kelt 

és itt átírt, nyílt és gyűrűspecsétjével (sub anualari [!] sigillo) megerősített parancsle-

velének engedelmeskedvén, Boya-i Dezső királyi emberrel tanúul küldte Pál pap test-

vért, akik [...] (f. VI. prox. an. domin. Oculi), a Baranya m.-i Soklous mellett fekvő 

Toutfalu nevű birtokfélre kimenvén, azt, mivel ellentmondás nem volt, Tuteus mr. 

királyi ajtónállómr. és Wezeus mr. Zolyo-i c. tulajdonába iktatták. D. sabb. prox. an. 

domin. Judica, a. supradict. 

E.: DL 82864 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 253.) (Hiányos.) 
K.: Z. II. 443-444. (318. sz.). 

202. 1351. július 26. 

A pécsváradi (Pechwaradyensis) monostor konventje előtt Soklous-i Gyula 

frater-ének Péter mr.-nek a fia: István mr. megjelenvén elmondja, hogy az elhúnyt 
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frater-étől: Miklós mr.-től házhelyekkel, curia-kkal, trágyázott szántóföldekkel, rétek-

kel, erdőkkel mezőkkel és egyéb haszonvételekkel együtt öröklött Soklous-i birtokré-

szeinek harmadát Tamás c.-nek, [I.] Lajos király (H.) ob.-jának Barania-Baranya m.-i 

végrehajtója: Litteratus Péter mr. - az István mr.-re, a Tuteus, Ders fia: Miklós és fia: 

Ders mr.-ek ellen folytatott perében kiszabott bírság fejében (pro Byrsagiis) - lefog-

lalta és a király, valamint Domonkos Machou-i bán embereivel, továbbá a Baranya m.-i 

szolgabírákkal Tamás c. tulajdonába iktatta. Mivel ezeket sem frater-e: Pál mr., sem 

más rokonai vagy szomszédai nem vásárolhatták vissza, hanem szomszédsága jogán 

csakis a pécsi kápt., amit az meg is tett, s ezzel mentesítette Istvánt a per terhei alól. 

István mr. ezért, a kápt. által, a lefoglalt birtokokért kifizetett, 6 pensa-val számolt 12 

M.-ért, valamint a ezen felül kapott 8 M.-ért, frater-e: Pál beleegyezésével, a 

Beketetey nevű hegy alatt lévő, 1 ekealjnyi Herenehfeulde nevű szántóföldjét, a hozzá 

tartozó vásár- és hegyvám kivételével, zálogba adja a kápt.-nak. Az említett birtokokat 

István mr. vagy örökösei 20 M. ellenében bármikor visszaválthatják, addig azonban 

másoknak nem idegeníthetők el, zavartalan birtoklásukért pedig István mr. szavatos-

ságot vállal. D. 2. die fe. B. Jacobi ap., a. d. 1351. 

E.: DL 87257 (Esterházy hg. cs. lt. 32. C. 122. NB.) Hátoldalán 15. századi tárgymegjelölés. 18. 
századi tartalmi összefoglaló és kerek pecsét darabkái. 

203. (1351. augusztus 5. előtt) 

A pécsváradi konvent oklevele Wyd fia Miklós leánya: Penirea számára, a Tol-

na m.-i Janusy birtokból járó lánynegyede tárgyában, amely a határok leírását is tartal-

mazta. 

E.: -
Emi.: pécsváradi konvent. 1351. aug. 5. > Maróti János macsói bán. 1400. aug. 15. DL 78384 (Zichy 

cs. zsélyi lt. 212. 976.) Lsd. 204. sz. 
K.: Z. V. 199-200. (167. sz.). (Eml.-bcn.) 

204. 1351. augusztus 5. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1351. aug. 5-én (f. VI. 

prox. p. fe. Inv. Corp. S. Stephani prothomart., in a. d. 1351.) kelt oklevele, amely 

szerint előtte, az egyik részről a pécsi kápt.-ból János lector és Miklós kántor, a pécsi 
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kápt. ügyvédvalló levelével, a másikról pedig Kernen fia: Lőrinc, ezen Kernen fia De-

meter fiai: Mihály és Jakab, valamint ugyanezen Kernen fia János fia: László és Kernen 

fia Péter fia: Egyed, Tolna m.-i Janusy-i nemesek megjelenvén elmondták, hogy egy-

más között olyan cserében állapodtak meg, amelynek értelmében az említett nemesek, 

a kápt. Janusy nevű birtoka körül fekvő, attól elhatárolt, ugyancsak Janusy nevű birto-

kukat, amelyet a kápt. közbenjárásával az említett Kernen anyja, Wyd fia Miklós leá-

nya: Penirea [!], a pécsváradi konvent bemutatott oklevele (lsd. 203. sz.) révén, 

lánynegyedként örökölt, a hozzá tartozó sessio-kkal, trágyázott és legelőnek használt 

(campestris) szántóföldekkel, erdőkkel, rétekkel, berkekkel, vizekkel, malomhelyek-

kel, továbbá minden más tartozékával és haszonvételével együtt, átadják a pécsi kápt.-

nak, cserébe pedig a kápt. Baranya m.-i, adományozás révén szerzett Gadan nevű bir-

tokát és 40 M. dénár készpénzt - az egyház hadakozó, nemes jobbágyainak nevét el-

fogadva és szabadságában részesülve - kapják csérébe, amelyek kapcsán a kápt. sza-

vatosságot vállal. 

E.: -
-Tá.: Maróti János macsói bán, 1400. aug. 15. DL 78384 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 976.) 
K.: Z. V. 199-200. (167. sz.). (Tá.-ban.) 
Megj.: Vö. 1359. okt. 3. Lsd. 258. sz. 

205. 1351. augusztus 14. 

A [pécsváradi monostor] konventje előtt, Kery-i Miklós, Mare-i castellanus, 

Tuteus és Wezzeus mr.-ek nevében megjelenvén, Kernen fia: Lőrincet, Demeter fiait: 

Mihályt, Jakabot és Gergelyt, továbbá Péter fiait: [...] és Dénest, Tuteus és Wezzeus 

mr.-ek Iwanusy és Farkaslyuk birtokukban lévő birtokrészeik eladásától vagy bármi-

féle elidegenítésétől, másokat pedig, de különösképp a pécsi kápt.-t azok megvételétől 

vagy eloglalásától eltiltja. D. in vig. fe. Ass. virg. et glor., a. d. 1351. 

E.: DL 87258 (Esterházy hg. cs. lt. 32. E. 238.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét darabkái. (Hiányos.) 

206. (1352. január 8. előtt) 

A pécsváradi konvent oklevele, amely a Beketeleke, Keniseteleke és 

Wyssenteleke nevű birtokrészek határait is tartalmazta. 
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E.: - Emi. 2. szerint privilégium volt. 
Emi.: 1. pécsváradi konvent. 1352. jan. 8. után > Gilétfí Miklós nádor. 1352. okt. 25. > Szepesi Jakab 

ob., 1374. szept. 7. GySML 2 Niczky 92. 4694. (DF 209194) Lsd. 207. sz. 
2. pécsváradi konvent, 1352. szept. 24. > Gilétfí Miklós nádor, 1352. okt. 25. > Szepesi Jakab ob., 
1374. szept. 7. GySML 2 Niczky 92. 4694. (DF 209194) Lsd. 214. sz. 

207. 1352. (január 8. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1352-ben (a. d. 1352.) kelt jelentő 

oklevele Miklós nádor számára, amely szerint a konvent, a nádor oklevelének megfe-

lelően, Sygur-i Bodou nádori emberrel tanúul küldte Balázs pap testvért, akik jan. 8-án 

(8. diei Strennarum) a Beketeleke, Keniseteleke és Wyssenteleke nevű birtokrészekre 

menvén, azok határait a szomszédok jelenlétében, a konvent egy korábbi oklevelében 

(lsd. 206. sz.) foglaltak szerint bejárták, és azokat örökség jogán Laak-i Salamon fia: 

Miklós tulajdonába akarták iktatni, ám ettől a Zeeglak-i Fülöp fia: Fülöp nevében ott 

megjelenő Pál, Walpo-i presbiter és János fia: András eltiltották őket. A kiküldöttek a 

vitatott földrész nagyságát, fogott bírák társaságában, 8 ekealjnyira becsülték. 

E . : -
Tá.: Gilétfí Miklós nádor. 1352. okt. 25. > Szepesi Jakab ob.. 1374. szept. 7. GySML 2 Niczky 92. 

4694. (DF 209194) 
Megj.: MOL az eljárás időpontját adja dátumul. Vő. 1352. szept. 24. Lsd. 214. sz. 

208. 1352. január 11. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Sreyberius mr., Pécs város (civitas) polgára és bírája, a másikról pedig [pécsjváradi 

Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely megjelenvén, cserében állapodtak meg, amely 

szerint Sreiberius mr., a Warkun faluból jövő patakon (fluvium) lévő három malom-

helye közül azt, amelyik a Nyiugh faluba vivő nagy út Ny-i oldalán, a Gergely földjén 

lévő Osed (dict.) nevű víz régi medre mellett található, és amelyen semmiféle építmény 

nincs, odaadja az említett Gergelynek, aki ezért cserébe odaadja a malmok völgyében 

(in valle molendinorum), Vörös (rufús) Jeklinus malma alatt elterülő kaszálóját, ame-

lyet K-ről a gaath (vulg. dict.) nevű malomárok (fossatum molendini), Ny-ról az Osed 

(dict.) nevű víz régi medre, É-ról pedig Vörös (rufús) Jeklinus kaszálója határol. A 
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konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. IV. prox. p. 

fe. Epiph. d., a. eiusdem 1352. 

E. : -
Á.: pccsváradi konvent, 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. V. 540-541. (332. sz.). (Á.-ról.) 

209. 1352. március 19. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Wyzlou fia Mihály özvegye, Nagy (magnus) Mauricius leánya és Hyrd-i Német 

(germanus) Karachinus Benedek unokája: Katherina asszony, a másikról pedig Nagy 

(magnus) Kelemen fia: Gergely, [Pécsjvárad városából (civitas) megjelenvén, 

Katherina asszony, azon malomrészének nyolcadát, amelyet Hyrd falu patakján 

(fluvium), Karachinusnak - András fia: Pál malmától lejjebb álló - malmában bír, és 

amelyet rokonaitól visszaperelt, valamint amely tulajudonrészének hétnyolcada, illetve 

annak jövedelme, zálog címén az említett Gergelyt illeti, most tulajdonostársainak, 

Nagy (magnus) Mihálynak, Beke fia: Miklósnak és Elekus fia Miklós fia: Bakou-nak a 

beleegyezésével, a hozzá tartozó szántóföldekkel, rétekkel, kaszálókkal, berkekkel és 

gyümölcsfákkal együtt, eladja Gergelynek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 5 és 1/2 

M. dénárért. D. f. II. prox. p. domin. Letare, a. d. 1352. 

E.:-
Á.: pécsváradi konvent. 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. V. 560-561. (346. sz.). (Á.-ról.) 

210. 1352. július 16. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Balasey fia: Simon királyi ember-

rel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik júl. 12-én (f. V. prox. an. fe. B. Margarethe 

virg. et mart.) Danouch-i Henrik fiainak: Henrik, Fülöp és János mr.-eknek, valamint 

Péter fia: Tamás mr.-nek Laak-i és Eghazazmoysa-i jobbágyait, továbbá a pécsi kápt. 

Merse-i jobbágyait eltiltották Tuteus mr. Sciliz, Geth, Odus, Phylypteluke és Buzuldek 

nevű birtokai haszonvételeinek elrablásától, gyümölcseinek és veteményeinek betaka-

rításától és elszállításától. D. 2. die fe. Div. ap., a. d. 1352. 
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E.: DL 87270 (Esterházy hg. cs. lt. 32. C. 120.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymcgjclölcs. 18. 
századi tartalmi összefoglaló, valamint majdnem ép kerek pecsét. 

211. 1352. július 17. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [1.] Lajos királynak 

(H), hogy nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Balasey fia: Simon királyi ember-

rel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik júl. 15-én (in fe. Div. ap.) Miklós pécsi püs-

pök Narad-i jobbágyait Tuteus mr. Lotha nevü faluja haszonvételeinek elrablásától 

eltiltoták. D. f. III. p. predict. fe. Div. ap., a. d. 1352. 

E.: DL 87271 (Esterházy hg. cs. lt. 32. B. 64.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 18. 
századi tartalmi összefoglaló, valamint majdnem ép kerek pecsét. 

212. 1352. augusztus 1. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.j Lajos királynak 

(H ), hogy Tuteus királyi ajtónállómr. számára kiadott, nyílt parancslevelének enge-

delmeskedvén, Balázs (ge.: Balase) fia. Simon királyi emberrel tanúul küldte Miklós 

pap testvért, akik júl. 20-án (f. VI. prox. an. fe. B. Jacobi ap.) megtudták, hogy ápr. 

22-én (die domin. prox. an. fe. B. Georgii mart.) János veszprémi püspök Perekche-i 

jobbágya: János fia: Miklós, Tuteus mr. Boya-i jobbágyát: Szolga (sclavus) Tamást, 

Boya faluban véresre verte. D. in oct. predict. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1352. 

E.: DL 77035 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 363.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópccsét maradványai. 

K.: Z. II. 490. (364. sz.). 

213. 1352. augusztus 4. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, Soklous-i Péter mr. 

fia: István mr. megjelenvén, valamennyi Baranya m.-i birtokát és birtokrészét, köztük 

azt, amelyet carnalis frater-étől: Miklóstól örökölt, továbbá a Soklous-i egyházban és 

várban lévő részét, és teljes kegyuraságát, a hegyvámmal (ius montanum), vámmal 

(tributum), szántóföldekkel, mezőkkel, erdőkkel, berkekkel, szőlőkkel, valamint min-

den más haszonvételével és tartozékával együtt, őszinte szeretetből fiának: Imrének, 
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feleségének: Anna úrasszonynak - hitbére és jegyajándéka gyanánt - és lányának: 

Margyth-nak, valamint örököseiknek adományozza, minden jogáról lemondva, és az-

zal a feltétellel, hogy ők ezen javakat, rajta kívül másnak el nem adhatják, el nem zálo-

gosíthatják, továbbá, hogy a korábban elzálogosított javai is a fent nevezettek tulajdo-

nába kerüljenek vissza. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kia-

dását ígéri. D. sabb. prox. p. oct. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1352. 

E.: DL 77036 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 358.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét töredékei. 

K.: Z. II. 491. (365. sz.). 

214. 1352. szeptember 24. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

Miklós nádornak, a kunok bírájának oklevele értelmében, 4 fogott bíróval, valamint 

Zeeglaak-i Fülöp fia: Fülöp mr. és Laak-i Salamon fia: Miklós vezetésével, továbbá ez 

utóbbi - mint felperes - számára kiküldött Zapud-i István fia: Miklós vagy Sygur-i 

Mihály fiai: Bodou és János, valamint az előbbi - mint alperes - számára kiküldött 

Gilleud-i Miklós vagy Teper (dict.) Imre, vagy Zabar-i Leukeus nádori emberek vala-

melyikének jelenlétében tanúul kellet küldenie emberét, akiknek szept. 15-én (oct. fe. 

Nat. virg. glor.) a Beketeleke, Keniseteleke és Wyssenteleke nevű birtokrészekre kel-

lett menniük és ott, a Fülöp által bemutatandó oklevelek megtekintése után, a nádor 

oklevelében szereplő büntetés terhe alatt döntést kellett hozniuk, majd az arról szóló 

oklevelet a felekkel okt. 6-ra (oct. fe. B. Michaelis arch.) a nádornak vissza kellett 

küldeniük. A megadott időpontban a konvent Zapud-i István fia: Miklós és Teper 

(dict.) Imre nádori emberekkel tanúul küldte Miklós és Péter pap testvéreket, akik a 4 

fogott bíróval az említett birtokrészekre menvén, megtekintették a konvent egy koráb-

bi, Fülöp által ott bemutatott, a birtokrészek határait tartalmazó privilégiális oklevelét 

(lsd. 206. sz.), majd a felek akaratából, az abban foglaltak szerint újra bejárták a ha-

tárt, amely a Karasou folyó partja (rippa) felett kezdődik a D-i részen, a Chepanfolua 

és a Bekefalua nevű falvak között, ahol újból két határjelet emeltek. Innen É felé két 

földjelet újítottak meg, majd tovább E felé egy dombra (monticulus) mentek fel, ott 

két földjelet készítve, majd tovább É felé többször megismételték ugyanezt, tudniilik 

egy mocsaras helynél, egy nagy út mellett, az Ebrees melletti Parth (dict.) helynél, 
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majd onnan egy rétre ereszkedve egy útnál, végül pedig azon a Draue folyó gázlójához 

jutva, ahol a határ végződik. D. f. II. prox. an. fe. B. Cosme et Damiani mart., a. d. 

1352. 

E . : -
Á.: Gilétfi Miklós nádor, 1352. okt. 25. > Szepesi Jakab ob.. 1374. szept. 7. GySML 2 Niczky 92. 

4694. (DF 209194) 
Megj.: Vő. 1352. jan. 8. után. Lsd. 207. sz. 

215. 1352. október 23. előtt 

A pécsváradi konvent oklevele, amely szerint az egyik részről Villiam-i Pál fiai: 

Márton és László, a másikról pedig Villiam-i Marcellus fiai: Miklós és Balázs, továbbá 

carnalis frater-ük. András, a Villiam nevű birtokukat felosztják egymás között. 

Emi.: pécsváradi konv., 1352. okt. 23. > Lévai Cseh Péter és Újlaki István macsói bánok. 1429. nov. 
23. SÚA Zay cs. ugróci lt. C. 1. 16. (DF 265795) Lsd. 216. sz. 

216. 1352. október 23. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje tudatja, hogy előtte, az 

egyik részről Villiam-i Pál fiai: Márton és László, a másikról pedig Villiam-i Marcellus 

fiai: Miklós és Balázs a maguk és ügyvédvalló levelük révén carnalis frater-üknek: 

Andrásnak a nevében is megjelenvén elmondták, hogy jóllehet Villiam nevű birtokuk-

nak a konvent korábbi oklevelében (lsd. 215. sz.) rögzített felosztása kapcsán per tá-

madt közöttük, végül azonban fogott bírák döntése nyomán olyan egyezségre jutottak, 

amelynek értelmében Villiam birtokot, a konvent említett oklevelének megfelelően úgy 

osztják fel egymás között, hogy a határ a házuk feletti hegytetőn (cacumen montis), az 

É-i részről, a szőlőik között ereszkedik le Márton és László háza mellett, az ott épült 

Szt. Péter apostol-templomig, amelyet a temetővel (cimterium) együtt felosztottak 

egymás között. Innen K felé ereszkedik le a pap közös tulajdonban maradt curia-ja és 

kertje mellett. Innen D-re fordul szántóföldek szegletéhez (regressio), majd K-re egy 

gyalogúthoz (sémita) ér, Márton és László házhelye (locus sessionalis) mellett, majd 

azon D felé a Marthonfalwa-ról jövő nagy útba torkollik és ezen halad tovább K felé 

egy nagy erdőig, és be az erdőbe. Az É-i részen, a szántóföld szegleténél, ameddig 
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szántani szoktak, határjelet készítettek. A nagy úttól É-ra eső rész Marcellus fiainak: 

Miklósnak, Andrásnak és Balázsnak jutnak. Az említett úton Villiam falu felé fordul és 

annak határában az úton Prekche falu felé fordul, ahol Pál fiai jobbágytelkének sarká-

nál D felöl újabb határjelet készítettek. E jobbágytelek mellett egy kétágú (bifurcus) 

mogyorófa vagy Ikrusfa (vulg. dict.) következett, Pál fiai jobbágytelkének udvarán. 

Innen Ny felé, szántóföldken át egy úthoz jut, amelynek kanyarulatában (giracio) ha-

tárjelet készítettek. Tovább Ny felé egy régi nagy úthoz, majd azon egy malomhoz, 

azután pedig egy fennsíkhoz (planicia montis) ér, ahol az E-i részen határjelet készí-

tettek. A határ a fennsíkon át a hegy közepén jut fel a kiindulópontig. A határtól D-re 

eső rész itt Pál fiainak jut. A felek a hegyről K-en, a hegy lábánál (radex) lévő 

Kenderatho (dict.) helyre, egy kaszálón át leereszkedő részt közös tulajdonban hagy-

ták, miként a Hegerdew nevű erdőt is. A nagy erdőjüket úgy osztották szét, hogy 

Marcellus fiai szántóföldjének nyúlványánál, az erdőbe lépő útnál két határjelet készí-

tettek, majd az erdőben az úton K felé megy a határ és a Kwesd folyóhoz fordul, azu-

tán pedig a folyó mellett lévő Egerfa (dict.) fához ér. A határ itt belép a folyóba és 

abban K felé, a Toutmolna (dict.) malomig - ahol az erdő D-i részére megy át - húzó-

dik és Pál fiainak részére érkezik. A határtól É-ra eső rész Marcellus fiainak jut. A 

Villiam birtok határain belül eső szántóföldeket két egyenlő részre osztották, miként a 

Harasth (dict.) cserjésüket (virgultum) is, malmukat azonban közös használatban 

hagyták. A felek az osztozkodás során felmerült valamennyi vitás kérdést rendezettnek 

tekintik, a per során egymás ellen kiadott okleveleket pedig kölcsönösen érvénytelen-

nek nyilvánítják. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását 

ígéri. D. f. III. prox. an. fe. B. Demetrii mart., a. d. 1352. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á.: Lévai Cseh Péter és Újlaki István macsói bánok. 1429. nov. 23. SÚA Zay cs. ugróéi lt. C. 1. 16. 

(DF 265795) 

217. 1353. március 4. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Német 

(teutonicus) János fia: Peteu, [Pécsjvárad városából (civitas), a másikról pedig az 

ugyanoda való Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely megjelenvén, Peteu, [Pécsjvárad 

városának területén (in territorio), a malmok völgyében (in valle molendinorum) fekvő 
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szőlőjét, amelynek D-ről, egy természetes falon túl (ultra vivam maceriam) Sípos 

(istrio) Tamás fia: Peteu, É-ról pedig ugyanezen Tamás fia: Dobus (dict.) Mihály a 

szomszédai, eladja Gergelynek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 8 M. dénárért. A 

konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. II. prox. p. 

domin. Letare, a. d. 1353. 

E.: -
Á.: pécsváradi konvent, 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. VI. 41-42. (17. sz.). (Á.-ról.) 

218. 1353. április 1. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

[Pécsjvárad városából (civitas) Hench fia Pál fia. Vörös (rufús) László, a másikról 

pedig az ugyanoda való Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely c. és Varga (sutor) 

Rubyn megjelenvén, László azon öröklött fél malomrészét, amelyet Warkun falu pa-

takján (fluvium), Dethmarus özvegyének malmától lejjebb és Balasey fia: Tamás mal-

mától feljebb birtokol, és amely malom másik fele Rubyn tulajdona, annak beleegyezé-

sével eladja Gergely c.-nek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 15 M. dénárért. Lász-

lónak a malomrészre vonatkozó oklevelei érvényüket vesztik. A konvent, az oklevél 

visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. II. prox. p. oct. fe. Pasce d., a. 

eiusdem 1353. 

E.:-
Á.: pécsváradi konvent, 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 
K.: AO. VI. 47. (23. sz.). (Á.-ról.) 

219. 1353. június 19. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Luka 

fia István fia: Miklós Pécs városából és Hyrd-i Nagy (magnus) Mihály, a másikról pe-

dig Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely Várad városából (civitas) megjelenvén, előb-

biek, azon malomnak a nyolcadrészét, amely Hyrd falu patakján (fluvium), András fia: 

Pál malmától lejjebb, és a Szt. László-egyház perjelségének malmától feljebb helyezke-

dik el, eladják Gergelynek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 6 M. dénárért. A ma-

lomrészről kiállított okleveleiket Gergelynek kell átadniuk, de ha azokat csalás szán-
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dékával megőriznék, akkor azok érvényüket veszítsék. D. f. IV. prox. an. fe. Nat. B. 

Johannis Bapt., a. d. 1353. 

E.: -
Á.: pccsváradi konvent. 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről. kétszer írva át.) Lsd. 243. sz. 
K..: AO. VI. 90-91. (52. sz.). (Á.-ról.) 

220. 1353. október 9. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Manyuk-i Baas fia Lorandus fia: Péter, a másikról pedig Kereztwr-i Beseneu (dict.) 

Pál mr. és Chungurad-i János megjelenvén, Péter, a Tolna m.-ben fekvő valamennyi 

birtokrészét, tudniillik Manyuk birtok felét, az Egenzaraz és egy másik, szintén 

Egenzaraz nevű birtokot, Chetnuk birtokot és Izmen birtok felét, valamint az emellett 

fekvő Tuteus nevű birtokot, minden haszonvételükkel, tudniillik szántóföldekkel, me-

zőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, berkekkel, malmokkal, malomhelyekkel, valamint 

egyéb tartozékaikkal és jogaikkal együtt elzálogosítja Pálnak és Jánosnak, a tőlük át-

vett, 10 pensa-val számított 300 M. dénárért azzal a feltétellel, hogy ő vagy örökösei 

ezen összeg fejében bármikor visszaválthatják azokat. D. f. IV. prox. p. oct. fe. B. 

Michaelis arch., a. d. 1353. 

E.: DL 56741 (Jeszenák cs. It. 19.) Nyílt oklevél. 

221. 1353. november 27. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak, 

hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák részére egy évre kiadott, általános 

érvényű, nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Doboka-i Pál királyi emberrel ta-

núul küldte Jakab testvért, akik nov. 22-én (f. VI., sc. in fe. B. Cecilie virg. et mart.) 

kimentek a margitszigeti apácák Benchenth nevű birtokára és az apácák számára visz-

szafoglalták azt Barnabás fia: Demetertől, őt pedig [1354.] jan. 8-ra (ad oct. diei 

Strennarum) a királyi jelenlét elé idézték, az apácák ellenében. D. f. IV. prox. p. fe. B. 

Katherine virg. et mart., a. d. 1353. 

E.: DL 4400 (Mon. Poson. 43. 11.) 
K.: AO. VI. 138. (89. sz.). (E-ről.) 
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222. 1354. március 21. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy Tuteus mr. fia: Miklós mr. udvari ifjú és frater-e: László mr., a király fráter-

ének: István hg.-nek az étekfogó mr.-e számára kiadott, júl. 25-ig (usque fe. B. Jacobi 

ap.) érvényes, nyílt és nagypecsétjével megrősített parancslevelének engedelmesked-

vén, Barlyad-i Herbordus fia: Mark királyi emberrel tanúul küldte Pál pap testvért, 

akik márc. 19-én (f. IV. prox. p. domin. Oculi) megtudták, hogy Péter fia: Tamás ki-

rályi ajtónállómr., Laak-i jobbágyaival a fent említett Miklós mr. és László mr. 

Geech~Gech~Geth nevű birtokához tartozó, egykori Philuptheluke, Odos és 

Bezuldegh nevű predium-ok szántóföldjeit bevetette, lekaszáltatta, a gyümölcsfákat 

kivágatta, s most is az ö jobbágyainak van vetése ezen a földön. A kiküldöttek azt is 

megtudták, hogy ugyanezen Tamás mr., szintén ezen Laak-i jobbágyaival, az említett 

Geech birtok határköveit kiásatta és Laak-i templomához vitette, határfáit kivágatta, 

szántóit bevetette és learattatta, a birtok haszonvételeit pedig kisajátította. Mindeze-

ken túl, febr. 5-én (f. IV. prox. an. domin. Circumd.) ugyanezen jobbágyai, János és 

Péter hóhérokat (carnifex), valamint Gergelyt, Tuteus mr. fiainak három Geth-i jobbá-

gyát, többszörösen megsebesítették és megverték, akik közül Gergely meg is némult 

(usu loquele privatus extitisset), Corrardus nevű szolgájuk ujját pedig levágták. D. f. 

VI. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354. 

E.: DL 77087 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 384.) Hátoldalán azonos kcz írásával tárgymegjelölés cs 
kerek zárópecsét nyoma. 

K.: Z. II. 555-556. (416. sz.). 

223. 1354. március 21. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy Tuteus mr. fia: Miklós mr., udvari ifjú és frater-e: László mr., a király 

frater-ének: István hg.-nek az étekfogó mr.-e számára kiadott, nyílt, nagyobbik pe-

csétjével megerősített és júl 25-ig (usque fe. B. Jacobi ap.), idézés, nyomozás és eltil-

tás végzésére érvényes parancslevelének engedelmeskedvén, Barlyad-i Herbordus fia: 

Mark királyi emberrel tanúul küldte Pál pap testvért, akik márc. 19-én (f. IV. prox. p. 
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domin. Oculi) Péter fia: Tamást, a király ajtónállómr.-ét, Laak nevü birtokán, továbbá 

összes Laak-i jobbágyát eltiltották attól, hogy Tuteus mr. Geeth nevű birtokának, va-

lamint Philuptheluke, Odos és Buzuldegh nevű predium-ainak szántóföldjein learassák, 

gyümölcsöseiben pedig leszedjék a termést, továbbá, hogy veteményeit betakarítsák. 

D. f. VI. prox. an. domin. Letare, a. d. 1354. 

E.: DL 87292 (Esterházy hg. es. lt. 32. C. 138.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 18. 
századi tartalmi összefoglaló, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

224. (1354. július l.előtt) 

A pécsváradi konvent memoriális oklevelet ad ki, amely szerint a margitszigeti 

(de Insula Leporum) apácák officialis-a és ügyvédje: Chele-i György testvér, Mátyás-

nak, Szolga (sclavus) Istvánnak, Kis (parvus) Clemens-nek, Erney fia: Miklósnak, 

Chorba (dict.) Imrének és Kapas (dict.) Tamásnak, vagyis az apácák Chele-i famulus-

ainak és egyéb hospes-einek a nevében júl. l-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) 

Chele faluban, az oklevélben szerplő ügyek kapcsán elégtételt tartozik adni Miklós 

pécsi püspöknek 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1354. júl. 3. DL 4446 (Mon. Poson. 43. 12.) Lsd. 225. sz. 

225. 1354. július 3. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy mi-

vel korábbi memoriális oklevelének (lsd. 224. sz.) értelmében, a margitszigeti (de 

Insula Leporum) apácák officialis-a és ügyvédje: Chele-i György testvér, Mátyásnak, 

Szolga (sclavus) Istvánnak, Kis (parvus) Clemens-nek, Erney fia: Miklósnak, Chorba 

(dict.) Imrének és Kapas (dict.) Tamásnak, vagyis az apácák Chele-i famulus-ainak és 

egyéb hospes-einek a nevében júl. l-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Chele falu-

ban, az oklevélben szerplő ügyek kapcsán elégtételt tartozott adni Miklós pécsi püs-

pöknek, ezért a konvent az említett időpontban Mendzenth-i Bacha királyi emberrel 

tanúúl külde Babarch-i egyházának papját: Mihályt, akik előtt azonban György nem 

volt hajlandó elégtételt adni a püspök ügyvédjének, mondván, hogy a püspök sem té-
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rítette meg az általa okozott károkat. A per igy függőben maradt. D. 3. die termini 

prenotati, a. d. 1354. 

E.: DL 4446 (Mon. Poson. 43. 12.) 

226. 1354. (augusztus 5. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1354-ben (a. d. ¡354) kell jelentő 

oklevele, amely szerint a királyi ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik 1354. 

aug. 5-én (f. III. prox. an. fe. B. Laurencii mart.) megtudták, hogy az előző éveben 

Teuteus fiai: Miklós és László, officialis-ukkal: Mark-kai, Miklós pécsi püspök Mihály 

nevű Mohac-i jobbágyának minden termését Laak nevű birtokukra szállíttatták és azt a 

püspök többszöri kérésére sem adták vissza. 

E . : -
Tá.: 1. Bebek István ob.. 1367. máj. 17. DL 77389 (Zichy cs. zsclvi lt. 211. B. 479.) (E.-ről.) 

2. Bebek István ob., 1367. jún. 2. DL 87421 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 178.) 
K.: Z. III. 329. (230. sz.). (Tá. 1.-ben.) 

227. 1355. május 7. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számára egy évre kiadott, álta-

lános érvényű, nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Doboka-i Pál királyi ember-

rel tanúul küldte János pap testvért, akik máj. 4-én (f. II. prox. p. fe. Inv. S. Crucis) a 

margitszigeti (de Insula Leporum) apácák Wolkou m.-i Benchech nevű birtokára men-

vén, azt az apácák tulajdonába - ellentmondás nem lévén - visszaiktatták, a birtokon 

talált Barnabás fia: Demetert pedig máj. 3 l-re (ad oct. fe. Penth.) a királyi jelenlét elé 

idézték, az apácák ellenében. D. f. V. prox. p. fe. B. Johannis an. Portám Latinam, a. 

d. 1355. 

E.: DL 4516 (Mon. Poson. 63. 7.) 
K.: AO. VI. 312-313. (199. sz.). 
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228. (1355. május 22. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő levele, amely szerint a királyi 

ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik 1355. máj. 22-én (f. VI. prox. an. fe. 

Penth., a. d. 1355.) Teuteus fiait: Miklóst és Lászlót, Loca~Louca (Tá. 2.: Loca) nevű 

birtokukon, továbbá valamennyi Louca-i (Tá. 2.: Loca), Moysa-i, Laymer-i és másutt 

lakó jobbágyukat, a pécsi püspök szomszédos birtokainak, de különösképp Narad és 

Kulked nevü birtokainak a használatától és terméseinek elvételétől eltiltották. 

E.: -
Tá.: 1. Bcbck István ob.. 1367. máj. 17. DL 77389 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. B. 479.) (E.-ről.) 

2. Bcbck István ob.. 1367. jún. 2. DL 87421 (Esterházy hg. cs. It. 32. D. 178.) 
K.: Z. III. 330. (230. sz.). (Tá. 1.-ben.) 

229. 1355. július 14. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Kurthuelus-i István fia: Jakab, a maga, valamint fiainak: Gergelynek és Péternek a ne-

vében is, a másikról pedig János testvér, a Boryth-i Mindenszentek pálos egyház per-

jele, egyháza nevében is megjelenvén elmondták, hogy jóllehet a Kurthuelus falu előtt 

É-ra fekvő kaszáló kapcsán - amelynek hosszanti határa Ny-ról, a Boryth-i egyház 

kaszálójától K-re, ugyanezen egyház Kuesd patakon (fluvium) lévő malmának árkáig 

teijed, É felől pedig, egy Ny-ról az említett malomárokig tartó út határolja - pert 

folytattak, most azonban fogott bírák közbenjárásával olyan egyezségre jutottak, 

amely szerint Jakab és fiai ezt a kaszálót, minthogy az egyház oklevelekkel igazolta 

tulajdonjogát, átengedik a Boryth-i egyháznak, minden jogukról lemondva azzal kap-

csolatban. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. 

pridie Idus Jul., a. d. 1355. János lévén a perjel és a dékán, János a custos, Pál pedig a 

kántor. 

E.: SÚA Zay cs. ugróci lt. D. 1. 29. (DF 265857) A kezdő C betű helye üresen hagyva. 
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230. 1355. október 8. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Mare-i Gúnya fia: István mr., a másikról pedig Wezzeus mr. udvari lovag és varasdi 

(Worodyensis [!]) c. megjelenvén, előbbi kijelenti, hogy minden olyan, korábban elide-

genített birtokának és birtokrészének a fele, amelyeket Wezzeus mr. a saját költségén 

és fáradozásával visszaszerez számára, az említett Wezzeus mr.-t illesse, aki István 

mr.-t egyúttal rokonává és frater-évé fogadja. Erről a konvent, az oklevél 

visszahozatala esetére, privilégium kiadását ígéri. D. f. V. prox. p. oct. fe. B. Michaelis 

arch., a. d. 1355. 

E.: DL 77147 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 56.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pccsct maradv ánya. 

K.:Z. II. 627. (471. sz.). 

231. (1355. november 18. előtt) 

A pécsváradi konvent privilégiumot ad ki Eghazazpeturd birtok határairól. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent. 1355. nov. 18. DL 105447 (Wesselényi) Lsd. 232. sz. 

232. 1355. november 18. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje tudatja, hogy László 

csázmai prépost, királyi kápolnaispán és titkos kancellár itt tartalmilag átírt, nyílt okle-

velének értelmében nov. 15-én (in quind. 00. SS.) Igaz (dict.) Márton királyi emberrel 

tanúul küldte Gál pap testvért, akik a néhai Bodor fia: András özvegyének és lányá-

nak Eghazazpeturd nevű birtokától Olpeturd-i László fia: Pál Olpeturd nevű birtokát, 

a konventnek az Eghazazpeturd határait tartalmazó korábbi privilégiuma (lsd. 232. sz.) 

alapján elhatároták, a Pál kezén lévő Chomoruberky nevű birtok felét pedig, minden 

haszonvételével, tudniillik szántóföldekkel, erdőkkel, berkekkel, szőlőkkel és jobbá-

gyok házhelyeivel együtt, az említett úrhölgyek tulajdonába iktatták, ügyvédjük, a 

királyi udvar jegyzője: Litteratus Fábián mr. révén. Chomoruberky határa a Cykador-

ra vivő nagy út mellett D-re lévő, újonnan emelt két földjel, amelytől K-re az említett 

úrasszonyok, Ny-ra pedig Pál birtoka terül el. Innen D-re szántóföldek közt egy újon-
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nan emelt földjel, majd az esővíz áradásától (per inundacionem pliuvialis aque) képző-

dött árok, amelynek végénél a Chomoruberky birtokra vivő út mellett két, kereszttel 

jelölt körtefa. Az úton a birtokra érve három tölgyfa, majd az úton a birtokról kiérve 

egy kút vagy forrás, amelynek patakjában a Cykador-i egyház Wrus nevű birtokáig tart 

és ott végződik, amely határtól K-re az úrasszonyok, Ny-ra pedig Pál birtoka terül el. 

Erről a konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. IV. 

prox. an. fe. B. Elizabethe, a. d. 1355. 

E.: DL 105447 (Wesselényi) Hátoldalán 15. századi tárgymegjelölés és újkori, magyar nyelvű tartal-
mi összefoglaló, valamint kerek pecsét nyoma. 

233. (1355. december 20. előtt) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konvent nyomozati oklevelet állít ki Suklous-i 

Péter fia Pál fia: Giula azon panaszával kapcsolatban, amely szerint Ders fia: Miklós, 

valamint fiai: Ders és György, az ő 8 lovát elrabolták, őt magát pedig elfogván, a Drá-

vába dobták, 500 M. kárt okozva neki. 

E.: -
Emi.: pécsi kápt.. 1355. dec. 20. DL 4570 (NRA. 1509. 30.) 
K.: AO. VI. 415. (263. sz.). (Eml.-bcn.) 

234. 1356. április 19. 

A [pécsjváradi (Warad'iens\s~Pechwaradyensis) monostor konventje, Zeech-i 

Miklós c., ob., Thuruch m. honor-jának birtokosa 1355. oki. 13-án (in 8. die oct. B. 

Michaelis arch., a. d. 1355.) Visegrádon kell és itt átírt oklevelének értelmében, 

Myslen-i Sebestyén királyi emberrel egyrészt Miklós pécsi püspök, másrészt a néhai 

Tuteus mr. fiai: Miklós és László részére tanúul küldte Pál és János pap testvéreket, 

akik ápr. 13-án (in quind. medii Quadr.) Narad és Kulked birtokokra mentek, ahol, 

mivel a pécsi püspök képviseletében megjelenő Demeter mr. pécsi kanonok bemutatta 

a birtokra vonatkozó oklevelet, és mivel a Miklós és László képviseletében megjelenő 

Herbordus fia: Mark sem oklevelet, sem határjelet nem tudott mutatni, ezért a birto-

kok határait a püspök oklevele alapján akarták bejárni és egymástól elhatárolni, ettől 

azonban Mark eltiltotta őket. D. f. III. prox. p. domin. Ramispalmarum, a. d. 1356. 
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E.: DL 87.317 (Esterházy hg. cs. lt. .32. C. 144.) Hátoldalán azonos cs 18. századi ke/ írásával is tar-
talmi összefoglaló, valamint kerek /.árópccsct darabkái. 

235. 1357. március 7. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje, az előtte megjelenő János 

testvérnek, az irugh-hegyi Szt. Jakab pálos kolostor perjelének kérésére, a nagyobb 

biztonság érdekében, pecsétjével megerősített nyílt oklevelébe írja át László egykori 

pécsi püspök 1326. febr. 9-én (in domin. Invocavil, a. d. 1326.) Pécseit kelt, ftiggőpe-

csétjével megerősített - Achilles egykori pécsi püspök 1252. dec. 28-án (in fe. 

Innocentum prox. p. Nat. d., a. ab incarn. d. 1252.), püspöksége első évében, Pécsett 

kelt privilégiumát átíró - privilégiumát. D. f. III. prox. p. domin. Remin., a. d. 1357. 

E.: DL 2341 (Paul. Patacs 1. 27.) 

236. 1357. (március 17. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1357-ben (a. d. 1357.) kelt jelentő 

oklevele, amely szerint a királyi ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik márc. 

17-én (f. VI. prox. an. domin. Letare) megtudták, hogy Teutus (Tá. 2.: Teuteus) fiai: 

Miklós és László, Loca nevü birtokuk mentén, Miklós pécsi püspöknek és egyházának 

Narad nevű birtokára, Loca-ról jobbágyokat telepítettek, velük házakat és curia-kat 

építtettek, a birtok határait pedig elfoglalták, amely cselekedetektől és Narad birtok 

haszonvételeinek élvezetétől a püspök eltiltotta őket. 

E . : -
Tá.: 1. Bebek István ob.. 1367. máj. 17. DL 77389 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 479.) (E.-ről.) 

2. Bebek István ob.. 1367. jún. 2. DL 87421 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 178.) 
K.: Z. III. 329-330. (230. sz.). (Tá. 1.-ben.) 

237. 1357. április 22. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Bagya-i István fiai: Miklós és Elyas, a maguk és carnalis frater-üknek: Andrásnak, 

valamint Bagya-i László fiának: Bakou-nak a nevében is, a másikról pedig Fekete 

(niger) Péter özvegye, továbbá fiai: Lőrinc és Barnabás, valamint Boltym, a néhai 
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Tuteus mr. fia: Miklós mr. Lotha-i jobbágyai megjelenvén, előbbiek elmondták, hogy 

utóbbiakat, összes rokonukkal együtt, az ellenük elkövetett jogtalanságok, gaztettek 

és vérontás terhe alól, minthogy ezekért ők elégtételt adtak, mentesítik. D. sabb. prox. 

an. fe. B. Georgii mart., a. d. 1357. 

E.: DL 87322 (Esterházy hg. cs. lt. 32. E. 245.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is tar-
talmi összefoglaló, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

238. 1357. április 26. 

Jordanus, a [pécsjváradi (Waradyensis) monostor apátja és konventje, egyhá-

zuknak a városban (civitas) fekvő, Jakab Feuldwar-i apáttól vásárolt házhelyét (sessio 

seu fundus curie), a hozzá tartozó szántóföldekkel, két kaszálóval, mivel az apátnak és 

a [pécsjváradi egyháznak igen csekély hasznot hajt, eladja Nagy (magnus) Kelemen 

fia: Gergelynek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 16 M. dénárért, amely összeget 

teljes egészében az újonnan épített palotájának munkálataira (ad opus cuiusdam 

pallacii nostri per nos novo constructi seu fúndati) fordítja. A házhelynek K-ről 

Chorba (dict.) Gergely a szomszédja, D-ről Nagy (magnus) András és Panaz (dict.) 

Egyed házhelyei, Ny-ról a város közterülete (communis piatea), E-ról pedig Szabó 

(sartor) Lőrinc mr. házhelye határolja. A szőlőnek D-ről Dubus (dict.) János a szom-

szédja, K-ről Kubbi (dict.) Gergely szőlője, Ny-ról és E-ról pedig egy nagy út határol-

ja. A apát és konventje a háborítatlan birtoklásért szavatosságot vállal. Erről a kon-

vent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. VI. Kai. Maii, a. d. 1357., 

mense Apr. Pál lévén a perjel, János a custos, Miklós pedig a kántor. 

E.: -
Á.: pccsváradi konvent. 1358. máj. 10. DL 3683 (NRA. 605. 7.) (E.-ről.) Lsd. 243. sz. 

239. 1357. június 25. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Abeel-i András fia: 

László, a maga, és ügyvédvalló levele révén carnalis fráter-ének: Anthonyus-nak a 

nevében is megjelenvén, a Tolna m.-i Nowak, más néven Racha nevü birtokban lévő 

öröklött birtokrészüket 3 évre elzálogosítják Wezzeus mr. varasdi (Worodyensis) c.-

nek, a tőle átvett 32 forintért. Ha a zálogot a 3 év lejártáig sem váltanák vissza, akkor 
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ezen összeg dupláját kell büntetésként fizetniük. László és Anthonyus, carnalis fráter-

ükkel: Jánossal, valamint Iwcha-i Zeuke-vel szemben, a zálog zavartalan birtoklásáért 

szavatosságot vállalnak. D. 2. die fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1357. 

E.: DL 77197 (Zichy cs. zsélyi It. 211. B. 398.) Hátoldalán 15. századi tárgymegjelölés cs kerek pe-
csét nyoma. 

240. (1358. január 1. - május 8.) 

A pécsváradi konvent vizsgálati oklevele, amely szerint Zyl-i Demeter fiai: Ist-

ván és György [1355.]* szept. 29. körül (circa fe. S. Michaelis arch.) a margitszigeti 

(de Insida Leporum) apácák Kosuk nevü birtokából 200 holdat erőszakkal elfoglaltak. 

E.: -
Tá.: Szécsi Miklós ob.. 1358. máj. 8. DL 4707 (Mon. Vbuda. 33. 22.) 
K.: AO. VII. 188. (98. sz.). (Tá.-ban.) 
Megj.: *Az évszám a pécsi kápt. 1358. márc. 5-i jelentése alapján adható meg. (AO. VII. 64-65. 36. 

sz.) 

241. 1358. április 19. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [1] Lajos királynak 

(H.), hogy Zeech-i Miklós c., ob., Turuch m. honor-jának birtokosa, itt tartalmilag 

átírt oklevelének értelmében, a [székesfehérvári (de Alba Regali) kápt. mint felperes 

részére, Rekezteu-i Konth (dict.) János királyi emberrel, a néhai Tuteus mr. fiai: 

Miklós és László mr. mint alperesek részére pedig Barlyad-i István fia: Gergely királyi 

emberrel tanúul küldte András és János pap testvéreket, akik ápr. 15-én (in quind. fe. 

Passce d.) kimentek Toty birtokra, hogy nagyságának, jövedelmeinek és haszonvéte-

leinek felét, a frater-ét is képviselő Miklós mr.-nek, valamint a kápt. ügyvédjének, a 

[székesfehérvári Szt. Miklós-egyház rector-ának: Péter mr.-nek az elmondása alapján, 

fogott bírák jelenlétében felbecsüljék. Ott azonban Péter mr. azt állította, hogy Miklós 

és László, mivel a szóban forgó birtokfelet apjuk, elfoglalva a saját birtokához csatol-

ta, így annak nagyságából és jövedelmeiből is többet birtokolnak, ezért a szóban forgó 

birtok nagyságát és minőségét ők kötelesek megmutatni. [...] Miklós mr. szerint vi-

szont, mivel a kápt. a felperes, a birtokfél jellemzőit nekik kell bemutatniuk. Mivel a 
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felek a fenti kérdésben nem tudtak megegyezésre jutni, a kiküldöttek Totv birtok felét 

felbecsülni nem tudták. D. f. V. prox. an. predict. fe. B. Georgii mart., a. d. 1358. 

E.: DL 77221 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. B. 404.) Hátoldalán azonos kcz Írásával tárgymcgjclölcs cs 
kerek zárópccsct darabkái. (Hiányos.) 

K.: Z. III. 103-106. (69. sz.). 

242. 1358. április 26. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I ] Lajos királynak, 

hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák részére egy évre kiadott, nagype-

csétjével megerősített, általános érvényű, nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Doboka-i Pál királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik ápr. 20-án (f. VI. 

prox. an. fe. B. Georgii mart.) Paska fiait: Lászlót és Jakabot, a Somogy m.-i Zych 

nemeseit, és összes jobbágyukat eltiltották a margitszigeti apácák Raksy nevű birtoká-

nak használatától, a hozzá tartozó föld elfoglalásától, illetve annak, a Raksy-val szom-

szédos Keer nevű birtokukhoz csatolásától. D. f. V. prox. p. predict. fe. B. Georgii 

mart., a. d. 1358. 

E.: DL 4749 (Mon. Poson. 43. 13.) 
K.: AO. VII. 167-168. (91. sz.). 

243. 1358. május 10. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, Nagy (magnus) Kele-

men fia: Gergely, [pécsjvárad városának (civitas) bírája megjelenvén, a konvent 12 

nyílt oklevelét (1. 1344. ápr. 19. (lsd. 165. sz.), 2. 1347. szept. 6. (lsd. 180. sz.), 3. 

1349. márc. 16. (lsd. 191. sz.), 4. 1348. aug. 21. (lsd. 185. sz.), 5. 1352. jan. 11. (lsd. 

208. sz.), 6. 1353. jún. 19. (lsd. 219. sz.), és ugyanezt 13.-ként is, 7. 1353. márc. 4. 

(lsd. 217. sz.), 8. 1353. ápr. 1. (lsd. 218. sz.), 9. 1346. dec. 14. (lsd. 174. sz.), 10. 

1349. febr. 28. (lsd. 190. sz ), 11. 1350. febr. 27. (lsd. 199. sz.), 12. 1352. márc. 19. 

(lsd. 209. sz.)), némelyiken a konvent, némelyiken pedig a néhai Miklós apát pecsétjé-

vel, valamint Jordán apát és konventje egyik privilégiumát (14. 1357. ápr. 26. (lsd. 

238. sz.)), a nagyobb jogbiztonság érdekében, privilégális oklevélbe íratja át. A kon-

vent az átiratot fiiggőpecsétjével erősíti meg. D. 10. die mensis Maii, a. d. 1358. 
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E.: DL 368.1 (NRA. 605. 7.) 

244. 1358. június 29. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Mare-

i Gúnya fia: Domonkos, a másikról pedig Wezzeus mr., udvari lovag megjelenvén, 

előbbi, mivel Wezzeus mr. őt korábban minden ügyében szívesen segítette, és a jövő-

ben is segíteni fogja, ezért Mare birtokban - amely egykor Bagar (dict.) István birtok-

része volt, s amelyet frater-e, Gúnya fia: István, [I.] Lajos király (H.), a [szé-

kesfehérvári (Albensis) kápt.-nak és a pécsi kápt.-nak az oklevele révén Wezzeus mr-

nek adott - lévő részét, minden tartozékával és haszonvételével együtt, az emiitett 

oklevelekben szereplő feltételekkel, mások jogának sérelme nélkül, szintén Wezzeus 

mr.-nek adományozza. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot 

ad ki. D. III. Kai. mensis Jul., a. d. 1358. János lévén a perjel és a custos, Miklós az 

alperjel, János pedig a kántor. 

E.: DL 77232 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. 59.) A kezdő C betű helye üresen hagyva, a vonalazás jól lát-
ható. 

K.:Z. III. 123-124. (79. sz.). 
Mcgj.: Vő. 1358. Lsd. 251. sz. 

245. ([13]58. június 29. után)* 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Marka fia: János 

megjelenvén elismeri, hogy a néhi Tuteus mr. (fiai:) Miklós és (László) mr.-ek (két) 

M. dénárt megfizettek neki. (...) prox. p. fe. B. Petri et Pauli ap. (,..)58. 

E.: DL 87336 (Esterházy hg. cs. lt. 32. B. 108.) Hátoldalon azonos cs 18. századi kéz írásával artalmi 
összefoglaló cs kerek zárópccsct maradványai. (Hiányos.) 

Mcgj.: *MOL szerint júl. 1. A ()-bcn szereplő kiegészítések a hátoldalon lévő tartalmi összefoglaló-
ból származnak. 

246. 1358. július 12. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről a 

konvent jegyzője: János mr., a másikról pedig Kekus falubeli Dragyn fiai: István és 
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Péter megjelenvén, János mr., mivel Nagy (magnus) Kelemen fia: Gergely malmától 

lejjebb, a Zekchu-ről Pécsre vivő út mellett álló, régóta romos malmát István és Péter 

a saját költségükön újjáépíttették, ezért annak, valamint minden tartozékának és ha-

szonvételének - az ároknak, háznak, őrlőkerekeknek (abl.: rotis fragmentis [?]) és 

malomköveknek (lapis moláris) - a felét, ellentmondás nem lévén, nekik adja. D. f. V. 

prox. an. fe. B. Margarethe virg. et mart., a. d. 1358. 

E.: DL 87337 (Esterházy hg. cs. lt. 47. I. 14.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét darabkái. 

247. (1358. augusztus 26. előtt) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje oklevelet ad ki 

Thatamerus mr, [székesfehérvári (Albensis) prépostnak a Baranya m.-i Belkuz birto-

kon lévő Almás és Zaloukteluky nevü birtokrészeiről és azok határairól. 

E.: - Emi. szerint nyílt oklevél volt. 
Emi.: Tatamer fehérvári prépost. 1358. aug. 26. DL 4785 (Mon. Poson. 53. 7.) 
K.: AO. VII. 326. (180. sz.). (Eml.-ben.) 

248. 1358. szeptember 28. 

A [pécs]váradi (Waradiensis-Pechmiradien.sis) monostor konventje jelenti 

Leustachius-nak, [I.] Lajos király (H.) szlavóniai (Sclavonye) helynökének (vic. gen.), 

hogy 1358. szept. 10-én ( f . 11. prox. p. fe. Nat. virg. glor.) Zágrábban (Zagrabye) keli 

és itt átírt levelének értelmében, Fülöp fia János fia: Endre királyi emberrel tanúul 

küldte András pap testvért, akik szept. 25-én (f. III. prox. p. fe. B. Mathei ap.) meg-

tudták, hogy Zyreh-i Iván fia: Iván mr. jobbágyai, uruk parancsára, szept. 8-án (in 

predict. fe. Nat. virg. glor.) Tutheus~7'///tj».v fia: László mr.-t, aki Wrachk nevű famu-

lus-ának háza felé ment - mivel Miklós fia: Cosmas nevű famulus-ával, akit meg 

akartak ölni, összetévesztették - nyíllal súlyosan megsebesítették, másik famulus-át: 

Nagy (magnus) Jánost pedig onnan nyíllal elkergették. D. f. VI. prox. an. fe. B. 

Michaelis arch., a. supradict. 

E.: DL 77237 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 406.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-
ne 'Tutcus' név alak, és kerek zárópccsél maradványai. 

K.:Z. III. 132-134. (85. sz.). 
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249. 1358. október 14. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) (Tá. 2.: Varadiensis) monostor konventjének 

1358. okt. 14-én (die domin. prox. an. fe. B. Galli conf., a. d. 1358.) kelt, [I.] Károly 

király (H.) 1322. okt. 16-án (in fe. B. Galli conf, a. d. 1322.) Zágrábban (Zágrábié) 

kiadott oklevelét is átíró oklevele, amely szerint a király a Saryg (Tá. 2.: Sarigh) m.-i 

Chornareka (Tá. 2.: Churnareka) nevű birtokot, amelyen Szt. Tstván király tiszteletére 

épült templom áll, és amelyet korábban Miklós fia: István mr., egykori erdélyi vajda 

tartott a kezén, de most, miután Iwahen fiai: Miklós, Jakab és Lorandus, a király előtt 

megjelenvén, okleveleikkel bizonyították tulajdonjogukat, minden haszonvételével, 

régi határai között nekik adományozza. 

E.: - Tá. szerint nyílt olkevcl volt. 
Tá.: 1. Antimus János, [szlavón] viccbán és Kőrös m.-i c.. valamint a m. szolgabírói. 1399. júl. 12. 

DL 100304 (Batthany Acta Ant. Kistallóc 4. 6. 101.) 
2. Antimus János [szlavón] viccbán cs Kőrös m.-i c.. valamint a in. szolgabírái. 1399. júl. 12. DL 
100303 (Batthany Acta Ant. Kistallóc 4. 6. 102.) 

250. 1358. november 23. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Lorandus fia: Péter 

mr.-nek, Baranya m. alispánjának, hogy oklevelének értelmében, emberével, Eylleud-i 

Miklós fia: Domonkossal tanúul küldte László pap testvért, akik nov. 20-án (f. III. 

prox. p. oct. fe. B. Martini conf.) megtudták, hogy Corda-i Bakou (dict.) Miklós fia 

János fiai: Szilveszter és Lőrinc, társaikkal és jobbágyaikkal, lóval és gyalogosan, nov. 

8-án (f. V. prox. p. fe. OO. SS ), Gergely fia: Lászlóval és Belye-i Mihály fia: Bekus-

sal perben állván, azok Belye nevű birtokára törtek, ahonnan Belye-i Patora fia: Balázs 

nevű jobbágyot, minden javaival együtt Corda nevű birtokukra hurcolták. D. in fe. B. 

Clementis pape, a. d. 1358. 

E.: Erdődv-Eberach 1. 4. (DF 286459) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. benne 
'Curda' ncvalak. valamint pecsét töredéke. (Hiányos.) 
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251. 1358. 

A pécsváradi (Pechwctradiensis) konvent 1358-ban (a. d. 1358.) kiadott okle-

vele, amely szerint előtte Gwnya fia: István megjelenvén, frater-ét: Domonkost a Maré 

(Tá. 2.: Maare) birtokon és bárhol máshol fekvő birtokrészeik elidegenítésétől, 

Vezzeus (Tá.2.: Wezzews) mr.-t pedig - de mindenki mást is - azok megszerzésétől 

eltiltja. 

E. : -
Tá.: 1. Zsigmond király. 1411. szcpt. 8. DL 79025 (Zichy cs. zsclyi ll. 212. 1417.) 

2. Garai Miklós nádor, 1425. márc. 23. > Újlaki Miklós cs Maróti Mátyus macsói bánok. 1469. 
máj. 21. DL 81687 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. 68.) 

K.: Z. VI. 141. (91. sz.). (Tá. 1.-ben.) 
Z. XI. 25-26. (13. sz.). (Tá. 2.-ben.) 

Mcgj.: Vő. 1358. jún. 29. (DL 77232). Lsd. 244. sz. 

252. 1359. április 17. 

A [pécsjváradi (Waradyensis-Pechwciradyensis) monostor konventje jelenti 

[I.] Lajos királynak (H.), hogy 1359. febr. 9-én (in oci. fe. Purif. virg. gfor., a. d. 

1359.) Visegrádon keh és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Wany-i Pál fia: 

János királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik márc. 29-én (f. VI. prox. 

an. domin. Letare) a Wolkow m.-i Benchenth birtokra menvén, mivel ellentmondás az 

ezt követő napokban sem merült fel, annak határait be akarták járni, a birtokot pedig a 

margitszigeti (de Insula Leporum) apácák tulajdonába akarták iktatni, de a birtok el-

foglalója, Barnabás fia: Demeter unokája (nepos), Vörös (rufús) János fia: László, 

társaival, és különösképp carnalis frater-ével: Jakabbal, fegyverrel rontott rájuk, és 

őket ettől eltiltotta, amiért a kiküldöttek Lászlót és Jakabot ápr. 12-re (ad quind. dict. 

f. VI., sc. ad f. VI. prox. an. domin. Ramispalmarum) a királyi jelenlét elé idézték, az 

apácák ellenében. D. f. IV. prox. p. quind. domin. Letare, a. d. supradict. 

E.: DL 4828 (Mon. Poson. 53. 8.) (Hiányos.) 

253. 1359. május 4. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Balaseyfalua-i Balasey fia: Simon, [a néhai]* Tuteus fia: Miklós mr. serviens-e, ura 
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nevében a másikról pedig Demeter fia: Tamás, Beremen-i István nevében, mindketten 

a konvent ügyvédvalló levelével megjelelenvén elmondták, hogy Miklós és István, 

minden eddig folytatott viszályukban, fogott bírák közbenjárásával, és kölcsönös 

elégtétel adása révén egyezségre jutottak és mentesítik egymást. D. sabb. prox. p. fe. 

Inv. S. Crucis, a. d. 1359. 

E.: DL 87348 (Esterházy hg. cs. lt. 32. E. 252.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 18. 
századi tartalmi összefoglaló és kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

Megj.: *Csak a hátoldalon lévő tárgymegjelölésben szereplő információ. 

254. 1359. július 10. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

[Pécsjvárad városából (civitás) Beke fia: Pál, a maga és fiai: Kousa és Péter nevében 

is, a másikról pedig Dénes fia: Szolga (sclavus) András, Salamon veje (gener), szintén 

[Pécsjvárad városából megjelenvén, Pál, a város felett lévő, beépítetlen (edificiis 

omnino carentem) házhelyének (sessio) felét, amely a néhai Péter fia: Peteu özvegyé-

nek házhelyével szomszédos, és amelynek másik fele az említett András tulajdona, 

ellentmondás nem lévén, eladja Andrásnak, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 4 M. 

dénárért, a saját tulajdonjogát igazoló okleveleket pedig érvényteleníti. D. f. IV. prox. 

an. fe. Transl. B. Benedicti abb., a. d. 1359. 

E.: DL 87351 (Esterházy hg. cs. lt. 43. B. 24.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét darabkái. 

255. 1359. augusztus 2. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [l.j Lajos királynak 

(H.), hogy gyűrűspecsétjével megerősített, nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Beren-i Miklós királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik júl. 29-én (f. II. 

prox. an. fe. ad vincula B. Petri ap.) Keer-i Litteratus Máté mr.-t és frater-eit: Domon-

kost és Jánost, Dada birtokban lévő birtokrészükön, továbbá Fábián, Péter és István 

nevű Dada-i famulus-aikat aug. 27-re (ad oct. B. regis Stephani) a királyi jelenlét elé 

idézték, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák ellenében. D. 2. die predict. fe. B. 

Petri ap., a. d. 1359. 
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E.: DL 4868 (Mon. Poson. 62. 10.) 

256. 1359. szeptember 23. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H), hogy Vgrinus fia: Miklós c., ob. levelének értelmében, Harazth-i Simon fia: Ja-

kab királyi emberrel tanúul küldte Fábián pap testvért, akik szept. 18-án (f. IV. prox. 

an. fe. B. Mathei ap. et ev.) Sebestyén fiait: Lászlót, Pált és Lőrincet, György fia: 

Miklóst, és az ő fiát: Márkot, Demeter fia: Mártont, valamint Sarugh-i Kelemen 

(Clementus) fia: Istvánt, mindannyiukat Sarugh-i birtokrészükön, okt. 6-ra (ad oct. fe. 

B. Mychaelis arch.) a királyi jelenlét elé idézték, a néhai Tuteus mr. fia: Miklós mr. 

ellenében. D. f. II. prox. predict. fe. B. Mathei ap. et ev., a. d. 1359. 

E.: DL 77264 (Zichy cs. zsélvi It. 211. B. 414.) Hátoldalán azonos kcz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópccsét töredéke. 

K.:Z. 111. 159-160. (108. sz.). 

257. 1359. szeptember 24. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

1359. szept. 24-én (a. d. 1359., f. III. prox. p. fe. B. Mathei ap. et ev.) előtte 

Balaseyfalua-i Balasey fia: Simon, a néhai Tuteus mr. fiainak: Miklós és László mr.-

eknek a famulus-a és officialis-a, urai nevében megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy a 

Baranya m.-ben fekvő, Obun nevű birtokát, amely urainak Lotha nevű birtokával 

szomszédos, Ormand-i István fia: Cosmas eladta Herend-i Péter fia: Domonkosnak és 

frater-einek: Miklósnak és Gergelynek, valamint Herend-i Texa fiainak: Demeternek és 

Pálnak, s egyúttal Cosmas-t a birtok eladásától, mindenki mást pedig, de különösképp 

az emiitetteket, annak megvételétől és elfoglalásától eltiltja. D. a. et die prenotatis. 

E.: DL 87352 (Esterházy hg. cs. lt. 32. C. 148.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgvmegjclölés. valamint kerek zárópccsét darabkái. 

258. 1359. október 3. 

A pécsváradi (Pechwctradiemis) egyház konventjének 1359. okt. 3-án (f. V. 

prox. p. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1359.) kelt oklevele, amely szerint előtte, az egyik 
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részről a pécsi egyház kanonokja: Demeter egykori subcustos, a pécsi kápt. ügyvéd-

valló levelével, a másikról pedig Janusy-i Kemyn fia Demeter fia: Gergely és ezen 

Kemyn fia Péter fia: Dénes, valamint anyja, az említett Péter özvegye: Erzsébet 

úraszony megjelenvén elmondták, hogy korábban a pécsi kápt. és az ő carnalis fráter-

eik, Péter fia: Egyed, Demeter fiai: Jakab és Mihály, valamint patruelis frater-eik, az 

említett Kemyn fia: Lőrinc és Kemyn fia János fia. László, az alábbi birtokok kapcsán 

olyan örök érvényű cserében állapodtak meg, amelynek értelmében az említett frater-

eik, a pécsi kápt. Janusy nevű birtoka körül fekvő, attól elhatárolt, ugyancsak Janusy 

nevű birtokukat, amelyet a kápt. közbenjárásával az említett Kemyn anyja, Vyd fia 

Miklós leánya: Penirea [!] leánynegyedként ökökölt, átadják a pécsi kápt.-nak, ame-

lyért cserébe a kápt. Baranya m.-i, adományozás révén szerzett Gadan nevű birtokát és 

40 M. dénár készpénzt kapnak cserébe. És bár az egyezség, frater-eik ifjú (tener) kora 

miatt nem léphetett életbe, azonban az említett Erzsébet úrasszony, akkoriban Dénes 

törvényes gyámja (tutrix légitima) beleegyezése és bevallása révén mégis megerősítést 

nyert, s ennek értelmében most Gergely és Dénes Janusy birtokot, minden haszonvé-

telével, tudniillik sessio-kkal, trágyázott és legelőnek használt (campestris) szántóföl-

dekkel, erdőkkel, rétekkel berkekkel, vizekkel, malomhelyekkel együtt, átadják a pécsi 

kápt.-nak, amelyért annak Gadan nevű birtokrészét kapják cserébe, azon részek kivé-

telével, amelyek az egyezség létrejöttének idején Gergely és Dénes frater-einek, vala-

mint Vörös (rufus) Péternek, Dergen (dict.) Jánosnak és Kalman-i Jánosnak a kezén 

voltak, és a megállapodás után, csere révén kerültek a kápt. tulajdonába. Ezen kívül a 

kápt. még 6 pensa-val számított 16 M. dénárt fizet Gergelynek, Dénesnek és Erzsé-

betnek. 

E.: -
Ta.: Maróti János macsói bán. 1400. aug. 15. DL 78384 (Zichy cs. zsclyi lt. 212. 976.) 
K.: Z. V. 196-198. (167. sz.). (Tá.-ban.) 
Megj.: Vö. 1351. aug. 5. Lsd. 204. sz. 

259. (1360. január 8. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1360-ban (a. d. 1360.) kelt oklevele, 

amely szerint a királyi ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik m.-beli nemesek-

től megtudták, hogy 1360. jan. 8-án (f. IV. prox. p. fe. Ephif. d.) és az azt követő na-
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pokon Zenthelsebeth-i Péter, Pál és Abram, Pmha-i István fiának: Lászlónak és 

patruelis frater-einek Patha nevű birtokához tartozó Chethyen, Lasanch, Algyousfolua, 

Kutusd, Myluan, Hozutoth, Dorgoch és Fornafolua nevű új birtokaira törtek, az ottani 

jobbágyok összes javait elvitték, az Alma folyóra épült malmaikat lerombolták, két 

falu házait elszállíttatták (asporto), két asszonyt megbecstelenítettek (deturpo) és ki-

fosztottak (spolio), két birtokot pedig teljesen elpusztítottak. A kiküldöttek arról is 

beszámoltak, hogy jóllehet az említettek néhány leányt levetkőztettek, azok erővel 

nem álltak ellen. 

E.: -
Tá.: Kont Miklós nádor. 1367. febr. 5. DL 91 (NRA. 955. 23.) 
Mcgj.: MOL szerint jan. 11. után. 

260. 1360. március 23. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

1360. márc. 23-án (a. d. 1360., f. II. prox. p. domin. Judica) előtte János mr. lector és 

Nyitrai (Nytrensis) (dict.) János pécsi kanonok, a maguk és egész kápt.-juk nevében 

megjelenvén, tiltakoztak az ellen, hogy Vezzeus mr. udvari lovag a kápt. Tolna m.-i 

Iuanusy-Iwanusy nevű birtokának haszonvételeit jobbágyaival már régóta használtatja, 

akit ettől minden jobbágyával együtt - miként mindenki mást is - a megjelentek eltil-

tanak. D. a. et die prenotatis. 

E.: DL 87356 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 154.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymcgjclölés. az előbbiben Wezcus' névalak, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

261. 1360. március 24. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Zeek-i János fia Máté 

özvegye, Gyurk fia Tamás lánya: Maga úrasszony, a maga, valamint az említett Má-

tétól született fiainak: Gergelynek, Jánosnak és Jakabnak a nevében is megjelenvén, a 

Tolna m.-ben fekvő Mezes birtokban lévő azon birtokrészét, amelyet anyjától, Abel-i 

Folkus fia László fia: András carnalis soror-jától: Sebe-tői örökölt, szántóföldekkel, 

mezőkkel, kaszálókkal, erdőkkel, berkekkel, valamint összes haszonvételével, tartozé-

kával és jogával együtt, az általa elmondott határok között, eladja Wezzeus mr. udvari 
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lovagnak, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 12 M. dénárért, magának és rokonainak 

semmilyen jogot nem tartva fenn. A birtokrész határa: É-on egy fűzfa, Mezes birtok 

mellett, ahonnan É felé egy üreg bejárata (caput cavee), Ny felé Volkanus szőlője, 

majd e szőlő és Kuzuenes-i Demeter szőlője között É felé egy tölgyfa, majd egy szil-

vafa, ezután Ny-ra egy tölgyfa, majd É felé egy Gyarthan (dict.) fa, azután pedig egy 

kereszttel megjelölt nagy tölgygerenda (tignum queri), D felé gödör (fovea), amelyben 

egy kis kút (puteus) van. Az ebből eredő vízfolyás (fluvium) mentén egy Ihorfa (dict.) 

fa, majd a Kuzuenus pathaka (dict.) nagyobb patak (fluvium). E között és Wezzeus 

mr. birtokrésze közöt fekszik az a két ekealjnyi föld, amely András tulajdonában ma-

rad. A határ innen visszatér a kezdő fűzfáig, és ott végződik. Erről a konvent, az okle-

vél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. III. prox. p. domin. Judica, 

a. d. 1360. 

E.: DL 77275 (Zichy cs. zsélyi It. 211. B. 417.) Hátoldalán egykorú lárgymcgjelölés cs kerek pecsét 
nyoma. 

K.:Z. III. 169-170. (116. sz.). 

262. 1360. szeptember 15. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje, az előtte megjelent 

Viragusberug-i Mihály fia: Jakab kérésére, pecsétjével megerősitett nyílt oklevélben 

átírja saját, 1304. oki. 28-án (in fe. Simonis ef Jude ap., a. d. 1304.) keh, zárt okleve-

lét (lsd. 41. sz.). D. f. III. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1360. 

E.: SML 16. Bosnyák cs. (DF 268194) Hátoldalán kerek pccsct darabkái. 

263. 1360. október 10. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Wezzeus mr. udvari lovag, a másikról pedig Farkaslyuk~Faksaslyuk-i Miklós fia: Já-

nos megjelenvén, János, a Tolna m.-ben fekvő Farkaslyuk nevű birtokát elzálogosítja 

Wezzeus mr.-nek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 10 M. dénárért azzal a feltétellel, 

hogy e birtokot az említett összegért bármikor visszaválthatja, Wezzeus mr. pedig a 

birtok tárgyában és minden egyéb ügyben a Jánossal szemben keletkezett okleveleit 

érvénytleníti. D. sabb. prox. an. fe. B. Galli conf., a. d. 1360. 



E.: DL 87.160 (Esterházy hg. cs. ll. .12. D. 155.) Hátoldalán 15. és 18. századi tárgymegjelölés, vala-
mint kerek pecsét maradványai. 

264. 1361. április 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventjének 1361. ápr. 6-án (f. III. 

prox. p. oct. fe. Passee d., a. d. 1361.) kelt oklevele, amely szerint előtte a néhai 

Soklos-i Péter fia István mr. özvegye: Anna úrasszony megjelenvén elmondta, hogy 

érett megfontolás után, a Baronya m.-i, más kezén lévő Chehy nevű birtokával kap-

csolatban úgy rendelkezett, hogy ha Bagatha-i Inutha fia: János mr. - akinek a lánya 

az emiitett Anna úrasszony fia: Imre mr. számára lett eljegyezve - Chehy birokot a 

saját költségén visszaszerzi, és az azon élő jobbágyok által fizetett collecta 1/3-át, va-

lamint az erdő és a Gyalmastov nevű halastó jövedelmének szintén 1/3-át átengedi 

Annának, akkor az említett jövedelmek fennmaradó része, a bírságok (birsagium) és 

ajándékok (munus), továbbá az egyéb haszonvételek teljes egészében János mr.-t ille-

tik mindaddig, amíg Anna azért az összegért, amelyért János mr. a birtokot visszasze-

rezte, a pécsi kápt. előtt vissza nem váltja azt tőle. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.: Kont Miklós nádor. 1364. máj. 23. DL 5182 (NRA. 1510. 3.) 

265. 1361. (április 7. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1361-ben (a. d. 1361.) kelt, [I.] Lajos 

királynak szóló, Bebek István ob. parancslevelét is átíró jelentő oklevele, amely szerint 

a királyi ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik Lak-i Salamon fia: Péter mr. 

Bodrog m.-i, Tarnuk nevű birtokára menvén megtudták, hogy [1361.] ápr. 7-én (f. IV. 

prox. p. oct. fe. Pasce d.) Tuteus (Tá. 2.: Teuteus) fia: Miklós mr., társaival együtt az 

emiitett Tarnuk birtokra tört és az ott lakó jobbágyokat, megveretve őket, elűzte a 

birtokról. 

E.:-
Tá.: 1. Bebek István ob.. 1366. máj. 19. DL 77368 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 468.) (E.-ről.) 
2. Bebek István ob.. 1366. okt. 6. után DL 77384 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 458.) (Tá. 1. alapján.) 
K.: Z. III. 296-297. (209. sz.). (Tá. 1.-ben.) 
Z. III. 316. (218. sz.). (Tá. 2.-ben.) 

1*> * > 



266. 1361. április 8. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

1361. ápr. 8-án (a. d. 1361., f. V. prox. p. oct. fe. Passce d.) előtte Somus-i János fia: 

Miklós, a néhai Tuteus mr. fiainak: Miklósnak és Lászlónak a nevében megjelenvén, 

Wrus-i Phynta fiát: Miklóst, Wrus birtokban lévő birtokrészének elzálogosításától és 

elidegenítésétől, mindenki mást, pedig de különösképp Cytuu-i Gergelyt, Litteratus 

Fábián mr.-t és Wrus-i Dezső (ge.: Dese) fia: Demeter-t, annak megvételétől és elfog-

lalásától eltiltja. D. a. et die prenotatis. 

E.: DL 87368 (Esterházy hg. cs. lt. 32. E. 254.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-
ne 'Phyntha' névalak, 18. századi tartalmi összefoglaló, valamint kerek zárópecsót nyoma. 

267. 1361. (április 11. - május. 1.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Konth Miklós számára kelt jelentő 

oklevele, amely szerint János fia: Iwan nádori emberrel tanúul küldte Jakab pap test-

vért, akik [1361.] ápr. 11-én (in quind. fe. Pasce d.) a Habel birtokon lévő Mezez nevű 

birtokrészre menvén, annak nagyságát, a szomszédok és határtársak jelenlétében, de 

Wezzeus mr. távollétében, 15 holdra becsülték. 

E. : -
Tá.: Kont Miklós nádor. 1361. máj. 1. után DL 77292 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 426.) (E.-ről.) 
K.: Z. III. 199. (138. sz.). (Tá.-ban.) 

268. 1361. június 8. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H ), hogy nagypecsétjével megerősített, Fábián, Batha-i apát számára egy évre ki-

adott, általános érvényű, nyílt parancslevelének engedelmeskedvén, Cytou-i Pousa 

királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik jún. 5-én (sabb. prox. an. fe. B. 

Barnabe ap.) a néhai Zekchu-i Henrik fia: [Hercheg (dict.)]* Péter mr. özvegyét és 

minden hozzátartozóját, a Batha-i monostor valamennyi, az ő birtokával szomszédos 
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birtoka haszonvételének élvezetétől eltiltották. D. f. III. prox. an. predict. fe. B. 

Barnabe ap., a. d. 1361. 

E.: DL 87370 (Esterházy hg. cs. It. 48. A. 8.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés., benne 
'Zckchvv' névalak, 18. századi tartalmi összefoglaló, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

Mcgj.: *Csak a hátoldalon lévő tárgymegjelölésben szereplő információ. 

269. 1361. július 25. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konvent [1361] júl. 25-én (in fe. B. Jacobi ap.) 

kelt oklevele, amely szerint előtte Zemel-i Ag fia István fia: Leukus (Tá. 2.: Lewkus) 

megjelenvén elmondta, hogy mivel örököse nincs, ezért öröklött birtokrészét, a Bara-

nya m.-i Zemel birtok felét, amely a patruelis frater-eivel, az említett Ag fia Miklós 

fiaival: Adam (dict.) Miklóssal és Igaz (dict.) Mártonnal történt osztozás révén lett az 

övé, most Vilmos választott és megerősített (confirmatus) pécsi püspöknek és a pécsi 

egyháznak adományozza, semmilyen jogot nem tartva fenn magának azzal kapcsolat-

ban. Ezen adományt a püspök a királlyal bármikor megerősíttetheti. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor. 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 360.) 

2. Garai Miklós nádor. é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Mcgj.: A per menetének ismertetése Tű. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szöv egével. 

270. (1361. december 22. - 1362. január 27.) 

A pécsváradi monostor konventjének oklevele, amely szerint egyrészről Vil-

mos választott (electus) és megerősített (confirmatus) pécsi [püspök] és a pécsi vár 

castellanus-a. János mr., másrészről pedig Gyula-i Jakab fia Miklós fiai: Jakab és Mi-

hály mr.-ek között, jan. 27-én (in quind. oct. fe. Epif. d.), vérontás ügyében, és más 

vitás kérdésekben 6 nemesnek mint fogott bíráknak kell dönteni. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.. pécsváradi konvent, 1362. jan. 28. SÚA Révay cs. Gyulav lt. 4. 29. (DF 259861) Lsd. 272. sz. 
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271. 1362. január 2. 

A [pécsjváradi (War&dyens\s-Pech\varadiensis) monostor konventje jelenti [I.] 

Lajos királynak (H.), hogy gyürűspecsétjéve! megerősített, 1361. dec. 10-én (3. diefe. 

Conc. B. virg., a. d. 1361.) Visegrádon keh és itt átírt parancslevelének engedelmes-

kedvén, László fia: Miklóssal, a királynéi udvar lovagjával, a királyi udvar különleges 

kiküldöttjével mint királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik, miután 

dec. 27-én (in fe. B. Johannis ap. et ev.) Fábiánnak, a Batha-i monostor apátjának, 

továbbá a néhai Herchegh (dict.) Péter özvegyének és fiának: Péternek bemutatták a 

király oklevelét a Batha-i egyház Zeremlyen-i vásárának elpusztításáról, valamint 

egyéb, a Batha-i apát és jobbágyai ellen elkövetett jogtalanságokról, és miután az em-

lítettek ezen tetteikért jóvátételt adni nem voltak hajlandók, ezért a kiküldöttek 

Herchegh (dict.) Péter özvegyét és fiát, valamint Zekchov~Zekchw-i officialis-ukat és 

castellanus-ukat, Chouk fia: Jánost, Zekchw birtokon, jan. 10-re (ad quind. dict. fe. B. 

Johannis ap. et ev.) a királyi jelenlét elé idézték, Fábián, Batha-i apát ellenében. D. die 

domin. prox. p. fe. Circ. d., a. eiusdem 1362. 

E.: DL 77299 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. B. 428.) Hátoldalán azonos kcz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópccsét maradványa. (Hiányos.) 

K.: Z. 111. 203-204. (142. sz.). 

272. 1362. január 28. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy mi-

vel korábban kiadott nyílt oklevele (lsd. 270. sz.) értelmében, egyrészről Vilmos vá-

lasztott (electus) és megerősített (confirmatus) pécsi [püspökj és a pécsi vár 

castellanus-a: János mr., másrészről pedig Gyula-i Jakab fia Miklós fiai: Jakab és Mi-

hály mr.-ek között, jan. 27-én (in quind. oct. fe. Epif. d.), vérontás ügyében, és más 

vitás kérdésekben 6 nemesnek mint fogott bíráknak kellett dönteni, ezért a konvent az 

említett időpontban tanúul küldte Jakab pap testvért, akinek jelenlétében Péter fia: 

Bertalan, Vilmos Neiugh-i jobbágya elpanaszolta, hogy Jakab mr. [1361.] ápr. 6-án (f. 

III. prox. p. oct. fe. Passce d.) Pettre nevű birtokáról két ökrét elvitte. Erre Jakab mr. 

azt válaszolta, hogy azon a napon azt a két ökröt nem Bertalan, hanem Orrus (dict.) 

Mihály fiainak birtokáról, törvényesen vitte el. Ezek után a Pécs városából (civitas) 
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való András fia: János elmondta, hogy az említett Mihály mr. [1361.] dec. 22-én (f. 

IV. prox. an. fe. Nat. d.) 6 ökrét elvitte, amire Mihály azt válaszolta, hogy Kesefeuld 

birtokról azért vitt el 6 ökröt, mert János az ő vámszedőhelyét elkerülve, más úton 

akart menni. A birák úgy döntöttek, hogy márc. 5-én (sabb. prox. an. domin. 

Invocavit) a konvent színe előtt Jakabnak két, Mihálynak pedig három nemes társasá-

gában, az oltáriszentség elé állván meg kell esküdniük állításaikra. D. 2. die termini 

prenotati, a. d. 1362. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulav lt. 4. 29. (DF 259861) Hátoldalán egykorú cs 18. századi tárgymcgjelölcs. 
valamint kerek zárópccsct nyoma. (Hiányos.) 

273. 1362. február 26. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Péter 

fia: János c. és fia: Leukus, [Pécs]várad városából (civitas), a másikról pedig Nagy 

(magnus) Kelemen fia: Balázs, szintén [Pécs]váradról megjelenvén, előbbiek egy vásá-

rolt házhelyüket (sessio sive fundus curie), amely a városban, Salamon veje (gener): 

Szolga (sclavus) András és [Tamás] fia: Miklós házhelye közt fekszik, egy kőházzal 

(lapideo pallacio) és egyéb épületekkel, továbbá három szőlőjüket, amelyek a város 

Ny-i részén fekszenek, s melyek közül kettőnek É felöl a [Pécsjváradról Heten-be 

menő nagy út, K felől Kwn (dict.) Péter és Beder, Ny felöl az említett Balázs, Beller 

(dict.) An[drá]s és Gudyth (dict.) Balázs a szomszédai, a harmadik pedig az említett út 

mellett K-re, Kulcsár (claviger) Tamás szőlője alatt D-re fekszik, továbbá egy mészár-

széket (maccellum), amely Gardus (dict.) János mészárszéke mellett D-re fekszik, to-

vábbá a Neuiguelgh nevű völgyben fekvő kaszálót, amelynek K felől a [pécs]váradi 

egyház malmának árka, D felöl, egy régi vízmosáson (meatum aque) túl Tamás fia: 

Péter, Ny felöl egy régi árok, É felöl pedig a [pécs]váradi egyház említett malomárkán 

túl, Augustinus fia: Ipolitus malma a szomszédai, mindezeket a szomszédok beleegye-

zésével, mivel ők ezeket megvenni nem akarták, eladja az említett Balázsnak, a tőle 

átvett, 6 pensa-val számított 50 M. dénárért. Erről a konvent, fuggőpecsétjével meg-

erősített privilégiumot ad ki. D. a. d. 1362., IV. Kai. Marcii. Fridricus lévén a perjel, 

Benedek a custos, János pedig a kántor. [A.] 

E.: DL 5114 (NRA. 390. 14.) A kezdő C bclü szépen díszített. (Hiányos.) 
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274. 1362. március 19. 

A [pécs]váradi (Warad\ens\s~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [I ] 

Lajos királynak (H.), hogy 1362. febr. 19-én (.sabb. prox. an. fe. B. Mathie ap., a. d. 

1362.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Nempti-Afewipfy-' Miklós fia: János királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, 

akik márc. 9-én (f. IV. an. fe. B. Gregorii pape) megtudták, hogy Zentgyrg-i Pál fia: 

Miklós jan. 31-én (f. II. prox. an. fe. Purif. virg.) magához hívatván Karon-i Lekus fia: 

Miklósnak és András fia: Istvánnak, Péter fia: Peteu nevű famulus-át, őt fogva tar-

totta és az említetteknek a pécsi Szentlélek kolostorban lévő tulajdonjogát igazoló 

oklevelét, az azt tartalmazó ládával (scrinium) együtt - Miklós és István tudta nélkül, 

sőt, miközben István ágyban fekvő beteg volt - elvette, miként azt az említett kolostor 

apácái is megerősítették. D. sabb. prox. an. domin. Oculi, a. supradict. 

E.: DL 49278 (Mérey cs. lt. 59.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét 
darabkái. 

275. 1362. április 29. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

1362. ápr. 29-én (a. d. 1362., f. VI. prox. an. fe. B. Philipi et Jacobi ap.) előtte 

Wezzeus mr. fia: János mr., feleségének: Annus-nak és lányának: Anna úrasszonyok-

nak a nevében, a garamszentbenedeki (S. Benedicti de iuxta Gron) konvent ügyvéd-

valló levelével megjelenvén, eltiltotta Wezzeus mr.-t attól, hogy a közte és Mare-i 

Gúnya fia: István mr. közti ügyekben keletkezett okleveleket, az említett úrasszonyok 

tudta és beleegyezése nélkül érvénytelenítse és átadja István mr.-nek. D. a. et die 

prenotatis. 

E.: DL 87375 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 175.) Hátoldalán azonos és egykorú kéz írásával is tárgy-
mcgjelölés. 18. századi tartalmi öszcfoglaló. valamint kerek zárópccsét maradványai. 
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276. 1362. április 29. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

1362. ápr. 29-én (a. d. 1362., f. VI. prox. an. fe. B. Philipi et Jacobi ap.) előtte 

Wezzeus mr. fia: János mr., feleségének: Annus-nak és lányának: Anna úrasszonyok-

nak a nevében, a garamszentbenedeki (S. Benedicti de iuxta Gron) konvent ügyvéd-

valló levelével megjelenvén, eltiltotta Wezzeus mr.-t attól, hogy Mare-i Gúnya fia: 

István mr.-rel, a Mare várral és annak területén bírt bármely birtokrésszel, malommal 

vagy legelővel kapcsolatban, az említett úrasszonyok tudta és beleegyezése nélkül, 

bármiféle egyezséget kössön, vagy a már megkötött szerint rendelkezzen. D. a. et die 

prenotatis. 

E.: DL 87376 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 176.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 18. 
századi tartalmi öszefoglaló. valamint kerek zárópecsét maradványai. 

277. 1364. április 25. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

szenterzsébeti (de Sancta Elizabeth) Mihály fia György özvegye, valamint fiai: Jakab 

és Mátyás, a másikról pedig Zengal-i (dict.) Pétrer fia: János c., Pécs városi (civitás) 

polgár megjelenvén, előbbiek, azon malomfelüket, amely Warkun falu patakján 

(fluvium), szenterzsébeti Ágoston fiai: Ipolitus és Tamás malmától feljebb található, és 

amelynek másik fele az említett Zengal-i (dict.) Péter fia: János c. tulajdona, eladják 

ezen János c.-nek, a tőle átvett, 6 pensa-val számított 16 M. dénárért. Erről a konvent, 

fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. a. d. 1364., VII. Kai. Maii. 

Fridricus lévén a perjel, Benedek a custos, János pedig a kántor. 

E.: DL 77321 (Zichy cs. zsélvi lt. 218. B. 68.) Kétsoros, alig díszített kezdő C betűvel. 
K.: Z. III. 230-231. (164. sz.). 

278. 1364. július 17. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Zengal-i (dict.) Péter fia: János, Pécs városi (civitas) polgár, a másikról pedig Ulricus 

[pécsjváradi apát jegyzője, Sibolsdor-i Sifridus fia: János mr., valamint Sibolsdor-i 
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Marcardus fia: Henrik kulcsár (claviger) megjelenvén, előbbi, azon malmát, amely 

Warkun falu patakján (fluvium), Ágoston fiainak malmától feljebb található, eladja az 

említett János mr.-nek és Henriknek, a tőlük átvett, 6 pensa-val számított 25 M. déná-

rért. Mivel a vételár 2/3-át János, 1/3-át pedig Henrik fizette, a tulajdonjogban is ha-

sonló arányban osztoznak. A malomra vonatkozó tulajdonjogát igazoló oklevelet Já-

nos átadta a vevőknek, az esetleg át nem adottakat pedig érvénytelennek nyilvánítja. 

Erről a konvent, a felek kérésére, fiiggöpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. 

D. a. ab incarn. d. 1364., XVI. Kai. Aug. Fridricus lévén a perjel, Benedek a custos, 

Miklós pedig a kántor. 

E.: DL 77332 (Zichy es. zsclyi H. 218. B. 69.) Kétsoros, díszített kezdő C betűvel, vonalazott hártyán. 
Alján a pecsét. írást tartalmazó hártyaszalagon függ. 

K.:Z. III. 248-249. (175. sz.). 

279. 1364. augusztus 28. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Konth Miklós nádor-

nak, a kunok bírájának itt tartalmilag átírt, memoriális oklevele értelmében, a néhai 

Tuteus mr. fia: László mr. aug. 27-én (in oct. fe. B. regis Stephani) megjelenvén, 9 

nemes társaságában megesküdött, hogy a jelen évben, Boxa-i Bálint fia: Lászlónak 40 

forintot és egy csikót (poledrus) adott zsoldként (stipendium), amit azonban, mivel ő 

nem szolgálta meg, visszavett. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1364. 

E.: DL 77328 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. B. 435.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét nyoma. 

K.: Z. III. 249-250. (176. sz.). 

280. 1364. augusztus 31. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Konth Miklós nádor-

nak, a kunok bírájának itt tartalmilag átírt, memoriális oklevele értelmében, a néhai 

Tuteus mr. fia: László mr. aug. 30-án (4. die oct. fe. B. regis Stephani) megjelenvén, 3 

nemes társaságában megesküdött, hogy a nádor oklevelében szereplő, Fábián testvér, 

Batha-i apát ellen elkövetett gaztettekben ártatlan. D. 2. die termini prenotati, a. d. 

1364. 
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E.: DL 77334 (Zichy cs. /.sélyi ll. 211. B. 441.) Hátoldalán a/.onos ke/. Írásával lárgymcgjclölés és 
kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

K.: Z. III. 250-251. (177. s/..). 

281. 1364. november 13. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje 1364. okt. 13-án (in fe. B. 

Briccii conf., a. d. 1364.) kelt oklevele, amely szerint előtte Zemel-i Ag fia Miklós fia: 

Adam (dict.) Márton megjelenvén elmondta, hogy észszerű megfontolással úgy dön-

tött, hogy ha örökösök nélkül halna meg, akkor a Baranya m.-i Zemel és Indya nevű 

öröklött birtokainak felét, lelke üdve érdekében Vilmos pécsi püspöknek és a pécsi 

egyháznak adományozza. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklcvcl volt. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor. 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 

2. Garai Miklós nádor. é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. l.-bcn. 1365-ös évszámmal.) 
Mcgj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. oki. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

282. 1364. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1364-ben (a. d. 1364.) kelt oklevele, 

amelyben jelenti [1] Lajos királynak, hogy parancsára a királyi ember mellé rendelte 

tanúul kiküldöttjét, akik megtudták, hogy ugyanabban az évben Thetes fia: László, 

jobbágyaival a Laak-i Salamon fia: Péter mr. Bodrog m.-i Tharnok nevű birtokához 

tartozó szántóföldet - per lévén köztük függőben - felszántatta és bevetette, miután 

pedig az ott növő kölest (milium) és gabonaféléket (annona) a kiküldöttek saját sze-

mükkel látták, Lászlót és jobbágyait a birtok haszonvételeinek élvezetétől és a termés 

elvételétől eltiltották. 

E.: -
Tá.: Bcbek István ob.. 1366. máj. 1. után > Uő. 1368. máj 26. > LackFi István nádor. 1391. ápr. 4. DL 

78057 (Zichy cs. /.sélvi lt. 211. B. 750.) 
K..: Z. IV. 456. (378. sz.). (Tá.-ban.) 
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283. 1365. március 1. 

A [pécsjváradi (Warad\ensis~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [I.] 

Lajos királynak (H), hogy 1365. fehr. 12-én (in fe. fí. Kulalie virg.) Visegrádon keli, 

gyűrűspecsétjével megerősített és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Zenthgyurg-i János fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Márton pap testvért, akik 

febr. 28-án (f. VI. prox. p. diem Cinerum) [Wezzeus fia: János és Tuteus fia: László]* 

Geeth nevű birtokára menvén, és oda a szomszédokat, de különösképp Tamás fia: 

János Laak-i, Herchegh (dict.) Péter fia: Péter Danuuch-i és a pécsi kápt. Merse-i job-

bágyait összehívván, őket a birtok haszonvételeinek élvezetétől eltiltották. D. sabb. 

prox. an. domin. Invocavit, a. supradict. 

E.: DL 87398 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 179.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is tar-
talmi összefoglaló, előbbiben 'Hcrcheg' névalak, valamint kerek zárópccsét darabkái. 

Mcgj.: '"Csak a hátoldalon lévő. azonos kézzel irt tartalmi összefoglalóban szereplő információk. 

284. 1365. március 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1365. márc. 12-én (in fe. B. Gregorii 

pape, a. d. 1365.) kelt oklevele, amely szerint előtte Emel-i Ag fia Miklós fia: Adam 

(dict.) Miklós megjelenvén elmondta, hogy mivel örökösei nincsenek, ezért a Barania 

m.-i Zemel és India (Tá. 2.: Indya) birtokokon lévő valamennyi öröklött birtokrészét, 

valamint összes egyéb, idegen kézen lévő birtokát és birtokrészét is, Emel birtokot 

kivéve, lelke üdve érdekében Vilmos pécsi püspöknek és a pécsi egyháznak adomá-

nyozza, azzal a kikötéssel, hogy ha a püspöknek az ő másoknál lévő birtokaiból sikerül 

visszaszereznie valamit, akkor ö azok birtokában élete végéig megmaradhat. Hozzájá-

rul továbbá, hogy carnalis frater-e: Igaz (dict.) Márton és Ag fia István fia: Leukus 

(Tá. 2.: Lewkus) birtokai a püspök és egyháza tulajdonába kerüljenek. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor. 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 

2. Garai Miklós nádor. é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Mcgj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 
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285. 1365. március 19. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről a né-

hai Wezzeus mr. fia: János mr., a maga és carnalis frater-ének, Wezzeus fia: Miklós 

mr.-nek, valamnit Tuteus fiának: László mr.-nek a nevében is, a másikról pedig 

Farkaslyuk-i Miklós fia: Fakou (dict.) János megjelenvén, utóbbi, a Tolna m.-ben fek-

vő Farkaslyuk nevű birtokát, a hozzá tartozó szántóföldekkel, rétekkel, legelőkkel, 

erdőkkel, berkekel, valamint egyéb haszonvételeivel, tartozékaival és jogaival együtt, 

ellentmondás nem lévén, eladja Jánosnak, Miklósnak és Lászlónak, részint vér szerinti 

rokonságuk (linea proximitatis et sangvineitatis) miatt, részint pedig a tőlük átvett, 6 

pensa-val számított 50 M. dénárért. Erről a konvent, az oklevél visszahozatala esetére 

privilégium kiadását ígéri. D. f. IV. prox. p. domin. Oculi, a. d. 1365. 

E.: DL 87400 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 167.) Hátoldalán egykorú és 18. századi tárgymegjelölés, 
valamint kerek pecsét maradványa. 

286. 1365. március 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1365. márc. 21-én (in fe. B. Benedicti 

abb., a. d. 1365.) kelt oklevele, amely szerint előtte Balassefalva-i (Tá. 3.: 

Balaseefalwa) Balasa (ge.: Balase) fia: Simon, Thewthus (Tá. 2.: Tewteus) (Tá. 3.: 

Thythews) fia: László mr.-nek és Vezeus (Tá. 3.: Wezzews) fiainak: Jánosnak, Mik-

lósnak és Tamásnak a nevében megjelenvén, Ag (Tá. 3.: Agh) fia Miklós fiait: Adam 

(Tá. 3.: Adaam) (dict.) Miklóst és Igaz (dict.) Mártont, valamint ezen Ag fia István 

fiát: Lewkus-t, (Tá. 3.: Lewkws) Emel (Tá. 3.: Emwl) nevű birtokuk eladásától vagy 

bármiféle elidegenítésétől, mindenki mást pedig, de különösképp Dénes erdélyi vajdát 

és frater-eit annak megszerzésétől eltiltja. 

E . : -
Tá.: 1. Garai Miklós nádor. 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 

2. Garai Miklós nádor. é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
3. Garai Miklós nádor. 1424. máj. 7. DL 79885 (Zichy cs. zsélvi lt. 213. 1956.) 

R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér veget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 
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287. 1365. április 29. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje tudatja, hogy Leharchfalua-i 

Mark fia: Tamás mr.-hez, mivel ő ágyban fekvő beteg volt, kiküldte Miklós pap test-

vért, akinek - és más nemeseknek - jelenlétében Tamás mr., testileg betegen, de szel-

lemileg épen, úgy végrendelkezett, hogy a néhai Myukch bán fia: István mr. fia: Akus 

mr.-re - aki őt minden ügyében saját fáradozásával és költségén segítette - hagyomá-

nyozza a Baranya m.-ben fekvő Leharchfalua birtokban lévő öröklött birtokrészét, 

vásárolt birtokrészei kivételével, szántókkal, rétekkel, [kaszálókkal], erdőkkel, ber-

kekkel, szőlőkkel - amelyek közül egyet feleségének: Erzsébet úrasszonynak, valamint 

Klára és Margit nevű lányainak adott - , valamint minden egyéb haszonvételével, tarto-

zékával és jogával együtt, azzal a kikötéssel, hogy ha fia születne, akkor mindent ő 

örököljön, ha azonban fiú örökös nélkül halna meg, akkor feleségének és lányainak 

Akus mr. összesen, 8 pensa-val és 16 dénárjával számított 100 budai (Budensis) M.-t 

tartozik fizetni. D. f. III. prox. an. fe. B. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1365. 

E.: DL 94089 (Saller Festetics 95. 19.) (Hiányos.) 

288. (1365.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1365-ben (a. d. 1365.) kell, [I.] Lajos 

királynak szóló, a parancslevelet is átiró jelentő oklevele, amely szerint a királyi ember 

mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik megtudták, hogy Tuteus fia: László mr., azért, 

hogy a Hercheg (dicl.) Péter mr. özvegyének Daut nevű falujában rendezett vásárt 

tönkre tegye, az oda tartó kereskedőket erőszakkal a saját vásárára, Gara nevű falujá-

ba térítette el és ott sokáig visszatartotta. 

E.:-
Tá.: Bebck István ob.. 1366. febr. 7. DL 77359 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 449.) (E.-ről.) (Hiányos.) 
K.: Z. III. 286-287. (200. sz.). (Tá.-ban.) 

289. 1366. március 30. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) konvent 1366. márc. 30-án (f. II. prox. p. domin. 

Ramispalmarum, a. incarn. d. 1366.) kelt oklevele, amely szerint előtte Zemel-i Ag fia 
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István fia: Lewkus megjelenvén elmondta, hogy mindazokért a jótéteményekért, ame-

lyeket szorult helyzetében Vilmos pécsi püspöktől és a pécsi egyháztól kapott, a Bara-

nya m.-i Zemel, Emel, India (Tá. 2.: Indya) és Thotfalu (Tá. 2.: Thothfalw) birtokokon 

' lévő birtokrészeit most a püspöknek és egyházának adományozza azzal a kikötéssel, ő 

azok birtokában élete végéig megmaradhat, örökös nélküli halála esetén pedig teljes 

mértékben a megadományozottakra szálljanak. 

E.: - Tá. szerint privilégium volt. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 

2. Garai Miklós nádor, é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. l.-bcn, 1368-as évszámmal.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. oki. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

290. 1366. május 9. 

A pécsváradi konvent 1366. máj. 9-én (sabb. prox. an. fe. Asc. d., a. d. 1365.) 

kelt oklevele, amely szerint előtte Thewthus (Tá. 2.: Tywtheus) (Tá. 3.: Thythews) fia: 

László mr. megjelenvén, Adam (Tá. 3.: Adaam) (dict.) Miklóst [...] (Tá. 2.: Emel) (Tá. 

3.: Emwl) és [...] (Tá. 2.: Agtotya) (Tá. 3.: Agthothya) birtokok elidegenítésétől, min-

denki mást pedig, de különösképp Bálint [!] pécsi püspököt és frater-eit azok meg-

szerzésétől eltiltja. 

E.: -
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) (Hiányos.) 

2. Garai Miklós nádor, é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
3. Garai Miklós nádor, 1424. máj. 7. DL 79885 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1956.) 

R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben, és mivel az hiányos. Emel és Thotfalu |i | birtokneveket helyettesít 
be.) 

Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-
dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

291. 1366. július 3. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy gyűrüspecsétjével megerősített, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák 

számára egy évre kiadott, általános érvényű, nyílt parancslevelének engedelmesked-

vén, Peterd-i [?] László fia: Pál királyi emberrel tanúul küldte Márton pap testvért, 

akik júl. 2-án (f. V. prox. p. fe. B. Petri et Pauli ap.) megtudták, hogy Zyl-i Demeter 
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fia: György, az apácák Merse nevű birtokához tartozó szántóföldeket, legelöket és 

kaszálókat már egy éve elfoglalva tartja, és lekaszáltatja, per lévén függőben közöttük. 

A kiküldöttek azt is megtudták, hogy Pethe fia: János, az apácák Kusuk-i jobbágya, 

miután a Berky nevű birtokon jún. 24-én (in fe. B. Johannis Bapt.) tartott vásáron lo-

vát 10 forintért eladta, hazafelé tartott, Simon fiai: Miklós és Mihály, rablógyilkos 

módjára (more latrocinio) rárontva meg akarták ölni, a küzdelemben János 10 forintját 

és más holmiját elvesztette, kárát pedig nem téritették meg. Megtudták továbbá, hogy 

Busw-i István fia: Domonkos, az apácák Somogy m.-i Beelch nevű birtokához tartozó 

erdőt Busw-i jobbágyaival elfolalta, a királyné Busw-i birtokához csatolta és mosta-

náig is használtatja velük. D. f. VI. prox. p. predict. fe. B. Petri et Pauli ap., a. d. 1366. 

E.: DL 5470 (Mon. Poson. 57. 18.) 

292. 1366. szeptember 16. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Tuteus fia: László mr., a másikról pedig Laak-i Salamon fia: Péter mr. megjelenvén, 

előbbi kötelezi magát, hogy Péter mr.-nek, a tőle kölcsönbe kapott, 6 pensa-val szá-

mított, 10 M. dénárt [1367.] jan. 8-án (in oct. diei Strennarum) visszafizeti, valamint 

ha ezt elmulasztaná, akkor ezen összeg dupláját kell fizetnie. D. 2. die oct. fe. Nat. 

virg. glor., a. d. 1366. 

E.: DL 77375 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. B. 456.) Hátoldalán azonos kcz írásávla tartalmi összefoglaló 
cs kerek zárópecsct nyoma. 

Emi.: pécsváradi konvent. 1367. jan. 9. DL 77386 (Zichy cs. zsclyi lt. 211. B. 478.) Lsd. 298. sz. 
K.: Z. III. 314. (216. sz.). (E.-ről.) 

293. 1366. október 19. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Konth Miklós báró-

nak, nádornak és a kunok bírájának, hogy tartalmilag itt átírt oklevelének értelmében, 

Leus-i Marcellus fia: János királyi emberrel, Tuteus fia: László mr. képviseletében 

tanúul küldte Márk pap testvért - Saag-i Miklós fia: Egyed mr. a maga részére sem 

királyi, sem konventi ember kiküldéséről nem gondoskodott akik okt. 6-án (in oct. 

fe. B. Michaelis arch.) Toty birtokra menve, azt fogott bírák segítségével felbecsülték. 
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Eszerint a birtok, szántóföldekkel, mezőkkel, legelökkel, berkekkel és a Fyuzerdew 

(dict.) erdőkkel 15 ekealj kiterjedésű. Az ott lévő templom 25 M -t, a 11 halászóhely 

pedig, amelyek közül 5 a Gyalmastou-n és a Holthduna-n, 6 pedig a Veyzehtou-n és a 

Rekezeztuw-n van, 400 forintot jövedelmez évente. A szemre 1 mérföldre (miliare) 

becsült Sebesduna (dict.) Duna folyó és az 50 házhely (sessio) értékének felbecslését 

azonban megfontolás végett visszaküldik. Egyed mr. ügyvédje: András a becslést, 

minthogy az szerinte eltúlzott, nem fogadta el. D. 2. die fe. B. Luce ev., a. d. 1366. 

E.: DL 77378 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. B. 459.) Hátoldalán azonoskéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

K.:Z. III. 318-319. (220. sz.). 

294. 1366. december 10. 

A [pécsjváradi (Waradyensis^Pechwaradyensis) monostor konventje jelenti 

[I ] Lajos királynak (H ), hogy gyűrüspecsétjével megerősített, 1366. nov. 8-án (4. die 

fe. B. Emerici ducis el conf, a. d. 1366.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének en-

gedelmeskedvén, Beren-i István fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Theudricus 

pap testvért, akik dec. 4-én (f. VI. prox. an. fe. B. Nicolai conf.) a Wolkow m.-i 

Benchench birtokra mentek, és annak, a Szt. Jakab-apostol egyház felétől D-re eső 

felét - miként az Vörös (rufús) János és a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák 

oklevelében szerepelt - , az apácák részére visszafoglalni, mások birtokaitól elhatárolni 

és az apácák tulajdonába iktatni akarták, ám ettől János eltiltotta őket, amiért is a ki-

küldöttek Jánost [1367.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) a királyi jelenlét elé idézték, 

az apácák ellenében. D. f. V. prox. p. fe. Conc. virg. glor., a. supradict. 

E.: DL 5511 (Mon. Poson. 56. 23.) Hátoldalán azonos és egykorú kéz írásával is tárgymegjclölés. 
valamint kerek pecsét nyoma. 

295. 1366. december 10. 

A [pécs]váradi (Waradyens\s~Pechwaradyensis) monostor konventje jelenti 

[I ] Lajos királynak (H.), hogy gyűrüspecsétjével megerősített, 1366. nov. 8-án (4. die 

fe. B. Emerici ducis et conf, a. d. 1366.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének en-

gedelmeskedvén, Beren-i István fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Theodricus 
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pap testvért, akik dec. 4-én (f. VI. prox. an. fe. B. Nicolai conf.) a Wolkou m.-i 

Benchench birtokra mentek, amelynek egy részbirtokát, amely a Szt. Jakab-apostol 

egyházának bitokfelétöl E-ra, a Cykador-i monostor birtoka felé esik, és amelyet, a 

rajta lévő 20 mansio-val együtt Balázs fiai: Miklós, Balázs és Balázs birtokoltak, mivel 

ők ott megjelenvén nem ellenkeztek, és mivel ellentmondás az elkövetkező 3 napban 

sem volt, a birtokrészt a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák tulajdonába iktat-

ták. D. f. V. prox. p. fe. Conc. virg. glor., a. supradict. 

E.: DL 5512 (Mon. Poson. 39. 15.) 

296. 1366. december 10. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy gyürűspecsétjével megerősitett, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák 

számára egy évre kiadott, általános érvényű, nyílt parancslevelének engedelmesked-

vén, Beren-i István fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Theudricus pap testvért, 

akik dec. 4-én (f. VI. prox. an. fe. B. Nicolai conf.) Benchench-i Vörös (rufús) János 

fiait: Pétert, Lászlót és Jakabot, Benchench-i birtokrészükön [1367 ] febr. 13-ra (ad 

oct. fe. Epiph. d.) a királyi jelenlét elé idézték, az apácák ellenében. D. f. V. prox. p. 

fe. Conc. virg. glor., a. d. 1366. 

E.: DL 5515 (Mon. Poson. 56. 19.) Hátoldalán a/onos és egykorú kéz írásával is tárgymegjclölés. 
valamint kerek pccsct töredékei. 

297. 1366. december 10. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I ] Lajos királynak 

(H.), hogy gyürűspecsétjével megerősített, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák 

számára egy évre kiadott, általános érvényű, nyílt parancslevelének engedelmesked-

vén, Beren-i István fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Theudricus pap testvért, 

akik dec. 7-én (f. II. prox. p. fe. B. Nicolai conf.) az apácák Wolkou m.-i Benchench 

nevű birtokára menvén, ott mindenkit - de különösképp Benchench-i Balázs fiait: 

Miklóst, Balázst és Balázst - eltiltottak a birtok haszonvételeinek élvezetétől. D. f. V. 

prox. p. fe. Conc. virg. glor., a. d. 1366. 
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E.: DL 5516 (Mon. Poson. 63. 13.) Hátoldalán azonos kéz írásával lárgymcgjclölés és kerek 
zárópccsét töredékei. 

298. 1367. január 9. 

A [pécs]váradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, korábbi, tartamilag itt 

átírt, memoriális oklevelének (Isd. 292. sz.) értelmében, Tuteus fia: László mr. jan. 8-

án (in oct. diei Strennarum) megjelenvén, 6 pensa-val számított 10 M. dénár tartozá-

sát, Laak-i Salamon fia Péter mr.-nek készpénzben (in promptis denariis) megadta. D. 

2. die termini prenotati, a. d. 1367. 

E.: DL 77386 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 478.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. III. 324-325. (227. sz.). 

299. 1367. március 25. 

A [pécsjváradi (Waradiensis~/1echwaradiensis) monostor / egyház konventje 

jelenti Konth Miklós nádornak, a kunok bírájának, hogy 1367. febr. 25-én (2. die fe. 

B. Maíhie ap., a. d. 1367.) Visegrádon kelt és itt átírt oklevele értelmében, 

Zenthmiklous-i Dénes fia: Pál nádori emberrel tanúul küldte Márk pap testvért, akik 

márc. 18-án (f. V. prox. an. domin. Oculi) a Bodrogh m.-i Lazlouaranyana nevű bir-

tokra mentek, annak mások kezén lévő felét visszavették, határait megújították és 

Barthan-i Peres (dict.) Mihály tulajdonába iktatták - mivel állítólag az ő tulajdona - , 

majd 3 napig ott várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. D. f. V. prox. an. domin. 

Letare, a. d. supradict. 

E . : -
Á.: Kont Miklós nádor. 1367. ápr. 7. > Opuliai László nádor. 1368. aug. 25. DL 5528 (NRA. 1540. 

11.) 

300. 1367. augusztus 9. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, Bubeek István c., ob. 

tartalmilag itt átírt, memoriális oklevelének értelmében, Tuteus fia: László mr. aug. 8-

án (in quind. fe. B. Jacobi) megjelenvén, 25 nemes társaságában megesküdött, hogy a 
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Vilmos (Wylhermus) pécsi püspök ellen elkövetett tettekben ő és frater-e: Miklós 

egyaránt ártatlanok. D. 2. die termini prenotati, a. d. 1367. 

E.: DL 77391 (Zichy cs. zsclyi 11. 211. B. 480.) Hátoldalán azonos kcz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét maradványa. 

K..: Z. III. 332-333. (232. sz.). 

301. 1367. augusztus 17. 

A [pécsjváradi (Waradyem\s~Pechwaradyensis) monostor konventje jelenti 

László hg.-nek (p'rinceps), Opulia hg.-ének (dux), nádornak, a kunok bírájának, hogy 

1367. júl. 25-én (in fe. B. Jacobi ap., a. d. 1367.) Visegrádon kell és itt átírt oklevlele 

értelmében, Nempty-i Péter fia: János nádori emberrel tanúul küldte Benedek pap test-

vért, akik aug. 11-én (f. IV. prox. p. fe. B. Laurencii mart.) a Baranya m.-i Woyzlou 

birtokra mentek, és azt, más birtokoktól elhatárolván, Nemply-i Miklós fia: Jakab tu-

lajdonába akarták iktatni, de az apácák ott megjelent famulus-a és officialis-a: Subas 

(dict.) Miklós őket ettől eltiltotta, amiért is a kiküldöttek az apácákat aug. 27-re (ad 

oct. fe. B. regis Stephani) a nádori jelenlét elé idézték Jakab ellenében. D. f. III. prox. 

p. Ass. [virg.j glor., a. supradict. 

E.: DL 5580 (Mon. Vbuda. 4. 18.) 

3(12. 1367. augusztus 18. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.j Lajos királynak 

(H.), hogy a Wylhermus pécsi püspök részére egy évre kiadott, általános érvényű pa-

rancslevelének engedelmeskedvén, Munkad-i István fia: Bakou királyi emberrel tanúul 

küldte János pap testvért, akik aug. 14-én (sabb. prox. an. fe. Ass. virg. glor.) a püs-

pök Narad nevű birtokára menvén, annak határait, a püspök által bemutatott oklevél 

alapján megjárták. A határ Lutha falu határában kezdődik, a Boul faluba menő nagy 

útnál. Innen É-ra két, lerombolt határjel, majd Ny-ra két, részben lerombolt határjel és 

három körülszántott (peraratus) földjel, É felé, a Musgougatha nevű nagy völgy men-

tén három régi határjel, Lutha falu szomszédságában. Innen egy völgyben haladva, a 

birtokot a [pécsjváradi monostor földjétől elválasztó határjel, majd K felé, e völgy 

végében, a hegyoldalban, egy nagy út mentén 3 földjel. Innen, a [pécsjváradi monostor 
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Siwr (dict.) faluja mellett, körtefáknál lévő néhány régi határjel, majd K felé egy nagy 

völgyön túl, hat régi határjel. Ezután a monostor Chasta nevü erdeje, ahonnan K-re, 

egy út mentén három lerombolt régi földjei. Ezen az úton D-re Isow fia: a néhai Ger-

gely földje, amely most Tuteus fia: László mr.-é. Innen K-re egy telepített (regulus) 

erdő felé két lerombolt hatáijel, majd az erdő mellett D, K, majd É felé, a Danouch 

faluból [Pécsjváradra (Waradinum) vivő út mentén három körülszántott (peraratus) 

határjel. Ezen az úton, határjelek mentén K-re, majd D felé két hold hosszan, ahol egy 

szilfa bozótban (dumus ulmorum) az említett Gergely földjének határához ér. Innen 

M[oy?]sa falu mentén K-re, majd egy ösvényen (sémita) D felé egy szilfánál öt határ-

jel. Innen, Bathya-i Tamás földje mentén Ny-ra, majd kis völgye mentén, egy ligeten 

átvágva egy dombnál négy határjel. Ezután D-re, majd Ny-ra fordulva a néhai Both fia 

János fiainak: Miklósnak és Both-nak a földje, amely jelenleg Miklós templomszolgáé 

(candelator). Innen ÉNy-ra, a Harsan felől jövő út mentén három régi határjel, majd É 

felé még három - az egyikben két tölgyfa Ny felé pedig újabb három, bennük 

ugyancsak tölgyfa. Innen két út között (in medio) a Lutha erdő szöglete, ahol Ny-ra 

három út közepén (in medio) a birtokot a néhai János fiainak földjétől - amely most 

Miklós templomszolgáé (candelator) - elválasztó három határjel. Innen É felé egy 

nagy úton halad Lutha faluig, majd a Chazarmegew völgyig, ahonnan viszatér a kez-

dőponthoz. A kiküldöttek a határ bejárása után a határjeleket meg akarták újítani, de 

László mr. ügyvédje: Simon, ura nevében, a Lutha, Kerekeghaz és Moysa birtokok 

felé eső határjelek megújításától eltiltotta őket, ezért László mr.-t okt. 6-ra (ad oct. fe. 

B. Michaelis arch.) a királyi jelenlét elé idézték, Vilmos, pécsi püspök ellenében. D. f. 

IV. prox. an. fe. B. regis Stephani et conf., a. d. 1367. 

E.: DL 77392 (Zichy cs. zsélvi lt. 211. B. 481.) Hátoldalán azonos kcz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét maradványa. (Hiányos.) 

K.: Z. III. 333-336. (233. sz.). 

303. 1367. szeptember 24. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

1367. szept. 24-én (a. d. 1367., f. VI. prox. an. fe. B. Cosme et Damiani mart.) előtte 

Balasey (Tá. 1. gen.: Balasse) (Tá. 2. gen.: Balase) (Tá. 3. gen.: Balasee) fia: Simon, 

Tuteus (Tá. 1., 2.: Theutus) (Tá. 3.: Thythews) fia: László mr. nevében, a konvent 
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ügyvédvalló levelével megjelenvén, Adaam (Tá. 1.: Adam) (dict.) Miklóst, Miklós fia: 

Mártont és Zemel-i István fia: Leukus-t (Tá. 1., 2.: Lewkus) (Tá. 3.: Lewkws), Emen 

(Tá. 1., 2.: Emel) (Tá. 3.: Emwl) nevű birtokuk eladásától, elzálogosításától vagy el-

idegenítésétől, másokat pedig, de különösképp Miklós erdélyi vajdát és frater-eit an-

nak, a szomszédság jogán történő megvételétől és elfoglalásától eltiltotta. D. a. et die 

prenotatis. 

E.: DL 87424 (Esterházy hg. cs. lt. 32. B. 106.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét nyoma. 

Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) (E.-ről.) 
2. Garai Miklós nádor. é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 

R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

304. 1367. október 12. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Gyula-i Miklós fiai: 

Jakab, Mihály és Poth mr.-ek megjelenvén, bölcs megfontolás után, testvéri szeretettől 

vezettetve, birtokaikon egymás között az alábbiak szerint osztoznak meg: Gyula nevű 

birtokukon apjuk egy házhelye (fundus curie) és az azzal É felé szomszédos házhely 

Poth mr.-é. Innen É-ra a fürdőig (balneum) egy sessio, D-re Kosa házhelyéig, Jakab 

mr.-é. Kosa házhelye Mihály mr.-é, ugyanott egy másik házhely Poth mr.-é. Innen D-

re, egy másik Kosa házhelyéig Mihály mr.-é. Innen D-re, Tamás fia: János házhelyéig 

Poth mr.-é. Ezen Tamás fia: János házhelye és attól D-re a birtok határáig Mihály mr.-

é. A falu másik, Ny-i felén, a birtokfél határától É-ra Mihály házhelyéig Poth mr.-é. 

Mihály házhelye és attól É-ra Kwn (dict.) Domonkos házhelyéig Jakab mr.-é. Kwn 

(dict.) Domonkos házhelye és attól Poth mr. házhelyéig Poth mr.-é. Innen Szabó 

(sartor) Lőrinc házhelye és a falu Ny-i felének D-i részén egy házhely Poth mr.-é, ettől 

Ny-ra egy házhely Jakab mr.-é, egy pedig Mihályé. Chapkut nevű birtokuk, minden 

haszonvételével, az erdőket kivéve, Jakab mr.-é. Ellend falujuk É-i felén, Litteratus 

János házhelye és attól Kyral (dict.) János házhelyéig Poth mr.-é. Kyral (dict.) János 

házhelye és attól a falu D-i fele irányába, István fia: János házhelyéig Mihály mr.-é. 

István fia: János házhelye és attól a birtokrész É-i határáig, az említett Litteratus János 

házhelyéig Jakab mr.-é. Hasagh nevű falujuk D-i felének Ny-i részén, Márton fia: Ger-

gely házhelyétől É-ra, Kosa (dict.) Péter házhelyéig Mihály mr.-é. Kosa (dict.) Péter 
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házhelye és attól K-re, Chama fia István fia: Péter házhelyéig Jakab mr.-é. Chama fia 

István fia: Péter házhelye és attól Raphayn fia János fia: Mátyás házhelyéig Poth mr.-é. 

Mátyás házhelye és attól a folyóig Jakab mr.-é. A falu Ny-i részén Lekus fia: Péter 

házhelye és attól Péter fia: János házhelyéig Mihály mr.-é. Péter fia: János házhelye és 

attól a pap házhelyéig Poth mr.-é. Hedruch falu K-i felén, Chuntus (dict.) Jakab ház-

helye és attól Szolga (sclavus) György házhelyéig Mihály mr.-é. György házhelye és 

attól Cosmas házhelyéig Poth mr.-é. Cosmas házhelye és attól D-re Péter fia: Jakab 

házhelyéig, azzal együtt Jakab mr.-é. Innen Ny-ra, rétek és trágyázott földek mentén 

két házhely Jakab mr.-é. A birtok többi része, a rétekkel és a trágyázott szántókkal 

együtt, közös használatban marad. Olaz nevű falujuk É-i része, a birtokot átszelő fo-

lyóig Mihály mr.-é, a K-i rész a határig, legelők mentén Jakab mr.-é. A Ny-i rész, az 

említett folyóig Poth mr.-é. Thoutfalu nevű birtokuk Szolga (sclavus) István házhelyé-

vel É felé, Jakab mr.-é, Szolga (sclavus) Mihály házhelye és attól Mátyás házhelyéig, 

valamint az É-i részen Szolga (sclavus) János, D-ről pedig Máté fia: Tamás házhelye 

Poth mr.-é. Az É-i részen Szolga (sclavus) Péter házhelyétől Pongrác házhelyéig Mi-

hály mr.-é. A birtokhoz tartozó trágyázott földek közös használatban maradnak. 

Beluarad nevű birtokuk fele, D-ről Lőrinc fia: János házhelyével, É-ra Cosmas fia: 

Péter házhelyéig Poth mr.-é. Cosmas fia: Péter házhelye és attól K-re Mihályé. A D-i 

rész, az említett Lőrinc fia. János házhelyéig Jakab mr.-é. Palkonya nevű birtokuk É-i 

fele, É-ról Mykala fia: Mihály házhelyével, D-re Bertalan házhelyéig Poth mr.-é. A 

birtok D-i fele, Fábián házhelyével, a D-i határig Jakab mr.-é. A Ny-i rész, Bertalan 

házhelyével, Kelemen házhelyéig Jakab mr.-é, Kelemen házhelye és attól D-re, Dénes 

házhelyéig Mihály mr.-é. Gerech falujuk, minden tartozékával, a hegyvámot és az er-

dőt kivéve, Mihály mr.-é. P[...]re falujuk D-i részén, a folyón túl Ny felé, Balázs fia: 

János házhelyéig Mihály mr.-é. Balázs fia: János házhelye és attól Bend fia Pál fia: 

György házhelyéig Poth mr.-é. György házhelye és attól Ny-ra minden Jakab mr.-é. 

Bolugus falu D-i fele Dezső házhelyével, Ny felé Anthus házhelyéig Mihály mr.-é. 

Anthus házhelye és attól Nagy (magnus) Péter házhelyéig, É felé pedig Szolga 

(sclavus) István házhelyéig, azzal együtt Poth mr.-é. Innen D felé, K-rőI Dezső ház-

helyéig Jakab mr.-é. Az É felé eső trágyázott földek közös használatban maradnak. 

Guruchew nevű birtokuk, minden haszonvételével, az erdőket kivéve, Poth mr.-é. A 

malmokat, jogokat és minden egybet egyenlő arányban osztanak fel egymás között. Az 
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emiitett erdők közös használatban maradnak. A felek a megegyezést a biró része nél-

kül értendő és perkezdet előtt fizetendő 10 M. dénár terhe alatt szavatolják. Erről a 

konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. f. III. prox. 

an. fe. B. Galli conf., a. d. 1367. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 4. 35. (DF 259867) Nyílt oklcvcl. (Hiányos.) 

305. 1367. október 19. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti László hg.-nek 

(princeps), Opulia hg.-ének (dux), nádornak, a kunok bírájának, hogy oklevelének 

értelmében Gabanyas-i Jakab fia: Gergely királyi emberrel tanúul küldte Benedek pap 

testvért, akik okt. 16-án (in fe. B. Galli conf.) megtudták, hogy Machachyna-i János 

fiai: Szilveszter és Lőrinc júl. 18-án (die domin. prox. an. fe. B. Marié Magdalene) -

miként azt a konvent és a pécsi kápt. embere is megtudta - Radavvan-Radwan-i Denk 

mr. Sebe, Anasztázia és Anna nevű lányainak Radwan birtokhoz tartozó, Lassyw nevű 

halastavát - bár az soha nem volt az övék - elfoglalták, Weyz (vulg. dict.) nevű re-

kesztőit (clausura) pedig leromboltatták. D. 2. die fe. B. Luce ev., a. d. 1367. 

E.: Jugoszl. Akad. D. V. 67. (DF 230512) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Raduan' és 'Matathyna' névalak, valamint kerek zárópccsét darabkái. 

R.: Ispravc 313. (759. sz.) 

306. 1367. december 12. 

A [pécsjváradi (War&diensis-Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [I.] 

Lajos királynak (H.), hogy Bubek István c., ob. nov. 8-án (II. f . prox. an. fe. B. Marti-

ni conf.) Visegrádon kelt és itt átírt oklevlelének értelmében, Beren-i István fia: Mik-

lós királyi emberrel tanúul küldte Benedek pap testvért, akik dec. 9-én (f. V. prox. p. 

fe. Conc. virg. glor.), a Wolkou m.-i Benchench nevű birtokra menvén, annak a D felé 

eső, Benchench nevű részbirtokát, amely akkor Vörös (rufus) János kezén volt, az 

apácák számára visszafoglalni és tulajdonába iktatni akarták, ettől azonban az ott 

megjelent János őket eltiltotta, amiért is a kiküldöttek [1368 ] jan. 13-ra (ad oct. fe. 

Epiph. d.) a királyi jelenlét elé idézték őt, az apácák ellenében. D. die domin. prox. an. 

fe. B. Lucie virg., a. d. 1367. 
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E.: DL 5621 (Mon. Poson. 56. 14.) Hátoldalán azonos és egykorú kéz írásával is tárgymegjelölés, 
valamint kerek pecsét nyoma. 

307. 1367. december 12. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy Bubek István c., ob.-nak a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák részé-

re egy évre kiadott, általános érvényű, nyílt oklevele értelmében, Tamás királyi ember-

rel tanúul küldte Benedek pap testvért, akik dec. 9-én (f. V. prox. p. fe. Conc. virg. 

glor ), miután megtudták, hogy Balázs özvegye és fiai: Balázs és Miklós, az apácák 

Benchench birtokon lévő birtokrészét, amelyet az apácák korábban törvényesen visz-

szaszereztek tőlük, hatalmaskodva elfoglalták, használják, sőt azon házat (residencia) 

építettek maguknak, a kiküldöttek őket ezektől, valamnit a birtok jövedelmeinek élve-

zetétől eltiltották. D. die domin. prox. an. fe. B. Lucie virg., a. d. 1367. 

E.: DL 5632 (Mon. Poson. 58. 11.) 

\ 

\ 

308. 1368. január 21. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Thoutkekus-i Dragyn-Dragin fia: István, a másikról pedig camalis frater-e: Péter 

megjelenvén, előbbi, a Warkun falu patakján (fluvium), Nagy (magnus) Kelemen fia: 

[Gergely?] új malmától lejjebb álló malom negyedrészének felét, amely korábban Nagy 

(magnus) István veje (gener), Pethus-től, frater-ének: Péternek [...], és amelynek má-

sik fele [...] tulajdona, frater-ének: Péternek adja, [...] összegért. D. in fe. B. Agnetis 

virg. et mart., a. d. 1368. 

E.: DL 77400 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 73.) (Hiányos.) 
K.: Z. ín. 343. (241. sz.). 

309. 1368. március 191 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, a Tolna m.-i 

Farkaslyuk-i Miklós fia: Fakow (dict.) János mr. nemes megjelenvén, a maga, fiai és és 

rokonai lelke üdvének érdekében, a Tolna m.-ben fekvő Farkaslyuk nevű mansio-ját, 
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minden haszonvételével, tudniillik házhelyekkel (locus sessionalis), szántókkal, rétek-

kel, szőlőkkel és szőlőhegyekkel, vizekkel, kaszálókkal, legelőkkel, erdőkkel és ber-

kekkel, malmokkal és malomhelyekkel, valamint egyéb tartozékaival együtt, jelenlegi 

határai között, a pécsi Szt. Péter-egyháznak (ecclesie Beatissimi Petri principis 

apostolorum) és kanonkjainak - ellentmondás nem lévén - adományozza, magának és 

rokonainak semmilyen jogot nem tartva fenn azzal kapcsolatban. Erről a konvent, au-

tentikus pecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. a. d. 1368. XIV. Kai. mense 

Apr. Jakab lévén a peijel, Miklós a kántor, Benedek pedig a custos. [A.] 

E.: DL 87428 (Esterházy hg. cs. lt. 32. D. 181. NB.) Háromsoros, de díszítetlen C kezdőbetűvel, 
hátoldalán 15. és 18. századi tárgymegjelölés. Pecsétje elveszett. 

310. 1368. március 21. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt, 1368. márc. 21-én (a. 

d. 1368., f. m . prox. p. domin. Letare) Mihály fia: János, Mare-i Gúnya fia: István mr. 
\ 

serviená-e, ura nevében megjelenvén, Farkaslyuk-i Miklós fia: Fakou (dict.) Jánost 

Farkaislyuk birtok elidegenítésétől, másokat pedig, de különösképp a pécsi kápt.-t e 

birtok megszerzésétől eltiltja. D. a. et die prenotatis. 

E.: DL 77404 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. 60.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

K.: Z. ül. 347-348. (245. sz.). 

311. 1368. április 4. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte Kemyn nb. Péter fia: Dénes, a maga, valamint carnalis ffater-ének: Egyednek, 

továbbá patruelis frater-einek, János fia: Lászlónak, Mihály fiainak: Jánosnak és Mi-

hálynak, valamint Gadan-i Jakab fiainak: Péternek és Jánosnak a nevében is megjelen-

vén, tiltakozott amiatt, hogy nagybátyjuk (patruus), Farkaslyuk-i Miklós fia: Fakow 

(dict.) János mr. a Tolna m.-ben fekvő Farkaslyuk nevű birtokát, tudtuk és beleegye-

zésük nélkül a pécsi egyháznak és kanonokjainak adományozta, jóllehet halála után az 

rájuk szállt volna. Ezért János mr.-t a birtok eladományozásától, a pécsi egyházat és 
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kanonokjait pedig annak elfogadásától és birtokba vételétől eltiltja. D. in fe. B. 

Ambrosii conf., a. d. 1368. 

E.: DL 87427 (Esterházy hg. cs. It. 32. EE. 232. NB.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét nyoma. 

312. (1368. június 7. előtt) 

A pécsváradi monostor konventje oklevelet ad ki, amely szerint jún. 4-én (in 

oct. fe. Penth.) Benedek fiai: Cosmas és Leonthius mr.-ek, az említett Cosmas fia: Gál, 

valamint Zenthcozmadamyan-i Damianus fia: Ferenc 40 forintot, Gál mr. pedig 6 fo-

rintot tartoznak fizetni Zenthelsebeth-i Pál fia: Gewr-nek, a konvent színe előtt. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.: pécsváradi konvent, 1368. jún. 7. KML Eszt. OL. 161. 8. 5. 14. (DF 208599) Lsd. 313. sz. 

313. 1368. június 7. 

v 

Á [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy ko-

rábban kiadott nyílt oklevelének (lsd. 312. sz.) értelmében, Benedek fiai: Cosmas és 

Leonthius mr.-ek, az említett Cosmas fia: Gál, valamint Zenthcozmadamyan-i 

Damianus fia: Ferenc 40 forintot, Gál mr. pedig 6 forintot Zenthelsebeth-i Pál fia: 

Gewr-nek jún. 4-én (in oct. fe. Penth.) a konvent színe előtt megfizettek. D. 4. die 

termini prenotati, a. d. 1368. 

E.: KML Eszt. OL. 161. 8. 5. 14. (DF 208599) 

314. 1369. március 11. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konvent 1369. márc. 11-én (in domin. Letare, a. 

d. 1369.) kelt oklevele, amely szerint előtte Ag fia Miklós fia: Miklós és ezen Ag fia 

István fia: Leukus, Zemel-i nemesek megjelenvén elmondták, hogy a Baranya m.-i 

Zemel és India (Tá.: 2.: Indya) nevű, de más egyéb birtokaikat is Vilmos pécsi püs-

pöknek és a pécsi egyháznak adományozzák, mindazon jótéteményekért, amellyel ko-

rábban Miklós, majd pedig ezen Vilmos pécsi püspökök segítették őket ínségük köze-
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pette. Egyszersmind temetkezési helyül a pécsi Szt. Péter-egyházat választják maguk-

nak. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 

2. Garai Miklós nádor, é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, 

addig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

315. 1369. március 11. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konvent 1369. márc. 11-én (in domin. Letare, a. 

d. 1369.) kelt oklevele, amely szerint előtte Ag fia Miklós fia: Miklós és ezen Ag fia 

István fia: Lewkus, Zemel-i nemesek megjelenvén, a Zemel és India nevű, de más 

egyéb birtokaik eladományozásáról is szóló okleveleiket - a Vilmos pécsi püspök és a 

pécsi egyház javára szólókat kivéve - érvénytelenítik, a püspök és egyháza számára 

tett adományaikat pedig megerősítik. 
\ 

\ 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor,1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 

2. Garai Miklós nádor, é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

316. 1369. szeptember 14. 

A [pécsjváradi (War&diensis-Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti 

László hg.-nek (princeps), Opulia hg.-ének (dux), nádornak, a kunok birájának, hogy 

[I.] Lajos király (H.) 1369. szept. 2-án (2. die fe. B. Egidii conf., a. d. 1369.) Visegrá-

don kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Ormand-i Cosmas fia: Miklós 

királyi emberrel tanúul küldte Ambrosius pap testvért, akik szept. 7-én (f. VI. prox. an. 

fe. Nat. virg. glor.) Márkus fiait: Miklóst, Benedeket és Pált, Bodmer nevű birtokré-

szükön, szept. 10-én (f. DL prox. p. predict. fe. Nat. virg. glor.) Bou\~Becul-i Beke fia 

István fiait: Andrást és Briccius-t, Kurthuelus nevű birtokukon, szept. 11-én (f. III.) 

pedig Zanthou-i Demeter fia: Mihályt, Zath birtokrészén, okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 
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Michaelis arch.) a nádori jelenlét elé idézték, Tuteus fia: László mr. ellenében. D. in fe. 

Exalt. S. Crucis, a. supradict. 

E.: DL 77429 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 510.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egy-
korú feljegyzés és kerek zárópecsét maradványai. (Hiányos.) 

K.: Z. III. 373-374. (268. sz.). 

317. 1369. szeptember 28. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H.), hogy gyűrűspecsétjével megerősített parancslevelének engedelmeskedvén, 

Ormand-i Cosmas fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik 

szept. 10-én (f. H prox. p. fe. Nat. virg. glor.) megtudták, hogy Zanthou-i Demeter 

fia: Mihály, Zath-i jobbágyaival Tuteus fia: László mr. Dws és Heulgh nevű birtokára 

támadva, annak jövedelmeit kisajátította. D. f. VI. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. 

d. 1369. A kiküldöttek jelentették továbbá, hogy Mihályt és jobbágyait, az említett 

jövedelmek használatától eltiltották. A. et die ut supra. 
\ 

\ 

E.: DL 77432 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 504.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványai. 

K.:Z. III. 378.(272. sz.).. 

318. 1370. február 28. (?) 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről a né-

hai Zekchew-i Herchegh (dict.) Péter mr. fia: Péter mr., a másikról pedig Bodolya-i 

Miklós fia: János megjelenvén elmondták: érett megfontolás után úgy döntöttek, hogy 

Péter mr. Zewles és Kew, valamint János Leuheuch-Lewheucz, más néven 

Felsezepsew-Felsezepche és Thormas nevű birtokait a következőképp választják el 

egymástól: a határ a Kyralwtha (dict.) nevű nagy út mellett, egy hegytetőn (cacumen 

montis) kezdődik, Weyk birtok határánál, ahol az említett utat a Karanch-ról Weyk-re 

vivő út keresztezi. Itt két földjelet emeltek, amelyek közül a D felé eső Péter mr., az 

É-ra eső pedig János birtokaihoz tartozik. Innen a Kyralwtha (dict.) úton K-re tart, 

ahol ismét két határjelet készítettek. Tovább, Simon fia: Péter szőlője mellett, az em-

lített Lewheucz, más néven Felsezepche faluból Zewles birtokra vivő út mellett ismét 

két határjelet készítettek. [...] Erről a konvent, fiiggőpecsétjével megerősített privilé-
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giumot ad ki. D. a. [d. 1]370. [H.] Kai. Ma[rcii ?]. Fridericus lévén a peijel, Miklós a 

kántor, Demeter pedig a custos. 

E . : -
Á.: szekszárdi konvent, 1426. okt. 9. DL 5825 (NRA. 987. 8.) (Hiányos.) 

319. 1371. március 28. 

A [pécsjváradi (Wa.r&diensis~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [I.] 

Lajos királynak (H., P.), hogy 1371. febr. 13-án ( f . V. prox. p. fe. B. Scolasíice virg., 

a. d. 1371.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Ormand-i Ist-

ván fia: Cosmas királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik márc. 27-én (f. 

V. prox. an. domin. Ramispalmarum) megtudták, hogy András testvér, 

Cykador~Chykador-i apát, az előző évben Theuteus fia: László mr.-nek Chykador 

nevű birtokán lévő szőlőjébe menve, László mr.-nek 200 köböl (cubulus), famulus-

ának, Gyalug (dict.) Jánosnak 3 tunella, jobbágyának, Jakab fia: Jánosnak pedig 4 
\ 

tunella borát elrabolta. Ezeken kívül jan. 12-én (die domin. prox. p. fe. Epiph.) András 

apát, László mr.-rel perben állván, annak 4 Crakou-i jobbágyát és Miklós nevű famu-

lus-át, midőn ők a Palfalua birtokon szokásos szabad vásárról (fórum liberum) haza-

felé tartottak, elfogatta, megverette és kiraboltatta. D. f. VI. prox. an. predict. domin. 

Ramispalmarum, a. d. supradict. 

E.: DL 77467 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 533.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabjai. 

K.: Z. III. 417-418. (305. sz.). 

320. 1371. szeptember 18. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti László hg.-nek 

(princeps), opuliai és wieluni hg.-nek (dux), nádornak, a kunok bírájának, hogy okle-

velének értelmében, Palgar-i Jakab fia: Mihály nádori emberrel tanúul küldte Péter pap 

testvért, akik szept. 18-án (f. V. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) Zekchw-i Hercheg 

(dict.) Péter fiát: Péter mr.-t, Zekchw nevű birtokán, a parancslevélben foglaltak kap-

csán, okt. 6-ra (ad. oct. B. Michaelis arch.) a nádori jelenlét elé idézték, Monostor-i 
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Berzethe (dict.) Miklós fia: Miklós mr. ellenében. D. f. V. prox. an. fe. B. Mathei ap. 

et ev., a. d. 1371. 

E.: DL 41852 (Múzeumi Torzsa. Nagy István) Hátoldalán azonos és egykorú kéz írásával is tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét töredékei. 

321. 13[7]2. január 26.* 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje előtt [...] fia: Márk, a mo-

nostor Nogpereked-i jobbágya megjelenvén, azon földjét, amely K felől János fia: Pé-

ter, D-ről pedig Nagy (magnus) István [fia:] Tretul (dict.) Miklós és Mátyás fia: 

György szőlejével szomszédos, minden haszonvételével együtt, eladja Miklós fia: De-

meter Elleud-i jobbágynak, a tőle korábban átvett 2 Baranya-i M. dénárért. D. 2. die 

fe. Conv. B. [Pauli ap., a. d ] 13[7]2. 

E.: DL 77497 (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 67. A ) (Hiányos.) 
K.: Z. m. 444. (334. sz.). 
Megj.: *Évszáma 1382 is lehet. 

\ 
\ 

\ 

322. 1373. január 24. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1373. jan. 24-én (f. H 

prox. an. fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1373.) kelt oklevele, amely szerint előtte Saagh-i 

Miklós fiai: Leukeus (Tá. 3.: Leukus) és Egyed mr.-ek, valamint Chuporfalua-i (Tá. 

2.: Chupurfalua) (Tá. 3.: Chopnifalua) István fia: Péter megjelenvén elmondták, hogy 

mivel patruelis fráter-ük, Laak-i (Tá. 3 .: Lak) Salamon fia Péter mr. fia: István fiú utód 

nélkül halt meg, ezért a leszármazási rend szerint (racione linee consanguineitatis seu 

generacionis) minden birtokát és birtokrészét ők örökölték, majd pedig érett megfon-

tolás alapján Laak (Tá. 3.: Lak) birtok felét, a hozzá tartozó valamennyi haszonvétellel 

és javakkal, szőlővel és különösképp a ménessel (equacia) együtt, továbbá a Bodrog 

m.-i Tarnuk (Tá. 3.: Tárnok) birtokon lévő birtokrészt az elhúnyt István özvegyének, 

valamint István testvéreiriek, az említett Péter mr. két lányának: Erzsébetnek és Klárá-

nak adományozták, akik ezekkel szabadon rendelkezhetnek, s bármikor oklevelet 

adathatnak ki azokról. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
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Tá.: 1. Szepesi Jakab ob., 1374. szept. 17. GySML 2. Niczky 96. 4697. (DF 209198) (E.-ről.) 
2. Szepesi Jakab ob., 1374. júl. 2. (?) GySML 2. Niczky 93. 4695. (DF 209195) (E.-ről.) (Hiá-
nyos.) 
3. Lackfi István nádor, 1391. ápr. 4. DL 78057 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 750.) (E.-ről.) (Hiá-
nyos.) 

K.: Z. IV. 460. (378. sz.). (Tá. 2.-ben.) 
Megj.: Tá. 2. évszámát a MOL 1375. júl. 2-ként tartja számon, évszáma azonban biztosan 1374. Napi 

dátuma a fényképről nem állapítható meg, ezért azon nem változtattam. 

323. 1373. március 25. 

A [pécsjváradi (Waxadiensis~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [I.] 
Lajos királynak (H.), hogy 1373. márc. 2-án (in die Cinerum, a. d. 1373.) Visegrádon 
kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Fekete (niger) Balázs királyi em-
berrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik márc. 20-án (in domin. Oculi) megtud-
ták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1368.] szept. 26-án ( f . III. prox. an. 
fe. B. Michaelis arch.) András testvér, Chykador~Cykador-i apát, szolgáival és bűn-
társaival, felfegyverkezve, Theutes fia: László mr. Crákow nevű birtokára tört, és 

\ 

jobbágyáit, Gordon fia: Jánost, Zeel (dict.) Istvánt, Jakabot és Balázst, az ottani er-

dőben megverték, valamint 6 M. dénárt, ruhákat és 12 ökröt (bobus) ellopván, azokat 

az apát Feketh nevű birtokára vitték. Ezeken kívül, [1371.] okt. 2-án ( f . V. prox. p. fe. 

B. Michaelis arch.) László mr. vásárból hazafelé tartó, Crakow birtokon lakó, Somos 

(dict.) László nevű famulus-át, valamint Balázs és Gergely nevű jobbágyát az emiitett 

apát, szolgáival megverette, ruhájukat, fegyvereiket és 3 M. dénárjukat pedig elra-

boltatta. Szintén ezen év [1371.] dec. 22-én ( f . II. prox. an. fe. Nat. d.) az emiitett 

apát, frater-ével: Saska (dict.) Jánossal és bűntársaival, László mr. emiitett birtokára 

tört, és ott László mr. jobbágyait, tudniillik Benedek villicus-t, fiát: Györgyöt, vala-

mint Kelement megverette és nyíllal megsebesíttette, továbbá a birtokhoz tartozó er-

dőket és földeket napról napra kivágatta, illetve learattatta, mind igazak. D. f. VI. 

prox. an. domin. Letare, a. d. supradict. 

E.: DL 77538 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 565.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. ül. 486-488. (375. sz.). 
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324. 1373. (április 5. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent [1373-ban kelt] jelentése, amely sze-

rint [I.] Lajos király abban átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Zenthmartonfalua-i György fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte Jakab pap testvért, 

akik ápr. 5-én (f. ül. prox. p. domin. Judica) Gyula-i Miklós fia: Mihályt Chapkuth 

nevű birtokán, Konrád fia: Jánost Kyskemed nevű birtokán, a vitatott Kopach birtok 

kapcsán máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi jelenlét elé idézték. 

E . : -
Tá.: Lackfi Imre nádor, 1373. máj. 10. SÚARévay cs. Gyulay lt. 5. 1. (DF 280482) 

325. 1373. (november 3. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1373-ban (a. d. 1373.) kelt jelentő 

oklevele, amely szerint Szepesi Jakab c., ob. oklevele értelmében, a királyi udvar kü-

lönleges kiküldöttje, Tamás fia: János királyi ember mellé tanúul rendelte Tamás pap 
\ 

testvéri, xakik nov. 3-án (f. V. prox. p. fe. 0 0 . SS.) Lak, az azt követő alkalmas napo-

kon pedig Tarnuk, Kustan, Ebres és Torda birtokokra mentek, és ott Salamon fia 

Litteratus Péter fia: István birtokrészeit Miklós fiai: Leukus és Egyed, valamint Sagh-i 

Mihály tulajdonába iktatták - minthogy állítólag az ő tulajdonuk - , Péter mr. és mások 

tiltakozását figyelmen kívül hagyva. 

E . : -
Tá.: Szepesi Jakab ob., 1373. nov. 30. > Uő., 1377. márc. 14. GySML 2 Niczky 98. 4700. (DF 

209200) 

326. 1374. (április 8. - május 1.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1374-ben (a. d 1374.) kelt jelentő 

oklevele [I.] Lajos királynak, amely szerint parancsának engedelmeskedvén, Hydaga-i 

Mihály királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik ápr. 8-án (sabb. prox. 

an. oct. fe. Passce d.) Saagh-i Miklós fiait: Leukust és Egyedet, valamint Chupurfalua-

i István fiát: Pétert felszólították, hogy a Laak birtok felosztása kapcsán Laak-i Sala-

mon fia: Péter özvegyét illető, egy nyílt és egy prívilégiális oklevelet adják át neki, 

vagy újra állíttassák ki számára. Mivel azonban ők ezt megtagadták, ezért a kiküldöt-
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tek Laak birtokon máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi jelenlét elé idézték 

őket az özvegy ellenében. 

E . : -
Tá.: 1. Szepesi Jakab ob., 1374. szept. 17. GySML 2. Niczky 96. 4697. (DF 209198) (E.-ről.) 

2. Szepesi Jakab ob., 1374. júl. 2. (?) GySML 2. Niczky 93. 4695. (DF 209195) (E.-ről.) 
Megj.: Tá. 2. évszámát a MOL 1375. júl. 2-ként tartja számon, évszáma azonban biztosan 1374., napi 

dátuma a fényképről nem állapítható meg, ezért azon nem változtattam. 

327. 1374. június 16. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Imre nádornak, a ku-

nok bírájának, hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák részére egy évre ki-

adott, általános érvényű parancslevelének értelmében, Lelez-i Mykowcha fia: Miklós 

nádori emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik jún. 15-én (in fe. B. Viti et 

Modesti mart.) a pécsi kápt. Mohach-i, Lonchok-i és Zabar-i jobbágyait és népeit, 

azok falvait körbejárván, őket az apácák Chele és Jenetv nevű birtokaihoz tartoztó 

szántóföldek, rétek, legelők és erdők elfoglalásától, valamint az ezen birtokokhoz 

tartozó'haszonvételeknek, a dunai halászóhelyeknek és halastavaknak a használatától 

eltiltották. D. 2. die dict. fe. B. Viti et Modesti mart., a. d. 1374. 

E.: DL 6224 (Mon. Poson. 52. 12.) 

328. 1374. július 2. előtt (?) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent előtt Sulyuk (dict.) András fia: Sulyuk 

(dict.) István, [a néhai Laak-i Salamon fia Péter mr. fia: István] özvegye nevében, a 

szekszárdi konvent ügyvédvalló levelével megjelenvébn elmondta, hogy öt nyílt [...] 

oklevelet, tudniillik a néhai Miklós nádornak a Kostaton nevű birtok határait is leíró 

privilégiumát, továbbá a néhai Miklós ob.-ét [...], a Baranya m.-i Torda birtokról, a 

pécsváradi konvent [...] birtokfelosztást tartalmazó, és a pécsi kápt. [...] oklevelét [...] 

E . : -
Tá:. Szepesi Jakab ob., 1374. júl. 2. (?) GySML 2. Niczky 93. 4695. (DF 209195) (E.-ről.) (Hiányos.) 
Megj.: A MOL a pécsváradi oklevél keletkezését 1375. ápr. 28. utánra teszi, az átíró oklevél évszámát 

pedig 1375. júl. 2-ként tartja számon, ez utóbbinak az évszáma azonban biztosan 1374. Napi dá-
tuma a fényképről nem állapítható meg, ezért azon nem változtattam. 
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329. 1374. szeptember 28. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Imre nádornak, a ku-

nok bírájának, hogy oklevelének értelmében, Simon fia: Benedek nádori emberrel ta-

núul küldte Tamás pap testvért, akik szept. 25-én (f. II. prox. an. fe. B. Cosme et 

Damiani mart.) megtudták, hogy Zekchw-i Hercheg (dict.) Péter fia: Péter mr. máj. 

25-én (f. V. prox. p. fe. Penth.) Gerolth fia Miklós fiai: Péter és Pál, Túros (dict.) Ta-

más, Chano-i György, Bathou (dict.) Tamás, László fia: Miklós, Thede (dict.) János és 

Zyta (dict.) Mihály nevű embereivel, Tutews fia: László mr. Geech birtokához tartozó, 

Cynth nevű halastavát tönkre tétette, annak felügyelőjét (magjster piscine) Chapou 

(dict.) Jánost és néhány más jobbágyot megveretett, az említett Jánost, kezeit, lábait 

összeköttetve, többször a víz alá merítette, majd Danolth nevű falujába hurcolta és 

megverette. Mindezeken túl, László mr.-nek az övével szomszédos szántóföldjeit job-

bágyaival elfoglaltatta és learattatta. D. f. V. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 

1374. 

E.: DL 77593 (Zichy a . zsélyi lt. 211. B. 579.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. ffl. 580-581. (434. sz.). 

330. 1374. szeptember 28. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Imre nádornak, a ku-

nok bírájának, hogy oklevelének értelmében, Simon fia: Benedek nádori emberrel ta-

núul küldte Tamás pap testvért, akik szept. 26-án (f. III. prox. an. fe. B. Cosme et 

Damiani mart.) megtudták, hogy Lews-i Marcellus fiai: Miklós és János, Tutews fia: 

László mr. Toty-i György nevű jobbágyát megverték, ruhájától és holmijától pedig 

megfosztották. D. f. V. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1374. 

E.: DL 77594 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 582.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. III. 581-582. (435. sz.). 
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329. 1374. szeptember 28. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Imre nádornak, a ku-

nok bírájának, hogy oklevelének értelmében, Simon fia: Benedek nádori emberrel ta-

núul küldte Tamás pap testvért, akik szept. 26-án (f. III. prox. an. fe. B. Cosme et 

Damiani mart.) megtudták, hogy Treutul (dict.) János mr. Mohach-i officialis-ai: 

Myslen-i Fekete (niger) Jakab és Miklós, Vörös (rufus) Péterrel, Fodor (dict.) Miklós 

villicus-szal és fiával: Narad-i Mihállyal, továbbá a pécsi püspök más, Mohach-i, 

Narad-i, Lanchok-i, Kulked-i és Hymushaz-i jobbágyaival, jún. 22-én (f. V. prox. an. 

fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Tuteus fia: László mr.-nek Laymer, Moysa, és Locha nevű 

birtokaira menvén, rétjeit lekaszáltatta, és 15 nyalábnyi (falcastrum) termést elvitetett. 

Mindezeken túl, fent nevezettek, júl. 2-án (die domin. prox. p. fe. B. Petri et Pauli ap.) 

László mr. Moysa nevű birtokára mentek, és az ottani jobbágyoktól 40 kocsi gyümöl-

csöt elraboltak, továbbá László mr. 15 Laymer-i és Moysa-i jobbágyát, minden ok 

nélkül megverték. D. f. V. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1374. 

E.: DL 77595 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 583.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabjai. 

K.: Z. ffl. 579-580. (433. sz.). 

332. 1374. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1374-ben (a. d. 1374.) kiadott okle-

vele, amely szerint előtte, először Gwnya (Tá. 2.: -Gwnia) fia: István özvegye, a maga 

és fiainak: Györgynek és Miklósnak a nevében is, majd az említett István fia: Miklós, a 

maga és frater-e: György nevében is, harmadszor pedig ismét az említett özvegy, fiai 

nevében is megjelenvén, Gwnya (Tá. 2.: Gwnia) fia: Domonkost bármely birtokrészük 

elidegenítésétől, mindenki mást pedig, de különösképp Theuthes (Tá.2.: Thythews) 

(dict.) Lászlót pedig azok megszerzésétől eltiltja. 

E . : -
Tá.: 1. Zsigmond király, 141 í. szept. 8. DL 79025 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1417.) 

2. Garai Miklós nádor, 1425. márc. 23. > Újlaki Miklós és Maióti Mátyus macsói bánok, 1469. 
máj. 21. DL 81687 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1418.) 

K.: Z. VI. 141-142. (91. sz.). (Tá. 1.-ben.) 
Z. XI. 26. (13. sz.). (Tá. 2.-ben.) 

166 



333. 1375. június 22. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Zengal-i Jakab fia János fia: Miklós mr., a másikról pedig Zeged-i Fábián fia: Miklós 

megjelenvén, előbbi, a Baranya m.-ben, az Okor folyó mellett Ny-ra fekvő Pezery ne-

vű birtokának felét, a hozzá tartozó népekkel, szántóföldekkel, házhelyekkel (locus 

sessionalis), rétekkel, kaszálókkal, erdőkkel, berkekkel, malomhellyel, továbbá minden 

egyéb haszonvételével és tartozékával együtt, elzálogosítja Fábián fia: Miklósnak, a 

tőle átvet, 100 dénárjával számított 60 forintért, azzal a feltétellel, hogy ő vagy frater-

e: Péter mr. az említett összegért bármikor visszaválthatja azt. A háborítatlan birtoklá-

sért Miklós mr. szavatosságot vállal, amit ha nem teljesítene, akkor a mondott össze-

get vissza keU fizetnie. D. f. VI. prox. p. fe. Corp. Christi, a. eiusdem 1375. 

E.: Archív Hrvatske. Doc. Med. Var. 72. (DF 218568) Hátoldalán 15. századi tárgymegjelölés és 
kerek pecsét darabkái. 

334. \ 1376. március 28. 
\ 

\ 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Abeel-

i András fiai: László és Anthonius, valamint ezen László fia: János, a maguk és ezen 

László fiának: Jakabnak a nevében is, a másikról pedig Kedhel-i Gergely fia: Domon-

kos, Teutes fiának: Lászlónak és Wezzeus fiának: Tamásnak a nevében megjelenvén, 

előbbiek, a Tolna m.-ben fekvő Radcha és Mezes nevű öröklött birtokukat, amelynek 

az említett László és Tamás birtokaival szomszédosak, szántóföldekkel, mezőkkel, 

kaszálókkal, malmokkal, berkekkel, szőlőkkel, erdőkkel, és kiváltképp a Vrdungmolna 

nevű erdővel, valamennyi haszonvételükkel, tartozékukkal és jogukkal együtt, elzálo-

gosítják Lászlónak és Tamásnak, a tőlük átvett 125 aranyforintért, azzal a feltétellel, 

hogy azt - a Tolna m.-ben fekvő Kufew nevű birtokuk átadásával, vagy az említett 

összeg visszafizetésével - bármikor visszaválthatják. Fent nevezettek Radcha és Me-

zes háborítatlan birtoklásáért szavatosságot vállalnak. D. f. VI. prox. an. domin. 

Judica, a. d. 1376. 

E.: DL 77628 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 592.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. III. 619-620. (466. sz.). 
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335. 1376. május 6. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H., P., Da ), hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számára egy évre ki-

adott, általános érvényű parancslevelének engedelmeskedvén, Anna-i György fia: Péter 

királyi emberrel tanúul küldte Tamás pap testvért, akik máj. 5-én (f. II. prox. p. fe. Inv. 

S. Crucis) megtudták, hogy az apácákkal perben álló Bálint pécsi püspök Mohach-i és 

Zabar-i jobbágyai, e falvak officialis-ainak parancsára, az apácák Jeneu nevű birtoká-

hoz tartozó szántóföldek nagy részét, azok hatáijeleit kiszántván, elfoglalták, és azóta 

is elfoglalva tartják, egy határjelül szolgáló nagy almafát pedig kivágtak. A kiküldöttek 

azt is jelentették, hogy ezek közül a jobbágyok közül ott ekéikkel dolgozni láttak né-

hányat. D. in fe. B. Johannis an. Portám Latinam, a. d. 1376. 

E.: DL 6357 (Mon. Vbuda. 25. 18.) 

336. 1376. május 17. 
\ 

\ 

Á [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte 1376. máj. 17-én (a. d. 1376., sabb. prox. an. fe. Asc. d.) Tuteus fia: László mr. 

megjelenvén; Emen-i Adaam (dict.) Miklóst, Emen és Oktomya birtok eladásától, 

elzálogosításától vagy bármiféle elidegenítésétől, másokat pedig, de különösképp Bá-

lint pécsi püspököt és ffater-eit annak megvételétől és elfoglalásától eltiltja. D. a. et die 

prenotatis. 

E.: DL 87492 (Esterházy hg. cs. lt. 32. E. 279.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét darabjai. 

337. 1376. október 12. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Tenglich-i András fia: János mr., Scepus-i Jakab c., ob. és a boszniai kápt. ügyvédvalló 

levelei révén Treutul (dict.) Miklós fiainak: Treutul (dict.) János Szörényi (de Zeurinio) 

bánnak és Ferenc mr.-nek a nevében, a másikról pedig Geztey Lucas fiai: János és 

Péter megjelenvén elmondták, hogy birtokaikkal kapcsolatban olyan cserében álla-

podtak meg, amely szerint az említett János bán és Ferenc mr. - előbbi a külföldön (in 
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alienis partibus) lévő fiának: Miklós mr.-nek a terheit is magára vállalva - a Tolna m.-i 

Hagmas nevű birtokukat, amelyet korábban, az erről kiadott oklevél tanúsága szerint 

az említett Lucas - és általa fiai - örökített el, és Habud nevű birtokukat, a hozzájuk 

tartozó szántóföldekkel, rétekkel, kaszálókkal, erdőkkel, berkekkel, továbbá minden 

egyéb haszonvételükkel és tartozékukkal együtt, átadják Lucas fiainak, a rájuk vonat-

kozó oklevelekkel együtt, az át nem adottakat pedig érvénytelennek nyilvánítják. Min-

dezért Lucas fiai a Tolna m.-i Kozar nevű birtokukat, szántóföldekkel, rétekkel, 

kaszlókkal, erdőkkel, továbbá minden egyéb haszonvételükkel és tartozékukkal együtt 

- az említett Mihály [!] carnalis soror-ja: Erzsébet és Kozar-i Lőrinc lánya: Margit 

úrsszonyok jogát nem sértve - adják cserébe, háborítatlan birtoklásukért pedig szava-

tosságot vállalnak, aminek ha nem tennének eleget, akkor Hagmas és Habud birtokok 

visszaszállnak János bánra, Ferencre és örököseikre. A konvent, az oklevél 

visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. die domin. prox. p. fe. B. Dionisii 

mart., a. d. 1376. 

E.: - Á\ szerint nyílt oklevél volt. 

Á : Szepesi Jakab ob., 1377. jan. 28. DL 2630 (NRA. 688. 69.) (E.-ről.) 

338. 13761 október 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1376. okt. 13-án (in quind. fe. B. 

Michaelis arch., a. d. 1376.) kelt oklevele, amely szerint előtte Darou-i István fia: Pé-

ter mr., Tolna m.-i c. megjelenvén elmondta, hogy mivel utódai (proles) nincsenek, 

ezért hitvese: Erzsébet úrasszony iránti szeretetből, és azért, hogy hitvese az ő halála 

után nehogy nincstelenné váljon, a Belch nevű birtokon lévő valamennyi szerzett, el-

zálogosított és királyi adományként kapott birtokát és birtokrészét - azon két birtok-

rész kivételével, amelyek közül az egyiket Iwahun fia: Jakabnak és fiainak, a másikat 

pedig Nagy (magnus) István nevű familiaris-ainak adott - hitvesének adományozza. 

E . : -

Tá.: Szécsi Miklós ob., 1383. máj. 16. DL 42256 (Múzeumi Torzsa. Zobothin) 
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339. 1377. április 16. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H., P., Da.), hogy Scepus-i Jakab c., ob. oklevelének értelmében, a Salamon fia: Sá-

muel lányát, Eylleud-i Miklós özvegyét képviselő Popd-i Dénes fia: Ipolitus királyi 

emberrel Tamás pap testvért, a Barlyad-i János fia: Lászlót képviselő Bagya-i István 

fia: János királyi emberrel pedig János pap testvért küldte tanúul, akik ápr. 12-én (in 

quind. fe. Passce d.) Mark birtok É-i birtokfelére menvén, azt két egyenlő részre, majd 

az egyik felet újabb három részre osztották. Ezután az egyik birtokfélt, valamint a má-

sik fél 1/3-át János, maradék 2/3-át Miklós özvegye, fiai, lányai, valamint Wenge-i 

Litteratus Pál jegyese: Katalin úrasszony tulajdonába iktatták. D. 5. die termini 

prenotati, a. d. 1377. 

E . : -
Á : Szepesi Jakab ob., 1377. máj. 16. DL 1622 (NRA. 563. 43.) 

340. 1377. április 17. 
\ 

v 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírájának, hogy oklevelének értelmében, Kis (parvus) Márton mr. nádori 

jegyzővel, a nádori udvar különleges kiküldöttjével, tanúul küldte Miklós pap testvért, 

akik ápr. 12-én (in quind. fe. Passce d.) Pál egykori bán fiának: Pál mr.-nek Othk nevű 

birtokára mentek, hogy Pál mr. és Tuteus fia: László mr. birtokai közt a hatáijárást 

elvégezzék, de ott a szomszédok jelenlétében két néptelen sessio-t találtak, így Pál mr. 

Gyugh nevű birtokára átmenvén, ott két lakott (populosus) sessio-t találtak, de 3 napig 

hiába vártak Pál mr.-re. D. 6. die termini prenotati, a. d. 1377. 

E.: DL 77667 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 607.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-
ne a válaszadás határideje: máj. 1., egykorú feljegyzések, valamint kekek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. IV. 13-14. (14. sz.). 

341. 1377. május 19. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I. Lajos] királynak 

(H., P., Da.), hogy Scepus-i Jakab c., ob. és minden város bírájának oklevele értelmé-

ben, Lekche-i Mykola fia: János királyi emberrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik 
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máj. 18-án (2. die fe. Penth.) megtudták, hogy Zygeth-i Cosmas fia. István, Baranya-i 

alispán, familiaris-ait Tuteus fia: László mr. Boya nevű birtokára küldvén, az ottani 

jobbágyoktól egy ekét, tíz ökörrel elrabolt, három másik jobbágyot pedig lemeztelenít-

ve kifosztott. D. 3. die dict. fe. Penth., a. d. 1377. 

E.: DL 77675 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 609.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. (Hiányos.) 

K.: Z. IV. 20. (22. sz.). 

342. 1377. július 17. 

A [pécsjváradi (Waradyensis-Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [I.] 

Lajos királynak (H., P., Da.), hogy 1377. jún. l-jén ( f . II. prox. p. fe. Corp. Christi, a. 

eiusdem 1377.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Lauch-i Pál fia: Gergely királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik júl. 15-

én (f. IV. prox. p. fe. B. Margarethe virg, et mart.) Hyduegh-i János fia: Bakous-t, 

mivel öjan. 7-én ( f . IV. prox. p. fe. Epiph. d.) a margitszigeti (de Insula Leporum) 
\ 

s 

apácák Sarnud-i és Paprad-i jobbágyainak birtokait elfoglalta - majd közülük néhá-

nyat visszaadott - onnan néhány ökröt elvitt, valamint egy Paprad-i jobbágyot elfo-

gott és tőle pénzt vett el, aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a királyi jelenlét elé 

idézték, az apácák ellenében. D. f. VI. prox. p. fe. Div. ap., a. supradict. 

E.: DL 6438 (Mon. Vbuda. 4. 47.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú feljegyzé-
sek, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

343. 1378. május 25. 

A [pécsjváradi (Waradiensis~pec/waratf/e/is7s) monostor konventje jelenti [I. 

Lajos] királynak (H., P., Da ), hogy 1378. ápr. 28-án ( f . IV. prox. p. fe. B. Marci ev., 

a. d. 1378.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Lekche-i 

Mykala fia: János királyi emberrel tanúul küldte [...]* pap testvért, akik máj. 21-én (f. 

VI. prox. an. fe. B. Elene regine) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, misze-

rint János Machow-i bán, [1375.] jún. 12-én ( f . III. prox. p. fe. Penth.) Kozma fia: 

Istvánt, Barana-i alispánját, Tuteus fia: László mr. Boya nevű birtokára küldvén, 

onnan egy ekét, 10 ökörrel saját birtokára vitetett, Pethe fia: Tamást, László mr. job-
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bágyát pedig megverette, mind igazak. D. f. III. prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 

supradict. 

E.: DL 77704 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 619.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne 'Theutes' névalak, és kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.: Z. IV. 46-47. (48. sz.). 
Megj.: *A név számára a hely üresen hagyva. 

344. 1378. május 25. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H., P., Da.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Barlyad-i Benedek királyi 

emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik máj. 22-én (in fe. B. [Elene] regine) 

megtudták, hogy [1377.] febr. 11-én (f. IV. prox. p. fe. B. Dorothe virg. et mart.) 

András mr., a [székesfehérvári (Albensis) egyház kanonokja, 

Felseuzekchu~Felzekchew~Felzekcheu-i mr., Teuteus fia: László mr. Zathmar fia: 

Miklós nevű, Gara-i jobbágyának 3 ökrét, a László mr. Tay nevű birtokához tartozó 

erdőben elraboltatta. Ezen kívül Imre mr., szintén fehérvári kanonok, Felzekchew-i 

mr., márc. 31-én (f. IV. prox. p. diem medii Quadr.) László mr. Gylerth nevű, 

Arayani-i jobbágyának 3 ökrét és 2 lovát Felzekcheu faluba vitette. D. f. ül. prox. an. 

fe. Asc. d., a. eiusdem 1378. 

E.: DL 77702 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 617.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-
ne 'Theuteus' és 'Felseuzekcheu' névalak, valamint kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.: Z. IV. 52. (51. sz.). 

345. 1378. október 1. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H., P. Da.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Neugen-i János királyi ember-

rel tanúul küldte László pap testvért, akik szept. 28-án (2. die fe. B. Cosme et Damiani 

mart.), a Benedek fia: Miklós mr. egykori bánnak Gare nevű birtokához tartozó, Jeneu 

nevű földrészre menvén, Jakab pécsi kanonokot és alprépostot, valamint 

Twrun~Turun-i jobbágyait, de mindenki mást is, az említett földrész használatától és 

elzálogosításától eltiltották. A kiküldöttek jelentették továbbá, hogy mivel az említett 
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jobbágyokat e földrészen önkényesen szántani látták, őket ettől is, valamint a birtok 

elfoglalásától eltiltották. D. 4. die prohibicionis prenotate, a. d. 1378. 

E.: DL 103349 (Batthany) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét darab-
kái. 

346. 1379. május 3. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Baxa-i Bálint fia: 

László megjelenvén, Tuteus fia: László mr.-rel, a közöttük fennálló peres ügyekben, 

fogott bírák révén olyan módon egyezik ki, hogy mivel László mr. neki minden tekin-

tetben elégtételt adott, ő a perek során használt oklevelek átadásával és érvényteleníté-

sével mentesíti László mr.-t. D. 3. die fe. B. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1379. 

E.: DL 77733 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 628.) Nyüt oklevél. (Hiányos.) 
K.: Z. IV. 96. (79. sz.). 

347. \1380. március 1. 
\ 

A [pécsjváradi (Waradiensis) konvent 1380. márc. l-jén (f. V. prox. p. domin. 

Oculi, a. d. 1380.) kelt oklevele, amely szerint előtte Zemel-i Adam (dict.) Miklós mr. 

megjelenvén tiltakozott amiatt, hogy Zambo Miklós mr. febr. 28-án (f. III. prox. p. 

domin. Oculi) a budai kápt.-nal be akarta magát vezettetni az ő Zemel, Emel, India és 

Thotfalu nevű birtokába, amelytől Zemel birtokon a kápt. emberét és Miklós mr.-t 

eltiltotta. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 
2. Garai Miklós nádor, é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ia történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

348. 1380. június 23. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírájának, hogy a Mory-i Gergely fia: Péter és Peturd-i Litteratus Fábián 

hitvesének ügyében hozott ítéletét tartalmazó oklevele értelmében, Gyme-i János fia: 
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Péter nádori emberrel, a nádori udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte István 

pap testvért, akik jún. 21-én (f. V. prox. an. Nat. B. Johannis Bapt.) az Eghazaspeturd 

és Tothpeturd nevű birtokokra menvén, és oda a szomszédokat és határtársakat - kü-

lönösképp Fábián hitvesét - összehívva, először az Eghazaspeturd nevű birtokon lévő 

azon házhelyet, amely a falu felett egy hegy oldalában a Ny-i részen, egy körtefától -

amely alatt hatáijelet készítettek - Fábián hitvesének curia-jáig, tovább pedig a néhai 

Draxa özvegyének házáig tart, és a pap házhelye (locus sessionalis) záija le, Gergely 

fia: Péter tulajdonába iktatták. Ugyanezen a részen 10 jobbágytelket találtak, amelyek 

közül 5 az említett Draxa özvegyének házától kezdődik K felé, Sebestyén házán át egy 

másik részre (piatea), amelyen át Tothpeturd faluba lehet jutni, ezeket szintén Péter 

tulajdonába iktatták. A maradék részek Fábián hitvesének jutottak, de a pap házhelye 

Péteré, amely helyett a feleknek közösen kell másikat adniuk a papnak. Mivel pedig 

Fábián hitvese a curia-ja mellett, az említett hegy D-i oldalára hosszan, Eghazaspeturd 

birtok határáig szőlőt telepített, ezért cserébe a kiküldöttek egy földrészt, amely hosz-

szában a hegy oldalában álló körtefáig, széltében pedig a hegycsúcstól a Tothpeturd-ra 

vivő útig nyúlik, ugyancsak Péter tulajdonába iktattak. A felek, Eghazaspeturd-i job-
V 

bágyaik birtokainak használatát a nádor oklevelében megállapított módon rendelték el. 

Mivel pedig Fábián hitvesének egy művelésre is alkalmas kertje az említett hegy aljá-

nál, a Péternek ítélt sessio-ra esik, ezért a kiküldöttek Fábián hitvesét arra kötelezték, 

hogy annak kerítését okt. 6-ig (usque oct. fe. B. Michaelis arch.) bontsa el. Mindezen 

kívül Tothpeturd birtokon 20 jobbágy mansio-t vagy curia-t találtak, amelyek egy vo-

nalban lévő Ny-i felét Péternek, a másikat pedig Fábián hitvesének a tulajdonába ik-

tatták. Az Eghazaspeturd és Tothpeturd között megmaradt részt, amely Fábián hitve-

sének curia-jáig húzódik és mostanáig az ő tulajdonában volt, továbbá a magáéhoz 

csatolt szántóföldeket az említett felosztásnak megfelelően rendelték használni. A bir-

tokokhoz tartozó erdőket, szántóföldeket és réteket a felek számára hatáijelekkel 

osztották szét aszerint, ahogy eddig is használatban voltak. Az ott lévő Szűz Mária-

egyház kegyúri jogát és a hegyvámot (tributum montis vinearum) a felek között 

egyenlő arányban osztották fel. Fábián és hitvese azonban ezen birtokok visszaszerzé-

se és Chomorberky birtok kapcsán, okleveleik bemutatása végett júl. l-jén (in oct. fe. 

Nat. B. Johannis Bapt.) a nádor előtt kötelesek megjelenni. D. 3. die statucionis 

predict., a. d. 1380. 
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E . : -
Á.: Garai Miklós nádor, 1380. júl. 16. Akad. lt. Kolozsvár. Eszterházy cs. Cseszneki lt. 1. (DF 

244448) 

349. (1380. júliusi, körül) 

A pécsváradi konvent oklevele, amely szerint Bálint pécsi püspök Narad nevű, 

valamint Tuteus fia: László mr. Loca, Kerekighaz és Moysa nevű birtokának elhatá-

rolását és felbecslését júl. 1-jéről (ab oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) okt. 6-ra (ad oct. 

fe. B. Michaelis arch.) halasztja. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1380. okt. 11. DL 77798 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 644.) Lsd. 352. sz. 
K.: Z. IV. 161. (140. sz.). (Eml.-ben.) 

350. 1380. augusztus 24. 

\ 
\ 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte 1380: aug. 24-én (a. d. 1380., in fe. B. Bartholomei ap.) Balasefalua-i Simon fia: 

Benedek, Bothmonostra-i Theutes fia: László, mr. nevében megjelenvén, Dynnye-i 

(dict.) Miklóst, a Baranya m.-ben fekvő, Lak nevű birtokának eladásától, elzálogosítá-

sától vagy bármiféle elidegenítésétől, másokat, de különösképp Gara-i Miklós nádort 

és Chusa-i (dict.) Pált pedig annak megvételétől és elfoglalásától eltiltja. D. a. et die 

prenotatis. 

E.: DL 78532 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1078.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló, 
benne Theteus' és 'Chuza' névalak, 18. századi tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét ma-
radványa. 

351. 1380. augusztus 24. 

> 

A pécsváradi konvent 1380. aug. 24-én (in fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1380.) 

kelt oklevele, amely szerint előtte Balassefalua-i (Tá. 2.: Balasefalwa) [...] (Tá. 2., 3.: 

Simon) fia: Benedek, Thewthus fia: László mr.-nek a nevében megjelenvén, Adam 

(dict.) Miklóst Emel (Tá.3.: Emwl) és Agthothya (Tá. 3.: Aghthothya) nevű birtokai-
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nak elidegenítésétől, másokat pedig, de különösképp Gara-i Miklós nádort (Tá. 2., 3.: 

és Zambo Miklóst) annak megszerzésétől eltiltja. 

E . : -
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 
2. Garai Miklós nádor, é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
3. Garai Miklós nádor, 1424. máj. 7. DL 79885 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1956.) (Hiányos, ezért az 

átírt oklevél kiadóját a MOL ismeretlen hiteleshelyként regisztrálja.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

352. 1380. október 11. 

A pécsváradi (Varadiensis-Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti [I.] 

Lajos királynak (H., P., Da.), hogy Scepus-i Jakab c., volt ob. azon ítéletlevelének 

értelmében, amely Bálint pécsi püspök mint felperes, és Tuteus fia: László mr. mint 

alperes közt, a püspök Narad, valamint László mr. Loca, Kerekighaz-Kerekeghaz és 

Moysa nevű birtokának elhatárolása és felbecslése körül folyt perben hozott döntést, a 

felperest képviselő Nempty Mihály fia: Péter királyi emberrel Demeter testvért, az al-
\ 

perest képviselő Ormand-i Kozma királyi emberrel pedig János pap testvért küldte 

tanúul, akik okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) - amely időpontra júl. 1-jéről (ab 

oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a konvent egy korábbi oklevele (lsd. 349. sz.) adott 

halasztást - a kérdéses birtokokra mentek. Elsőként a püspök Narad nevű birtokának 

határát járták be, a boldog emlékezetű [I.] Károly király privilégiuma alapján. Eszerint 

a Narad és Loca birtokok közötti határ Loca falunál, a Bol faluba vivő nagy útnál kez-

dődik. Innen É-ra, majd Ny felé halad, és É-on egy szántóföld határában álló körtefa 

jelzi a határt, majd egy völgy oldalában - amelynek az említett privilégium szerint 

Moiusgata a neve - lévő 3 hatáijel következik. A Narad és Kerekeghaz közti határ a 

Narad-ból Zekchu-Zekchw faluba vivő útnál kezdődik, innen Isou fia: Gergely birto-

kához ér, amelyet Bol-i István fia: András mr. a magáénak mondott. K felé a Regla 

erdőhöz ér és ennek mentén É-nak fordulva, a Danoch faluból [Pécsjváradra 

(Varadinum) vivő úton halad. Innen D-re, több hatáijel érintésével, egy szilfás bozót-

hoz (dumus ulmorum) ér, ahol az előbb említett Gergely földjét választja el Narad-tól, 

és ahonnan Narad Moysa-val határos. Innen D-re egy szilfához jut, majd Ny felé halad, 

Tamásnak Bagya nevű faluja mellett, egy ligetet átszelve egy hegyre érkezik, az ott 
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lévő négy hatáijelet azonban az egyik fél Narad, a másik pedig Loca birtokhoz tarto-

zónak mondta. Innen a határ É felé halad, két út között 3 régi határjelhez, majd Loca 

birtok erdejének sarkához, ahonnan egy Chazarberkyge (vulg.) nevű völgyben haladva 

ér vissza a kezdőponthoz. A kiküldöttek ezután Loca birtok határát járták be, amely 

egy szilfánál kezdődik, ahol Loca és Narad birtokok, valamint a pécsváradi 

(Pechvaradiensis*) monostor Zeer nevű birtoka határos. Innen D felé halad egy úton, 

majd egy völgybe ér, ahol a Moiusgata nevű sánc (fossatum) található. Ezután a 

Sarteteu nevű hegyre megy fel, majd egy liget mellett lévő szántóföldhöz ér, ahonnan 

Ny-ra cserjésen (rubetum) át egy úthoz jut, amelyen sokáig halad 3 határjelig, amelyek 

Narad és Loca birtokokat, valamint Both fia: János birtokát választják el. Ezután 

Kerekighaz határát mutatta meg László mr. A határ egy nagy útnál kezdődik, amely 

Isou földje körül, Narad-ról Zekchw-re tart, amely földet azonban András mr. szintén 

a magáénak mondta, bár a kezdő két határjelet a püspök ügyvédje korábban már a 

pécsi egyház tulajdonában lévőnek mondta. Innen a határ egy bozóthoz ér, amelynek 

közepében vadkörtefák (arbores piri silvestres) találhatók, és amelyet László mr. ügy-

védje: Pál szerint ura privilégiuma alapján Zilberek-nek hívnak. Innen D felé egy sík 

szántóföldhöz ér, ahol egy nagyobb és egy kisebb földjei áll, és itt végződik. Mivel a 

felek közt, a határok tekintetében továbbra is nézeteltérés mutatkozott, ezért a püspö-

köt képviselő kiküldöttek, a Narad és Loca közti vitás részt, minden haszonvételével 1 

ekealjnyira, a László mr.-t képviselő kiküldöttek pedig 15 ekealjnyira, a Narad és 

Kerekighaz, illetve Moysa közötti vitás részt pedig a püspök részéről 3, László mr. 

részéről pedig 20 ekealjnyira becsülték. A konvent, a fent említett oklevelet, a felek 

révén, okt. 13-ra (ad 8. diem oct. fe. B. Michaelis) a királyi udvarba küldi. D. 6. die 

termini prenotati, a. d. 1380. 

E.: DL 77798 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 644.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. IV. 160-165. (140. sz.). 
Megj.: *'Varadiensis' alakról lett javítva. 

353. 1381. március 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1381. márc. 11-én (4. die sexte prox. 

an. domin. Remin., a. d. 1381.) kelt oklevele, amelyben jelenti [I.] Lajos királynak, 
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hogy embere mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik Thewthus (Tá. 3.: Thythews) 

László mr. fiát: László mr.-t Emel és Thotfalu (Tá. 3.: Thothfalu) birtokok tulajdonába 

akarták iktatni, ám ezt, a Zambo (Tá. 3.: -Zamboo) Miklós mr. nevében megjelenő 

Litteratus István, ellentmondásával megakadályozta, amiért is a kiküldöttek István 

mr.-t a királyi jelenlét elé idézték. 

E . : -
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 
2. Garai Miklós nádor, é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
3. Garai Miklós nádor, 1424. máj. 7. DL 79885 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1956.) 
R: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

354. 1381. június 27. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konvenlje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H., P., Da ), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Lotharch-i Márton fia: Bene-

dek királyi emberrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik jún. 25-én (2. die fe. Nat. B. 

JohanmsvBapt.) megtudták, hogy Zendemedeter-i János fiai: Miklós és Lőrinc, abban 

az évben, Klára és Dorottya úrasszonyok Neguen-i birtokának határjeleit leromboltat-

ták, szántóföldjeiket felszántották, ápr. 30-án (fi ül. prox. p. fe. B. Georgii mart.) pe-

dig Szolga (sclavus) Fábián és Gere fia: Bálint nevű jobbágyaikkal az említett úrasz-

szonyok Péter nevű, Neguen-i jobbágyát megölették, Dénes nevű jobbágyát pedig 

megverették. D. in fe. B. Ladislai regis et confi, a. d. 1381. 

E.: DL 77821 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 656.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-
ne 'Zenthdemeter' névalak, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. IV. 193-194. (163. sz.). 

355. 1381. augusztus 15. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) (Á. 2.: Pechwaradiensis) monostor konventje 

előtt Zanthow-i Demeter fia: Pál megjelenvén elmondta, hogy a Baranya m.-ben fekvő, 

Chusa nevű vásárolt birtokát, amely egy másik, szintén Chusa nevű birtokával érintke-

zik, és amelyet a néhai Nana c., lelke üdve érdekében a margitszigeti (de Insula 

Leporum) Szt. Margit-monostor apácáinak adományozott, ő pedig királyi engedéllyel 
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visszakért, most Elena nevű lányának adományozta. D. in fe. Ass. virg. glor., a. d. 

1381. 

E . : -
Á : 1. pécsváradi konvent, 1405. nov. 30. DL 6816 ÓMRA. 30. 16.) (E.-ről.) Lsd. 506. sz. 
2. pécsváradi konvent, 1421. márc. 28. DL 6817 (NRA 390. 11.) (E.-röl.) Lsd. 609. sz. 

356. 1382. május 9. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak 

(H., P., Da.), hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számára egy évre ki-

adott, általános érvényű parancslevelének engedelmeskedvén, Anna-i György fia: Péter 

királyi emberrel tanúul küldte Tamás pap testvért, akik máj. 6-án (f. III. prox. p. fe. 

Inv. S. Crucis) megtudták, hogy Dada-i András fia: László és rokona (consanguineus), 

Dada-i István fia: Péter, valamint famulus-aik és jobbágyaik, Fodor (dict.) János fia: 

Bálint és Varyad-i Vaiyad (dict.) Miklós fia: János [1381.] jún. 21-én (f. VI. prox. an. 

fe. Nat. B. Johannis Bapt.) Ewze fia: Dénest, az apácák Belch-i jobbágyát - amikor ő 

a Keruslyegh-i vásárról hazafelé tartott - megtámadták, életveszélyesen megsebesítet-
\ 

ték, lovát, ruháját, 1 M. dénárját és egyéb javait elrabolták. Ezen kívül [1382.] ápr. 9-

én (f. IV. prox. p. fe. Passce d.) társukkal, Kylianus fia: Péterrel, Darou-i 

Mayws-Moyos mr. Iwan-i szolgájával, az apácák Mersee nevű birtokára rontottak és 

az ottani jobbágyoktól 14 ökröt Moyos mr. Athala nevű birtokára vittek, sokáig ott 

tartottak és csak pénzért adtak vissza, továbbá az apácák Ygal~Igal nevű birtokához 

tartozó szőlőt Benedek fia: Péterrel, Damianus fia: Tamással, János fia: Bálinttal és 

más Dada-i jobbágyaikkal kivágatták, a birtokhoz tartozó szántóföldet pedig felszán-

tották, perben állván az apácákkal. D. 4. die inquisicionis prenotate, a. d. 1382. 

E.: DL 6916 (Mon. Poson. 56. 32.) Nyílt oklevél. 

357. 1382. május 9. 

A [pécsváradi] monostor konventje jelenti [I.] Lajos királynak (H., P., Da.), 

hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számára egy évre kiadott, általános 

érvényű parancslevelének engedelmeskedvén, Anna-i György fia: Péter királyi ember-

rel tanúul küldte Tamás pap testvért, akik máj. 6-án (f. III. prox. p. fe. Inv. S. Crucis) 
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megtudták, hogy Hemhaza-i Zarkus fia: Jakab, Benedek veszprémi püspök fráter-e és 

a püspök Peremarton-i officialis-a: György jan. 19-én (die domin. prox. an. fe. Conv. 

B. Pauli ap.) társaikkal az apácák Igalhetew és Belch nevű birtokaira rontottak, a Pál 

nevű jobbágyot megsebestették, két másik jobbágyot megverettek és megsebesítettek, 

házaikat felgyújtották, 4 ökröt és 2 lovat elraboltak, a birtokokhoz tartozó erdőt pedig 

a korábbi eltiltás ellenére is használtatták. Ezen kívül az említettek Atha-i officialis-a: 

Vasuigew (dict.) Kelemen, a püspök parancsára ápr. 3-án (f. V. prox. an. fe. Passce 

d.) az apácák Kosok nevű birtokára rontván, János fia: Péter egy erős lovát elrabolta, 

Atha birtokra vitte, [Székesfehérvárra (Alba) ment vele és csak pénzért adta vissza, 

per lévén függőben a püspök és az apácák között. D. 4. die inquisicionis prenotate, a. 

d. 1382. 

E.: DL 6917 (Mon. Vbuda. 33. 32.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

358. 1382. május 10. 

\ 

^ [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte 1382. máj. 10-én (a. d. 1382., sabb. prox. an. fe. Asc. d.) Balasefalua-i Simon 

fia: Benedek, Teutus fia: László mr. nevében megjelenvén, tiltakozott az ellen, hogy 

mivel László mr. nevében korábban hiába tiltotta el Bálint pécsi püspököt, valamint 

ffater-eit, Bool-i István fia: András mr.-t és Bool-i Briccius fia: Jánost, a László mr. 

Kerekeghaz nevű birtokához tartozó Isowfeld nevű földrész - amely a püspök és 

László mr. földje között egy nagy úttól két földjelig tart - elfoglalásától, ezért most a 

konvent tanúját tiltja el annak hatáijárásától. D. a. et die prenotatis. 

E.: DL 87544 (Esterházy hg. cs. lt. 32. E. 290.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 18. 
századi tartalmi kivonat és kerek zárópecsét maradványa. 

359. 1382. május 18. 

A [pécsjváradi (Waiad\ensis~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [I.] 

Lajos királynak (H., P., Da.), hogy 1382. máj. 7-én ( f . IV. prox. p. fe. Inv. S. Crucis, 

a. d. 1382.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

BúaseMua.~Balasfalua-i Simon fia: Benedek királyi emberrel tanúul küldte Péter pap 
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testvért, akik máj. 16-án (f. VI. prox. p. fe. Asc. d.) megtudták, hogy a parancslevél-

ben foglaltak, miszerint Zekchew~Zekche-i Herchegh (dict.) Péter mr. jobbágyai, 

Marcellus fia: Anthonius, Vörös (rufus) Pál, Peldas (dict.) György, Nagy (magrrus) 

Miklós és Szolga (sclavus) István, [1379.] ápr. 3-án (die domin. prox. p. domin. 

Judicá), Teutus fia: László mr.-nek To[thy] nevű birtokán lévő két malmát felgyúj-

tották, továbbá ugyanezen Péter mr. [1378.] jún. 8-án ( f . III. prox. p. fe. Penth.) 

László mr. Dws nevű birtokára tört, és annak Bench fia: Péter, valamint Máté fia: 

János nevű jobbágyaitól 1 ekét és 10 ökröt elrabolt, őket fogságba vetette, ruháikat 

pedig elvette. Mindezeken túl Péter mr., [1381.] nov. 13-án ( f . IV. prox. p. fe. B. 

Martini conf.) László mr. Geth~Geeth~Geethy-i nevű birtokához tartozó Zynch, 

Bylas, Chugath és Okorla nevű halastavait, Danoth~Dauch-i és Isyp-i jobbágyival 

lehalásztatta, valamint [1381.] dec. 13-án ( f . VI. prox. p.fe. B. Nicolai conf.) László 

mr.-nek Kovács (faber) Tamás nevű Geeth-i jobbágyát László mr. erdejében megve-

rette, továbbá László mr. Felharazthy nevű erdejét felgyújtatta, Geethy-i birtokához 

tartozó szántóföldjét felszánttatta, végül pedig dec. 9-én ( f . II. prox. p. fe. B. Nicolai 

conf.) László mr. Buked-i István fia: András nevű jobbágyának 4, Gora-i (dict.) Péter 
\ 

nevű jobbágyának 6, Máté fia: Ferenc nevű jobbágyának pedig 5 ökrét saját, Dauch 

nevű birtokára vitette, László mr.-nek Hayos (dict.) Vörös (rufus) László és Péter fia: 

Demeter nevű jobbágyait, László mr. Hothzigeth~Hothzygeth nevű erdejében elfo-

gatta, ruháikat pedig elraboltatta. Ugyanezen Péter mr., Zekchew-i, Danoth-i és 

Teutus-i jobbágyaival, László mr. Hothzygeth, Kenthus, Kakora és Acelus nevű erdőit 

kivágatta, a Kystow és Dobrotou nevű tavakat pedig lehalásztatta, mind igazak. D. 3. 

die inquisicionis prenotate, a. supradict. 

E.: DL 77849 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 661.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-
ne 'Hercegh' névalak, valamint kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.: Z. IV. 225-227. (190. sz.). 

360. 1382. július 21. 

A [pécsjváradi (Wa.radiensis~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [I. 

Lajos királynak], hogy 1382. júl. 8-án ( f . III. prox. p. oct. fe. B. Petri et Pauli ap., a. 

d. 1382.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Balasefalua-i Simon fia: Benedek királyi emberrel tanúul küldte László pap testvért, 
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akik júl. 18-án (f. VI. prox. p. fe. Div. ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglal-

tak, miszerint Imre mr. kanonok, Monika~Manika~Monaka~Monacha-i János és 

Feyerwar-i (dict.) Miklós, a [székesfehérvári (Albensis) kápt. szolgái és officialis-ai, 

valamint a kápt. Feyerwar-i, Bary-i és Monaka-i jobbágyai, jún. 22-én (die domin. 

prox. an. fe. Nat. B. Johannis Bapt.), [Bathmonostra-i] Tewtus fia: László mr. 

Totizygeth nevű birtokára törve, az ott élő jobbágyokat megverték és megsebesítették, 

javikat elrabolták, házaikat és épületeiket pedig a Dunába lökték, a birtokot teljesen 

elpusztítván, mind igazak. A kiküldöttek a kápt.-t és Monika-i Jánost, Manika nevű 

birtokán, aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a királyi jelenlét elé idézték, László mr. 

ellenében. D. 4. die evocacionis prenotate, a. supradict. 

E.: DL 77855 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 663.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-
ne 'Teutus' névalak, valamint kerek zárópecsét maradványa. (Hiányos.) 

K.: Z. IV. 236-237. (198. sz.). 

361. 1382. 

Ápécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventjének 1382-ben (a. d. 1382.) 

kelt, Mária királynőnek (H.) szóló jelentő oklevele, amely szerint a királynő embere 

mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik Tolna m.-be menvén megtudták, hogy 

Oliverius fiainak: Ferencnek és Leustacius-nak a familiaris-a és officialis-a: Eje (dict.) 

György, [I.] Lajos király halála után a veszprémi kápt.-nak Fod birtokon lévő halasta-

vát (piscina) jobbágyaival lehalásztatta. 

E . : -
Tá.: Pálóci László ob., 1447. márc. 13. DL 107541 (Csánki hagyaték.) (18. századi másolat.) 

362. 1383. január 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mária királynőnek, 

(V., Da., C.), hogy 1383. jan. 11-én (die domin. prox. p. fe. Epiph. d, a. eiusdem 

1383.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Bayga-Bagya-i 

János királynői emberrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik jan. 26-án (f. II. an. fe. 

Purif. virg. glor.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1382.] 

szept. 15-én ( f . II. prox. p. fe. Nat. B. virg.) Zambo (dict.) Miklós mr., Tewtos fia: 
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László mr.-rel perben állván, annak Crako nevű birtokára házakat építtetett, a bir-

tokhoz tartozó szántóföldeket felszánttatta és bevetette, továbbá nov. 5-én ( f . IV. prox. 

p.fe. 00. SS.) Crako birtok erdőit kivágatta, mind igazak. D. a. et die prenotatis. 

E.: DL 77868 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 665.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelőlés, ben-
ne 'Tewtus' névalak, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

K.: Z. IV. 247-248. (208. sz.). 

363. 1383. február 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mária királynőnek, 

(V., Da., C.), hogy 1383. jan. 11-én (die domin. prox. p. fe. Efpiph. d.], a. eiusdem 

1383.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Zew\es~Zewleus 

(dict.) András királynői emberrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik febr. 5-én (f. 

V., in fe. B. Agate virg. et mart.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, misze-

rint Bol-i István fia: András és Briccius fiá: János [1382.] szept. 11-én ( f . V. prox. p. 

fe. Nat, B. [virg. glor.]), Teutos fia: László mr. Kerechighaz nevű birtokára törve, 
v 

szénáját lekaszáltatták, Leta nevű birtokához tartozó szántóföldjeit pedig felszánttat-

ták és bevétették, mind igazak. A kiküldöttek az említett Jánost és Andrást, Bql nevű 

birtokukon, márc. 4-re (ad [oct. medii] Quadr.) a királynői jelenlét elé idézték, László 

mr. ellenében. D. sabb. an. domin. Invocavit, a. [supradict.]. 

E.: DL 77870 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 668.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelőlés, ben-
ne 'Tewtus' névalak, egykorú feljegyzések, valamint kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.: Z. V. 1-2. (1. sz.). 

364. 1384. április 18.* 

A [pécsjváradi (Varadiensis-Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Má-

ria királynőnek (H., Da., C.), hogy Zech-i Miklós c., ob. oklevele értelmében, Kozar-i 

István fia: Gyula királynői emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik István egy-

kori vajdát, először ápr. 18-án (f. n. prox. p. oct. fe. Passce d.) Pécsvárad városában 

(civitas), másodszor ápr. 19-én (f. III. p. predict. oct.) Pécs városában (civitas), har-

madszor pedig ápr. 21-én (f. V. prox. p. predict. oct.) Gyula faluban, azaz három m.-i 

(conprovincialis) vásáron, az ob. oklevelében foglaltak kapcsán, máj. 1-jére (ad oct. fe. 
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B. Georgii mart.) a királynői jelenlét elé idézték, Teutus fia: László mr. ellenében. D. f. 

II. prox. an. predict. fe. B. Georgii mart., a. d. 1384. 

E.: DL 77899 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 683.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egy-
korú feljegyzések és kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. IV. 278-279. (234. sz.). 
Megj.: 'Dátumai ellentmondóak, valószínű kelte ápr. 25. (vagyis f. II. prox. p. fe. B. Georgii mart.), 

miként azt Z. VII. 1. 277. 3. lábjegyzete is említi. 

365. 1384. július 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Barlyad-i László fia 

János fiai: Mihály és Miklós megjelenvén, a Baranya m.-ben fekvő Pera birtokban lévő 

teljes birtokrészüket, amelyet Pera birtoktól a néhai Pera-i Maroth fiai: Mátyás és Já-

nos választottak el, és amelyet Katha asszony Maroth lányának, László fia János hitve-

sének: Annának és Jánosnak adott, most minden tartozékával és haszonvételével 

együtt eladják Gara-i Miklós nádornak 200 aranyforintért, háborítatlan birtoklásáért 

pedig szavatosságot vállalnak. D. sabb. prox. p. oct. fe. B. Petii et Pauli ap., a. d. 

1384. \ 

E.: DL 32620 (NRA. 1511. 30.) Hátoldalán kerek pecsét darabkái. 

366. 1384. szeptember 30. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) monostor konventje előtt Kelemen fia Gergely 

fia: János, [Pécsjvárad (Warad) városának (civitas nostra) polgára megjelenvén, a 

Warkun-ból kifolyó patakon (fluvium), Seliber-nek Harmasmolon nevű és Zylagy 

(dict.) Gergelynek malma között álló, Hedasmalon nevű malmának felét, amelynek 

másik fele Miklós fia: István tulajdonában van, minden haszonvételével, tudniillik 

szántóföldekkel, rétekkel, kaszálókkal együtt eladja Balázs fia: Imre egykori bírónak, 

szintén [pécsjváradi (Warad) polgárnak, a tőle átvett 40 Baronya-i M. dénárért. D. 

pridie Kai. Oct., a. ab incam. d. 1384. Erről a konvent, fiiggőpecsétjével megerősített 

privilégiumot ad ki. János lévén a peijel, Miklós a kántor, Conrardus pedig a custos. 

[A.] 

E.: DL 7101 (NRA. 605. 9.) 
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367. 1385. február 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mária királynőnek 

(H., Da., C), hogy 1385. jcm. 25-én (in fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1385.) Pécsett 

kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Szentmártonfalvai (de villa S. 

Martini) György fia: Péter királynői emberrel tanúul küldte Tamás pap testvért, akik 

febr. 5-én (die domin. an. fe. B. Dorothee virg. et mart.) megtudták, hogy a parancsle-

vélben foglaltak, miszerint Chati fia: János Pécs városi (civitas) hospes és Mohach-i 

viceofficialis, urának, Litteratus Mihály mr. pécsi castellanus-nak a parancsára, 

[1384.] dec. 17-én (sabb. prox. an. fe. B. Thome ap.) a margitszigeti (de Insula 

Leporum) Szt. Margit-kolostor apácáinak Jenew nevű birtokára tört, s az ottani job-

bágyok disznóit és marháit (pecus) elhajtatta, a falu népe által az esetet kinyomozni 

küldött Göndör (Crispus) Jánost pedig elfogatta és addig tartotta vasban (in strices), 

mígnem annak jobb lába kisebesedett, és akit csak 4 forintért, valamint 1 zsák 

(saccus) takarmányért (pabulum) engedett szabadon, az elrabolt disznók közül pedig 

6-ot népeinek adott. Ezen kívül [1384.] nov. 30-án (in fe. B. Andree ap.) Egyed fia: 
\ 

Istvánt, laz apácák Jenew-i jobbágyát, midőn az Zabar faluból, vendégségből 

(convivium) igyekezett hazafelé, megtámadta, és tőle 14 és 'A M. dénárt elrabolt, 

[1384.] nov. 1. körül (circa fe. 00. SS.) pedig az apácák Cheber fia: Mihály nevű 

jobbágyának rétjein legelő marháit hajtatta el, és csak 4 dénárért adta vissza. Ezen 

kívül [1384.] dec. 21-én ( f . IV. prox. an.fe. Nat. d) az apácák Felchele nevű birtoká-

ra tört és az ottani jobbágyoktól 37 marhát a Duna folyón túlra, Mohach püspöki 

faluba vitt, egyet közülük pedig levágatott. Az állatok visszaszerzésére küldött 

Kylianus nevű jobbágytól egy kétrétegű köpenyt (pallium duplex) elvett, az állatokért 

pedig pénzt zsarolt ki. Ezen kívül [1384.] dec. 23-án ( f . VI. prox. an. fe. Nat. d.) a 

Mohach-on tartandó szokásos vásárra tartó Jenew-i jobbágyokat hét emberével ki-

fosztotta, mind igazak. A kiküldöttek a tudományvétel napján Mohach birtokra men-

vén, ott Mihály castellanus-t és János viceofficialis-t az okozott károkért elégététel 

adására szólították fel, de ügyvédjük: Szabó (sartor) Gergely ezt megtagadta, amiért is 

a kiküldöttek az említetteket márc. 15-re (ad 8. die medii Quadr.) a királynői jelenlét 

elé idézték, az apácák és perjelnőjük ellenében. D. in fe. B. Scolastice virg., a. d. 

supradict. 
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E.: DL 7130 (Mon. Poson. 52. 16.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek pecsét 
nyoma. 

368. 1385. február 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mária királynőnek 

(H., Da., C.), hogy 1385. jan. 25-én (in fe. Conv. B. Pauli ap., a. d. 1385.) Pécsett 

kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Szentmártonfalvai (de villa S. 

Martini) György fia: Péter királynői emberrel tanúul küldte Tamás pap testvért, akik 

febr. 6-án (in fe. B. Dorothee virg. et mart.), miután megtudták, hogy a parancslevél-

ben foglaltak, miszerint [1384.] dec. 7-én (2. die fe. Nicolai conf), mikor is Litteratus 

György, a margitszigeti (de Insula Leporum) Szt. Margit-kolostorban élő apácák 

perjelnőjének Chele-i famulus-a és jobbágya, az apácáktól vásárlásra kapott 61 fo-

rintot Fehereghaz faluba akarta átvinni, akkor a néhai Dénes vajda fiának: István 

mr.-nek Bozok-i officialis-a: Ozora-i András és szolgája: Ozora-i András ezt az ősz-

szeget elrabolták tőle. Ezen kívül jan. 7-én (sább. prox. p. fe. Epiph. d.) az apácák 
\ 

Chele nevű birtokára rontottak és ott a Miklós, János és István nevű jobbágyok köpe-

nyét (pallium) süvegeit (caputium) és egyéb javait elvették, őket megverték, életve-

szélyesen megsebesítették, továbbá 6 ökrüket, valamint Bekus villicus 4 ökrét elra-

bolták, miután pedig ő Lőrinc nevű szolgáját azok visszaszerzésére küldte, ők Lőrin-

cet elfogták és csak 1 M.-ért engedték szabadon, a 4 ökröt pedig 100 dénárért adták 

vissza, mind igazak, az említetteket a kiküldöttek felszólították az elrabolt javak visz-

szaadására, de ők azt válaszolták, hogy azt nem ők, hanem más Bozok-i officialis-ok 

vették el. A tudományvétel napján a kiküldöttek András officialis-t és szolgáját: And-

rást, szolgálatuk helyén, Somberek birtokon márc. 15-re (ad oct. diei medii Quadr.) a 

királynői jelenlét elé idézték, az apácák főnöknője ellenében. D. 5. die diei inquisicionis 

prescripte, a. d. supradict. 

E.: DL 7131 (Mon. Poson. 6Í. 25.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelőlés, egykorú feljegy-
zések és kerek pecsét maradványa. 
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369. 1386. október 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Abell~Abel-i Balázs 

fia: György, Abell-i Antal fiának: Máténak és Jánosnak a nevében megjelenvén, 

tiltakozottt amiatt, hogy Abel-i László fiai: János és Jakab, valamint a panaszosok ap-

ja: Antal, az ő Tolna m.-i Bathyan, Janusy, Malafalua, Compulthfalua és Jobfalua nevű 

öröklött birtokaikat eladták és elidegenítették, amely cselekedetektől most György, 

megbízói nevében eltiltja őket, mindenki mást pedig - de különösképp Zeliz-i Vezzes 

fiát: Tamás mr.-t és fiait - annak megszerzésétől és birtokba vételétől ugyancsak eltilt. 

D. f. IV. prox. p. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1386. 

E . : -
Má.: DL 77938 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 693.) (1386-1406 között.) 

370. 1387. június 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a monostor 

Tothkekqs-i jobbágya, István fia Barnabás özvegye: Erzsébet, fiának: Briccius-nak a 

terheit is átvállalva megjelenvén, azon Tothkekes-i sessio negyed részét, amelynek 

Kelemen fia: Miklós és András fia: Benedek a szomszédai, és amelynek többi része 

János fia: Péter, egy másik Péter fia: György, valamint Bogdassa (dict.) István tulajdo-

na, mások jogának oltalmával eladja a monostor egy másik ottani jobbágyának, Pál fia: 

Jánosnak, a tőle átvett 4 pensa dénárért. D. f. V. prox. p. fe. B. Barnabe ap., a. d. 

1387. 

E.: DL 7279 (NRA. 1017. 22.) Hártyán, hátoldalán kerek pecsét nyoma. 
R.: ZsO. I. 113. sz. 

371. é. n. (1387-1392) 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) [konvent jelenti] Zsigmond királynak (H., Da., 

C., [march. Br.]), hogy [B]ubek [Imre] ob. oklevelének értelmében, Mihály [királyi 

emberrel tanúul küldte emberét], akik [...] (f. II. prox. p. domin. Remin.) [...] Loca 

birtokon, [...] Bol-i Briccius fiát: Jánost pedig Bol birtokon [...] megidézték, valamely 

püspök ellenében. 
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E.: DL 82866 (Zichy cs. zsélyi lt. 144. NB.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
még 'pro magistro Ladislao filio Ladislai de Bothmonustra et Johannis [...]' információ, valamint 
kerek zárópecsét egy darabja. (Hiányos.) 

372. 1388. július 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő Ba-

lázs fia: Imre, (Pécsjvárad város (civitas) bírájának a kérésére, a nagyobb jogbiztonság 

érdekében, saját, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumába írja át a pécsi kápt. 

1387. júl. 19-én (XIV. Kai. mense Aug.), Miklós lector keze által kelt, függőpecsétjé-

vel megerősített privilégiumát. D. VI. Kai. mense Aug., a. ab incarn. d., 1388. János 

lévén a perjel, Miklós a kántor, Herko (abl.: Herke) pedig a custos. [A.] 

E.: DL 7287 (NRA. 635. 3.) Kétsoros, dísztelen kezdő C betűvel, nem egy kéz munkája. 

373. (1389. január 26. - február 9.) 

Á pécsváradi (Pechuaradiensis-Pec/rworaífye/ms) monostor konventje jelenti 

Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br.), hogy 1388. nov. 30-án (in fe. B. Andree 

ap., a. d. 1388.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Balasefalua-i (Tá.: Balasafalua) Simon fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte Bene-

dek szerzetes testvért, akik [1389.] jan. 26.-án ([f. ül.]* prox. p. fe. Conv. B. Pauli 

ap.) Baranya m.-beliektől megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint a 

néhai Batya~Bathya-i Benedek mr. özvegyétől, mostohafia: István egy papi öltözéket, 

valamint összes javait, köztük azokat, amelyeket férjétől örökölt, elrabolt, mind iga-

zak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Istvánt, Bathya nevű birtokán [febr. 9-re 

(ad oct. Purif. B. virg.)]** a királyi jelenlét elé idézték, mostohaanyja ellenében. D. 

[...], a. d. 1389. 

E.: DL 77995 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 92.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Bathia' névalak, egykorú feljegyzések, valamint kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

Tá.: Bebek Imre ob., 1390. fetír. 13. DL 78025 (E.-ről.) 
K.: Z. IV. 385-386. (328. sz.). (E.-ről.) 

Z. IV. 419-420. (355. sz.) (Tá.-ban.) 
R.: ZsO. I. 900. sz. 
Megj.: 'Kiegészítés Tá. alapján. 
"Csak a hátoldalon lévő tartalmi összefoglalóban fennmaradt információ. 
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374. 1389. január 28. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy 1388. nov. 30-án (in fe. B. Andree ap., a. d. 1388.) 

Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Balaseyfolua-i Simon fia: 

Péter királyi emberrel tanúul küldte Benedek pap testvért, akik jan. 24-én (die domin. 

prox. an. fe. Conv. Pauli ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

egyrészt Pathoch~Patouch-i (Tá.: Pathouch) Tamás és Bellye-i Domonkos, Gara-i 

Miklós macsói bán szolgái (famulus) és Kaswar-i castellanus-ai (1388.) szept. 29. 

körül (circa fe. B. Mychaelis arch.) néhány familiaris-ukat Bathmonostra-i Theutus 

fia László fia: László Chenereue~Chenereeue nevű birtokára küldték, és velük László 

jobbágyaitól 18 disznót elraboltattak, másrészt pedig, hogy Pestenye-i Dénes ugyanez 

évben László Chenereeue-i jobbágyától Imrétől egy lovat 12 és egy kardot 6 forint 

értékben elrabolt, mind igazak, bár az elvett javak számát kiderítem nem sikerült. A 

tudományvétel napján a kiküldöttek Patouch-i Tamást Vereufen birtokon, ahol 

officialis volt, Bellye-i Domonkost Beüye birtokon, Pestenye-i Dénest pedig Bodon 
\ 

birtokán febr. 9-re (ad oct. fe. Purif. B. virg.) a királyi jelenlét elé idézték, László elle-

nében. D: 5. die diei inquisicionis prescripte, a. d. 1389. 

E.: DL 77996 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 706.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egy-
korú feljegyzések, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

Tá.: Bebek Imre ob., 1390. ápr. 18. DL 78030 (E.-ről.) 
K.: Z. IV. 379-380. (325. sz.). (E.-ről.) 

Z. IV. 424-425. (358. sz.). (Tá.-ban.) 
R.: ZsO. I. 906. sz. 

375. 1389. április 25. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Kernen nb. Mihály fia: 

Mihály a maga, valamint uterinus fráter-ének: Jánosnak és fráter patruelis-einek, 

Gadan-i Jakab fiainak: Péternek és Jánosnak a nevében is megjelenvén, nagybátyjukat 

(patruus), Farkaslyuk-i Miklós fia: Fakow (dict.) János mr.-t a Tolna m.-i Farkaslyuk 

nevű birtokuknak, tudtuk és beleegyezésük nélküli, a pécsi egyháznak és kápt.-jának 

történő eladományozásától - minthogy az kizárólag az ő, Fakow (dict.) János mr. 

anyja utáni örökségük - , a pécsi kápt.-t pedig annak elfogadásától eltiltja. D. in. fe. B. 

Marci ev., a. d. 1389. 
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E.: DL 78006 (Zichy cs. zsélyi lt. 211.62.) 
K.: Z. IV. 396-397. (337. sz.). 
R.: ZsO. I. 1000. sz. 

376. 1389. május 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da., C., march. Br.), hogy Márton testvér, a Szentháromság (S. Trinit.) egy-

ház apátja számára, Gyula-i Miklós fiai: Jakab, Mihály és Poth ellenében kiadott idéző 

parancslevelének engedelmeskedvén, Porozlo-i János fia: László királyi emberrel tanú-

ul küldte Péter pap testvért, akik ápr. 11-én (in domin. Ramispalmarum) a fent neve-

zett Jakabot, Mihályt és Poth-ot, Gyula birtokban lévő birtokrészükön [1390.] máj. 1-

jére (ad oct. fe. B. Georgii mart. nunc venturis) a királyi jelenlét elé idézték, Márton 

apát ellenében. D. f. VI. prox. an. fe. B. Elene regine, a. d. 1389. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 5. 12. (DF 259880) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne 'Path' névalak, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

\ 

\ 

377. 1389. október 12. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy 1389. aug. 12-én ( f . V. prox. p. fe. B. Laurencii mart.) 

Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, István fia: László királyi 

emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik okt. 11-én (f. n. prox. an. B. Galli 

conf.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [Moysa-i Bertalan fi-

ai:]* Maysa-i István és Lőrinc febr. 28-án (die domin. prox. an. Carnisprivium) 

Bathmonostora-i László fia: László Bezeudugh~Beuzeudegh nevű birtokára törtek, 

onnan jobbágyait elűzték, négy famulus-át súlyosan megsebesítették és egy jó lovukat 

leölték, mind igazak. D. 2. die diei inquisicionis prescripte, a. d. supradict. 

E.: DL 78013 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 716.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. IV. 406-407. (345. sz.). 
R.: ZsO. I. 1167. sz. 
Megj.: *Csak a hátoldalon lévő tárgymegjelölésben szereplő információ. 
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378. 1389. október 12. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy 1389. aug. 12-én ( f . V. prox. p.fe. B. Laurencii mart.) 

Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Tharnok-i István fia: 

László királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik okt. 11-én (f. H prox. 

an. B. Galli conf.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Bachy-i 

János aug. 24-én (in fe. B. Bartholomei ap.) Bathmonostora-i László fia: László ap-

jának halála napjcm, annak szekrényéből (de scrinio) 300 aranyforintot ellopott, mind 

igazak, bár a megkérdezettek a pénzösszeg nagyságát nem ismerték. D. 2. die diei 

inquisicionis prescripte, a. d. supradict. 

E.: DL 73014 (Darvas 41.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét ma-
radványa. 

K.: Z. IV. 405-406. (344. sz.). 
R.: ZsO. I. 1166. sz. 

379. 1389. december 19. után 

A pécsváradi konvent jelenti Zsigmond királynak, szóló jelentő oklevele, amely 

szerint a király parancslevelének engedelmeskedvén, a királyi emberrel tanúul küldte 

emberét, akik megtudták, hogy Bálint pécsi püspök embere: Narad-i Miklós, valamint 

több más Narad-i jobbágya, uruk parancsára, felfegyverkezve, dec. 19-én (in die 

domin. an. fe. B. Stephani protomart.) [Bátmonostori Töttös László fia:] László 

Mayssa nevű birtokára törtek és ott 7 jobbágyot súlyosan megsebesítettek, az egyikü-

ket pedig meg is ölték, valamint 10 ökröt elhajtottak. 

E . : -
Tá.: szekszárdi konvent, 1394. júl. 13. DL 78130 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 792.) 
K.: Z. IV. 551-552. (444. sz.). (Tá.-ban.) 

380. 1389. 

A pécsváradi konvent 1389-ben (a. d. 1389.) kelt oklevele amelyben jelenti 

Zsigmond királynak, hogy parancslevelének engedelmeskedvén, a királyi emberrel ta-

núul küldte emberét, akik megtudták, hogy Bálint pécsi püspök Mohach~Mochach-i 
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officialis-a: Chatho János [1381-ben] Monostor-i Thutus (dict.) László fia: László mr. 

Laymer nevű birtokára tört, ahol István nevű jobbágyát megölte. Ezen kívül, még 

ugyanabban az évben a püspök Mochach-i officialis-a, Pál fia: György, a püspök job-

bágyaival együtt Lászlónak Laymer nevű birtokára menve, onnan 20 ökröt elhajtottak, 

jónéhány lányt és asszonyt meggyaláztak, javaikat pedig elrabolták. Szintén abban az 

évben a püspök Narad-i officialis-a: Soldos (dict.) Pál, szolgájával: Jakabbal együtt 

Laymer birtokra törve, az ottani jobbágyok javait részben elrabolták, részben pedig 

felégették. Végül pedig, szintén abban az évben, a püspök Mohach-i officialis-a: 

Beneth, Laymer birtokról 8 ökröt rabolt el, a korábban ugyanonnan elhajtott birkákat 

pedig nem volt hajlandó visszaadni. Az említett évben a püspök Monorod-i officialis-a: 

Vaswar-i János, Laymer birtokra menve, ott négy jobbágyot életveszélyesen megsebe-

sített. 

E . : -
Tá.: szekszárdi konvent, 1394. júl. 13. DL 78130 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 792.) 
K.: Z. IV. 550-551. (444. sz). (Tá.-ban.) 

\ 

\ 

\ 

381. 1390. január 31. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br ), hogy Bubek Imre c., ob. Bathmonostra-i Theutus fia László 

fia: László számára, Bachya-i Miklós és fia: István ellenében kiadott idézőlevelének 

értelmében, Barchy-i István királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik jan. 

29-én (sabb. prox. an. fe. Purif. B. virg.) Miklóst és fiát: Istvánt, az ob. oklevelében 

foglaltak kapcsán, továbbá 12 M. bírság megfizetése, valamint a szembenálló félnek 

elégtétel adása végett, febr. 23-ra (ad oct. diei Cinerum) a királyi jelenlét elé idézték, 

László ellenében. D. f. H an. fe. Purif. B. virg., a. d. 1390. 

E.: DL 78023 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 724.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabjai. 

K.: Z. IV. 417-418. (354. sz.). 
R.: ZsO. I. 1343. sz. 
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382. 1390. február 22. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy 1390. febr. 16-án (in die Cinerum, a. d. 1390.) Viseg-

rádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Lelez-i János fia: László 

királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik febr. 21-én (f. II. prox. p. 

domin. Invocavit) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

Bathmonostra-i Theuteus fia László fia: László ez évben János testvér, Batha-i apát 

Zerenlien-i jobbágyaitól: Cosmas-tól és Darabus (dict.) Jánostól, azokkal perben 

állván, 12 ökröt és egy szekeret (currus) elvett és Buked nevű birtokára vitetett, mind 

igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek László fia: Lászlót, Buked nevű birto-

kán márc. 16-ra (ad oct. medii Quadr.) a királyi jelenlét elé idézték, János apát ellené-

ben. D. 2. die diei inquisicionis prescripte, a. d. supradict. 

E.: DL 78026 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 725.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványai. 

K.: Z. IV. 421-423. (356. sz.). 
R.: ZsöM. 1370. sz. 

\ 

\ 

383. (1390. február 23. - március 16.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Sarugh-i Pál fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Péter [pap] testvért, akik 

[1390.] febr. 23-án (f. IV. prox. p. domin. Invocavit) Pathouch~Patholch-i Tamást 

Vereufen birtokon, ahol officialis volt és Pestenye-i Dénest Bodon birtokon [1390.] 

márc. 16-ra (ad oct. diei medii Quadr.) a királyi jelenlét elé idézték, Bathmonostora-i 

Teteus fia László fia: László ellenében. 

E . : -
Tá.: Bebek István ob., 1390. ápr. 18. DL 78030 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 723.) (E.-ről.) (Hiányos.) 
K.: Z. IV. 426. (358. sz.). (Tá. -ban.) 

384. 1390. február 27. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy Bubek Imre c., ob. idézőlevelének értelmében, Sarugh-
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i Pál fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik febr. 26-án 

(sabb. prox. an. domin. Remin.) János boszniai püspököt, Wyfalu nevű birtokán, 

Lizko-i Pál fiait: Istvánt, Andrást, Mihályt és Miklóst pedig Peterfalua nevű birtoku-

kon márc. 16-ra (ad oct. diei medii Quadr.) a királyi jelenlét elé idézték, a néhai 

Bachya-i Benedek özvegye ellenében. D. in dict. domin. Remin., a. d. 1390. 

E.: DL 78028 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 94.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egyko-
rú feljegyzés, valamint kerek pecsét darabjai. 

K.: Z. IV. 423-424. (357. sz.). 
R.: ZsO. I. 1378. sz. 

385. 1390. (március 6. előtt) 

[A pécsváradi monostor konventje jelenti Zsigmond] királynak (H., Da., C., 

march. Br.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, [...] Dénes királyi emberrel 

[tanúul küldte] János pap [testvért, akik ...] ([...] domin. Invocavit), Bathmonostra-i 

László fia: Lászlót márc. 16-ra (ad oct. diei medü Quadr.) a királyi jelenlét elé [idéz-

ték], János Batha-i apát ellenében. D. [...] an. domin. Oculi, a. d. 1390. 

\ 
E.: DL 78029 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 726.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 

kerek zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

386. 1390. május 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy 

Bathmonustra-i Theutus fia László fia: László mr., Imre nádor oklevele értelmében 

máj. 8-án (in quind. fe. B. Georgii mart.) a konvent előtt Kazar-i István fia: Miklósnak 

100 dénárjával számított 115 forintot megfizetett. D. 2. die dict. quind. fe. B. Georgii 

mart., a. d. 1390. 

E.: DL 87609 (Esterházy hg. cs. lt. 32. E. 303.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét maradványa. 

387. 1390. júniusi. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy Bubek Imre c., ob. Bathmonostra-i Theutheus fia 
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László fia: László számára, Patholch-i Tamással és Pestyuie-i Dénessel szemben ki-

adott idézőlevelének értelmében, Ormand-i Tamás fia: János királyi emberrel tanúul 

küldte Lőrinc pap testvért, akik máj. 25-én (f. IV. prox. p. fe. Penth.) az említett Ta-

mást Sereufey faluban, ahol officialis volt, Dénest pedig Pestyuie nevű birtokán júl. 1-

jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a királyi jelenlét elé idézték, László ellenében. 

D. 8. die diei evocacionis prescripte, a. d. 1390. 

E.: DL 78033 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 729.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egy-
korú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

R.: Z. IV. 427. (a 358. számú oklevél apparátusában.). 

388. 1390. augusztus 31. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje előtt Kozar-i István fia: 

Miklós és fiai nyugtatólevelet állíttatnak ki Bathmonost[ora]-i Theutus fia László fia: 

László mr. számára, aki a nádori oklevélben foglalt szept. 15. (in oct. fe. Nat. B. virg. 

Marié) helyett már most megfizette számukra a 100 dénáijával számított 115 forintot. 

D. f. IVv prox. an. fe. B. Egidii abb., a. d. 1390. 
\ 

E.: DL 78038 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 733.) (Hiányos.) 
K.: Z. IV. 438. (365. sz.). 
R.: ZsO. I. 1645. sz. 

389. 1390. december 9. 

A pécsváradi (Pechwaradyensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

király (H., Da., C., march. Br.), 1390. szept. 30-án (2. diefe. B. Michaelis arch., a. d. 

1390.) Lippa-n kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Bodogazunfalua-i 

Leustasius fia: György királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik nov. 24-

én (2. die fe. B. Clementis pape) a Wálkow m.-i Tyzyn birtokra menvén, azt királyi 

adomány címén Bálint pécsi püspök, a néhai Alsan-i János bán fia: Pál mr., az őfia: 

Miklós, valamint Alsan-i Gergely fia: János tulajdonába iktatták, majd három napig 

ott várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. Erről a konvent, autentikus fuggőpe-

csétjével ellátott privilégiumot ad ki. D. 16. die diei statucionis prenotate, a. d. 

supradict. Péter lévén a perjel, Jakab a custos, Miklós pedig a kántor. 
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E.: DL 42469 (Múzeumi Törzsa. Illésházy) Kétsoros, díszes kezdő C betűvel és díszített első sorral, 
vonalazott hártyán. Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne 'Tyzin' névalak, va-
lamint 18. századi taralmi összefoglaló. 

390. 1391. január 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da., C.), hogy Mária királyné 1391. jan. 7-én (2. die fe. Epiph. d, a. eiusdem 

1391.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Bark-i István királyi 

emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik jan. 18-án (f. IV. prox. an. fe. B. 

Fabiani et Sebastiani mart.) Bodrog m.-be menvén megtudták, hogy a parancslevélben 

foglaltak, miszerint János Batha-i apát [1390.] aug. 24. körül (circa fe. B. 

Bartholomei ap.) Bathmonastra-i Teuteus (dict.) László fia: László Aran nevű birto-

kára menvén, az ott lakó Márton jobbágyot, a földbér (teragium) megfizetése nélkül, 

minden javával és ökreivel együtt, Zeremtyen nevű birtokára vitte, Lászlóval perben 

állván, mind igazak. D. 4. die diei inquisicionis predict., a. d. supradict. 
\ 

v 
E.: DL 78050 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 741.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, ben-

ne Tutes' névalak, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

391. 1391. január 30. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Iwan-i Mihály fiai: Anthonius és János, valamint lányai: Elena és Anych, a másikról 

pedig Bathmonostra-i Theuteus fiának, a néhai László mr.-nek a fia: László mr. meg-

jelenvén elmondták, hogy bár a Baranya m.-i Melegal és Buzuldegh birtokok fele miatt 

egészen jan. 13-ig (ad oct. fe. Epiph. d.) perben álltak egymással, fogott bírák köz-

benjárásával mégis olyan egyezségre jutottak, amelynek értelmében Mihály gyermekei 

a két birtokot érintő minden jogukról és tulajdonukról lemondanak, amiért László mr. 

nekik egy lovat és 100 dénáijával számított 200 forintot ad, amelynek felét most kifi-

zette, a másikat pedig, amelybe a ló is beleszámít, márc. l-jén (in die medii Quadr.) 

kell megfizetnie a konvent előtt. A felek perüket máj 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii 

mart.) halasztják, de ha László mr. a 100 forintot és a lovat eddig az időpontig sem 

fizetné meg, akkor azt Iwan-i Mihály gyermekei bíró előtt követelhetik tőle, perüket 
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pedig rendes bíró (iudex ordinarius) előtt folytathatják. D. f. II. prox. an. fe: Purif. 

virg. glor., a. d. 1391. 

E.: DL 78051 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 743.) 
K.: Z. IV. 447-449. (372. sz.). 
R.: ZsO. I. 1870. sz. 

392. 1391. február 22. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy 1391. febr. 9-én (2. die diei Cinerum, a. d. 1391.) 

Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Balaseyfalua-i Simon 

fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik febr: 18-án (sabb. 

prox. an. domin. Remin.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

Vgal-i György pécsi castellanus [1388-ban] Bathmonostra-i Theutus fia László fiá-

nak: László mr.-nek Laak nevű birtokáról egy ekealjnyi vetést, a neki alárendelt (sub 

suo castellanatu existens) Kulked-ijobbágyokkal elszállíttatott, ugyanott több mint 50 

jobbágyot - portájukat feldúlva - elkergetett, elnéptelenítve ezzel a birtokot, a 

halászóhelyet lehalásztatta, az erdőket kivágatta, a fát elszállíttatta, ráadásul [1390.] 

máj. 22. körül (circa fe. Penth.) László mr. Laymer-i jobbágyaitól 20 ökröt elhajta-

tott, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Vgal-i Györgyöt, Kulked 

birtokon, ahol officialis volt, márc. 8-ra (ad oct. medii Quadr.) a királyi jelenlét elé 

idézték, László mr. ellenében. D. 5. die diei inquisicionis et evocacionis predict., a. d. 

supradict. 

E.: DL 78055 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 746.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egy-
korú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. IV. 452-453. (376. sz.). 
R.: ZsO. I. 1903. sz. 

393. 1391. május 14. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march Br.), hogy Bubek Imre c., ob. máj. 4-én (in fe. Asc. d.) Bodrugh-

on kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Balasefalua-i Simon fia: Péter királyi ember-

rel tanúul küldte Imre pap testvért, akik máj. 9-én (f. ül. an. fe. Penth.) megtudták, 
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hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Bálint pécsi püspök Lanchak-i (Tá: 

Lanchach) officialis-a: Clemens, urának, valamint Wgal-i (Tá.Vgal) György pécsi 

castellanus-nak a parancsára, Nagy (magnus) Mihállyal, Louaz (Tá.: Leuas) (dict.) 

Mihállyal, Bors (dict.) Benedekkel, György fiaival: Jánossal és Istvánnal, Márk (Tá.: 

Marchus) fia: Benedekkel, Aruath (Tá.: Horwath) (dict.) Imrével, a püspök Lanchak-i 

(Tá.: Lanchach), továbbá Pál fia: Jánossal és Nagy (magnus) Balázs fia: Péterrel és 

Pállal, a püspök Bachfalua-i jobbágyaival máj. l-jén (in fe. B. Philippi etjacobi ap.) 

Bathmonostora-i László fia: László mr. Laymer nevű birtokát feldúlta, 150 juhot 

(pecus), 100 disznót, 100 kecskét és más háztartási felszerelést (clenodia domus), 

ezen kívül pedig három Laymer-i jobbágyot elrabolt - akiket azóta is fogságban tart 

-, feleségeiket pedig hízelgő szavakkal elcsalva, lovakkal letiportatta, mind igazak. D. 

6. die diei inquisicionis prescripte, a. d. 1391. 

E.: DL 78061 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 753.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

Tá.: szekszárdi konvent, 1394. júl. 13. (DL 78130) 
K.: Z. IV. 472-474. (381. sz.). (E.-ről.) 
Z. IV. 555-556. (444. sz.). (Tá.-ban.) 
R.: ZsO. I. 2040. sz. 

\ 

394. (1391. május v. után) 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak, 

hogy parancslevelének engedelmeskedvén, a királyi emberrel tanúul küldte emberét, 

akik megtudták, hogy Bálint pécsi püspök ápr, 24. körül (circa fe. B. Georgii mart.) 

[Vgal-i György nevű pécsi castellanus-át,]* Food-i (dict.) András Mohach-i és Nagy 

(magnus) János Kulked-i lakosokat (cives), valamint több Mohach-i jobbágyát 

Bathmonostra-i László fia: László mr. Lak~Laak nevű birtokára küldte, ahonnan ők 

több mint 50 jobbágyot, portáikat feldúlván, elkergettek, a halászóhelyeket lehalász-

ták, az erdőket kivágták, a birtokon álló kápolnát (capella seu oratorium) pedig le-

rombolták. Mindezeken túl, a püspök [1391.] máj. 14. körül (circa fe. Penth. prox. 

preteritum) László mr. Láymer-i jobbágyaitól 20 ökröt elraboltatott, három évvel ko-

rábban pedig László mr. Laak-i birtokán, Kulked-i jobbágyaival a veteményt, állatok-

kal letiportatva, megsemmisíttette. 

E . : -
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Tá.: 1. szekszárdi konvent, 1394. júl. 13. DL 78128 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 790.) 
2. szekszárdi konvent, 1394. júl. 13. DL 78130 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 792.) 
K.: Z. IV. 562-563. (446. sz.) (Tá. 1.-ben.) 
Z. IV. 556-557. (444. sz.). (Tá. 2.-ben.) 
Megj.: *Csak Tá. 1.-ben szereplő információ. 

395. 1391. július 16. 

A pécsváradi (Peechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Mihály custos és Pál mr. pécsi kanonokok, Bálint bíboros pécsi püspök nevében, va-

lamint a püspök uterinus frater-e, Alsan-i János egykori bán fia: Pál mr. vitéz 

(strennuus miles) és az ő fia: Miklós, továbbá az említett János fia Gergely fia: János, a 

pécsi kápt. és a püspök ügyvédvalló levelével, a másikról pedig Zygeth-i Lanchereth 

fia Beke fia Damianus fia Ferenc mr. özvegye: Klára úrasszony és Ferenctől született 

fia: Miklós, ezen Miklós uterinus ffater-einek, Klára többi fiának: Demeternek és Ta-

másnak a terheit is magukra és birtokaikra vállalva megjelenvén elmondták, hogy jól-

lehet köztük, még Ferenc életében, a püspök és társainak Pata nevű, valamint Klára 

asszon^ Zygeth nevű birtokának Bwbeek Imre c., ob. oklevele alapján, a királyi és 

konventi ember által végzett elhatárolása során viszály támadt, amelynek következté-

ben a Haaserdew nevű erdő, néhány berek és szántóföld - egy berekben D-en lévő 

határjeltől É felé, a Haaserdew nevű erdő oldalában lévő másik határjelig - vitatott 

maradt, most azonban fogott bírák, főképp Zygeth-i Lanchereth fia Beke fia: Antimus 

mr. vitéz (strennuus miles) közbenjárásával olyan megegyezésre jutottak, amely szerint 

a Pata és Zygeth birtokok közt húzódó határ a következő lesz: D-en egy berekben 

lévő hatáijel, É felé e berek oldalában egy földjel, tovább É-ra a berek és szántóföldek 

között, a szántók végénél újonnan emelt földjel, tovább egy kis mogyorófás berek 

(nemusculum awellanosum) mentén újabb földjel, majd szántóföldek mellett a 

Haaserdew nevű erdő D-i oldaláig, majd az erdő É-i oldalán lévő földjelig megy. E 

határvonaltól Ny-ra eső részek a püspöké és társaié, a K-re esők pedig Klára úrasszo-

nyé és fiaié lesznek. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad 

ki. D. XVII. Kai. Aug., a. ab incam. d. 1391. Péter lévén a perjel, Jakab pedig a 

custos. 

E.: DL 87617 (Esterházy hg. cs. lt. 96. 12. 19.) Négysoros, dísztelen kezdő C betűvel, hátoldalán 
egykorú és 18. századi tárgymegjelölés, előbbiben 'Patha' és 'Sygvth' névalak. Pecsétje elveszett. 

R.: ZsO. I. 2144. sz. 
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396. 1392. június 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt András fia Demeter 

özvegye: Anys (provida mulier), most János fia: Miklós Fenyes-i püspöki jobbágy hit-

vese, korábbi férjétől származó kiskorú gyermekeinek: Tamásnak és Annának a nevé-

ben is, a kolostor Maygerkekus nevű birtokának területén lévő szőlőjét, amelynek K-

ről Dragyn (dict.) Lőrinc a szomszédja, Ny és K felől Dragyn özvegyének és fiának: 

Istvánnak szőlőjével, D-ről pedig egy közúttal határos, minden haszonvételével és 

tartozékával együtt, eladja a Kekus-on lakó Miklós fia: Benedeknek, a tőle átvett 6 M. 

dénárért - amelyért a monostor Warkon nevű birtokán egy másik szőlőt vett - , Bene-

dek háborítatlan birtoklásáért pedig szavatosságot vállal. D. 2. die fe. Corp. Christi, a. 

eiusdem 1392. 

E.: DL 7794 (ECCL. 30. 1.) Hártyán, hátoldalán kerek pecsét nyoma. 
R.: ZsO. I. 2536. sz. 

\ 
V 
\ 

397. 1392. november 26. vagy december 3. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy 1392. nov. 6-án (6. die fe. 00. SS.) Visegrádon kelt és 

itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Kethhel-i Pál királyi emberrel tanúul 

küldte János pap testvért, akik nov. 21-én vagy 28-án (f. V. prox. [...] B. Katherine) 

megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Abel-i Anthonius felfegyver-

kezve Seliz-i Vezzeus Tamás mr. Mare-i házára tört, egy disznót levágatott, valamint 

csirkéket, zabot, szénát és más készleteket (utensilia) vitetett el, mind igazak. A tudo-

mányvétel napján a kiküldöttek Anthonius-t Ezuenyes nevű birtokán [1393. jan. 13-ra] 

(ad oct. [Epiph.]* d.) a királyi jelenlét elé idézték, Tamás mr. ellenében. D. 6 die diei 

evocacionis prescripte, a. d. supradict. 
* 

E.: DL 78085 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 770.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

K.: Z. IV. 498-499. (404. sz.). 
R.: ZsO. I. 2692. sz. 
Megj.: 'Csak a hátolalon lévő tárgymegjelölésben fennmaradt információ. 
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398. 1392. (december 14.) 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) monostor konventje jelenti Leustachius [ná-

dornak] a kunok [bírájának], hogy Zsigmond király (H., Da., C., march. Br.) [139]2. 

dec. l-jén (in fe. B. Mauri conf.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének enge-

delmeskedvén, [Zeche-i Simon] fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte Márton pap 

testvért, akik dec. 9-én (f. II. prox. p. fe. Conc. virg. glor.) megtudták, hogy a pa-

rancslevélben foglaltak, miszerint János boszniai püspök, Lizkou~Lyzkou-i Pál fiai: 

András, Mihály és Miklós, valamint ezen Miklós egykori özvegye és férje Benedek, 

Bathya-i Benedek özvegyétől egy teljes, ékkövekkel díszített, 1000 arany forintot érő 

papi öltözéket - amelyet Benedek, apjától kapott - elraboltak, Miklós özvegye pedig 

60 arany forintot is elvett, mind igazak. A kiküldöttek a tudomány vétel napján a püs-

pököt [...] Zekere birtokon, Miklós özvegyét [...] birtokán [1393.] jan. 13-ra (ad oct. 

fe. Epiph. [d.]) [a királyi jelenlét elé] idézték, Benedek özvegye [ellenében]. D. 6. die 

[inquisicionis et evocacionis predict.]. 

E.: DL 82865 (Zichy cs. zsélyi lt. Mise. 139.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egyko-
rú feljegyzések, valamint kerek pecsét maradványa. (Három részre szakadt, hiányos.) 

399. 1393; január 20. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy Kapla-i János c. ob. ítéletlevelének értelmében, a János 

Batha-i apátot mint felperest képviselő Syger-i Bodo fia: Istvánnal és az alperest, 

Bathmonostora-i László fia: Lászlót képviselő Lekche-i [....-val], továbbá két királyi 

emberrel tanúul küldte Imre és János pap testvéreket, akik jan. 13-án (in oct. fe. 

Epiph.) és más alkalmas napokon, a felek Zeremlyen és Bathmonostora nevű birtokai-

ra kimenvén, János apát Zeremlyen nevű birtokátjárták be, [I.] László király oklevelé-

nek [I.] Lajos király oklevelében szereplő átirata alapján. A bejárást az Artislou nevű 

helynél kezdték, de László mr. azt állította, hogy azt a helyet Belch-nek hívják. Innen 

Vayas-hoz mentek, de László mr. szerint ennek neve Assuanfoka, ezután 

Orryumnata-Orryumuata hely következett, amely azonban László mr. szerint egy kis 

domb (monticulus), amelyen ő szokta a szénáját tartani. Ezután Pózna sziget, László 

mr. szerint Gekenestohata, majd András hídja a Saar patak felett - László mr. szerint 
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Sebesfok, amely a Meegtou nevű halastóból ered - következett. Innen az apát át akart 

kelni a patakon, de László mr. ettől eltiltotta őt, mivel [I.] Lajos király privilégiuma a 

patakon túlról semmit nem szólt. így, mivel László mr. a határjárást folytatni és saját 

birtokainak határait megmutatni nem volt hajlandó, a kiküldöttek az ob. ítéletlevelében 

foglaltakat teljesíteni nem tudták. D. 8. die oct. dict. fe. Epiph. d., a. eiusdem 1393. 

E.: DL 78091 (Zichy cs. zsélyí lt. 211. B. 774.) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló 
és kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.: Z. IV. 506-508. (410. sz.). 
R.: ZsO. I. 2793. sz. 
Megj.: Vő. 1395. ápr. 3. (DL 50307). Lsd. 413. sz. 

400. 1393. május 21. 

A [pécsváradi] monostor konventje jelenti Zsigmond királynak (H., Da., C., 

march. Br ), hogy Kappla-i János c., ob. oklevelének érteimben, [...] István mr.-rel, a 

királyi udvar jegyzőjével és különleges kiküldöttjével tanúul küldte János presbiter 

testvért, akik máj. 18-án (die domin. prox. p. fe. Asc. d.) a Baranya m.-i Beyke és 
\ 

Koppan nevű birtokokra mentek és azokat, a szomszédok és határtársak jelenlétében, 

Miklós testvérnek, a Ders-i egyház prépostjának és Soklos-i Gywla fia Miklós mr. 

fiának: Györgynek a tulajdonába iktatták, a néhai Akus bán fiának: Mykch mr.-nek és 

másoknak a tiltakozását nem véve figyelembe. D. f. IV. prox. p. fe. Asc. d., a. eiusdem 

1393. 

E . : -
Á : Kaplai János ob., 1393. jún. 26. DL 874 (NRA. 1513. 5.) (E.-ről.) 

401. 1393. július. 1. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Bathmonostra-i 

Theutus fia László fia: László mr., a fogott bírák által teremtett egyezség szerint kö-

telezettséget vállal, hogy mivel ápr. 24. körül (circa fe. B. Georgii mart.) Aran falunál 

rátámadva az urához, Ders mr. fia: Márton mr.-hez, egykori szlavón vicebánhoz, je-

lenleg kalocsai castellanus-hoz igyekvő Nemeth (dict.) Péterre, Márton mr. familiaris-

ára, őt elfogván, tőle urának két lovát - egy Zyuhatowzo színű, 200 centenarius fo-

rintot, és egy Zugh nevű, 40 centenarius forintot érőt - elvette, valamint elrabolt 100 
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dénárjával számított 25 forintot, két felöltőt (toga), egy süveget (capucium), két pár 

cipőt (caliga), továbbá fegyvereket és egyéb javakat, ezért Márton mr.-nek 100 dé-

nárjával számított 500 forintot fizet a konvent színe előtt, amelynek egyik felét aug. 8-

ig (15. die fe. B. Jacobi ap.), a másikat pedig okt. 6-ig (oct. die fe. B. Mychaelis arch.) 

kell megadnia. László mr. vállaja, hogy ha az első részletet nem fizetné meg, úgy két-

szer annyit tartozik fizetni, ha pedig a második részletet mulasztaná el megadni, akkor 

a fenti perben Márton mr. legyen a nyertes. D. 3. die fe. B. Petri et Pauli ap., a. d. 

1393. 

E.: DL 78095 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 775.) 
K.: Z. IV. 514-515. (414. sz.). 
R. . ZsO. I. 2996. sz. 

402. 1393. szeptember 23. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor , konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy Mária királyné 1393. aug. 27-én (4. die fe. B. 
\ 

Bartholomei ap., a. d. 1393.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmesked-
\ 

vén, László, fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik szept. 

22-én (2. die fe. B. Mathei ap. et ev.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, 

miszerint Bálint pécsi bíboros [püspök] familiaris-a: Vgal-i György pécsi 

castellanus, urának parancsára aug. 12-én* ( f . III. prox. an. fe. Ass. B. virg. glor.) 

Kis (parvus) Dénessel, Soos (dict.) Jánossal, Marcus-szal, valamint más Mohach-i és 

Kulked-i jobbágyokkal Bathmonostra-i Theutus fia László fia: László mr. Laak nevű 

faluját felégette, több asszonyt megveretett, a hadi élelmet (victualia exercitualia) 

pedig elvitette, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Bálint pécsi püs-

pököt és György pécsi castellanus-t, a püspök Kulked nevű birtokán [...-ra] (ad oct. 

fe. B. [...]) a királyi jelenlét elé idézték, László mr. ellenében. D. 2. die diei 

inquisicionis et evocacionis predict., a. d. supradict. 

E.: DL 78098 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 776.) Hátoldalán azonos és egykorú kéz írásával is tárgy-
megjelölés, valamint kerek pecsét darabjai. (Hiányos.) 

Tá.: szekszárdi konvent, 1394. júl. 13. DL 78130 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 792.) (E.-ről.) 
K.: Z. IV. 517-519. (417. sz.). (E.-ről.) 
Z. IV. 555-556. (444. sz.). (Tá.-ban.) 
Megj.: *Tá. szerint aug. 13-án (f. IV.), de aug. 12-ről javított dátum. 
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403. 1393. szeptember. 24. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy 1393. szept. 15-én (2. die fe. Exalt. S. Crucis, a. d 

1393.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, László fia: 

Miklós királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik szept. 23-án (f. III. 

prox. p. fe. B. Mathei ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

János Batha-i apát, szept. 9-én (2. die fe. Nat. B. virg.) Zeremlyen-i officialis-ával, 

Zenthkiral-i Egidius fia: Anthonius-szal, valamint Anthonius fia: Péterrel, István 

fiaival: Kilianus-szal, Miklóssal és Jánossal, Regy (dict.) Péterrel, Cosma fia: János-

sal, továbbá az összes Zeremlyen falubeli hospes-ével hidat építtetett Bathmonostra-i 

László fia: László mr. Bathmonostra nevű birtokának határában található Megthow 

nevű halastaván, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Egidius fia: 

Anthonius-t, Zeremlyen birtokon okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mychaelis arch.) a királyi 

jelenlét elé idézték, László mr. ellenében. D. 2. die diei inquisicionis et evocacionis 

predict^, a. d. supradict. 
\ 

\ 

E.: DL 78099 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 777.) Hátoldalán azonos és egykorú kéz írásával is tárgy-
megjelölés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. IV. 519-521. (418. sz.). 
R.: ZsQ. I. 3104. sz. 

404. 1393. október 3. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy Mihály fia: Mihály és Gyula-i Jakab fia: Corardus szá-

mára kiadott iktató parancslevelének engedelmeskedvén, Mare-i Gúnya fia István fia: 

Miklós királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik szept. 28-án (die 

domin. prox. an. fe. B. Michaelis arch.) a Mihály és Corardus által visszaszerzett Ba-

ranya m.-i Kopach nevű birtokot az említettek tulajdonába akarták iktatni, ám attól 

Berzete (dict.) Miklós mr, és fia: László eltiltotta őket, ezért az ügyet [1394.] jan. 13-

ra (ad oct. fe. Epiph. d.) a királyi különös jelenlét elé küldik. D. 6. die diei statucionis 

predict., a. d. 1393. 

E.: SÚARévay cs. Gyulay lt. 5. 23. (DF 259892) 
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405. 1393. (december 10. után) 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) konvent 1393-ban (a. d. 1393.) kelt oklevele, 

melyben jelenti Zsigmond királynak, hogy parancsára a királyi ember mellé rendelte 

tanúul kiküldöttjét, akik megtudták, hogy [1393.] dec. 10-én (f. IV. prox. p. fe. Conc. 

B. virg.) Bathmonostra-i László fia: László, Nyul (dict.) Balázs, Lőrinc, Balázs fia: 

István, Andoch fia: Fábián, Fábián fia: Sebestyén, Márton fia: Mátyás, Miklós, Bene-

dek, Péter fia: Miklós, Péter villicus, Fazakas György, Szabó (sartor) István, Hedrech-

i (dict.) Pál, Mihály fia: Mihály, Mihály fia: Imre, Pál fia: János, Pál fia: Sebestyén, 

Domonkos fiai: Demeter és Mihály, Bolog (dict.) György, Egyed fia: Lőrinc, Egyed, 

Miklós fia: Péter, Miklós fia: Demeter és Antholyn (dict.) Mihály nevű jobbágyaival a 

János Batha-i apát Zerenüyen nevű birtokához tartozó Fintaholtdunaya és Meghullo 

nevű halastavait (piscina) - per lévén köztük függőben - lehalásztatta. 

E . : -
Tá.: Kaplai János ob., 1395. febr. 12. DL 78141 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 803.) (E.-ről.) 
K.: Z. I V 584-585. (458. sz.). (Tá.-ban.) 

\ 

406. 1394. március 22. 

A [pécs]váradi QNaiadiensis-Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti 

Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br.), hogy 1394. [...] ( f . II. prox. p. fe. B. 

[...], a. d. 1394.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Lothard-i [...] fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik 

márc. 16-án (f. II. prox. p. domin. Remin.) Monostor-i Berzethe (dict.) Miklóst és fiát: 

Lászlót felszólították, hogy Mihály fia: Mihály és Gyula-i Jakab fia: Corardus birto-

kai kapcsán a királyi különös jelenlét előtt született ítéletnek engedelmeskedjenek, de 

mivel ők ezt megtagadták, a kiküldöttek még ugyanaznap, ápr. 1-jére (ad oct. fe. 

medii Quadr.) a királyi különös jelenlét elé idézték őket, Mihály és Corardus ellenében. 

D. 7. die diei evocacionis predict., a. d. supradict. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 5. 25. (DF 259894) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne 'Berzethee' névalak, valamint kerek zárópecsét maradványa. (Vízfoltos.) 
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407. 1394. május 29. 

A [pécs]váradi (Waiadiensis-Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti 

Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br.), hogy Mária királynő (H., Da., C.) ápr. 

27-én ( f . II. prox. p. fe. B. Marci ev.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének enge-

delmeskedvén, Versend-i Bertalan királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, 

akik máj. 20-án (f. IV. prox. an. fe. B. Elene regine) megtudták, hogy a parancslevél-

ben foglaltak, miszerint Nekche-i Sándor fia: Zsigmond mr. két évvel korábban, cin-

kosaival Gadan-i Mihály fia: Mihály Gadan-i birtokrészére és ott lévő házára tört, 10 

ökrét elhajtotta, a házában és jobbágyai házában talált javakat pedig elvitte, mind 

igazak. D. 10. die diei inquisicionis predict., a. d. 1394. 

E.: DL 78120 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. B. 798.) Hatoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. IV. 539-540. (437. sz.). 
R.: ZsO. I. 3474. sz. 

408. 1394. augusztus 10. 

Á pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da=, C., march. Br.), hogy Kapla-i János c., ob. oklevelének értelmében, 

Neugy-i Pórus (dict.) Mihály királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik 

aug. 5-én (f. IV. prox. p. fe. B. Petii ap. ad vincula) Miklós fia: Mihályt, továbbá fiait: 

Mihályt és Istvánt, a néhai Jakab özvegyét, valamint a néhai Gyula-i Jakab fiait: 

Conradus-t, Jánost és Poth-ot, valamennyien Gyula-iak, az ob. oklevelében foglaltak 

kapcsán aug. 27-re (ad oct. fe. B. Stephani regis) a királyi jelenlét elé idézték, a pécsi 

kápt. ellenében. D. 6. die diei evocacionis prescripte, a. d. 1394. 

E.. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. (DF 260066) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

409. 1394. október 21, 

A [pécsjváradi (Waxa.diensis~Pechwaradiensis) monostor konventje emléke-

zetül adja, hogy Kapla-i János c., ob. 1394. máj. 30-án (sabb. prox. p.fe. Asc. d., a. d. 

1394.) Visegrádon kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Sarug-i Benedek királyi 
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emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik júl. 10-én (f. VI. prox. an. fe. B. 

Margarethe virg. et mart.) Bathmormstora-i Theuteus fia László fia: László mr. Bara-

nya m.-i Laymer nevű birtokának határát megjárták. A határ K-en, egy nagy füves 

útnál kezdődik, ahol Laymer, Zebegen monostorának birtoka és Kulked szomszédos. 
, r 

Innen ENy, majd Ny felé menve, a Chele-ből Maysa-ra vivő úthoz ér, ezen átmenve E 

felé az Arukhat helyig, majd egy gödör (fovea) mellett lévő hatáijelhez ér. Arukhat 

mentén É felé halad, a Mohach-ról Laymer-re vivő útig. Innen Ny felé két füves út 

következik, amelyeknél Laymer és Zebegen monostor birtoka határos, és itt végződik. 

A kiküldöttek Laymer birtokot, megújított határjeleivel és minden haszonvételével, 

ellentmondás nem lévén, László mr. tulajdonába iktatták. Erről a konvent, autentikus 

függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki László mr. számára. D. in fe. Undecim 

Milium virg., a. d. supradict. Péter lévén a peijel, Mihály a kántor, János pedig a 

custos. 

E.: DL 78134 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 801.) A kezdő C betű hiányzik, helye sincs kihagyva, mert 
valószínűleg a margóra került volna. 

K.: Z. IV. 567-569. (451. sz.). 
R.: ZsO. I.v3672. sz. 

410. (1395. január 13. előtt) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Zsigmond királynak szóló jelentő ok-

levele, amely szerint a királyi ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik megtudták, 

hogy [1394.] nov. 30. körül (circa fe. B. Andree ap.) Bathmonostra-i László fia: 

László mr. Mihály Chykador-i apátnak Bukud-Bewkud nevű birtokára ment és az 

ottani jobbágyoktól - régi szabadságaik ellenére - 60 forintot kizsarolt (extorqueo), 

majd dec. 25. körül (circa fe. Nat. d.) ugyanezen birtokon 4 elhagyott házat lebonta-

tott (destruo et anichilo) és Mathiushaza nevű birtokára vitetett. 

E . : -
Tá.: Kaplai János ob„ 1395. febr. 18. DL 78144 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 804.) (E.-ről.) 
K.: Z. IV. 587-588. (460. sz.). (Tá.-ban.) 
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411. (1395. január 28.-február 16.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Zsigmond királynak szóló, a parancs-

levelet is átíró jelentő oklevele, amely szerint Abel-i Gubach (dict.) Miklós királyi em-

berrel tanúul küldte Mihály [pap] testvért, akik [1395.] jan. 28-án (f. V. prox. p. fe. 

Conv. B. Pauli ap.) Ztopan-i Gált, az Wrs birtokon lévő birtokrészén, különféle ha-

talmaskodások, többek közt 15 ökör elrablása kapcsán febr. 16-ra (ad quind. fe. Purif. 

virg.) a királyi jelenlét elé idézték, Zylyz-i Vezzeus (dict.) Tamás mr. ellenében. Meg-

jelenésének perük sem lehet akadálya. 

E . : -
Tá.: Kaplai János ob„ 1395. márc. 12. DL 78145 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 805.) (E.-röl.) (Hiányos.) 
K.: Z. IV. 589-590. (461. sz.). (Tá.-ban.) 

412. 1395. április 3. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Dá^ march, Br.), hogy Kápla-i János c., ob. János Batha-i apát részére, 

Bathmonostra-i László fia: László ellenében kiadott oklevele értelmében, az apát szá-

mára kirendelt Szentmártoni (de S. Martino) Lucas királyi emberrel János pap testvért, 

a László számára kirendelt Bars-i Györggyel pedig Litteratus Pált, a konvent aljegy-

zőjét (subnotarius) küldte tanúul, akik márc. 24-én (8. die diei medii Quadr.) először 

az apát Zeremlyen nevű birtokára mentek, és annak határait Szt. László király privilé-

giumának [I.] Lajos király privilégiumában lévő, az apát által bemutatott átírása alap-

ján járták be. A határ Ny-on kezdődik az Arkyzlo-Archyzlo nevű helyen, László ügy-

védje azonban, azt állítva, hogy az a hely máshol van, itt ellentmondott. Innen a Wayas 

nevű vízen megy át, amelyet azonban az ügyvéd szerint Tewtusassuanya-nak nevez-

nek. Innen kissé D felé az Orreimuatha, más néven Vathazereyn (vulg.) nevű hely kö-

vetkezett, amelynek az ügyvéd szerint Domb (vulg. dict.) a neve, ahova László leka-

szált szénáját szokták összegyűjteni (agregare). Innen DK-re halad az apát szerint a 

Pózna nevű szigethez, amelynek neve az ügyvéd szerint Gykenesthohata. Innen a Sar 

patakhoz jut, amely felett András hídja van, az ügyvéd szerint azonban a patak neve 

Sebesfok, amely a Megtho nevű halastóból folyik ki. Tovább K-re a patak közepén a 

Baya-i nemesek határáig tart. Ezután László ügyvédje jelölte ki Bathmonostora birtok 

208 



határát, amely É-on az Arkyzlo nevű halászóhelynél kezdődik, amely azonban az apát 

szerint nem más, mint a Fynthaholthdunaya és Dobortaua, vagy más néven Vartaua 

nevű halászóhelyek határa. Innen K-re egy kőhajításra áthalad az ügyvéd által Wayas-

nak nevezett vizén, amelynek azonban az apát szerint Holthdwna a neve. Tovább K-re 

a víz mellett haladva a Teer nevű hely mellé ér, ahol nád (arundo) szokott nőni, és 

amelynek az ügyvéd szerint Vathazeureye, az apát szerint Retfenek a neve. Innen K-re 

a Zegeleth (dict.) nevű szöglethez (angulum) ér, amelyet az ügyvéd szerint 

Poznazygethe szigetnek, az apát szerint szántóföldnek neveznek. Innen DK-re egy 

mocsár következett, amely az ügyvéd szerint a Saruize-ből ered, ahol András hídja 

van, míg az apát szerint ez csak egy kis mocsaras hely (parvus locus paludosus). To-

vább a Sar patakhoz jut, ahol az apát a határ kijelölését befejezte, és amely pataknak 

az ügyvéd szerint É felé Saruize, D felé pedig Megthow a neve. A továbbra is vitás 

terület nagyságát az apát számára kiküldött ember 5, a László számára kiküldött pedig 

80 ekealjnyira becsülte. D. sabb. prox. an. domin. Ramispalmarum, a. d. 1395. 

E.: - Á.,szerint nyílt oklevél volt. 
Á : Guti Ország Mihály nádor, 1469. ápr. 27. DL 50307 (Ernst Gyűjt.) (E.-ről.) 
R.: ZsO. 1. 3909. sz. (Á-ból.) 
Megj.: Vö. 1393. jan. 20. (DL 78091). Lsd. 399. sz. 

413. 1395. május 26. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő 

Keskend-i Zelus (dict.) Andrásnak, Bathmonostora-i Theutus fia László fia: László mr. 

ügyvédjének a kérésére, a nagyobb jogbiztonság érdekében, pecsétjével megerősített 

nyílt oklevélbe úja át [II.] András király (H., Da., C., Se., Ra., G., L.) 1208-ban, Ró-

bert [székesjfehérvári (Albensis) prépost, királyi kancellár keze által kelt privilégiu-

mát.* D. f. IV. prox. p. fe. B. Vrbani pape, a. d. 1395. 

E.: DL 87639 (Esterházy hg. qs. lt. 32. A 1.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek pecsét 
darabkái. 

Megj.: *Reg. Arp.-ban nem talalható. 
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414. 1395. június 3. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje, az előtte Bathmonostora-i 

Teutus fia László fia: László képviseletében megjelenő Zeles (dict.) András kérésére, a 

nagyobb jogbiztonság érdekében, nyílt oklevélbe íija át és pecsétjével erősíti meg Bá-

lint, pécsi püspök 1394. jún. 20-án (sább. prox. p. fe. Corp. Christi) Mohach-on kelt 

nyílt oklevelét. D. 5. die fe. Penth., a. d. 1395. 

E.: DL 78154 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 813.) 
K.: Z. IV. 600-602. (470. sz.). 
R.: ZsO. I. 4002. sz. 

415. 1395. július 2. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Mihály és Péter testvér, 

a Gyula melletti Szt. László király remetekolostor szerzeteseinek a nevében megjelen-

vén, tiltakoztak amiatt, hogy Bálint pécsi bíboros [püspök] a kolostor Dergesche nevű 

birtokának fiiból és földből készült hatáijelei közül többet leromboltatott, a birtokhoz 

tartozó szántóföldeket jobbágyaival felszántatta és bevetette, őket magukat és 

familiaris-aikat pedig, amikor a kolostorból az élelem megszemlélésére kimentek, elfo-

gatta. A tiltakozás után az említett testvérek a püspököt, familiaris-ait és jobbágyait az 

említett birtok haszonvételeinek kisajátításától és élvezetétől eltiltották. D. f. VI. prox. 

p. fe. B. Petri et Pauli ap., a. d. 1395. 

E . : -
Á : Mihály óbudai custos és vic, in spiritulaibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

416. 1395. július 11. 

A [pécsjváradi (Waradiensis-Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az 

egyik részről Gál, domonkosrendi szerzetes, a margitszigeti (de Insula Leporum) apá-

cakonvent peijelnőjének, Paztoh-i Nagy (magnus) Domonkos lányának: Margitnak és 

az apácáknak a nevében, valamint azok Darabus András, Gubás György, Vosas Imre 

és Legharth (dict.) Péter nevű Nogchele-i, továbbá Imre fia: Tamás és János fia: Péter 

nevű Jenew-i jobbágyai, a maguk és az említett falvakban, továbbá Kischele-n lakó 

társaiknak (concivis et cohospes) a terhit is átvállalva, a másikról pedig Pécsváradi 
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(Pechwaradiensis) János, [székesfehérvári és pécsi kanonok, Felzegchew birtok 

rector-a, a [székesfehérvári kápt. nevében, továbbá Nagy (magnus) Péter, Aran-i Já-

nos, Borsod-i (dict.) János, Gergely veje (gener): András, Felzegchew-i jobbágyok, a 

maguk és társaiknak (cohospes) a nevében is megjelenvén elmondták, hogy jóllehet a 

Felzegchew és Kischele nevű birtokok közt fekvő közös erdők használata és vágása 

miatt zálogolások, foglalások és verekedések történtek köztük, most azonban fogott 

bírák közbenjárásával olyan egyezségre jutottak, miszerint ameddig a határlevelek 

(littere metales) alapján a birtokokat el nem különítik, addig az erdő közepén haladó, 

Markalfwtha nevű utat tekintik határnak, amelyen túl, az erdőóvó (custos silve) enge-

délye nélkül egyik fél jobbágyai sem használhatják az erdőt. Ha pedig valamely job-

bágy a másik fél területén mégis fát vágna vagy szállítana el onnan, akkor az ottani 

erdőóvó annak fejszéjét (securis) zálogként lefoglalhatja, amit ha békés úton nem tud-

na megtenni, akkor kövesse az illetéktelent oda, ahova a fát viszi, és ott a villicus-nak 

vagy bírónak mondja el a történteket, akinek ezután kötelessége az elkövető fejszéjét 

átadni neki. Ha viszont az erdöóvó alaptalanul vesz zálogot (vagium) valakitől, akkor 

az kövesse őt a falu viüicus-a és két tekintélyesebb jobbágya (duo ex pocioribus 

hospitum) elé, ahol miután másodmagával esküt tett ártatlanságáról, zálogát kapja 

vissza. Ha valamelyik fél officialis-a vagy bírója a másik félnek kárt okoz, azért két 

társával köteles elégtételt adni, amit ha megtagadna, akkor annak a birtoknak a tulaj-

donosa, a konvent eljárása nyomán, hatalmaskodás bűnében marasztaltatik el. D. in. 

fe. Transl. B. Benedicti abb., a. d. 1395. 

E.: DL 8079 (Mon. Poson. 52. 17.) Hátoldalán 15. századi tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés, vala-
mint kerek pecsét darabjai. 

R.: Tagányi I. 24. (83. sz.). (Részlet.) 
ZsO. I. 4039. sz. 

417. 1395. augusztus 5. 

A [pécsjváradi QNaradiensis-Peczwaradiensis) monostor konventje jelenti 

Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br.), hogy 1395. júl. 28-án (3. die fe. B. 

Anne matris Marié, a. d. 1395.) Óbudán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmes-

kedvén, Lothard-i Ferenc királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik aug. 

2-án (2. die fe. ad vincula B. Petri ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, 
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miszerint a remetékkel perben álló Bálint pécsi bíboros [püspök] Dergesche falubeli 

jobbágyai, a püspök castellanus-ának: Andych-i György mr.-nek a parancsára és 

vezetésével, a Gyula melletti Szt. László király-monostor remeteszerzeteseinek 

Zenthaga nevű birtokához tartozó legelőinek kerítését (sepes) és árkait már több éve, 

sőt, az emiitett birtok ez évben történt határmegállapítása óta is pusztítják, a szénát 

lelegeltetik, egy másik legelő közepén utat vágtak (publicam viam ordinassent), a 

monostor erdőit pedig kivágják. A birtokon lévő szőlőket feldúlják, a szőlőveszőket 

(vitis) és -fürtöket (botrus) letördelik, letépik, a zab (averta) és kender (canabum) ül-

tetvényeit pedig állataikkal letiportatják. Mindezen túl, júl. 15-én (in fe. Div. ap.) az 

éjszaka sötétjében András fia: Péter, Balog (dict.) István, Beke fia: András, Vaskor 

(dict.) Tamás fia: István, Czecsth (dict.) István fia: Antal, az őfia: Balázs, Sebestyén 

és frater-e: István, Mihály fia: Balázs, Argyag (dict.) István fia: Briccius és az öfia: 

Pál, Pórus (dict.) János, Leperes (dict.) Pál, vértestvérével (germanus) Jánossal, 

Chidluk (dict.) Miklós, Ferenc, Szemere (dict.) Tamás és fia: Pál, Kerezyey (dict.) 

Péter fia: János, Beke fia: Mihály és az ő fia: Ferenc, Sánta (claudus) András fia: 

Pál, Sánta (claudus) János, Chama (dict.) Péter özvegye és György villicus hitvese, 

továbbá nevezettek rokonai, fegyveresen a remeték Remethefalua nevű falujának la-

kóira (populus seu colonus) rontottak, közülük többeket, hacsak el nem menekültek, 

véresre vertek, vagy megöltek, továbbá azon állataikat pedig, amelyeket a szőlőkben 

való garázdálkodásuk miatt ezen népek elfogtak, kiszabadították, elvonultukban pedig 

négy nyílvesszőt lőttek ki a monostorra, mind igazak. D. 4. die diei inquisicionis 

prescripte, a. d. supradict. 

E . : -
Á.: Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 
K.: Koller III. 216. 

F. X. 2. 327-330. (191. sz). (Koller alapján. Hiányos.) 
R.: ZsO. I. 4056. sz. (18. századi másolatként regisztrálja.) 

418. 1395. (november 21. - december 7.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének [1395-ben], Zsigmond 

király számára kelt jelentő oklevele, amely szerint Konya bán fia: Simon c., ob. átírt 

parancslevele értelmében, Wyfalu-i Bodmer fia: György királyi emberrel tanúul küldte 

András pap testvért, akik [1395.] nov. 21-én (die domin. prox. an. fe. B. Cecilie virg. 
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et mart.) a Gyula melletti Szt. László király kolostornak Zentaga, más néven 

Dergesche birtokára (terra seu possesio) mentek és annak határait - a szomszédok és 

határtársak jelenlétében - a pécsi kápt. oklevele alapján be akarták járni, hatáijeleit 

meg akarták újítani, majd a birtokot a kolostor tulajdonába akarták iktatni, ám ezt a 

Bálint bíboros [pécsi püspök] nevében ott megjelenő Zemere villicus (dict.) Tamás, 

ellentmondásával megakadályozta, amiért is a kiküldöttek az említett időben és helyen 

a püspököt és castellanus-át dec. 7-re (ad oct. fe. B. Andree ap.) a királyi jelenlét elé 

idézték a remeték ellenében. 

E . : -
Tá.: Pásztói János ob., 1396. okt. 11. > Garai Miklós nádor, 1402. nov. 14. > Mihály óbudai custos és 

vic. in spiritulaibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

419. 1395. december 19. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte Sarug-i Pál fia: Benedek, urának, Bathmonostra-i Theutus fia László fia: László 

mr.-nek a nevében megjelenvén, tiltakozott az ellen, hogy Muthichina-i Demeter fia: 

Miklós mr., a Baranya m.-ben fekvő, László mr. Maysa és Kerekeghaz nevű birtokával 

határos, királyi adomány révén nyert, Bachia nevű birtokban lévő birtokrészét Bálint 

pécsi püspöknek eladta, jóllehet a szomszédság okán a vételi jog László mr.-t illette 

volna. Benedek ezért Miklós mr.-t a birtokrész eladásától, elzálogosításától vagy bár-

miféle elidegenítésétől, a püspököt és mindenki mást pedig annak megvételétől és el-

foglalásától eltiltja. D. die domin. prox. an. fe. Nat. d., a. eiusdem 1395. 

E.: DL 87641 (Esterházy hg. cs. lt. 32. E. 308.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 18. 
századi tartalmi összefoglaló, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

420. 1395. december 26. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(V., Da., C., march. Br.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Bagitha-i Bakus 

királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik dec. 19-én (die domin. prox. 

an. fe. Nat. d.) Bathmonostora-i László fia: Lászlót, Laymer nevű birtokán, a rá kisza-

bott 6 M. megfizetése végett, [1396 ] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) a király különös 
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jelenléte elé idézték, Bálint pécsi püspök ellenében. D. 8. die diei evocacionis, a. d. 

1395. 

E.: DL 78172 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 824.) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Bathmonostra' névalak, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. IV. 622-623. (488. sz.). 
R.: ZsO. I. 4197. sz. 

421. 1395. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1395-ben (a. d. 1395.) kelt oklevele, 

amely szerint Zenthlelek-i János királyi ember és a mellé tanúul rendelt konventi kikül-

dött: István pap testvér, a Baranya m.-i Emel, Zemel és Thotfalw nevű birtokokat ki-

rályi adomány címén Lucas budai prépost, valamint carnalis frater-ei, Zantho-i Mihály 

fiai: Jakab és Dénes, Zantho-i András fiai: Konrád, Demeter és György tulajdonába 

iktatták, ellentmondás nem lévén. 

E . : -
Tá.: 1. Zsigmond király, 1406. ápr. 19. > Garai Miklós nádor, 1413. nov. 14. DL 87869 (Esterházy 

hg. cs. lt. 32. EE. 354.) 
2. Garai Miklós nádor, é. n. (1411. - 1413. okt. 13.) DL 93891 (Festetics) (Hiányos.) 
3. Garai Miklós nádor, 1424. máj. 7. DL 79885 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1956.) 
R.: ZsO. IV. 1289. sz. (Tá. 1.-ben.) 
Megj.: A per menetének ismertetése Tá. 2.-ben az 1413. okt. 13-ra történő halasztással ér véget, ad-

dig azonban szó szerint egyezik Tá. 1. szövegével. 

422. 1397. február 9. 

A [pécsjváradi (Waradiensis~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti 

Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br.), hogy 1397. jan. 25-én (in fe. Conv. B. 

Pauli ap., a. d. 1397.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Versend-i [István fia:] Bertalan királyi emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik 

febr. 6-án (in fe. B. Dorothe virg. et mart.) megtudták, hogy a parancslevélben foglal-

tak, miszerint Cherkulh-i Egyed fia: Miklós, Teuteus-i Labas (dict.) Imre, valamint a 

Gadan-beli Vörös (rufus) Miklós és frater-e: Péter, a pécsi kápt. familiaris-ai, Zeek-i, 

Deremcherd-i, Baratur-i és Teuteus-i jobbágyaikkal, jan. 2-án (2. die fe. Circ. d.) 

rátörtek Gadan-i Mihály fiai: Mihály és János, Gadan-i Jakab fiai: Péter és János, 

valamint Gadan-i Egyed Gadan-i birtokaira, javaikat elragadták, Mihálytól 500 fo-
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rintot elraboltak, Péter és János feleségél lovaikkal letiportatták, több asszonyt és 

leányt pedig megverettek, mind igazak. D. 4. die diei inquisicionis predict., a. d. 

supradict. 

E.: DL 78198 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 839.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. 

K.: Z. V. 29-30. (28. sz.). 
R.: ZsO. I. 4636. sz. 

423. 1397. március 17. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Ilsva-i Leustachius 

nádornak, Fejér m.-i c.-nek, hogy Zsigmond király (H., Da., C., march. Br.), parancs-

levelének engedelmeskedvén, Borsey-i György királyi emberrel tanúul küldte Miklós 

pap testvért, akik márc. 11-én (in domin. Invocavit) Bathmonostora-i Theutus fia 

László fia: László mr.-t és Laak-i officialis-át. Istvánt ápr. 11-re (ad quind. fe. medii 

Quadr.) a nádori jelenlét elé idézték, a [székesfehérvári (Albensis) kápt. ellenében. D. 

7. die diei evocacionis prescripte, [a. d ] 1397. 

E.: DL 78200 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 841.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.:Z. V. 31.(29. sz.). 
R.: ZsO. I. 4669. sz. 

424. 1397. április 1. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy 1397. febr. 12-én ( f . II. prox. p.fe. B. Scolastice virg., 

a. d. 1397.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Bakolch-i 

Miklós fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte Imre pap testvért, akik márc. 30-án (f. 

VI. prox. an. domin. Letare) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

Abel-i Anthonius és Abel-i László fiai: Jakab és János, Kysfalud-i Veszeus (dict.) 

Tamás Kysfalud birtokban lévő földrészét elfoglalták és A bel birtokukhoz csatolták, 

mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis prescripte, a. d. supradict. 

E.: DL 78203 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 842.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabkái. 
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425. (1397. május 8. előtt) 

A pécsváradi monostor konventje oklevelet ad ki, amely szerint Bathmonostra-

i László fia: Lászlónak máj. 8-án (15. die fe. B. Georgi mart.) János Batha-i apáttal 

szemben esküt kell letennie. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1397. máj. 9. DL 78209 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 845.) Lsd. 426. sz. 
K.. Z. V. 46. (44. sz.). (Enü.-ben.) 

426. 1397. május 9. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy azon 

esküt, amelyet Bathmonostra-i László fia: Lászlónak, a konvent korábbi oklevelének 

(lsd. 425. sz.) értelmében máj. 8-án (15. die fe. B. Georgi mart.) János Batha-i apáttal 

szemben kellett volna letennie, minden következmény nélkül okt. 6-ra (ad 8. die fe. B. 

Michaelis arch.) halasztja. D. 2. die dict. 15. diei fe. B. Georgii mart., a. d. 1397. 

E.: DL 78209 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 845.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

Emi.: pécsváradi konvent, 1397. okt. 7. DL 78225 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 855.) Lsd. 430. sz. 
K.: Z. V. 46. (44. sz.). (Eml.-ben.) 

427. 1397. június 13. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Bubek Detre nádor-

nak, hogy oklevelének értelmében, Versend-i János nádori emberrel tanúul küldte Mi-

hály pap testvért, akik jún. 9-én (in vig. fe. Pent.) Bathmonostra-i László fia: László 

mr.-t, annak Laak (2.. ~Lak) nevű birtokán, valamint Chepch-i István nevű Laak-i 

officialis-át ugyanott, júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a nádori jelenlét 

elé idézték, Miklós, a [székesfehérvári (Albensis) egyház dékánja ellenében. D. 5. die 

diei evocacionis prescripte, a. d. 1397. 

E.: DL 78211 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 846.) Két példányban, mindkettő azonos kéz írásával. Hátol-
dalukon azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét nyoma. 

K.: Z. V. 38. (36. sz.). 
R.: ZsO. I. 4823. sz. 
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428. 1397. szeptember 12. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Muthychyna-i De-

meter fia: Miklós mr.-nek, Baranya m. alispánjának, hogy 1397. szept. 7-én (in vig. fe. 

Nat. virg. glor., a. d. 1397.) Turda-n kelt oklevelének értelmében, emberével, [...] 

tanúul küldte Pereked-i káplánját (capellanus): Pál plébánost, akik szept. 9-én (die 

domin. prox. p. fe. Nat. virg. glor.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, mi-

szerint a pécsi kápt.-ból Tolnai (Tholnensis) András, Baranya-i Gál, Valko-i Benedek 

archidiaconus-ok, György custos, Mirabilis (dict.) András mr., Martinus mr. dékán és 

Zenthjanuspallya (dict.) Pál, több társukkal, úgyis mint Vörös (rufus) Miklóssal, Vö-

rös (rufus) Péterrel, Egyeddel, Cherkuth-i Györggyel, Egyedfia: Miklóssal és Szolga 

(sclavus) Tamással, familiaris-aikkal, továbbá Cherkuth-i, Tewtews-i, Zewlews-i, 

Bulcherd-i és Velim-i jobbágyaikkal szept. 6-án ( f . V. prox. p.fe. B. Egidii abb.) vir-

radatkor (lucescente) Gadan-i Mihály fiai: Mihály és János, Jakab fiai: Péter és 

Miklós, valamint Gadan-i György Gadan-i birtokára törtek, Ferenc és Balázs nevű 

familiaris-aikat megverték, két lovat nyergestül és kantárostul, ruhákkal, fegyverekkel 

és egyéb javakkal együtt elraboltak, György feleségét: Erzsébet úrasszonyt és lányát: 

Dorottyát ruháikat letépvén megbecstelenítették, mind igazak. A tudományvétel nap-

ján a kiküldöttek a pécsi kápt.-t, Beran birtokukon, szept. 24-re (ad f. II. prox. p. fe. 

B. Mathei ap.) az alispán elé idézték, Jakab fia: Péter ellenében. D. 4 die diei citacionis 

predict., a. d. supradict. 

E.: DL 78220 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 853.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.: Z. V. 42-44. (41. sz.). 
R.: ZsO. I. 4961. sz. 

429. (1397. szeptember 29. -1398. június 2.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Zsigmond királynak szóló, a parancs-

levelet is átíró jelentő oklevele, amely szerint a királyi ember mellé tanúul rendelte ki-

küldöttjét, akik megtudták, hogy [1397 ] szept. 29-én (in fe. B. Michaelis arch.) 

Bathmonostora-i László fia: László mr. officialis-ai és jobbágyai, uruk parancsára 

Miklós szekszárdi apátnak és konventjének Feldwar~Felduar nevű birtokára törtek, az 
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ott termett, lekaszált és felhalmozott, 100 szekérnyi szénát László mr. Lak és Maysa 

nevű birtokára vitték, több Felduar-i jobbágyot pedig megvertek és megsebesítettek. 

E . : -
Tá.: Szécsényi Frank ob., 1398. jún. 27. DL 78252 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 875.) (E.-röl.) 
K.: Z. V. 67-68. (64. sz.). (Tá.-ban.) 

430. 1397. október 7. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje, annak az eskünek a letétel-

ét, amelyet Bathmonostra-i László fia: László mr., a konvent korábbi halasztó oklevele 

(Isd. 426. sz.) értelmében, okt. 6-án (8. die fe. B. Michaelis arch.) lett volna köteles, 

János Batha-i apáttal szemben letenni, a felek kérésére dec. 7-re (ad 8. diem fe. B. 

Andree ap.) halasztja. D. 2. die dict. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1397. 

E.: DL 78225 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 855.) Hatoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. 

K.: Z. V. 46. (44. sz.). 

431. 1397. október 9. 

A [pécsjváradi (Waradyensis) monostor konventje előtt Nazach-i Bálint, a 

konvent ügyvédvalló oklevele révén Berzethemonostra-i (Má.. Werzethemonostra) 

Berzethe Miklós mr. nevében megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy bár Gyula-i Mihály 

fia: Mihály és Jakab fia: Conradus Berzethe Miklós ellen, hamis oklevelek bemutatásá-

nak bűnében elmarasztaltattak, és a király csak azzal a feltétellel bocsátott meg nekik, 

hogy okt. 6-án (8. die fe. B. Michaelis arch.) fejváltságukból (redempcio suorum 

capitum seu homagium) és birtokaik becsűjéből (estimacio possessionum) elégtételt 

kellett volna adniuk Miklósnak, ám az említett időpontban nem jelentek meg, amit a 

konvent is tanúsít. D. 4. die dict. oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1397. 

E.: Archív Hlavného Mesta SR Bratislavy (Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek.) 
542. A. (DF 239168) Hátoldalán kerek pecsét maradványa. 

Má.: Archív Hlavného Mesta SR Bratislavy (Pozsony város tanácsa. Középkori oklevelek és levelek.) 
542. A. (DF 239168) (19. századi.) 

K.: Új Magyar Múzeum 1857.1. 279. 
R.: ZsO. I. 5008. sz. 
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432. 1397. december 2. 

A [pécsjváradi (Waiadiensis-Pechwaradiensis) (Á. 2.: Waradyensis) (Á. 3.: 

Varadiensis) monostor / egyház konventje tudatja, hogy Zsigmond király (H., Da., C., 

march. Br.) 1397. oki. 27-én (in vig. B. Simonis etJude ap., a. d. 1397.) Temeswar-on 

kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Sari-i Bertalan fia: Lőrinc királyi 

emberrel tanúul küldte András pap testvért, akik nov. 18-án (die domin. prox. an. fe. 

B. Elizabete (Á. 2.:Elyzabeth) (Á. 3.: Elizabeth) regine) a Baranya m.-i Harkan, 

RouazdMua-Rouazfalua (Á. 2.: Rauazfalua) (Á. 3.: Rowazdfalwa), Vyfalu, más né-

ven Kisharkan (Á. 2-3.: Kysharkan) és Senyefelde nevü birtokokra mentek, és azokat, 

a hozzájuk tartozó szőlőhegyekkel (mons vinearum), erdőkkel, rétekkel, kaszálókkal, 

szántóföldekkel és más egyéb haszonvételekkel együtt, a szomszédok és határtársak 

jelenlétében, Gara-i Miklós dalmát, horvát szlavón bán és frater-e: János mr. tulajdo-

nába iktatták, majd 3 napig ott várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. A kon-

vent, az okelvél visszahozatala estére privilégium kiadását ígéri. D. 15. die diei 

statucionis predict., a. d. supradict. 

E.: - Á. 1. szerint nyílt oklevél volt. 
Á : 1. Zsigmond király, 1382. márc. 12. DL 8257 (NRA 1513. 26.) (E.-ről.) 
2. Zsigmond király, 1406. ápr. 17. DL 8258 (NRA 1513. 26.) (Á. l.-röl.) 
3. Zsigmond király, 1429. júl. 1. DL 8286 (NRA. 1521. 22.) (Á 2.-ről.) 

433. 1397. 

A pécsváradi konvent oklevele Beran és Heschen birtokok cseréjéről. 

E . : -
Ernl.: pécsváradi konvent, 1401. júl. 1. után > Garai Miklós nádor, 1402. nov. 14. > Mihály óbudai 

custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) Lsd. 469. sz. 
K.: R. szerint Koller III. 245. 
R: ZsO. II. 1145. sz. (Eml.-ben.) 

434. 1398. május 23. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da., C., march. Br.), hogy Zecheen-i Frank c., ob. oklevlének értelmében, 

Lelez-i Kis (parvus) Benedek királyi emberrel tanúul küldte Imre pap testvért, akik 
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máj. 20-án (f. II. prox. p. fe. Asc. d.) Bathmonostra-i László fia: László mr.-t Geech 

birtokán, Semog-i Gergelyt Moysa birtokon, Zeles (dict.) Andrást Lak birtokon, ahol 

officialis volt, az ob. levelében foglaltak kapcsán jún. 2-ra (ad. oct. fe. Penth.) a királyi 

jelenlét elé idézték, Miklós szekszárdi apát és konventje ellenében. Ezen kívül László 

mr. következő Geech-i, Maysa-i, Lak-i és Bezelged-i jobbágyait szintén megidézték: 

István fia: Benedek, Hertelend-i Anthonius, Capo (nunc.) Mihály, András fiai: Sebes-

tyén és Balázs, Demeter, Orros (dict.) Péter, Chomor (apell.) Kosa, Vörös (rufus) 

Jakab, Zemke, Péter, Varga (sutor) Péter, Zendery János, Tamás villicus, Lőrinc fia: 

Péter, Chomar (nom.) Bálint, Chomar (dict.) Elek kereskedő (institor), Kys (nunc.) 

Bende, Pad (dict.) János, Pál fia: Benedek, Servus (dict.) János, Vörös (rufus) Tamás, 

Erdery (nunc.) Péter, András fia: Miklós, Kun (dict.) Tamás, Kuvy (apell.) János, Bu-

da fia: János, István villicus, Pál fia: Miklós, Dosa (dict.) Máté, Zakalus (nunc.) Ta-

más, Varga István, Darabus (dict.) Anthonius, Márk fráter-e: János, Jaco fia: Balázs, 

Dénes fia: Demeter, Kelemen fia: Mihály, Bors (dict.) Mihály, Vitéz (dict.) Jakab, 

Zudor (nunc.) Péter, Zygy (dict.) Miklós, Varga (sutor) János, Sypuk (apell.) János, 

Varga (dict.) Péter. D. 4. die diei evocacionis prenotate, a. d. 1398. 

E.: DL 78244 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 873.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabkái. 

435. (1398. augusztus 8. - 15.*) 

A pécsváradi konvent Zsigmond király számára kelt jelentő oklevele, amely 

szerint a [Szécsényi] Frank c., ob. parancslevelében foglaltakat, vagyis Bálint pécsi 

püspök Suenye és Sarlós, valamint a Gyula melletti pálos szerzetesek Zenthaga nevű 

birtokának, Salamon király privilégiuma alapján történő elhatárolását az ob. által 

kitűzött időben, aug. 8-án (in quind. fe. B. Jacobi ap.) nem tudta elvégezni. 

E . : -

Eml.: Garai Miklós nádor, 1402. nov. 14. > Mihály óbudai custos és vic. in spiritulaibus, 1403. szept. 
13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

Megj.: *Az oklevelet aug. 15-én mutatták be az ob.-nak. 

220 



436. 1399. március 7. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Bathmonostra-i Teutus 

fia László fia: László, a maga és Sylys-i Wesseus (dict.) Tamás fiainak: Györgynek és 

Jánosnak a nevében is megjelenvén, András fia: Gergelyt és Boly-i Briccius fia: Ist-

vánt, a Baranya m.-ben fekvő Geregyghaz nevű birtokuk eladásától, elzálogosításától 

vagy bármiféle elidegenítésétől - mindenki mást pedig annak megszerzésétől - eltiltja. 

D. f. VI. prox. an. fe. B. Gregorii pape, a. d. 1399. 

E.: DL 78284 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 893.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 102-103. (93. sz.). 
R.: ZsO. I. 5749. sz. 

437. (1399. április 4. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Zsigmond királynak szóló jelentő ok-

levele, amely szerint Balhafalua-i Simon fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte Mi-

hály testvért, akik [1399.] ápr. 4-én (f. VI. prox. p. fe. Pasche d.) a Barana m.-i 

Kerekeghaz nevű birtokra mentek és annak határait bejárták. A határ K-en két földjel, 

amelyek közül az egyik Kerekeghaz-é, ahol Bathmonostra-i László fia: László mr. egy 

fát mutatott meg határjelként. Innen Ny-ra két másik földjel, amelyek Kerekeghaz és a 

Bool~Bol-i nemesek Kurthuelus nevű birtokát választják el, miként a következő két 

hatáijel is. A határjárásnak Bol-i András fia: Gergely és Bol-i Briccius fia: István el-

lentmondtak, amiért is a kiküldöttek máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi 

jelenlét elé idézték őket. 

E . : -
Tá.: 1. Szécsényi Frank ob., 1400. nov. 10. DL 78398 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 983.) (E.-ről.) 
2. Szécsényi Frank ob., 1401. nov. 16. DL 78420 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1042.) (Tá. 1. alapján.) 
K.: Z. V. 217-218. (180. sz.). (Tá. 1.-ben.) 
Z. V. 236-237. (196. sz.). (Tá. 2.-ben.) 

438. 1399. (május 1. után) 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) konvent [1399-ben], Zsigmond király számára 

kelt jelentő oklevele, amely szerint a [Szécsényi] Frank c., ob. parancslevelében sze-

replő feladatokat, tudniillik, hogy Bálint pécsi püspök és a gyulai pálos szerzetesek 
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részére küldje ki tanúit, akik máj. l-jén (oct. fe. B. Georgii mart.) és az azt követő 

alkalmas napokon Imre pécsváradi apát és Zob-i Bertalan mr., az ob. 

prothonotarius-a jelenlétében, a püspök Suenye és Sarlós nevű birtokainak a pálosok 

Zensthaga nevű birtoka felé eső határait Salamon király privilégiuma alapján, majd 

pedig a Beran és Zenen birtokoknak a Sarlós és Dergesche birtokok felé eső határait 

Pastoch-i János c. privilégiuma alapján járják be, s minderről máj. 8-ra (ad 8. diem 

earundem oct.) a királynak tegyen jelentést, elvégezte. 

E . : -
Eml.: Garai Miklós nádor, 1402. nov. 14. > Mihály óbudai custos és vic. in spiritulaibus, 1403. szept. 

13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

439. 1399. szeptember 10. 

A [pécs]váradi (Waradiensis-Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti 

Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br.), hogy Zecheen-i Frank c., ob. 1399. aug. 

30-án (sabb. prox. p. fe. decoll. B. Johannis Bapt., a. d. 1399.) Bácson (Bachie) kelt 

és itt átírt oklevelének értelmében, Versend-i István királyi emberrel tanúul küldte 

András pap testvért, akik szept. 6-án (sabb. prox. an. fe. Nat. virg. glor.) megtudták, 

hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint László zágrábi prépost, Szabó (sartor) 

Péter, Mihály és János, Ambrosius fiai: Péter, Jakab és Mihály, János fia: Demeter, 

Myko fia: László, Ters (ehet.) Bálint, Beche (dict.) Miklós fiai: Balázs és István, 

Doma (dict.) György és Szolga (sclavus) Tamás nevű Gerchen-i familiaris-ai és job-

bágyai társaságában [1397.] szept. 22-én (sabb. prox. an. fe. B. Michaelis) Gadan-i 

Pétert megverette, elfogatta, bilincsbe verette és a pécsi kápt. börtönébe vitette, majd 

házára rontva 4 jó lovát, hadi fegyverzetét és egyéb javait elrabolta, feleségének lá-

dáját (serinium) feltörte, a benne lévő javakat, tudniillik az úrasszony ruháit, vala-

mint Gadan-i Miklósnak és Péternek, birtokaikra vonatkozó okleveleit elvitte, mind 

igazak. D. 5. die diei inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 78311 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 908.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét nyoma. 
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440. 1399. október 16. 

A [pécsjváradi (Varadyensis) konvent előtt Zalnuk-i (dict.) Miklós, a zágrábi 

egyháznak, valamint ezen egyház következő (futurus) püspökének és kápt.-jának a 

nevében megjelenvén, tiltakozik amiatt, hogy a Medue nevű várat, jóllehet arra érde-

meik, jogaik és okleveleik szerint is az említett püspök és kápt.-ja lett volna jogosult, 

Zsigmond király (H.) mégis Eberchardus jelenlegi (modernus) zágrábi püspöknek és 

unokaöccseinek (nepos), tudniillik Alben-i Rodolphus fiainak: Petermannus-nak, 

Hermannus-nak és Rodolphus-nak adományozta. A tiltakozás megtörténte után Mik-

lós Zsigmond királyt Medue várnak és tartozékainak, továbbá a Zaua folyón lévő Szt. 

Jakab-gázlónak (portus) és jövedelmeinek, valamint Zlamnouch falunak az eladomá-

nyozásától, Eberchardus püspököt és említett rokonait pedig, de mindenki mást is, 

azok megszerzésétől, birtokba vételétől és haszonvételeik élvezetétől eltiltotta. D. in 

fe. B. Galli conf., a. d. 1399. 

E.: -
Má.: Archív Hrvatske. Sermage cs. 1. 3. C. (DF 279523) (18. századi) 
K.: Farlati V. 449. 
Tkalőié I. 401-402. (417. sz.). 
R.: ZsO. I. 6989. sz. 

441. 1400. január 1.* 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy a Gyula melletti Szt. László király kolostor remete-

szerzetesei számára egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmes-

kedvén, Lothard-i Péter fia: Lőrinc királyi emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, 

akik [1399.] dec. 30-án (f. III. prox. p. fe. Nat. d.) megtudták, hogy okt. 6-án (f. II. 

prox. p. fe. B. Michaelis arch.) a Dergesche-i jobbágyok, Bálint pécsi bíboros [püs-

pök] parancsára, fegyveresen a remeték Zenthlazlou nevű birtokára törtek, a kolostor 

három kertjét és azok kerítéseit lerombolták, a kertekben lévő káposztát (caulis) és 

sáfrányt (crocum) pedig állataikkal lelegeltették, aug. 15. után (p. fe. Ass. virg. gior.) 

pedig a püspök és Andych-i Miklós fia: György mr., pécsi castellanus, Dergesche-i 

jobbágyaikat fegyveresen a kolostor Remethefalua nevű birtokára küldték, akik a re-

meték Jakab nevű ottani jobbágyának összes javait elvették, Dergesche birtokra szál-
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lították és a remeték többszöri kérésére sem adták vissza. Ezen kívül febr. 2. után (p. 

fe. Purif. virg. Marie) ugyanezen jobbágyok, a püspök akaratából és György 

castellanus parancsára, a remeték szántóföldjeire mentek, és ott Mátyás nevű famulus-

ukat nyíllal megsebesítették. D. 3. die diei inquisicionis antedict., a. d. 1400. 

E . : -
Á.: Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 
Megj.: Dátumát a MOL mutató alapján fogadtam el 1400. jan. 1-jének, jóllehet az 1400. dec. 30. is 

lehet, ebben az esetben az elsőként említett hatalmaskodás időpontja 1400. okt. 4. ZsO. II. 18. sz. 
apparátusa az oklevél dátumaként 1399. dec. 30-át említ, ami azonban legfeljebb az eljárás idő-
pontja lehet, tudniillik 1400. jan. 1-jei kelet esetén. 

442. 1400. március 2. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje jelenti, hogy Maroth-i János 

macsói bán oklevelének értelmében, tanúul küldte János presbiter testvért, aki előtt 

febr. 29-én (die domin. Esto mihi) Pécsett, az egyik részről a pécsi kápt.-t képviselő 

Rodolfus prépost, György kulcsár, Mirabilis (dict.) András mr., Martinus dékán és 

Péter succentor, kanonokok, a másikról pedig Gadan-i (dict.) Jakab fiai: Péter és 

Miklós, Mihály fiai: Mihály és János, János fia: László, Péter fia. Egyed és kezese 

Gergely, valamint Gadan-i János fia: István, a köztük lévő pert, a Zsigmond király (H.) 

oklevelében kitűzött febr. 9-ről (de oct. fe. Purif. virg. glor.) márc. 3l-re (ad oct. diei 

medii Quadr.) halasztották. D. f. III. prox. p. domin. p. predict. domin. Esto mihi, a. d. 

1400. 

E.: DL 78338 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 950.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. 

K.: Z. V. 153-154. (134. sz.). 
R.: ZsO. II. 122. sz. 

443. 1400. március 21. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Bol~Boly-i Jakab 

királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik márc. 17-én (f. IV. prox. p. 

domin. Remin.) Theuthews fia: László mr.-t Laymer nevű birtokán, valamint Laymer-i 

officialis-át: Nagy (magnus) Istvánt ugyanott, márc. 3l-re (ad oct. diei medii Quadr.) a 
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királyi jelenlét elé idézték, a fent említett Boly-i Gergely [!] ellenében. László mr.-t 

mindezen túl, alábbi Maysa-i, Laymer-i és Lak-i jobbágyainak előállítására kötelezték: 

Vörös (rufus) Benedek, Chapo Mihály, Galus fia: György, Vytez (dict.) Jakab, Erews 

(dict.) Péter és fia: János, Vörös (rufiis) Tamás, István fia: Gergely, Bakó frater-e: 

Benedek, Vy (dict.) Mihály, Tamás fia: Anthonius, Sebestyén, Benedek, egy másik 

Benedek, Mihály és frater-e: Balázs, Nagy (magnus) György fiai: István és Domonkos, 

Miklós fia: András, Tamás, Chordas (dict.) Kelemen, Was (dict.) Miklós, Choros 

(dict.) Demeter, Bakó fia: András, László fia: János, Nagy (magnus) György, Miklós 

fia: András, Maraz-i (dict.) Jakab, Bertalan, Tamás és Márk. D. in domin. Oculi, a. d. 

1400. 

E.: DL 78342 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 934.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. 

K.: Z. V. 155-156. (136. sz.). 
R.: ZsO. II. 145. sz. 

444. 1400. március 24. 

A [pécsjváradi (Waradiensis-Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti 

Persm\ch~Perseulch-\ Bubek Ferenc és Maroth-i János macsói bánoknak, hogy 

Mathuchina-i Demeter fia: Ferenc és Gyula-i Frank, Baranya m.-i alispánok és szolga-

bírák 1400. márc. 15-én ( f . II. prox. an. fe. B. Benedicti abb.) Nagfalu-ban kelt és itt 

átírt oklevelének értelmében, Hazugd-i Litteratus György királyi emberrel tanúul 

küldte Miklós pap testvért, akik márc. 21-én (in fe. B. Benedicti abb.) Janusy birtokon 

- az egyik részről a Gadan-i Pétert és Mihályt képviselő Imre pécsváradi és Corhardus 

[zselic]szentjakab-i (de S. Jacobo) apát, János mr. pécsváradi jegyző (nótárius), 

Theremhegh-i Byka (dict.) János és Abel-i Antal, a másikról pedig a pécsi kápt.-t kép-

viselő Thofey-i Lucas fia: Miklós, Izmen-i Márton fia: János és Kemud-i Corhardus 

fia: Pál fogott bírák társaságában - megjelentek, ahol azonban, mivel a kápt. képviselői 

a fogott bírák által javasolt egyezséget nem fogadták el, megegyezés nem jött létre. D. 

4 die diei predict. fe. B. Benedicti abb., a. d. prenotato. 

E.: DL 78343 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 935.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabkái. 

K.: Z. V. 156-158. (137. sz.). 
R.: ZsO. II. 152. sz. 
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445. 1400. április 8. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C.. march. Br), hogy 1400. febr. 20-án ( f . VI. prox. an. fe. Kathedre B. 

Petri, a. d. 1400.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Balasefalua-i Simon fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik 

ápr. 6-án (f. III. prox. p. domin. Iudica) Barani-i m.-be kiszállván megtudták, hogy a 

parancslevélben foglaltak, miszerint Bertalan fia: Lőrinc és Sary-i János fia: István 

[1399.] dec. 25. körül (circa fe. Nat. d.) Maiusfalua-i jobbágyaikkal Bathmonostora-i 

7eMtej~Teuteus fia László fiának: László mr.-nek Maius és Gech nevű birtokához 

tartozó erdőjére rontottak, ott talált jobbágyait pedig megverték, mind igazak. A tu-

dományvétel napján a kiküldöttek Lőrincet és Istvánt ápr. 25-re (ad oct. fe. Pasche d.) 

a királyi jelenlét elé idézték, László mr. ellenében. D. 3. die diei inquisicionis et 

evocacionis predict., a. d. supradict. 

E.: DL 78349 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 938.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú 
feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. V. 164-165. (142. sz.). 
R.: ZsO. II. 189. sz. 

446. 1400. április 20. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje előtt Gadan-i Mihály fia: Mi-

hály ügyvédeinek vallja Ormand-i Pétert, Abolma-i Pál fia: Benedeket és Hydaga-i 

Györgyöt. D. f. III. prox. p. fe. Resurr. d., a. d. 1400. 

E.: DL 78352 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 942.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 166. (143. sz.). 
R.: ZsO. II. 210. 

447. 1400. április 27. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Mo-

nostor-i Berzethe-Berzete (dict.) Miklós mr., a másikról pedig Mathuchina-i Demeter 

fia: Ferenc mr. megjelenvén, Miklós mr., a Kopach nevű birtokán lévő jobbágytelkeit, 

amelyek Benche és Gerche nevű jobbágyainak telkétől a birtok, vagy falu K-i végéig 
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húzódnak, a szántóföldek, legelők, kaszálók, erdők felével, de a saját maga által szán-

tani szokott föld kivételével, az Ewryn nevű víz felével, és az ahhoz tartozó, Ny felé 

eső halászóhelyekkel és Weyz (vulg.) nevű halrekesztökkel (clausura piscium) együtt, 

valamint a felsoroltak minden egyéb jövedelmével elzálogosítja Ferenc mr.-nek 100 

aranyforintért, amelynek minden forintja 100 új dénárt tesz ki, azzal a feltétellel, hogy 

Miklós mr. vagy örökösei az említett összegért bármikor visszaválthatják azokat, amit 

ha Ferenc mr. meggátolna, hatalmaskodás bűnét vonja magára. D. f. III. prox. p. fe. B. 

Marci ev., a. d. 1400. 

E.: ELTE Történeti Segédtud. Tanszék 18. (DF 250431) Nyílt oklevél. 
K.: F. X. 3. 247-248. (219. sz.). 

448. 1400. május 20. Pécsvárad 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy a Gyula melletti Szt. László király kolostor remete-

szerzetesei számára egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmes-

kedvén, Lothard-i Caspar királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik máj. 

19-én (in fe. B. Potenciane virg.) a Szt. László-kolostorba menvén, nemes és nem ne-

mes emberektől, de főképp a kolostor és Bálint bíboros [pécsi püspök] Dergesche 

nevű birtokának szomszédaitól és határtársaitól megtudták, hogy kis idővel azelőtt -

amikor a kolostornak még volt halastava (piscina) - Dergesche felől nem lehetett más 

úton a kolostor felé menni, csak azon a kaptatón (scansorium), amelyen a Dergesche-

iek a kolostorhoz zarándoklat céljából (causa peregrinacionis) szoktak felmenni 

(scando), ám az említett Dergesche-iek, a halastó motus-ától önkényesen egy hosszú 

(spaciosus) utat készítettek, amelyen az ott közlekedő szerzeteseket sokszor megtá-

madták. D. in Peczwarad, 2. die fe. B. Potenciane virg., a. d. 1400. 

E . : -
Á.: Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

449. 1400. június 28. 

A [pécsjváradi (VJa.r&áiem\s~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti 

Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br ), hogy 1400. máj. 22-én (in fe. B. Elene 
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regine, a. d. 1400.) Visegrádon kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Theutus-i Pál fia: Domonkos királyi emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik 

jún. 25-én (2. die fe. Nat. B. Johannis Bapt.) megtudták, hogy a parancslevélben fog-

laltak, miszerint Benedek és egy másik Benedek, Péter mr. [székesfehérvári 

(Albensis) kanonok familiaris-ai, valamint Egyed fia: András, Márton fia: Miklós, 

Sarkuzy (dict.) László, Gergely fia: András és Pál, Nagy (magmis) Péter, Pál fia: 

Tamás, Borsud-i (dict.) János, György fia: Péter, Kuma János, Pál fia: Péter, Arany 

(dict.) János, Litteratus Gergely, Miklós fia: András, Eb (dict.) Péter, Szabó (sartor) 

Tamás, Nemes Benedek, Suba (dict.) Péter, Miklós fia: János, Jakab fia: Mihály, 

Nagy (magmis) Antal, Nagy (magnus) György, Szolga (sclavus) Miklós fia: András, 

Thoor Mihály, Molnár (molendinator) Dávid, Sebestyén, Vnuka (dict.) Miklós és fiai: 

András és Tamás, Máté fia: István és fia: Bertalan, Lőrinc fia: András, Varga (sutor) 

Lucas fia: Péter, Szolga (sclavus) István fia: Mihály, Fekethe (dict.) János és több 

más Felzekchew-i jobbágya, Péter mr.-nek, János prépostnak, Mihály mr.-nek és 

Lucas-nak, valamint több más fehérvári kanonoknak a parancsára, [1399.] okt. 3-án 

( f . VI. prox. p. fe. B. Michaelis arch.) Bathmonostra-i Theutus fia László fia: László 

mr.-nek Zembech nevű birtokán álló házára törtek, azt kifosztották, lerombolták, az 

azt körülvevő árkot feltöltötték, több ottani familiaris-át pedig megverték, mind iga-

zak. D. 4. die diei inquisicionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 78365 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 954.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 174-175. (151. sz.). 
R.: ZsO. II. 364. sz. 

450. (1400. július l.előtt) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1400-ban (a. d. 1400.) kelt, Zsig-

mond királynak szóló jelentő oklevele, amely szerint a királyi ember mellé tanúul ren-

delte kiküldöttjét, akik megtudták, hogy [1395.] júl. 22-én (in fe. B. Marié Magdalene) 

Lipo-i Lőrinc fiai: Jakab, Mihály és Pál, familiaris-ukat: Tegzes (dict.) Miklóst, vala-

mint famulus-aikat: Benedeket és Antalt, Bathmonostra-i IMSZIÓ fia: László mr. 

Moysa nevű birtokára küldték, akik onnan 2 ökröt és egy 100 forintot érő, jó lovat 

elraboltak, több jobbágyot megvertek, egy másikat pedig, akit az úton találtak, rabló-

gyilkosok módjára (more latrocinio) megverték és kifosztották. 
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E . : -
Tá.: Szécsényi Frank ob., 1400. aug. 1. DL 78378 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 961.) (E.-ről.) 
K.: Z. V. 189. (162. sz.). (Tá.-ban.) 

451. 1400. július 5. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről János 

testvér Batha-i apát, a másikról pedig Bathmonostra-i Theutus fia László fia: László 

mr. megjelenvén elmondták, hogy jóllehet László mr. azon eskü elmulasztása miatt, 

amelyet Kapla-i János ob. oklevele értelmében 1395. ápr. 18-án (in oct. fe. Pasche d., 

a. eiusdem 1395.), majd többszöri halasztás után 1398. okt. 6-án (oct. fe. B. Michaelis 

arch., in a. d. 1398.) a konvent színe előtt kellett volna, a János apát elleni cselekede-

tekben való ártatlanságáról letennie, jószágvesztésre ítéltetett, miként azt Zechen-i 

Frank c., ob. [1399.] febr. 19-én (38. die oct. fe. Epiph. d.) Visegrádon kelt oklevele 

tartalmazza, ennek ellenére a felek, fogott bírák - tudniillik Imre testvér [pécsváradi 

apát] (prelátus noster), Iwan-i Fridricus a Baranya-i Gál apátja és Regun-i János 

fóesperesek, János mr. a konvent jegyzője (nótárius), a pécsi egyház kanonokjai, 

Miklós a kalocsai egyház vicarius-a, Gurkun-i Deseu mr., Mathuchina-i Demeter fia: 

Ferenc Baranya m. alispánja, Hozyubach-i László, Berzenche-i Lorandus fia: György, 

Zenthdemeter-i Gergely és Domonkos fia: Pál [pécs]váradi (Waradiensis) castellanus -

előtt mégis egyezségre jutottak, miszerint János apát, elejtvén a vádakat, átadja László 

mr.-nek az ob. ítéletlevelét, amelyért ő 450 forintot fizet neki. Ezen összeg egyik felét 

[1400.] dec. 7-én (8. die fe. B. Andree ap.), a másikat pedig [1401.] jan. 13-án (8. die 

Epiph. d.) kell átadnia olyan feltétellel, miszerint ha az első határidőt elmulasztaná, 

akkor az említett összeg dupláját kelljen fizetnie, ha pedig a másodikat nem tartaná be, 

akkor az első részlet kifizetése semmisnek tekintendő, az ítélet pedig érvényben ma-

rad. D. f. II. prox. p. fe. Vis. virg. glor., a. d. 1400. 

E.: DL 78366 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 964.) Nyílt oklevél. 
Emi.: 1. pécsváradi konvent, 1402. márc. 9. DL 78480 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1052.) Lsd. 476. sz. 

2. pécsváradi konvent, 1400. aug. 19. DL 78387 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 977.) Lsd. 456. sz. 
K.: Z. V. 175-177. (152. sz.). (E.-ről.) 
Z. V. 278. (241. sz.). (Tá.-ban.) 
R.. ZsO. II. 374. sz. 
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452. 1400. július 9. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje, Gadani-i (dict.) Mihálynak, 

a monostor dispensator-ának a kérésére, a nagyobb jogbiztonság érdekében 

privilégiális formában átírja és pecsétjével megerősíti saját, 1254-ben kiadott privilégi-

umát (lsd. 1. sz.). D. 8. die fe. Vis. virg. glor., a. d. 1400. Péter lévén a perjel, Mihály 

a kántor, János pedig a custos. 

E.: DL 78369 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 4.) Kétsoros, dísztelen kezdő C betűvel, hátoldalán 18. 
századi tárgymegjelölés. Pecsétje elveszett. 

K.:Z. V. 179-180. (155. sz.). 
R.: ZsO. II. 386. sz. 

453. 1400. július 26. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy a Gyula melletti Szt. László király kolostor remete-

szerzetesei számára egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmes-

kedvén, Lothard-i Beke[...]s fia fia [!]: Demeter királyi emberrel tanúul küldte István 

pap testvért, akik júl. 25-én (in fe. B. Jacobi ap.) megtudták, hogy júl. 22-én (in fe. B. 

Marié Magdalene) Bálint pécsi bíboros [püspök] Bene fiát: Ferencet, Tako (dict.) Ja-

kabot és más familiaris-ait is a remeték Dergesche nevű birtokára küldte, akik a reme-

ték kertjében, azok Balázs nevű famulus-ára rátalálva, köpenyét (pallium), kalapját 

(pileum) és egy nagy tálját (cutella) elvették, őt magát pedig megverték, másnap pedig 

az említett Ferenc és Jakab, több jobbágyukkal és familiaris-ukkal a remeték János 

nevű famulus-át, szintén a remeték rétjén megtalálva megverték és a remeték egy lovát 

késszúrással (iactura biccelli) súlyosan megsebesítették, perben állván a remetékkel. D. 

2. die diei inquisicionis antedict., a. d. 1400. 

E . : -
A : Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

454. 1400. július 30. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Lebugh-i János fia: 

Bak (dict.) Balázs megjelenvén, Mihály fia: Istvánt és Gyula-i Frank-ot, az ellene elkö-
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vetett jogtalanságok, rablás és hatalmaskodás terhe alól, minthogy ők mindenben 

elégtételt szolgáltattak neki, felmenti. D. f. VI. prox. an. fe. ad vincula B. Petri ap., a. 

d. 1400. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 3. (DF 259908) Nyílt oklevél. 

455. 1400. augusztus 10. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, Kis (parvus) Ta-

más királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik jún. 28-án (f. II. prox. p. 

fe. B. regis Ladislai) Bathmonostora-i Theutews fia László fia: László mr.-t Lak nevű 

birtokán, Abloma-i Litteratus Pétert Abloma birtokon, Lak-i Zeles (dict.) Andrást 

ugyancsak Lak birtokon, valamint Sarog-i Nagy (magnus) Istvánt és Nagy (magnus) 

Jánost Sarog birtokon, aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a királyi jelenlét elé idéz-

ték, [Zekchew-i Hercheg (dict.) Péter mr. ellenében]*. László mr.-t ezen kívül az aláb-

bi jobbágyainak előállítására is kötelezték: Miklós fia: István, Nagy (magnus) Péter, 

Kis (parvus) Péter, Nagy (magnus) Bálint, Peregh (dict.) Anthonius, Takács (textor) 

Jakab, Nagy (magnus) Fábián Belseudeg-i jobbágyok, Pál fia: Péter és fia: Demeter, 

Dusa (dict.) Mihály fia: Mathias, Kury (dict.) Tamás, Feyses (dict.) György Lak-i job-

bágyok, Rouaz (dict.) István, Pál fia: Benedek, Szabó (sartor) Gergely, Szolga 

(sclavus) Lucas, Tumbolo (dict.) Pál Geeth-i jobbágyok, Zarka (dict.) Mihály, Chapo 

(dict.) Mihály, Koros (dict.) Domonkos, Bors János, Palagar György Maysa-i jobbá-

gyok, Chasma (dict.) Pál és István másik Lak-i jobbágyok. D. in fe. B. Laurencii mart., 

a. d. 1400. 

E.. DL 78382 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 974.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét maradványa. 

K.: Z. V. 194-195. (166. sz.). 
R.: ZsO. II. 446. sz. 
Megj.: *Csak a hátoldalon lévő tárgymegjelölésben szereplő információ. 

456. 1400. augusztus 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Já-

nos testvér Batha-i apát, a másikról pedig Besenew-i Tamás fia: Miklós, a konvent 
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ügyvédvalló levele révén Bathmonostra-i László fia: László mr.-nek a nevében megje-

lenvén, az apát elmondta, hogy jóllehet László mr.-nek, a konvent egy korábbi köte-

lezvénye (Isd. 451. sz.) értelmében 450 forintot kellene fizetnie a konvent előtt két 

részletben olyan módon, hogy ezen összeg egyik felét dec. 7-én (8. die fe. B. Andree 

ap.), a másikat pedig [1401.] jan. 13-án (8. die fe. Ephif. d.) kell kifizetnie. László mr. 

kérésére azonban az apát hozzájárul ahhoz, hogy László az első részletet [1401.] máj. 

29-én (8. die fe. Penth.), a másodikat pedig [1401.] okt. 6-án (8. die fe. B. Michaelis 

arch.) fizesse meg. D. 5. die fe. Ass. Marié virg. glor., a. d. 1400. 

E.: DL 78387 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 977.) Hátoldalán 'non solvit' megjegyzés és kerek pecsét ma-
radványa. 

457. 1400. augusztus 28. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy a Gyula melletti Szt. László király kolostor remete-

szerzetesei számára egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmes-

kedvén, Lothard-i Beke fia: János királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, 

akik aug. 27-én (in vig. fe. B. Augustini conf.) megtudták, hogy Bálint pécsi bíboros 

[püspök] castellanus-a: Andich-i György mr., aug. 25-én (f. IV. prox. p. fe. B. 

Bartholomei ap.) vicecastellanus-ával, familiaris-aival és társaival, továbbá Sypus 

(dict.) János, Kelemen fia: Mihály, Somony-i János, Terhegh Gál, Nagfalu-i Péter, 

Kosa Fabius és Kosa két fia, Lőrinc fia. János és Barnabás fia: Jakab nevű Malon-i 

predialis-ok, továbbá Lodomeus (ge.: Lodomei) fia Gergely fia: [...], Hardos (dict.) 

Cosmas fia: Mihály, Kezew-i Lőrinc, Kezew-i Zethetwy [?] (dict.) György és Briccius, 

Pagany-i Chorwa (dict.) János három fia, Zemere (dict.) Tamás, Bene fia: Mihály és az 

ő fia: Ferenc, Szolga (sclavus) Balázs, Kylianus fia: Benedek és az ő fia: János, Jo 

(dict.) Péter, Kerezthyey (dict.) Péter fia: János, Chabri (dict.) György, Balogh István 

fia: Lőrinc, Belesaldo (dict.) Balázs, Chako (dict.) István, Miklós, Jakab és egy másik 

Jakab, Kis (parvus) Antal, Sebestyén, Simon villicus és fiai: Briccius és Pál, Boros 

János, Selyber János, Kazas (dict.) Pál és Imre fia: Mihály nevű Dergesche-i, továbbá 

Jako (dict.) Mátyás, Jasa, Jo (dict.) Péter, Zemeny-i György, Bothiany Egyed és 

frater-e: Jakab, Kelemen és fráter-e: György, Zakalus Bertalan, Kerey Péter, Mihály, 

Nagy (magnus) Balázs, Bertalan villicus, Biró (judex) Bertalan, Szolga (sclavus) Ta-
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más, Márk fia: István és az ö fia: Péter, Miklós fia: Péter, Bíró (judex) Demeter, 

Litteratus Benedek, Péter villicus, Lucas villicus, Marcus, László fia: Mátyás, Nagy 

(magnus) György, Nemes Péter, Zeles (dict.) Gergely, Kovács (faber) János, János fia: 

Péter, Fekete (niger) László, Nagy (magnus) Jakab, Pál fia: Mátyás és Vörös (rufus) 

Péter nevű Sarlos-i jobbágyok társaságában, a püspök parancsára, a remeték kolostora 

és Dergesche birtok közötti kert megerősített kerítését (sepes seu clausura) lerombol-

ták és a remeték rétjéből egy 16 lépés (passus) széles és 4 nyíllövés hosszú részt el-

foglaltak, új árkot készítve (nóvum fossatum assignando), amelytől két remete, oda-

menve hozzájuk el akarta tiltani őket, ám azok erre meg akarták verni a remetéket, s 

ha el nem menekülnek talán meg is ölték volna őket. A tudományvétel napján a kikül-

döttek, néhány ott talált Dergesche-i jobbágya előtt, eltiltották a püspököt az említett 

föld elfoglalva tartásától. D. 2. die diei inquisicionis et inhibicionis predict., a. d. 1400. 

E . : -
Á.: Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

458. 1400. október 6. 

A [pécsváradi] monostor konventje előtt, az egyik részről Ker-i György fia: 

Sebestyén a maga, valamint fiainak: Jánosnak és Istvánnak a nevében is, azok terheit 

magára vállalva, a másikról pedig Zelys-i Wezews (dict.) Tamás fiai: Wezews és 

Thewtes mr.-ek megjelenvén elmondták, hogy fogott bírák közbenjárásával olyan 

megegyezésre jutottak, amelynek értelmében - minthogy egymásnak minden vitás 

ügyükben kölcsönösen elégtételt adtak, Wezews mr. pedig a számára előírt esküt okt. 

6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) 25 nemes társaságában a konvent előtt letette -

valamennyi ügyüket lezáiják. D. predict. 8. die fe. B. Michaelis arch., a. d. 1400. 

E.: DL 87676 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 317.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek 
pecsét maradványa. (Hiányos.) 

459. 1400. október 13. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Gál 

testvér, a margitszigeti Szűz Mária-kolostor (claustrum B. Marié virg. de Insula 

Leporum) apácáinak nevében, azok ügyvédvalló levelével, a másikról pedig Hedweg-i 
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Bakus fia: László megjelenvén elmondták, hogy jóllehet Lászlónak okt. 13-án (in 

quind. fe. B. Michaelis arch.), Bubek Detre nádor ítélete szerint, hatalmaskodás vádja 

miatt, 25 nemes társaságában a konvent előtt esküt kellett volna tennie, mégis a fogott 

bírák teremtette megegyezés értelmében a felek, peres ügyeikben keletkezett összes 

oklevelüket érvénytelenítik, László pedig nov. l-jén (in fe. 0 0 . SS.), az apácák 

Hydweg nevű birtokán 14 forintot tartozik fizetni az apácáknak, amit ha elmulasztana, 

akkor ezen összeg dupláját kelljen fizetnie. D. in predict. quind. dict. fe. B. Michaelis 

arch., a. d. 1400. 

E.: DL 8587 (Mon. Vbuda. 4. 50.) 

460. (1400-1420) 

A pécsváradi konvent jelentőlevele Zsigmond királynak. 

E.: DL 82877 (Zichy cs. zsélyi lt. 144. NB.) (Hiányos.) 

Megj.: Egy folt kivételével teljesen olvashatatlan, dátuma és kiadója is bizonytalan, MOL szerint 
pécsváradi konvent. 

461. 1401. január 30. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Vida fia: Miklós 

Zenthgal-i hospes, Zenthgal-i János fia Miklós hitvesének: Elena-nak, továbbá Erzsé-

bet és Klára úrasszonyoknak, valamint ezen Miklós fiainak: Tamásnak és Briccius-nak 

a nevében megjelenvén, Zenthgal-i János fia: Miklóst és annak fiát: Jakabot, a 

Zenthgal nevű birtokukhoz tartozó Jud nevű szántóföld eladásától, elzálogosításától 

vagy bármiféle elidegenítésétől, Jud-i Jakab fia: Jánost és annak fiait: Pétert és Jánost 

pedig - de mindenki mást is - annak megszerzésétől, illetve haszonvételeinek élveze-

tétől eltiltja. D. die domin. prox. an. fe. Purif. virg. glor., a d. 1401. 

E.: Jugoszl. Akad. VII. B. 7. (DF 230817) 
R.:Isprave 332. (1237. sz.) 
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462. 1401. február 26. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy Frank c., ob.-nak, a király pecsétjével megerősített 

oklevele értelmében, Balasefalua-i Simon fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte 

Miklós pap testvért, akik febr. 22-én (f. III. prox. an. domin. Remin.) Bool-i András 

fia: Gergelyt Bool birtokán, okleveleinek bemutatása, 3 M. büntetés megfizetése és 

elégtétel adása végett, máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi jelenlét elé 

idézték, Bathmonostra-i László fia: László mr. ellenében. D. 5. die diei evocacionis 

prenotate, a. d. 1401. 

E.: DL 78421 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1018.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét darabkái. 

R.: Z. V. 238. (a 196. számú oklevél apparátusában). 

463. 1401. március 22. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje előtt Pál fia: András és uno-

katestvére (consobrinus) Gergely fia: Benedek, a monostor Kyspal-i jobbágyai megje-

lenvén, a falujuk földjén lévő Petherkeuelge nevű azon kaszálót, amely egy malom 

előtt fekszik, és amely K felől egy szántófölddel, D és Ny felől egy patakkal (fluvium), 

E felől pedig egy Gemelcheubocor (vulg.) nevű bozóttal (dumus) határos, eladják Ja-

kab fia: Györgynek, a monostor Nagpal-i jobbágyának, a tőle átvett 12 kis forintért 

(florenis parve monete). Erről a konvent, hátoldalán megpecsételt, nyílt oklevlelet ad 

ki György számára. D. f. III. prox. p. domin. Judica, a. d. 1401. 

E.: DL 78427 (Zichy cs. zsélyi lt. 219. 671. RR.) Hátoldalán újkori tárgymegjelölés és kerek pecsét 
nyoma. 

K.: Z. XII. 73-74. (60. sz.). 
R.: ZsO. II. 945. sz. 

464. 1401. (március 22. - április 5.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventjének 1401-ben (a. d. 

1401.), Zsigmond király számára kelt jelentő oklevele, amely szerint a benne átírt pa-

rancslevélnek engedelmeskedvén, Sarog-i Benedek királyi emberrel tanúul küldte 
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Miklós pap testvért, akik márc. 22-én (f. III. prox. p. domin. Judica) Gyula-i Mihály 

fiát: Istvánt és Jakab fiait: Frank-ot és Path-ot, a Bernald birtokon lévő birtokrészü-

kön, az idézés 15. napjára a királyi különös jelenlét elé idézték, Monostor-i Berkeche 

(dict.) Miklós mr. ellenében. 

E . : -
Tá.: Zsigmond király, 1401. ápr. 13. Archív Hlavného Mesta SR Bratislavy (Pozsony város tanácsa. 

Középkori oklevelek és levelek.) 605. (DF 239230) 

465. (1401. május 19. előtt) 

A pécsváradi konvent kötelezi Bathmonostra-i László fia: Lászlót, hogy máj. 

29-én (in oct. fe. Penth.) a konvent színe előtt 225 kis forintot fizessen János testvér 

Batha-i apátnak, illetve halála miatt utódjának, Pál apát testvérnek. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1401. máj. 29. DL 78443 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1014.) Lsd. 467. sz. 
K.: Z. V. 256. (213. sz.). (Eml.-ben.) 

466. 1401. május 23. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br ), hogy a Gyula melletti Szt. László király kolostor remete-

szerzetesei számára egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmes-

kedvén, Lothard-i Beke fia: János királyi emberrel tanúul küldte Imre papot, akik máj. 

21-én (in vig. fe. Penth.) megtudták, hogy Bálint pécsi bíboros [püspök] castellanus-a: 

Andych-i György, máj. 9-én (f. II. prox. an. fe. Asc. d.), Jud-i Cetus Miklós nevű 

Dergesche-i famulus-át és officialis-át, továbbá valamennyi Dergesche-i jobbágyát, 

fegyveresen a remeték Zenthaga nevű birtokára küldte, akik ott két remetét épp szán-

tás közben találván, közülük az egyiket, a György nevű szántóvetővel (arator) és bé-

ressel (mercennarius) együtt, két vagy még több nyílövéssel a kolostorba zavarták, a 

másikukat pedig - a remeték nyolc ökrével és három familiaris-ával együtt - nyíllövé-

sekkel súlyosan megsebesítették, kifosztották (spolio) és Dergesche faluba vitték, ahol 

ekéjét a falu közepén darabokra szedték szét, az ökröket és a familiaris-okat pedig 

fogságban tartották. D. 3. die diei inquisicionis prenotate, a d. 1401. 
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E . : -
Á.: Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

467. 1401. május 29. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt máj. 29-én (in oct. fe. 

Penth.) Bathmonostra-i Theutes fia László fia: László mr.-nek, a konvent egy korábbi 

oklevele (lsd. 465. sz.) szerint 225 kis forintot (florenum parvum) kellett volna fizetnie 

a néhai János testvér Batha-i apátnak, illetve halála miatt utódjának, Pál apát testvér-

nek, de mivel ebben az időpontban László mr. familiaris-a és ügyvédje: Syde-i Imre, a 

konvent előtt megjelenvén bemutatta az országnagyok máj. 19-én ( f . V. prox. an. fe. 

Penth.) Esztergomban kelt és itt átírt oklevelét, ezért a konvent a pénzfizetést okt. 6-

ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) halasztja. D. 8. [die fe.] Penth., a. d. 1401. 

E.: DL 78443 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1014.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
K.: Z. V. 256-257. (213. sz ). 
R.: ZsO. n. 1093. sz. 

468. 1401. május 29. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Bathmonostra-i 

Theuthes fia László fia: László mr. familiaris-a és ügyvédje: Syde-i Imre megjelenvén, 

Mathuchina-i Demeter fiait: Ferencet és Demetert, Miklós özvegyét és fiát: Miklóst, 

valamint az említett Demeter fia: László fiait, a Baranya m.-ben fekvő, László mr. 

Maysa nevű birtokával szomszédos, Bachya nevű birtokrészük eladásától, elzálogosí-

tásától vagy bármiféle elidegenítésétől, Velenthe-i Litteratus (dict.) Bálint mr.-t pedig 

- de mindenki mást is - annak megvételétől és bármiféle megszerzésétől eltiltja. D. in 

fe. S. Trinit., a eiusdem [!] 1401. 

E.: DL 87862 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 357.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és 
kerek pecsét darabjai. 

469. (1401. júliusi, után) 

A pécsváradi konvent 1401-ben (a. d. 1401.) kelt, Bubek Detre nádornak szóló 

jelentő oklevele, amely szerint, a nádor ítéletlevelének értelmében, Kowar-i Pál nádori 
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emberrel és Zob-i Bertalannal, az ob. prothonotarius-ával, vagyis az országnagyok 

kiküldöttjeivel, a gyulai pálos remeték mint felperesek számára Miklós, Bálint bíboros 

pécsi püspök mint alperes számára pedig egy másik, szintén Miklós nevű pap testvért 

küldte tanúul, akik júl. l-jén (in oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) és az azt követő al-

kalmas napokon, a bíboros Suenye-Swenye és Sarlós nevű birtokára mentek és annak 

határait, a szomszédok és határtársak jelenlétében, Salamon király privilégiumának 

tartalma alapján, de a bíboros útmutatása szerint bejárták. A határ a Sarlouswelgh ne-

vű völgyben egy nagy útra ereszkedik, amelyen a Kozar és Paly nevű birtokok szom-

szédságában a Duna felé halad, egészen Paly birtok első hatáijeléig, majd Zemel birtok 

határáig. Ezen túl az Almás, majd az út szétágazásánál Lothard birtok határa követke-

zett. A bíboros szerint az útnak jobb felé D-re vezető ága, amelyet a gyalogosok nem 

nagyon tapostak ki (per transitus viatorum non bene trita), azonos a Danoth felé és 

azon keresztül a Dunához vezető úttal. A bíboros, annak bizonyítására, hogy Sarlós 

birtok szomszédos Zemel birtokkal, felmutatta a pécsi kápt.-nak Paztoch-i János ob. 

által átírt oklevelét. Itt azonban egyes Lothard-i nemesek tiltakozva előadták, hogy a 

jobboldali út Lothard nevű birtokuknak azon részét szeli keresztül, amelyet ők a bíbo-

rosnak elzálogosítottak, most azonban készek visszaváltani. A határ a kevésbé kitapo-

sott úton, annak újabb elágazásáig vonul, ahol a bíboros - Paztoch-i János ob. átiratá-

ban - a konvent Beran és Heschen birtokok cseréjéről szóló, 1397-ben kiadott okle-

velét (lsd. 433. sz.) mutatta fel annak bizonyítására, hogy ott Dergesche püspöki és 

Beran pécsi kápt.-i birtokok találkoznak és mert Salamon király oklevele szerint itt K-i 

irányban a Hodos folyó felé kell elkanyarodni, és a határ is a jobb felé ágazó úton, a 

remeték és a Gyula-i nemesek 01az~01azi~01azy nevű birtokának - amely e nemesek 

Hasagh-Hassagh és Hedre-Hedregh nevű birtokain túl található - földjei közt halad, 

az Olaz birtokhoz tartozó szőlőhegyekig, majd Olaz faluba ereszkedik le és a bíboros 

birtokait határoló Hodos folyónál végződik. A bíboros szerint az egész terület, amelyet 

az általa bemutatott határ körülzár, Sarlós és Swenye birtokokhoz tartozik, így Olazi 

faluban 4 sessio, Hashag és Hedreh birtokok minden szőlőhegye, az Olazi-hoz tartozó 

szőlőhegy nagy része, sok szántóföld, erdő, rét és berek - amelyek most a Gyula-i 

nemesek kezén vannak - , továbbá a remeték Zenthaga nevű birtoka és a kolostor is, 

valamint Dergesche birtok is, míg a Gyula-i nemesek Olaz és Hedreh birtokokat 

Hashag területére tették. Mihály fia: Iván és Jakab fia: Frank, Gyula-i nemesek, a ha-

238 



tárkijelölés második szakaszánál, az út második elágazásától kezdve végig ellent 

mondtak, mivel szerintük a bíboros mindenütt az ő általuk birtokolt földön haladt. A 

szerzetesek által Salamon király oklevele alapján kijelölt határ szintén a nagy úton ha-

lad, annak első elágazásáig, innen kezdve a kitaposott ágat követi K felé, egy kb. 1 

hold föld hosszában, majd elhagyva az utat Sarlós birtok szőlőhegyéig megy, leeresz-

kedik a völgybe, a remeték Sarlós földjéhez, majd berkeken keresztül, Hassagh falu 

felett a Hodos folyóhoz ér, ahol Sarlós és Hassagh határos. A kolostor e határon kívül 

esik, miként Dergesche püspöki birtok is, Sarlós birtok sok földjével és szőlőjével 

együtt. Ezért, és mivel a bíboros által kijelölt határ nem Sarlós és Hassagh birtokok 

között vonul - miként a szerzetesek mutatták - a Hodos folyóhoz, hanem sokkal lej-

jebb, Hassagh és Hedregh birtokok alatt, Olazy falu és Hodos irányában, a kiküldöttek 

a jelen lévő nemesekkel együtt úgy ítélték meg, hogy a pálosok határmutatása a Sala-

mon király oklevelében foglaltaknak hívebben megfelel. Ebből következőleg a kolostor 

az említett határon kívül fekvőnek ítéltetett. 

E . : -
Tá.: Garai Miklós nádor, 1402. nov. 14. > Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 

13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 
K.: Koller. ül. 245. (Hiányosan, helynevek nélkül.) 
R.: ZsO. n. 1145. sz. (Tá.-ból.) (A fenti regeszta ennek felhasználásával készült.) 

470. (1401. augusztus 1. előtt) 

A pécsváradi konvent halasztó oklevele, amelynek értelmében Zekcheu-i 

Herchegh (dict.) Péter mr.-nek, a Zechen-i Frank c., ob. oklevelében foglaltak kapcsán 

aug. l-jén (oct. die fe. B. Jacobi ap.) a konvent előtt esküt kell tennie Bathmonostra-i 

Theuthes fia László fia: László mr. hitvese ellenében. 

E . : -
Tá.: pécsváradi konvent, 1401. aug. 1. DL 78459 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1031.) Lsd. 471. sz. 

471. 1401. augusztus 1. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Bathmonostra-i Theuthes fia László fia László mr. hitvesének ügyvédje: Litteratus 

István, a másikról pedig Thapaz-i Mihály, a szekszárdi monostor ügyvédvalló levelével 
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Zekcheu-i Herchegh (dict.) Péter mr. képviseletében megjelenvén, azon esküt, amelyet 

a konvent egy korábbi halasztó levelének (lsd. 470. sz.) értelmében Péter mr.-nek aug. 

l-jén (oct. die fe. B. Jacobi ap.), a Zechen-i Frank c., ob. oklevelében foglaltak kap-

csán, a konvent előtt kellett volna letennie, most közös akarattal, következmények 

nélkül okt. 6-ra (ad 8. diem fe. B. Michaelis arch.) halasztják. D. termino prenotato, 

videlicet 8. die fe. B. Jacobi ap., a. d. 1401. 

E.: DL 78459 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1031.) (Hiányos.) 
Tá.: pécsváradi konvent, 1401. okt. 6. DL 78462 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1039.) Lsd. 473. sz. 
K.: Z. V. 270-271. (230. sz.). (Tá.-ban.) 

472. (1401. október 6. előtt) 

A pécsváradi monostor konventje halasztó oklevelet ad ki, amelynek értelmé-

ben Bathmonostra-i Theuthes fia László fia: László mr.-nek, a Pál testvér Batha-i apát 

részére fizetendő 450 régi kis forintot (parve et antique monete) okt. 6-án (8. die fe. 

B. Michaelis arch.) kell a konvent előtt megfizetnie. 

E . : -
Tá.: pécsváradi konvent, 1401. okt. 6. DL 78463 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1034.) Lsd. 474. sz. 
K.: Z. V. 271. (231. sz.). (Eml.-ben.) 

473. 1401. október. 6. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről a 

Bathmonostra-i Theuthes fia László fia: László mr. hitvesét a konvent ügyvédvalló 

levele révén képviselő Syde-i Imre, a másikról pedig a Zekchew-i Herchegh (dict.) 

Péter mr.-t a szekszárdi konvent ügyvédvalló levele révén képviselő Kereskez-i Miklós 

megjelenvén, annak az eskünek a letételét, amelyet Péter mr.-nek Zechen-i Frank c., 

ob. ítéletlevele és a konvent halasztó oklevele (lsd. 471. sz.) értelmében okt. 6-án (8. 

die fe. B. Michaelis arch.) kellett volna letennie a konvent előtt, [1402 ] márc. 8-ra (ad 

8. diem diei medii Quadr.) halsztják, ügyvédi megbízásaikat pedig eddig az időpontig 

meghosszabbítják. D. termino in prefixo, a. d. 1401. 

E.: DL 78462 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1039.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 270-271. (230. sz.). 
R.: ZsO. II. 1258. sz. 
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474. 1401. október 6. 

A [pécsjváradi (Wa.rad\ens\s~Pechvaradiensis) monostor konventje előtt, mi-

vel korábbi halasztó levelének (lsd. 472. sz.) értelmében, okt. 6-án (8. die fe. B. 

Michaelis arch.) Bathmonostra-i Theuthes fia László fia: László mr.-nek 450 régi kis 

forintot (parve et antique monete) kellett volna fizetnie Pál testvér Batha-i apátnak, de 

ekkor László mr. familiaris-a és ügyvédje: Syde-i Imre bemutatta Gara-i Miklós szla-

vón-, dalmát-, horvát bán (Scl., Da., C.), Maroth-i János macsói (de Machou) bán és 

Marcelly~Marce//z Miklós Themes-i ispán 1401. okt. 2-án fdie domin. prox. p. fe. B. 

Michaelis arch., a. d. 1401.) Kaprontza-n kelt és itt átírt oklevelét, amelynek értelmé-

ben a konvent a pénzfizetést [1402.] márc. 8-ra (ad 8. diem diei medii Quadr.) ha-

lasztja. D. termino prenotato, a. d. supradict. 

E.: DL 78463 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1034.) Nyílt oklevél. 
Tá.: pécsváradi konvent, 1402. márc. 9. DL 78480 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1052.) Lsd. 476. sz. 
K.: Z. V. 271-272. (231. sz.). (E.-röl.) 

Z. V. 278. (241. sz.). (Tá.-ban.) 
R.: ZsO. II. 1257. sz. 

475. 1401. december 15. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br ), hogy a Gyula melletti Szt. László király kolostor remete-

szerzetesei számára egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmes-

kedvén, Lothard-i Péter fia: Lőrinc királyi emberrel tanúul küldte Jakab pap testvért, 

akik dec. 12-én (in vig. fe. B. Lucie virg.) a remeték Zenthaga nevű földjére menvén 

megtudták, hogy Bálint pécsi bíboros [püspök] Dergesche-i officialis-a: Jud-i Cetus 

Miklós, a püspök parancsára, annak Dergesche-i jobbágyaival, egy patakot (rivulus) a 

régi medréből, szántóföldeken keresztül új mederbe vezetett, a remeték vetésének egy 

részét ezzel tette tönkre, a másik részét pedig a jobbágyok állataival letapostatta. Ezen 

kívül dec. 2-án (f. VI. prox. p. fe. B. Andree ap.) a remeték Zenthaga nevű birtokának 

a közepén húzódó, igen nagy (maximus) árkot (fossatum), amelyet ők rétjük és veté-

seik védelmére, igen fáradságos munkával készítettek, feltöltette. D. 4. die diei 

inquisicionis predict., a. d. 1401. 
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E . : -
Á.: Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 
R.: ZsO. II. 1340. sz. (Á.-ról.) 

476. 1402. március 9. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Bathmonostra-i 

Theutus fia László fia: László mr.-nek, a konvent egy korábbi privilégiális oklevele 

(lsd. 451. sz.) szerint 450 forintot kellett fizetnie János testvér Batha-i apátnak, az 

összeg egyik felét 1400. dec. 7-én (8. die fe. B. Andree ap., in a. d. 1400.), a másikat 

pedig [1401.] jan. 13-án (8. die fe. Epiph. d.). Mivel azonban időközben - János apát 

meghalván - Pál testvér lett az új apát, a fizetés időpontját, a konvent egy másik okle-

vele (lsd. 474. sz.) által [1402.] márc. 8-ra (ad 8. diem diei medii Quadr.) halasztották, 

mikor is László mr. ügyvédei: Syde-i Imre és Litteratus István mr., Pál apát ügyvédei-

nek, Hydaga-i Gergely fia: Györgynek és Thorda-i Anthonius fia: Domonkosnak az 

említett összeget teljes egészében megfizették. D. f. V. prox. p. domin. Letare, a. d. 

1402. 

E.: DL 78480 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1052.) Hátoldalán kerek pecsét darabjai. 
K.: Z. V. 278. (241. sz.). 
R.: ZsO. II. 1501. sz. 

477. 1402. március 31. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Bakocha-i Miklós fia: 

Demeter megjelenvén, a Baranya m.-i Sybold birtokban lévő birtokrészét, továbbá 

Kysbeger, Euryn, egy másik Euryn, Hozyoag, Zalazou és Gyud birtokokat - amelye-

ket anyjától: Margit úrasszonytól kapott, akinek viszont félje, az ő mostohaapja 

(vitricus): Byssenus János mr., a pécsi kápt. oklevele révén, 1400 kis forintért adta 

zálogba azokat - ugyanezen összegért elzálogosítja Zenthelsebet-i Pál fia: Gewr mr.-

nek, Péter fia: Péternek és az ő fiának: Lászlónak, Zygeth-í Anthymus fia: Jánosnak, 

valamint saját feleségének: Barbarának és lányának: Margitnak. Erről a konvent, fug-

gőpecsétjével megerősített privilégiumot állít ki Gewr, Péter, László, János, Barbara 

és Margit számára. D. f. VI. prox. an. domin. Quasi modo geniti, a. d. 1402. Péter 

lévén a peijel, Mihály a kántor, János pedig a custos. 
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E.: DL 8705 (NRA. 1599. 37.) Kétsoros, dísztelen kezdő C betűvel, az első sorban nyújtott betűszá-
rakkal. 

R.: ZsO. II. 1538. sz. 

478. 1402. április 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Ludan-i István 

macsói bánnak, hogy 1402. ápr. 3-án (f. II., sc. 9. die fe. Pasce d., a. eiusdem 1402.) a 

Zemlen városa (civitas) melletti réten lévő táborában kelt és itt átírt oklevelének értel-

mében, Barthus (dict.) Miklós báni emberrel tanúul küldte János testvért, akik ápr. 7-

én (f. VI. prox. videlicet p. oct. fe. Pasce d.) megtudták, hogy a parancslevélben fog-

laltak, miszerint Tamás fiai: (Tá.: Bagian-i) Wezzeus (Tá.: Wezeus) és Thwtus (Tá.: 

Theuthus), Bathmonostra-i nemesek, familiaris-aikkal: Gwbul (dict.) Györggyel, Peres 

Istvánnal és udvarbírájukkal (iudex curie): Gwbul (dict.) Andrással, továbbá Péter fia: 

Péter, Bálint, Miklós sponsus-a: Mihály, Miklós fia: Benedek, Cozmas fia: Mihály, 

Mihály fia: János nevű Malafalwa-i, Miklós, Márk, Tamás, [...], György fia: Kelemen, 

Fekete (niger) Péter, János fia: Balázs, Korchomarus György, Szolga (sclavus) Elyas, 

Polgár (dict.) Tamás, Pál fia: Sebestyén, Karachon Miklós, Bálint fia: György, 

Bochrus Máté (abl.: Mathe), Márton fiai: Balázs és György, Máté fia: János, Pál fiai: 

Mihály, János és Ferenc, Szabó (sartor) Péter, Benedek fia: Miklós és Bálint, Miklós 

fia: László, Péter fia: Máté, János fia: András nevű Bathyan-i, Péter fiai: György és 

Tamás, Kerekes Márton, Gyuzlo fia: János, Pál fia: Balázs, Kazas Demeter, Baran fia: 

Imre, Benedek fia: Balázs, Kerekes György, Mihály fia: György, Kisbi-i Miklós, és fia: 

Mihály, Gyunya Pál, Máté fia: István, István fiai: András és Tamás, Fazakas György, 

Miklós fia: Benedek, Cygan Benedek, Thasel fiai: László, András és György, Zeuke 

Tamás, Borych Pál, Pál fia: György, Máté fia: János, Máté fiai: Mihály, János, Deme-

ter és Gergely, Lagizto László, Miklós fia: Máté, Lucas villicus, Lucas fiai: István és 

Mátyás, Balázs fia. Mihály, Dobos fiai. György, István és László, Dénes fia. László, 

János fia: Bertalan, Gergely fiai: Mátyás és István, Sípos (fistulator) Fábián, Fábián fia: 

Gergely, Nyalas (dict.) Márton, Bolyar Gergely, Pál fia: Benedek, György fia: Tamás, 

Kwn Dénes, István fia. Gergely, István, László és Mátyás, Máté fia: Miklós, Miklós 

sponsus-a: Gergely, Gwdwr Imre, Elegartus Péter, Péter fiai: Mihály és Imre nevű 

Komphokfalwa-i jobbágyaikkal és familiaris-aikkal márc. 24-én (in fe. Parasceve) (Tá.: 
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in fe. Pasce) Janusy-i Péternek és frater-einek: Mihálynak, Jánosnak, Györgynek és 

Miklósnak a házára rontottak, onnan 4 lovat elvittek, a következő nap (in magnó 

sabb.) Péter hitvesét házából kivonszolták, ruhájától megfosztották, ládáját (scrinium) 

pedig feltörvén, két ékköves hajéket (crinalium), egy ezüst övet (balteum argenteum), 

4 ezüst kelyhet (piccarium), 7 aranyozott ezüst hajéket, két embernek való fegyverze-

tet összes tartozékával, nemesi ruháikat, 4 asztali készletet (mensalium), 6 ökröt, ott-

honi- és hálóruhákat (indumentum domorum et lectuarum), párnákat (culcitra), lepe-

dőket (linteamina) vittek el, mintegy 1000 aranyforintnyi kárt okozva. Ezen kívül a 

panaszosoknak Márton és Antal nevű familiaris-át megverték és megsebesítették, mind 

igazak, bár az elvitt tárgyak értékét nem sikerült kideríteni. D. 4. die diei inquisicionis 

prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 78488 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1054.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét maradványa. 

Tá.: Majtényi Benedek és Tesseni István, Tolna m. szolgabírói, 1402. aug. 22. > pécsváradi konvent, 
1402. nov. 24. DL 78532 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1078.) Lsd. 488. sz. 

K.: Z. V. 310. (264. sz.). (Tá.-ban.) 
R.: Z. V. 281. (a 243. számú oklevél apparátusában). 

ZsO. II. 1562. sz. 

479. 1402. április 14. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br.), hogy a Baranya m.-i Gyula melletti Szt. László király ko-

lostor remeteszerzetesei számára egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének 

engedelmeskedvén, Theutus-i István királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap test-

vért, akik ápr. 9-én (15. die fe. Pasche) megtudták, hogy Andych-i Miklós fia: György, 

Bálint pécsi bíboros [püspök] castellanus-a, egy elvetemült társát, tudniillik Jud-i 

(dict.) Cetus Miklóst Dergesche faluba vitte, amelynek kapcsán a néhai István testvér 

és Bálint püspök, az ország főpapjai és bárói előtt már jó ideje pert kezdtek. Az emlí-

tett Cetus Miklós ugyanis Selliber (dict.) Jánossal, és több Dergesche-i jobbággyal 

együtt, György castellanus parancsára, a remeték kolostorának (cenobium) néhány 

Remethefalua-i jobbágyát, tudniillik Szolga (sclavus) Lőrincet és Tamást, valamint 

Bayzath (dict.) Györgyöt, midőn azok hazafelé tartottak, megtámadták, nyilaikkal 

megsebesítették - olyannyira, hogy Tamás néhány nap múlva meg is halt - , a náluk 

talált javaikat elvették, feleségeiket pedig megbecstelenítették. György castellanus 
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ezen kívül azt is megparancsolta a Dergesche-i jobbágyoknak, hogy ha a remeték kö-

zül bárkit is sikerül elfogniuk, azt verjék- és öljék meg. D. 6. die diei inquisicionis 

predict., a. d. 1402. 

E . : -
Á.: Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 

480. 1402. május 2. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1402. máj. 2-án (2. die fe. S. Philippi 

et Jacobi ap., a. d. 1402.) kelt oklevele, amely szerint előtte a pécsi vár Keresztelő Szt. 

János-egyházának prépostja, Pech (Tá. 3.: Peech) nb. Pál fia: András megjelenvén, a 

Veszprém és Győr m.-i Kyspech (Tá. 2.: Kispech) (Tá. 3.: Kyspeech), Flpech (Tá. 3.: 

Felpech), Balaspech (Tá. 3.: Balaspeechy) és Kamand nevű birtokait, a hozzá tartozó 

jobbágyokkal, telekkel (locus sessionalis), hegyvámmal, malmokkal, erdőkkel, rétekkel 

és más egyéb haszonvételekkel együtt, elzálogosítja Haly-i Mihály hitvesének: Zsu-

zsanna úrasszonynak, Jaar-i Baroth (Tá. 3.: Barocz) (dict.) Miklós fiainak: Balázsnak, 

Istvánnak és Mihálynak, továbbá Salaman-i Domonkosnak és fiának: Antalnak, a tőlük 

átvett 600 aranyforintért, háborítatlan birtoklásukért pedig - amíg vissza nem tudja 

váltani azokat - szavatosságot vállal. 

E . : -
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1433. márc. 13. DL 43945 (Múzeumi Törzsa. Horvát István) 

2. Garai Miklós nádor, 1433. márc. 13. DL 43946 (Múzeumi Törzsa. Horvát István) 
3. Pálóci Máté nádor, 1435. máj. 1. §OA Komarno. Komárom város 20. (DF 274794) 

K.: Nagy: Pécz nemzetség 35. 
R.: ZsO. II. 1615. sz. (Tá. 1.-ről.) 

481. 1402. május 22. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Tasol (dict.) And-

rásnak és Gergelynek, valamint Seliz-i Tamás fia: Vezzeus mr.-nek Bathyan-i jobbá-

gyai megjelenvén kinyilvánítják, hogy azon szőlőt, amely Gadan-i Mihály Kemenfalwa 

nevű birtokán fekszik, K-ről szántóföldekkel, D-ről Mihály, É-ról Gadan-i Péter sző-

lőjével, Ny-ról pedig egy úttal szomszédos, és amely miatt Mihállyal perben álltak, 

mivel Mihály - Tolna m. alispánjának és szolgabíráinak ítélete alapján - 20 nemessel 

245 



megesküdött rá, hogy az említett szőlő az övé, és a másik félnek 15 forintot új déná-

rokban megfizetett, Mihály tulajdonába bocsátják. D. in fe. B. Elene virg., a. d. 1402. 

E.: DL 78497 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1069.) 
K.: Z. V. 292-293. (251. sz.). 
R.: ZsO. II. 1655. sz. 

482. 1402. július 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zechen-i Frank c., 

ob.-nak, hogy 1402. jún. 25-én (die domin. prox. an.fe. B. Ladislai regis, a. d. 1402.) 

Ewchen-ben kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Cylka-i Jakab királyi emberrel 

tanúul küldte Balázs pap testvért, akik júl. 3-án (f. II. prox. p. fe. Vis. virg. glor.) 

Branya m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Gewbul András 

és György, Peres István, Péter fia: Péter, Bálint, Miklós sponsus-a: Mihály, Miklós 

fia: Benedek, Tamás fia: Mihály, Mihály fia: János, Mátyás, Mildós, Bokrus Márk, 

György fiai: Tamás és Kelemen, Fekete (niger) Péter, János fia: Balázs, György és 

Crisan, Tot Elyas, Palgar Tamás, Pál fia: Sebestyén, Karachon Miklós, Bálint fia: 

György, Bokrus Máté, Márton fiai: Balázs és György, Mátyás fia: János, Mihály, 

János, Pál fia: Ferenc, Litteratus Péter, Miklós, Benedek fia: Bálint, Miklós fia: 

László, Péter fia: Mátyás, János fia: András, Péter fiai: György és Tamás, Kerekes 

Márton, Gyrizlow fia: János, Pál fia: Balázs, Kazas Demeter, Lőrinc fia: Imre, Be-

nedek fia: Balázs, Kerekes György, Mihály fia: György, Gunya-i Mihály, Miklós és 

Pál, Máté fia: István, István fiai: András és Tamás, Fazakas György, Miklós fia: Be-

nedek, Miklós, Cygan Benedek, László, András, György, Tamás, Seuke Pál, Barich 

Pál fia: György, Máté fia: János, György fiai: Mihály és Demeter, és mások, tudniil-

lik Vezeus-nekés Teteus~Teutheus-nek Batyan-i, Kompoltfolua-i és Malafalua-i job-

bágyai, jún. 23-án (in vig. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) uraik parancsára Gadan-i Mi-

hály fia: Mihályt és Jakab fia: Pétert, birtokaik határainak bejárásában nyillövések-

kel megakadályozták, Pál nevű familiaris-ukat pedig jobb kezén megsebesítették, per 

lévén függőben közöttük, mind igazak. D. 4. die diei inquisicionis prenotate. 

E.: DL 78507 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1063.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét töredékei. 
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483. (1402. július 10. - augusztus 1.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Bala[...]-i Simon fia: Péter királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc presbiter testvért, akik 

[1402.] júl. 7-én (f. VI. prox. p. fe. Vis. virg. glor.) a Mohach városban (civitas), júl. 

9-én (die dominico) a konvent Babarch nevű birtokán, végül pedig júl. 10-én (f. II.) a 

konvent Warad nevű városában (civitas) rendezett vásáron András fia: Demetert, Vö-

rös (rufiis) Mihályt és familiaris-aikat, a másik félnek történő elégtétel adása végett, 

[1402.] aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a király különös jelenléte elé idézték -

ahol személyesen, a halasztás lehetősége nélkül kell megjelenniük - , Bathmonosthora-i 

Thythews (dict.) László fia: László mr. ellenében. 

E . : -
Tá.: Zsigmond király, 1408. aug. 8. DL 78853 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1279.) (E.-ről.) 
K.: Z. V. 559. (466. sz.). (Tá.-ban.) 

484. 1402. augusztus 20. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Bathmonostra-i 

Theutus fia László fia: László mr. a maga, valamint fiának: Jánosnak a nevében is 

megjelenvén, Zelys-i Wezzeus fia Tamás mr. fiait: Györgyöt és Jánost a Tolna m.-i 

Janusy, Compolthfalua, Bathyan, Malatelek és Naboyzzafalua nevű birtokok elidege-

nítésétől, Abel-i László fiait: Jánost és Jakabot, továbbá Abel-i Anthonius-t és fiát: 

Jánost pedig e birtokok elfoglalásától és használatától eltiltja. D. in fe. B. regis 

Stephani, a. d. 1402. 

E.: DL 78512 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1064.) 
K.: Z. V. 308-309. (263. sz.). 
R.: ZsO. II. 1843. sz. 

485. 1402. augusztus 20. 

A [pécsváradi]* monostor konventje előtt Bathmonastra-i Theutus fia László 

fia: László mr. a maga, valamint fiának. Jánosnak és fráter-e, Zelys-i Wezzeus fia Ta-

más mr. fiainak: Györgynek és Jánosnak a nevében is megjelenvén, egyrészt tiltakozik 

az ellen, hogy János fia: András, Péter fia: Miklós és Danch fia: Simon a Tolna m.-i 
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Naboyza birtokot elfoglalták, másrészt pedig a foglalókat a birtok használatától és 

megtartásától eltiltja. D. in fe. B. regis Stephani, a. d. 1402. 

E.: DL 78513 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 1065.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 308. (262. sz.). 
R.. ZsO. II. 1844. sz. 
Megj.: *Az intitulatio-ból kimaradt. 

486. 1402. szeptember 13. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről, a 

konvent ügyvédvalló levele révén Janusy-i Mihály fia: Mihályt képviselő Gadan-i 

György, a másikról pedig a garamszentbenedeki (S. Benedicti de iuxta fluvium Gron) 

monostor ügyvédvalló levele révén Bathyan-i Tamás fia: Wezzeus-t képviselő 

Bakocha-i Miklós fia: [Pál], valamint a Saagh-i Szűz Mária-egyház konventjének ügy-

védvalló levele révén Bathyan-i Thytus-t képviselő Janusy-i Tassol (dict.) András 

megjelenvén, azt az esküt, amelyet Wezzeus-nek és Thytus-nek az említett Mihállyal 

szemben, 50-50 nemes társaságában, szept. 25-én (f. II. prox. p. fe. B. Mathei ap. et 

ev.), a Tolna m. alispánjainak és szolgabíráinak oklevelében foglaltakról a konvent 

előtt kellene letenni, majd egy hét (8. die) múlva, egy szolgabíró jelenlétében, famulus-

aik és jobbágyaik részéről Bathyan birtokon Mihálynak megismételni tartoznának, 

most közös megegyezéssel, minden következmény nélkül nov. 18-ra (ad 8. diem fe. B. 

Martini conf.) halasztják. D. in vig. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1402. 

E.: DL 78516 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1067.) 
Tá.: Maróti János és Újlaki László macsói bánok, 1403. jan. 11. DL 78540 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 

1100.) 
K.: Z. V. 313. (267. sz.). (E.-röl.) 

Z. V. 331. (281. sz.). (Tá.-ban.) 
R.: ZsO. II. 1891. sz. (Tá.-ból.) 

487. 1402. szeptember 30. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt a konvent Komlow-i 

jobbágya, a korábban Bathyan birtokon lakó Thasol (dict.) János megjelenvén el-

mondta, hogy jóllehet korábban carnalis frater-eit: Bathyan-i Andrást és Gergelyt el-

tiltotta a Kemenfalwa birtok területén lévő szőlőjük eladásától, Gadam~Gadan-i Mi-
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hályt pedig annak megvételétől - amiért is ez utóbbi a [pécsjváradi vár (castrum 

nostrum) castellanus-a előtt pert indított ellene most azonban, mivel fogott bírák 

közbenjárására Mihály 4 új forintot fizetett neki, hozzájárul testvérei bevallásához. D. 

2. die fe. B. Michaelis arch., a. d. 1402. 

E.: DL 87692 (Esterházy hg. cs. lt. 47. T. 10.) Hátoldalán 18. századi tartalmi kivonat és kerek pecsét 
darabkái. 

R.: ZsO. II. 1947. sz. 

488. 1402. november 24. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő Janusy-i 

Mihály fia: Mihály kérésére, Maythen-i Benedek mr.-nek és Tessen-i István mr.-nek, 

Tolna m. alispánjainak és a m. szolgabíráinak 1402. crug. 22.-én (2. die f . II. prox. p. 

fe. B. regis Stephani) Kulesd-en kelt, nyílt oklevelét, a nagyobb jogbiztonság érdeké-

ben, saját, nyílt oklevelébe ítja át. D. in vig. fe. B. Katherine virg. et mart., a. d. 

supradict. 

E.: DL 78532 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1078.) 

489. 1402. november 29. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

Gara-i Miklós nádornak, a kunok bírájának a Barania m.-i Gyula melletti Szt. László 

király kolostor remeteszerzetesei mint felperesek számára, Bálint pécsi bíboros [püs-

pök] mint alperes ellenében kiadott ítéletlevelének értelmében, Saagh-i Miklós nádori 

emberrel, a nádor notarius-ával, a királyi udvar különleges kiküldöttjével, a remeték 

részére Pál, a püspök részére pedig Jakab pap testvért küldte tanúul, akik nov. 25-én 

(in quind. fe. B. Martini conf.) Zenthaga vagy más néven Dergesche birtokra, valamint 

a hozzá tartozó, királyi mérték szerint 6 holdat kitevő földre mentek, és annak határait 

Ferenc vic., több szerzetes testvér és Bálint püspök jelenlétében, a pécsi egyház pré-

postja és kápt.-ja által kiadott, a nádor oklevelében átírt oklevél alapján újra bejárták, 

határjeleit pedig megújították. Eszerint a határ a D-i részen kezdődik egy földjelnél, 

amelyben tölgyfa áll, szántóföldek között. Innen É-felé fordulva egy, a szerzetesek 

szerint Widugesfew nevű völgybe jut, amelyben Ny felé egy hegyhez érkezik, amelyen 
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szőlőültetvény (vinea plantata) van, a szerzetesek szerint Salamonsere nevű kápolna és 

sír (sepulchrum) helye mellett, ahova kereszttel jelölt tölgyfát helyeztek. Tovább a 

hegy oldalában É felé menve, a lejtőn egy út körül lévő földhalom (tumositas terre), 

majd két nyíllövésnyire egy tölgyfa következett, onnan pedig K felé a szerzetesek sze-

rint a határ a Zenthagakutha nevű forráshoz jut és ott végződik. István, a kolostor 

peijele 12 nemessel, tuniillik Lothard~Lothhard-i Miklós fia: Antal, Hazug-i Benedek 

fia: Ferenc, István fia: János, Iwan fia: János, Mihály fia: Máté, Miklós fia: Egyed és 

István fia: András, Versend-i nemesek, Lothhard-i (dict.) László fia: Balázs, Versend-i 

Jakab fia: Balázs, Lothhard-i János fia: Mihály, Pál fia: László és Beke fia: Mihály tár-

saságában, az ország szokása szerint, saruját levéve (discalciatis pedibus), övét meg-

oldva (resulitis cingulis), földet a feje fölé emelve (terram super capitum levando) 

megesküdött, hogy a megmutatott hatáijelek a remeték Zenthaga, más néven 

Dergesche, valamint a püspök Swenye és Sarlós nevű birtokait választják el, az a vitás 

földrész pedig, amelyen 12 mansio népesség él, s amely királyi mérték szerint 6 holdat 

tesz ki, már régóta a kolostoré, s nem pedig a püspöké, aki semminek nem mondott 

ellent. A kiküldöttek ezután a vitás földrészt, a rajta lévő 12 mansio-val együtt, 

Zenthaga birtokhoz csatolták és a remeték tulajdonába iktatták. Erről a konvent privi-

légiumot ad ki a remeték számára. D. 5. die diei ipsarum reambulacionis, iuramentalis 

deposicionis et statucionis predict., a. d. 1402. Péter lévén a peijel, Mihály a kántor, 

János pedig a custos. 

E.: - Á. szerint hártyára írva, amelyen kerek (rotundus) fehér viaszpecsét függött, amelynek közepén 
felöltözött (vestitus) infulás alak, főpap módján (per modum pontificis), botot (baculum) tartva ül, 
kezét áldásra emeli. A pecsét kerületén ez az írás (littere seu diccionis) áll: Sigillum Capituli 
Waradiensis. 

A : Mihály óbudai custos és vic. in spiritualibus, 1403. szept. 13. DL 1430 (Paul. Gyula 1.) 
R.: ZsO. II. 2082. sz. (A-ról.) 

490. 1402. november 30. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Abolma-i Litteratus 

Péter, Bathmonostra-i Theutus fia László fia: László mr. képviseletében megjelenvén, 

Pomaz-i Benedek leányát, Balhafalva-i Litteratus János özvegyét: Dorottya úrnőt el-

tiltja attól, hogy László mr. Newen és Borkfalua nevű Baranya m.-i birtokait eladja, 

elzálogosítsa, vagy más módon elidegenítse. D. in fe. B. Andree ap., a. d. 1402. 
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E.: DL 78533 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 1079.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 326-327. (277. sz.). 
R.: ZsO. II. 2086. sz. 

491. 1403. február 11. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Bathmonostra-i László 

fia: László mr. jegyzője (nótárius) és familiaris-a: Litteratus István, Pomaz-i Benedek 

leányának, Litteratus János özvegyének: Dorottya úrnőnek a képviseletében megjelen-

vén, Abolma-i Mihálynak, Dorottya nevében tett összes korábbi bevallását és ügyvédi 

megbízását visszavonja. D. die domiri. prox. an. fe. B. Valentini mart., a. d. 1403. 

E.: DL 78544 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1088.) Nyílt oklevél. 
K.:Z. V. 336. (284. sz.). 
R.: ZsO. II. 2259. sz. 

492. 1403. június 10. előtt 

A pécsváradi konvent oklevele, amely szerint a Zekcheu-i Hercek (dict.) Péter 

mr. által, a Zechen-i Frank c., ob. oklevelében foglaltakról, a konvent előtt, 

Bathmonostra-i László fia: László mr. hitvese ellenében leteendő esküt jún. 10-ére (8. 

die. fe. Penth.) halasztja. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konv., 1403. jún. 11. DL 78560 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1095.) Lsd. 493. sz. 
K.: Z. V. 343. (292. sz.). (Eml.-ben.) 

493. 1403. június 11. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje bizonyítja, hogy jóllehet 

Zekcheu-i Hercek (dict.) Péter mr.-nek, Zechen-i Frank c., ob. ítéletlevele és a kon-

vent halasztólevele (lsd. 492. sz.) értelmében, az ob. oklevelében foglaltak kapcsán, 

Bathmonostra-i László fia: László mr. hitvese ellenében, jún. 10-én (8. die. fe. Penth.) 

esküt kellett volna tennie a konvent előtt, ő azonban nem jelent meg. D. f. II. prox. p. 

fe. S. Trinitatis, a. d. 1403. 

E.: DL 78560 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1095.) Hátoldalán egykorú feljegyzés és kerek pecsét darabjai. 
K.: Z. V. 343. (292. sz.). 
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R.: ZsO. II. 2506. sz. 

494. 1403. július 25. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Pal-i 

(dict.) Benedek, fiainak: Balázsnak és Györgynek a terheit is átvállalva, a másikról 

pedig a konvent dispensator-a: Gadaan-i Mihály fia: Mihály és a konvent familiaris-a: 

Gadaan-i (dict.) György megjelenvén, előbbi, a Hetheen nevű birtokán lévő házhelyét 

(fundus sessionis), amelyet K-ről egy patak (rivulus seu meatus aque), D-ről Lőrinc 

sessio-ja, Ny-ról a Hetheen birtokon épült Szt. Miklós hitvalló egyházának szőlője, É-

ról pedig a monostor Lőrinc nevű Hetheen-i jobbágyának sessio-ja határolnak - a hoz-

zá tartozó szántóföldekkel, kaszálókkal és rétekkel együtt - , eladja Gadaan-i Mihály-

nak és Györgynek, a tőlük átvett 24 kis forintért. D. in fe. B. Jacobi ap., a. 1403. 

E.: DL 87702 (Esterházy hg. cs. lt. 47. S. 14.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek pecsét 
nyoma. 

R.: ZsO. II. 2552. sz. 

495. 1403. október 16. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Litteratus János, egy-

kori [pécsjváradi polgár fia: Mihály és Kekogh-i Loaz (dict.) György özvegye, 

Kekogh-i Tamás fia László lánya: Erzsébet úrasszony megjelenvén, a konvent Warkon 

nevű birtokáról kifolyó (scaturiens) patakon (fluvium), Pol-i (dict.) Gál és Kekes-i 

Domonkos malmai között lévő malom - amelynek 1/3-a Keulteu (dict.) Balázs tulaj-

dona - 2/3 részét 3 évre elzálogosítják a konvent dispensator-ának: Janusy-i Mihály-

nak, 40 Baranya-i M. dénárért, azzal a kikötéssel, hogy azt, az említett összegért bár-

mikor visszaválthatják. D. in fe. B. Galli confi, a. d. 1403. 

E.: DL 87704 (Esterházy hg. cs. lt. 47. L. 12.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét darabkái. 

R.: ZsO. II. 2659. sz. 
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496. 1403. december 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Zsigmond 

királynak (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., gub. Bo.), hogy 1403. őkt. 

30-án ( f . III. prox. an. fe. 00. SS., a. d. 1403.) [Székesfehérváron (Albaregali) kelt 

és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Aufalw-i Miklós fia: János királyi em-

berrel tanúul küldte Pál pap testvért, akik nov. 30-án (in fe. B. Andree ap.) a parancs-

levélben említett Dombro birtokra menvén, azt a szomszédok és határtársak jelenlét-

ében, új adomány jogán Tapson-i Anthimus fia: János mr. tulajdonába iktatták, a 

Zsigmondhoz hűtlen személyek tiltakozását nem véve figyelembe, mások részéről pe-

dig - mialatt 3 napig ott várakoztak - ellentmondás nem merült fel. Erről a konvent 

nyílt oklevelet ad ki János mr. számára, annak visszahozatala esetére pedig privilégium 

kiadását ígéri. D. 15. die diei introduccionis et statucionis predict., a. d. prenotato. 

E . : -
Á : Zsigmond király, 1406. ápr. 16. DL 87762 (Esterházy hg. cs. lt. 45. A. 16.) (E.-ről.) 

497. 1404. január 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

király (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., Bo. gub.) 1403. nov. 8-án ( f . V. 

prox. p.fe. B. Emerici ducis et conf., a. d. 1403.) [Székesfehérváron (Albe) kelt és itt 

átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Versend-i Mihály fia: Gergely királyi ember-

rel tanúul küldte Pál presbiter-t, akik dec. 31-én (f. II. prox. p. fe. Nat. d.) Zenthzath-i 

György fia: Pálnak a Baranya m.-i Zenthzath birtokon fekvő birtokrészére, továbbá a 

Bodmer faluban lévő telkére (sessio seu curia), valamint Versend birtokon lévő egyik 

szőlőjéhez mentek, és azokat a szomszédok jelenlétében, királyi adomány jogán 

Lotharth-i Pál és Mihály tulajdonába iktatták, ellentmondás nem lévén. Erről a kon-

vent, autentikus fixggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki Pál és Mihály szá-

mára. D. 12. die diei introduccionis et statucionis predict., a. d. 1404. 

E . : -
Á : Zsigmond király, 1406. febr. 26. Győri kápt. magánlt. Cimeliotheca et Theca. CTH. 2. 24. A. (DF 

278002) 
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498. 1404. május 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

király (H., Da., C.t march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., Bo. gub.) 1404. márc. 9-én (in 

domin. Letare, a. d. 1404.) Keesmark-on kelt és itt átírt parancslevelének engedelmes-

kedvén, Capolnaspeterd-i János fia: László királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap 

testvért, akik ápr. 24-én (in fe. B. Georgii mart.) a Baranya m.-i Palfalwa nevű birtok-

ra kimenvén, azt király adomány jogán - minthogy e birtok, az utódok nélkül elhunyt 

Palfahva-i Miklós fia: Imre halálával a királyra háramlóit, aki azt Thapson-i 

Anthimus fia: János mr.-nek adta - János tulajdonába iktatták. A kiküldöttek ezután 

három napig a birtokon várakoztak, ám ellentmondás nem merült fel. Erről a konvent, 

a nagyobb jogbiztonság érdekében privilégiumot ad ki János számára. D. 15. die diei 

introduccionis et statucionis predict., a. d. prenotato. Péter lévén a perjel, Pál a custos, 

Jakab pedig a kántor. 

E.: DL 87712 (Esterházy hg. cs. lt. 45. A 14.) Máltai kereszttel díszített kezdő C betűvel, hátoldalán 
18. századi tárgymegjelölés. 

499. 1404. július 2. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt János fia: Mihály 

[pécsjvárad város (civitas) egykori polgára, valamint hitvese: Ilus úrnő és annak anyja: 

Erzsébet úrnő megjelenvén, a Zenthelsebet nevű falu melletti, Warkonweze patakon 

(fluvium), Pal-i Gál és Dragon malma között álló malomban lévő két részüket eladják 

Janusy-i Mihály fia: Mihálynak, a tőle átvett 80 M. dénárért. A malom hamadik része 

Szolga (sclavus) Balázs tulajdonában marad. D. in fe. Vis. virg. glor., a. d. 1404. 

E.: DL 78595 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1111.) Hátoldalán egykorú 'Janusy' feljegyzés, valamint kerek 
pecsét darabjai. 

K.:Z. V. 370-371. (314. sz.). 
R.: ZsO. II. 3292. sz. 

500. 1404. szeptember 28. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, a Bathmonostra-i 

Thytus fia László fia: László mr.-t képviselő Sydo-i András fia: Imre megjelenvén, 
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tiltakozik amiatt, hogy a László mr.-rel perben álló Abeel-i László fiai: János és Jakab, 

Sylys-i Wezzeus fia Tamás fiának: Jánosnak Bathyan, Janusy, Compolthfalua és 

Malafalua nevű birtokai felét elfoglalták, kifosztották, a jobbágyokat pedig megadóz-

tatták, egyben pedig el is tiltja őket ezen cselekedetek folytatásától. D. die domin. 

prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1404. 

E.: DL 78598 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1114.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 372-373. (317. sz.). 
R.: ZsO. II. 3420. sz. 

501. 1405. február 1. 

A [pécsjváradi (Waradiensis~Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti 

Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., Bo. gub.), hogy 

1405. jan. 20-án (in fe. B. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1405.) Visegrádon kelt és 

itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Th&xtm~Thetheus-\ Pál fia: János királyi 

emberrel tanúul küldte Jakab pap testvért, akik jan. 28-án (f. IV. prox. p. fe. Conv. S. 

Pauli ap.) Kemed-i Jakab fiait: Pált, Tamást, Corhaxdus-Corardus-t és Györgyöt, 

Miklós fia: Lászlót, István fia: Jánost és János fia: Zsigmondot, Kemed-i Mihály fia: 

Albertet, és anyját, Mihály özvegyét, továbbá Thadefalua-i Tade-Ztefe fia: Mihályt, 

valamennyiüket a Kyskemed birtokon lévő birtokrészükön, márc. 11-re (ad oct. diei 

Cinerum) a királyi különös jelenlét elé idézték, Gyula-i Miklós fia: Mihály, és fia: Ist-

ván, Jakab fiai: Frank és Path, valamint egy másik Path fiai: Kelemen és István ellené-

ben. D. 5. die diei evocacionis predict., a. d. prenotato. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 11. (DF 259918) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne 'Kenuid' névalak, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

502. 1405. április 29. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., re. Bo. gub ), hogy 1405. márc. 

14-én (sabb. prox. an. domin. Remin., a. d. 1405) Budán kelt és itt átírt parancsleve-

lének engedelmeskedvén, Batya-i János fia: Pál királyi emberrel tanúul küldte János 

pap testvért, akik ápr. 27-én (in die Concussionis ovorum) megtudták, hogy a pa-
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rancslevélben foglaltak, miszerint a néhai Korogh-i István bán fia: Fülöp, [1404.] 

febr. 2. körül (circa fe. Purif. virg. glor.), Harsan-i castellanus-ával: Kis (parvus) 

Györggyel, valamint Harsan-i, Nagfalu-i, Kerestes-i, Wyragus-i, Peregche-i, Zantho-

i és Baranya-i jobbágyaival, Bathmonostra-i László fia: László Bezeulduk-i erdejét 

teljesen kivágatta, a fát pedig Baranya birtokra vitette, mind igazak. A tudományvétel 

napján a kiküldöttek István bán fiát: Fülöpöt Chepan nevű birtokán, Harsan-i Kis 

(parvus) Györgyöt pedig Harsan birtokon, jún. 14-re (ad. oct. fe. Penth.) a királyi je-

lenlét elé idézték, László ellenében. D. 3. die diei inquisicionis et evocacionis predict., 

a. d. prenotato. 

E.: DL 78630 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1128.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egyko-
rú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

K.: Z. V. 401-403. (338. sz.). 
R.: ZsO. 3837. sz. 

503. 1405. május 29. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről Tamás 

fia: Domonkos és Péter fia: Domonkos, a monostor Kekes-i jobbágyai, a másikról 

pedig a monostor familiaris-a: Janusy-i Mihály megjelenvén, előbbiek, a Hydasmalon 

nevű malom alatti malmuk három heti jövedelmét, az említett Péter fiának: Lőrincnek 

a beleegyezésével Janusy-i Mihálynak adják, aki az említettek malmánál lejjebb fekvő 

malma két részének jövedelmét adja cserébe. Ha valamelyik fél az ezen ügy kapcsán 

esetleg felmerülő perekben nem védi meg a másikat, akkor az, az elcserélt tulajdonát 

visszafoglalhatja. D. 2. die fe. Asc. d., a. eiusdem 1405. 

E.: DL 78631 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1134.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 403. (339. sz.). 
R: ZsO. II. 3923. sz. 

504. 1405. július 10. 

A [pécsjváradi (Wax&diems~Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje 

jelenti Zsigmond királynak (H., Da., C., march. Br., S. Rom. Imp. vic. gen., Bo. gub ), 

hogy 1405. jún. 7-én (in fe. Penth., a. d. 1405.) Budán kelt és itt átírt parancslevelé-

nek engedelmeskedvén, Wecheh-Vecheh-x Miklós királyi emberrel tanúul küldte 
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Egyed pap testvért, akik jún. 26-án (f. VI. prox. an. fe. Vis. virg. glor.) Nekche-i Sán-

dor fia: Zsigmond Baranya m.-i Nekche várának (castrum) és az alatta fekvő mezővá-

rosának (oppidum), továbbá a hozzá tartozó Pagarach, valamint más birtokainak és 

falvainak a területére kimenvén, azokat királyi adomány jogán, a szomszédok jelenlét-

ében Zanthow-i Lachk Jakab erdélyi vajda és Zanthow-i Lachk fia: Dávid mr. Fehér 

m.-i c. és Chokakw-i castellanus tulajdonába iktatták, a Zsigmondhoz hűtlen szemé-

lyek ellentmondását nem véve figyelembe, más tiltakozás pedig nem merülvén fel, jól-

lehet 3 napig a helyszínen várakoztak. Erről a konvent, autentikus fiiggőpecsétjével 

ellátott privilégiumot ad ki Jakab és Dávid számára. D. 15. die diei introduccionis et 

statucionis predict., a. d. supradict. Péter lévén a peijel, Mihály a kántor, János pedig a 

custos. 

E . : -
Á.: 1. Zsigmond király, 1405. dec. 11. DL 9114 (NRA. 1515. 15.) (E.-ről.) 

2. Zsigmond király, 1405. dec. 11. DL 8923 (NRA. 1514. 39.) (E.-ről.) 

505. 1405. október 31. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zechen-i 

Frank c., ob. itt tartalmilag átírt oklevelének értelmében, Versegd-i István mr.-rel, a 

királyi udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte Egyed pap testvért, akik okt. 27-

én (in vig. fe. B. Simonis et Jude ap.) Mendzenth birtokra és tartozékaira, tudniillik 

Hydveg, Zelewmal, Farkasfalu, más néven Faluhel és Tothfalu nevű birtokokra men-

vén, azokat Kemed-i Corrardus fiai: János és István, Jakab fiai: Pál és Tamás, valamint 

Jakab fia: István tulajdonába iktatták, sem Krupul-i Tamás fiainak: István és János 

mr.-eknek, sem pedig másoknak az ellentmondását nem véve figyelembe. Erről a kon-

vent, autentikus fiiggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki a kedvezményezet-

tek számára. D. 5. die diei statucionis predict., a. d. 1405. Péter lévén a perjel, Mihály 

a kántor, János pedig a custos. 

E.: §ÚA Révay cs Gyulay It. 6. 13. (DF 259920) Kétsoros, dísztelen kezdő C betűvel, pecsétje elve-
szett. 
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506. 1405. november 30. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő 

Gywkwny-i Desew mr. kérésére, a nagyobb jogbiztonság érdekében, az 1381. aug. 

15-én (in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1380.) kelt nyílt oklevelét (lsd. 355. sz.), autentikus 

pecsétjével megerősített privilégiumba íija át. D. in fe. B. Andree ap., a. d. 1405. Péter 

lévén a perjel, Mihály a kántor, János pedig a custos. 

E.: DL 6816 Kétsoros, dísztelen kezdő C betűvel, az első sorban nyújtott betűszárakkal. 

507. 1406. január 23. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Sydee-i András fia: Im-

re, urának, Bathmonostra-i Theutheus fia László fia: László mr.-nek a képviseletében 

megjelenvén, mivel Lucas Warad-i püspök és frater-ei, egy királyi oklevél alapján 

László mr. Baranya m.-i Crako nevű birtokát elfoglalták, őket e birtok megtartásától 

és használatától eltiltja. D. sabb. prox. an. fe. Conv. S. Pauli, a. d. 1406. 

E.: DL 78663 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1161.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 424-425. (357. sz.). 
R.: ZsO. II. 4406. sz. 

508. 1406. május 21. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Syde-i András fia: Im-

re, urának, Bathmonostra-i Theutus fia László fia: László mr.-nek a képviseletében 

megjelenvén, mivel Orew-i András fiai: Konrád és Demeter, valamint ffater-eik, László 

mr. Baranya m.-i Crako nevű birtokát, a hozzá tartozó erdőkkel, szántóföldekkel, me-

zőkkel, legelőkkel és szőlőkkel együtt elfoglalták, őket ezek megtartásától és haszná-

latától eltiltja. D. 2. die fe. Asc. d., a. eiusdem 1406. 

E.: DL 78697 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1181.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
K.: Z. V. 441-442. (370. sz.). 
R.: ZsO. II. 4745. sz. 

PRT. III. 439. 
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509. 1406. május 21. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Syde-i András fia: Im-

re, Bathmonostra-i Theutus fia László fia: László mr. képviseletében megjelenvén, 

tiltakozik az ellen, hogy Pál Batha-i apát [1405.] aug. 13-án (f. V. prox. p. fe. B. 

Laurencii mart.), László mr. Bathmonostra birtokához tartozó néhány halászóhelyét 

(piscina), halrekesztőjét (clausura piscine) és nádas (arundinosus) földjét, Oruspaly 

birtokához tartozó szántóföldjét, Megtow, Sebesfowk és Gorian nevű, valamint más, 

név nélküli halászóhelyeit elfoglalta, bár azok miatt per folyik közöttük. Imre ezen 

kívül eltiltotta Pál apátot az említett helyek elfoglalásától és használatától. D. 2. die fe. 

Asc. d., a. eiusdem 1406. 

E.: DL 87768 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 340.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és 
kerek pecsét darabkái. 

R.: ZsO. II. 4744. sz. 

510. 1406. június 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós ná-

dornak, a kunok bírájának, hogy Zsigmond király (H.) parancslevelének engedelmes-

kedvén, Nagwagh-i [...] fia: Demeter nádori emberrel tanúul küldte Mihály pap test-

vért, akik jún. 3-án (f. V. prox. [p.]* fe. Penth.) Gyula-i Mihály fia: Istvánt, Jakab fiait: 

Frank-ot és Path-ot, valamint egy másik Path fiait: Kelement és Istvánt, midannyiukat 

az Olazy birtokban lévő birtokrészükön, júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) 

a nádori jelenlét elé idézték, Bálint pécsi bíboros [püspök] ellenébén. Megjelenésüknek 

perük sem lehet akadálya. D. 5. die diei evocacionis predict., a. d. 1406. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 15. A. (DF 259922) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

Megj.: *A pecsétet tartó hártyaszalag miatt a fényképen nem látható. 

511. 1406. június 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., re. Bo. gub ), hogy Bálint pécsi 

bíboros [püspök] részére kiadott parancslevelének engedelmeskedvén, Nagwagh-i 
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Balázs fia: Demeter királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, a monostor 

custos-át, akik jún. 13-án (in fe. B. Anthonii conf.) megtudták, hogy Bálint pécsi püs-

pök Zakal (dict.) Tamás nevű Somogh-i jobbágya máj. 28-án (f. VI. prox. p. fe. B. 

Vrbani pape) - Herchegh Péter officialis-ának elmondása szerint - a terragium és 

collecta megfizetése nélkül, összes javaival Herchegh Péter mr. birtokára szökött, a 

püspök emberei azonban üldözőbe vették, és Teutus László mr. Vayas nevű birtokán 

letartóztatták. D. 2. die diei inquisicionis prenotate, a. d. 1406. 

E.: DL 78700 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1160.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 443-444. (373. sz.). 
R.: ZsO. II. 4816. sz. 

512. 1406. október 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte Gadan-i (dict.) Mihály a maga, és Benedek pécsi kanonoknak a nevében is, a 

pécsi kápt. ügyvédvalló levelével megjelenvén elmondta, hogy azon esküt, amelyet 

Maroth-i János macsói bán ítélete szerint okt. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) a 

bán előtt kellett volna letennie a pécsi kápt. ellenében, most annak beleegyezésével, 

minden következmény nélkül [1407.] febr. 9-re (ad oct. Purif. virg. glor.) halasztja. D. 

f. II. an. fe. B. Demetrii mart., a. d. 1406. 

E.: DL 78741 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1200.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét darabjai. 

513. 1407. március 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kozar-i Bertalan és 

János mr.-ek Kozar-i jobbágya, Miklós fia: János, valamint az Ellend-en lakó Demeter 

fia: Gergely, hitvesének Elena-nak, fiuknak: Kelemennek és lányuknak: Margitnak a 

terheit is átvállalva megjelenvén, azon szőlőjüket, amely a monostor Kysperekud-i 

birtokán, az Ewrhegh nevű hegyen található, és amelynek K-ről Anthonius fia: Miklós, 

D-ről Miklós fia: Jakab, Ny-ról Jakab fia: András, É-ról pedig Jakab fia: László, a mo-

nostor Kysperekud-i jobbágyai a szomszédai, 9 M. dénárért eladják Jakab fiainak: 
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Lászlónak, Benedeknek, Bálintnak, Péternek, Györgynek, Mihálynak, illetve lányának: 

Elena-nak. D. in fe. B. Gregorii pape, a. d. 1407. 

E.: DL 78780 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1225.) Nyílt oklevél. 
K.. Z. V. 505. (426. sz.). 
R.: ZsO. II. 5359. sz. 

514. 1407. április 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Gyula-i Frank mr-

nek, Baranya m. alispánjának, hogy 1407. ápr. 4-én ( f . II. prox. videlicet in die 

Concussionis ovorum, a. d. 1407.) Nagfatw-ban kelt és itt átírt oklevelének értelmé-

ben, Herend-i János királyi emberrel tanúul küldte Jakab pap testvért, akik ápr. 5-én 

(2. die diei Concussionis ovorum) Harchafalwa~Harchafalw-i Erdei (dict.) Jakabot és 

hitvesét, Harchafalw-ban lévő birtokrészükön máj. 16-ra (ad 15. diem, f. II. prox. p. 

fe. B. Philippi et Jacobi ap.) az alispán elé idézték, Gyula-i Path fiai: Kelemen és István 

ellenében. D. 3. die diei citacionis prescripte, a. d. prenotato. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 17. (DF 259925) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne 'Haichafalua' névalak, valamint kezek zárópecsét nyoma. 

515. 1407. június 3. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., re. Bo. gub.), hogy parancslevelének 

engedelmeskedvén, Zenthlelek-i Péter királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap test-

vért, akik máj. 25-én (in vig. fe. Corp. Christi) Bathmonostra-i Thethws fia: László 

mr.-t, Laymer nevű birtokán júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a király 

különös jelenléte elé idézték, Zantho-i Mihály fia: Jakab ellenében. D. in fe. B. 

Herasmi mart., a. d. 1407. 

E.: DL 78792 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1236.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét darabjai. 

K.: Z. V. 512-513. (433. sz.). 
R.: ZsO. II. 5537. sz. 
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516. 1407. (augusztus 11. - szeptember 15.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent [1407-ben], Zsigmond király számára 

kelt jelentő oklevele, amely szerint a király átírt parancslevelének engedelmeskedvén, a 

királyi ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik aug. 11-én (2. die fe. B. Laurencii 

mart.) megtudták, hogy István fia: Gergely, Jude (Tá. 2.: Judicis) (dict.) Péter fia: Já-

nos, Kis (parvus) Dénes, Pál fia: Pál, Pechy Pál, Chelew-i Dénes, Cetus Mihály, Chapo 

István, Kalamar (Tá. 2.: Kalmar) Pál, Kalamar (Tá. 2.: Kalmar) Balázs, Máté fia: 

Briccius, Márk fia: Dénes, Demeter fia: Jakab, Fodor Benedek, Halaz (dict.) Pál, 

Tybros Elyas fia: Balázs, Jw (Tá. 2.: Joo) Miklós, András fia: Ferenc, Demeter fia: 

Lucas, Gergely fia: Mihály, Buka fia: Mihály, Boli (Tá. 2.: Boly) Balázs, Vadas Do-

monkos, Santha János, Kowach (Tá. 2.: Kouach) Lőrinc, Gady-i János, Buke Mihály, 

Vekas Lucas, Osthoros (Tá. 2.: Ostoros) János és Fodor János, valamint [Bálint] pécsi 

püspök más Mohach-i (Tá. 2.: Mohaach) jobbágyai, a püspök parancsára a margitszi-

geti (de Insula Leporum) apácák Chele nevű birtokához tartozó rétek és földek nagy 

részét elfoglalták. A kiküldöttek a tudományvétel napján a püspököt, Mohach nevű 

birtokán szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. B. virg. Marié) a királyi jelenlét elé idézték az 

apácák ellenében. 

E . : -
Tá.: 1. Szécsényi Frank ob., 1407. okt. 13. DL 9351 (Mon. Poson. 52. 20.) (E.-ről.) 

2. Szécsényi Frank ob., 1408. jún. 5. DL 9412 (Mon. Poson. 58. 18.) 
R.: ZsO. II. 5760. sz. (Tá. 1.-ben.) 

ZsO. II. 6137. sz. (Tá. 2.-ben.) 

517. 1408. február 9. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Zenthgal-i János fia 

Miklós fiai: Tamás és Jakab, apjuk nevében is megjelenvén elmondják, hogy mivel 

carnalis soror-jukat: Klárát Kosd-i Miklós fia: Miklóshoz adták feleségül, ezért a Ba-

ranya m.-i Chwn, Zyked, Rupkerthwele, Mokachy és Darothy birtok felét, valamint 

Kemenfalua birtokot és az Okorpastia birtokban lévő birtokrészüket teljes egészében 

nekik és leendő utódaiknak ajándékozzák. Ha Kálra örökösök nélkül halna meg, akkor 

a birtokok visszaszállnak Tamásra és Jakabra, akik azok háborítatlan birtoklásáért 

most szavatosságot vállalnak, amit ha nem teljesítenének, akkor Klárát és férjét azonos 
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nagyságú és értékű birtokkal kell kártalanítaniuk. Minthogy Kemenfalwa birtok 200, 

Okorpastia birtok pedig 70 kis forintért zálogban van, ezért, ha Miklós visszaváltja 

azokat akkor Kálra halála esetén az említett 270 kis forintot Tamás és Jakab köteles 

Miklósnak megtéríteni. D. f. V. prox. p. fe. B. Dorothee virg. et mart., a. d. 1408. 

E.: Archív Hrvatske Doc. Med. Var. 155. (DF 218650) Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegje-
lölés és kerek pecsét darabkái. 

518. 1408. április 5. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., re. Bo. gub ), hogy Zechen-i Frank 

c., ob., a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számára, Bálint pécsi bíboros 

[püspök] ellenében kiadott idézőlevelének értelmében, Hydaga-i János királyi emberrel 

tanúul küldte Sebestyén pap testvért, akik márc. 31-én (sabb. prox. an. fe. Ambrosii 

conf.) Bálint püspököt Mohach nevű birtokán, az ob. levelében foglaltak kapcsán, az 

ott felsorolt jobbágyaival együtt máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi je-

lenlét elé idézték, az apácák ellenében. D. 6. die diei evocacionis predict., a. d. 1408. 

E.: DL 9401 (Mon. Poson. 62. 35.) 

519. 1408. június 13. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Weresal-i Kenez (dict.) Mihály fia: Miklós, akinek személyazonosságát Monyaros-i 

Egyed fia: István és Morianfalua-i Balázs fia: János igazolták, a másikról pedig 

Zygeth-i Anthimus fia: János mr. megjelenvén elmondták, hogy olyan cserében álla-

podtak meg, amely szerint Miklós, a Menthzenth és Danchaza nevű birtokokban lévő 

valamennyi birtokrészét odaadja, valamint 50 új forint dénárt fizet János mr.-nek, aki-

től ezért annak Nemptizenthmyhal birtokban lévő birtokrészeit - amelyek korábban 

Zenthmyhalfalua-i Miklós fia: Kylianus, valamint János fiai: Pál és Péter tulajdonában 

voltak, s királyi adomány révén jutottak hozzá - kapja cserébe. Az egyik fél halála 

esetén a szóban forgó birtoka a másikra száll. A felek a megegyezést, perkezdet előtt 

fizetendő, a bíró része nélkül értendő 50 nehéz M. dénár megfizetésének terhe alatt 
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szavatolják. Erről a konvent, autentikus fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot 

ad ki, mindkét fél számára. D. f. IV. prox. an. fe. Sac. Corp. Christi, a. eiusdem 1408. 

Péter lévén a peijel, Pál a custos, Jakab pedig a kántor. 

E.: DL 87802 (Esterházy hg. cs. lt. 45. A. 19.) Kétsoros, körökkel díszített kezdő C betűvel, nyújtott 
betűszárú első sorral. Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés. 

R.: ZsO. II. 6155. sz. 

520. 1408. augusztus 8. 

A [pécsjváradi ([...jadiensis) [monostor] konventje tudatja, hogy amikor 

Zechen-i Fran[k] c., ob.-nak, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák részére, Pál 

Batha-i apát ellenében kiadott idézőlevele értelmében, Doboka-i Jakab fia: Miklós 

királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik aug. 7-én (f. III. prox. an. fe. 

B. Laurencii mart.) Mohach birtokra mentek, akkor ott Gál testvér, az apácák ügy-

védje, a távollevő Bálint pécsi bíboros [püspököt], valamint Mohach-i népeit és jobbá-

gyait, az apácák Chelee és Jenew nevű birtokaihoz tartozó földek, rétek, erdők, vizek, 

halászóhelyek (piscina) és egyéb haszonvételek elfoglalásától és élvezetétől eltiltotta. 

D. 2. die diei prohibicionis prescripte, a. d. 1408. 

E.: DL 9444 (Mon. Poson. 54. 23.) Nyüt oklevél. (Hiányos.) 

521. 1408. december 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., re. Bo. gub ), hogy 1408. nov. 14-

én (2. die fe. B. Briccii conf, a. d. 1408.) Pécsett kelt és itt átírt parancslevelének en-

gedelmeskedvén, Zabar-i András királyi emberrel tanúul küldte Miklós testvért, akik 

dec. l-jén (2. die fe. B. Andree ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, mi-

szerint Gergely Bathyan~Bathian-i offtcialis, urainak, Selyz-i Wezews fia Tamás fia: 

Györgynek és Bathyan-i Theutheus (Tá.: Tetews) fia: Lászlónak a parancsára, az 

alábbi jobbágyokkal: Bathian-ból az emiitett Gergely frater-e: Bakos (dict.) Miklós, 

Haba (dict.) Tamás fia: Mátyás, Feketh (dict.) Péter és frater-e Balázs, Benedek fia: 

Miklós, János fia: Balázs, Karachon Bálint fia: Gergely, és fia: Imre, György fia: 

Benedek és frater-e: Dénes, Márton fia: Balázs és frater-e: György, valamint az ö 
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fia: Or (dict.) András, Pál fia: János és frater-e: Mihály; Kompoldfalwa-ból (Tá.: 

Kompolthfalwa) Péter fia: Gergely és fia: Tamás, Syma (Tá. : Simon) fia Pál fia: 

Balázs, Kazas (dict.) Demeter és fia: Fábián, György villicus, Kan (Tá.: Kanch) 

(dict.) Imre és sponsus-a: Balázs, valamint Mátyás villicus; Janusi~Janosy-ból 

Gwrnye (dict.) (Tá: Konye) Pál, Máté (Tá: Mihály) fia: István és fiai: András és 

Tamás, Tasol (Tá.: Tassal) (dict.) András, Tasol (Tá: Tassal dict.) György, Barith 

(Tá. : Bariath) (dict.) Pál, Máté fia: János és fia: Mihály, Mátyás fia: Domonkos, 

Wogath (Tá: Vguch) fia: Máté, Hegzes (Tá.: Heges) Mihály, Miklós fia: György 

(Tá: Gergely), Nyalas (Tá: Nylas) István, Gergely fia: Mátyás, Litteratus Fábián, 

Myke fia: Gergely, Máté fia: Miklós, István fia: Gergely, Seger Imre, Péter fia: Imre, 

Lucas villicus és fiai: Mátyás és István, Balázs fia György fia: Tamás, Chontag (Tá: 

Contagh) István és frater-e: Máté, Kwsk fia: Miklós [és frater-e:]* Syklos Gergely, 

Márk, Benedek, Ilonch, Tamás, Mykloswey (Tá.: Myklen) (dict.) Gergely, Fábián fia: 

Gergely, valamint Datws (Tá.: Dalus) Gergely [1400.] máj. 31-én ( f . II. prox. cm. fe. 

Penth.) Janosy-i Mihály fia: Mihálynak és János fiainak: Lucas-nak és Miklósnak 

Janusy-i házára rontottak, azt felgyújtották, Mihály két frater-ét: Jánost és Miklóst, 

öt familiaris-ukkal együtt megölték, holttesteiket pedig a tűzbe vetették, mind igazak. 

D. 3. die diei inquisicionis predict., a. d. ut supra. 

E.: DL 78863 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1292.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1411. jún. 13. DL 79008 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1391.) 
K.: Z. VI. 109-110. (81. sz.). (Tá.-ban.) 
Megj.: 'Kiegészítés Tá. alapján. 

522. (1409. március 12. - augusztus 26.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent oklevele, amely szerint [1409 ] márc. 

12-én (in fe. Gregorii pape) Bathmonostra-i László mr. Zembech-i familiaris-ai és job-

bágyai, tudniillik András, Miklós, Tamás, Bertalan és Mihály, a Felzechchw [!] nevű 

birtokra törtek, annak officialis-át, Miklós fia: Tamást és familiaris-ait ok nélkül meg 

akarták ölni. 

E. : -
Eml.: Nassis János királyi fősáfár, 1409. szept. 9. DL 78905 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1316.) 
K.. Z. V. 610. (500. sz.). (Eml.-ben.) 
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523. 1409. április 21. előtt 

A pécsváradi konvent abban az ügyben, amely egyik részről a pécsi kápt., a 

másikról pedig Gadan-i (dict.) Mihály közt zajlik, halasztó oklevelet ad ki. 

E.: 
Emi.: pécsváradi konv., 1409. ápr. 23. DL 78876 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1300.) Lsd. 524. sz. 
K.: Z. V. 582. (483. sz.). (Eml.-ben.) 

524. 1409. április 23. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy a király és a 

saját korábbi halasztólevele (lsd. 523. sz.) alapján, abban az ügyben, amely egyik rész-

ről a pécsi kápt.-, a másikról pedig Gadan-i (dict.) Mihály közt zajlik, kiküldte két 

emberét - Egyed testvért a kápt.-, Mihály testvért pedig Mihály képviseletében - , akik 

ápr. 21-én (die domin. prox. an. fe. B. Georgii mart.) Pécsett, a Szt. Ferenc-

kolostorban jelen voltak, amikor a felek fogott bírái - akiket ott egyik részről György 

pécsi dékán kanonok, a másikról pedig Gadan-i (dict.) Mihály választott meg - egy-

részt az ügyet júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. Johannis Bapt.) halasztották, másrészt pedig 

a feleket jún. 13-ra (8. die fe. Corp. Christi) a vitatott Farkaslyk birtokra rendelték, 

ahova egy írástudót és egy laikust (literatum et alium laycum) is magukkal kell vinni-

ük. D. in fe. B. Adalberti mart., a. d. 1409. 

E.: DL 78876 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1300.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. V. 582-583. (483. sz.). 
R.. ZsO. II. 6751. sz. 

525. 1409. június 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a konvent Nagpol-i 

jobbágya, György fia: Gergely, az utazás nehézségei miatt anyjának: Erzsébetnek és 

soror-jainak: Elena-nak és Katalinnak a terheit is magára vállalva megjelenvén el-

mondta, hogy a konvent Kyspol nevű birtokán, a Peterkevelg nevű völgyben lévő ka-

szálóját, amely a konvent egykori dispensator-ának: Gadan-i (dict.) Mihálynak a ka-

szálójával szomszédos, 6 pensa dénárért eladta az említett Mihálynak. D. f. II. prox. p. 

Sac. Corp. Christi, a. eiusdem 1409. 
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E.: DL 87815 (Esterházy hg. cs. It. 32. A. 3.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek pecsét 
darabkái. 

R.: ZsO. II. 6827. sz. 

526. 1409. szeptember 15. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy Rozgon-i Si-

mon c., ob. oklevelének megfelelően, szept. 15-én (8. die fe. Nat. B. Marié virg.) 

Janosy (dict.) Gadan-i Mihály, 25 nemessel megjelenvén, megesküdött arra, hogy a 

pécsi kápt. Janusy-i jobbágyának: István villicus-nak, a kápt. Farkaslyk nevű birtokán 

lévő rétjét (pratum seu fenetum) elpusztítani nem akarta, e birtokon a villicust és más 

jobbágyokat a házuk mögötti szántásban nem akadályozta, kezük és lábuk levágásával 

őket nem fenyegette. D. in dict. 8. die eiusdem fe. Nat. virg. glor., a. d. 1409. 

E.: DL 78906 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1318.) Nyílt oklevél. 
K.:Z. V. 611-612. (501. sz.). 
R: ZsO. II. 7062. sz. 

527. 1409. augusztus 1. előtt 

A pécsváradi konvent azt az esküt, amelyet Gadan-i Mihálynak a konvent előtt, 

kell letennie, aug. 1-jére (8. die fe. B. Jacobi ap.) halasztja. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konv., 1409. aug. 1. DL 87818 (Esterházy hg. cs. lt. 48. A. 16.) Lsd. 528. sz. 

528. 1409. augusztus 1. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt Gadan-i Mihály, Zsig-

mond király (H.) ítéletlevelének és a konvent halasztólevelének (lsd. 527. sz.) értelmé-

ben, aug. l-jén (8. die fe. B. Jacobi ap.) megjelenvén, 12 nemes társaságában meges-

küdött arra, hogy a pécsi kápt. Janusy-i jobbágyának, Domonkos fia: Gálnak a szőlejét 

nem szüretelte le, a kisajtolt fürtöket pedig Gál hordójában nem vitte el. D. 8. die dict. 

fe. B. Jacobi ap., a. d. 1409. 

E.: DL 87818 (Esterházy hg. cs. lt. 48. A. 16.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek pecsét 
darabjai. 

R.: ZsO. II. 6950 sz. 
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529. 1409. augusztus 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) (Tá.: Pechuaradiensis) monostor konventje 

jelenti Gara-i Miklós nádornak, a kunok bírájának, hogy Zsigmond király (H.) 1409. 

júl. 13-án (in fe. B. Margarthe virg., a. d. 1409.) Pécsett kelt és itt átírt parancslevelé-

nek engedelmeskedvén, Chylko-i Péter királyi emberrel tanúul küldte Mihály testvért, 

akik aug. 10-én (in fe. B. Laurencü mart.) megtudták, hogy a parancslevélben foglal-

tak, miszerint a pécsi kápt. Hedsazazasjanusy (Tá.: Eghazasjanusy) birtokához tarto-

zó népei és jobbágyai, név szerint Pál fia: Miklós, Gergely fia: János, Mihály, And-

rás, Gergely fia: Briccius, Mihály fia: Demeter, Péter fia: Benedek, Palagar (Tá.: 

Polgár) (dict.) Péter, Péter fia: Mihály, Péter fia: Imre, Chyko Pál, Lőrinc fia: Ist-

ván, Varga (sutor) Mihály, Ewros (Tá.: Ewrus) János, Benedek fia: Antal, Gál fia: 

György, Wkach (Tá.: Vkach) (dict.) Mátyás, Mihály fia: György, Litteratus Benedek, 

[Kechke fia]* Miklós fia: Mihály, Kazaz (Tá: Kacha) István, [Vkacha fia: Lőrinc,]* 

Ipolitus fia: Miklós, Balázs fia: András és Gergely fia Pál fia: Miklós, [1407.] márc. 

27. körül (circa fe. Pasce d), a pécsi kápt. parancsára, Gadan-i Mihály Kemenfalua 

(Tá: Kemefalua) nevű birtokára törvén, Gál nevü jobbágyát, a terragium megfizetése 

nélkül, minden javával együtt, a kápt. Janusy nevü birtokára vitték, mind igazak. D. 

2. die diei termini prenotati, a. d. ut supra. 

E.: DL 78896 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 1309.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét darabkái. (Hiányos.) 

Tá.: Nassis János királyi fősáfár, 1409. szept. 4. DL 78902 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1315.) (E.-ről.) 
K.: Z. V. 607-608. (498. sz.). (Tá.-ban.) 
Megj.: *Tá.-ban nem szerepel. 

530. 1409. november 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent emlékezetül adja, hogy előtte, az 

egyik részről Gaspar mr. pécsi dékán és kanonok, a pécsi kápt. ügyvédvalló levelével, 

a másikról pedig Gadan-i (dict.) György, a pécsváradi konvent ügyvédvalló levele ré-

vén Gadan-i Mihály nevében megjelenvén, azt az esküt, amelyet a kápt.-nak Mihály 

ellenében - Nassis-i Jánosnak Tolna m. közgyűlésén kiadott oklevele értelmében - a 

konvent előtt nov. 18-án (8. die fe. B. Martini) kellene letennie, csakúgy, mint a kápt. 

268 



Eghazasyanosy-i jobbágyai részéről történő eskütételt, minden következmény nélkül 

[1410 ] márc. 30-ra (ad 8. die fe. Pasce) halasztják. D. f. II. prox. p. fe. 0 0 . SS., a. d. 

1409. 

E.: DL 78910 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1320.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét darabkái. 

531. 1409. november 9. 

A [pécsjváradi (Varadiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy előt-

te, az egyik részről Gadan-i (dict.) György, a konvent ügyvédvalló oklevele révén 

Gadan-i Mihálynak a képviseletében, a másikról pedig Gaspar mr. pécsi dékán és ka-

nonok, a pécsi kápt. ügyvédvalló levelével megjelenvén, azon esküt, amelyet a 

Farkaslik nevü birtok kapcsán a királyi udvarban okt. 6-án (oct. fe. B. Michaelis) kel-

lett volna letenniük, közös akarattal, minden következmény nélkül [1410.] febr. 16-ra 

(ad 8. diem medü [!] Quadr.) halasztják. D. sabb. prox. an. fe. B. Martini confi, a. d. 

1409. 

E.: DL 78911 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1321.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét darabkái. 

532. 1409. november 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt egykori apátja, 

Chemen-i Szilveszter fia: Imre testvér megjelenvén elmondta, hogy mivel apátként az 

egész ország lakóinak kárára elkövetett különféle bűnei miatt Zsigmond király fej- és 

jószágvesztésre ítélte, és mivel a néhai Miklós nádor fiai: Miklós nádor és frater-e: 

János kegyelmet eszközöltek ki számára és öröklött birtokaira, valamint azért a 2500 

kis aranyforintért, amellyel - állítása szerint - javadalmát (beneficium) akaija vissza-

szerezni, mindezekért, a Baranya m.-ben fekvő Chemen, Vaskafalwa, Koha, 

Myhalkereke, Wlues, Kalnas, Zylzegh, Naghale, Kyshale, Gemelchen és Kachfalwa 

nevű birtokait, valamint Máté földjén lévő egyik különálló (singulus) birtokát, a szin-

tén megjelent osztályos (condivisionalis) frater-e: Hale-i Lőrinc fia: István beleegyezé-

sével, Miklósnak és Jánosnak adja. A birtokok haszonélvezete azonban Istvánt illeti, 
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egészen haláláig. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását 

ígéri. D. 8. die fe. B. Martini ep. et conf., a. d. 1409. 

E . : -
Á : pécsváradi konvent, 1415. máj. 17. DL 9607 (NRA. 1516. 13.) Lsd 585. sz. 
R.: ZsO. II. 7183. sz. (Á-ról.) 

533. 1409. december 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

király (H.) 1409. nov. 30-án (in fe. B. Andree ap., a. d. 1409.) Budán kelt és itt átírt 

parancslevelének engedelmeskedvén, Sari-Sa/y-i (Á.: Sary) Lőrinc fia: Bertalan, 

Bekefalwa-i Benedek fia: Mihály és Bodmer-i Benedek királyi emberekkel tanúul 

küldte Imre, Sebestyén és János testvéreket, akik nov. 23-án (in fe. B. Clementis 

pape)* a Baranya m.-i Chemen, Vaskafahva, Koha, Myhalkereke, Wlues, Kalnas, 

Zylzegh, Naghale, Kishalé (Á. : Kyshale), Gemelchen és Kachfahva nevű birtokokra 

mentek, és azokat Gara-i Miklós nádor és frater-e: János tulajdonába iktatták, majd 

három napig ott várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. D. 15. die diei 

introduccionis et statucionis dict., a. d. prenotato. A konvent, az oklevél 

visszahozatala estére privilégium kiadást ígéri. 

E.: DL 9609 Nyílt oklevél. 
Á.: pécsváradi konvent, 1415. máj. 17. DL 9610 (NRA. 1516. 14.) Lsd. 586. sz. 
R.: ZsO. V. 638. sz. (Á.-ban.) 
Megj.: *A végrehajtás és a parancslevél keltének időpontja közt ellentmondás van. R. ezt úgy oldja 

föl, hogy az iktatást 1410-re teszi. 

534. 1410. március 17. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte, az egyik részről Gadan-i Mihály, a másikról pedig Zenthmiklos-i Pál, utóbbi a 

pécsi kápt.-t, annak ügyvédvalló oklevelével képviselve megjelenvén, azt az esküt, 

amelyet Nassis-i János mr. oklevele értelmében a pécsi kápt.-nak 100 nemes társasá-

gában, a királyi udvarban márc. 30-án (8. die fe. Pasce d.) kellene letennie Mihály elle-

nében, most közös akarattal, minden következmény nélkül júl. 1-jére (ad 8. diem fe. 

Nat. B. Johannis Bapt.) halasztják. D. f. II. prox. p. domin. Ramispalmarum, a. d. 

1410. 
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E.: DL 78927 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 1230.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét darabjai. 

535. 1410. április 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós ná-

dornak, a kunok bírájának, hogy Zsigmond király (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. 

vic. gert., Bo. gub.) 1410. febr. 19-én ( f . IV. prox. p. domin. Remin., a. d. 1410.) Bu-

dán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Herend-i Tamás fia: Imre 

királyi emberrel tanúul küldte Mátyás pap testvért, akik ápr. 7-én (f. II. prox. p. 

domin. Misericordia d.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint a pé-

csi kápt. Beram~Beran-i jobbágyai, tudniillik Fekete (niger) János, Péter, István [...] 

Tamás és fia: Beneth, Nemeth Péter, János fia: Antal, Benedek fia: András, György 

[...] Demeter, Mihály, Keresteus János, Mátyás fia: Péter, János fia: Antal, Fábián, 

János fia: Péter, [...] Sebestyén, Péter, László fia: Benedek, Péter fia: Mihály, Binoth 

Bertalan és fia: Elyas [...] Bacon László, Buctus István fia: György, István fia: János, 

Márk fia: Bálint, László [...] Mihály fia: Tamás, Mihály fia: Balázs, Szolga (sclavus) 

Péter és Litteratus Mihály, a panaszosoknak, tudniillik Gyula~Gywla-i Jakab fiainak: 

Frank mr.-nek és Path-nak, egy másik Path fiának: Kelemennek, Mihály fiának: 

Lászlónak és István fiának: Mihálynak Gyula nevű birtokához tartozó erdőjét kivág-

ták és elpusztították, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek a pécsi kápt.-

t Beran nevű birtokán máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a nádori jelenlét elé 

idézték, Gywla-i Frank mr. ellenében. D. 2. die diei inquisicionis et evocacionis 

predict., a. d. prenotato. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay It. 6. 22. (DF 259930) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
ZYZ betűk, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

536. 1410. április 22. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy Gara-i Mik-

lós nádornak, a kunok bírájának 1410. ápr. 18-án ( f . VI. prox. cm. fe. B. Adalberti 

mart., a. d. 1410.) Soklous-on kelt és itt átírt oklevelének megfelelően, Bathya-i János 

fia: Pál nádori emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik ápr. 21-én (f. II. prox. 
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an. fe. B. Georgii mart.) kimenvén Bathmonostra-i Tyhews fia László fia: László mr. 

Baranya m.-i 5eze/c/MgA:~Bezeldek~Bezewldek~Bezwldek~Bezewld nevű birtokára, 

azt Sarogh~Saragh birtoktól elhatárolták, és újra László mr. tulajdonába iktatták. 

Bezeldek birtok É-i határa a Laak-ról Sarogh felé vezető nagy [útnál] kezdődik, ahon-

nan szántóföldek között húzódik, Ny, majd É felé fordulva egy Sarogh birtokhoz tar-

tozó erdő szögletéhez ér, ahonnan ismét ÉK felé tart, majd két földjelben végződik. D. 

f. in. prox. an. fe. B. Georgii mart., sc. 3. [!] die reambulacionis et metarum 

renovacionis predict., a. d. supradict. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére 

privilégium kiadását ígéri László mr. számára. D. ut supra. 

E.: DL 78932 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1333.) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés. 
K.: Z. VI. 47-49. (35. sz.). 
R.: ZsO. II. 7506. sz. 

537. 1410. július 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen., Bo. gub.), hogy 1410. jún. 11-én 

(in fe. B. Barnabe ap., a. d. 1410.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedel-

meskedvén, Cylkow-i Dwl (dict.) Péter királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap test-

vért, akik júl. 23-án (2. die fe. B. Marié Magdalene) megtudták, hogy a parancslevél-

ben foglaltak, miszerint [1402.] máj. 16-án ( f . III. prox. p.fe. Penth.) Bathmonostra-i 

László fia: László mr. és Tamás fia: György mr. alábbi jobbágyai: Bathyan-ból Ger-

gely officialis, Bokros Miklós, Aba (dict.) Tamás fia: Mátyás, Feketh Péter és frater-

e: Balázs, Benedek fia: Miklós, János fia: Balázs, Bálint fia: Gergely és frater-e: 

Imre, György fia: Benedek és frater-e: Dénes, Márton fia: Balázs és frater-e: 

György, András, Pál fia: János és frater-e: Mihály; Kompoldfahva-ról Péter fia: 

Gergely és fia: Tamás, Syma fia Pál fia: Balázs, Kazas (dict.) Demeter, György 

villicus és fia: Fábián, Demeter, Kan (dict.) Imre, Mátyás villicus és sponsus-a: Ba-

lázs, valamint Imre; Janusy-ból Gwmye, Máté fia: István és fia: András és Tamás, 

Tasol (dict.) András és Gergely, Bonich Pál, Máté fia: János és fia: Mihály, Wogatus 

fia Máté fia: Domonkos, Hegzes Mihály, Miklós fia: Gergely, Litteratus Fábián, 

Myle fia: Gergely, Máté fia: Miklós, István fia: Gergely, Seger Imre, Péter fia: Imre, 

Lucas villicus és fiai: Mátyás és István, György fia: Tamás, Chuuthagh István és 
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frater-e: Máté, Kusk Miklós és frater-e: Mihály, Syklos Gergely, Márk, Illoch Bene-

dek, Tamás, Miklouey Gergely és Fábián fia: Gergely, uraik parancsára a pécsi kápt. 

Eghazasjanosy nevű birtokára rontván, Gadan-i (dict.) Jakab fia: Pétert, az emiitett 

László és György osztályos (divisionalis) frater-ét házából kivonszolván megölték, 

holttestét pedig hogy elrejtsék, elvitték, mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis 

predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 78948 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1347.) Nyílt oklevél. 

538. 1410. július 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte, az egyik részről Gadan-i Mihály, a másikról pedig Gaspar pécsi dékán, a pécsi 

kápt.-t, annak ügyvédvalló levelével képviselve megjelenvén, azt az esküt, amelyet a 

pécsi kápt.-nak Rozgon-i Simon c. halasztólevele értelmében, a Nassis János mr. okle-

velében foglaltakról aug. l-jén (8. die fe. B. Jacobi ap.) a királyi udvarban Mihály elle-

nében, 100 nemes társaságában kellett volna letennie, okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 

Michaelis arch.) halasztják. D. 2. die fe. B. Anne matris Marié, a. d. 1410. 

E.: DL 78949 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1348.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét darabjai. 

539. 1410. augusztus 20. 

A [pécsváradi (Pechuaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak] 

(H., Da., C., march. Br ), hogy 1410. aug. 13-án (4. die fe. B. Laurencii mart., a. d. 

1410.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Herend-i Cosmas 

fia: Miklós királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik aug. 18-án (f. II. 

prox. p. fe. Ass. B. virg. glor.) Baranya m. törvényszékére Nagfalu-ba kiszállván, 

Zygeth-i Dénes fia: László mr., Zenthdyenis-i János fiai: Péter és Gylianus mr. és 

Paragh-i Péter mr. alispánokat, valamint Meduez-i Gergely fia: Imre, Bogad-i Máté, 

Sarogh-i Péter fia: János és Versend-i Batiz (dict.) András szolgabírákat, mivel a 

BathmonostOTa~Bathmonostra-i Theutheus László és [...] közt folyó perben keletke-

zett okleveleket a király különös jelenléte elé felküldeni vonakodtak, ezért őket szept. 
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15-re (ad oct. fe. Nat. virg. glor.) a királyi különös jelenlét elé idézték, 

Bathmonostora-i László fia: László mr. ellenében. D. 3. die diei amonicionis et 

evocacionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 78955 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1351.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Zygety' és 'Kylianus' névalak, valamint kerek pecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.: Z. VI. 64-66. (49. sz.). 
R.: ZsO. II. 7876. sz. 

540. 1410. augusztus 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós ná-

dornak, a kunok bírájának, hogy Zsigmond király (H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. 

vic. gen.) 1410. júl. 18-án ( f . VI. prox. p. fe. Div. ap., a. d. 1410.) Budán kelt és itt 

átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Ch&pc\iy~Chypychy-\ Pál fia: Jehneus királyi 

emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik aug. 19-én. (f. ül. prox. p. fe. Ass. 

virg. glor.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint, ápr. 26-án (sabb. 

prox. p. fe. B. Marcii [!] ev.) Kemendfalwa-i Mihály fia: Mihály, János fia: Lucas, 

valamint György, Kemendfalwa-i jobbágyaikkal együtt, Bathmonostra-i Theuthus fia: 

László mr.-nek Janussy (Tá: Janossy) nevű birtokán lakó, Tsasol (Tá: Thassol) 

(dict.) Gergely és András nevű jobbágyait, amikor ők a pécsi kápt. Eghazasjanusy 

(Tá.: Eghazossianosy) nevű birtokáról Zaaz város (civitas) felé tartottak, fegyveresen 

megtámadták, öszeverték, szekerüket és annak kerekeit összetörték, 20 új forintjukat 

pedig elvették, mind igazak. D. 2. die diei inquisicionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 78956 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1352.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
Tá.: Garai Miklós nádor, 1410. okt. 12. DL 78964 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1356.) (E.-ről.) 
K.: Z. VI. 71-72. (56. sz.). (Tá.-ban.) 

541. 1410. augusztus 25. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Kemenfalwa-i János 

fia: Lucas és Mihály fia: Mihály megjelenvén, ügyvédjeiknek vallják: Inamfalwa-i Ta-

mást, Chythow-i Demetert, Bykad-i Jánost, Gadan-i Györgyöt, Versend-i Gergelyt, 

Barlyad-i Litteratus Benedeket, Abol[ma]-i Leustachius-t és Zabar-i Zabar fia: Istvánt. 

D. f. II. prox. p. fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1410. 
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E.: DL 78958 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1354.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
K.:Z. VI. 67. (51. sz.). 
R.: ZsO. II. 7883. sz. 
Ford.: MÁJF. 111. (magyar) 

542. (1410. szeptember 29. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent oklevele, amely szerint Besenew-i 

Miklós, Bathmonostra-i László fia: László mr.-nek András, Thasan György, Chenka 

Tamás, István fia: András, Borich Pál, [TJhuske Miklós, Sagad János és frater-ei: Pál 

és Gergely, Mihály, Mátyás és Gergely nevű Janusy-i, Bakus Miklós és Pál fia: János 

nevű Bathyan-i jobbágyaival, uruk parancsára, [1410.] szept. 29. körül (circa fe. B. 

Michaelis arch.) a Janusy birtokról Gadan-i Mihálynak járó borból 200 akónyit 

(cubulus) eltulajdonított. 

E . : -
Eml.: Ábeli László fia: János és Móri László, Tolna m. alispánjai, 1411. máj. 7. DL 78998 (Zichy cs. 

zsélyi lt. 212. 1400.) 
K.: Z. VI. 102. (76. sz.). (Enü.-ben.) 

543. 1410. október 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje, az előtte a pécsi kápt. 

nevében megjelenő Gaspar pécsi dékán és kanonok kérésére - mivel korábban Gadan-i 

(dict.) Mihály, Tolna m.-nek Nassis-i János mr. által tartott nemesi közgyűlésén egy 

oklevél kapcsán pert indított ellenük - , az eskütétel alkalmára a konvent ezen 1256. 

szept. 10-én (3. die Nat. B. virg., a. d. 1256.) kelt, hátoldalán megpecsételt oklevelét 

(lsd. 2. sz.), pecsétjével megerősített oklevélbe íija át. A konvent, az oklevél 

visszahozatala esetére privilégium kiadását ígéri. D. in fe. B. Francisci confi, a. d. 

1410. 

E.: DL 78961 (Zichy cs. zsélyi lt. 211. A. 5.) 
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544. 1411. január 6. 

A [pécs]váradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Bessenew-i Tamás fia: 

Miklós, urainak, Bathmonostra-i Theuthus fia László fia: László mr.-nek és fiának: 

Jánosnak a nevében megjelenvén, Thewthus-i Domonkos fiát: Mihályt, valamint ezen 

Domonkos fia néhai Pál fiát: Litteratus Jánost és uterinus frater-ét: Miklóst, nemkü-

lönben pedig őszes hozzátartozójukat, urainak Buzuldegh és Laak nevű birtokaihoz 

tartozó földek elfoglalásától és haszonvételeinek élvezetétől eltiltja. D in fe. Epiph. d., 

a. eiusdem 1411. 

E.: DL 87833 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 350.) Hátoldalán 18. sz. tárgymegjelölés és kerek pecsét 
darabjai. 

R.: ZsO. III. 16. sz. 

545. 1411. január 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének [1411.] jan. 13-án (15. 

die diei, ti.: f. III. an. fe. Circ. d.)* kelt jelentése Zsigmond király számára, amely sze-

rint az abban átírt parancslevelének engedelmeskedvén, a királyi ember mellé tanúul 

rendelte kiküldöttjét, akik [1410.] dec. 30-án (f. III. an. fe. Circ. d.) új adomány cí-

mén, a szomszédok és határtársak jelenlétében Kysassonfalwa-i (Tá. 2.: 

Kysazzonfatwa) (Má.: Kissazzonyfalwá) Pál fiait: Istvánt és Györgyöt beiktatták a 

Baranya m.-i (Tá. 2.: Kysazzonfatwa, Ewkerdy, Zolk) (Má.: Kysazzonyfalwa, 

Erökerdy, Zolk), Ozd, (Tá. 2.: Bozokfahva, Hydweg, Thelek, Harazthy, Gyhvanfalwa, 

Poroslaza, Kakych, Kerthenye, Thothfalw, Izthrow~Iztro, Igrechew és Kysthan nevű) 

(Má.: Bosokfatwa, Hydvég, Thelek, Harazty, Gylvánfatwa, Porozláza, Kakych, 

Keríhyene, Thottfabw, Izthrozó, Igrechew és Kysthán) birtokokba, (Tá. 2.: továbbá a 

Kysazzonfahva-hoz tartozó Apatherdew nevű, valamint a Gylwanfalwa-hoz tartozó, a 

Gyrew és az Okor folyók közt fekvő erdők, továbbá az Iztro birtokhoz tartozó Scen 

[?], Merenye és Gaztho folyók, valamint a Kakych (Má. : Kákics) birtokhoz tartozó 

Marocha nevű folyó és Remetheerdew nevű erdő) tulajdonába. [Ezután három napig a 

helyszínen várakoztak, de ellentmondás nem merült fel.]* 

E . : -
Tá.: 1. Zsigmond király, 1429. szept. 11. > Mátyás király 1460. dec. 12. > Uő. 1470. jún. 17. SML 

Bosnyák cs. lt. 52. (DF 268229) (Csak Ozd birtokot említi.) 
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2. Zsigmond király, 1429. szept. 11. > Szentgyörgyi Bazini Péter ob., 1509. okt. 30. DL 101881 
(Batthany Senioratus Sellye 4.) 

R.: SMM 14 (1983) 28. (51. sz.) (Tá. 1. alapján, csak Ozd birtokot említve.) 
ZsO. III. 34. sz. (Tá. 1. alapján, csak Ozd birtokot említve.) Az eljárás időpontját a parancslevél 
dátumaként adja. 

Má.: Zsigmond király, 1429. szept. 11. > Szentgyörgyi Bazini Péter ob., 1509. okt. 30. DL 104524 
(Batthany Senioratus Sellye 25. 4.) (Tá. 2-ről.) (1778. évi.) 

Megj.: A MOL mutatója az oklevelet a DF 268229-es jelzetű oklevélben 1410. jan. 15-i dátummal, 
átírtként tartja nyilván, a DL 10188l-es jelzetűben pedig '1410. dec 30. után' dátummal regiszt-
rálja. 'Csak Tá. 1.-ben szereplő információ. Tá. 2. dőlt betűvel szedett részei nem közvetlenül a 
jelentőlevél tartalmaként szerepelnek. 

546. 1411. február 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt, az egyik részről 

Kisianusy-i (Á.: Kysianusy) Gadan-i Mihály és György a maguk, Mihály pedig a kon-

vent ügyvédvalló levele révén János fia: Lucas-nak a nevében is, a másikról pedig 

Bessenew-i (Á.: ~Bessenev) Miklós, a konvent ügyvédvalló levele révén 

Bathmonostra-i (Á.: Bathmanostra) Theuthus (Á.: Thevthus) fia László fia: László 

mr.-nek a képviseletében megjelenvén elmondták, hogy mindazon tettek kapcsán, 

amelyeket ők, familiaris-aik, vagy jobbágyaik a másik fél kárára elkövettek, fogott 

birák közbenjárásával olyan módon egyeznek ki, hogy ápr. 19-én (ad 8. diem fe. 

Pasche (Á.: Passce) d.) mindkét fél 4-4 fogott bíróval Babarch faluban megjelenik, és 

ott, a konvent kiküldöttjének jelelnlétében, különösképp Janosy birtokrész ügyében, a 

fogott bírák ítéletére hagyatkozik. Ha az egyezség nem jönne létre, akkor az ügyet, 

külön halasztólevél nélkül is, máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) halasztják, mi-

kor is, ha valamelyik fél a király szolgálatában jár el, vagy más fontos kötelezettsége 

van, az egyezséget újra halsztani lehet. A megjelölt időpontig egyik fél sem folytatja a 

pert. Miklós bejelenti, hogy László mr. azt az esküt, amelyet Gara-i Miklós nádor ok-

levele értelmében Mihálynak és Lucas-nak márc. 4-én (8. die Cinerum) a konvent előtt 

kellene letennie, minden következmény nélkül okt. 6-ra (ad 8. diem fe. B. Michaelis 

arch.) engedi halasztani. Ha a megegyezés mégsem jönne létre, akkor azt a pert, ame-

lyet Gadan-i Mihály Tolna m. törvényszékén Bessenew-i László és Miklós ellen indí-

tott, az ápr. 24-én (fe. B. Georgii mart.) tartandó Tolna m.-i törvényszékről, 

halasztólevél nélkül is el lehet halasztani. D. domin. die prox. p. fe. B. Dorothe virg. et 

mart., a. d. 1411. 
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E.: DL 78989 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 1384.) Két, azonos kéz által írt plédányban, mindkettő hiá-
nyos. Nyílt oklevelek. 

Á.: Garai Miklós nádor, 1411. jún. 13. DL 79007 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1384.) 
K.: Z. VI. 90-92. (69. sz.). (Á.-ról.) 
R.: ZsO. III. 123. sz. 

547. 1411. február 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, hogy Rozgon-i Si-

mon c., ob. levelének értelmében, Bathmonostora-i László fia: László mr. 

Buzuldegh-Buzuldeg nevű birtokának hatáijárásához tanúul küldte Mihály pap test-

vért, akinek jelenlétében febr. 7-én (sabb. prox. p. fe. B. Dorothee virg. et mart.) 

László mr. Hedreh-i Bertalan fia: Lőrincet, János fia: Lászlót, egy másik János fia: 

Istvánt, továbbá valamennyi távollevő jobbágyukat és familiaris-ukat, de különösképp 

az Alsomayosa-iakat, a Buzldeg birtokhoz tartozó müveit és műveletlen földek, erdők 

rétek és egyéb haszonvételek elfoglalásától és élvezetétől eltiltotta. D. 3. die diei 

prohibicionis predict., a. d. 1411. 

E.: DL 87836 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 349.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és 
kerek pecsét darabjai. 

R.: ZsO. III. 125. sz. 
Megj.: Vö. 1411. febr. 9. P L 87837) lsd. 548. sz., 1411. febr. 20. P L 78992) lsd. 549. sz. 

548. 1411. február 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(H., Da., C., march. Br., S. Ro. Imp. vic. gen.), hogy Rozgon-i Simon c., ob. 

Bathmonostra-i László fia: László mr. Buzuldeg nevű birtokának hatáijárásáról, 1411. 

jan. 16-án ( f . VI. prox. an. fe. B. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1411.) 

[Zere]mlyen-ben kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Bathya-i János fia: Pál ob.-i 

emberrel tanúul küldte [.. .] pap testvért, akik febr. 7-én (sabb. prox. p. fe. B. Dorothe 

virg. et mart.) Buzuldegh birtokra menvén, azt Hedreh-i János fia: László és más 

Alsomayosa-i nemesek birtokaitól el akarták határolni, és László mr. tulajdonába 

akrták iktatni, ám ennek Hedreh-i János fia: László Alsomayosa-i familiarís-ai és job-

bágyai, uruk nevében ellentmondtak. A kiküldöttek ugyané napon János fia: Lászlót, 
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Alsomayosa birtokán márc. 4-re (ad oct. diei Cinerum) a királyi jelenlét elé idézték, 

László mr. ellenében. D. 3. die diei citacionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 87837 (Esterházy hg. cs. lt. 96. 3. 23.) Hátoldalán az átírt parancslevélről 18. századi tárgy-
megjelölés. (Hiányos.) 

Megj.: Vö. 1411. febr. 9. (DL 87836) lsd. 547. sz., 1411. febr. 20. (DL 78992) lsd. 549. sz. 

549. 1411. február 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy Rozgon-i 

Simon c., Zsigmond király (H.) ob.-jának, 1411. jan. 16-án ( f . VI. prox. cm. fe. B. 

Fábicmi et Sebasticmi mart., a. d. 1411.) Zeremlyen-ben kelt és itt átírt oklevelének 

megfelelően, Bathya-i János fia: Pál királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap test-

vért, akik febr. 6-án (in fe. B. Dorothee virg. et mart.) Bathmonostora-i László fia: 

László mr. Baranya m.-i Buzuldegh nevű birtokára menvén, azt Lőrinc fiai: Jakab, 

Mihály és Pál, továbbá Domonkos fiai: Lucas és Miklós, István fiai: Demeter és Mik-

lós, valamint Lyppow~Lypow~Lyppo~Lypou-i Miklós fia: Demeter Lyppow nevű 

birtokától elhatárolták. A határ: szántóföldek között emelt két földjel, amelyektől K-re 

Buzuldegh, Ny-ra pedig Lyppo fekszik. É felé a Buzuldegh-ről Lippou-ra vivő út, 

majd egy völgynél egy régi földjel, majd a völgy oldalában újabb földjel. Innen, több 

régi és most megújított földjel mentén, majd cseijék (rubetum) között halad, és a 

Lippo-ról Mayosa-ra vivő útnál végződik. A Buzuldegh birtok és Cosmas fia: Miklós, 

János fia: Lucas és Lőrinc fia: Pál Alsowormand-Alsoormand nevű birtoka közti ha-

tár: E-on cseijék közti határjelek, majd egymást keresztező utaknál D-re Buzuldegh 

birtok sarka (angulus). K-re a cseijék közt haladó régi út, amelytől D-re Buzuldegh, 

É-ra Alsoormand fekszik. A cseijék mentén két út kereszteződése következik, a határ 

pedig itt végződik. A Buzuldegh birtok és Doboka-i György, Versend-i Dénes fia: 

László, Herend-i Turuk (dict.) István, Bachycha-i János fia: Pál és mások 

Felsewormand~Felseormand nevű birtoka közti határ: K-en csijék között két földjel, 

amelyektől D-re Buzuldegh, É-ra Felsewormand fekszik, majd tovább ÉK-re, egy ki-

csit távolabb újabb két földjelnél végződik. A kiküldöttek Buzuldegh birtokot, a Szt. 

Benedek-rend jogának sérelme nélkül, László mr. tulajdonába iktatták. Erről a kon-

vent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki László mr. számára. D. 15. die 
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diei reambulacionis, renovacionis et ereccionis predict., a. d. prenotato. Péter lévén a 

perjel, Pál pedig a custos. 

E.: DL 78992 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1383.) Vonalazott papíron, három soros, dísztelen kezdő C 
betűvel, hátoldalán egykorú tárgymegjelölés, benne 'Bezeldegh' és 'Baranya' névalak. 

K.: Z. VI. 92-97. (70. sz.). 
R.. ZsO. III. 168. sz. 
Megj.: Vö. az 1411. febr. 9-én kelt oklevelekkel (DL 87836, lsd. 547. sz. és DL 87837, lsd. 548. sz.). 

550. (1411. március 12. előtt) 

A pécsváradi konvent, a Bathmonostra-i Theuthus fia László fia: László mr., 

valamint a Gadan-i Mihály és György, valamint Kisianosy-i János fia: Lucas között, 

fogott birák közbenjárásával létrehozandó megegyezést ápr. 19-re (8. die fe. Passce 

d.) halasztja. 

E . : -
Eml.: Zsigmond király, 1411. márc. 12. > pécsváradi konvent, 1411. ápr. 16. DL 87839 (Esterházy 

hg. cs. lt. 32. EE. 351.) Lsd. 553. sz. 

551. 1411. március 29. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. [semp. aug.], H.), hogy 1411. márc. 9-én ( f . II. prox. p. domin. Remin., a. d. 

1411.) Kassán (Cassouye) kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Sarogh-i Nagy (magmis) János királyi emberrel tanúul küldte Mátyás pap testvért, akik 

márc. 28-án (sabb. prox. an. domin. Judica) kimentek Baxa-i Fülöp fia: Miklós Hetten 

nevű birtokára, és ott, Miklós távollétében Péter nevű familiaris-át szólították fel, hogy 

ura adja vissza, a néhai Imre, pécsváradi apát javait, ruháit és pénzét az ő frater-ének, 

Chumen-i Lőrinc fia: Istvánnak. Mivel azonban Péter semmilyen választ nem adott, 

így urát máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi jelenlét elé idézték, Lőrinc 

fia: István ellenében. D. 2. die diei ammonicionis et evocacionis predict., a. d. 

prenotato. 

E.: DL 78994 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 106.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek pecsét maradványa. (Hiányos.) 

K.: Z. VI. 98-99. (72. sz.). 
R.: ZsO. III. 281. sz. 
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552. 1411. április 7. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) egyház konventje emlékezetül adja, hogy előt-

te, az egyik részről Abalma-i János fia: János a maga, és Rozgon-i Simon c., ob. ügy-

védvalló oklevele révén [Abalma-i László fia:]* Lewtasius nevében, a másikról pedig 

Abolma-i Benedek fia: András megjelenvén, a király oklevele által márc. 25-re (in oct. 

medii Quadr.) halasztott perüket most jún. 7-re (ad oct. fe. Penth.) halasztották olyan 

módon, hogy ezen időpontig fogott bírákat kell választaniuk, akiknek döntését azután 

kötelesek lesznek elfogatni. Ha a fogott bírák nem tudnának békét teremteni, akkor a 

felek, összes oklevelükkel a királyi személyes jelenlét előtt tartoznak megjelenni. D. f. 

III. prox. p. domin. Ramispalmarum, a. d. 1411. 

E.: DL 78996 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1378.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Abalma' és 'Lewsthasio' névalak, valamint kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

K.: Z. VI. 100-101. (74. sz.). 
R.: ZsO. III. 326. sz. 
Megj.: *Csak az oklevél hátoldalán szerepelő információ. 

553. 1411. április 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, hogy Zsigmond ki-

rály (Ro. semp. aug., H.) 1411. március 12-én ( f . V. prox. p. domin. Remin., a. d. 

1411.) Kassán (Cassouye) kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, azt a 

megegyezést, amelyet az egyik részről Bathmonostra-i Theuthus fia László fia: László 

mr., a másikról pedig Gadan-i Mihály és György, valamint Kisianosy-i János fia: 

Lucas között, a konvent halasztó oklevele (Isd. 550. sz.) értelmében ápr. 19-én (8. die 

fe. Passce d.) fogott bírák közbenjárásával kellett volna teremteni, mivel László mr.-

nek a Zsigmond és a lengyel (Po.) király közt folytatandó tárgyalásokon jelen kell 

lennie, minden következmény nélkül máj. 8-ra (ad 15. diem fe. B. Georgii mart.) ha-

lasztja D. f. V. prox. p. predict. fe. Passce d., a. eiusdem prenotato. 

E.: DL 87839 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 351.) Hátoldalán az átírt parancslevélről 18. századi 
tágymegjelölés és kerek pecsét darabjai. 
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554. 1411. október 15. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós ná-

dornak, a kunok bírójának, hogy Bathmonostra-i Thewthus fia László fia: László mr. 

részére, Kemenfalva~Kemenfalwa-i György ellenében kiadott ítéletlevelének értelmé-

ben, a László mr.-t képviselő Chy[tho?]-i Demeter fia: András, valamint a Györgyöt 

képviselő Bakocha-i Pál nádori emberekkel tanúul küldte [...] és Kelement, akik okt. 

13-án (15. die fe. B. Michaelis [arch.]) a pécsi kápt. Janosy nevű birtokára kimenvén, 

ott László mr. ügyvédje: Bessenew-i Miklós és az említett György jelenlétében, az 

összehívott szomszédok, tudniilik Komlow-i Lőrinc, Mare-i Benedek plébánosok, a 

néhai Mare-i Gúnya fia: Miklós mr. özvegye, Kethel-i Mátyás és Abel-i Anthonius, 

valamint megyebeli nemesek, tudniillik Paly-i Gwder (dict.) János, Iuanfalwa-i Tamás, 

Zabar-i István és fia: Dénes, Cheh-i Bertalan és Gwke fia. János Waszar-i officialis, 

megesküdtek arra, hogy az említett György, jobbágyaival nem támadta meg László mr. 

Gergely és András nevű jobbágyait, azoknak szekereit és a szekerek kerekeit nem tö-

rette össze, valamint tőlük 20 új forintot nem rabolt el. D. 3. die diei termini prenotati, 

a. d. 1411. 

E.: DL 79035 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1409.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét darabjai. (Hiányos.) 

K.: Z. VI. 152-154. (97. sz.). 
R.: ZsO. III. 1067. sz. 

555. 1411. október 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő Ba-

lázs, a Szt. Ágoston reguláját követő pálos rend szerzetese, Baranya m.-i vic. kérésére, 

a pécsi kápt. két, 1409. júl. 9-én (2. die quind. fe. B. Johannis Bapt., a. d. 1409.) kelt, 

hátoldalán pecséttel megerősített, nyílt oklevelét*, saját, autentikus fuggőpecsétjével 

megerősített privilégiumába íija át. D. in fe. S. Luce ev., a. d. 1411. 

E.: DL 9572 (Paul. Kőszeg 1. 8.) Kétsoros, dísztelen kezdő C betűvel, a szövegben díszített nagybe-
tűkkel. 

Megj.: *Az átírt oklevelek: 1. DL 9570 - Isd. ZsO. II. 6877. sz., 2. DL 9571 - lsd. ZsO. II. 6878. sz. 
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556. 1411. október 19. 

A [pécsjváradi (Waradiensis) monostor konventje előtt Janosy-i Mihály fia: 

Mihály megjelenvén, ügyvédjének vallja a következő személyeket: Zabar-i István, 

Zabar-i Eze (dict.) Máté, Kethel-i Máté, Bakocha-i Pál, Paly-i Guder (dict.) János, 

Iwanfalwa-i Tamás, Cychow-i Demeter, Bykad-i János, Gadan-i György, 

Martonfalwa-i Domonkos, Abloma-i Leustasius, Mykocha-i Halmas László, Janosy-i 

János fia: Lucas és Fábián, Zaaz-i plébános. D. f. II. prox. an. fe. Undecim Milium 

virg., a. d. 1411. 

E.: DL 79036 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1377.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. VI. 154-155. (98. sz.). 
R.: ZsO. III. 1089. sz. 

557. 1412. augusztus 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. semp. aug., H.), hogy 1412. jún. 15-én ( f . IV. prox. p. fe. B. Bcarnabe ap., a. d. 

1412.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Cylko-i Péter királyi 

emberrel tanúul küldte káplánját, Komlow falu papját: Lőrincet, akik aug. 16-án (2. 

die fe. Ass. B. Marié virg.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint az 

előző évben Bathmonostra-i Theuthus (dict.) László officialis-a: Bessenew Miklós, 

valamint Chypch-i Jakab, Chycho-i Mihály, György aranyműves (aurifáber). Vörös 

(rufus) Mihály, Susan Péter nevű Malafatwa-i, Bemkun Miklós, Márk, Mátyás, Zeech 

(dict.) Fülöp, Mihály, Losach István, Sas Lőrinc, Balugh Balázs, Szabó (sartor) Já-

nos, Nemeth Miklós, Sebestyén, Karachon fia: Imre, Antal, Pál fia: Imre, [CJhun 

Elias, Saas Mihály, Márton fia: György, Szabó (sartor) Miklós, Haudu Miklós, Pál 

fia: Gergely, Pál fia: Ferenc nevű Bathyan-i, Tamás, Dobus László, Demeter fia: 

Fábián nevű Kompoldfalwa-i, valamint Kiske Miklós, Tamás, András, Miklós fia: 

Mihály, Tasol András, Much Pál, Job fia: Mihály, Fábián fia: Pál és Jakab fia: Já-

nos nevű Janosy-Janosi-i jobbágyai, uruk parancsára Gadan-i Mihály, Kemenfahva-

i János fia: Lucas és Janosy-i György fia: Péter, valamint Tamás és Bálint Jánosi 

nevű birtokának nagy részét - tudniillik szántóföldeket, kaszálókat, erdőket, szölőhe-
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gyeket és más haszonvételeket - elfoglalta, per lévén köztük függőben, mind igazak. 

D. 3. die diei inquisicionis predict., a. d. prenotati. 

E.: DL 79092 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1450.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét maradványa. (Hiányos.) 

R.: Z. VI. 183. (128. sz.) 
ZsO. III. 2547. sz. 

558. 1412. szeptember 23. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. semp. aug., H.), hogy 1412. aug. 31-én ( f . IV. prox. an. fe. B. Egidii conf, a. d. 

1412.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Gezthe-i Bothka 

(dict.) János királyi emberrel tanúul küldte Cosmas pap testvért, akik szept. 21-én (in 

fe. B. Mathei ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [Varkon-i]* 

Máté fia: Antal özvegye, a néhai Dóboka-i Pál leánya, és frater-e: Dobőka-i György, 

a panaszosoknak, tudniillik Herend-i (áthúzva: Hend) Péter fia: Lászlónak, Lelez-i 

János fia: Lászlónak és Péter fia: Györgynek, János fiai: Istvánnak és Egyednek, 

valamint György fia: Jánosnak örklött és zálogos birtokaira vonatkozó okleveleit ma-

guknál tartják, és többszöri kérésükre sem hajlandók visszaadni, mind igazak. A tu-

dományvétel napján a kiküldöttek Antal özvegyét és frater-ét: Györgyöt, Doboka-n 

lévő birtokrészükön okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Mihaelis arch.) a királyi jelenlét elé idéz-

ték, Herend-i László ellenében. D. 3. die diei inquisicionis et evocacionis predict., a. d. 

prenotato. 

E.: DL 92411 (Festetics) Hátoldalán azonos kéz Írásával tárgymegjelölés, benne a rontott 'Hend' 
névalak, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

Megj.: 'Csak a hátoldalon szereplő információ. 

559. 1412. szeptember 23. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. semp. aug., H), hogy 1412. aug. 31-én ( f . IV. prox. an.fe. B. Egidii conf, a. d. 

1412.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Hydaga-i György 

fia: János királyi emberrel tanúul küldte Cosmas pap testvért, akik szept. 21-én (in fe. 

B. Mathei ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Theutheus-i Pál 
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fia: János, valamint Miklós és Mihály, familiaris-ukkal, Sarag-i Benedek fia: Balázs-

zsal júl. 30-án (sabb. prox. p. fe. B. Jacobi ap.) Lelez-i Péter fia: György, Maraz-i 

Lőrinc fia: Péter és Klára úrasszony Maraz birtokon álló lázára törtek, egy jobbá-

gyukat megverték, megsebesítették, és ha el nem menekül meg is ölték volna, majd 

visszatérve az árpát lekaszálták, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek 

Theuthus-i Miklóst Gezthe birtokban lévő birtokrészén okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 

Mihaelis arch.) a királyi jelenlét elé idézték, Lelez-i György ellenében. D. 3. die diei 

inquisicionis et evocacionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 92412 (Festetics) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés, vala-
mint kerek zárópecsét darabkái. 

R: ZsO. III. 2597. sz. apparátusában. 

560. 1412. október 29. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Maysyn-i Gergely fi-

ai. Benedek és Barnabas megjelenvén, ügyvédjeiknek vallják az alábbi személyeket: 

Abolma-i Lesthasius, Sarogh-i György fia: Anthonius, Henchee-i Ipolitus, Barlyad-i 

Litteratus Benedek, Versend-i Gergely és Benedek, Doboka-i Litteratus István és 

Ventye-i Litteratus Tamás. D. 2. die fe. B. Simonis et Jude ap., a. d. 1412. 

E.: DL 79101 (Zichy cs. zsélyi It. 218. B. 114.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. VI. 196. (138. sz.). 
R.: ZsO. III. 2848. sz. 

561. 1412. december 23. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok [bírájának], hogy Ba[thmon]ostra-i* Thythus fia László fia: László mr. 

számára, Bodmer-i Benedek ellenében kiadott idézőlevlének értelmében, Bathya-i Pál 

nádori emberrel tanúul küldte György pap testvért, akik dec. 21-én (in fe. B. Thome 

ap.) Benedeket Bodmer birtokon lévő birtokrészén [1413 ] jan. 13-ra (ad. oct. fe. 

Epiph. d.) a nádori jelenlét elé idézték, László mr. ellenében. D. 3. die diei evocacionis 

predict., a. d. 1412. 

E.: DL 79115 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 1461.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét maradványa. (Hiányos.) 
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R.: Z. VI. 162. (106. sz.). 
ZsO. III. 3103. sz. 
Megj.: *A hátoldalon lévő tárgymegjelölésben a teljes névalak fennmaradt. 

562. 1413. március 19. 

A Vas-hegy lábánál álló [pécsjváradi (Waradiensis de subpede montis Ferrei) 

monostor konventje, mindazon szolgálatokért, amelyeket a monostor pécsváradi 

(Waradiensis~Pechwaradiensis) polgáraiért, jobbágyaiért és magáért a monostorért a 

néhai Imre pécsváradi bíró fia. Litteratus János, már ifjú kora óta, felmenőivel (avus) 

és őseivel (prothavus), rokonaival és társaival együtt tett, s amelyek közül itt csak az 

említtessék, hogy amikor a városban egy néhány megátalkodott által okozott tűzvész 

pusztított, amelynek következtében János nagy háza (pallacium) is - amely Szt. Péter 

apostol templomának É-i sarkán állt - leégett, s amely ezután, a monostor és a város 

szégyenére, még évek múltán is elhagyatottan állt, de végül Imre bíró, az említett Já-

nos apja, igen nagy költséggel és fáradsággal helyreállította. Ám alighogy kész lett, 

néhány hitszegő (perfidus) férfi felgyújtotta a várost, s a tűzben az újjáépített ház 

(pallacium) is leégett. Ezután legalább 20 éven át elhagyottan állt, tetőzete és építmé-

nyei teljesen elpusztultak, és János curia-jáig teijedően teljesen elhagyatottnak látszott. 

Végül Ozora-i Pipo temesi c., a monostor gubernator-a megígérte ffater-ének, az 

apátnak, hogy a helyreállításban segíteni fogja Jánost, és külön megbízottja révén a 

konventnek is ezt javasolta. A konvent ezért - miután kápt.-jában (in capitulo) megta-

nácskozta a dolgot - az említett házat, minden tartozékával és haszonvételével együtt, 

tudniillik egy É felé eső kerttel, egy K-re eső curia-val, János másik házhelyéig (sessio 

sive curia), valamint az abban lakókat 60 évre mentesíti a collecta fizetése alól (sine 

exaccione collectali), az épület helyreállításának elősegítése érdekében pedig elengedi 

János két szőlője után szedett kilencedet és tizedet. Az egyik szőlő a város fölött É-ra, 

a kolostor része mellett, a Zenthlazlo-ra vivő nagy úttól D-re, a másik pedig a város 

Ny-i részén, Benedek fia: Mihály, Szabó (sartor) László, a Mindenszentek templom 

papja: György, Varga (sutor) Moor, Bakó (carnifex) Elyas, Simon és István, valamint 

Fonag (dict.) János, a monostor polgárainak (cives noster) szőlője mellett fekszik. Az 

adómentesség akkor is érvényes, ha az apát vagy emberei, ínségük miatt a polgárok-

nak, Jánosnak, vagy az épület lakóinak a borára adót (exactio) akarnának kivetni. Er-
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ről a konvent, autentikus fuggőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. in domin. 

Remin., a. d. 1413. György lévén a peijel, Pál a custos, György pedig a kántor. 

E.: DL 10053 (ECCL. 30. 2.) Háromsoros, igen gazdagon készített kezdő C betűvel. 
R.: ZsO. IV. 319. sz. 

563. 1413. április 1. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

azon vizsgálatot, amelyet Gara-i Miklós nádornak, a kunok bírájának oklvevele értel-

mében, az abban foglaltak kapcsán, Bathmonostra-i Thythus fia László fia: László mr. 

és Bol-i András fia: Gergely perében ápr. 5-én (8. die diei Quadr. medii) Narad birto-

kon kellene végeznie, a Gergely érdekében született királyi parancsnak 

engedekmeskedvén, minden következmény nélkül máj. 8-ra (ad 15. diem fe. B. 

Georgii mart.) halasztja. D. sabb. prox. an. domin. Letare, a. d. 1413. 

E.: DL 79127 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1467.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Thewthus' névalak, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

Emi.: pécsváradi konvent, 1413. máj. 11. DL 79140 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1473.) Lsd. 565. sz. 
K.: Z. VI. 253-254. (165. sz.). (Eml.-ben.) 
R.: ZsO. IV. 376. sz. 

564. 1413. május 1. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő 

Bagatha-i Bakos kérésére, a Myko pécsi püspök és kápt.-ja által 1262. [...] kiadott 

privilégiumát, a nagyobb jogbiztonság érdekében, saját nyílt oklevelébe írja át. D. in 8. 

die fe. B. Georgii mart., a. d. 1413. 

E.: DL 533 (NRA. 941. 24.) 

565. 1413. május 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy Gara-i 

Miklós [nádor,] a kunok bírája oklevelének és saját halasztó oklevelének (lsd. 563. sz.) 

értelmében, Balasefalwa-i Simon fia: Péter nádori emberrel tanúul küldte Lőrinc pap 

testvért, akik, hogy a Bathmonostra-i Theuthws fia László fia: László mr. és Bol-i 
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András fia: Gergely mr. közt folyó perben vizsgálatot végezzenek, máj. 8-án (15. die 

fe. B. Georgii mart.) Nyarad faluba mentek, ahol Gergely mr. - jóllehet László mr. 

ügyvédje: Bathya-i Pál várt rá - nem jelent meg. D. 4. die diei termini prenotati, a. d. 

1413. 

E.: DL 79140 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1473.) Hátoldalán egykorú megjegyzés és kerek pecsét darab-
kái. (Hiányos.) 

K.: Z. VI. 253-254. (165. sz.). 
R.: ZsO. IV. 573. sz. 

566. 1413. július 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Bathya-i Pál, 

Bathmonostora-i László fia: László mr.-nek és az ö fiainak. Jánosnak, Istvánnak és 

Lászlónak a képviseletében megjelenvén, Orew-i András fia: Demeter mr.-t, hitvesét: 

Dorottya úrasszonyt és lányát: Krisztinát, a Karakó nevű birtok elfoglalásától, vala-

mint a hozzá tartozó szántóföldek, erdők és szőlők használatától eltiltják. D. f. II. 

prox. an. fe. Transl. B. Benedicti abb., a. d. 1413. 

E.: DL 79153 (Zichy cs. zsélyi lt. 212.1468.) Nyilt oklevél. 
K.: Z. VI. 265-266. (175. sz.). 
R.. ZsO. IV. 835. sz. 

567. (1413. augusztus 1. előtt) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent oklevele, amely szerint előtte 

Iwanfalua-i Tamás, Mare-i Gwnya fia István fia Miklós fiainak: Mihálynak, Jakabnak 

és Györgynek, valamint lányainak: Makcho-nak és Margitnak a nevében, 

Bathmonostra-i László fia: László mr.-t Mare birtoknak és Mare várnak, nemkülön-

ben pedig a hozzájuk tartozó malmoknak, vámoknak és erdőknek az elfoglalásától, 

miként az említett Miklós fiát: Andrást is, eltiltja. 

E . : -
Tá.: Garai Miklós nádor, 1413. szept. 10. DL 79169 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1475.) (E.-ről.) (Hiá-

nyos.) 
K.: Z. VI. 279. (185. sz.). (Tá.-ban.) 
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568. 1413. augusztus 21. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje előtt Fekete (niger) Péter 

fia: István, Bathmonostra-i László fia: László mr.-nek egykori Bezeldegh-i, most pedig 

Gara-i Miklós nádornak, a kunok bírójának Marothfalua-i jobbágya megjelenvén el-

mondta, hogy jóllehet László mr. Bezeldegh-i officialis-a, az azon vétkéért rászabott 

fogságából, amelyért megégetéssel (combussio) kellett volna bűnhődnie, carnalis 

fráter-e: András Bezeuldegh-i jobbágy kérésére és kezességével mégis szabadon en-

gedte, ám ő bűnösségét érezve és fejét féltve, frater-ét cserben hagyva mégis elmene-

kült, amiért is hátrahagyott javait az officialis lefoglalta. Elismeri ezért, hogy javai elv-

ételéért László mr.-rel, jobbágyaival és familiaris-aival szemben nem támaszthat köve-

telést, amit ha mégis megtenne, eredeti büntetését szenvedje el. D. f. II. prox. p. fe. B. 

regis Stephani regis [!], a. d. 1413. 

E.: DL 87864 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 3S5.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek 
pecsét maradványa. 

R.: ZsO. IV. 996. sz. 

569. 1413. augusztus 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (Ro. semp. aug., H ), hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számára 

egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmeskedvén, Versend-i 

Nagy (magnus) Benedek királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik aug. 

24-én (in fe. B. Bartholomei ap.) és más napokon az apácák Jenew nevű birtokára 

menvén, annak határait Pesth-i Litteratus Demeter, az apácák ügyvédje jelenlétében és 

útmutatása alapján megjárták, a határjeleket pedig megújították. A birtok határa: K-en 

a Duna partján egy árokban (fossatum) lévő határjel, amelyet, minthogy a folyó áradá-

sa elmosta, megerősítettek. D felé, a birtokot határoló útnál Ny-ra fordulva szántóföl-

dek és közutak közt egy út mentén É-ra egy szántóföldön álló körtefa, majd D-re egy 

földhalom (tumositas terre) majd tovább D-re egy másik. Innen E-ra egy hegy emelke-

dőjén (ascensus) szántóföld végében újabb földhányás. Tovább E-ra cserjés (rubetum) 

mentén egy völgybe ereszkedik, majd egy másik hegy oldalában egy közút mellett D-

re újabb földhányás, amely az apácák ügyvédje szerint az apácák Jenew és Nanay bir-
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tokát választja el Zabar birtoktól. Innen É-ra völgyön és hegyen át, egy közút D-i felén 

rég elpusztult hatáijel. Innen K felé, egy nagy völgyön átkelve egy igen nagy 

(maximus) cseijés (rubetum), majd két földjei, amelyek Jenew és Nanay birtokokat 

Doboka birtoktól válsztják el. Itt azonban Doboka-i György, István és Briccius azt 

állították, hogy az egyik hatáijel az övék, a másik viszont az aradi prépost Gwrchwn 

nevű birtokáé, tehát sem az apácák, sem pedig a püspök birtokához nem tartozik. A 

határjárásnak itt uruk, János pécsi püspök nevében Gergely és István ellentmondott. 

Tovább K-re cseijés (rubetum) mellett két földjel, amelyek Jenew birtokot és a 

Doboka-i nemesek birtokát választják el, majd újabb három, Jenew, Chele és a 

Doboka-i nemesek birtokát elválasztó, jól látható földjel. Tovább K-re egy tölgyfa, 

ahol Doboka-i Briccius ellentmondott. Ezután egy berekben lévő földhalom, de itt 

Briccius ismét ellentmondott. A kiküldöttek a püspököt és Briccius-t, ellentmondásuk 

miatt, szept. 15-re (ad oct. Nat. Marié) a királyi jelentlét elé idézték az apácák ellené-

ben. D. 3. die diei evocacionis predict., a. d. 1413. 

E.: DL 10105 (Mon. Poson. 43. 37.) 
K.: BTOEIII. 634. (kiv.). 
R.: ZsO. IV. 1013. sz. (A határjárás teljes latin szövegével.) 

570. 1413. augusztus 31. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

király (Ro. semp. aug., H.) János pécsi püspök számára egy évre kiadott, általános 

érvényű parancslevelének engedelmeskedvén, Baxa-i Gergely királyi emberrel tanúul 

küldte Mihály pap testvért, akik aug. 29-én (in fe. Decoll. B. Johannis Bapt.) Gezthe-i 

[...] fia János fiait: Jánost és Mihályt, Gezthe nevű birtokrészükön Gezthe-i és egyéb, a 

püspököt vásárlás jogán megillető birtokrészeik eladásától, elzálogosításától, vagy 

bármiféle elidegenítésétől, Pál testvér Batha-i apátot, Bol-i Gergelyt és Thythws-i Pál 

fia: Jánost pedig - de mindenki mást is - azok megszerzésétől eltiltották. D. 3. die diei 

prohibicionis predict., a. d. 1413. 

E.: DL 70012 (Sibrik 62.) R. szerint papíron, hátlapján pecsét nyomával. Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
R: ZsO. IV. 1022. sz. 
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571. (1413. december 22. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Zsigmond királynak szóló, a parancs-

levelet is átíró jelentő oklevele, amely szerint Bathya-i Jakab királyi emberrel tanúul 

küldte Miklós pap testvért, akik [1413.] dec. 22-én (2. die fe. B. Thome ap.) Baranya 

m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1413.] nov. 25. körül 

(circa fe. B. Katherine virg.) Zeer-i Posa fia István fia: György és ugyanezen Posa 

fiai: Gábor, egy másik György, István és Péter, továbbá Szt. Szalvator-i (de S. 

Salvatore) János, Elleus-i Sandrinus fiai: Márk és István, Tetheus (Tá. 2.: Thethes) 

(dict.) Lászlónak a Baronya m.-i Crako nevű birtokát elfoglalták és azóta is használ-

ják, mind igazak. A kiküldöttek az emiitetteket, Emel nevű birtokukon [1414.] jan. 13-

ra (ad oct. fe. Epiph. d.) a nádori jelenlét elé idézték, László ellenében. 

E . : -
Tá.: 1. Garai Miklós nádor, 1414. ápr. 22. DL 79194 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1510.) (E.-iől.) (Hiá-

nyos.) 
2. Garai Miklós nádor, 1415. ápr. 10. DL 79253 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1543.) (E.-iől.) 

Emi.: Garai Miklós nádor, 1420. szept. 16. DL 79636 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1778.) 
K.: Z. VI. 295-296. (197. sz.). (Tá. 2.-ben.) 

Z. VI. 630. (427. sz.). (Eml.-ben.) 

572. 1413. december 24. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. semp. aug., H.), hogy Rozgon-i Simon c., ob. 1413. dec. l-jén ( f . VI. prox. p.fe. 

B. Andree ap., a. d. 1413.) Visegrádon kelt és itt átírt oklevelének értelmében, 

Bathya-i Pál királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik dec. 21-én (in fe. 

B. Thome ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1412.] Nagy-

böjt idején (in Quadragesima), amikor Bathmonostra-i Thythws (dict.) László fia: 

László mr.-nek és az ö fiának: Jánosnak Pál fia: Imre nevű Borsod-i jobbágya, vásá-

rozás végett Zenthleurinch birtokra igyekezvén Zana (dict.) Miklós és Mihály fia: 

László Gezth nevű birtokára érkezett, akkor ezen Miklós és László, valamint Zekche-i 

Horuath (dict.) István és officialis-a: Antal és az öfia: Barnabás, nemkülönben pedig 

Gara-i István, Zewlus-i Pethw fia: László, Kakon-i Miklós, Sarkuz-i Antal, Somus 

András, Kakun-i Benedek és László fia: Pál két lovat - amelyeket azóta is maguknál 

tartanak - elvettek tőle. Ezen kívül [1412.] márc. 31-én [vagy ápr. 7-én] ( f . V. prox. 
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videlicet circa fe. Pasche d.) embereiket a panaszosok Borsod nevű birtokára, Pál 

fia: Imre nevű jobbágyuk házához küldték, akik Aranyan-i officialis-uknak, Istvánnak 

a familiaris-ait: Imrét és Kelement, ha ott találták volna, biztos megölték volna. 

Ezután Zewlus-i Pethw, Kakon-i Miklós, Aran-i László fia: Pál, Gezthy-i Somos And-

rás és officialis-uk: Antal, valamint az őfia: Barnabás, továbbá Gara-i János és Ist-

ván, Pasina-i Sarkuz Benedek, Louaz (dict.) István és Domonkos, Erdel-i Tamás, 

Nemeth János nevű familiaris-aik, Chapow (dict.) Mihály, Kowach Pál, Bython Ke-

lemen, Szabó (sartor) Sebestyén, Szolga (sclavus) Bálint, Lőrinc fia: Mihály, Mihály, 

Moragy Balázs, Bertalan, Bithon Jakab, Tusok Jakab, Varga Elias és Balázs fia: 

István nevű Gezth-i, Erdély János, Kovács (faber) János, Szolga (sclavus) István, 

Abraham, Balázs, Simon, Mátyás, Misken, Kenche Mihály, Garathy György, Santha 

György, Lengely László, Tamás fia: László, Kathay Máté, Waday Lőrinc, Suka Ta-

más, Seres Domonkos, Urbán fia: Miklós és Baranyay Jakab nevű Miske-i, Chutha 

György, Gurhay [Mihály]*, Vörös (rufus) Miklós, István, Kalay János, Chapw Bá-

lint, Bodo Demeter, Szolga (sclavus) Bertalan, Márk és Mihály, Péter, Chymotha 

István, Fogas Miklós, Kovács (faber) István és Bálint nevű Buzyas-i jobbágyaik, 

uraik parancsára a panaszosok Kayand nevű birtokára törtek és ottani jobbágyaiktól 

14 ökröt és 6 lovat elvettek. Ezen kívül [1412.] ápr. 20-án [vagy 27-én] ( f . IV. prox. 

circa fe. B. Georgii mart.) Gezth-i officialis-uk: Tamás és frater-e: Barnabás, továb-

bá [Gara]*-i János és István familiaris-ok az éjszaka csendjében a panaszosok 

Arányán nevű birtokára törtek, ahol a vendégségben ott lévő István ojficialis-t meg 

akarták ölni, Bozyas (dict.) Mihály Aranyan-i officialis-t pedig, feleségével és fiával 

együtt félholtra verték, otthagyták, javaikat pedig elrabolták, mind igazak. D. 4. die 

diei inquisicionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 79177 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1503.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Gesth' névalak, valamint kerek zárópecsét maradványa. (Hiányos.) 

R.: Z. VI. 284. (a 186. számú oklevél apparátusában). 

ZsO. IV. 1455. sz. 

Megj.: 'Kiegészítések a kalocsai kápt. ugyanezen ügyben, 1413. okt. 27-én kiadott, az ob. 1413. 
szept. 15-én kelt, de szóról szóra egyező parancslevelét is átíró jelentése alapján. DL 79172 (Zichv 
cs. zsélyi lt. 212. 1501.) 
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573. 1413. december 24. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírójának, hogy a Bathmonostra-i Thythus fia László fia: László mr. 

számára, a [székesjfehérvári egyház kápt.-ja ellenében kiadott idézőlevele értelmében, 

Bathya-i Jakab nádori emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik dec. 22-én (2. 

die fe. B. Thome ap.), a kápt.-t, annak Felzekchw nevű birtokán, [1414.] jan. 13-ra 

(ad oct. fe. Epiph. d.) a nádori jelenlét elé idézték. D. 3. die diei evocacionis predict., 

a. d. 1413. 

E.: DL 79178 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1504.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Thythws' névalak, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

K.:Z. VI. 290. (191. sz.). 
R.: ZsO. IV. 1456. sz. 

574. 1414. március 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Mátyás fia: Jakab és 

Benedek fia: Imre, a monostor Babarch nevű birtokán lakó jobbágyai, a maguk és az 

ottani valamennyi jobbágynak a nevében is megjelenvén tanúsítják, hogy a néhai 

György fia: István, a pécsi egyház Mohach nevű mezővárosában (oppidum) lakó job-

bágya, a Gywla melletti Szt. László király-kolstor remeteszerzeteseinek birtokán fekvő 

azon öröklött szőlőjét, amelyet K felől egy nagy út, D-ről Wgh-i Jakab szőlője, Ny-ról 

szántóföld, É-ról pedig Barnabás szőlője (Barnabas cum vinea) határolnak, s amelyet 

Anthos-tól, a nádor Marothfalua-i jobbágyától törvényes úton szerzett meg, azután 

pedig két évig zavartalanul birtokolt, a maga, ősei és rokonai lelki üdvéért jogosan 

adta az említett remetéknek. Ezen szőlő miatt ugyanis Anthos és a remeték között per 

támadt, amelyben végül - a felek akaratából és a remeték vic.-a: Theremhegh-i Byka 

(dict.) János mr. tanácsára és engedélyével - a Babarch-iak döntését kérték ki, amelyet 

most küldötteik előadtak. Erről a konvent oklevelet ad ki. D. f. VI. prox. an. domin. 

Letare, a. d. 1414. 

E.: - Á. szerint nyílt, a hátoldalán megpecsételt oklevél volt. 
Á : pécsi kápt., 1415. jan. 30. §ÚA szepesi kápt. hiteleshelyi lt. 7. 1. 49. (DF 290632) 
R: ZsO. IV. 1774. sz. 

293 



575. 1414. július 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte Ferenc fia: László, a pécsi egyház Enesd-i predialis-a, a maga, valamint gyerme-

kei: Domonkos, Bertalan, János, Bálint, Dorottya, Anna, Afira és Elena nevében is 

megjelenvén, János pécsi püspököt egy Enesd birtokon lévő föld eladományozásától, 

az ottani predialis-okat pedig annak elfoglalásától eltiltja. D. f. II. prox. p. fe. B. 

Margarethe virg. et mart., a. d. 1414. 

E.: DL 10240 (Paul. Patacs 11.) Hátoldalán R. szerint zárópecsét nyoma. 
R.: ZsO. IV. 2259. sz. 

576. 1414. július 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

királynak (Ro. semp. aug., H.) a margitszigeti apácák (de Insula Leporum) számára 

egy évre kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmeskedvén, Doboka-i 

Briccius királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik júl. 25-én (in. fe. B. 

Jacobi ap.) János pécsi püspök Mohach, Lanchok, Narad és Zabar nevű birtokára 

mentek, ahol az apácák familiaris-a és ügyvédje: Pesth-i Litteratus Demeter a püspö-

köt és az említett birtokokon lakó jobbágyait, az apácák Jenew és Chele nevű birto-

kaihoz tartozó szántóföldek elfoglalásától, a korábbi eltiltás ellenére vetett gabona 

elszállításától, a rétek lekaszálásától és a széna elvitelétől eltiltotta. D. 3. die 

prohibicionis predict., a. d. 1414. 

E.: DL 10244 (Mon. Poson. 61.31.) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés és kerek pecsét darabkái. 
R.: ZsO. IV. 2306. sz. 

577. 1414. október 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy Gerse-i 

Pethew fia. János és Tamás mr.-ek, Zsigmond király (Ro. semp. aug., H.) parancsle-

velének megfelelően, Chothar-i Theryek-i Ferenc fia: István ellenében, a parancslevél-

ben foglaltak kapcsán, a számukra előirt esküt okt. 6-án (8. die fe. B. Michaelis arch.) 

25 nemes társaságában letették. D. eodem die, a. d. 1414. 
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E.: DL 92449 (Festetics Mise. 286.) R. szerint papíron, hátlapján pecsét nyomával. (Hiányos.) 
R: ZsO. IV. 2538. sz. 

578. 1414. október 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós ná-

dornak, a kunok bírójának, hogy a Bathmonostra-i Thythus (dict.) László mr. mint 

felperes és Kemenfalwa-i János fia: Lucas és Mihály fia: Mihály mint alperesek ügyé-

ben kiadott oklevelének értelmében, Alba-i László mr. jegyző (nótárius), nádori em-

berrel tanúul küldte szerzeteseit (monachus) - Benedek testvért a felperes, Lőrinc 

presbiter-t pedig az alperesek képviseletében - , akik okt. 13-án (in quind. fe. B. 

Michaelis arch.) Kemenfalwa birtokon, a szomszédoknak, a felperest képviselő Syde-i 

Imrének és az alperesek részéről megjelent, már említett Mihálynak - aki a konvent 

ügyvédvalló levele révén Lucas-t is képviselte - a jelenlétében és fogott bírák közben-

járásával Kemenfalwa birtokot felmérték és felbecsülték, a becsű során figyelmen kívül 

hagyva Mihály és Lucas fiainak és ffater-einek, továbbá másoknak a birtokrészeit. 

Mihály és Lucas birtokrészeiből M.-ként és forintonként annyit foglaltak - minden M.-

ra 10 M.-t és minden forintra 10 forintot számolva - , amennyi fokozatosan kitette a 

100 M.-nyi váltságösszegnek, továbbá még 1 M.-nak és 3 új forintnak, valamint azon 

1 M.-nak megfelelő értéket, amelyekben az említettek elmarasztaltattak László mr.-rel 

szemben, majd a lefoglalt birtokrészeket László mr. tulajdonába iktatták. Az említett 

birtokrészeket - amelyek É-ra a Farkaslywk (2.. Farkaslyuk), Komlow (2.: Komlo) és 

Eghazazjanusy~Eghazasjanusy (2.: Eghazasianosy-Eghazasianusy) nevű birtokok felé 

esnek - , tudniillik egy eresztvényerdöt (silva premissoria), szőlőket és szántóföldeket, 

Kemenfalwa egyéb részeiről elhatárolták. A határ a K-i részen, egy völgyben lévő pa-

taknál (rivulus) kezdődik, ahol egy vadkörtefa áll. Innen Ny felé halad egy másik vad-

körtefához, majd egy gerganfa nevű fához és tovább egy szőlőhöz ér. Szőlők közt 

halad egy dombra (mons), majd a szőlők közül kiérve az Eghazasjanusy birtokról 

Komlow-ra vezető közútig (via publica) húzódik. D. 5. die diei statucionis predict., a. 

d. 1414., a [pécsjváradi egyház Kemenfalwa birtokban lévő jogainak sérelme nélkül. 

E.: DL 79217 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 1523.) Két példányban. Mindkettő szövege és hátoldalon lévő 
tartalmi összefoglalója azonos kéz írásával, utóbbiakból láthatóan mindkét fél számára kiadva. 
Hátoldalukon kerek pecsét maradványa. 2. példánya hiányos. 
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K.: Z. VI. 319-321. (212. sz.) (Az 1. példányról.) 
R.: ZsO. IV. 2590. sz. 

579. 1414. december 15. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. semp. aug., H ), hogy a pécsi kápt. számára, Bathmonostra-i Tythus fia László 

fia: László mr.-rel szemben kiadott parancslevelének engedelmeskedvén, Vydesfalwa-i 

Kis (parvus) Mátyás királyi emberrel tanúul küldte Pál testvér custos-t, akik dec. 12-én 

(f. IV. prox. p. fe. Conc. B. Marié virg.) László mr.-t, Bathyan nevű birtokán, [1515.] 

jan. 13-ra (ad oct. Epiph. d.) a királyi jelenlét elé idézték, a pécsi kápt. ellenében. D. 4. 

die diei evocacionis predict., a. d. 1414. 

E.: DL 79230 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1533.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egyko-
rú feljegyzés és kerek zárópecsét darabjai. 

K.: Z. VI. 331. (220. sz.). 
R: ZsO. IV. 2785. sz. 

580. 1415. január 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Garai Miklós ná-

dornak, a kunok bírájának, hogy 1414. nov. 26-án (2. die fe. B. Katherine virg. et 

mart., a. d. 1414.) Visegrádon kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Thythus-i Mi-

hály nádori emberrel tanúul küldte Domonkos pap testvért, akik jan. 8-án (f. III. prox. 

p. fe. Ephif. d.) Bathmonostra-i [Thythus fia]* László fia: László mr. Baranya m.-i 

Buzuldegh nevű birtokára mentek. [!] A birtok határa: É-on egy régi út, ahol az ott 

lévő két földjei közül - László mr. elmondása szerint - a D-i Buzuldegh birtok, az É-i 

pedig a Felsewormand-i nemesek birtokának határa. Itt Horváth (dict.) István, Ozora-i 

Pipo temesi c. nevében, valamint Dénes fia: András, Alsomayosa-i Hedrech-Hedricus 

és fia: László ellentmondtak. Innen az úton K felé újabb két földhányás, ahol László 

mr. szerint az ő Buzuldegh birtoka és az Alsomayosa-i nemesek birtoka határos. Innen 

tovább, kettős földjelek mentén K-re, ahol László mr. szerint az egyik földjelet az em-

lített nemesek lerombolták. Ezután egy szántóföld végében lévő földjel következett, 

majd szántóföldek között K-re mentek, ahol a határ a Gemechen nevű fánál végződött. 

László mr. szerint a régi úttól D-re az ő Buzuldegh birtoka, É-ra pedig pedig az 
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Alsomayosa-i nemesek birtoka fekszik. Az említett nemesek szerint Alsomayosa hatá-

ra Farkaslyky [!] Rouazy nevű helyig tart. A kiküldöttek az említett napon, a vitás 

földdarabon, az ellentmondó Hedricus-t, Pipo-t és Lászlót márc. 13-ra (ad. oct. diei 

Quadr. medii) a nádori jelenlét elé idézték, László mr. ellenében. D. 3. die diei 

reambulacionis predict., a. d. 1415. 

E.: DL 87878 (Esterházy hg. cs. lt. 96. 3. 24.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is tárgy-
megjelölés, egykorú feljegyzés és kerek zárópecsét maradványa. 

R.: ZsO. sz. V. 37. sz. 
Megj.: 'Csak a hátoldalon lévő, azonos kéz írta tárgymegjelölésben szereplő információ. 

581. 1415. március 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. semp. aug., H ), hogy Pál Batha-i apát számára, Bathmonostra-i [Tythus fia]* 

László fia: László ellenében kiadott parancslevelének engedelmeskedvén, Torde-i Do-

monkos királyi emberrel tanúul küldte Domonkos pap testvért, akik márc. 8-án (f. VI. 

prox. an. domin. Letare) Lászlót, Laymer nevű birtokán, máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 

Georgii mart.) a királyi jelenlét elé idézték, Pál apát ellenében. D. 4. die diei 

evocacionis predict., a. d. 1415. 

E.: DL 79249 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1545.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét maradványa. 

R.: ZsO. V. 350. sz. 
Megj.: 'Csak a hátoldalon szereplő információ. 

582. (1415. március 13. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint Gara-i 

Miklós nádor oklevelének értelmében, László nádori jegyzővel tanúul küldte Mihály 

testvért, akik 1415. márc. 13-án (in 8. die diei medii Quadr., a. d. 1415 ), a szomszé-

dokkal, határtársakkal és Bathmonostra-i Thewthews László mr.-rel Kerekeghaz és 

Kerdueles birtokokra mentek, de azok hatáijárását Bol-i Gergely távolmaradása miatt 

nem tudták elvégezni. 

E. : -
Tá.: Garai Miklós nádor, 1420. márc. 2. DL 79599 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1771.) (E.-ről.) 
K.: Z. VI. 591. (400. sz.). (Tá.-ban.) 
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583. 1415. április 10. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak ( 

Ro. semp. aug., H) , hogy 1415. márc. 28-án ( f . V. prox. an.fe. Passce d., a. eiusdem 

1415.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Bathya-i János fia: 

Jakab királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik ápr. 8-án (in die 

Concussionis ovorum) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1407.] 

jún. 26-án (die. domin. prox. an. fe. Vis. B. Marié virg.) Bol-i András fia: Gergely, 

Bathmonustra-i Thevthes (dict.) László fia: László mr.-nek és fiának: Jánosnak 

Mayossa-i jobbágyaitól, tudniilik Bors (dict.) János fiaitól: Györgytől és Tamástól 

egy hordó (vas) bort és egy kazal (acervus) szénát 20 új forint értékben elrabolt és 

Bol birtokra vitetett, per lévén köztük függőben, mind igazak. A tudományvétel napján 

a kiküldöttek Gergelyt, Bol birtokán máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi 

különös jelenlét elé idézték, László mr. ellenében. D. 3. die diei inquisicionis et 

evocacionis predict., a. d. supradict. 

E.: DL 79254 (Zichy cs. zsélyi It. 212. 1547.) Hátoldalán kerek pecsét maradványa. (Hiányos.) 
R : Z. VI. 355. (a 232. számú oklevél apparátusában). 

584. 1415. április 10. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak ( 

Ro. semp. aug., H.), hogy márc. 28-án ( f . V. prox. p. domin. Ramispalmarum) Budán 

kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Bathya~£agya-i János fia: Jakab 

királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik ápr. 8-án (in die Concussionis 

ovorum) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Bol-i Gergely, 

Bathmonostora-i Thevthes (dict.) László mr. Kerekyghaz nevű birtokának azon ha-

tárjeleit, amelyek ezen birtokot Kerthueles birtoktól választják el, kiszánttatta, vala-

mint azt az erdőt, amelyen túl Narad birtok felé kell menni kivágatta, per lévén füg-

gőben közöttük, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Gergelyt, Bol 

birtokán máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi különös jelenlét elé idézték, 

László mr. ellenében. D. 3. die diei inquisicionis et evocacionis predict., a. d. 1415. 
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E.: DL 79255 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1548.) Hátoldalán egykorú feljegyzés és kerek pecsét marad-
ványa. (Hiányos.) 

K.: Z. VI. 354-355. (232. sz.). 
R.: ZsO. V. 478. sz. 

585. 1415. május 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje, az előtte Gara-i Miklós 

nádor és ffater-e: János nevében megjelenő Zenthmarton-i Pál fia: Miklós mr. Soklos-i 

castellanus kérésére, saját, 1409. nov. 18-án (8. die fe. B. Martini ep. et conf, a. d. 

1409.) kelt nyílt oklevelét (lsd. 532. sz.) most fiiggőpecsétjével megerősített privilégi-

umába úja át. D. f. VI. prox. an. fe. Penth., a. d. 1415. György lévén a peijel, Pál a 

custos, egy másik György pedig a kántor. 

E.: DL 9607 (NRA. 1516. 13.) Kétsoros, dísztelen kezdő C betűvel. 

586. 1415. május 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje, az előtte Miklós nádor-

nak és frater-ének: Jánosnak a nevében megjelenő Zenthmarton-i Pál fia: Miklós mr. 

Solkos-i [!] castellanus kérésére, saját, [1409.] dec. 7-én (in 15. die fe. B. Clementis 

pape) kelt nyílt oklevelét (lsd. 533. sz.) most privilégiumba íija át. D. f. VI. prox. an. 

fe. Penth., a. d. 1415. György lévén a peijel, Pál a custos, egy másik György pedig a 

kántor. 

E : DL 9610 (NRA. 1516. 14.) 
R.: ZsO. V. 638. sz. 

587. 1416. május 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Morianfalwa-Moryanfalwa-i György fia: Mihály, carnalis frater-ének: Ferencnek és az 

ő fiának: Jánosnak a terheit is magára vállalva, a másikról pedig Fyzesd-i Domonkos 

fia: Litteratus Péter mr. szlavón al-bán (vicebanus), carnalis ffater-e: Fülöp és 

condivisionalis ffater-e: Fyzesd-i Pethew fia Péter fia: István terheit is magára vállalva 

megjelenvén megegyeztek, hogy ha valamelyikük örökös nélkül halna meg, akkor an-
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nak valamennyi öröklött és szerzett birtokát és birtokrészét, de különösképp 

Moryanfalva-t és Fyzesd-et, a másik fél örökli. D. f. II. prox. p. fe. B. Philippi et 

Jacobi ap., a. d. 1416. 

E.: Jugoszl. Akad. 8. 64. (DF 230963) Nyílt oklevél. 
R.: Isprave 1531. sz., máj. 3-i dátummal (latin). 

ZsO. V. 1850. sz. 

588. 1416. május 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, Gadan-i Mihály hit-

vese (K. szerint: Katalin úrasszony) megjelenvén, az alábbi személyeket vallja ügyvé-

deinek: félje Mihály, Gadan-i (dict.) György, János fia: Lucas, Kaydach-i Máté, Farkas 

János, Dorog-i Litteratus Antal, Versend-i Gergely, Iwanfalua-i Tamás, Mare-i Nagy 

(magnus) János és Boly-i Benedek. D. f. IV. prox. p. fe. B. Urbani pape, a. d. 1416. 

E.: DL 79332 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1595.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
K.: Z. VI. 408. (275. sz.). 
R.: ZsO. V. 1927. sz. 

589. 1417. március 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (Ro. semp. aug., H.), hogy 1417. febr. 22-én (in fe. B. Petri ap. ad Kathedram, a. 

d. 1417.) Konstanzban (Constancie) kelt és itt átírt parancslevelének engedelmesked-

vén, Hernadfalwa-i Domonkos fia: István királyi emberrel tanúul küldte András pap 

testvért, akik márc. 15-én (4. die fe. B. Gregorii pape) a Baranya m.-i Papd, Zenazegh 

és Vylak nevű birtokokra menvén, azokat királyi adomány címén Gywla-i Path fia: 

Kelemen és Mihály fia: László tulajdonába iktatták, utána pedig három napig ott vára-

koztak de ellentmondás nem merült fel. D. 5. die diei introduccionis et statucionis 

predict ., a. d. prenotato. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 34. (DF 259942) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés valamint kerek pecsét darabkái. 
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590. 1417. július 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

király (Ro. semp. aug., H.) parancslevelének engedelmeskedvén, Zala-i György királyi 

emberrel, az udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte Imre pap testvért, akik júl. 

13-án (in fe. B. Margarethe virg.) Pesthynye-i András fiai: László és János, valamint 

Mihály fia: János Pesthynye-n lévő Berk nevű birtokrészére mentek, és azt, királyi 

adomány jogán, Bwyak-i János fia: László mr.-nek és örököseinek a tulajdonába ik-

tatták, senkinek az ellentmondását nem véve figyelembe. Erről a konvent privilégiumot 

ad ki László mr. számára. D. 4. die diei statucionis predict., a. d. 1417. György lévén a 

perjel, Gál a custos, egy másik György pedig a kántor. 

E.: DL 10594 (NRA. 1517. 28.) Kétsoros, dísztelen kezdő C betővel. 

591. 1417. december 19. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) egyház konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. semp. aug., H.), hogy Gara-i Miklós nádor, a kunok bírája, Frigyes szekszárdi 

apát és konventje számára egy évre kiadott, általános érvényű oklevelének értelmében, 

Sarogh-i Benedek királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik dec. 17-én 

(f. VI. prox. p. fe. B. Lucie virg.) Bathya-i Pált és Jakabot, Bathya birtokon, [1418 ] 

jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) a királyi jelenlét elé idézték, a szekszárdi apát és kon-

ventje ellenében. D. 3. die diei evocacionis predict., a. d. 1417. 

E.: DL 79444 (Zichy cs. zsélyi It. 218. B. 131.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

K.: Z. VI. 482. (332. sz.). 

592. 1418. január 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Zsigmond 

királynak (Ro. semp. aug., H.), hogy 1417. dec. 21-én (in fe. B. Thome ap., a. d. 

1417.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

MarothMuar~Marothfahva-i Miklós fia: András királyi emberrel tanúul küldte Máté 

testvér diaconus-t, akik jan. 2-án (2. die fe. Circ. d.) megtudták, hogy a parancslevél-
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ben foglaltak, miszerint Aranyad-i János és Balasefalwa-i Per György, Chuza-i 

Desew fia: István parancsára, valamint Veres János, Bouth Benedek, Sypus~Shypws 

István, Balita Bálint, Shypws Mihály, Zakach Péter, Ponthyus Mihály, Fabius János, 

Szolga (sclavus) Lőrinc, Pastor Antal, Tóth Gergely, Balázs fia: Márk, Nagy 

(magnus) György, Mochar László, Bocha János, Lewche Mihály, Szabó (sartor) Pál, 

Fabius, Zekeres János, Feys~Feyes György, Feyes János, Meche Balázs, Kortya, Mi-

hály, Domonkos, Márton, András, Veres Benedek, Veres Atha, Nemeth Egyed, Tamás 

fia: Benedek, Benedek fia: István, Benedekfia: János, Tamás fia: Bálint, Mukay Gál, 

Sark Lucas, Nykus Pál, Demes Benedek és Jakab, Bothus István, Bak István, Dyak 

Jakab, Mathyr Ippolitus, Mank György, Inas Gál, Zekeres Demeter, egy másik De-

meter, Cosmas, Cyka László, János fia: György, Zathar János, Varga Jakab, Chykus 

István, Szabó (sartor) Ambrosius, Bertalan, Jakab, Antal, Jakab, Keke Antal, Bothus 

János, Miklós, Fruthuel Benedek, Benche, Jakab, Damianus és András, Zepse-i lako-

sok társaságában, [1417.] nov. 10-én ( f . IV. prox. an.fe. B. Martini conf.), dec. 24-

én és 23-án ( f . VI. etV. an. fe. Nat. d.) fegyveresen a néhai Gywla-i Frank fiainak: 

Ferencnek és [Péternek ?]*, valamint Frank özvegyének: Anna úrasszonynak Nana 

nevű birtokára törtek, az erdőket kivágták, a fát pedig elszállították, mind igazak. D. 

3. die diei inquisicionis predict., a. d. 1418. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 40. (DF 259948) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne 'Chwza' névalak, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

Megj.: *A pecsétfelfüggesztő zsinórtól nem látható. 

593. 1418. március 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Nemptyzenthrakagh-

i Paucel (dict.) Péter, a pécsi kápt. ügyvédvalló levele révén feleségének, a néhai Papd-

i Sánta (claudus) Balázs leányának: Orsolya úrasszonynak a nevében megjelenvén el-

mondta, hogy felesége, jóllehet a néhai Balázs Baranya m.-i Papd, Zenazegh, Wylak és 

Chath birtokai miatt - amelyeket Zsigmond király (Ro. semp. aug., H.) az oklevelében 

foglalt érdemeikért Gywa~Gywla-i Path~Paath fia: Kelemen és Mihály fia: László mr -

eknek adományozott - Peren-i Péter c., ob. előtt sokáig pert folytatott, végül belátván, 

hogy azok nem őt illetik, az említett Kelemennek és Lászlónak adományozza, egyben 

pedig kötelezi magát, hogy amennyiben azok miatt újra pert indítana ellenük, akkor a 
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per kezdete előtt, a bíró része nélkül értendő 50 M. dénárt tartozik fizetni nekik, kész-

pénzben. D. f. II. prox. p. domin. Judica, a. d. 1418. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 38. (DF 259946) Hátoldalán azonos kéz írásával 'donacione regis' 
feljegyzés és kerek pecsét maradványa. 

594. 1418. április 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Zsigmond 

királynak (Ro. semp. aug., H., Da., C.\ hogy 1417. szept. 21-én (in fe. B. Mathei ap., 

a. d. 1417.) [...]* (Á.: Constancie) kelt és itt átírt parancslevelének engedelmesked-

vén, Herdanfalwa-i Domonkos fia: István királyi emberrel tanúul küldte András pap 

testvért, akik [1418.] márc. 21-én (in fe. B. Benedicti abb.) a Baranya m.-i Mayson 

birtokra - amelyet, miután Mayson-i Benedek és Barnabás halála után a király kezé-

re háramlóit, ő pedig Gywla-i Path fiának: Kelemennek és Gywla-i Mihály fiának: 

Lászlónak adományozott - kimenvén, azt királyi adomány címén az említett Kelemen 

és László tulajdonába iktatták, utána pedig 3 napig ott várakoztak, de ellentmondás 

nem merült fel. D. 15. die diei introduccionis et statucionis predict., a. d. prenotato [!]. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 5. (DF 259910) Nyílt oklevél. 
Á.: ismeretlen hiteleshely, 1419. máj. 27. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 36. (DF 259944) (Hiányos.) 
Megj.: *E.-ben a pecséttartó szalag takarásában. A MOL mutatójában 1417. évi dátummal szerepel. 

595. 1418. május 1. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

előtte, az egyik részről Pál lector és Imre [...]* pécsi kanonokok, a pécsi kápt. képvi-

seletében, annak ügyvédvalló levelével, a másikról pedig Gywla-i Path fia: István 

megjelenvén, azt az esküt, amelyet Istvánnak Peren-i Péter c., ob. oklevele értelmében, 

az abban foglalt tettek kapcsán, a pécsi kápt. ellenében máj. l-jén (8. die fe. B. Georgii 

mart.) 25 nemes társaságában kellett volna a konvent előtt letennie, most közös meg-

egyezéssel, minden következmény nélkül okt. 13-ra (ad 15. diem fe. B. Michaelis 

arch.) halasztják. D. 8. die predict. fe. B. Georgii mart., a. d. 1418. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 6. 42. (DF 259950) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
egykorú 'lecta' feljegyzés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

Megj.: *A pecséttartó szalag takarásában. 
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596. (1418. december 18. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Bathya-i Jakab nádori emberrel tanúul küldte Benedek pap testvért, akik [1418.] dec. 

18-án (die domin. prox. p. fe. B. Lucie virg.) Posa fia István fia: Györgyöt, Posa má-

sik István nevű fiának fiát: Györgyöt, Zeer-i God fia Sándor fia: Márkot és Szt. 

Szalvator-i (de S. Salvatore) Albertet, a Zemel birtokon lévő birtokrészükön, a másik 

félnek történő elégtétel adása végett, [1419.] jan. 13-ra (oct. fe. Epiph. d.) [a nádor 

elé] idézték, Thwthws László mr. ellenében. 

E . : -
Tá.: Garai Miklós nádor, 1420. máj. 10. DL 79606 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1773.) (E.-ről.) 
K.: Z. VI. 602-603. (407. sz.). (Tá.-ban.) 

597. (1419. április 14. - 23.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Bathya-i György nádori emberrel tanúul küldte Simon pap testvért, akik Zeer-i Posa 

fia István fiát: Györgyöt [1419.] ápr. 5-én (f. IV. prox. p. domin. Iudica) a Bool falu-

ban, majd ápr. 12-én (f. IV. sequenti) a Marothfalwa birtokon, ápr. 14-én (f. VI.) pe-

dig a Mohach mezővárosban (oppidum) rendezett vásárokon ápr. 23-ra (ad oct. 

Pasche d.) a nádori jelenlét elé idézték, Bathmonostra-i László fia: János ellenében. 

E. : -
Tá.: Garai Miklós nádor, 1420. máj. 10. DL 79606 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1773.) (E.-ről.) 
K.: Z. VI. 603-604. (407. sz.). (Tá.-ban.) 
Megj.: Vő. 1420. jún. 6. (DL 79611). Lsd. 600. sz. 

598. 1420. május 15. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1420. máj. 15-én (15. die 

fe. B. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1420.) kelt jelentő oklevele, amely szerint a királyi 

ember mellé tanúul rendelte kiküldöttjét, akik máj. l-jén (in fe. B. Phlippi ez Jacobi 

ap.) Alsolyppo-i Lőrinc fia: Pál Alsolyppo-n lévő birtokrészeire mentek, és azt teljes 
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egészében, zálog jogán Maroth-i János, egykori macsói bán tulajdonába iktatták, el-

lentmondás nem lévén. 

E.: - Tá. szerint privilégium volt. 
Tá.: Hédervári Lőrinc nádor, 1438. nov. 14. DL 10921 (NRA. 647. 37.) (E.-ről.) 

599. (1420. május 22. - június 2.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Zsigmond királynak szóló jelentő ok-

levele, amely szerint Bathya-i Gergely királyi emberrel tanúul küldte István pap test-

vért, akik [1420.] máj. 22-én (in fe. B. Elene regine) a Baranya m.-i Maysa birtokon 

lévő, K-ről a Borzauize folyó által határolt öt jobbágytelekre mentek és azokat - a 

szomszédok és határtársak jelenlétében - a néhai Bathmonostra-i László özvegyének 

és fiának: Jánosnak a tulajdonába akarták iktatni, ám ezt Hedreh-i Hedricus fia: István, 

a maga és Thamasy-i János vajda fiainak: Lászlónak és Herricus-nak a nevében is ott 

megjelenvén, ellentmondásával megakadályozta, amiért is őket a kiküldöttek, még 

ugyanazon a napon, Maysa birtokon jún. 2-ra (ad oct. fe. Penth.) a királyi jelenlét elé 

idézték, László özvegye és fia ellenében. 

E . : -
Tá.: Perényi Péter ob„ 1420. jún. 30. DL 79617 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1781.) (E.-ről.) 
K.: Z. VI. 614-615. (416. sz.). (Tá.-ban.) 

600. 1420. június 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós ná-

dornak, a kunok bírójának, hogy a néhai* Bathmonostra-i Thytheus (dict.) László fia: 

János részére, Zer-i Possa fia István fia: György, Szt. Szalvator-i (de S. Salvatore) 

Sándor fia: Márton és János fia: Albericus ellenében kiadott oklevele értelmében, 

Bathya-i Gergely nádori emberrel tanúul küldte Simon pap testvért, akik három vásá-

ron, tudniillik jún. 2-án (in fe. S. Trinit.) a monostor Babarch nevű birtokán, jún. 4-én 

(f. III.) Mohach-on, a következő nap (f. IV.) pedig Bol-on, az említett Györgyöt, 

Mártont és Albericust, a nádor oklevelében foglaltak, valamint a nádor és a másik fél 

számára 120 M. bírság megfizetése kapcsán júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis 
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Bapt.) a nádori jelenlét elé idézték János ellenében. D. 2. die diei ultimi proclamacionis 

predict., a. d. 1420. 

E.: DL 79611 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1784.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egyko-
rú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

R.: Z. VI. 605. (a 407. számú oklevél apparátusában, latinul). 
Megj.: •Csak a hátoldalon szeiplő információ. 

601. 1420. augusztus 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy mivel előtte 

Besenow-i Miklós és Tharnok-i Ágoston, a néhai Bathmonostra-i Thythews (dict.) 

László fia: János familiaris-ai, uruk nevében megjelentek, kérésükre Zsigmond király 

(Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.) 1420. júl. 26-án (2. die fe. B. Jacobi ap., a. d 

1420.) a prágai várban kelt, Bol-i Gergely és fia: Mihály részére, azok Kerthweles, 

valamint az említett János Kerekeghaz és Laymer nevű birtokai hatáijárásának elha-

lasztásáról kiadott nyílt oklevelét saját nyílt oklevelébe úja át. D. in fe. B. Laurencii 

mart., a. d. supradict. 

E.: DL 79627 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1796.) 

602. 1420. augusztus 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (Ro. semp. aug., H., Bo.), hogy Peren-i Péter c., ob.-nak, a néhai Bathmonostra-i 

László mr. özvegye és fia: János számára, a néhai Thamasy-i Vajda (Wayuoda) János 

fiai: László és Henrik, valamint Hedreh-i Hedricus fia: István ellenében kiadott 

idézőlevele értelmében, Bathya-i Gergely nádori emberrel tanúul küldte Mihály pap 

testvért, akik aug. 12-én (in fe. B. Clare virg.) Lászlót, Henriket és Istvánt, az 

Alsomayosa birtokon lévő birtokrészükön szept. 15-re (ad oct. fe. Nat. B. Marié virg.) 

a királyi jelenlét elé idézték, László mr. özvegye és fia ellenében. D. 3. die diei 

evocacionis predict., 1420. [!]. 

E.: DL 79628 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1797.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. VI. 625-626. (422.sz ). 
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603. 1420. augusztus 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1420. aug. 21-én (2. die 

fe. B. regis Stephani, a. d. 1420.) kelt oklevele, amely szerint előtte a néhai Lyppo-i 

Jakab fiai: Kenez (dict.) Mátyás, György és Miklós, carnalis frater-ük: Mihály terheit is 

átvállalva megjelenvén elmondták, hogy ínségük miatt, a saját maguk és Lyppo-i Lő-

rinc fia: Mihály Lyppo birtokon lévő birtokrészeit, elzálogosítják Maroth-i János egy-

kori macsói bánnak, 300 új királyi forintért mindaddig, míg vissza nem váltják. 

E.: - Tá. szerint nyílt oklevél volt. 
Tá.: Hédervári Lőrinc nádor, 1438. nov. 14. DL 10921 (NRA. 647. 37.) (E.-ről.) 

604. 1420. szeptember 11. előtt 

A pécsváradi konvent, a Batha-i konvent és a Bathmonostra-i László fia: János 

közti ügyben nyomozó és idéző oklevelet ad ki. 

E . : -
Eml.: Petényi Péter ob., 1420. szept. 11. DL 79634 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1794.) 
K.: Z. VI. 627. (424. sz.). (Eml.-ben.) 

605. 1420. október 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje, az előtte ura ne-

vében megjelenő Besenow-i Miklós, a néhai Bathmonostra-i Thythews (dict.) László 

fia: János familiaris-ának kérésére, Zsigmond király (Ro. semp. aug., H.) 1420. szept. 

19-én ( f . V. prox. an.fe. B. Mathei ap. et ev., a. d. 1420.) Cykador-on kelt, Bol-Bool-

i Gergely részére, az említett János ellenében, annak Kerekeghaz és Gergely 

Kerthweles nevű birtokának elhatárolása kapcsán kiadott parancslevelét most saját, 

nyílt oklevelébe íija át. D. in fe. B. Luce ev., a. d. supradict. 

E.: DL 79639 (Zichy cs. zsélyi lt. 212. 1800.) 
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606. 1420. december 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Zsigmond 

királynak (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.), hogy 1420. nov. 11-én (in fe. B. Martini 

ep. et conf., a. d. 1420.) Budán kelt és itt átírt parancsleveléiiek engedelmeskedvén, 

Bathya-i Gergely királyi emberrel tanúul küldte Mátyás pap testvért, akik dec. 9-én (2. 

die fe. Conc. virg. glor.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Bol-i 

[András fia:]* Gergely okt. 25-én ( f . VI. prox. an. fe. 00. SS.) Imre nevű familiaris-

ával Bathmonostra-i Thythews (dict.) László fiai: János, László, Miklós és György két 

Laymer-i jobbágyától, tudniillik Miklós fia: Jánostól és Wegh Györgytől két ökröt 

elvett, ezen kívül pedig okt. 30-án ( f . IV. prox. an. fe. predict.) Versend-i Bertalan 

nevű officialis-ávál, fiának: Mihálynak a kívánságára, a panaszosok Barch Pál és 

Moraz (dict.) Domonkos nevű Laymer-i jobbágyainak mezőjéről 8 ökröt elhajtott, 

mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis predict., a. d. supradict. 

E.: DL 79648 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1809.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Thytheus' névalak, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

Megj.: *Csak a hátoldalon szereplő információ. 

607. (1420-1433)* 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós ná-

dornak, a kunok bírójának, hogy Zsigmond király (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.) 

parancslevelének engedelmeskedvén, Lothard-i Mihály fia: Miklós királyi emberrel 

tanúul küldte Miklós testvért, akik júl. 4-én (f IV. prox. p. fe. Vis. Marié virg.) 

Doboka birtokrészre menvén, azt Chele birtoktól el akarták határolni, ám ezt a margit-

szigeti (de Insula Leporum) apácák nevében Chele-i [...], ellentmondásával megaka-

dályozta, amiért is a kiküldöttek az említett napon és helyen az apácákat okt. 6-ra (ad. 

oct. fe. B. Michaelis arch.) a nádori jelenlét elé idézték, Lothard-i Keserew (dict.) 

Gergely fia: János ellenében. D. 3. die diei evocacionis predict., a. d. prenotato [!]. 

E.: DL 10238 (Mon. 61. 53.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés és 
kerek zárópecsét darabjai. 

Megj.: ^Fényképén 1414. júl. 6. szerepel dátumként. 
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608. 1421. január 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i Miklós ná-

dornak, a kunok bírájának, hogy oklevelének értelmében, a királyi udvarból kiküldött 

Fyzesd-i István mr. nádori emberrel a felperes, a néhai Bathmonostra-i Thytheus 

(dict.) László mr. fia: János képviseletében Mátyás pap testvért, az alperes, Bool-i 

Gergely képviseletében pedig Mihály pap testvért küldte tanúul, akik jan. 20-án (15. 

die Epiph. d.) János Kerekeghaz és Gergely Kerthweles nevű birtokát, a felperes 

Bessenew-i Miklós, valamint az alperes Versend-i Mihály fia: Gergely nevű ügyvédje 

jelenlétében el akarták határolni. Elsőként a felperes ügyvédje mutatta meg 

Kerekeghaz vitatott határát a nádor oklevele alapján, amely szerint az, egy szántóföld-

nél kezdődik. E szántóföld mentén halad Ny-ra, 4 musdal (vulg. dict.) fához, ahol 

azonban már csak azok tuskóit (truncus) és kis cseijéket (virgultum) találtak. Innen, az 

oklevél szerint DNy-ra, Kerthweles faluval szemben, egy szántóföld mentén folytató-

dik, egy harazthfa (vulg. dict.) nevű tölgyfáig, ahol azonban, mivel azt az alperest ki-

ásta, semmit nem találtak. Innen a határ D felé, egy Zekchew-ről Narad birtok felé 

vivő, régi úton halad és keresztezi a Kerthweles faluba tartó utat. Sokáig halad D-re, 

míg D-ről Narad, K-röl Kerekeghaz határa következik. Az alperes ügyvédje szerint 

azonban, itt Narad és Kerthweles határos. 

Ezután az alperes ügyvédje mutatta meg Kerthweles határát, amely a felperes 

Laymer nevű birtoka mellett kezdődik, egy geph (vulg. dict.) nevű, műveletlen földnél, 

amely mentén DNy felé halad, és egy szántóföldön álló 4 musdal (vulg. dict.) fához ér, 

amelyek azonban már elpusztultak. Innen a szántóföld metén harazthbokor (dict.) ne-

vű bozóthoz ér, ahol harazthfa (dict.) fa állt, de ott csak a bozótot találták. Ezután a 

Zekchew-ről Narad-ra vezető út következett, amely azonban a felperes ügyvédje sze-

rint nem Zekchew-ről, hanem Mohach-ról tart Narad-ra. Ezen az úton érték el azt a 

hatáijelet, amely Ny-ról Narad, K-ről Kerekeghaz és Kerthweles birtokokat választja 

el, a felperes ügyvédje szerint azonban ott csak Narad és Kerekeghaz határos. Mint-

hogy a felperes ügyvédje a másik fél hatáijárásának, a Mohach-ról Narad-ra vivő úttól 

kezdve ellentmondott - szerinte ugyanis az a rész Maysa birtokhoz tartozik - , így a 

birtokok közti határ és ezáltal, a fogott bírák segítségével 2 ekealjnyira becsült földda-

rab továbbra is vitatott maradt, ezért a konvent az ügyet, megfontolás végett vissza-

küldi. D. 6. die diei execucionis premissorum, a d. 1421. 
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E.: DL 79652 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1813.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. VIII. 1-5. (1. sz.). 

609. 1421. március 28. 

A pécsváradi (Pechwaradyensis) monostor konventje tudatja, hogy Nogwagh-i 

Dénes fia: János nemes férfiú, a néhai Gywrkuny-i Iwan fia: Desew és Kysazzonfalua-i 

Pál fia: István mr. özvegyének familiaris-a, úrnője nevében megjelenvén elmondta, 

hogy miután úrnője, az említett Desew fiával: István mr.-rel sokáig pereskedve, 

oklveleinek őrzési jogát elvesztette, ezért most bemutatja a konvent 1381. aug. 15-én 

(in fe. Ass. virg. glor., a. d. 1381.) kelt, érvényes és valódi (ratus et verus) pecsétjével 

megerősített, nyílt oklevelét (lsd. 355. sz.), amelyet a konvent, mivel az teljesen ép 

volt, István mr. számára, a nagyobb jogbiztonság érdekében privilégiumába ír át. D. f. 

VI. prox. p. fe. Passce d., a. eiusdem 1421. Márton lévén a peijel, Gál a custos, 

György pedig a kántor. 

E.: DL 6817 (NRA. 390. 11.) 

610. 1421. július 28. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Zsigmond 

királynak (Ro. semp. aug., H., Bo.), hogy 1421. jún. 8-án (die domin. prox. an. fe. B. 

Barnabe ap., a. d. 1421.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Sarogh-i János királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik júl. 26-án 

(sabb. prox. p. fe. B. Jacobi ap.) megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, misze-

rint Rozgon-i István mr. familiaris-a és Bodula-i officialis-a: Sebestyén, a néhai 

Bathmonostra-i Thytheus (dici.) László fiai: János, László, Miklós és György Lak-i 

jobbágyától 1 ökröt elvett és feldaraboltatott, két jobbágyukat megverette, 4 jobbá-

gyot elfogott és elhurcolt, értük 32 aranyforintot követelt, a birtokhoz tartozó földeket 

felszántatta, másik 4 jobbágyot, tudniillik Wayda fia: Mihályt, Thurus (dict.) Jakabot, 

Sypus (dict.) Benedeket és Wayda (dict.) Pétert, a terragium megfizetése nélkül ura 

birtokára átköltöztetett. Mindezen kívül Litteratus István, Rozgon-i István familiaris-

aival, jobbágyaival, népeivel és hospes-eivel Lak faluba menvén, a plébános házát 
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lerombolta, két hordó (vas) bort és a templom két könyvét elvitte, Jakab villicus házát 

és kertjét feldúlva pedig 3 tunella bort elrabolt, Imrét, a falu bíráját pedig elfogta és 

3 hónapig fogságban tartotta, mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis predict., a. d. 

prenotate. 

E.: DL 79691 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1839.) Nyílt oklevél. 

611. 1421. augusztus 15. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

király [...] 1421. ápr. 17-én ( f . V. prox. p. fe. B. Tiburcii et Valeriani mart., a. d. 

1421.) Broda-n kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Versen~Wersend-

i János királyi emberrel tanúul küldte Demeter pap testvért, akik aug. l-jén (in fe. ad 

vincula B. Petri ap.) a Baronya m.-i Monosthor, [...], Rekas és [...] birtokokra, vala-

mint a Pwztharekas és a Kerthweles[...] nevű predium-okra menvén, azokat, a szom-

szédok és határtársak, tudniillik [,..]-i Benedek, [...]-i Mihály, [...], Momad-i Balázs, 

[...], Sarogh-i Thompa Tamás, Herend-i György, Hethen-i [...], Tahapaz-i András, 

Karachond-i László és Mathwchina-i Péter jelenlétében, királyi adomány jogán, László 

és Miklós tulajdonába iktatták, majd 3 napig a helyszínen várakoztak, de ellentmondás 

nem merült fel. D. 15. die diei introduccionis et statucionis prenotatarum, a. d. 

supradict. György lévén a perjel, Demeter a kántor, Gál pedig a custos. 

E.: - Á. szerint pergamenre írt oklevél volt. 
Á : Mátyás király, 1481. júl. 20. Akad. lt. Kolozsvár. Toldalagi lt. 35. (DF 257499) (Hiányos.) 

612. 1421. október 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Gywla-i Path fia: 

István, a maga, valamint carnalis ífater-e: Gywla-i Kelemen fia: János nevében is 

megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy miként megtudták, Bakonya-i János fia: István, 

valamennyi Somogy- és Baranya m.-i birtokukkal kapcsolatban csalárd módon mente-

sítő levelet adatott ki a maga számára, amitől most másokkal együtt el is tiltják őt. D. 

8. die fe. B. Michaelis arch., a d. 1421. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 7. 6. (DF 259957) Hátoldalán kerek pecsét darabkái. 
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613. 1422. március 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Chaph-i Pál nemes, a 

maga, valamint fiai: György, Domonkos és Zsigmond, továbbá carnalis ffater-ei: And-

rás és fia: Antal, Domonkos, Péter ?-i (de Nicola dominarum ?) plébános, László és 

fia: István, valamint Miklós és fia: János nevében is megjelenvén, Zsigmond királyt 

(Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.) a Beregh m.-i Kovazo és Almás nevű birtokok el-

adományozásától, eladásától, vagy bármiféle elidegenítésétől, Kazon-i Pogan (dict.) 

Domonkost pedig, de mindenki mást is, azok megvételétől, megszerzésétől és haszon-

vételeik élvezetétől eltiltja. D. 2. die fe. B. Gregorii pape, a. d. 1422. 

E.: Akad. lt. Kolzsvár. Vécsey lt. 152. 166. (DF 254376) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és 
kerek pecsét darabkái. 

614. 1422. május 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Zsigmond 

királynak (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.), hogy 1422. máj. 11-én ( f . II. prox. p. fe. 

B. Johannis an. portám Latinam, a. d. 1422.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének 

engedelmeskedvén, Bolhafalua-i Tamás királyi emberrel tanúul küldte jegyzőjét 

(nótárius), Kelement, akik máj. 15-én (f. VI. prox. an. fe. Asc. d.) megtudták, hogy a 

parancslevélben foglaltak, miszerint Tharpson-i Anthimus fiai: János és Osvaldus, 

valamint ezen János fiai: Miklós és János parancsára, Gersafalua-i Demeter, frater-

e: György és Kis (parvus) György nevű familiaris-aik, továbbá Dénes fia: János, 

Tóth Máté, Sythew Péter, Briccius fiai: Péter és Bálint, Sythew János és Briccius fia: 

László nevű Bodogazzonfalua-i, Kylianus fia: János, Tarka Gál, Lucas fia: Gál, 

Rado (dict.) Bálint, Kovács (faber) János, Balázs fia: István, Thompa (dict.) Lucas, 

Kovács (faber) Péter, Kathaz János, Kuwer Balázs, Bodogh Lőrinc, Seuthew Péter, 

Thompa (dict.) Márk, Gál fia: Tamás, Radó János, Damianus fia: Gergely, Rawas 

Tamás, Kathona (dict.) János és Zewke Elyas nevű Naghabol-i, Tarka János, András, 

Lodomer, Kovács (faber) Mihály, Pál fia: Jakab, Márk fia: Tamás, Zyluas Péter, 

Fekethew Benedek, Demeter fia: György, Santha Fábián, Balázs villicus. Kovács 
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(faber) János, Márk fia: Dénes, Kis (parvus) Jakab és Chonka István nevű Kyszabel-

i, Farkas János, Nagy (magnus) János, Chonka Mihály és Antal, Kerdes Miklós, 

Mátyás, Pogachas (dict.) István, Buza Tamás, Zalo Benedek, Kis (parvus) Sebestyén 

és Zalokf...] nevű Somoghfahva-i, Chak (dict.) Pál fia: Miklós, Sebestyén, Byro 

György és Szabó (sartor) Vince nevű Zygeth-i, [...J-i Tamás és fia: János, Mirko, 

Bakos Jakab, György, Alzegy Miklós, László, Mathkos Mihály, Kanyar János, 

Litteratus Egyed, Tamás és [HJenche fia: János nevű Gonas-i, Dragas, Chyma 

László és Vince fia: György Sendekwgh-i, Nagy (magnus) János nevű Malonfalua-i, 

Zantho Tamás, Farkas, Kadas, János és fia: Balázs, Ágoston fia: János, Bed[...] 

Balázs, Borsos Tamás, Pál, és László nevű Wisafalu-i [?] jobbágyaik az emiitett Pé-

ter és Fülöp Peterfalua-n álló házára törtek, ott Balázs ojficialis-t megverték, ottani 

jobbágyaikat elfogták és elhurcolták, a faluhoz tarozó Kwtheleke nevű földet elfog-

lalták, a Retifalua nevű birtokhoz tartozó erdőjüket kivágták, a fát elszállították, a 

Peterfalua és Bodugazonfalua közti határjeleket megsemmisítették, a faluhoz tartozó 

szántóföldeket, kaszálókat és erdőket pedig elfoglalták. A Peterfalua-hoz tartozó er-

dőben Anthimus fiai két, Fyzesd-i jobbágyra törtek és lovaikat elvették. Ezen kívül 

Tamás fia: Benedek nevű jobbágyuk fegyveresen Peterfalua-ra menve, ott több job-

bágyot megsebesített, egy lovat pedig leölt. Antal fia: János a panaszosok jobbágya-

itól 4 aranyforintot elvett, amikor pedig azok a Zentherzebet-en tartandó vásárra 

igyekeztek, kifosztotta őket. Anthimus fiai ezen kívül a panaszosok Rendi [?] nevű 

birtokára törtek, az ahhoz tartozó erdőket elfoglalták és kiirtották, az említett 

Osvaldus pedig familiaris-aival és jobbágyaival, felfegyverkezve, a panaszosok 

Bothka nevű birtokára rontott, mert ottani familiaris-aikat karddal meg akarta ölni. 

Dombo-i Péter fia: György, János fiai: Zayhanus, Lőrinc, György és András, 

Dombo-i Corrardus fia István fia: István, a közelmúltban (diebus prox. preteritis) a 

panaszosok Peterfalua nevű birtokához tartozó Hedricussallas nevű földjét, Thegzes 

Kylianus, Zenche Farkas, Kovács (faber) Miklós, Dabar Péter, Harcba András, Máté 

fiai: László, Balázs, Imre és Péter nevű Varad-i, valamint Kovács (faber) János és 

fia: István, György fia: István, Dénes fiai: Jakab és Gál, továbbá ezen Dénes frater-

e: Benedek, Farkas Pál és Demeter nevű Gywrgyuege-i, Malnar János és László, 

valamint Bochkur Mihály nevű Zygeth-i, Kerezthes János, Egyed, Jakab, János, Ja-

kab, Márton, Demeter, Kusa Jakab, Zentha fiai: János és Kylianus, Tamás, és Balázs 

313 



nevű Fe[k]eud-i és Cheklyese-i, Fonagh Péter, Demeter és Balázs nevű Machkalyk-i, 

Raden (dict.) Imre és János nevű Zador-i, Benedek, Barnabás és István nevű Dombo-

i, Keges János nevű Ad[...]-i, Fodor János nevű Apathy-i, Thar Balázs nevű 

Geresgal-i, Geuich Márk, Péter, Balázs, István, Balázs, Jakab, János, István, János, 

Farkas és György nevű Thamasy-i embereik által elfoglalták, felszántatták, a termést 

elvitték, a mogyoróerdőket kivágatták, a réteket lekaszáltatták, ottani jobbágyaikat 

pedig elűzték. Ezen kívül Péter fia: György, a néhai Zerdahel-i Márton bán özvegye 

által Péternek és Fülöpnek küldött 200 színarany forintot nem adta át, mind igazak. 

D. 3. die diei inquisicionis predict., a. d. prenotato. 

E.: Jugoszl. Akad. lt. 9. 1. (DF 231023) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
pecsét maradványa. (Hiányos.) 

R.: Isprave 358. (1616. sz.) 

615. 1423. május 22. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje tudatja, hogy 

Zsigmond király H., Ro. semp. aug, Bo., Da., C.) 1423. máj. l-jén (8. die fe. B. 

Georgii mart., a. d. 1423.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Hazugd-i Chomor (dict.) Antal királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik 

máj. 8-án (15. die predict. fe. B. Georgii mart.) a Baranya m.-i Porozlow, más néven 

Zemefalua-Ze/we/frAwi nevű birtokra és a Senyefelder-Semyefelde nevű predium-ra 

menvén, azokat, a szomszédok és határtársak jelenlétében, a néhai Gara-i Miklós ná-

dor fia: Gara-i János tulajdonába iktatták, minthogy azok őt illetik. Ellentmondás nem 

merült fel. D. 15. die diei introduccionis et statucionis predict., a. d. prenotato. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á.: Zsigmond király, 1424. febr. 18. DL 11343 (NRA. 1519. 25.) 

616. 1423. május 24. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Ibafalwa-i István fia: 

Lőrinc, Zenthgal-i Miklós fia Jakab lánya: Orsolya, valamint a néhai Zenthgal-i Tamás 

gyermekei, tudniillik fia: László és lánya: Anna nevében megjelenvén, az említett 

Zenthgal-i Miklóst, valamint fiait: Jakabot és Tamást, a Baranya m.-i mindkét Ewrim, 
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Mosgo, Hozzyagh, Zalazow, Gywgh és Bogur nevű birtokok eladásától, elzálogosítá-

sától, vagy bármiféle elidegenítésétől, a Zenthgal-i nemeseket pedig, tudniillik 

Zenthersebuth-i Péter fia: Pétert, hitvesét, vagyis az említett néhai Zethgal-i Miklós 

lányát: Klára úrasszonyt, különösképp pedig az említett Péter mástól született fiát: 

Jánost, de mindenki mást is, nevezetesen az említett János ffater-eit: Lászlót, Mátét és 

Istvánt, az említett birtokok és birtokrészek elfoglalásától, megszerzésétől és haszon-

vételeik élvezetétől eltiltja. D. f. II. prox. an. fe. B. Vrbani pape, a. d. 1423. 

E.: Archív Hrvatske. Doc. Med. Var. 192. (DF 218686) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés és kerek 
pecsét darabjai. 

617. 1424. február 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1424. febr. 6-án (2. die 

fe. B. Agathe virg. et mart., a. d. 1424.) kelt oklevele, amely szerint előtte Lyppo-i 

Lőrinc fia Pál fia: István, a maga, valamint carnalis frater-einek: Lászlónak és András-

nak, továbbá Domonkos fiának: Lucas-nak, valamint Vitus, György és Ambrus nevű 

fiaiknak, továbbá Margit és Anko úrasszonyoknak, valamint a néhai Lyppo-i Jakab 

lányának: Üko-nak és fiának: Mátyásnak a nevében is megjelenvén, az ott szintén jelen 

lévő Lyppo-i Jakab fiát: Kenez (dict.) Mátyást és a néhai Lyppo-i Lőrinc fia Mihály 

özvegyét: Dorottya úrasszonyt, valamint az említett Mátyás távol lévő frater-ét: Mik-

lóst és lányát: Katalint, a Lyppo birtokon lévő birtokrészük eladásától, elzálogosítá-

sától vagy bármiféle elidegenítésétől, továbbá Miklós hitvesét és említett leányát az 

abból nekik járó hitbér, jegyajándék és lánynegyed eladásától, a szintén távol lévő 

Maroth-i János bánt és fiát: Lászlót pedig annak meg- vagy zálogba vételétől és bár-

miféle megszerzésétől eltiltja. 

E.: - Tá. szerint zárt oklevél volt. 
Tá.: Hédervári Lőrinc nádor, 1438. nov. 14. DL 10921 (NRA. 647. 37.) (E.-ről.) 

618. 1425. április 25. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt Sembecz (dict.) Mi-

hály, a [székesfehérvári (Albensis) kápt. Felzekchew nevű birtokán lakó polgára 

(civis), a kápt. ügyvédvalló levelével megjelenvén elmondta, hogy mivel azon esküvel 
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kapcsolatban, amelynek 50 nemes társaságában történő letételét Gara-i Miklós nádor, 

a kunok bírája írta elő Zekchew-i Herchegh (dict.) István mr. számára annak kapcsán, 

hogy ezen István mr., Zekchew-i officialis-át a kápt. Felzekchew nevű birtokára küld-

te, aki 1417. ápr. 25-én (die domin. prox. p. fe. B. Georgii mart., a. d. 1417.) az ottani 

jobbágyoktól 4 ökröt elrabolt és Zekchew mezővárosba (oppidum) hajtott, most fo-

gott bírák közbenjárásával egyezségre jutottak, és mivel István mr. a kápt.-nak min-

denben elégtételt adott, ezért őt a perrel kapcsolatos minden kötelezettsége alól men-

tesíti. D. in fe. B. Marci ev., a. d. 1425. 

E.: DL 58066 (Békássy 66.) Nyílt oklevél. 

619. 1425. június 22. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (Ro. semp. aug., H ), hogy a pécsi (Quinqeecclesiensis) kápt. számára egy évre 

kiadott, általános érvényű parancslevelének engedelmeskedvén, Zenthiuan-i Pál királyi 

emberrel tanúul küldte András pap testvért, akik jún. 18-án (f. II. prox. p. fe. B. Viti et 

Modesti mart.) Balase-i Per (dict.) Jánost, Miklóst, Tamást és Györgyöt, a pécsi kápt. 

per alatt álló, Merse nevű birtokán, aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a királyi je-

lenlét elé idézték, a kápt. ellenében. D. 5. die diei evocacionis predict., a. d. 1425. 

E.: DL 79982 (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 75.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Balasey' névalak, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. VIII. 245-246. (162. sz.). 

620. 1425. július 16. 

A p[écsváradi] monostor kon[ventje] jelenti Zsigmond királynak (Ro. semp. 

aug., H.), hogy Paloch-i Mathyus c., ob.-nak Imre Cykador-i apát részére, Sarogh-i 

János és Mihály, valamint Bathya-i Jakab és Gergely ellenében kiadott idézőlevele 

értelmében, Wruus-i Bertalan királyi emberrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik 

júl. 13-án (in fe. B. Margarethe virg. et mart.) az említett Jánost és Mihályt Sarogh 

nevű, Gergelyt pedig Bathya-n lévő birtokrészükön, az idézőlevélben foglaltak kap-

csán aug. 1-jére (ad. oct. fe. B. Jacobi ap.) a királyi jelenlét elé idézték, Imre apát elle-

nében. D. 4. die diei evocacionis predict., a. d. 1425. 
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E.: DL 79991 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 147.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

621. 1426. április 10. 

A pécsváradi ([...Jradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond királynak 

(Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.), hogy 1426. jan. 2-án (2. die fe. Circ. d., a. 

eiusdem 1426.) Trencsényben (Trinchinium) kelt, Baranya m. c.-einek és alispánjainak 

címzett, és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Balázs pécsváradi 

(Peczwaradiensis) apát és Zekchw-i Herchegh László királyi emberekkel tanúul küldte 

Mihály pap testvért, akik ápr. 8-án (f. II. prox. p. domin. Qasimodo geniti) Baranya 

m., Nagfalw-ban (Á.: Naghfalw) tartott nemesi törvényszékére mentek, ahol is, az 

egyik részről a néhai Bathmonostra-i Thythews László fia: János udvari ifjú és 

carnalis frater-e: Miklós, a másikról pedig Maroth-i János macsói bán familiaris-ai, 

Bakanya-i László, Fyzesd-i Domonkos fia: Fülöp és Hernadfalwa-i Antal, bár ügyvéd-

valló levél nélkül, és a bizonyítási eljárástól elzárkózva megjelentek. A törvényszék 

előtt, Lewe-i Tamás és Lypmer-i (Á.: Lyppyk [?]) Miklós fia: János alispánok és szol-

gabírák jelenlétében, az alábbi személyek megesküdtek rá, hogy az említett János bán 

néhány nappal azelőtt, számos emberével és familiaris-ával, a szintén említett László 

fia: János és Miklós, valamint carnalis frater-eik, László és György Buzuldegh (Á.: 

Bwzeldegh) nevű birtokának 18 határjelét leromboltatta, a birtokhoz tartozó földek és 

erdők nagy részét pedig elfoglalta, illetve saját, Lippo~Lyppo nevű birtokához csatol-

ta. A kereszt jelét megérintve esküt tett: 

Lypo-i Lucas, valamint fiai: Vitus és György, Sarogh-i Simon fia Péter lánya: 

[Klára úrasszony,] Ivan~Iuan~Iwan-i (Á.: Iwan) Hin (A.: Hym) fia György lánya: 

Elena, Balase-i Simon lánya: Erzsébet, Chepanfalwa-i (A.: Chepanfalua) Jakab fia Ist-

ván lánya: Katalin, [Sarogh-i] Benedek fia Péter lánya: Elena, Sarogh-i Madaraz István 

fia Mihály lánya: Erzsébet, Sarogh-i Miklós fia Gergely lánya: Margit, Doboka-i 

György, Chepan-i Mihály fia: János, Ormand-i Bathyan Pál, valamint fiai: Mihály [és 

Miklós], Lőrinc fia: János, Pál fia: Benedek, Benedek fia: Lőrinc, István fia. Máté, 

Sarogh-i János fia: Fülöp, Balasefalwa-i (Á.. Balasewfalua) Per György, Gergely fia: 

Mátyás, András fia: [János], Antal fia: Lőrinc, Benedek fia: János, Mihály fia: Mihály, 

Sarogh-i István fia: János, László fia: János, Chepanfalwa-i (A.: Chepanfalua) Pál fia: 
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János, [János fia:] György, Sarogh-i György fia: Máté, Balasefalwa-i Balázs fia: Mik-

lós, és frater-e: János, Mihály fia: Kelemen, Sarogh-i János fia: László, Iuan-i (A.: 

Iwan) Lucas fia: Jakab, Thamasy-i János vajda fia: László Mayosa-i (A.: Maysa) 

officialis-a: Tamás, ura nevében, Vince, Sarogh-i Jakab [fia:] János, [Ormand-i Miklós 

fia:] György, Ormand-i Iwan fia: János, Mayosa-i (A.: Maysa) Hedricus fia: László, 

Iwan-i Mihály fia: László, Buzuldegh (Á.: Bwzeldegh) határszomszédai. János fia: 

Gergely, [Monostor-i László] fia: László, Bathya-i (Á.: Baryath) János fia: Jakab, 

Buzuldegh szomszédai. Chemen-i Lőrinc fia: István, Gybarth~Gybard-i Keserew 

(dict.) Miklós, Henrik pécsi püspök nevében, a kápt. ügyvédvalló levelével László 

kanonok, Sagh-i (Á.: Algh) Miklós fia: László, Monyarod-i Ippolitus (Á.: Ipotus) fia: 

Miklós, [Berg]enye~Bergengye[-i Pál fia: István] (Á.: Bergengye-Bergendye), 

Gybard-i (Á.: Gybarth) Porkoláb (dict.) Péter, Bergengye-i (Á.: Bergendye) István, 

Imre Cykador-i (Á.: Czykador) apát nevében [Besenew-i] (Á.: Besnew) Fülöp, 

Dersfalwa-i János fia: Mihály, [Pilche-i Pál] fia: Balázs, Marky-i Jakab fia: István, Já-

nos Batha-i apát nevében Pilys (Á.: Pylyz) László, Barlyad-i (Á.: Baryath) János fia. 

István, Barlyad-i János [fia:] Tamás, Willyan-i (Á.: Wyllyan-Wylyan) Balázs fia: [Fü-

löp,] Thapaz-i Bertalan fia: László, Kessefalwa-i (Á.: Kesefalua) Mihály fia: István, 

Barlyad-i (Á.: Baryath) Máté, Barlyad-i (Á.: Baryath) Demeter, Polche-i Pál fia: Já-

nos, Versend-i Szabó (sartor) (Á.: Faruas) Péter, Lothard-i (Á.: Lothhard) Pál, 

Lothard-i (Á.: Lothhard) György, Vyllyan-i (Á.: Wylyan) György fia: János, 

S[ensath]-i Dénes, Darabosfalwa~Darabusfalwa-i Péter fia: Mihály, Popd-i Zwche (Á.: 

Senche) [Dénes], Vyllyan-i (Á.: Wylyan) György, Syllyewd-i (Á.: Sydrewd) Jakab, 

Darabusfalwa-i Péter fia: János, Polche-i (Á.: Poche) Demeter, H[erend]-i Egyed fia: 

János, Herend-i Imre, Kekogh-i Dwl (dict.) István, Polche-i Péter, Susman György, 

ura, Abolma-i Far[casius] nevében, [Bylye]-i Miklós, Thapaz-i Vas (dict.) (Á.: Was) 

Egyed fia: János, Versend-i András fia: Antal, Darabusfalwa-i (A.: Darabosfalua) Pé-

ter fia: László, Herend-i (Á.: Hernád) Péter fia: Miklós, Scensath-i (Á.: Sensath) Pé-

ter, Scensath-i (Á.: Sensath) Miklós fia: Pál, Kemed-i István fia: János, Hazugd-i (Á.: 

Hazwgd) Imre fia: Antal, Kemed-i Tamás fia: Miklós, Kemed-i István fia: Benedek, 

Versend-i Simon, Versend-i Gál, Zenthmihal-i (Á.: Zenthmyhal) János fia: Pál, 

Herman-i László, Mathuchyna-i Miklós fia: Péter, Versend-i Sebestyén fia: Bálint, 

Sydky-i (Á.: Zydky) Mihály fia. Péter, Hydaga-i György fia: Mihály, Thorde-i Do-
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monkos fia: István, Frigyes augsburgi [?] püspöknek, a szekszárdi apátság kormány-

zójának (gubernátor) nevében officialis-a: Bertalan, Thorde-i László, Gezthe-i Halmas 

(Á.: Halmy) Egyed, Thapaz-i Péter, Erdewhath-i Gergely fia: Balázs, Lelez-i Benedek 

fia: Antal, Mykocha-i Lőrinc fia: György, Hydaga-i János, Gezthe-i István fia: Kele-

men, Venche-i (Á.: Venthye) Pál fia: Domonkos, Lothard-i László fia: László, 

Jakabfalwa-i (Jakabfalua) Miklós fia: Benedek, Mathuchyna-i László fia: István, me-

gyebeli nemesek, valamint Sarogh-i Tamás fia: Benedek, határszomszéd. D. 3. die 

attestacionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 80040 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2040.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
Á: Garai László nádor, 1449. márc. 25. DL 80941 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2554.) (E.-röl.) (Hiá-

nyos.) 
K.: Z. VIII. 277-282. (183. sz.). (E.-ről.) 

622. 1426. április 16. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Zsigmond 

királynak (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.), hogy 1426. márc. 21-én ( f . V. prox. p. 

domin. Judica, a. d. 1426.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Balasefalwa~Balasefafalwa-i Miklós királyi emberrel tanúul küldte Ferenc papot, akik 

ápr. 15-én (f. II. prox. p. domin. Misericordia d.) Posa fiait: Gergelyt és Gábort, vala-

mint [a néhai]* Zer-i Sandrinus fiait: Márkot és Istvánt, Emel birtokon lévő birtokré-

szükön máj. 1-jére (ad. oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi jelenlét elé idézték 

Bathmonostra-i Thythews László fia: János ellenében. D. 2. die diei evocacionis 

predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 80042 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2041.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Zeer' névalak, egykorú feljegyzés, valamint kerek pecsét darabjai. 

Megj.: 'Csak a hátoldalon szereplő információ. 

623. 1426. július 22. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt Szenttrinitás-i (de S. 

Trinitate) Vaas (dict.) Jakab megjelenvén, Kasad-i Nakas (dict.) Jakab lányait: Anna és 

Dorottya úrasszonyokat, továbbá Zsigmond királyt, a Baranya m.-i Kyskasad nevű 

birtok eladományozásától vagy bármiféle elidegenítésétől, mindenki mást pedig annak 
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megszerzésétől és haszonvételeinek élvezetétől eltiltja. D. in fe. B. Marié Magdalene, 

a. d. 1426. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 2. 11. (DF 260348) Nyílt oklevél. 

624. 1426. november 26. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt, miután az egyik 

részről Kemenfalua-i János fia: Lucas, camalis frater-ének: Tamásnak és soror-jának, 

Kemenfalua-i Márk hitvesének: Barbara úrasszonynak a terheit átvállalva, a másikról 

pedig Kemenfalua-i Mihály fia: Bálint, anyjának: Katalin úraszonynak, frater-ének: 

Györgynek, továbbá soror-ja nemes gyermekeinek: Margitnak, Katalinnak és Magdol-

nának terheit átvállalva megjelenvén, fogott bírák közvetítésével minden ingó és in-

gatlan vagyonukat - a művelt és műveletlen szántóföldek, mezők, erdők és berkek 

kivételével - két, egyenlő részre osztják. Eszerint az egyik szőlő, amelyet Thaswl 

(dict.) András gondozott, Bálintnak, Györgynek, Katalin úrasszonynak és a gyerme-

keknek jut. A másik, amely egykor István fia: Gál és Parragh (dict.) Péter tulajdona 

volt, most Lucas-é és Tamásé lesz. A felek a megállapodás megtartását kölcsönösen 

szavatolják. D. f. Dl. prox. p. fe. B. Katherine virg. et mart., a. d. 1426. 

E.: DL 80076 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 153.) Nyílt oklevél. 
K.:Z. VIII. 309-310. (196. sz.). 

625. 1427. február 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Abel-i András fia 

Antal fiai: János és András, camalis frater-üknek: Josa-nak a terheit is átvállalva meg-

jelenvén, fogott bírák közvetítése révén, a néhai Bathmonostra-i Thythews (dict.) 

László fiait: Jánost, Lászlót, Miklóst és Györgyöt, a köztük fennálló minden bírság (pl. 

ge.: birsagiorum) és mindazon per alól, amelyeket a néhai Kisfalud-i Wezeus (dict.) 

Tamás fia: György révén indítottak, mentesítik. D. die domin. prox. p. fe. B. Valentini 

mart., a. d. 1427. 

E.: DL 80135 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2059.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. VIII. 342. (227. sz.). 
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626. 1427. március 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Mare-i Gwnya 

(dict.) Miklós fia: Mihály, carnalis fráter-ének, az esztergomi egyház kanonokjának, 

Andrásnak a terheit átvállalva megjelenvén, a néhai Bathmonostra-i Thythews (dict.) 

László fiait: Jánost, Lászlót, Miklóst és Györgyöt, a köztük fennálló valamennyi per és 

bírság (pl. ge.: birsagiorum) alól, valamint azon szőlőjének a kapcsán, amely jelenleg a 

fent említettek Chech (dict.) Elias fia: Miklós nevű Bathyan-i jobbágya kezén van, 

mentesíti, a velük szemben kiadott okleveleket pedig érvénytelennek nyilvánítja. D. in 

fe. B. Gregorii pape, a. d. 1427. 

E.: DL 80085 (Zichy cs. zsélyi It. 213. 2063.) Nyílt oklevél. 
K.:Z. VIII. 316. (201. sz.). 

627. 1427. június 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Maroth-i István fia: 

János, Thapson-i Anthimus fia János fia: Miklós, Teremhegh-i Byka (dict.) János, 

Bakanya-i István fia: János és Fülöp fia: Jakab, továbbá Zenthgal-i Miklós fia: Jakab 

megjelenvén elmondták, hogy mivel Henrik, pécsi püspök, a néhai Kysazonfalwa-i Pál 

fia István fiát: Lászlót, akit korábban Márton castellanus, valamint szolgái (cliens) és 

officialis-ai, továbbá Pécs város (civitas) bírája, esküdtei és hospes-ei, bűnei miatt le-

tartóztattak és a püspök börtönébe (carcer) zártak, de nemes férfiak testvéri szeretet-

ből fakadó kérésére - a szintén ott fogva tartott Denyeberky Péter, Werthege-i Do-

monkos és Zenthmihal-i Sebestyén nevű nemesekkel, továbbá Zenthgal-i Lőrinc és 

Jud-i Dénes nevű közrendű (ignobilis) familiaris-aikkal együtt - szabadon engedte, 

ezért az említett megjelentek kötelezik magukat, hogy ha a jövőben Zsigmond király 

(Ro. semp. aug., H., Bo., C.) bárói, a macsói bán, vagy c.-eik, alispánjaik, avagy az 

ország bármely bírája, Henrik püspök ellen, vagy kápt.-ja, Márton castellanus, annak 

szolgái, officialis-ai, megbízottjai (commissarius) ellen, avagy Pécs bírája, esküdtei, 

hospes-ei, illetve a püspök bármely embere ellen ez ügyben eljárást indítanának, akkor 

a megjelentek saját költségük és fáradságuk terhére tartoznak megvédelmezni őket, 

amit ha elmulasztanának, akkor a szabadon bocsátottak váltságdíjának (homagium) 

dupláját tartoznak fizetni. Ha pedig a jövőben az említett szabadon bocsátottak a püs-
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pököt, egyházát, vagy a város bíráját háborgatni merészelnék, akkor Maroth-i János és 

társai fejenként, a per kezdete előtt, a bíró része nélkül 50-50 M.-t tartoznak fizetni. 

D. f. II. prox. an. fe. B. Barnabe ap., a. d. 1427. 

E.: - Á. szerint nyílt, megpecsételt oklevél volt. 
Á.: pécsi kápt., 1427. aug. 30. DL 11916 (ECCL. 18. 4.) 

628. 1428. február 14. körül 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) [konvent] Zsigmond király ([...], Bo., Da., C.) 

1428. febr. 14. előtt ([...]prox. an.fe. B. Vallentini mart., a. d. 1428.) kelt és itt átírt 

parancslevelének engedelmeskedvén, Lothard-i Beke Demeter királyi emberrel tanúul 

küldte [...], akik (sabb. prox. an. [...]) a Baranya m.-i Zemel birtokon lévő birtokrész-

re menvén, azt Gywla-i [Path ...], egy másik Path fia: Kelemen és a néhai Frank fiai: 

Ferenc és László tulajdonába iktatták, utána pedig 3 napig ott várakoztak, de ellent-

mondás nem merült fel. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére [privilégium] 

kiadását ígéri. [D. ... a. d.] supradict. 

E.: Archív Hivatske. Draskovics cs. lt. 56. 176. (DF 279428) Hátoldalán kerek pecsét darabjai. (Hiá-
nyos.) 

629. 1428. március 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1428. márc. 16-án (f. III. 

prox. p. fe. B. Gregorii pape, a. d. 1428.) kelt oklevele, amely szerint előtte Lyppo-i 

Domonkos fia: Lucas és az ő fia: Vitus, Naguelgh-i Balázs hitvesének: Katalinnak és 

fiainak: Györgynek és Ambrusnak, továbbá Darabosfalua-i Chorba (dict.) László hit-

vesének: Margitnak, valamint az említett Lucas lányainak: Zsuzsannának és Annának a 

terheit is átvállalva megjelenvén elmondták, hogy érett megfontolás után, a Baranya 

m.-i Eghazaslyppo birtokon lévő, annak DNy-i és a D-i részén fekvő birtokrészeiket, 

továbbá Toch nevű predium-ukat eladják Maroth-i János macsói bánnak és fiának: 

Lászlónak, a tőlük átvett, valódi pondus-ok szerinti 400 színarany forintért. 

E.: - Tá. szerint privilégium volt. 
Tá.: Hédervári Lőrinc nádor, 1438. nov. 14. DL 10921 (NRA. 647. 37.) (E.-ről.) 
Megj.: Vö. 1428. máj. 22. Lsd. 630. sz. 

322 



630. 1428. május 22. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1428. máj. 22-én (15. die 

sabb. diei prox. p. fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1428.) kelt oklevele, amely szerint a király 

parancsára, annak embere mellé rendelte kiküldöttjét, akik máj. 8-án (sabb. prox. p. fe. 

Inv. S. Crucis) Lyppo-i Domonkos fiának: Lucas-nak és az ő fiának: Vitus-nak, lá-

nyainak: Zsuzsannának és Annának, továbbá Naguelgh-i Balázs hitvesének: Katalin-

nak, fiainak: Györgynek és Ambrusnak, valamint Darabosfalua-i Chorba (dict.) 

László hitvesének: Margitnak, a Baranya m.-i Eghazaslyppo birtokon lévő birtokré-

szeire és a hozzá tartozó Thonch nevű és más predium-aira kimenvén, azokat vétel 

jogán Maroth-i János macsói bán és fia: László tulajdonába iktatták, ellentmondás 

nem lévén. 

E.: - Tá. szerint privilégium volt. 
Tá.: Héttervári Lőrinc nádor, 1438. nov. 14. DL 10921 (NRA. 647. 37.) (E.-ről.) 
Megj.: Vő. 1428. márc. 16. (DL 10921). Lsd. 629. sz. 

631. 1428. augusztus 23. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Gywla-i Path 

fia: István megjelenvén, valamennyi perében ügyvédjének hatalmazza meg Lothard-i 

Lászlót, Györgyöt, Pált és Lőrincet, Abolma-i Leustachius-t, Dorozlo-i Fülöpöt, 

Thegze (dict.) Mihályt, Farkas (dict.) Pétert, Wersend-i Gált, Porozlo-i Demetert, 

Nagfalw-i Antalt, Hydaga-i Bálintot, Kapolnaspetherd-i László fia: Jánost, 

Zenthmihalfalwa-i Litteratus Györgyöt és Harazth-i Jánost. D. in vig. fe. B. 

Bartholomei ap. prox. preteriti, a. d. 1[4]*28. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 7. 17. (DF 259968) Nyílt oklevél. 
Megj.: •A dátumból kimaradt. 

632. 1429. február 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Zerdahel-i János fia: 

Danch, a maga, valamint fiainak: Pálnak és Mihálynak a nevében is megjelenvén, 
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Zsigmond királyt (H.) a Baronya m.-i Soklos várának eladományozásától, Gara-i 

Miklós nádort és fiait: Miklóst és Lászlót pedig, de mindenki mást is, annak megszer-

zésétől és haszonvételeinek élvezetétől eltiltja. D. in fe. Valentini mart., a. d. 1429. 

E.: DL 12047 (NRA. 19. 38.) Nyílt oklevél. 

633. 1429. február 17. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt Sarogh-i Nagy 

(magnus) István fia: János megjelenvén, Zeudy-i Posa fia: Gaborko nevében Thytheus-

i László fia: Lászlót, valamint anyját: Orsolyát és soror-ját: Zsófiát a Baronya m.-i 

Emel, Zemel, Thaathffalw és Karakó nevű birtokok eladásától, elzálogosításától, vagy 

bármiféle elidegenítésétől, mindenki mást pedig azok megvételétől, elfoglalásától, vagy 

haszonvételeinek élvezetétől eltiltja. D. f. V. prox. p. fe. Valentini mart., a. d. 1429. 

E.: DL 88014 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 413.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és 
kerek pecsét nyoma. 

634. 1429. április 17. 

A pécsváradi (Peczwara.diensis~Pecswaradiensis) monostor / egyház konventje 

jelenti Zsigmond királynak (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.), hogy 1429. ápr. 5-én ( f . 

III. prox. p. fe. B. Ambrosii conf, a. d. 1429.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének 

engedelmeskedvén, emberével tanúul küldte Mihály testvér alszerpapot (subdiaconus), 

akik ápr. 14-én (in fe. Thyburcii, Valleriani, Maximi) Bool~Bol-i Gergelyt és fiát: Mi-

hályt Bol birtokon, továbbá Zenthsath-i Dénest, Baronya m. szolgabíróját Zenthsath 

birtokon, Wyllyan-i Simon szolgabírót pedig Wyllyan-on és a Petherd-i vásáron, a 

király egy másik, Bathmonostra-i Thythws (dict.) László, Nándorfehérvár 

(Nandoralbensis) belső várának castellanus-a számára kiadott oklevelében foglaltak 

kapcsán, az ott szereplő időpontra a királyi különös jelenlét elé idézték. D. 4. die diei 

evocacionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 80200 (Zichy cs. zsélyi lt. 21. 2129.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú 
feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 
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635. 1429. július 5. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt Gywla-i Path fia: 

István, csak a maga hevében megjelenvén, Jakab fiát: Path-ot és annak fiait: Györgyöt 

és Albertet, az előbbi Path fiát: Kelement és fiát: Jánost, továbbá a néhai Frank fiait: 

Ferencet és Lászlót, de mindenki mást is, bármely birtokának vagy birtokrészének, de 

különösképp a Baranya m.-i Seresd birtokon lévő birtokrészeinek, valamint a hozzájuk 

tartozó malmoknak és szántóföldeknek az elfoglalásától, valamint haszonvételeiknek 

élvezetétől eltiltja. D. f. III. prox. p. fe. Vis. Marié virg. prox. preteriti, a. d. 1429. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 7. 23. (DF 259975) Hátoldalán kerek pecsét darabjai. 

636. 1429. november 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Chetnek-i László, a 

budafelhévizi (de superioribus calidis aquis Budensis) keresztes [peijelség] gubernator-

a, a maga és frater-ei fiainak, vagyis Chetnek-i Miklós fiának: Györgynek és János 

fiának: Anadrásnak a nevében is megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy jóllehet 1423-

ban (a. d. 1423.), Pelsewch-i Bebek-Bebewk fia Imre vajda fiai: András és László, 

Imre c. fiai: László és Ferenc, Detre nádor [!], Imre erdélyi vajda, az említett László 

fia: János mr. tárnokmr. és Detre nádor fiai: Péter és Miklós, őseik osztozása nyomán, 

a Gömör m.-i Somkuth birtokhoz tartozó szántóföldek, erdők, makkos ligetek és a 

Nagy Konyatus (ge.: magni Konyati) hegy nagy részét Paskahaza nevű birtokukhoz 

csatolták, később pedig az említett Chetnek-i Miklóssal és Jánossal a jászói konvent 

előtt - amely abban az időben a Pelsewch-i nemesek befolyása (sub potestate) alatt állt 

- tétetett csalárd és törvénytelen bevallások nyomán az osztozáskor a Chetnek-ieknek 

jutott Dobsinahege nevű hegynek, amelynek K-i felén a Fekete-erdő (silva nigra), 

arany-, ezüst-, vas- és főként rézbányák találhatók, nagy részét is hatalmaskodva el-

foglalták. Végül is az említett Dobsina birtokot bizonyos oklevelek révén felosztották 

egymás között, ám most az említett Bebewk Detre nádor fiai: Péter és Miklós, ezen 

Miklós fia: László, továbbá a néhai János tárnokmr. fiai. Miklós és István, valamint a 

néhai Imre vajda fia László fia: Imre az említett javakat ismét elfoglalták és használják, 
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amely cselekedetektől Chetnek-i László eltiltja őket. D. in fe. B. Martini confi, a. d. 

1429. 

E.: SOA Levoca. Andrássy cs. krasznahorkai lt. 1. rész 16. 34. (DF 265282) Nyílt oklevél. 

637. (1429. december 13. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Balasfalua-i Balázs fia: Miklós nádori emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik 

[1429.] dec. 13-án (in fe. B. Lucie virg.) Gezth-i Mihály fia: Lászlót, a Namya birto-

kon lévő birtokrészén, és Bol-i Mihályt ugyanott, [1430.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. 

d.) a nádori jelenlét elé idézték, Thethews László ellenében. 

E . : -
Tá.: Garai Miklós nádor, 1433. febr. 28. DL 80405 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2265.) (E.-iől.) 
K.: Z. VIII. 492. (343. sz.). (Tá.-ban.) 

638. 1430. április 13. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C ), hogy parancslevelének engedelmeskedvén, 

Lothard-i Pál királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik ápr. 11-én (f. III. 

prox. p. domin. Ramispalmarum) Miklós fia: Gaborkows és [Zeer-i Posa fia]* István 

fia: a néhai György Emel és Thothfalw nevű birtokrészére menvén, utóbbinak lányát, 

Katalin úrasszonyt a birtokok tulajdonába akarták bevezetni, de Besenew-i Miklós, 

Bathmonustra-i Thythews (dict.) László nevében ennek ellentmondott. A kiküldöttek 

ezért Lászlót máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi jelenlét elé idézték, 

Katalin úrasszony ellenében. D. 3. die diei evocacionis predict., a. d. 1430. 

E.: DL 80264 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2165.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 'par' 
megjegyzés, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

K.:Z. VIII. 412-413. (286. sz.). 
Megj.: •Csak a hátoldalon lévő tárgymegjelölésben szereplő információ. 
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639. 1430. augusztus 9. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Bathmonostra-i Thythws László mint felperes, a másikról pedig Mare-i Gwnya Miklós 

fia: Mihály, utrinus frater-ét, Andrást is képviselve, mint alpéres megjelenvén, azon, 

Maré vár és tartozékai miatt folytatott perüket, amelyben Gara-i Miklós nádor, a ku-

nok bírája által kiadott oklevél értelmében aug. 8-án (15. die fe. B. Jacobi ap.) 

Pécsváradon (Peczwaradini), a konvent színe előtt, fogott bírák közbenjárásával sem 

tudtak kiegyezni, közös akarattal okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) halsztják. D. 

2. die termini prenotati, a. d. 1430. 

E.: DL 80283 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2175.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 'par' 
megjegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

K.: Z. Vin. 419. (292. sz.). 

640. 1430. augusztus 29. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírájának, hogy Bathmonostra-i Thytheus László fia: László mint felpe-

res és Zeer-i Sándor [!] fia: László, valamint Possa fia: Gaborcus-Gabrielis mint alpe-

res számára kiadott oklevele értelmében, Abolma-i Miklós mr.-rel, a királyi udvarból 

kiküldött nádori emberrel tanúul küldte János presbiter testvért (conmonachus), akik 

aug. 25-én (32. die fe. B. Jacobi ap.) az Emel, Thothfalw és Crako nevű birtokokra 

menvén, ahol Besenew-i Miklós mint a felperes, és Gál, Emel-i pap mint az alperes 

ügyvédjének jelenlétében, elsőként a kalocsai (Colocensis) kápt. oklevele alapján 

Crako birtok határait járták be, a felperes ügyvédjének vezetésével. A határ egy völgy-

ben, egy Fyz (vulg.) nevű füzbozótnál, Horpach föld mellett kezdődik. K felé egy 

szántóföldek közti domb (mons) következik, majd egy nagy út a határ. Az úton foly-

tatódik D felé, Emel falu határáig, ahol a jobbágyok kertjei között egy földjelben dió-

fának kellett volna állnia az oklevél szerint. Innen, Emel falu kertjei közt halad balra, 

az Emel-i jobbágyok 12 új házhelyéig, ezután egy völgybe ér, ahol egy köböl eredő, 

Sebekwtha nevű forrás található. Ebben a völgyben folytatódik D, Ny, majd ismét D 

felé, míg a Balasewelgy nevű völgy bejáratához (caput) érkezik. Ezután egy úton Ny 

felé halad cserjék között, a Zeek ről Pechwarad-ra vezető nagy útig, amelyen D-re a 
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Zomborwelgy nevű völgy bejáratához jut. Ezután ismét egy domb (mons), majd pedig 

a Crako-ból Pechwarad-ra menő út jelzi a határt. Tovább K felé egy füves út, amelyen 

D-nek fordulva egy völgyben vezet a határ. Innen K felé egy dombra (mons) megy fel 

egy úthoz, amelyen D felé egy völgyben lévő füves úthoz ér, ahol egy Hatarkerthwel 

nevű fának kellett volna állni, László ügyvédjének elmondása szerint. Innen K felé egy 

síkságon át ér vissza a kezdőponthoz. Mivel Crako falu szemmel láthatóan teljesen 

néptelen és elhagyott volt, ezért a kiküldöttek csak Emel és Thothfalw birtokokat be-

csülték fel. Eszerint Emel faluban egy kőtemplomot, kőtoronnyal és temetővel, 40 

lakott és 5 elhagyott jobbágyportát, a plébános házát, Possa fiai: Gábor és László el-

hagyott curia-ját, valamint egy élő forrást (puteus fluens) találtak. Thothfalw birtokon 

1 lakott és 13 elhagyott jobbágyportát, 2 élő forrást (puteus fluens), amelyek közül az 

egyik a falun kívül, a völgyben eredt, írtak össze. Mindkét faluhoz 30 kaszaaljnyi 

(falcastrum) rét, szántóföldek, legelők, szőlőhegyek, cserjések (rubetum) és használa-

tos erdők is tartoztak. Összességében a falvakat a kiküldöttek 20 ekealjnyira becsül-

ték. D. 5. die diei execucionis antedict., a. d. 1430. 

E.: DL 80285 (Zichy cs. zsélyi It. 213. 2176.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Thythews'és 'Posa' névalakok, Tecta' megjegyzés, egykorú feljegyzés, valamint kerek pecsét 
nyoma. 

K.: Z. VIII. 426-428. (294. sz.). 

641. (1430. augusztus 31. után) (?) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Sarogh-i István fia: János nádori emberrel tanúul küldte Barnabás pap testvért, akik 

[1430. ?] aug. 31-én (f. V. prox. p. fe. Decoll. B. Johannis Bapt.) Bool-i Mihályt Bool 

birtokon okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) a nádori jelenlét elé idézték, 

Thethews László ellenében. 

E. : -

Tá.: Garai Miklós nádor 1433. febr. 28. DL 80405 (Zichy cs. zsélyi It. 213. 2265.) (E.-ről.) 
K.: Z. VIII. 493. (343. sz ). (Tá.-ban.) 
Megj.: Az eljárásnak és az oklevél keltének az éve Tá. alapján bizonytalan. 
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642. 1430. szeptember 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje tudatja, hogy 

Zsigmond király (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.) 1430. júl. 24-én (in vig. fe. B. 

Jacobi. ap., a. d. 1430.) Bécsben kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Bogka-i Tamás fia: György királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik 

szept. 3-án (in die domin. prox. an. fe. Nat. Marié virg.) a Baranya m.-i Medwez bir-

tokra menvén, az azon lévő birtokrészeket, amelyek korábban Medwez-i Farkasius, 

Isaak fia: Lőrinc és Bathyz fia: Miklós tulajdonában voltak, királyi adomány jogán 

Bakoz fia: Kelemen, valamint carnalis ffater-ei: László és Lázár tulajdonába iktatták, 

majd 3 napig ott várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. D. 15. die diei 

introduccionis et statucionis predict., a. d. prenotato. Erről a konvent privilégiumot ad 

ki. Farkasius lévén a peijel, Miklós a custos, Mihály pedig a kántor. 

E.: SML. Bosnyák cs. lt. 34. (DF 268212) A kezdő C betű helye üresen hagyva. Hátoldala üres, pe-
csétje elveszett. 

643. 1430. október 31. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírójának, hogy idézőlevelének értelmében, Doboka-i Balázs nádori em-

berrel tanúul küldte Mihály testvért, akik okt. 28-án (sabb. prox. an. fe. 0 0 . SS.) Hen-

rik [pécsi]* püspököt, az idézőlevélben foglaltak, 6 M. és más elégtételek kapcsán 

[1431.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Ephif. d.) a nádori jelenlét elé idézték a margitszigeti (de 

Insula Leporum) apácák ellenében. D. 4. die diei evocacionis predict., a. d. 1430. 

E.: DL 12332 (Mon. Poson. 65. 14.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

Megj.: •Csak a hátoldalon szereplő információ. 

644. 1430. december 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis / 2.: Peczwaradiensis) egyház konventje jelenti 

Gara-i Miklós nádornak, a kunok bírójának, hogy idézőlevelének értelmében, 

Balasefalwa-Balaseífalua -i Balázs fia: Miklós nádori emberrel tanúul küldte Mihály 

pap testvért, akik dec. 13-án (in fe. B. Lucie virg. et mart.) Harazthy-i Dénest, a 
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Kyssdyr (Tá. 1. pld.: Kyzdyr) nevű birtokon lévő birtokrészén, az idézőlevélben fog-

laltak kapcsán [1431.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Ephif. d.) a nádori jelenlét elé idézték 

Bathmonostra-i Tythews (Tá. Thetheus) László ellenében. D.* 4. die diei evocacionis 

predict., a. d. 1430. 

E.: DL 80297 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2186.) Azonos kéz által írt két példányban, mindkettő hátol-
dalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét nyoma. 

Tá. Garai Miklós nádor, 1431. dec. 21. DL 80368 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2235.) (Két példány.) 
K.: Z. VIII. 468-469. (329. sz.). (Tá-ban, az 1. példányról.) 
Megj.: *A 2. példányból hiányzik. 

645. (1430. december 16.)* 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Balasefalua-i Balázs fia: Miklós nádori emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, 

akik [1430.] dec. 13-án (in fe. B. Lucie virg.) Zenthgal-i Jakabot, a Regenye nevű 

birtokon [1431.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph. d.) a nádori jelenlét elé idézték, 

Bathmonostra-i Thetheus László ellenében. 

E . : -
Tá.: Garai Miklós nádor, 1433. febr. 23. DL 80404 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2264.) (E.-ről.) 
K.: Z. VIII. 487-488. (342. sz.). (Tá.-ban.) 
Megj.: *Az e napon kelt eredeti oklevél (DL 80297) és annak tartalmi átirata alapján valószínűsíthe-

tő. 

646. 1431. július 15. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Lewa-i Cheh Péter 

macsói bánnak, hogy Zsigmond király (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.) általános 

érvényű, a pécsi kápt. számára kiadott parancslevelének engedelmeskedvén, 

Monyaros-i Mátyás királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik júl. 13-án 

(f. VI., videlicet in fe. B. Margarethe virg. et mart.) Baranya m.-ben megtudták, hogy 

Ag Jakab, Beke Antal, Kovács (faber) Péter, Barkus János, Orros György, Márkus 

Barnabás, Tamás fiai. Lőrinc és János, Heghy Mihály, Chapo György, Kis (parvus) 

Tamás, Kis (parvus) Márton, Chede Balázs, Pispek Gergely, Warga János, Buar Já-

nos, Fygh Miklós, Beke György, Zwnya János, Beke András, Koncz Péter, Mezarus 

János, Gywke Bálint, Szolga (sclavus) Bertalan, Szolga (sclavus) János, Peterdi Pál, 
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Heghy Balázs, Bagadi Imre, Tar Sebestyén, Kis (parvus) Péter, Vasas Jakab, László 

fia: Mihály, Luchw Tamás, Kanyar Imre, Zwnya István, [...] Tamás, Zakal Lőrinc, 

Marci Péter, Gywke György, Pasthas Mihály, Pech Antal, Kalabor János, Cherthw 

György, Saythos Gergely, Trutor György, Byka Antal, Lanistha Mátyás, Lampanei 

Tamás, Beke Balázs, Bergendiei Antal, valamint Bathmonostra-i Tytews László több 

Geeth-i jobbágya, néhány nappal korábban, uruk parancsára, fegyveresen rátörtek a 

pécsi kápt. Merse nevű birtokára, és ott több jobbágyot, valamint asszonyaikat meg-

verték, javaikat és állataikat pedig elrabolták. A tudományvétel napján a kiküldöttek az 

említett Lászlót, Maysa nevű birtokán aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a királyi 

jelenlét elé idézték, a kápt. ellenében. D. 3. die diei inquisicionis et evocacionis 

antedict., a. d. 1431. 

E.: DL 80330 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2208.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 'par' 
megjegyzés, valamint kerek zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

K.: Z. VIII. 455-456. (319. sz.). 

647. 1431. július 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Lewa-i Cheh Péter 

macsói bánnak, hogy idézőlevelének értelmében, Monyaros-i Mátyás királyi emberrel 

tanúul küldte Miklós pap testvért, akik júl. 13-án (f. VI., videlicet in fe. B. Margarethe 

virg. et mart.) Bathmonostra-i Tytews Lászlót, István fia: Jánost, Maysa-i Hedreh fia: 

Lászlót és Tamassy-i Vajda fiait: Lászlót és Henriket, Maysa nevű birtokrészükön, 

hatáijáró levelük bemutatása tárgyában, aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a báni 

jelenlét elé idézték, a pécsi kápt. ellenében, a bán idézőlevelét pedig, amelynek elejére 

a konvent pecsétjét rátették, a felek által visszaküldik. D. 4. die diei evocacionis 

prenotate, a. d. 1431. 

E.: DL 80331 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2207.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 'par' 
megjegyzés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

K.: Z. VIII. 456-457. (320. sz.). 

648. 1431. augusztus 6. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt Mare-i Gwnya fia: 

Mihály megjelenvén, kötelezi magát, hogy ha a Tolna m.-i Merse birtokra vonatkozó 
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okleveleket - amely birtokot nov. 5-én (in fe. B. Emerici ducis) a [székesfehérvári (de 

Alba) keresztesek konventje előtt fog eladni Rozgon-i István temesi c. hitvesének: 

Cecília úrasszonynak - nem adná át, akkor az említett helyen és időpontban 250, most 

használatos, quarthingh nevű új forintot tartozik fizetni. Ha ezt elmulasztaná, akkor a 

Tolna m.-i Nak birtokának ezzel egyenértékű D-i részét kell átadnia, amit csak ezen 

összeg megfizetésével szerezhet vissza. D. in fe. B. Sixti pape, a. d. 1431. 

E.: DL 12409 (NRA. 1551. 8.) Nyílt oklevél. 

649. 1431. augusztus 31. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírájának, hogy Bakmonostra-i Thytheus (Tá.: Thetheus) László részére, 

Zenthgal-i Jakab ellenében kiadott idézőlevele értelmében, Korogh-i István fia: János 

nádori emberrel tanúul küldte Barnabás pap testvért, akik aug. 29-én (in fe. Decoll. B. 

Johannis Bapt.) az említett Jakabot Zethgal-on, az idézőlevélben foglaltak, valamint a 

nádornak és a másik félnek fizetendő 2 M. bírság kapcsán okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 

Michaelis arch.) a nádori jelenlét elé idézték, László ellenében. D. 3. die diei 

evocacionis predict., a. d. 1431. 

E.: DL 80335 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2212.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egyko-
rú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

Tá.: Garai Miklós nádor, 1433. febr. 23. DL 80404 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2264.) (E.-ről.) 
K.: Z. VIII. 488-489. (342. sz.). (Tá.-ban.) 

650. 1431. augusztus 31. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírájának, hogy Bathmonostra-i Thytheus László részére, Harasthy-i 

Dénes ellenében kiadott idézőlevele értelmében, Sarugh-i István fia: János nádori em-

berrel tanúul küldte Barnabás pap testvért, akik aug. 29-én (in fe. Decoll. S. Johannis 

Bapt.) az említett Dénest, Sered birtokon lévő birtokrészén, az idézőlevélben foglal-

tak, valamint a nádornak és a másik félnek fizetendő 2-2 M. bírság kapcsán okt. 6-ra 

(ad oct. fe. B. Michaelis arch.) a nádori jelenlét elé idézték, László ellenében. D. 3. die 

diei evocacionis predict., a d. 1431. 
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E.: DL 80336 (Zichy cs. zsélyi It. 213. 2212.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Bakmonostra' névalak, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

651. 1432. április 11. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.), hogy Gara-i Desew, Gara-i Miklós nádor fia: 

László macsói bánok vagy al-bánjaik (vicebanus), a Baronya m.-i c.-ek vagy alispán-

jaik és szolgabírák számára 1432. márc. 16-án (in domin Remin., a. d. 1432.) Budán 

kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Besenew-i Miklós al-bán 

(vicebanus), Jar-i Barocz (dict.) Mihály alispán és Bogad-i János szolgabíró társaságá-

ban tanúul küldte Miklós pap testvért, akik ápr. 8-án (f. III. prox. p. domin. Judica) 

Doboka-i Keserew (dict.) Jánost Doboka nevű birtokán, a megye nemesei körében 

végzendő tudományvételre megidézték. Ezután a Jenew birtokhoz tartozó földekre és 

erdőkhöz mentek, ahol a margitszigeti (de Insula Leporum) Szt. Margit-monostor 

apácáinak ügyvédje: Chele-i Kenyeres Mihály, valamint János ügyvédjének: Thabasdy-

i Balázsnak a jelenlétében a szomszédoktól, tudniillik Lothard-i Pál-tói, Naragh-i Im-

rétől, Mykocha-i György fia: Jánostól, az ura nevében megjelent, Bathmonostra-i 

Thythe[ws] János familiaris-ától: Istvántól, s hasonlóképp a birtok határszomszédaitól, 

vagyis György testvér Zebegen-i apáttól és Zekchw-i Herchegh Istvántól, valamint a 

megyebeli Herend-i Jánostól megtudták, hogy az említett földek és erdők az apácák 

tulajdonát képezik és azokat Keserew János három éve foglalta el. E javakat ezután 

visszaiktatták az apácák tulajdonába. D. 4. die execucionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 12445 (Mon. Poson. 58. 24.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

652. 1432. április 11. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond király-

nak (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C ), hogy Gara-i Desew, Gara-i Miklós nádor fia: 

László macsói bánok vagy al-bánjaik (vicebanus), a Baronya m.-i c.-ek vagy alispán-

jaik és szolgabírák számára 1432. márc. 16-án (in domin Remin., a. d. 1432. ) Budán 

kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Besenew-i Miklós al-bán 

(vicebanus), Jar-i Barocz (dict.) Mihály alispán és Bogad-i János szolgabíró társaságá-
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ban tanúul küldte Miklós pap testvért, akik ápr. 8-án (f. III. prox. p. domin. Judica) 

Henrik pécsi püspököt Mohacz nevű birtokán, a megye nemesei körében végzendő 

tudományvételre megidézték. Ezután a Jenew birtokhoz tartozó földekre és erdőkhöz 

mentek, ahol a margitszigeti (de Insula Leporum) Szt. Margit-monostor apácáinak 

ügyvédje: Chele-i Kenyeres Mihály, valamint a püspök ügyvédjének: Mohacz-i Józan 

Kelemennek a jelenlétében a szomszédoktól, tudniillik Lothard-i Pál-tói, Naragh-i Im-

rétől, Mykocha-i György fia: Jánostól, az ura nevében megjelent, Bathmonostra-i 

Thythews János familiaris-ától: Istvántól, s hasonlóképp a birtok határszomszédaitól, 

vagyis György testvér Zebegen-i apáttól és Zekchw-i Herchegh Istvántól, valamint a 

megyebeli Herend-i Jánostól megtudták, hogy az említett földek és erdők az apácák 

tulajdonát képezik és azokat a püspök már régóta elfoglalva tartja. E javakat ezután 

visszaiktatták az apácák tulajdonába. D. 4. die execucionis predict., a. d. prenotato. 

E.: DL 12446 (Mon. Vbuda. 32. 26.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

653. 1432. június 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Dezső és 

Gara-i nádor fia: László macsói bánoknak, hogy a Batha-i egyház konventje (1.: János, 

Batha-i apát) számára, a néhai Bathmonostra-i Thytheus (dict.) László özvegye: 

Ursula úrasszony, valamint Bathya-i Pál és Jakab, továbbá Sarogh-i Mihály (1.: János 

is) és Lőrinc ellenében kiadott idézőlevele értelmében, Gyabarth-i Miklós királyi em-

berrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik jún. 15-én (in fe. B. Viti et Modesti 

mart.) Ursula-t Geth nevű, Pált és Jakabot Bachya nevű, Mihályt (1.: Jánost) és Lőrin-

cet Sarogh (1.: Sarugh) nevű bitokukon, a bánok és a másik fél részére 30 (1.: 36) M. 

bírság megfizetésének kapcsán, júl. 1-jére (ad oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a bánok 

jelenléte elé idézték. D. 4. die diei evocacionis predict., a. d. 1432. 

E.: DL 80381 (Zichy cs. zsélyi lt. 21. 2247.) Azonos kéz által irt két példányban, mindkettő hátolda-
lán ugyané kéztől származó tárgymegjelölés, az 1. sz. példányon lévőben Thytheus de Batha' el-
írás, egyébként mindkettő a saját példányának szövege szerinti. Mindkettő hátoldalán 'par' fel-
jegyzés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

K.: Z. VIII. 476. (334. sz.). 
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654. 1432. október 19. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt Bathya-i János fiai: 

Pál és Jakab, valamint Sarogh-i Nagy (magnus) István fiai: Lőrinc és János megjelen-

vén, minden perükben ügyvédjüknek hatalmazzák meg Besenew Tamást, Besenew 

Miklóst, Zensath-i Dénest, Kayand-i Jánost, Lotharth-i Lászlót, Abolma-i Leustacius-t 

és fiát: Balázst, Besenew-i Fülöpöt, Kethaz-i Fülöpöt, Meed-i Gált és Harazth-i 

Litteratus Jánost. D. die domin prox. p. fe. B. Luce ev., a. d. 1432. 

E.: DL 80388 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 157.) Nyílt oklevél. 

655. 1433. április 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírójának, hogy oklevelének értelmében, Balasefalua-i Balázs fia: János 

nádori emberrel tanúul küldte Imre pap testvért, akik ápr. 13-án (f. II. prox. p. fe. 

Pasce d.) a Pécsvárad városában (civitas), ápr. 14-én (f. ül.) a Veek-en, a következő 

nap (f. IV.) pedig a Lipo határában tartott megyei (conprovincialis) vásárokon 

Harasth-i Dénest, a nádor levelében foglaltak, valamint a nádornak 6 (2.: 2) M., a má-

sik félnek pedig 5 M. bírság megfizetése kapcsán máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii 

mart.) a nádori jelenlét elé idézték Bakmonostra-i Thytews (2.: Thythews) László elle-

nében, ahol ha nem jelenne meg, lázadás bűnét vonja magára. D. 3. die diei ultimé 

proclamacionis predict., a. d. 1433. 

E.: DL 80418 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2275.) Azonos kéz által írt két példányban, mindkettő hátol-
dalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, amelyek közül a 2. példányéban 'Thytews' névalak. 
Mindkettőn kerek zárópecsét nyoma. 

656. 1433. április 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírójának, hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számára, 

Henrik pécsi püspök ellenében kiadott idézőlevele értelmében, Nyaragh-i Bálint nádori 

emberrel tanúul küldte Máté pap testvért, akik ápr. 15-én (f. IV. prox. p. fe. Pasce d.) 

a püspököt, Geresd nevű birtokán, az idézőlevélben foglaltak és 3 M. bírság megfize-
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tése kapcsán máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a nádori jelenlét elé idézték az 

apácák ellenében. D. 3. die diei evocacionis predict., a. d. 1433. 

E.: DL 12502 (Mon. Poson. 64. 31.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú feljegy-
zés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

657. 1433. április 17. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i Miklós nádor-

nak, a kunok bírájának, hogy idézőlevele értelmében, Sarogh-i Lőrinc nádori emberrel 

tanúul küldte Imre pap testvért, akik ápr. 15-én (f. IV. prox. p. fe. Pasce d.) Zenthgal-i 

Jakabot, az Okorpasthya birtokon lévő birtokrészén, az idézőlevélben foglaltak, vala-

mint a nádornak és a másik félnek fizetendő 4-4 M. bírság kapcsán máj. 1-jére (ad oct. 

fe. B. Georgii mart.) a nádori jelenlét elé idézték Bathmonostra-i Thytews László elle-

nében. D. 3. die diei evocacionis predict., a. d. 1433. 

E.: DL 80419 (Zichy cs. zsélyi It. 213. 2276.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
áthúzott 'Naragh-i Dénes' név, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

R.: Z. VIII. 490. (a 342. számú oklevél apparátusában). 

658. 1435. március 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti György esztergomi 

érseknek, a nádori jelenlét Zsigmond császár (Ro.) és király (H.) által delegált bírájá-

nak, hogy a néhai Gara-i János özvegye számára, Demeter Mathwchyna-i pap ellené-

ben kiadott ítéletlevelének értelmében, Janusy-i Antal érseki emberrel, a királyi udvar 

különleges kiküldöttjével tanúul küldte Demeter pap testvért, akik márc. 5-én (sabb. 

prox. an. domin. Invocavit) az említett Demeter pap Mathwchyna birtokon lévő bir-

tokrészeire menvén, azokat - a mások által azokból elfoglalt részeket kivéve, Demeter 

embereinek jelenlétében - körülhatárolni és felbecsülni akarták, majd pedig Demeter 

pap ott található világi javaival együtt, de az egyháziakat kivéve, két részre akarták 

osztani és az egyiket, senki ellentmondását nem véve figyelembe, János özvegyének a 

tulajdonába akarták iktatni, ám Miklós fiai: Miklós és Péter, Domonkos fiai: László és 

Lőrinc, valamint ottani jobbágyaik és familiaris-aik, tudniillik Nagy (magnus) Gergely 

udvarbíró (provisor curie), Kelemen fia: Fábián, Hrenethygh fia: Benedek, 

336 



Gyoreuoniygh fia: György, valamint Demeter pap jobbágyai és familiaris-ai, vagyis 

István udvarbíró (provisor curie), Bognár (carpentarius) István, László fia: István, 

Litteratus Imre, Gergely villicus, Sagh fia: Brela [?], Fokygh fia: Pál, Sogouir [?] fia: 

Balázs, nemkülönben pedig Nagy (magnus) Ferenc leányának: Veronika úrasszonynak 

jobbágyai és familiaris-ai: Litteratus Jakab, Feldes György, Iwsa [?], Gergely fia: De-

meter, ezen kívül Pethke-i László, a néhai Mathwchyna-i László fia: János és 

familiaris-a, Péter fia: Cozmas, a kiküldöttekre támadva, elűzték őket a birtokról. D. 4. 

die diei execucionis antedict., a. d. 1435. 

E.: DL 12673 (NRA 1522. 12.) Hátoldalán egykorú feljegyzés és kerek pecsét nyoma. 

659. 1435. augusztus 2. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Wyliany-i Pál, roko-

nai terheit is átvállalva megjelenvén, a Zalatha birtokon lévő két lakatlan sessio-ját, 

amelyek közül az egyik - tudniillik amelyiken egykor Chermagh nevű jobbágya lakott 

- a Gredisthye birtok felé, a másik pedig - amelyen egykor Baso Balázs nevű jobbágya 

lakott - Zalatha falu felé esik, most minden haszonvételükkel, vagyis szántóföldekkel, 

kaszálókkal, erdőkkel és berkekkel együtt, elzálogosítja a pécsi kápt.-nak, valódi 

pondus-ok szerinti 10 színarany forintért, azzal a kikötéssel, hogy ezen két sessio-t -

amelyek háborítatlan birtoklásáért szavatosságot vállal - az említett összegért bármi-

kor visszaválthatja. D. f. III. prox. p. fe. ad vincula B. Petri ap., a. d. 1435. 

E.: DL 12739 (NRA. 1522. 16.) Nyílt oklevél. 

660. 1435. augusztus 15. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Zsigmond 

császár és király (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C), 1435. júl. 7-én (f. V. prox. p. fe. 

Vis. B. Marié glor. virg., a. d. 1435.) Brünn városában, a morva őrgrófságban kelt és 

itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Versend-i János királyi emberrel tanúul 

küldte Demeter pap testvért, akik aug. l-jén (in fe. ad vincula B. Petri ap.) a Baranya 

m.-i Monostor, Arky, Laaz, Baan, Pergelyncz, Rekas, Mythwarz és 

Halyagzegh-Halyagzeg nevű predium-okra menvén, azokat a szomszédok és határtár-
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sak, tudniillik Abolma-i Benedek fiai: Litteratus Miklós és András, Hene-i Mihály, 

Momad-i Balázs, Gywla-i János, Sarogh-i Thompa Tamás, [...]-i Gergely, a konvent 

ügyvédvalló oklevelével urát képviselő Heten-i Fodor Tamás, Thapaz-i András, 

Karachond-i László és Math[uc]hina-i Péter jelenlétében, a néhai Monostor-i László 

fiainak: Lászlónak és Miklósnak a tulajdonába iktatták, majd 3 napig ott várakoztak, 

de ellentmondás nem merült fel. D. 15. die diei introduccionis et statucionis predict., a. 

d. supradict. Wolphardus lévén a perjel, Demeter a kántor, Miklós pedig a custos. 

E.: Akad. lt. Kolozsvár. Toldalagi lt. 40. (DF 257504) Margóra írt, ötsoros, dísztelen kezdő C betű-
vel. Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés. 

661. 1435. szeptember 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kekogy (dict.) Mi-

hály és Benedek, Ellend-i jobbágyok, Gywla-i Path fiának: Istvánnak és hitvesének, a 

néhai Hwzywbathya-i István lányának: Katalin úrasszonynak a nevében megjelenvén, a 

néhai Hwzywbathya-i István özvegyét: Anych úrasszonyt és fiát: Antalt, a Chemen, 

Noghale, Kyshale, Gymelchen, Kathfalua, Ewlews, Koha, Myhalkereke, Waskafalwa, 

Zylzeg, Kalnas, Tarda, Zygeth, Melegag, Zerek, Mathuchyna, Dyosovcz, Januswlgye, 

Jalsowa és Waralya birtokokon lévő birtokrészek eladásától, elzálogosításától, vagy 

bármiféle elidegenítésétől, Mathuchyna-i Lőrinc fiát: Demetert és lányát: Dorottyát, 

Zenthgal-i Jakab fiait: Frank-ot, Lászlót és Lőrincet, valamint hitvesét: Zsófia úrasz-

szonyt, továbbá Kwn (dict.) Jakab hitvesét: Hedviget pedig - de mindenki mást is -

azok megszerzésétől, elfoglalásától és haszonvételeik élvezetétől eltiltják. D. in fe. 

Exalt. S. Crucis, a. d. 1435. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 7. 36. B. (DF 259990) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés 
és kerek zárópecsét nyoma. 

662. 1436. január 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Wylan-i Pál, osztá-

lyos (condivisionalis) frater-ének, Hedreh fia: Jánosnak, valamint más frater-einek és 

rokonainak a terheit magára vállalva megjelenvén, ínsége miatt a Zalatha birtokon lévő 

8 sessio-ját, amelyek közül 6 jobbágyi, kettő pedig lakatlan, és amelyek közül a Ny-ra 
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esőkön Pileipar Mathko, a másikon Lucas, a harmadikon Isypi Máté fia: Mihály, a 

negyediken pedig Kowach István, a K-re esőkön Genk Pál, a másikon Benedek fia: 

Jakab, a haramadikon Fezew István, a negyediken pedig Lykew Mihály jobbágyok 

laktak, 62 színarany magyar forintért elzálogosítja a pécsi kápt.-nak, azzal a kikötéssel 

hogy ezen sessio-kat - amelyek háborítatlan birtoklásáért szavatosságot vállal - az 

említett összegért bármikor visszaválthatja. D. f. III. prox. p. fe. Ephif. d., a. eiusdem 

1436. 

E.: DL 12859 (NRA. 1522. 20.) Nyílt oklevél. 

663. 1436. július 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zsigmond császár-

nak és királynak (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C ), hogy Bathor-i István c., ob.-nak a 

pécsi kápt. számára, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák ellenében kiadott 

idézőlevele értelmében, Monyaros-i Mátyás királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap 

testvért, akik júl. 15-én (die domin. prox. p. fe. B. Margarethe virg.) az apácákat 

Samod nevű birtokukon, a pécsi kápt.-nak történő 50 M. megfizetése kapcsán okt. 6-

ra (ad. oct. fe. B. Michaelis arch.) a királyi jelenlét elé idézték. D. 4. die diei 

evocacionis prenotate, a. d. 1436. 

E.: DL 12936 (Mon. Vbuda. 4. 23.) Zárt oklevél. 

664. 1436. augusztus 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [P]aloch-i Má[té] 

nádornak, a kunok bírójának, hogy a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számá-

ra, Henrik pécsi püspök ellenében kiadott oklevele értelmében, emberével, Zenthjanus-

i Miklós mr. nádori jegyzővel, a királyi udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte 

János pap testvért, akik aug. 2-án (f. V. prox. p. fe. ad vincula B. Petri ap.) 

Mohaach-Mohach birtokra menvén, azt az apácák tulajdonába akarták iktatni, ám ezt 

a püspök familiaris-ai, Márk fia: Tamás és Tárnok (dict.) András, valamint ottani job-

bágyai megakadályozták, sőt a kiküldötteket erőszakkal elűzték. D. 3. die termini 

prenotati, a. d. 1436. 
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E.: DL 13281 (Mon. Poson. 67. 49.) Zárt oklevél. (Hiányos.) 

665. (1436. szeptember 30. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Zsigmond király számára kiadott je-

lentő oklevele, amelyben a királyi parancslevelet átírva igazolja, hogy az abban foglal-

tak, miszerint 1436. szept. 30-án (2. die fe. B. Michaelis arch., a. d. 1436.) Zygeth-i 

László fia: Pobor, a Nagy (magnus) János, Chyk István, Gub [?] Imre, Kis (parvus) 

Tamás és Bertalan nevű familiaris-aival, továbbá Nagy (magnus) Dénes nevű 

Poborfahva-i jobbágyával, fegyveresen [egykor Thythews-i Nyakathlan Benedek, 

most Echer-i Chabay (dict.) Miklós hitvesének: ElenaJ úraszonynak a Poborfahva 

birtokon lévő birtokrészére rontottak, ott Pap (dict.) János officialis házába betörtek, 

János hitvesét kegyetlenül megverték, az ott talált javakat elvitték, másnap pedig a 

János fia: György, Péter és Balázs nevű jobbágyokat is megverték, igazak. 

E . : -
Eml.: Hédervári Lőrinc nádor, 1446. okt. 9. SÚA Révay cs. Div. Fam. 2. 18. (DF 260355) 

666. 1436. november 5. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje, az előtte megjelenő Sowar-i 

Soos György, a monostor gubemator-a kérésére Zsigmond császár és király (Ro. 

semp. aug., H., Bo., Da., C.) 1436. okt. 21-én (in fe. B. Undecim milium virg., a. 

d.1436.) Prágában kelt, titkospecsétjével megerősített, nyílt oklevelét saját, nyílt okle-

velébe íija át. D. in fe. B. Emerici ducis, a. d. supradict. 

E.: DL 57648 (Soós 468.) Hátoldalán 19. századi tárgymegjelölés és kerek pecsét maradványa. 

667. 1437. április 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti György esztergomi 

érseknek, a nádori jelenlét Zsigmond császár és király (H.) által kijelölt bírójának, hogy 

a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák számára, Henrik pécsi püspök ellenében 

kiadott idézőlevele értelmében, Maglod-i Lászlóval, a királyi udvarból kiküldött érseki 
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emberrel tanúul küldte Barnabás pap testvért, akik ápr. 12-én (f. VI. prox. p. domin. 

Quasi modo geniti) Henrik püspököt Zabar nevű birtokán, az idézőlevélben foglaltak 

kapcsán máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) az érsek jelenléte elé idézték, az apá-

cák ellenében. D. 6. die diei evocacionis prenotate, a. d. 1437. 

E.: DL 13040 (Mon. Poson. 58. 29.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú feljegy-
zés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

668. 1437. április 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti György esztergomi 

érseknek, a nádori jelenlét Zsigmond császár és király (Ro. semp. aug., H.) által kije-

lölt bírájának, hogy Paloch-i Mathyus nádornak, a kunok bírájának oklevele értelmé-

ben, a királyi udvarból az érsek márc. 20-án (f. IV. prox. an. domin. Ramispalmarum) 

Budán kelt, nyílt oklevele révén kiküldött Maglod-i László mr. érseki emberrel, 

Doboka-i Keserew (dict.) Gergely fia: János mint felperes részére Barnabás, a margit-

szigeti (de Insula Leporum) apácák mint alperesek részére pedig Mihály pap testvére-

ket küldte tanúul, akik ápr. 14-én (15. die fe. Pasce d.) és más napokon, a személyesen 

megjelent János Doboka nevű, és az apácák - akiket ügyvédjük, [...]-i Litteratus János 

képviselt - Jenew és Naney nevű birtokára mentek, hogy azokat, a Gara-i Miklós ná-

dor oklevelében foglalt határok mentén elhatárolják egymástól. A határ a Bar faluból 

jövő útnál kezdődik, ahol az apácák ügyvédje nem mondott ellent. Ezután egy völgy 

következett, amelyet János szerint Bagzowelgh-nek, az apácák ügyvédje szerint 

Kyscherwelgh-nek hívnak. Itt az elpusztult hatáijelet pótolták. Egy másik völgyben 

Kwbelkwth nevű élő (fluens) kút, amelyben egy köböl (cubulus) fa van. Egy hegy, 

amelynek oldalában két, nagy sánc (fossatum) között - amely János szerint egykor vár 

volt - újabb hatáijelet készítettek. Innen Ny felé cseijésben (rubetum) haladva egy 

szőlő határában lévő földhányás. Innen egy völgyön átkelve és egy hegyre fölmenve 

egy eresztvény (permissionalis) erdő mellett 3 földjel, amelyek közül egyet helyre állí-

tottak, a többinek azonban az apácák ügyvédje ellentmondott. Tovább egy út mellett 2 

hatáijel, majd egy völgybe ereszkedtek, amelyet János szerint Darochwelge-nek, az 

apácák ügyvédje szerint viszont Barazwelge-nek hívnak. Ebben a völgyben haladva 

értek el egy másikat, amelynek neve mindkét fél szerint Barazwelge, és amelyen átkel-

ve egy zárt [?] (celarius) helyre értek, amely mindkét fél szerint Naney birtokhoz tar-
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tozott egykor, itt azonban az apácák ügyvédje a határjelek emelésének ellene mondott. 

János itt fejezte be határainak bemutatását. Az apácák ügyvédje Jenew és Naney hatá-

rának megmutatását László király privilégiuma alapján végezte. A határ egy [...] olda-

lában kezdődik [...], ahol határjelet készítettek. Innen K-re egy sánc (fossatum), amely 

mentén-3 határjelhez ér és itt végződik. Az ügyvéd, mivel szerinte Doboka birtok in-

nen az apácák Kaplan nevű birtokával határos, nem akart tovább menni. Mivel a köl-

csönös ellentmondások miatt 15 hold föld vita tárgya maradt, így a kiküldöttek a bir-

tok nagyságát nem tudták felbecsülni. D. 6. die dict. 15. diei fe. Pasce d., a. eiusdem 

1437. 

E.: DL 13035 (Mon. Poson. 58. 28.) A margóra írt díszes kezdő R betűvel. (Hiányos.) Zárt oklevél. 

669. 1437. június 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Gara-i László és 

Desew macsói bánoknak, hogy Gywla-i Path fia: István részére, Kekogh-i Tamás elle-

nében kiadott idézőlevelük értelmében, Harazthy-i Bertalan báni emberrel tanúul 

küldte Mihály pap testvért, akik jún. 11-én (in fe. B. Barnabe ap.) az említett Tamást 

Kekogh birtokon lévő birtokrészén, az idézőlevélben foglaltak kapcsán, júl. 1-jére (ad 

oct. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a báni jelenlét elé idézték, István ellenében. D. 2. die 

diei evocacionis antedict., a. d. 1437. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 7. 44. (DF 259998) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

670. (1437. december 21. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konventnek Gara-i László Liptó-i c. és Wylak-

i Miklós macsói bánok számára kelt, az ő parancslevelüket is átíró, jelentő oklevele, 

amely szerint Bellye-i Miklós, valamint fiai: László és János, [1434 ] dec. 21-én (f. III. 

prox. an. fe. Nat. d.) Karachond-i Jánosnak Litteratus Balázs nevű Karachond-i jobbá-

gyát megverték, [1434 ] dec. 22-én (f. IV., sc. die crastina) Karachond-i Jánosnak 

Szolga (sclavus) Mihály nevű jobbágyát, szintén ok nélkül (sua sine culpa) megverték. 

Mindezen túl [1437 ] febr. 12. körül (circa diem Carnispr.) a panaszosnak György és 
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Barnabás nevű familiaris-át verték meg, ökreiket pedig elhajtották, [1437.] júl. 25. 

körül (circa fe. B. Jacobi ap.) az említettek Kwer (dict.) Tamás, Kwer Mihály, Paka 

(dict.) Balázs, Vele István, Zwch (dict.) [...], Chordas Mihály, Wy Gál, Wy Miklós, 

Farkas Mihály, valamint fiai: Domonkos és Tamás, továbbá Varga (sutor) Albert nevű 

Bekathavagh-i jobbágyaikkal, a panaszos Chatos (dict.) Balázs nevű familiaris-át meg-

verték. Mindezeken túl Bellye-i Miklós, apjának: Miklósnak és fráter-ének: Györgynek 

a tanácsára [1437.] dec. 10-én (f. III. prox. an. fe. B. Lucie virg.) a panaszos Mihály 

nevű, [1437 ] dec. 21. előtt (f. [...] an. fe. B. Thome ap.) pedig Litteratus Balázs, 

Szolga (sclavus) György és Kovács (faber) [...] nevű jobbágyait verték meg. 

E . : -
Eml.: Garai László és Újlaki Miklós macsói bánok, 1438. okt. 12. DL 94181 (Sallér Festetics 87. 3.) 

671. 1438. január 30. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Bathor-i 

István c., ob. ítéletlevelének értelmében, az abban foglaltak kapcsán, Gywla-i Path-nak 

50 nemes társaságában jan. 30-án (25. die fe. Ephif. d.) a konvent előtt esküt kellett 

tennie Monostor-i László ellenében, amely kötelezettségének eleget is tett. D. in 

predict. 25. die fe. Ephif. d., a. eiusdem 1438. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay It. 7. 46. (DF 260000) Nyílt oklevél. 

672. 1438. augusztus 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Hederwara-i Lő-

rinc nádornak, a kunok bírójának, hogy idézőlevelének értelmében, Gyersfasfalwa-i 

Demeter nádori emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik aug. 19-én (f. III. 

prox. an. fe. B. regis Stephani) Tapson-i Anthimus fiát: Jánost, Semlyekud birtokon 

lévő birtokrészén, Gergelyt, Mihályt, Lewstachius fiát: Jánost, valamint Sandrinust, a 

Zekhaza, Bagatha és Meduez birtokokon lévő birtokrészükön, az ítéletlevélben fog-

laltak kapcsán, okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) a nádori jelenlét elé idézték, 

Tapson-i Anthimus fia János fia: Miklós ellenében. D. 3. die diei evocacionis antedict., 

a. d. 1438. 
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E.: KML Eszt. OL. 548. 49. 1. 13. (DF 208984) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés -
amely szerint Anthimus fia: János, Anthimus fia János fia: Miklós camalis frater-c - , egykorú 
feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

673. 1438. november 14. előtt 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konventnek a Lotharth-i Keserew (dict.) János 

és Maczadonya-i Danch közötti ügyben kelt jelentőlevele. 

E . : -
Eml.: Hédervári Lőrinc nádor, 1438. nov. 14. DL 92889 (Festetics Mise. 447.) 

674. 1439. május 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Albert királynak 

(Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.), hogy Thythews-i Nyakathlan Benedek hitvese: 

Elena úrasszony számára, Zygeth-i László fia: Pobor ellenében kiadott oklevelének 

értelmében, máj. 3-án (10. die fe. B. Georgii mart.) Elena úrasszony, eskütársaival, 

tudniillik Aranyad-i Dauid lányaival: Margit és Klára úrasszonyokkal, Sarogh-i István 

és Mihály hitveseivel, továbbá Sarogh-i Mátyás lányával: Agatha-val, Iwan-i Hymfy 

(dict.) György lányával: Elena-val, Ormand-i Cosmas fia Miklós lányával: Margittal, 

Sarogh-i Litteratus János lányaival: Katalinnal, Klárával és Erzsébettel, Iwan-i István 

lányával: Elena-val, Sarogh-i Desew fia János lányával: Erzsébettel, továbbá 

Mykocha-i György fia: János, Lothard-i Pechy Lőrinc, Iwan-i László fia: András, 

Sarogh-i István fia: János, Polcze-i Balázs fia: Gergely, Balasfalwa-i Balázs fia: János, 

Wyfalw-i Lőrinc fia: János, Herend-i Tamás fia: Imre, Jakapfalwa-i Pál fia: Benedek, 

Herend-i Miklós fia: János, Bathya-i János fia: Jakab, Iwan-i Lucas fia: Jacab, 

Kekogy-i Kelemen fia: György, Palfalwa-i Herchegh Mihály, Sarogh-i Benedek fia: 

Lőrinc, Ormand-i Balázs fia: János, Herman-i Gergely fia: János, Sarogh-i András fia: 

János, Sarogh-i Benedek fia: István, Sarogh-i Pál fia: Benedek, Sarogh-i Mátyás fia: 

Antal, Momad-i Balázs fia: Tamás, Sarogh-i Desew fia: Miklós, Laslofalwa-i István 

fia: István, Lyppo-i Pál fia: István, Kekogh-i János fia: Tamás, Lothard-i Baso Péter, 

Bathya-i János fia: Pál, Lyppo-i Pál fia: András, Polcze-i István fia: Péter, Kekogh-i 

Ipolitus fia: Balázs, Kemed-i István fia: Benedek, Kemed-i Pál fia: Péter, Wersend-i 

Mihály fia János fia: Antal, Herend-i László fia: Péter, Lelez-i Péter fia: Miklós, 
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Wersend-i Pál fia: Máté, Lews-i Pál fia: Miklós és Thorda-i Antal fia: Imre nevű es-

kütársaival a konvent színe előtt megjelenvén, Pobor elleni esküjét letette, amelyről a 

konvent [1440.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a király személyes jelenlét-

énekjelentést tesz. D. in dict. 10. die fe. B. Georgii mart., a. d. 1439. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á : Hédervári Lőrinc nádor, 1446. okt. 9. SÚA Révay cs. Div. Fam. 2. 18. (DF 260355) 

675. 1439. július 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje tudatja, hogy 

Albert király (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C.) 1439. jún. 21-én (in fe. S. Ladislai 

regis, a. d. 1439.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Bodogazonfalwa-i Litteratus Jánossal tanúul küldte János pap testvért, akik júl. 12-én 

(die domin. prox. an. fe. B. Margarethe virg.) a Baranya m.-i Walpo, más néven 

Lezkowcz várához, a hozzá tartozó birtokokra, továbbá Selymowcz, Mykefalwa, 

Monozlo, Apathy, Ragachowcz és Surkawcz birtokokra, valamint a Lyppo birtokon 

lévő birtokrészekre menvén, ott Walpo vár és birtok, valamint a hozzájuk tartozó fal-

vak szomszédai, tudniillik Saagh-i László, Zagaych-i László, Hencze-i Imre, Mayos-i 

Vinczlo fia: Dénes, Zenthpeter-i Miklós, Bodogazonfalwa-i Zsigmond és Miklós, 

Petherd-i Foris, Mathwthyna-i Miklós, Maroth-i István fia: János, 

Nekczezenthmarton-i officialis, Azywagh-i Benedek, Mihály, László, Domonkos és 

László, nemkülönben pedig Lyppo szomszédai, tudniillik Lothard-i György, Lyppo-i 

István, László és András, Sarogh-i Thompa Tamás, Loth-i László és Ormand-i Lucas 

jelenlétében az említett birtokokat és birtokrészeket, a várhoz tartozó vámmal együtt, 

királyi adomány jogán a néhai Maroth-i János bán fia: Maroth-i László tulajdonába 

iktatták, utána pedig 3 napig ott várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. Erről a 

konvent, fuggőpecsétjével megrösített privilégiumot ad ki. D. 15. die termini prenotati, 

a. d. 1439. János lévén a peijel, Mihály kántor, Miklós pedig a custos. 

E.: Archív Hivatske. Draskovics cs. Arhívum Maius. 65. 14. (DF 233446) Margóra írt, díszített kez-
dő O betűvel, nyújtott betűszárú első sorral. Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. 
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676. 1439. július 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventjének 1439. júl. 27-én (15. die 

fe. B. Margarethe virg. et mart., a. d. 1439.) kelt oklevele, amely szerint Albert király 

parancsára a királyi ember és a konvent által mellé kirendelt kiküldött júl. 13-án (in fe. 

B. Margarethe virg. et mart.) és más alkalmas napokon, többek között a Baranya m.-i 

Monostor, Arky, Laaz, Halyagzeg és Mythwarcz birtokokat, valamennyi haszonvétel-

ükkel és a bennük lévő királyi joggal együtt, Gara-i László macsói bán tulajdonába 

iktatták. 

E.: - Tá. szerint privilégium volt. 
Tá.: 1. Újlaki Miklós és Kóiógyi János macsói bánok, 1450. febr. 16. > V. László király, 1455. máj. 

27. DL 13398 (NRA. 1523. 17.) 
2. Újlaki Miklós és Kórógyi János macsói bánok, 1450. febr. 16. > V. László király, 1455. máj. 
27. DL 13239 (NRA. 1523. 17.) 

677. 1439. augusztus 5. 

A pécsváradi (Pechwaradyensis) monostor / egyház konventje emlékezetül ad-

ja, hogy Albert király (Ro. semp. aug., H., Bo., Da., C., dmc Au.) márc. 19-én ( f . V. 

prox an. fe. B. Benedicti abb.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmes-

kedvén, Gadan-i Lucas királyi emberrel tanúul küldte Máté pap testvért, akik júl. 18-

án (sabb. prox. an. fe. B. Marié Magdalene) a néhai Bathmonostra-i 

Thytevs~Thytews~Ty\ews (dict.) László fiának: Lászlónak, és az ö fiának: Péternek 

Satorkew és Fonyazo nevű birtokára, valamint Hodach és a Tolna m.-i Mare nevű 

birtokfelére menvén, azokat, továbbá Mare vámját, az ott lévő curia-t, 2 szőlőt, és egy 

malmot - amely javakat Mare-i Gwnya fia: Mihálytól, egy megállapodás révén kaptak 

meg - a szomszédok, tudniillik Imre (Henricus) pécsi püspököt képviselő ügyvédje: 

Velken-i András, Zaz-i officialis, és Izmen-i Albert fia: Mihály jelenlétében, László és 

fia: Péter tulajdonába iktatták. A kiküldöttek még 3 napig a helyszínen maradtak, de 

ellentmondás nem merült fel. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített oklevelet 

ad ki. D. in fe. B. Marié virg. de nive, a. d. 1439. 

E.: DL 80693 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2444.) Margóra irt, háromsoros, dísztelen O kezdőbetűvel. 
Hátoldaláról és pecsétjéről nincs fénykép. 

K.: Z. VIII. 664-665. (462. sz.). 
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678. 1440. november 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Gywrgy-i Bodo (dict.) Mihály fia: János, és a néhai Gywla-i Kelemen fia János egykori 

özvegye, Hellesfalwa-i Sandrinus fia István lánya, jelenleg Mihály fia János hitvese: 

Agatha úrasszony, a másikról pedig Gywla-i Path fia: István megjelenvén, a János 

birtokaiból és birtokrészeiből Agatha úrasszonynak járó hitbér és jegyajándék, vala-

mint hatalmaskodás miatt köztük támadt viszályokban, nemes fogott bírák közbenjárá-

sával olyan egyzségre jutottak, amelynek értelmében István 100 új dénárral számított 

200 M. forintot fizet a másik félnek, akik ezért őt és frater-eit az említett ügyek terhei 

alól mentesítik. D. in fe. B. Elyzabeth regine, a. d. 1440. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 8. 3. (DF 260010) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

679. 1442. június 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Korogh-i János 

megjelenvén elmondta, hogy jóllehet közte és Maroth-i László macsói bán között, sőt 

már elődeik (progenitor) között is, a királyi udvarban hosszas pereskedés folyt a 

Karanch nevű, illetve László szerint Rekashegye nevű és sajátjának mondott szőlőhegy 

miatt, most azonban néhány familiaris-ának és fogott bírák tanácsára Lászlóval olyan 

megegyezésre jutott, amely szerint okt. 6-án (8. die fe. B. Michaelis ach.) Peterd bir-

tokon, fogott bírák és a pécsváradi konvent kiküldöttje jelenlétében be fogja mutatni 

az említett szőlőhegyre vonatkozó okleveleit, és a bírák döntését, a hatalmaskodás 

tényét kivéve, ő és utódai kötelesek lesznek elfogadni. Elismeri ezen kívül, hogy ha a 

fent említett kötelezettségei közül bármelyiket is nem teljesítené, akkor László bán, 

Jánosnak vagy örököseinek ellentmondása ellenére is, az említett szőlőhegy birtokába 

jut. Ezen kötelezvény semmiféle címen, még hadbaszállás (generális exercitus) címén 

sem veszti erejét, teljesítését elhalasztani pedig csak a felek közös akaratával lehet. A 

konvent az oklevelet fiiggőpecsétjével erősíti meg. D. f. IV. prox. p. fe. B. Barnabe 

ap., a. d. 1442. 

E.: - Á. szerint privilégium volt. 
Á.: 1. pécsváradi konvent, 1442. okt. 11. DL 13680 (NRA. 559. 24.) (E.-ről.) Lsd. 681. sz. 

2. Hédervári Lőrinc nádor, 1443. jún. 9. DL 13681 (NRA. 559. 25.) (Á. 1.-ben.) 
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680. 1442. július 22. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [V.] 

László királynak (H., Po., Da., C) , hogy 1442. júl. 12-én ( f . V. prox. an. fe. B. 

Margarethe virg., a. d. 1442.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmesked-

vén, tanúul küldte Cosmas pap testvér alszerpapot (subdyaconus), aki júl. 19-én (f. V. 

prox. p. fe. B. Alexii conf.) Gywla-i István vezetésével, a néhai Gywla-i Path fia Kele-

men lányának, Path István hitvesének: Margitnak az Olazy nevű birtokon álló házához 

menve, a király Gywla-i István érdekében kiadott és Zeche-i Path Istvánnak címzett 

oklevelét, mivel Path távol volt, hitvesének: Margitnak bemutatta, amelynek tartalmára 

Margit, férje nevében azt válaszolta, hogy az abban szereplő időpontban, vagyis aug. 

l-jén (in oct. fe. B. Jacobi. ap.) apjának, Gywla-i István fráter-ének birtokrészeire vo-

natkozó okleveleikkel együtt, személyesen vagy ügyvédjeik révén, halasztás lehetősé-

ge nélkül a királyi jelenlét előtt meg fognak jelenni, Gywla-i István ellenében, akinek 

ez szintén kötelessége. D. 4. die diei exhibicionis et presentacionis litterarum antedict., 

a. d. supradict. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 8. 7. B. (DF 260015) Nyílt oklevél. 

681. 1442. október 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy saját, 1442. 

jún. 13-án ( f . IV. prox. p. fe. B. Barnabe ap., a. d. 1442.) kelt, Korogh-i János mr.-

nek Maroth-i László macsói bán részére tett bevallásáról szóló és itt átírt privilégiumá-

nak (Isd. 679. sz.), valamint az említett László bán, Arad, Zarand, Bekes m.-i c. 1442. 

jún. 24-én (in fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1442.) Walpo-n kelt, Korogh-i János 

mr. számára szóló, itt szintén átírt, nyílt alakú kötelezvényének értelmében, László bán 

részére Benedek mr.-t, a konvent jegyzőjét (nótárius), János részére pedig Cosmas 

alszerpapot (subdiaconus) küldte tanúul, akik okt. 6-án (in 8. die fe. B. Michaelis 

arch.), László bán familiaris-ai és ügyvédei, tudniillik Zarkand-i Litteratus Miklós és 

Lothard-i György, valamint János familiaris-ai és ügyvédei, vagyis Fylgewar-i (2.: 

Filgewar) (Á.. Ffilgewar) Fábián és Naghfalw-i Litteratus Antal társaságában Peterd 
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birtokra mentek, ahol a László bán részéről megjelent Balázs mr., a boszniai egyház 

custos-a és kanonokja, Imre Gywla-i és Lőrinc Chwsa-i (A.: Chusa) plébánosok, va-

lamint Pethke-i László mr., továbbá a János részéről megjelent Zekchew-i János mr. 

pécsi kanonok, Were-i Iwachen, Karathna-i Miklós és Baryad-i László litteratus-ok 

mint fogott bírák jelenlétében László bán ügyvédei többek között bemutatták a néhai 

Gara-i Miklós mr. nádor 1430-ban kelt privilégiumát, amely a pécsi kápt. 1357-ben 

kiadott, Korogh-i János Karanch nevű, László bán Wek nevű, valamint a néhai 

Zekchew-i Herczegh László fiai Zelews nevű birtokának határait tartalmazó oklevelét 

foglalta magában. Korogh-i János ügyvédei csak a pécsi kápt. 1428-ban, egy vitás föld 

vagy szőlőhegy (terra seu promontorium) kapcsán kiadott nyílt oklevelét mutatták be. 

Ezek megtekintése után a fogott bírák úgy határoztak, hogy a szőlőhegy kapcsán, a 

László bán ügyvédei által bemutatott, Karanch és Wek birtokok határait tartalmazó 

oklevél alapján csak a helyszínen tudnak dönteni, ahova a bán ügyvédei a fogott bírá-

kat és Benedek mr. konventi kiküldöttet is meghívták. Amikor azonban oda ki akartak 

szállni, János ügyvédei, miután kijelentették, hogy mivel a kötelezvényben a szőlő-

hegyhez való kiszállás nem szerepel, ezért ők oda nem mennek ki, és fogott bíráikat, 

illetve Cosmas konventi kiküldöttet sem akaiják oda kivinni, eltávoztak a helyszínről 

és Cosmas-t is elhívták onnan. A másik fél emberei ezután egész nap Peterd birtokon 

maradtak. D. 6. [die] dict. 8. die fe. B. Michaelis arch., a. d. supradict. 

E.: DL 13680 (NRA. 559. 24.) Két, azonos kéz által írt példányban. Mindkettő privilégium. 1. példá-
nya margóra írt, díszített kezdő N, az első sorban pedig több nyújtott szárú betűvel. Felső szélének 
közepén: 'Jesus'. 2. példányáról, amelyről a kezdő N betű hiányzik, a pecsét leszakadt. 

Á.: Hédervári Lőrinc nádor, 1443. jún. 9. DL 13681 (NRA. 559. 25.) (E.-ről.) 

682. 1443. április 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kemed-i Tamás, 

Zakal Pál éa Kemed-i János fia: Bálint, az említett Pál hitvesének: Kathko úrasszony-

nak a terheit is átvállalva megjelenvén, hogy ínségükön enyhítsenek, a Baranya m.-i 

Namia-Namya birtokon lévő 8 sessio-jukat - amelyek közül 2 lakott, 6 pedig néptelen 

- , vagyis Namya birtokon lévő összes birtokrészüket, minden minden haszonvételük-

kel és tartozékukkal, tudniillik szántóföldekkel, földekkel (ager), rétekkel,erdőkkel, 

berkekkel, különösképp pedig a hozzájuk tartozó hegy akóival (akonibus montis), 
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amely hegy 3 hordó (vas) bort szokott jövedelmezni, nemkülönben pedig a birtokhoz 

tartozó vámrésszel együtt, elzálogosítják Naghwelgh-i László és Zeche-i Poth [fia:] 

István nemeseknek, a tőlük átvett 32 aranyforintért, azzal a feltétellel, hogy azokat az 

említett összegért bármikor visszaválthatják. D. f. IV. prox. an. fe. B. Ambrosii conf., 

a. d. 1443. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 8. 11. (DF 260019) Nyílt oklevél. 

683. 1445. május 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, Abeel-i Jakab fia: 

János megjelenvén, Mory-i István fia: Bertalant, a Tolna m.-i Mekenes nevű birtokon 

lévő birtokrészének elidegenítésétől, tulajdonba vételétől és használatától eltiltja. D. f. 

VI. p. fe. B. Johannis ap. et ev. an. portám Latinam, a. d. 1445. 

E.: DL 80831 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2520.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. IX. 93-94. (93. sz.). 
Megj.: MOL mutató szerint: pécsi kápt. 

684. 1445. augusztus 5. körfii 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti 

VJ\dk~Wylak-i Miklós erdélyi vajda és Hederwara-i Imre macsói bánoknak, hogy 

[1]445. júl. 29-én ( f . V. prox. p. fe. B. Jacobi [ap., a. d. 1J445.) Pécsett kelt és itt 

átírt oklevelük értelmében, Kyskewesd-i //ercregh (dict.) Mihály királyi emberrel ta-

núul küldte [...], akik ([...] virg. Marié de Nive) [...] m.-ben megtudták, hogy a pa-

rancslevélben foglaltak, miszerint Zeche-i Poczt István és hitvese, Giwla-i Kelemen 

lánya: Margit úrasszony júl. 27-én ( f . III. prox. p. fe. B. Jacobi ap.) a Giwla-i Path 

fia: István curia-jához tartozó, Perman falu mellett fekvő rétjét lekaszáltatták, rétjük-

ről pedig két kepe (capetia) gabonát (fruges), amely ott termett és halomba volt rak-

va, saját kertjükbe vitettek, mind igazak. A kiküldöttek az említett napon Poczt Istvánt 

és hitvesét [...] birtokrészen aug. 16-ra (ad f. II. prox. p. fe. [Ass. virg. glor.]*) a ki-

rály dekrétuma értelmében Baranya m. alispánjai és a m. Nagfahv-ban tartandó tör-

vényszéke elé idézték, Poth fia: István ellenében. D. 3. die diei inquisicionis et 

[evocacionis predict., a ] d. supradict. 
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E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 8. 13. (DF 260021) Hátoldalán azonos kéz Írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét darabkái. 

Megj.: 'Csak a hátoldalon fennmaradt információ. 

685. 1445. augusztus 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Maroth-i László, 

egykori macsói bán ügyvédje: Abolma-i Zsigmond, ura és annak fiai: László és Máté 

nevében megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy az említett László carnalis soror-ja, 

Chaak-i Ferenc bihari c. hitvese: Anna úrasszony olyan értelmű oklevelet adasson ki a 

maga számára, amely szerint a néhai Maroth-i János, egykor szintén macsói bán - az 

említett László bán apja - a [Nagy]váradi vagy más kápt.-, esetleg konvent előtt, majd 

őt követően fia: László bán, a néhai Albert király (H.) előtt valamennyi birtokrészüket 

Annának adták, mivel ilyen kijelentést ők soha nem tettek. Ezen kívül Annát, féijét és 

fiaikat: Ferencet és Benedeket, de mindenki mást is, e birtokrészekre vonatkozó be-

valló és iktató levelek kiadásától, valamint a birtokrészekhez tartozó haszonvételek 

élvezetétől eltiltja. Erről a konvent, autentikus fuggőpecsétjével megerősített privilégi-

umot ad ki. D. f. VI. prox. an. fe. Ass. virg. glor., a. d. 1445. 

E.: DL 13869 (NRA. 1523. 1.) 

686. (1445. október 21. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konventnek az országnagyok számára kelt je-

lentő oklevele, amely szerint Nagy (magnus) Péter, a margitszigeti (de Insula 

Leporum) apácák officialis-a, továbbá Wayuoda-i Gergely, Danch, Lyppay Mihály, 

Iwkow, Vamos-Wamos Pál, Domby Péter, Weres Mátyás, Weres György, Wayuoda 

András és Zakal Bálint nevű Wayzlow-i, Fodor Pál, Villicus Mihály és Bertalan nevű 

Harazthy-i, Wak Tamás, Wayuoda Bertalan, [...] Gergely és Fábián nevű 

Chemyteleke-i, Kachow Péter, Nyrew Pál és Folnagh Pál nevű Pabrod-í, Kothoryan 

Máté és Wamos Mihály nevű Dobranycza-i jobbágyok 1445. máj. 16. körül (circa fe. 

Penth., in a. d. 1445.) a pécsi kápt. Belko nevű, közúton (libera via) haladó 

Gredystew-i jobbágyától 40 aranyforint értékű gyertyát elvettek, majd aug. 3-án (in fe. 

Inv. Corp. S. Stephani prothomart.) a Kowach Péter nevű Lwssok-i jobbágyuktól 50 
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aranyforintot, továbbá okt. 21-én (in fe. Undecim milium virg.) az apácák Nagy 

(magnus) Balázs és Litteratus Dénes nevű officialis-ai, az említett jobbágyokkal, a 

pécsi kápt. Chepan Gergely nevű Weythy-i jobbágyától 100 [db] sót vettek el, más, 

úton lévő jobbágyokat pedig szintén zaklattak. 

E . : -
Eml.: Országnagyok, 1449. márc. 31. DL 14243 (Mon. Vbuda. 4. 24.) 

687. 1445. december 31. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Imre Walpo-i plébá-

nos, Maroth-i László egykori macsói bán, valamint fiai: Lajos és Mathyws nevében 

megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy Chaak-i Ferenc bihari c. és hitvese: Anna úrasz-

szony, valamint fiaik: Ferenc és Benedek be akaiják vezettetni magukat a panaszosok 

valamennyi Mo.-i, szlavóniai és erdélyi várának (castrum), kastélyának (castellum), 

mezővárosának (oppidum), falujának és birtokának felébe, amitől azonban - miként a 

hozzájuk tartozó haszonvételek élvezetétől is - Imre plébános eltiltja őket. D. in fe. B. 

Silvestri pape, a. d. 1445. 

E.: DL 13892 (NRA. 1523. 1.) 

688. 1445. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Maroth-i László 

egykori macsói bán megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy camalis soror-ja, Chaak-i 

Ferenc bihari c. hitvese: Anna úrasszony a váradi kápt.-nal oklevelet adatott ki a maga 

számára, amely szerint apjuk, a néhai Maroth-i János mr., szintén egykori macsói bán a 

váradi kápt. előtt úgy rendelkezett, hogy Anna - és bármely nemű utódai is - vala-

mennyi Mo.-i, szlavóniai és erdélyi, már meglévő és később megszerzendő várából 

(castrum), kastélyából (castellum), mezővárosából (oppidum), falujából, birtokából és 

birtokrészéből, férjhez menetele után mint törvényes fiú örökösök részesedjenek, s 

ehhez László is hozzájárult. László szerint azonban ilyen bevallást sem apja, sem pedig 

ő nem tett, annál is inkább, mivel az oklevél par-ja szerint ez 1428-ban történt, mivel 

azonban ő csak 1412-ben született, így akkor még csak 16 éves volt, ilyen bevallást 
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viszont csak nagykorú, 24 éves ember tehet. Kérte egyúttal a konventet, hogy születé-

se idejéről, jogai biztosítása érdekében privilégiumot adjon ki. A konvent, miután vizs-

gálatot végzett, megtudta, hogy László valóban 1412-ben született, s erről most fiig-

gőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki a számára. Gál lévén a perjel, Mihály a 

custos, Cozmas pedig a kántor. A. ab. incarn. d. 1445. 

E.: DL 13893 (NRA. 1523. 1.) 
Megj.: Vö. 1445. dec. 31. (DL 13892). Lsd. 687. sz. 

689. 1446. július 25 - augusztus 1. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Thapon~77ra/wo«-i 

Anthimus fia: Miklós és Haxasty~Harasti-i György Baronya~Baranya-i c.-eknek, 

macsói al-bánoknak (vicebanus), hogy 1446. júl. 18-án ( f . II. prox. an. fe. B. Elye 

prophete, a. d. 1446.) Nagfalw-ban kelt és itt átírt oklevelük értelmében, 

Herchegfawa.~Herchegfalua-i Hercheg Mihály királyi emberrel tanúul küldte János 

testvért, akik júl. 25-én (f. II. prox., in die B. Jacobi ap.) Baranya m.-ben megtudták, 

hogy az al-bánok (vicebanus) levelében foglaltak, miszerint júl. 15-én ( f . VI. prox. an. 

fe. B. Elye prophete) Katalin és Kis (parvus) Balázs hitvese: Dorottya úrasszonyok, 

valamint a néhai Zenthmarthon-i Briganth Imre fia Mihály familiaris-ai: Bordás 

János, Zantho László és János, továbbá jobbágyaik: Beregh János, Wg György és 

Louas Benedek, úrnőik és uruk parancsára Bodogasconfahva-i Péter fia: Lewtanws 

és hitvese, a néhai Zenthmarthon-i György fia János lánya: Erzsébet úrasszony, va-

lamint az ő fia: Benedek és lánya: Orsolya Zenthmarthon-i Char Péter nevű jobbá-

gyától egy ökröt és 4 aranyforintot elraboltak, öt magát és feleségét megverték, sőt 

egyszer, amikor hazafelé tartott meg is akarták ölni. Ezen kívül Zenthmarthon-i rétjé-

nek nagy részét lekaszálták, a szénát pedig elvitték, mind igazak. A tudományvétel 

napján a kiküldöttek Katalint, Dorottyát és Mihályt, Estheh birtokon lévő birtokrészü-

kön aug. 1-jére (ad f. II. prox. p. fe. Germani ap.) a báni jelenlét elé idézték és említett 

jobbágyaik előállítására kötelezték. A. d. supradict. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 8. 24. B. (DF 260034) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne 'Lesthanus' és 'Bodogasonfalwa' névalak, valamint kerek pecsét nyoma. 

Megj.: MOL az eljárás napját adja dátumként. 
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690. 1446. augusztus 22. előtt 

A pécsváradi monostor konventje előtt Macedonya-i Danch fia: László, a Tol-

na m.-ben fekvő, Nyeres nevű birtokát, az oklevélben felsorolt tartozékokkal és ha-

szonvételekkel együtt, 62 aranyforintért elzálogosítja Bathmonostora-i Thethews 

Lászlónak. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1446. aug. 22. DL 80855 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2525.) Lsd. 691. sz. 
K.: Z. IX. 109. (106. sz.). (Eml.-ben.) 

691. 1446. augusztus 22. 

A pécsváradi (Pechvaradiensis) monostor konventje előtt, Machedonya-i 

Danch fia: László, apja, carnalis frater-ei: István, Ferenc, Miklós és András, valamint 

patruelis fráter-e: Mecedonya-i Péter fia Miklós fia: János kötelezettségeit is átvállalva 

megjelenvén, azon, Tolna m.-ben fekvő, Nyeres nevű birtokát, melyet korábban a 

konvent egy másik oklevele (lsd. 690. sz.) alapján, összes ott felsorolt tartozékával és 

haszonvételeivel, 62 aranyforintért elzálogosított Bathmonostora-i Tethews László-

nak, most újabb 57 aranyforintért ismét zálogba adja neki. László vagy rokonai a bir-

tokot - melynek háborítatlan birtoklásáért László szavatosságot vállal - a két összeg 

egyidejű visszafizetésével bármikor kiválthatják. D. f. II. prox. p. fe. S. Stephani regis, 

a. d. 1446. 

E.: DL 80855 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2525.) Hátoldalán azonos kéz Írásával tárgymegjelölés és ke-
rek pecsét darabjai. 

K.: Z. IX. 108-109. (106. sz.). 

692. 1446. november 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mo. főpapjainak, 

báróinak, nemeseinek és elöljáróinak, hogy Baranya m. közgyűlése, alispánjai és szol-

gabírói számára küldött, 1446. okt. 5-én (66. die oct. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1446.) 

Budán kelt és itt átírt oklevelük értelmében, a királyi udvar különleges kiküldöttjével: 

Versend-i Mátyással, és a Baranya m.-i törvényszék által okt. 24-én (f. II. prox. p. fe. 

Undecim milium virg.) kiküldött Papd-i Benedek szolgabíróval tanúul küldte András 
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pap testvért, akik nov. 3-ra (ad. f. V. prox. p. fe. 0 0 . SS.) Alsolyppo birtokra össze-

hívták a m. érintett nemeseit, alispánjait és szolgabíráit, Maroth-i Lászlót pedig Veek 

nevű birtokán okt. 25-én (f. III. prox. p. predict. fe. Undecim milium virg.), tudniillik 8 

nappal a tudományvétel előtt ugyancsak meghívták. Nov. 3-án azután, a birtokon 

megjelent Lyppo-i Pál fiai: István, László és András mint felperesek, Maroth-i László 

mint alperes előtt a m. alábbi nemesei, tudniillik Sarogh-ról János fia: Miklós, Benedek 

fia: Lőrinc, Mátyás fia: Antal, György fia: Mátyás, István fia: János, István fia: Mihály, 

Pethew fia: Miklós, Benedek fia: István, Pethew fia. Mihály, Benedek fiai: Miklós és 

Balázs, Lőrinc fia: Miklós, Antal fia: Balázs, Gergely fia: Mátyás, László, Desew, 

András fia: János, Gál özvegye: Elena, Darabus János hitvese. Dorottya, Thoth Mihály 

özvegye: Katalin úrasszonyok, Iwan-i Jakab, továbbá Lews-i Lothard fia: László, 

Kerezthwr-i Erasmus fia: Benedek, valamint Ormand-ról Domonkos fia: György, Já-

nos fia: Lucas, Antal fia: László, Pál fia: István, Pál fia: Lucas, a néhai Pethew Lőrinc 

özvegye: Magdolna, Barachka János özvegye: Barbara, Sarkwzy András özvegye: 

Elena, Posegay Benedek hitvese: Katalin, Paragh Imre hitvese: Barbara, Nagy 

(magnus) Benedek hitvese: Erzsébet, Nagy (magnus) János hitvese: Orsolya úrasz-

szonyok, mindannyian határtársak, továbbá Thythews-ről Nyakathlan Miklós, János 

fia: Péter, a néhai Thwruk István özvegye: Veronika úrasszony, Bathya-ról Jakab és 

fia: János, valamint Pál, Chepan-i András fia: Benedek, Herend-i Mihály fia: István, 

Boya-ról Balázs fia: János és Pál fia: György, Alsolyppo szomszédai, valamint Papd-i 

Mihály, Kesefalwa-i István fia: Balázs, Wersend-ről Iwan fia: János, Kelemen pap, 

Iwan fia: Demeter, Pál fia: Máté, Miklós fia: Balázs, Bertalan fiai: László és István, 

továbbá Péter, Miklós, Gál és fia: Adam, Mihály, Herend-ről Imre fia: Elias, László 

fia: Péter, Pál fia: Demeter, Miklós fia: János, Kakas Mihály, György fia: Miklós, 

Lelez-ről Miklós és Mihály fia: Pál, továbbá Nersathy-i [?] János fia: Péter, Sythky-i 

Litteratus Gergely, György fia: Albert ugyanonnan, Maczedonya-i Danch fia: László, 

Bodmer-i Miklós fia: Balázs, Monyarod-i Santha György, Polche-i Balázs fia: Gergely, 

Péter ugyanonnan, Vyfalw-i János fia: Benedek, Parragh-i Imre, Hazugd-i Pál fia: Pé-

ter, Nagwath-i Gáspár, János ugyanonnan, Thengelen-i Lucas fia: Balázs, Demeter fia: 

György ugyanonnan, Menthzenth-i Batha Pál, Olchard-i László, Zthara-i Jakcha, 

Jakcha Benedek és Lőrinc ugyanonnan, megyebeli nemesek egybehangzóan azt val-

lották, hogy László febr. 6. után (p. fe. B. Dorothee virg ), az országnagyok határo-
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zatának kihirdetése után Alsolyppo birtokot, a hozzá tartozó Monyaros, Nyelesnyar, 

Lythwarch és Dyoewedew nevű erdőkkel együtt elfoglalta, határjeleiket elpusztította, 

24 jobbágyot és a plébánost saját birtokára hurcolta, az erdők nagy részét kivágatta, a 

haszonvételeket pedig kisajátította, 1060 aranyforintnyi kárt okozva ezzel. A kikül-

döttek az említett és az azt követő napokon, a megyebeli nemesek elmondása alapján a 

következőképp újították meg Alsolyppo határait: a Seed (vulg.) nevű vízfolyás melletti 

szénás (fenilia), ahol a Kerezthwr birtokról Lyppo-ra vezető úton K-re földjel, majd 

egy nyíllövésnyire egy másik. A Lappanch birtokról Lyppo-ra vezető füves út, amelyen 

É-ra fordulva, földjelek mentén szántóföldekhez ér. A Boya birtokról, a Lyppogyakra 

(vulg.) nevű erdő mentén Felsewlyppo-ra vivő út, melyen Felsewlyppo kertjeihez 

(ortus), illetve kerítéseihez (sepes) ér. Innen D felé Banus fia: László jobbágyának, 

Demeter fia: Tamás kertjének kijárata (exitus), Felsewlyppo és Alsolyppo között, egy 

árok végénél lévő földjel, az Alsolyppo-n épült Szt. Lőrinc-egyház plébánosának és 

Dak (dict.) Fábiánnak, Banus fia: László jobbágyának házhelye (fundus), a plébános 

curia-jának kerítése mellett lévő földjel, amely curia Istvánnak, Lászlónak és András-

nak, Dak Fábián házhelye pedig Banus fia: Lászlónak jutott. K felé, a Felsewlyppo-ról 

kijövő nagy út, amelyen átvágva István, László és András jobbágyának: Hayos (dict.) 

Balázsnak a háza és a kertje, majd szántóföldek között egy füves út melletti földjei a 

határ. Ezen az úton É felé, egymástól nyíllövésnyire lévő földjelek, majd Ny felé, 

szántóföldeken túl, a Monyaros erdő mellett lévő földjel. Az erdő mentén E felé, an-

nak a sarkánál a Maysa birtokról Felsewlyppo-ra vezető közút, majd azon az erdő 

mentén és szántóföldek között tovább, két nyíllövésnyire lévő földjel, két kis bokor 

(virgultum), szántóföldek között mogyoróbokrok (dumus auellarum). Szántóföldek, 

majd Ormand-i Lucas és ffater-ei Ormand nevű birtokának a határa, ahol azok Koz-

magyepe nevű földje mellet egy nagy földjelet állítottak. Felsewlyppo és Alsolyppo 

határa is itt végződik. A kiküldöttek a tudományvétel napján Maroth-i Lászlót, bár ő 

nem mondott ellent, jan. 13-ra (ad oct. fe. Ephif. d.) az országnagyok jelenléte elé 

idézték, István és András ellenében. D. 16. die diei attestacionis, reambulacionis et 

metarum ereccionis ac evocacionis predict., a. d. supradict. 

E.: DL 13899 (NRA. 7. 50.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek pecsét nyoma. (Hiá-
nyos.) 
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693. (1446-1452) július 3. után 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mo. főpapjainak, 

báróinak, nemeseinak és előkelőinek, hogy András pécsi püspök számára, a margitszi-

geti (de Insula Leporum) apácák ellenében kiadott idézőlevelük értelmében, emberük-

kel, Gezthe-i György fia: Miklóssal tanúul küldte György pap testvért, akik júl. 3-án 

(2. die diei fe. Vis. B. Marié virg.) az apácákat [...] birtokukon [aug. 1-jére (ad oct. fe. 

B. Jacobi ap.)]* megidézték. 

E.: DL 25973 (Ismeretlen.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét nyo-
ma. (Hiányos.) 

Megj.: 'Csak a hátoldalon fennmaradt információ. 

694. 1447. március 5. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Bellye-i Domonkos 

fia Miklós fia: László, a maga, valamint apjának: Miklósnak és camalis frater-einek: 

Jánosnak, Györgynek és Mihálynak a nevében is megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy 

jóllehet a néhai Maroth-i János Baranya m.-i Zarkand és Bekatorok nevű birtokáért 

ők, a szintén Baranya m.-i Bellye és Chakfalua birtokaikat adták cserébe - miként azt 

a bácsi kápt. privilégiuma is tanúsítja - , ám Maroth-i János fia: László ezen birtokok 

megtartását nem tudta biztosítani számukra, ezért a cserébe adott Bellye és Chakfalua 

birtokokat visszakövetelik, Maroth-i Jánost és fiait: Lajost és Mathus-t pedig azok 

megtartásától és haszonvételeik élvezetétől eltiltják. D. in domin. Remin., a. d. 1447. 

E.: VAML 496 Erdődy lt. 78. 4194. (DF 262010) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés és kerek pecsét 
nyoma. 

Megj.: Vö. 1449. máj. 23. (DL 94190). Lsd. 698. sz. 

695. 1447. május 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) (Á.. Pechvaradiensis) monostor konventje 

emlékezetül adja, hogy Hedrehwara-i (Á.: Hedervara) Lőrinc nádornak, a kunok bíró-

jának Bathmonostora-i Tethews (Á.: Thethews) László számára, Zekchew-i Herczegh 

Pál ellenében kiadott oklevele értelmében, Iwanfalwa-i András királyi emberrel tanúul 

küldte Miklós pap testvért, akik máj. 15-én (f. II. prox. an. fe. Asc. d.) László ügy-
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védjével együtt Naghfalw-ba, Baranya m. törvényszékére mentek, ahol a felek, fogott 

bírák közbenjárására olyan egyezségre jutottak, amely szerint Pál, a László ellen elkö-

vetett, a nádor oklevelében szereplő tettek elégtételeként, júl. 8-án (15. die fe. Nat. B. 

Johannis Bapt.) a konvent színe előtt, valódi pondus-ok szerinti 60 tiszta arany forin-

tot fizet Lászlónak. Elismeri ezen kívül, hogy amennyiben ezt elmulasztaná, akkor az 

említett cselekdetekben bűnösnek bizonyul. D. f. VI. prox. p. dict. fe. Asc. d., a. 

eiusdem 1447. 

E.: DL 80884 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2531.) Hátoldalán egykorú feljegyzés és kerek pecsét darabjai. 
Á.: Garai László nádor, 1448. febr. 14. DL 80900 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2538.) (E.-ről.) 
Tá.: pécsváradi konvent, 1447. júl. 11. DL 80886 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2532.) Lsd 696. sz. 
K.: Z. IX. 167-168. (128. sz.). 

696. 1447. július 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy korábban 

kiadott, egyezséget teremtő kötelezvénye értelmében (lsd. 695. sz.) Zekchew-i 

Herczegh Pál, Bathmonostora-i Tethews (Á.: Thethews) Lászlónak júl. 8-án (15. die 

fe. Nat. B. Johannis Bapt.) 60 színarany forintot tartozott a konvent előtt fizetni, de az 

említett időpontban, jóllehet László ügyvédje várt rá, nem jelent meg, ezért az említett 

oklevélben szereplő módon elmarasztaltatik. D. [4 ] die dict. 15. diei fe. Nat. B. 

Johannis Bapt., a. d. 1447. 

E.: DL 80886 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2532.) Hátoldalán kerek pecsét darabkái. (Hiányos.) 
Á.: Garai László nádor, 1448. febr. 14. DL 80900 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2538.) (E.-ről.) 

697. 1447. augusztus 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Bathmonostora-i 

Tethews László, a maga, valamint fiai: Péter és János nevében is megjelenvén, 

Machedonya-i Danch-ot és fiait: Lászlót, Istvánt, Ferencet, Miklóst és Andrást, 

Machedonya-i Péter fia Miklós fiát: Jánost, de mindenki mást is, a Tolna m.-i Waszar, 

Naghbagyon, Kysbagyon, Almás és Bykagh nevű birtokok eladásától, elzálogosításá-

tól, vagy bármiféle elidegenítésétől, Gywrgy-i Bodo Gergelyt, Bodo Miklós prépostot, 

valamint carnalis ffater-eit: Bodo-t, Andrást és Jánost, de mindenki mást is, azok meg-
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vagy zálogba vételétől, továbbá haszonvételeik élvezetétől eltiltja. D. in vig. fe. B. 

Laurencii mart., a. d. 1447. 

E.: DL 88221 (Esterházy hg. cs. It. 32. EE. 426.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és 
kerek pecsét darabjai. 

698. 1449. május 23. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mo. főpapjainak, 

báróinak, nemeseinek és előkelőinek, hogy Bellye-i Domonkos fia Miklós fia: László 

számára, a néhai Maroth-i János bán fia László fiai: Lajos és Mathyws ellenében ki-

adott oklevelük értelmében, Zapud-i Gergely mr.-rel, a királyi udvar jegyzőjével és 

különleges kiküldöttjével tanúul küldte Dénes pap testvért, akik máj. 8-án (f. V. prox. 

p. fe. B. Johannis an. portám Latinam) a Baranya m.-i Bellye és Chakfalwa nevű birto-

kokra menvén, azokat János bán fiaitól, ellentmondásukat nem véve figyelembe elvet-

ték, és Miklós fia: László, valamint carnalis frater-ei: János, György és Mihály tulajdo-

nába iktatták. D. 16. die diei statucionis prenotate, a. d. 1449. 

E.: DL 94190 (Sallér Festetics 87. 4.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 'ad oct. 
fe. B. Jacobi ap. legitime perdurandas' információ, valamint kerek zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

Megj.: Vö. 1447. márc. 5. (DF 262010). Lsd. 694. sz. 

699. 1449. december 31. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Wylak-i 

Miklós erdélyi vajda és Korogh-i János örökös kastelli (de Castellis) c., macsói bánok-

nak Gara-i László nádor számára kiadott oklevelének értelmében, Regzewd-i Mihály 

királyi emberrel tanúul küldte Márton testvért, a monostor custos-át, akik dec. 29-én 

(f. II., in fe. B. Thome mart.) a Baranya m.-i Monostor, Laaz, Arky nevű birtokokra, 

valamint a Mythwarcz és Halyagzeg nevű predium-okra, továbbá az Arky-hoz tartozó 

vámhoz mentek, majd azok felét, a szomszédok és határtársak jelenlétében László 

nádor tulajdonába visszaiktatták, Buchan-i Osvaldus macsói vicebán és mások tiltako-

zását figyelmen kívül hagyva. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privilé-

giumot ad ki. D. 3. die diei restatucionis prenotate, a. d. 1449. Bálint lévén a perjel, 

Leonardus a lector, az említett Márton pedig a custos és a kántor. [A ] 
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E.:-
Á.: Újlaki Miklós és Kórógyi János macsói bánok, 1450. febr. 16. > V. László király, 1455. máj. 27. 

DL 13398 (NRA. 1523. 17.) 

700. 1450. július 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i László nádor-

nak, a kunok bírójának, hogy Hunyad-i János kormányzó (H.) 1450. jún. 24-én (infe. 

Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1450.) kelt és itt átírt parancslevelének engedelmesked-

vén, Kazalhaza-i János királyi emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik júl. 15-

én (in fe. Div. ap.) Baranya m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, mi-

szerint máj. 6. körül (circa fe. B. Johannis an. Latinam portám) Valpo vár 

castellanus-a: Naghwlgh-i János, a néhai Maroth-i János özvegyének parancsára, 

Valpo várának népeivel, jobbágyaival, katonáival és lovasaival, Zenthgyurgh-i Ta-

más vránai perjel Baranya m.-i Neyzenthmarthon néni birtokára tört, azt teljesen 

feldúlta, az ingó és ingatlan javakat elrabolta, több, mint 100 ökröt és juhot (pecus) 

elrabolt, nőket és férfiakat veretett és sebesített meg, 5 jobbágyot pedig elhurcolt, 

mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 106522 (Fehérvári ker. konvent 3. 7. 3.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
benne 'Nagwelgh' névalak, egykorú feljegyzés, valamint kerek pecsét darabkái. 

701. 1450. július 29. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt Gywla-i Path mr. és fia: 

György, valamint a néhai Gywla-i Frank fiai: Ferenc és László, ezen Ferenc fiának: 

Jánosnak és soror-juknak: Aduiga úrasszonynak a terheit is átvállalva megjelenvén, a 

néhai Maroth-i János, egykori macsói bán özvegyét: Orsolya úrasszonyt, és fiának, a 

néhai Maroth-i Lászlónak - szintén egykori macsói bánnak - az özvegyét: Barbara 

úrasszonyt, továbbá László fiait: Lajost és Mathws-t, minden eddig folytatott perük-

ben, valamennyi kötelezettségük alól mentesítik, a perek során keletkezett okleveleket 

pedig érvénytelenítik. D. f. IV. prox. an. fe. ad vincula B. Petri ap., a. d. 1450. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay It. 9. 1. (DF 260051) Hátoldalán kerek pecsét nyoma. 

360. 



702. 1451. április 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt a néhai Wylyam-i Fü-

löp egykori özvegye, most Thorde-i Horwath György hitvese: Anna úrasszony, lánya: 

Margit terheit is magára vállalva megjelenvén, a Baranya m.-i Wylyam birtokon lévő 

két jobbágytelket, amelyeket a néhai Wylyam-i Simon fiaitól: Tamástól, Jánostól és 

Lőrinctől, valamint a néhai Wylyam-i Benedek fia: Balázstól, az első féije után járó 

hitbér és jegyajándék fejében kapott, és amelyek közül az egyiken volt férjével lakott 

(moram facere), a másik pedig azzal szemben fekszik és jelenleg lakatlan, továbbá egy 

60 hold nagyságú erdőt, 32 hold szántóföldet, egy 6 kaszaaljnyi (falcastrum) rétet, 12 

akó bort és a telkekhez tartozó más haszonvételeket, ínsége miatt elzálogosítja Gara-i 

László nádornak, a kunok bírójának, valódi pondus-ok szerinti 41 színarany forintért, 

azzal a kikötései, hogy e telkeket - amelyek háborítatlan birtoklásáért szavatosságot 

vállal - az említett összegért bármikor visszaválthatja. Erről a konvent, fuggőpecsétjé-

vel megerősített privilégiumot ad ki. D. f. V. prox. an. domin. Judica, a. d. 1451. Bá-

lint lévén a perjel, Dénes a lector, Márton pedig a kántor és a custos. 

E.: SÚA Zay cs. ugróci lt. C. 1. 9. (DF 265788) Margóra írt ötsoros, díszített kezdő O betűvel, az első 
sorban nyújtott betűszárakkal. 

Megj.: Vö. 1452. jún. 1. (DF 265789). Lsd. 714. sz. 

703. 1451. április 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt Kysnadasd-i Thawaz 

(dict.) György fia: János, valamint fiai: István és Mihály, az említett János hitvesének: 

Annának és fiának: Andrásnak, valamint saját frater-eiknek a terheit is magukra vállal-

va megjelenvén, a Baranya m.-i Wyllyan birtokon lévő teljes birtokrészüket, minden 

tartozékával és haszonvételével együtt, tudniillik művelt és műveletlen szántóföldek-

kel, földekkel, mezőkkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, cserjésekkel, szőlőhegyekkel, 

a szőlők akóival (vinearum akonibus), vizekkel és malomhelyekkel együtt eladják 

Gara-i László nádornak, a kunok bírójának, a tőle átvett, valódi pondus-ok szerinti 90 

színarany magyar forintért, háborítatlan birtoklásáért pedig szavatosságot vállalnak. 

Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. f. V. prox. an. 
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domin. Judica, a d. 1451. Bálint lévén a perjel, Dénes a lector, Márton pedig a kántor 

és a custos. 

E.: SÚA Zay cs. ugróci lt. C. 1. 12. (DF 265791) Margóra írt négysoros, díszített kezdő O betűvel, az 
oklevél tetején díszes betűkkel: 'Ihus xpc'. 

704. 1451. április 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt Wylyan-i Benedek fia: 

Balázs megjelenvén, ínsége miatt a Baranya m.-i Wylyan birtokon lévő két sessio-ját, 

amelyek közül az egyiken Fazekas György, a másikon pedig Garda (dict.) Tamás job-

bágyok laktak, a Kenderatho nevű szénás (fenilia) melletti kaszálót (fenetum), a 

Krasso folyó melletti Krassoerdew nevű erdőt, a birtok szőlőshegyéről származó 3 

teljes akó szőlőt (tribus akonibus vinearum integris) 60 vagy kevesebb akó (cubulus) 

bor készítésére, 15 hold szántóföldet, a sessio-khoz tartozó egyéb haszonvételekkel és 

tartozékokkal együtt, eladja Gara-i László nádornak, a kunok bírójának, a tőle átvett, 

valódi pondus-ok szerinti 100 színarany magyar forintért, továbbá kijelenti, hogy ha 

örökösök nélkül halna meg, akkor Wylyan birtokon lévő egyéb birtokrészei László 

nádorra szállnak, s egyszersmind kötelezi is magát, hogy azokat nem adhatja vagy 

zálogosíthatja el. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. 

IV. prox. an. domin. Ramispaimarum, a. d. 1451. Bálint lévén a peijel, Dénes a lector, 

Márton pedig a kántor és a custos. 

E.: SÚA Zay cs. ugróci lt. C. 1. 11. (DF 265790) A kezdő O betű hiányzik. 

705. 1451. május 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt Ffyzesd~Fyzesd-i Do-

monkos fia: Péter és Fyzesd-i Péter fia István fia: Kelemen osztályos (condivisionalis) 

ffater-ek, az említett Kelemen carnalis frater-einek: Pálnak és Lászlónak a terheit is 

magukra vállalva megjelenvén elmondták, hogy jóllehet a Baranya m.-i 

Mychkyzenthgal birtokon lévő birtokrészek és a hozzájuk tartozó jogok kapcsán 

Zenthgal-i Tamás fia: Lászlót és Zenthgal-i Jakab fiait: Jánost és Miklóst a nádori je-

lenlét előtt perbe fogták és az ügyben sokáig pereskedtek, most azonban ezen birtok-
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részeknek egyrészt a Fyzesd-i Domonkos fia: Péter részei irányába eső felét - amely 

most Tamás fia: László kezén van - , a hozzá tartozó szántóföldekkel, földekkel, ré-

tekkel, erdőkkel, berkekkel, vizekkel és vízfolyásokkal (decursus aque), valamint min-

den egyéb haszonvételével együtt, másrészt pedig a Jakab fiainak kezén lévő részeket, 

a hozzájuk tartozó jogokat a maguk számára fenntartva, odaadják Zenthgal-i Tamás 

fia: Lászlónak és hitvesének, Fyzesd-i Domonkos fia Péter lányának: Katalinnak, va-

lamint gyermekeiknek: Osualdus-nak, Benedeknek és Thobias-nak. D. in fe. S. 

Johannis an. Portám Latinam, a. d. 1451. 

E.: Archív Hrvatske. Doc. Med. Var. 329. (DF 218813) Hatoldalán kerek pecsét nyoma. 

706. 1451. május 15. előtt 

A pécsváradi konvent oklevelet ad ki, amely szerint a Gywla-i Path mr., vagy 

fia: György, vagy patruelis frater-ei: Gywla-i Ferenc és László közül valamelyikük 

által, a Palowcz-i László ob. oklevelében foglaltak kapcsán, 25 nemes társaságában, a 

pécsi kápt. ellenében leteendő esküt máj. 18-ra (25. die fe. B. Georgii mart.) halasztja. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1451. máj. 15. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 4. (DF 260053) Lsd. 707. sz. 

707. 1451. május 15. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt, egyik részről Mátyás, 

a pécsi Mindenszentek (00 . SS.) egyház plébánosa (plebanus seu rector parochialis), 

pécsi kanonok, a pécsi kápt. nevében, annak ügyvédvalló levelével, a másikról pedig 

Gywla-i Path mr., a maga és fia: György, valamint patruelis frater-ei: Gywla-i Ferenc 

és László nevében is, Gara-i László nádor ügyvédvalló levelével megjelenvén, azt az 

esküt, amelyet Path-nak, Györgynek, Ferencnek, vagy Lászlónak a pécsi kápt. ellené-

ben, a konvent korábbi halasztólevele (lsd. 706. sz.) értelmében máj. 18-án (25. die fe. 

B. Georgii mart.) a Palowcz-i László ob. oklevelében foglaltak kapcsán, 25 nemes 

társaságában a konvent előtt kellene letennie, minden következmény nélkül aug. 8-ra 

(ad 15. diem fe. B. Jacobi ap.) halsztják. D. sabb. prox. an. domin. Jubilate, a. d. 1451. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 4. (DF 260053) Nyílt oklevél. 
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708. 1451. szeptember 21. előtt 

A pécsváradi konvent oklevelet ad ki, amely szerint a Gywla-i Path mr., vagy 

fia: György, vagy patruelis frater-ei: Gywla-i Ferenc és László közül valamelyikük 

által, a Palowcz-i László ob. oklevelében foglaltak kapcsán, a pécsi kápt. ellenében 

leteendő esküt [...] -ra ([...] die fe. Nat. B. Marié virg.) halasztja. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1451. szept. 21. §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 4. B. (DF 260054) Lsd. 709. 

sz. 

709. 1451. szeptember 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt, egyik részről 

Theremhegh-i Gál pécsi kanonok, a pécsi kápt. nevében, annak ügyvédvalló levelével, 

a másikról pedig Monyarod-i Gergely, Gywla-i Path mr.-nek, valamint fiának: 

Györgynek, továbbá patruelis frater-einek: Gywla-i Ferencnek és Lászlónak nevében, 

Gara-i László nádor ügyvédvalló levelével megjelenvén, azt az esküt, amelyet Path-

nak, Györgynek, Ferencnek, vagy Lászlónak a pécsi kápt. ellenében, a konvent koráb-

bi halasztólevele (lsd. 708. sz.) értelmében ([...]* die fe. Nat. B. Marié virg.) a 

Palowcz-i László ob. oklevelében foglaltak kapcsán, 25 nemes társaságában a konvent 

előtt kellett volna letennie, minden következmény nélkül okt. 23-ra (ad 25. diem fe. B. 

Michaelis arch.) halsztják. D. f. III., videlicet in fe. B. Mathei ap. et ev., a. d. 1451. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 4. B. (DF 260054) Nyílt oklevél. 
Megj.: * A pecséttartó hártyaszalag takarásában. 

710. (1451. szeptember 21. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Manyarod-i (Tá. 2.: Monyorod) Balázs királyi emberrel tanúul küldte András pap test-

vért, akik 1451. szept. 21-én (in fe. B. Mathei ap., a. d. 1451.) Bathmonostra-i 

Thewthews Lászlót, a Mysa [!] (Tá. 2.: Maysa) nevű birtokon lévő birtokrészén 1453. 
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[!] (Tá. 2.: 1451.) okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1453. [!] (Tá. 2.: 

1451.)) a királyi jelenlét elé idézték, Gywla-i Frank fiai: László és Ferenc ellenében. 

E . : -
Tá.: 1. Pálóci László ob., 1459. febr. 21. (E.-röl.) > Szentgyörgyi Péter ob., 1503. okt. 08. DL 82203 

(Zichy cs. zsélyi lt. 4. 1561.) 
2. Pálóci László ob., 1464. jún. 21. DL 81562 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2763.) (E.-iől.) 

K.: Z. X. 58. (44. sz.). (Tá. 1.-ben.) 
Z. X. 305. (223. sz.). (Tá. 2.-ben.) 

711. 1451. november 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt Bathmonosthra-i 

Thyethews László megjelenvén, a szintén jelen lévő Pomaz-i Cziko fia János fiait: 

Sandrinus-t és Jánost, de mindenki mást is, az országban lévő bármely birtokuk eladá-

sától, elzálogosításától, vagy bármiféle elidegenítésétől, Zsigmond szekszárdi apátot és 

konventjét pedig, miként mindenki mást is, azok meg- vagy zálogba vételétől, valamint 

haszonvételeinek élvezetétől eltiltja. D. sabb. prox. an. fe. B. Andree ap., a. d. 1451. 

E.: DL 88258 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 434.) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek 
pecsét darabkái. 

712. 1452. május 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Abeel-i Jakab fia: János, a maga, valamint fia: Lászlónak a nevében is, a másikról pe-

dig Welken-i István fia Antal fia: András, szintén a maga, valamint fiainak: Lőrincnek 

és Lászlónak, továbbá nepos-ának, Kezwenyes-i Tamás fiának: Gálnak a nevében is 

megjelenvén elmondták, hogy jóllehet az említett Welken-i András Abeel-i Jakab fiát: 

Jánost, az ő és apja által elkövetett hatalmaskodások és jogtalanságok, valamint 

öröklött és elzálogosított birtokrészek kapcsán a macsói bán bírói széke előtt perbe 

idézte és jóllehet az említett János e per során több ízben is elmarasztaltatott, végül 

azonban fogott bírák közbenjárásával mégis olyan egyezségre jutottak, amelynek ér-

telmében András minden keresetet elejt Jánossal szemben, továbbá a per során kelet-

kezett valamennyi oklevelet érvénytelennek nyilvánítja, amiért cserébe János, a 

Kezwenyes birtokon lévő két sessio-ját, amelyek közül az egyiken, tudniillik a 

Kezwenyes falu K-i részén (in ordine) lévőn, Zantho Barnabás és Tyka (dict.) Balázs 
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jobbágyok, a másikon pedig, tudniillik a falu Ny-i felén, az előbbivel szemben, András 

házhelye (fundus curie) mellett É-ra fekvőn, Werebes (dict.) Gergely jobbágy lakik, a 

hozzájuk tartozó művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, erdőkkel, 

berkekkel, a hegyek jövedelmével (proventus montis) együtt Andrásnak adományozza, 

hozzátéve még, hogy András az említett két sessio-n és curia-jában élő jobbágyaival 

Jánosnak bárhol máshol lévő erdőinek fáit kedve szerint használtathatja. Az András 

curia-ján lakó Jakab fiának: Györgynek a jelenleg János kezén lévő szőlő után fizetett 

borkilencedét szintén András kapja. A jelen egyezséget megszegő fél hitszegés 

(eruenda fidei) és hatalmaskodás bűnében marasztaltassék el. D. f. V. prox. p. fe. App. 

Michaelis arch., a. d. 1452. 

E . : -
Á : Pálóci László ob„ 1456. máj. 15. DL 88312 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 437.) 

713. 1452. május 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje előtt Wylyan~Vylyan-i Ke-

lemen fia: Tamás, a maga, valamint fiainak: Mártonnak és Demeternek, továbbá lá-

nyainak: két Elenának, Annának és Dorottyának a nevében is, továbbá Vylyan-i 

Marcellus fia András lánya: Klára úrasszony, az említett Kelemen lánya, Tamás 

carnalis soror-ja: Dorottya úrasszony, Herczeghfalwa-i Domonkos fia: Gergely, az 

említett Gergely és Dorottya ez utóbbi fiainak, Gergely carnalis ffater-einek: Mihály-

nak, Jánosnak és Ambrusnak a terheit is átvállalva megjelenvén, ínségük miatt a Bara-

nya m.-i Vylyan birtokon lévő összes birtokrészeiket, a jelenleg a saját és a mások 

kezén lévőket egyaránt, a hozzájuk tartozó művelt és műveletlen szántóföldekkel, föl-

dekkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, malmokkal és malomhelyekkel szőlőhegyekkel, 

valamint a Wylyan birtokon épült Szt. Péter-templommal és minden egyéb haszonvé-

telükkel együtt, eladják Gara-i László nádornak, a kunok birájának, a tőle átvett, való-

di pondus-ok szerinti 40 színarany magyar forintért, semmilyen jogot nem tartva fenn 

maguknak. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. f. 

V. prox. an. fe. Penth., a. d. 1452. Bálint lévén a perjel, Dénes a lector, Leonardus a 

kántor, Márton pedig a custos. [A.] 

366 . 



E.: SÚAZay cs. ugróci lt. C. 1. 13. (DF 265792) A margóra írt háromsoros, dísztelen kezdő O betű-
vel, az első sorban néhány nagyobb betűvel és nyújtott betűszárral. Az 1452. aug. 16-án kelt okle-
véllel (DF 265793) azonos kéz munkája. 

714. 1452. júniusi. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Wylyaan-i 

Balázs fia Benedek fia: Balázs, és az említett Wylyaan-i Balázs fia Simon fia: János, a 

maguk, János pedig carnalis fráter-ének: Lőrincnek és leányainak: Erzsébetnek és Ka-

talinnak a nevében is megjelenvén, ínségük miatt a Baranya m.-i Wylyaan birtokon 

lévő két jobbágytelküket, amelyek közül az egyiken az említett Simon és Benedek 

carnalis frater-e: a néhai Fülöp háza (residencia) állt, a másik pedig ezzel szemben fek-

szik, továbbá a hozzájuk tartozó 60 hold erdőt, 32 hold szántóföldet, egy 6 kaszaaljnyi 

(falcastrum) rétet (pratum seu fenile), 12 akó bort és más egyéb, korábban az említett 

Lőrinc és a néhai Wylyaan-i Tamás által használt haszonvételeket, amelyeket az emlí-

tett Fülöp özvegye: Anna úrasszony, a Fülöptől neki járó hitbére és jegyajándéka fejé-

ben 41 aranyforintért Gara-i László nádornak, a kunok bírójának elzálogosított*, és 

amelyek jelenleg is a nádor tulajdonában vannak, most valódi pondus-ok szerinti 300 

színarany magyar forintért el is adják neki, semmilyen jogot nem tartva fenn maguk-

nak. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. f. V. prox. 

an. fe. S. Trinit., a. d. 1452. Bálint lévén a perjel, Dénes a lector, Leonardus a kántor, 

Márton pedig a custos. [A.] 

E.: §ÚA Zay cs. ugróci lt. C. 1. 10. (DF 265789) A margóra irt háromsoros, díszített kezdő O betűvel, 
az első sorban néhány nagyobb szókezdőbetűvel. (Hiányos.) 

Megj.: *Vö. 1451. ápr. 8. (DF 265788). Lsd. 702. sz. 

715. 1452. június 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, hogy az ország 

föpajainak, báróinak, nemeseinek és előkelőinek 1452. jan. 25-én (in fe. Conv. B. 

Pauli ap., a. d. 1452.) Budán kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Babos (dict.) 

Mihály királyi emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik máj. 24-én (f. IV. prox. 

an. fe. B. Vrbani pape) a Baranya m.-i Wylyan-Wylyam birtokon lévő két jobbágy-

léket, amelyek közül az egyiken Fazekas György, a másikon pedig Ganda (dict.) Ta-
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más jobbágy lakott, a hozzájuk tartozó, a Kenderatho nevű szénás (fenilia) mellett 

lévő kaszálóval (fenetum), a Crasso folyó melletti Krassoerdew nevű erdő felével, 15 

hold szántófölddel, 3 akó szőlővel, és minden más haszonvételükkel együtt, a szom-

szédok és a határtársak, tudniillik Pochee-i Péter, Gergely és Benedek, 

Bodogazzonfalwa-i Nagy (magnus) János és Lewstachius, valamint Maysa-i Hedreh 

fia: János jelenlétében, vétel jogán Gara-i László nádor tulajdonába iktatták, majd 3 

napig ott várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. Erről a konvent, fuggőpecsétjé-

vel megerősített privilégiumot ad ki. D. 15. die diei introduccionis et statucionis 

predict., a. d. supradict. Bálint lévén a perjel, Dénes a lector, Leonardus a kántor, 

Márton pedig a custos. [A.] 

E.: SÚA Zay cs. ugróci lt. C. 1.15. (DF 265794) Ötsoros, margóra írt, kevéssé díszített kezdő O betű-
vel. 

716. 1452. augusztus 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, hogy az ország 

föpajainak, báróinak, nemeseinek és előkelőinek 1452. fúl. 22-én (in fe. B. Marié 

Magdalene, a. d. 1452.) Budán kelt és itt átirt oklevelének értelmében, 

Regzewd-Reegzewd-i Mihály királyi emberrel tanúul küldte Dénes pap testvért, akik 

aug. 2-án (2. die fe. ad Vincula B. Petri ap.) a Baranya m.-i Wylyan-Wilyan birtokon 

lévő két jobbágytelekre, amelyek közül az egyiken Wilyan-i Balázs fia: Fülöp háza 

(residencia) állt, a másik pedig ezzel szemben fekszik, kimenvén, azokat, a hozzájuk 

tartozó, 60 hold erdővel, 32 hold szántófölddel, 12 akó szőlővel, 6 kaszaalj réttel 

(pratum seu fenilia) együtt, a szomszédok és a határtársak, tudniillik Pochee-i Péter és 

Gergely, Bodoghazonfalwa-i Nagy (magnus) János és Lewsthacius, valamint Wylyan-i 

Herczegh Pál fiai: Mihály és Gergely, Simon fia: János, Lyppo-i László és István, Ba-

bos Mihály, Desewboya-i György és Miklós, valamint Papd-i Benedek jelenlétében, 

Gara-i László nádor, a kunok bírája tulajdonába iktatták, majd 3 napig ott várakoztak, 

de ellentmondás nem merült fel. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített privi-

légiumot ad ki. D. 15. die diei introduccionis et statucionis predict., a. d. supradict. 

Bálint lévén a peijel, Máté a lector, Leonardus a kántor, Márton pedig a custos. 
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E.: SÚAZay cs. ugróci It. C. 1. 14. (DF 265793) Háromsoros, margóra írt, dísztelen kezdő O betűvel, 
az első sóiban néhány nyújtott betűszárral. Az első sor és a jobb oldali margó vonala meghúzva. 
Az 1452. máj. 25-i (DF 265792) oklevélével azonos kéz munkája. 

717. 1453. június 15. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Kyssyra-i 

Zalay (dict.) Jánosnak, a pécsváradi vár castellanus-ának fiai: István és Vliatus [?] 

megjelenvén, a Pogan nevű hegyen, Dorozlo birtok szőlőhegyén lévő szőlőjük harma-

dát - amely szőlő többi része Lwdad-i János és István tulajdona - , lelkük üdve érde-

kében és Szűz Máriába vetett hitük tanújeleként, a Barsmonosthra-i Szűz Mária-

egyháznak adományozzák, annak építési munkálataihoz (fabrica et structura). D. in fe. 

S. Vitii mart., a. d. 1453. 

E.: DL 14699 (ECCL 27. 110.) 

718. 1453. július 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Korogh-i János 

macsói bánnak, Posega-i c.-nek, hogy 1453. júl. 9-én ( f . II. prox. an. fe. B. 

Margarethe virg. et mart., a. d. 1453.) Naghfalw-ban kelt és itt átírt oklevelének ér-

telmében, Bodmer-i Péter királyi emberrel tanúul küldte Dénes pap testvért, akik júl. 

16-án (f. II. prox. p. fe. B. Margarethe virg. et mart.) a pécsi kápt.-t Beran nevű birto-

kán aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a báni jelenlét elé idézték és a parancslevél-

ben felsorolt jobbágyaik előállítására kötelezték, Gywla-i Path, valamint Frank fiai: 

Ferenc és László, továbbá az említett Path fia: György ellenében. Megjelenésüknek 

perük sem lehet akadálya. D. 3. die diei evocacionis et insinuacionis predict., a. d. 

supradict. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay It. 9. 11. (DF 260061) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

719. 1453. augusztus 8. (?) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Gywla-i 

László azt az esküt, amelyet Wylak-i Miklós erdélyi vajda és Korogh-i János macsói 
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bánok oklevelének értelmében aug. 8-án (15. die fe. B. Jacobi ap.) az abban foglaltak 

kapcsán, Abolma-i Miklós ellenében, 50 nemes társaságában, a konvent előtt kellett 

tennie, letette. D. [15. die ?]* fe. B. Jacobi ap., a. d. 1453. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 9. (DF 260059) 
Megj.: *A pecséttartó hártyaszalag takarásában. A MOL júl. 25-i dátummal regisztrálja. 

720. 1454. február 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Gara-i László nádor-

nak, a kunok bírójának, hogy Imrének, a Zeek-i monostor apátjának a számára, 

Korogh-i János macsói bán és fia: Gáspár ellenében, az Ezeek birtokon lévő vásárnak 

és a Duna folyó gázlójának (portus) ügyében kiadott oklevelének értelmében, 

Elyewelgh-i Foris nádori emberrel, a királyi udvar különleges kiküldöttjével tanúul 

küldte Márton pap testvért, a monostor custos-át, akik febr. 7-én (f. V. prox. p. fe. 

Purif. B. Marié virg.) Ezeek birtokra mentek, és az ottani vásár és a Duna gázlója 

vámjának - amelyet a vásár napján és az azt követő hét más napjain az oda érkező 

kereskedőktől, eladóktól és vevőktől szedtek - két részét, az útvám (tributum vie) 

nélkül, Imre apát és a Chykador-i monostor tulajdonába visszaiktatták, Korogh-i János 

és fia tiltakozását nem véve figyelembe. D. 15. die diei restatucionis prenotate, a. d. 

1454. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á : Gara-i László nádor, 1454. jún. 9. DL 4157 (ECCL. 53. 6.) 

721. (1454. április 10. - május 1.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 

Wersend-i Mihály királyi emberrel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik 1454. ápr. 

10-én (f. IV. prox. an. domin. Ramispalmarum, a. 1454.) Bathmonostra-i Thewthews 

(Tá. 2.: Thevtheus) Lászlót Raymer [!] birtokon 1454. máj. 1-jére (ad oct. fe. B. 

Georgii mart., a. d. 1454.) megidézték, Gywla-i László és Ferenc ellenében. 

E . : -
Tá.: 1. Pálóci László ob., 1459. febr. 21. DL 82203 (Zichy cs. zsélyi lt. 4. 1561.) (E.-ről.) 

2. Pálóci László ob., 1464. jún. 21. DL 81562 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2763.) (E.-ről.) 
K.: Z. X. 59. (44. sz.). (Tá. 1.-ben.) 
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Z. X. 306. (223. sz.). (Tá. 2.-ben.) 

722. 1454. április 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Zenthiwan-i 

Litteratus János, Bathmonostra-i Thythews Lászlónak, valamint László hitvesének: 

Annának és fiának: Péternek a nevében megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy miként 

megtudták, Zekchew-i Herczegh Raphael, a kalocsai és a bácsi, kánonilag egyesített 

egyházak érseke és Korogh-i János macsói bán, a királyi udvarba [1453.] okt. 6-án (in 

oct. fe. B. Michaelis arch.) visszaküldött perükben mentesítő levelet akartak kiadatni a 

maguk számára, amitől őket - miként ennek kiadásától az összes világi és egyházi 

bírót, valamint minden hitelelshelyet is - Litteratus János eltiltja. D. fi V. prox. an. 

domin. Ramispalmarum, a. d. 1454. 

E.: DL 88288 (Esterházy hg. cs. lt. 32. EE. 445.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és 
kerek pecsét maradványa. 

723. 1454. április 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti László királynak (H., 

Bo., Da., C., dux Au., St., march. Mor ), hogy 1454. ápr. 6-án (sabb. prox. an. 

domin. Judica, a. d. 1454.) Thwron faluban kelt és itt átírt parancslevelének engedel-

meskedvén, Cherned-i [Wayda] László királyi emberrel tanúul küldte András pap test-

vért, akik ápr. 12-én (fi VI. prox. an. domin. Ramispalmarum) 

Bathmonostra~2to£mo«s/ra-i Thythews Lászlót, hitvesét Anna úrasszonyt és fiát: Pé-

tert, mivel ők, a kiküldöttek ilyen értelmű felszólítása ellenére sem akarták visszaadni 

[Thythews-i]* Nyakathlan Miklósnak, a tőle elzálogosított Baranya m.-i Chepanfahva 

nevű birtokrészét - bár ő a zálog összegét visszafizette - , ezért Maysa nevű birtoku-

kon máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi jelenlét elé idézték, Miklós elle-

nében. D. 15. die diei ammonicionis et evocacionis predict., a. d. supradict. 

E.: DL 81157 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2630.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Bakmonostra' névalak, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. IX. 434-436. (323. sz.). 
Megj.: A [ )-ben lévő információk csak az átírt parancslevélben szerepelnek. *Csak a hátoldalon lévő 

tartalmi összefoglalóban szerplő információ. 
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724: 1454. április 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, hogy Gara-i László 

nádornak, a kunok bírójának Fyzesd-i Demeter fia: Péter számára kiadott iktatólevele 

értelmében, Ozthapan-i [?] Zewld István nádori emberrel, a királyi udvar különleges 

kiküldöttjével tanúul küldte Dénes pap testvért, akik ápr. 15-én (f. II. prox. p. domin. 

Ramispalmarum) a Baranya m.-i Wychkyzenthgal nevű birtokára menvén, a szomszé-

dok és határtársak, tudniillik Merey-i Pál, Moryanfalwa-i Antal, Mihály fia: Gergely, 

Péter fia: János, Chelleky-i, más néven Zenthdyonis-i Orros Tamás, András fia: Orbán, 

Kwer Miklós, Zentiwan-i Foky (dict.) Péter, Briccius fia: János, Lwgosd-i Briccius 

rokonai: László és [...], János fia: Kylianus és az ő fia: Benedek, Abram nb. Zegedy-i 

Fekethew János, a pécsi kápt.-t képviselő Márton mr. plébános, a pécsi várbeli Szt. 

Katalin-kápolna rector-a, továbbá az András pécsi püspököt képviselő Márton, 

Zenthkyral-i plébános, a Zeekel Tamás vránai perjelt képviselő Hernathfalwa-i Hernath 

László, Zenthlewrencz-i officialis, Beztherfalwa-i László fia: Domonkos és az ő fia: 

Sebestyén jelenlétében, az említett birtokot, amelyen Szt. Gál tiszteletére épült temp-

lom áll, az említett Demeter fia: Péter tulajdonába iktatták, Zenthgal-i Tamás fia: 

László és Jakab fiai: János és Miklós ellentmondását nem véve figyelembe. D. f. VI. 

prox. p. fe. S. Marci ev., a. d. 1454. 

E.: Jugoszl. Akad. lt. 12. 52. (DF 231339) 

725. 1454. május 27. - augusztus 8. között 

A pécsváradi konvent oklevelet ad ki, amelynek tanúsága szerint [1454 ] máj. 

27-én (f. II. prox. an. fe. Asc. d.) Herend birtokon, a konvent tanújának jelenlétében, 

az egyik részről Gywla-i Path, valamint fiai: László és György, továbbá Gywla-i Fe-

renc, a másikról pedig a pécsi kápt. képviselője, vitás ügyükben a pécsváradi monostor 

apátját Pétert, Hernathfalwa-i Hernath Lászlót, Helyesfalwa-i (Tá. 1./2. péld., 2.: 

Helesfalwa) Györgyöt, Bodogazzonfalwa-i Nagy (magnus) Jánost és Thythews-i 

Nyakathlan Miklóst választották döntőbírónak. 

E.: -
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Tá.: 1./1. péld.: pécsváradi konvent, 1454. aug. 8. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. A. (DF 260063) 
Lsd. 727. sz. 
1./2. péld.: pécsváradi konvent, 1454. aug. 8. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. B. (DF 260064) 
Lsd. 727. sz. 
2. pécsváradi konvent, 1454. aug. 8. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. C. (DF 260065) Lsd. 728. sz. 
3. pécsváradi konvent, 1454. aug. 8. SÚA Révay cs. Div. Fam. 105. 56. (DF 260498) Lsd. 729. sz. 

726. 1454. augusztus 8. előtt 

A pécsváradi konvent oklevelet ad ki Gywla-i Path-nak, valamint fiainak: 

Lászlónak és Györgynek, továbbá Gywla-i Ferencnek a pécsi kápt. ellen elkövetett 

gaztetteiről. 

E . : -
Eml.: l . / l . péld.: pécsváradi konvent, 1454. aug. 8. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. A (DF 260063) 

Lsd. 727. sz. 
1./2. péld.: pécsváradi konvent, 1454. aug. 8. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. B. (DF 260064) 
Lsd. 727. sz. 
2. pécsváradi konvent, 1454. aug. 8. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. C. (DF 260065) Lsd. 728. sz. 
3. pécsváradi konvent, 1454. aug. 8. SÚA Révay cs. Div. Fam. 105. 56. (DF 260498) Lsd. 729. sz. 

727. 1454. augusztus 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, hogy András pécsi 

püspök ítélete szerint kiadott korábbi oklevele (lsd. 725. sz.) értelmében Gywla-i Path-

nak, valamint fiainak: Lászlónak és Györgynek, továbbá Gywla-i Ferencnek aug. 8-án 

(15. die fe. B. Jacobi ap.) a konvent előtt 48 nemes társaságában olyan esküt kellett 

tenniük, amely szerint a pécsi kápt. ellen elkövetett, a konvent egy másik oklevelében 

(lsd. 726. sz.) említett gaztettekben ártatlanok. Az említett időpontban György, apjá-

nak súlyos betegsége miatt az ő nevében is, valamint Ferenc és László ezen esküt le-

tették. D. ipso 15. die fe. B. Jacobi ap., a. d. 1454. 

E.: 1. péld.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. A. (DF 260063) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés 
és kerek pecsét maradványa. 
2. péld.. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. B. (DF 260064) Hátoldalán kerek pecsét darabjai. 
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728. 1454. augusztus 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, hogy András pécsi 

püspök ítélete szerint kiadott korábbi oklevele (lsd. 725. sz.) értelmében Gywla-i Path-

nak és Gywla-i Ferencnek aug. 8-án (15. die fe. B. Jacobi ap.) a konvent előtt 100 

nemes társaságában olyan esküt kellett tenniük, amely szerint a pécsi kápt. ellen elkö-

vetett, a konvent egy másik oklevelében (lsd. 726. sz.) említett gaztettekben ártatla-

nok. Az említett időpontban Path súlyos betegsége miatt fia: György, valamint Ferenc 

ezen esküt letették. D. ipso 15. die fe. B. Jacobi ap., a. d. 1454. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 13. C. (DF 260065) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek 
pecsét maradványa. 

729. 1454. augusztus 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, hogy András pécsi 

püspök ítélete szerint kiadott korábbi oklevele (lsd. 725. sz.) értelmében Gywla-i Path-

nak és Gywla-i Ferencnek, valamint Bodmer-i Péternek aug. 8-án (15. die fe. B. Jacobi 

ap.) a konvent előtt 150 nemes társaságában olyan esküt kellett tenniük, amely szerint 

a pécsi kápt. ellen elkövetett, a konvent egy másik oklevelében (lsd. 726. sz.) említett 

gaztettekben ártatlanok. Az említett időpontban Path súlyos betegsége miatt fia: 

György, valamint az említett Ferenc és Péter ezen esküt letették. D. ipso 15. die fe. B. 

Jacobi ap., a. d. 1454. 

E.: SÚA Révay cs. Div. Fam. 105. 56. (DF 260498) Nyílt oklevél. 

730. 1454. november 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Korogh-i János 

macsói bánnak, hogy 1454. nov. 4-én ( f . II. prox. p. fe. OO. SS., a. d. 1454.) 

Beremen-ben kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Marok-i Bertalan királyi ember-

rel tanúul küldte András pap testvért, akik nov. 9-én (sabb. prox. an. fe. B. Martini ep. 

et conf) Baranya m-ben megtudták, hogy a bán levelében foglaltak, miszerint jún. 24. 

körül (circa fe. B. Johannis Bapt.) Bathmonosthra-i Thithews~Thythews László embe-

rei, tudniillik Kemenfono (dict.) Mihály, Ormandi János, Tamás fia: Urbán, Boros 
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Tamás, Pozthos Mihály, Zakal Lőrinc, Sayíhos Demeter és Gergely, Kovács (faber) 

György, Bay István, Litteratus Vince, Byka Bálint és Antal, Gwrde Tamás, Thamasy 

Lőrinc, Chapo Mátyás, Tóth Gál, Tothy Bertalan, Chapo György, Tóth János fia: 

Gergely, Kovács (faber) István, Sebestyén fia: Benedek, Gaczo Antal, Byka Mihály 

fia: Gergely, Warga Jakab, Kopaz Jakab, Wygh János, Rwsa Balázs, Hegy Mihály, 

Beke András, Beka András sógora (gener): Mihály, Heazo István, Fábián fia: István, 

Petherdi Mihály, Wygh János, Mayor István, Lusy Péter, Tóth János, Mezaros János 

és Fekethew Balázs nevű Geth-i, valamint Thwres Jakab, Bodo Mihály, Pylisy Ger-

gely és Antal, Paxy Márk, Kaurzy András, Santha Jakab, Trwthel János, Czybo Ist-

ván, Wyzy Barbabas [!], Czybo Mátyás, Warga János, Tothy János, Laky János fia: 

Jakab, Wygh Jakab, Soos Tamás, Zylws Lőrinc és Imre, Silezthew Gergely, Zenthe 

Lucas és Tóth Márton nevű Lak-i jobbágyai, uruk és fia: Péter parancsára, Thithews 

László familiaris-aival: Iwan-i Andrással és Kethel-i Györggyel együtt, miként azt 

Zekchew-i Herczegh Raphaelus, a kalocsai és bácsi, kánonilag egyesített egyházak 

érseke elmondta, a Dcmocz birtokhoz tartozó erdőt teljesen kivágták, áruikat pedig, 

hogy Danocz birtokon ne kelljen vámot fizetniük, már régóta másik (falsus) úton 

szállítják. Amikor pedig szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis arch.) ezen a 

kerülőúton vámot akartak szedni tőlük, ők fegyveresen a vámszedőkre rontottak és 

megverték őket, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Thythews Lászlót 

és fiát: Pétert, Maysa nevű birtokukon, Iwan-i Andrást és Kethel-i Györgyöt pedig 

ugyanott, szolgálatuk színhelyén felszólították, hogy az említett hatalmaskodásokkal 

hagyjanak fel és adjanak értük elégtételt. Mivel azonban ők ezt visszautasították, ezért 

nov. 11-én (3. die diei inquisicionis et amonicionis) [1462.] jan. 13-ra (ad oct. fe. 

Ephif. d.) a báni jelenlét elé idézték őket, az érsek ellenében. Megjelenésüknek perük 

sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 15. die diei 

evocacionis et insinuacionis predict., a. d. supradict. 

E.: DL 81189 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2638.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 
'Bathmonostra' névalak, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

731. 1455. július 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Korogh-i János örö-

kös kastelli (de Castellis) c.-nek, macsói bánnak, Posega és Orbaz m.-ék c.-ének, hogy 
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1455. jún. 9-én ( f . II. prox. p. fe. S. Corp. Christi, a. d. 1455.) Naghfalw-ban kelt és 

itt átírt oklevelének értelmében, Lotharth-i Pechy János királyi emberrel tanúul küldte 

György pap testvért, akik júl. 17-én (f. V. prox. p. fe. Div. ap.) Baranya m.-ben meg-

tudták, hogy a bán levelében foglaltak, miszerint ápr. 29-én ( f . III. prox. p. fe. B. 

Georgii mart.) Gezth-i Mihály fia László özvegye: Katalin úrasszony, fiainak: Lász-

lónak és Mihálynak a tanácsára, a néhai Gywla-i István özvegyének: Katalin úrasz-

szonynak Olazy nevű birtokához tartozó Thadyka nevű szántóföldjeit, amelyeket ko-

rábban István özvegyének: Katalinnak adott hitbére és jegyajándéka fejében, most 

visszafoglalta, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek László özvegyét és 

fiait, Olazy birtokon lévő birtokrészükön aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi) a báni je-

lenlét elé idézték. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghát-

rányt eredményez. D. 3. die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis predict., a. 

d. supradict. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 16. (DF 260069) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
valamint kerek zárópecsét darabkái. 

732. 1456. február 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Lewa-i Cheh Péter erdélyi vajda özvegye, a néhai Newna-i Tretheel-Trethel Miklós 

lánya: Katalin úrasszony, továbbá Florencia-i Nicolo~Nikolo-nak Trethel Miklós Bar-

bara nevű lányától, Katalin camalis soror-jától született fia: Miklós, a másikról pedig 

Zekchw-i Herczeg Pál, a maga és carnalis frater-ének: Zekchw-i Herczeg Fülöpnek 

(Philpws) a nevében is megjelenvén, Katalin és Miklós elmondták, hogy mivel az em-

lített Pál, carnalis leányát: Orsolyát, a római egyház rítusa szerint hozzáadja Nicolo 

fiához: Miklóshoz, ezért Herczeg Fülöppel és Pállal úgy állapodtak meg, hogy ha Ka-

talin és Miklós halnának meg előbb, méghozzá örökösök nélkül, akkor valamennyi 

Posega m.-i váruk, mezővárosuk (oppidum), falvaik és birtokaik - legyenek azok 

öröklött vagy akár zálog címén mások kezén lévő javak - , tudniillik a Walko m.-i 

Newna és a Posega m.-i Oryawwara vár, a hozzájuk tartozó mezővárosokkal, birto-

kokkal, falvakkal és predium-okkal, vagyis a Posega m.-i Odolya, Thomycza, 

Zanowcz, Owar, Borosthyan, Chesnek és Hrwsowa nevű birtokokkal, valamint a Tol-
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na m.-i Marocz és Boltha, a Bodrog m.-i Chenthe, Belkwlewd, Wanna birtokokkal és 

a Bathian nevű predium-mal együtt, Herczeg Fülöpre és Pálra szállnak, akik, ha Kata-

lin és Miklós idegen kézen lévő birtokai közül, a saját költségükön vissza tudnak sze-

rezni valamit, akkor azok 1/3 részét azonnal - de Katalin és Miklós utódok nélküli 

halála esetén a fennmaradó 2/3-ot is - megkapják. Herczeg Fülöp és Pál Katalint és 

Miklóst, amíg ez utóbbi nagykorú (aduitus) nem lesz, kötelesek megvédelmezni, birto-

kaik jövedelmeit nem vehetik el, saját embereiket és familiaris-aikat pedig nem juttat-

hatják a nevezettek birtokaiba. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégi-

um kiadását ígéri. D. in fe. B. Blasii mart., a. d. 1456. 

E.: - Á. szerint nyílt, a konvent használatos pecsétjével megpecsételt papíroklevél volt. 

Á.: Mátyás király, 1464. máj. 18. > II. Ulászló király, 1498. okt. 8. DL 15025 (NRA. 581. 6.) 

733. 1457. június 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje tudatja, hogy 

Gara-i László nádor, a kunok bírája 1457. ápr. 27-én ( f . IV. prox. cm. fe. B. Philippi et 

Jacobi ap., a. d. 1457.) Budán kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Zenthmarthon-i 

Franchyis-Frawc/tyvvs Benedek királyi emberrel, az udvar különleges kiküldöttjével 

tanúul küldte Ambrosius pap testvért, akik máj. 28-án (sabb. prox. p. fe. Asc. d.) a 

Baranya m.-i Zagaych, Kwstathon-Kwstaton és Zaknycza nevű birtokokra menvén, 

Antal fiának: Lászlónak és az ő fiának: Gergelynek, Mihály fiának. Péternek, Baran 

Benedeknek és az ő fiainak: Andrásnak és Foris-nak, valamint lányának: Katalinnak, 

továbbá Zsigmond hitvesének: Katalin úrasszonynak ottani birtokrészeit, a szomszé-

dok és határtársak, tudniillik Zenthlazlo-i Weres György, Athak-i Péter és Baryad-i 

György jelenlétében, Maroth-i Lajos és Mathyws tulajdonába iktatták, majd 3 napon 

át a helyszínen maradtak, de ellentmondás nem merült fel. Erről a konvent, autentikus 

fiiggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. 15. die diei introduccionis et 

statucionis predict., a. d. [...]*. András lévén a peijel, Miklós a lector, [...]*. 

E.: SÚA Zay cs. ugróci lt. D. 1. 39. (DF 265867) Egysoros, díszített kezdő O betűvel. 

Megj.: *A plica takarásában. 
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734. 1459. december 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Chypan-i Benedek 

megjelenvén, Bathmonostra~Bathmonastra-i Thythews Lászlót és fiát: Pétert, a 

Baronya m.-i Chepan birtokon lévő birtokrészeivel - amelyeket korábban minden ha-

szonvételükkel és tartozékukkal, szántóföldekkel, mezőkkel, rétekkel, erdőkkel és 

berkekkel, 28 színarany, magyar forintért nekik elzálogosított, majd visszaváltott -

kapcsolatos kötelezettségeik alól mentesíti. D. f. II. prox. p. fe. Conc. B. Marié virg. 

glor., a. d. 1459. 

E.: DL 81337 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1275.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. X. 97-98. (78. sz.). 

735. 1459. december 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kemenfalwa-i 

Gadani (dict.) Mihály özvegye: Katalin úrasszony megjelenvén elismeri, hogy a 

Kemenfalwa birtokban lévő birtokrésze, továbbá Tolna m.-ben fekvő minden birtoka, 

birtokrésze és birtokjoga, amelyeket ő és férje, Bathmonosthora-i Thythews-Thithews 

Lászlótól és elődeitől, Mo. nemességének címén (nobilitatis regni Hungarie titulo) 

kaptak, most, mivel örökösük nem született, László tulajdonába száll vissza, kivéve 

saját, Kemenfalwa birtok szőlőhegyén (promontorium) fekvő szőlőjüket. Az említett 

javakat azonban Katherina úrasszony, élete végéig élvezheti, s ezt számára Lászlónak 

szavatolnia kell, különben ezen elismervény érvényét veszti. D. in fe. S. Thome ap., a. 

d. 1459. 

E . : -
Má.: DL 81379 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2697.) (K. szerint közeikorú.) 
K.: Z. X. 100-102. (81. sz.). 

736. (1460. szeptember 29. körül) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent Mátyás királynak szóló jelentő okle-

vele, amely szerint [1460 ] szept. 29. körül (circa fe. B. Mihaelis arch.) Bathmonostra-

i Thythews~Thythevs László és fia: Péter, Keczel-i György és Nyrs Péter, a Mare ne-

vű vár castellanus-ai, a néhai Kemenfalwa-i Gadani (dict.) Mihály özvegyének: Katalin 
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úrasszonynak az akaratából, a [székesfehérvári (Albensis) kápt. Tolna m.-i 

Kemenfalwa nevű birtokát elfoglalták és azóta is elfoglalva tartják. 

E . : -
Eml.: Mátyás király, 1461. máj. 19. DL 81438 (Zichy cs. zsélyi It. 213. 2713.) 
K.. Z. X. 150. (124. sz.). (Eml.-ben.) 

737. 1461. július 13. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) (2.: Pechwaradiensis) monostor / egyház kon-

ventje jelenti Mátyás királynak (H., Da., C ), hogy az 1461. júl. 2-án (in fe. Vis. B. 

Marié virg., a. d. 1461.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Boghka[-i]* Mihály királyi emberrel tanúul küldte Ambrosius pap testvért, akik júl. 7-

én (f. III. prox. p. fe. Vis. S. Marié virg.) a szekszárdi konventhez - amely a parancs-

levélben szereplő ügyben a nyomozást végezte - menvén, eltiltották őket attól, hogy a 

továbbiakban a pécsi kápt. ellenében nyomozást folytassanak, vagy magukat rájuk 

erőltessék. Ezután júl. 9-én (f. V., videlicet prox. an. fe. Transl. S. Benedicti abb.) 

Bathmonostra-i Thythews Lászlót és Pétert, Laymer nevű birtokukon, Mare nevű 

váruk castellanus-ait: Györgyöt és Pétert pedig Mare várban okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 

Michaelis arch ), a Baranya m.-i Kemenfalwa nevü birtokra vonatkozó oklevelik be-

mutatása, valamint új és végleges döntés meghozatala végett a királyi személyes jelen-

lét elé idézték. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghát-

rányt eredményez. D. 5. die diei evocacionis (2.: prohibicionis) et insinuacionis predict. 

(2.: premissarum), a. d. supradict. 

E.: DL 81450 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2718.) Két, különböző kéz által írt, hiányos példányban. 
Mindkettő hátoldalán, szövegükkel azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét da-
rabjai. 1. példánya az alperesek, a 2. pedig a felperes pécsi kápt. részére lett kiadva. 

Megj.: * Mindkét parancslevél átírásában és a 2. példány jelentő részében szerepel így. 

738. 1461. szeptember 2. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis) monostor konventje előtt Felselwmnicza-i 

Tarnak Balázs, a maga és hitvese, a néhai Fyzesd-i Banus Fülöp lánya: Apolina úrasz-

szony és leánya: Dorottya nevében is megjelenvén, a pécsi kápt.-t, a néhai Korbonik-i 

Briccius özvegyét: Dorottya úrasszonyt, fiait: Miklóst és Imrét, továbbá Zenthgal-i 
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Lászlót, de mindenki mást is, a Baronya m.-i Zenthgal birtokon lévő birtokfél elfogla-

lásától és használatától, eladásától, elzálogosításától és haszonvételeinek élvezetétől -

minthogy az említett birtokfelet Apolina asszony apjától örökölte - eltiltja. D. f. IV. 

prox. p. fe. B. Egidii abb. et confi, a. d. 1461. 

E.: Archív Hrvatske. Doc. Med. Var. 395. (DF 218879) Hátoldalán azonos kéz írásával 
'prohibicionis' megjegyzés, egykorú feljegyzések és kerek pecsét darabkái. 

739. 1461. október 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

bár Chente-i (Á. 1., 2., 3., 4.: Chenthe) Nikolo (Á. 2., 3., 4.: Nykolo) fiának: 

Trewthewl (Á. 1.: -Trethewl) (Á. 2., 3.: Threwthel) (Á. 4.: Trenthel) Miklósnak, a 

király személyes jelenlét bírósága oklevelének értelmében, Bathmonostra-i Thythews 

László és fia: Péter ellenében, a konvent színe előtt szept. 22-én (15. die fe. Nat. B. 

Marié virg.) 50 nemessel esküt kellett volna letennie, a felek azonban fogott bírák ré-

vén úgy egyeztek meg, hogy az említett Miklós okt. 4-én (die domin. prox. 

immedietate p. fe. B. Michaelis arch.) 40 arany forintot fizet Lászlónak és fiának, s 

ezzel mentesül az eskü letétele alól. A kitűzött napon azonban Miklós nem jelent meg, 

ezért az eskü le nem tétele miatt elmarasztaltatott. D. f. V. prox. an. fe. B. Dionisii 

mart., a. d. 1461. 

E.: DL 81459 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2710.) Hátoldalán egykorú feljegyzés és kerek pecsét nyoma. 
Á.: 1. Mátyás király, 1466. szept. 28. DL 81618 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2774.) (E.-ről.) 

2. Bátori István ob., 1486. márc. 12. DL 81943 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2775.) (Á. 1.-ben.) 
3. Mátyás király, 1486. nov. 30. DL 12013 (NRA. 797. 6.) (Á. 2.-ben.) 
4. Mátyás király, 1487. nov. 22. DL 72048 (Rákóczi-Aspermont 37. 1. 8.) (Á. 3.-ban.) 

K.: Z. X. 181-182. (144. sz.). (E.-ről.) 

740. 1462. február 24. 

A pécsváradi (Peczwaradiensis~/>ec/nraraá/e«s/.y) monostor / egyház kon-

ventjejelenti Gwth-i Orzagh Mihály nádornak, a kunok bírójának, hogy 1461. dec. 12-

én (sabb. prox. p.fe. Conc. B. Marié virg., a. d. 1461.) Budán kelt és itt átírt okleve-

lének értelmében, Thesla~77i&s/ay-i Domonkos nádori emberrel tanúul küldte Tamás 

pap testvért, akik febr. 23-án (in vig. fe. B. Mathie ap.) Tolna m.-ben megtudták, hogy 

a parancslevélben foglaltak, miszerint [1461.] szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis 
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arch.) a pécsi prépost és a kápt.-, Pethebecz Benedek és Gergely, Nagy (magmis) 

Imre, Péter fia: János, Zeky Péter, Szabó (sartor) János, Draga Mihály, Berkes 

György, Missé Benedek, Máté fia: Jakab, Buday András, Tytely Antal, Gál fia: 

György, Koronos Benedek, Lizyka János, Wqyas Miklós, Nagy (magnus) Antal, Besse 

Jakab és Wayas Mihály nevű Zeek-i, Eghasazbel-i [!], Hertelen-i és Keekenyes-i job-

bágyaival, Bathmonostra-i Tythews László és fia: Péter szőlőjét leszüreteltette, 20 

hordó (vas) borát pedig elvitette, később pedig a Kemenfatwa nevű birtokukra küldte 

őket, akik az ottani jobbágyok házait lerombolták, a jobbágyoktól pedig 20 aranyfo-

rintot elraboltak. Ezután Janosy nevű birtokukra rontva, az ottani jobbágyokat meg-

verték és 50 aranyforint kárt okoztak, mind igazak. D. 2. die diei inquisicionis 

prenotate., a. d. supradict [!]. 

E.: DL 81484 (Zichy cs. zsélyi It. 213. 2733.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és ke-
rek zárópecsét darabjai. 

741. 1462. március 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Nyres Péter, Maré 

vár castellanus-a, Bathmonostra-i Tythews-Thythews Lászlónak és fiának: Péternek, 

valamint László hitvesének: Anna úrasszonynak a nevében megjelenvén, Machedonya-

i Dancz (dict.) Péter fia Miklós fia: Jánost és két fiát, de mindenki mást is, a Tolna m.-i 

Wazaar birtok és tartozékainak eladásától, elzálogosításától vagy bármiféle elidegení-

tésétől, a néhai Gyergy-i Bodo (dict.) Gergely fiát: Gáspárt, miként mindenki mást is, 

azok megszerzésétől és haszonvételeinek élvezetétől eltiltja. D. in domin. Invocavit 

me, a. d. 1462. 

E.: DL 88375 (Esterházy hg. cs. It. 32. EE. 454.) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és 
kerek pecsét darabjai. 

742. 1462. május 22. után* 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt [...] pécsi polgár, a 

maga és Dorottya úrasszonynak, valamint Bagotha-i [...], lányuknak: Katalinnak, to-

vábbá ezen László [fiainak ?] Lászlónak és Balázsnak, nemkülönben pedig Bagotha[-i] 

Jánosnak és Imrének a nevében megjelenvén, Mátyás királyt (H., Da., C ), a Baronya 
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m.-i Almás és Felselothard nevű birtokokon lévő birtokrészek elidegenítésétől, a [...] 

kápt.-t, Mehes-i Mihályt, és mindenki mást pedig azok megszerzésétől, javaiknak és 

haszonvételeiknek [élvezetétől] eltiltja. D. [...] prox. p. S. Eleneregine, a. d. [1]462. 

E.: DL 15727 (NRA. 69. 23.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

Megj.: *MOL szerint máj. 24. 

743. 1462. május 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Da., C ), hogy 1462. ápr. 6-án ( f . III. prox. p. domin. Judica, a. d. 

1462.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Boryad-i Bálint 

királyi emberrel tanúul küldte Pál pap testvért, akik máj. 23-án (2. die p. fe. S. Elene 

regine) Baronya m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

[1461.] dec. 25. körül a néhai Maroth-i László fiai: Lajos és Mathyws, Walpo-i 

castellanus-uknak: Nagywelgh-i Istvánnak a tanácsára, Boya-i János és Miklós, 

Berzench-i Litteratus István, Henye-i János, Bodogazzonfalua-i Lewsthachius, 

Ormand-i Lucas, Kysazzonfalua-i István fia: János, Zerchen-i Ádám mr., Poche-i 

Thacho Péter, Paka-i László, Boryad-i György, Chala-i Balázs, Iwan-i Jakab és 

Herend-i Keniersythew Benedek nevü familiaris-aikat, valamint Way (dict.) István és 

Lovas [?] (abl.: Lova ?), Zeph Pál, Wayda Lovas [?] (abl.: Lova ?), Way (dict.) Já-

nos és Silikas, Chechkowycz Péter és fia: Gergely, Lisika Márton, Zcryech Gál és 

Kwlchar Imre, valamint több más, Azzwwagh~Azzwuagh-i jobbágyuk társaságában, 

fegyveresen a néhai Gara-i László nádor özvegye: Allexandrina úrasszony és fia: Job 

Paloknya nevű birtokához tartozó halászóhelyekre (piscatura) és erdőkre törtek, ott 

több jobbágyot megvertek, összes javaikat elrabolták, az említett halászóhelyeket, 

erdőket, valamint az ottani kaszálókat pedig hatalmaskodva elfoglalták, mind igazak. 

D. 3. die diei inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 15715 (NRA. 1525. 29.) Zárt oklevél. 
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744. 1462. november 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje, minden peres ügyében 

ügyvédjének bízza meg Owar-i Egyed pécsi kanonokot, Zenthiwan-i Péter, Kathol-i 

Bertalan, Naghnadasd-i Domonkos és Babarcz-i György plébánosokat, Porkoláb De-

metert, Herendh-i Posegay Benedeket és Márton pécsi polgárt, a konvent Babarcz-i 

officialis-át. 

E . : -
Má.: Kolozsvári Szász János közjegyző, 1463. nov. 24. Prímási It. Arch. Eccl. Vetus. Sasadi tizedper. 

274. fid. 49. (DF 261227) (E.-ről.) 

745. 1463. január 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Da., C.), hogy 1462. okt. 30-án (sabb. prox. cm. fe. 00. SS., a. d. 

1462.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Therbenye-i János 

királyi emberrel, az udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte Mátyás pap testvért, 

a monostor peijelét, akik [1462.] dec. 31-én (in fe. B. Silvestri pape) Kőrös m.-ben 

megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Zopya-i Raskus Jan és Bethlen 

Márton megbízásából Tamás castellanus és más familiaris-aik, a néhai Gara-i László 

nádor özvegyének: Alexandrina úrnőnek, tescheni hg.nőnek és fiának: Job-nak And-

rás és Vakecz nevű Breg-i jobbágyainak 150 aranyforint értékű ökreit és juhait elra-

bolták. [1461.] dec. 6-án (in fe. S. Nicolai conf.) Ilkonus (acc.: Ilkonem) nevű jobbá-

gyukat a saját földjén elfogták, és Zopya várba vitték, s ott kínzással 30 aranyforintot 

zsaroltak ki tőle. Más Breg-i jobbágyokat [1462.] ápr. 24. körül (circa fe. B. Georgii 

mart.), akik a malomból két szekérrel hazafelé tartottak, minden ok nélkül megvertek, 

szekereiket és a náluk lévő, 60 aranyforint értékű javaikat elrabolták. Ezen kívül 

[1461.] dec. 6. körül (circa fe. B. Nicolai conf.) fegyveresen a panaszosok Silbothocz 

nevű birtokára törtek, ott Barnabás nevű jobbágyuk mindkét kezét megcsonkították 

(mutilo) és az ottani jobbágyok javait, tudniillik gyümölcsöt, bort, méheket [?] (pl. 

acc.: apes), ruhákat, háztartási felszerelést (clenodia domus), valamint marhákat és 

juhokat 50 aranyforint értékben elrabolták és Zopya várba vitték. [1459.] máj. 22-én 

(in fe. B. Elene regine) a panaszosok Kőrös m.-i Rozencz nevű birtokára törtek, ottani 
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jobbágyaikat megverték és megsebesítették, az asszonyokat és a szüzeket lovaikkal 

letiportatták, a házak ajtóit és a ládákat (scrinium) széttörték, a jobbágyok javait, 

marháit és juhait pedig 1000 forint értékben elszállították. [1460.] dec. 24. körül 

(circa fe. Nat. d.) fegyveresen Rozencz birtokra törve, az ottani jobbágyok 60 arany-

forint értékű javait elrabolták. Ács (carpentarius) Briccius, Pál, István és György 

jobbágyokat elfogták és Zopya várba vitték, ott sokáig börtönben tartották és kínzá-

sokkal 300 aranyforintot zsaroltak ki tőlük. Ezen kívül mindkét Rozencz-hez tartozó 

réteket lekaszáltatták, a szénát pedig elvitték, mind igazak. D. 4. die diei inquisicionis 

prenotate, a. d. 1463. 

E.: DL 33811 (NRA. 1525. 33.) Zárt oklevél. 

746. 1463. január 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Da., C), hogy 1462. okt. 30-án (sabb. prox. cm. fe. 00. SS., a. d. 

1462.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Therbenye-i János 

királyi emberrel, az udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte Mátyás pap testvért, 

a monostor peijelét, akik [1462 ] dec. 31-én (in fe. B. Silvestri pape) Kőrös m.-ben 

megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint Raskus Jan és Bethlen Márton 

familiaris-ai, uraik parancsára, [1461.] jún. 29. körül (circa fe. B. Petri et Pauli ap.) 

a néhai Gara-i László nádor özvegyének: Alexandrina úrnőnek, tescheni hg.nőnek és 

fiának: Job-nak Vajda György nevű Nowak-i jobbágyára támadtak, megölték, és az 

általa épp Soklos-ra vitt 100 aranyforintot (pecunia datiales), valamint egyéb javait 

elrabolták. Ezen kívül Jagned-i Staney nevű jobbágyukat vértestvérével (germanus) 

együtt elfogták, sokáig börtönben tartották és csak 100 aranyforintért engedték sza-

badon. [1460.] nov. 19-én (in fe. S. Elizabeth vidue) pedig a panaszosok Péter, 

Ágoston és Stanislaus nevű Zlobeczina-i jobbágyokat, miközben ők hazafelé tartottak, 

elfogták, szekerüket és ökrüket, egyéb javaikkal együtt elvették és velük együtt Zopya 

várba vitték, majd teljesen kifosztva engedték el őket. Ugyanaznap a panaszosok 

Ambrus és János nevű Philipolcz-i jobbágyait hasonló körülmények között szintén 

elfogták, gyümölccsel megrakott szekerüket pedig Zopya várba vitték, majd ott ösz-

szetörték, 20 forint értékű javaikat pedig elvették és szabadon engedték őket. [1461.] 
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ápr. 24. körül (circa fe. B. Georgii mart.) a Kőrös m.-i Silbothocz, Jagnech és 

Rozenicz nevű birtokokhoz tartozó szántóföldek, kaszálók és erdők nagy részét elfog-

lalták, bevetették, a termést és az ottani jobbágyokat pedig elvitték. Mindezen kívül a 

panaszosok András, Vokecz, Zuethko és Antal nevű jobbágyait, midőn azok szekerü-

kön hazafelé tartottak, kegyetlenül megverték, 40 aranyforint készpénzüket, 12 ökrü-

ket, a náluk lévő szövetet és egyéb javaikat elvették. Urbán nevű Silbothocz-i jobbá-

gyukat, aki a malomból, szekerén 6 zsák (saccus) liszttel és egy ökörrel hazafelé tar-

tott, elfogták, javaival együtt Zopya várba vitték és csak 12 aranyforintért engedték 

szabadon. A panaszosok Demeter, Vokecz, András, Brelko, Mihály és Tamás nevű 

Breg-i jobbágyait, akik [1461.] szept. 29-én (in fe. B. Michaelis arch.) két, javakkal 

megrakott szekérrel uraikhoz mentek, fegyveresen megtámadták, megverték és megse-

besítették, a náluk lévő 100 aranyforint értékű javakat pedig elrabolták, mind igazak. 

D. 4. die diei inquisicionis prenotate, a. d. 1463. 

E.: DL 33812 (NRA. 1525. 33.) Zárt oklevél. 

747. 1463. január 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Da., C), hogy 1462. oki. 30-án (sabb. prox. an. fe. 00. SS., a. d. 

1462.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Therbenye-i János 

királyi emberrel, az udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte Mátyás pap testvért, 

a monostor perjelét, akik [1462.] dec. 31-én (in fe. B. Silvestri pape) Kőrös m.-ben 

megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1459.] máj. 22-én (in fe. B. 

Elene regine) Zopya~Zapoya-i Raskus Jan és Bethlen Márton, több társukkal és 

szentdomonkosi népeikkel, a néhai Gara-i László nádor özvegyének: Alexandrina 

úrnőnek, tescheni hg. nőnek és fiának: Job-nak Kőrös m.-i Filipolcz~Ffilipolcz nevű 

birtokára törtek, ottani jobbágyaikat elkergették, aki pedig elmenekülni nem tudott, 

azt elfogták, az asszonyokat és a szüzeket lemeztelenítették, megbecstelenitették, az 

összes javakat és háztartási felszerelést (clenodia domus) - a házak ajatóií és a ládá-

kat (scrinium) összetörve - elrabolták, a marhákat és juhokat elhajtották, a birtokot 

pedig teljesen felprédálták, több, mint 2000 aranyforint kárt okozva. Ezen kivül 

[1459.] dec. 24-én (in vig, fe. Nat. d.), az emiitett Jan és Márton familiaris-ai a pa-

385. 



naszosok Szabó (sartor) Mátyás nevű, közúton közlekedő Fftlipolcz-i jobbágyát el-

fogták Zopya várba vitték, ott sokáig fogságban tartották, s csak 16 aranyforintért 

engedték el. Ugyanaznap Pakawig István fia: János nevű Filipolcz-i jobbágyot, mi-

közben ügyeiben járt el, elfogták, a nála lévő 6 aranyforintot és más javait pedig el-

vették tőle. Filipolcz birtok feldúlása közben az Acarathkonus [?] András nevű job-

bágyot megölték, az elfogott Bertalant, Briccius-t és Istvánt pedig csak 150 aranyfo-

rintért engedték szabadon, ezen kívül pedig a Filipolcz birtokhoz tartozó réteket már 

3 éve jogtalanul kaszáltatják, a lekaszált szénát pedig elszállíttatják, ezzel több, mint 

200 aranyforintnyi kárt okozva, mind igazak. D. 4. die diei inquisicionis prenotate, a. 

d. 1463. 

E.: DL 33813 (NRA. 1525. 33.) Zárt oklevél. 

748. 1463. február 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Da., C.), hogy 1463. jan. 6-án (in fe. Epiph. d, a. eiusdem 1463.) Bu-

dán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Hygaga-i [!] János királyi 

emberrel tanúul küldte Ambrosius pap testvért, akik febr. 6-án (in fe. B. Dorothee 

virg. et mart.) Baranya m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

[1462.] szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis arch.) Bathmonostra-i Thethews 

László és fia: Péter Mare nevű várának castellanus-ai: Kethhel-i György és Nyles 

Péter, uraik parancsára, Thesla-i Domonkos és Briccius nevű familiaris-aikkal, to-

vábbá az említett Kethhel-i Györgynek Balthim Pál és Litteratus Kelemen nevű 

Kethhel-i, Chomogrin Jakab és Bayos János nevű Lipolcza-i, Kowach Mihály és Arch 

Domonkos nevű Pethrocz-i jobbágyaival, továbbá Thethews Lászlónak és fiának: 

Péternek Thopos Balázs, Wysy János, Dyzis György, Petri Gergely, Nagh Máté, 

Gylyen László, Dauid Jakab, Boga János, Luckach Péter, Ysew (dict.) Lőrinc és 

Nyres-i Péter nevű Nyres-i, továbbá Boros Gál, Nagh György, Zegy-i Mátyás özve-

gye, Piny [?] Antal, Mikes Pál, Mikes fia: Imre, Bodor Jakab, Chothagh Mihály, 

Moldway Bálint, Kyske György, Thasol Bálint, István és Demeter, Zabo Benedek, 

Bryth András, Mester Benedek és Bálint, Kompolth András, Jakab, Fábián, Fabucz, 

Kyske Gergely és Balázs nevű Felsewjanosy-i, továbbá Thoth Tamás, Anthal István, 
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Desew János, Imre fia: Benedek, Thekelzegy Tamás és Nagy (magnus) Sebestyén ne-

vű Malafalwa-i, továbbá Mihály fia: Benedek, Mihály fia: Bálint, Cohar Benedek, 

Robotus [?] István, Bokros Péter, Zabo Bálint, Weres Jakab, Mihály, Balázs, Bene-

dek és Dénes, Mihály [fia:] Gergely, Warga Pál, György [fia: ] Bálint, Nyalas Ba-

lázs, Beleh Gergely, Antal, Simon és frater-e: Pál, Beke András, Zabo Péter, Zabo 

István és János, Demeter [fia:] Tamás, Nagy (magnus) Albert és Fazakas Balázs ne-

vű Bathyan-i, továbbá Alch László, Kowach Gergely és Balázs, Zeel István és Balázs, 

Bende Jakab, Beke Tamás és Ferenc, Rab[...]r Balázs, Fülöp és András, Kovács 

(faber) Elyas, Boros Miklós és Tamás, Thezewk Briccius és Batha Barnabás nevű 

Mare-i, továbbá Briccius, István, Antal és Tamás nevű Hodach-i, Kebli György, 

Benedich Jakab és Sathorkewy Bálint nevű Sathorkew-i, Ayfricha István nevű 

Fonyazo-i, Thezes Máté és Kowach György nevű Abeel-i, Gyurtro [?], Nagy 

(magnus) Benedek, István fiai: Mihály és István, János fia: György, Wy György, 

Elyas [fia:] Benedek, Mezaros Benedek, Zabo István, Pál [fia:] István, Nagy 

(magnus) Mihály, Wy Máté, Thoth Mátyás és Zeke Mihály nevű Laymer-i, továbbá 

Mezaros Bálint nevű Bezeldegh-i, Herendy Jakab, Tamás és Kelemen, Chypew Se-

bestyén, Kalamar Balázs, Zagky György, Bak Máté, Withez János, Zabi Imre, Kis 

(parvus) Pál, Gerwe Benedek, Fábián és Balázs, Zeke Mihály és Maraz János nevű 

Mayssa-i jobbágyaikkal, 70 gyalogossal és 70 lovassal, fegyveresen a pécsi kápt. 

Baranya m.-i Kemenfalwa nevű birtokára (possessio sive sessio) és a hozzá tartozó 

Janosy nevű szőlőhegyre törtek, a szőlőt leszüretelték, az ottani jobbágyoktól 32 hor-

dó (vas) bort elvettek, László és Péter Felsewjanosy birtokán élő jobbágyainak a 

kápt. Kemenfalwa nevű birtokához tartozó szőlőjét, az abból a kápt.-nak járó kilenced 

és tized megfizetése nélkül szüretelték le, 40 hordó bort pedig elszállítottak. Ezen kí-

vül, a rosszat rosszal tetézve, a kápt. Kemenfalwa-i és Janosy-i különleges kiküldött-

jeit és felügyelőit (homines et custodes) nyillövésekkel megsebesítették és szidalmaz-

ták, Milozth és Bynos vajdákat pedig megölték, javaikat elrabolták, amely sebesité-

sekkel és gyilkosságokkal 200 aranyforint kárt okoztak. Ezen túl, az említett birtoko-

kat feldúlták és fel is akarták gyújtani, Janosy plébánosának kertjét felégették, szá-

mos más ottani jobbágyot pedig megvertek, szidalmaztak és megsebesítettek, mind 

igazak. D. 2. die diei inquisicionis prenótate, a. d. supradict. 
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E.: DL 81517 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2748.) Hátoldalán azonos és egykorú kéz írásával is tárgy-
megjelölés, utóbbiban 'Thythews' névalak, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

Emi.: Mátyás király., 1463. márc. 15. DL 81551 ((Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2760.) 
K.: Z. X. 266. (196. sz.). (Eml.-ben.) 

749. 1463. április 12.* 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kemend-i László 

nemes, hitvesének: Agatha-nak, fiainak: Miklósnak és Tamásnak, valamint lányának: 

Margitnak a terheit is átvállalva megjelenvén, a Baranya m.-i Cheer birtokon lévő 3 

jobbágytelkét, minden haszonvételükkel és tartozékukkal, tudniillik művelt és műve-

letlen szántóföldekkel, földekkel, mezőkkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, kaszálók-

kal, szőlőhegyekkel együtt, elzálogosítja soror-jának: Ágnesnek és fétjének [...], valódi 

pondus-ok szerinti 200 színarany forintért, azzal a feltétellel, hogy ha ők örökösök 

nélkül halnának meg, akkor az említett javak, az összeg visszafizetése nélkül is vissza-

szállnak Lászlóra vagy utódaira. László a telkek háborítatlan birtoklásáért szavatossá-

got vállal. D. f. ül. prox. p. fe. [Pasce d.], a. d. 14[6]3. 

E.: SÚA Révay cs. Aranyán lt. 2. 3. (DF 259566) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
Megj.: *MOL mutatóból átvett dátum. 

750. 1464. április 8. után* 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Gwth-i 

Orzagh Mihály nádornak, a kunok bírájának, hogy 1464. [...] ( f . V. prox. [...], a. d. 

1464.) [...] kelt és itt átírt oklevelének értelmében, [Werswnd-i] Jánossal tanúul küldte 

Bertalan pap testvért, akik [...] megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

[1461.] szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis arch.) Kemed-i Benedek fia: György, 

[Aranyan-i]** Tamás hitvesének, a néhai Kemed-i Albert leányának: Ágnes úrasz-

szonynak a Baronya m.-i Nagkemed nevű birtokán álló házára (curia) tört, Ágnest 

onnan kihurcolta, az ott talált javait pedig elvitte. Ezen kívül Ágnesnek az emiitett 

Nagkemed, továbbá a szintén Baronya m.-i Waralya, Ludan, Kyskemed, Theul és 

Fe[...]th nevű birtokokon lévő birtokrészeit elfoglalta és azóta is használja, mind iga-

zak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Kemed-i Györgyöt máj. 1-jére (ad oct. fe. 

B. Georgii mart.) a nádori jelenlét elé idézték, Ágnes ellenében. Megjelenésüknek pe-
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rük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 4. die diei 

inquisicionis et insinuacionis prenotatarum, a. d. supradict. 

E.: SÚA Révay cs. Aranyán lt. 2. 4. (DF 259567) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét nyoma. (Hiányos.) 

Megj.: *MOL mutatóból átvett dátum, amely szerint egyébként az átírt parancslevél dátuma 1464. 
aug. 5. [!]. "Csak a hátoldalon fennmaradt információ. 

751. 1464. május 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Da., C ), hogy Palocz-i László c., ob. 1464. márc. 7-én ( f . IV., medii 

Quadr., a. d. 1464.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Agar-i 

Imre királyi emberrel tanúul küldte András pap testvért, akik máj. 7-én (f. II. prox. p. 

fe. B. Johannis an. Portám Latinam) Tolna m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben 

foglaltak, miszerint [1460.] júl. 25. körül (circa fe. B. Jacobi ap.) Kysagar-i Kapthar 

Gál, valamint fia: László és Doboz-i Kelemen, fegyveresen rátörtek Agar-i Péter fia: 

Tamásnak, valamint fiainak: Benedeknek és Péternek a Tolna m.-i Agar birtokon lévő 

birtokrészeire, ahonnan a panaszosok háza és curia-ja előtt haladó utat és több 

szántóföldet, új határjelek felállításával, saját birtokrészükhöz csatoltak, s azóta is 

használják azokat, mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 66711 (Melczer 72.) Hátidalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét da-
rabkái. 

752. 1465. április 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje jelenti Wylak-i Miklós szla-

vóniai és macsói bánnak, hogy 1465. márc. 8-án ( f . VI. prox. an. domin. Remin., a. d. 

1465.) Gezth-en kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Versend-i János 

királyi emberrel tanúul küldte Mátyás pap testvért, akik ápr. 9-én (f. III. prox. p. 
domin. Ramispalmarum) Baranya m.-ben megtudták, hogy a bán oklevelében foglal-

tak, miszerint febr. 27. körül (circa fe. Cinerum) és a Nagyböjt első hetében (in príma 

septimana Quadr.) Gywla-i György, frater-ének: Lászlónak a megbízásából, több 

familiaris-ával és Balogd-i jobbágyával, Gezth-i Mihálynak a Baranya m.-i Balogd 

birtokon lévő birtokrészéhez tartozó erdőjét kivágatta, a fát pedig elszállíttatta, vala-
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mint Mihály egyik jobbágyának lovát, curia-jábó ellopatta, mind igazak. A kiküldöt-

tek a tudományvétel napján Gywla-i Györgyöt és Lászlót, Olazy és Tothfalw birtoko-

kon lévő birtokrészeiken máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a báni jelenlét elé 

idézték, Mihály ellenében. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradá-

suk joghátrányt eredményez. D. 3. die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis 

prenotate, a. d. supradict. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay It. 9. 36. A. (DF 260089) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

Megj.: Vö. 1465. aug. 9. (DF 280486). Lsd. 756. sz. 

753. 1465. május 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Hazwgd-i Albert fia. István, fiainak: Mihálynak és Ferencnek, továbbá anyai rokoná-

nak (matemus carnalis), Sarogh-i Mátyás hitvesének: Elena-nak, valamint az ö fiának: 

Pálnak és lányának Scolastica-nak a terheit is átvállalva, a másikról pedig Herend-i 

Kakas Bertalan és Mihály, ezen Bertalan fiúnak: Antalnak és Fülöpnek, valamint lá-

nyainak: Orsolyának és Neste-nek, Mihály pedig fiának: Mártonnak és Miklósnak, 

lányának:. Lucának, továbbá Kekod-i Balázs és György, carnalis fráter-ük: János ter-

heit is átvállalva megjelenvén elmondták, hogy jóllehet a Baranya m.-i Hazwgd és 

AIsohazwgd~Alsowhazwgd birtokokra vonatkozó oklevelek, valamint az ezen birto-

kok között DK-re fekvő, Dorgozlolyka nevű gödör (fovea) kapcsán már régóta per 

folyt közöttük, amelynek során a néhai Alsohazwgd-i Pethy Lőrinc fia: János, a pécsi 

kápt. oklevele révén két birtokrészt Albert fiának: Istvánnak visszaadott, ezért most 

István, a nemes, fogott bírák teremtette megegyezés értelmében, az ügy kapcsán ki-

adott nyomozó-, idéző-, megintő-, esküt tanúsító-, és más okleveleket érvényteleníti, 

esküjük felől pedig nyugtatja a másik felet, akik viszont az említett birtokrészeket, a 

kápt. oklevelében szereplő határok között, az említett István tulajdonának ismerik el, 

továbbá az Alsowhazwgd birtokon álló házhelyet (fundus curie), amelyet D-ről 

Felsewhazwgd~Felsehazwgd-i Pál fia: Péter telke (fundus), K-ről a Felsehazwgd bir-

tokról Alsohazwgd-ra vivő út, majd ezen az úton D-re Hazwgd-i István szántóföldjei, 

tovább K felé a Dorgozlolyka nevű gödör, majd az említett István és Henye István 

szőlőjének határáig, amelyek közül az egyik - akójával együtt (cum akone) - Istváné, 
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a másik pedig Henye Istváné, tovább D-re pedig a néhai Pál fia: Péter szőlője, majd 

háza és kertje - ahol K felől Alsohazwgd birtokkal szomszédos -határolnak, minden 

haszonvételével és tartozékával, tudniillik müveit és műveletlen szántóföldekkel, föl-

dekkel, mezőkkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, a Dorozlolyka-hoz vezető árokkal és 

a körülötte fekvő erdőkkel együtt, Istvánnak, Mihálynak és fiának: Ferencnek adják. A 

felek a per minden terhe alól kölcsönösen mentesítik egymást. D. f. IV. prox. p. fe. B. 

Johannis an. Portám Latinam, a. d. 1465. 

E.: DL 106993 (Batthany jelzet nélkül) Hátoldalán kerek pecsét darabkái. 

754. 1465. május 20. 

[A pécsváradi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy] 1465. márc. 12-én (in 

fe. B. Gregorii papé, a. d. 1465.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmes-

kedvén, Karan-i Gergely királyi emberrel tanúul küldte Balázs pap testvért, a monostor 

kántorát, akik máj. 18-án (sabb. prox. an. domin. Rogacionum) Somogy m.-ben meg-

tudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint ápr. 24. körül (circa fe. B. Georgii 

mart.) [...] hitvese: Margit és Fyzesd-i Imre fiai: László, [...] és Pál megbízásából 

[...] Somogy m.-i Gelench nevű predium-át elfoglalták, mind igazak. D. 3. die diei 

inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 16179 (NRA. 13. 62.) Zártoklevél. (Hiányos.) 

755. 1465. augusztus 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Gywla-i László, a maga és carnalis frater-e: Gywla-i György, valamint - a konvent 

ügyvédvalló levele révén - a néhai Gywla-i Ferenc özvegye: Elena úrasszony nevében 

is, a másikról pedig Wersend-i Farkas Bálint, szintén a konvent ügyvédvalló levele 

révén Wylak-i Miklós macsói bánnak, Gezth-i Mihálynak, és ezen Mihály anyjának, a 

néhai Gezth-i Mihály fia László özvegyének: Katalin úrasszonynak a nevében megje-

lenvén, közös akarattal valamennyi, egymás ellen kiadatott oklevelük érvényét, köztük 

a bírságolókét (byrsagialis) is, továbbá minden perüket aug. 1-jéről (ab oct. fe. B. 
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Jacobi ap.) okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) halasztják. D. f. VI. prox. an. fe. 

B. Laurencii mart., a. d. 1465. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 38. (DF 260092) Hátoldalán azonos kéz írásával 'prorogatoria' meg-
jegyzés, 18. századi tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét darabjai. 

756. 1465. augusztus 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Gywla-i László és 

György megjelenvén elmondták, hogy mivel Gezth-i Mihály őket azzal vádolta, hogy a 

Baranya m.-i Balogd birtokon lévő birtokrészeihez tartozó erdőit Balogd-i familiáris-

aikkal és jobbágyaikkal kivágatták, s ez ügyben a macsói bán előtt pert indított elle-

nük, amelyben a bán őket arra kötelezte, hogy aug. 8-án és 9-én (15. et 16. die fe. B. 

Jacobi ap.) a konvent színe előtt, 50-50 nemes társaságában tegyenek esküt, amelyet 

ők le is tettek, most mégis arra kötelezik magukat, hogy ha a jövőben az említett eset 

kapcsán a pécsi kápt. az említett Mihályt háborgatná, akkor ők saját fáradságukkal és 

költségükre tartoznak öt megvédeni. D. f. VI. prox. an. fe. B. Laurencii mart., a. d. 

1465. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 40. (DF 280486) Hátoldalán azonos kéz írásával 'fassio super 
inquisicionis' megjegyzés, 18. századi tárgymegjelölés, valamint kerek pecsét darabkái. 

Megj.: *Vö. 1465. ápr. 11. (DF 260089). Lsd. 752. sz. 

757. 1465. szeptember 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kewesd-i Miklós 

megjelenvén elmondta, hogy jóllehet korábban a néhai Orew-i Balázs lánya, Wyllyan-i 

Miklós hitvese. Brigida úrasszony, a baranya m.-i Orew és Chatar birtokokon lévő 

öröklött birtokrészeit, Wylak-i Miklós erdélyi vajda, szlavóniai és macsói bán oklevele 

révén 200 színarany forintért elzálogosította neki, most azonban, mivel az említett 

Wyllyan-i Miklós az említett összeget mind visszafizette neki, ezért a mondott birtok-

részeket visszaadja, Miklóst és hitvesét pedig a zálog összegének visszafizetéséről 

nyugtatja. D. in fe. Nat. Marié virg. glor., a. d. 1465. 

E.: DL 16269 (NRA. 31. 30.) Nyílt oklevél. 
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758. 1465. december 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Zokol-i Péter 

macsói bánnak, temesi c.-nek, hogy 1465. okt. 8-án ( f . III. prox. p. fe. B. Francisci 

conf, a. d. 1465.) Bácson (Bachie) kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Zemel-i 

György királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik dec. 13-án (in fe. B. 

Lucie virg.) Baranya m.-ben megtudták, hogy a bán oklevelében foglaltak, miszerint 

[1462-ben] Gywla-i László és Gywla-i György, a néhai Gywla-i Ferenc özvegyének: 

Elena úrasszonynak a tanácsára, Kemed-i János és Péter, Lothharthi Lucas, 

Litteratus János, Herendi György és Miklós, valamint Kis (parvus) Tamás nevű 

familiaris-aik, továbbá Farkas Balázs, Thegzes Kelemen, Feyes Pál, Nylas János, 

Dancz Pál, Feyes György, Illyesy Bálint, Borsos János, Lombard Mihály, Pagony 

Ágoston, Pasthor Dénes, Kis (parvus) Miklós és Herendi Mihály nevű Gywla-i jobbá-

gyaikkal, valamint az említett Kemed-i Jánosnak és Péternek Versend~Wersend-i 

Posegay Péter, Bokay János, Sebestyén, Mare[-i] Litteratus Balázs, Wersend-i Far-

kas Bálint és Hazwgd-i István nevű familiaris-aival, Gezth-i Mihály Gywla birtokon 

lévő házát és curia-ját, felgyújtották, s ezzel 200 aranyforint kárt okoztak, ápr. 24. 

körül (circa fe. B Georgii mart.) pedig a Zemel birtokhoz tartozó három szántóföld-

részét foglalták el, továbbá a Baronya m.-i Gerecz birtokon egy jobbágytelket - az 

emiitett familiaris-ok és Wersend-i Farkas Bálint tanácsára - elfoglaltak. Mindezen 

kívül Mihálynak egyik Namya-i jobágyát megverték és kifosztották, valamint hogy az 

említett Farkas Bálint egy 4 aranyforintért elzálogosított lovat magánál tart, mind 

igazak. A kiküldöttek a tudományvétel napján Gywla-i Lászlót és Györgyöt, Elena 

úrasszonyt, valamint Kemed-i Pétert és Jánost Namya birtokon lévő birtokrészükön 

[1466 ] jan. 13-ra (ad oct. fe. Ephif. d.) a báni jelenlét elé idézték és nevezett jobbá-

gyaik előállítására kötelezték, Gezth-i Mihály ellenében. Megjelenésüknek perük sem 

lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 6. die diei inquisicionis, 

evocacionis et insinuacionis prenotatarum, a. d. supradict. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 32. (DF 260085) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
'paria' megjegyzés és kerek zárópecsét maradványa. 
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759. 1465. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje [...], Kemed-i [...], Nagkew [?] 

birtok, Kemed-i György, [...] 

E.: SÚA Révay cs. Aranyán lt. 2. 5. (DF 259568) (A bal felső sarkát kivéve olvashatatlan.) 

760. 1466. május 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Wylak-i 

Miklós örökös Thelchak-i c.-nek, szlavón és macsói bánnak, hogy 1466. márc. 21-én 

( f . VI. prox. an. domin. Judica, a. d. 1466.) Budán Imit és itt átírt oklevelének értel-

mében, Lothard-i László királyi emberrel tanúul küldte Balázs pap testvért, akik máj. 

l-jén (in fe. B. Philippi et Jacobi ap.) Baronya m.-ben megtudták, hogy a bán okleve-

lében foglaltak, miszerint [1465.] szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis carch.) Boya-

i, korábban átmenetileg Bodola-i János, hitvesének: Zsófia úrasszonynak a tanácsá-

ra, Gywla-i László egy hordó (vas) borát, valamint hat szekérhúzó ökrét és egy szeke-

rét Maroth-i Mathyws Kysfahvd birtokon fekvő birtokrészére vitte és kedve szerint 

használta, mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 43. (DF 260095) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és 
kerek zárópecsét maradványa. 

761. 1466. május 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Zenthgal-i László, 

fiának: Jánosnak, továbbá leendő fiainak és rokonainak a terheit is átvállalva megjelen-

vén, a Baronya m.-i Zenthgal birtokon lévő valamennyi tulajdonát és jogát, tudniillik 

15 jobbágytelket, a hozzájuk tartozó szántóföldekkel, erdőkkel, nádas berkekkel, le-

gelőkkel, kaszálókkal, továbbá a szintén Baronya m.-i Chwn és a hozzá tartozó 

Zygheti, Sulkerthwelye, Mukachy és Darothy birtokokon lévő birtokrészeit, azok 1/3 

részének kivételével - amely tudniillik egy korábbi osztozás során fiának: Thobias-nak 

jutott - szintén valamennyi tartozékukkal, vagyis szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, 

erdőkkel, berkekkel, kaszálókkal, legelőkkel, halastavakkal (piscina), mocsarakkal 

(stagnum), halrekesztőkkel (clausura), folyóvizekkel, vízfolyásokkal (decursus aque), 
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szőlőhegyekkel és malomhelyekkel együtt, eladja Sebestyén nemesnek, Kyslengyel-i 

castellanus-nak és hitvesének, Thobayd-i Sar Jakab lányának: Katalin asszonynak, a 

Zenthgal-i javakat 300, a többit pedig 400 magyar aranyforintért, háborítatlan birtoklá-

sukért pedig szavatosságot vállal, amit ha nem teljesítene, akkor a vevőket és fiukat: 

Miklóst, az említettekkel azonos értékű birtokokkal kell kárpótolnia, amelyeket ők a 

jelen oklevél erejével, bármiféle tiltakozás ellenére is elfoglalhatnak. D. f. VI. prox. p. 

App. fe. S. Michaelis arch., a. d. 1466. 

E.: - Á. szerint nyílt papíroklevél. 

Á.: Mátyás király, 1483. nov. 14. Archiv Hrvatske. Doc. Med. Var. 424. (DF 218908) (E.-ről.) 

762. 1466. július 24. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kemed-i László, fi-

ainak: Miklósnak és Tamásnak, valamint más rokonainak a terheit is átvállalva megje-

lenvén elmondta, hogy jóllehet fogott bírák közbenjárásával egyik részről Kemed-i 

László, a másikról pedig [...] Tamás hitvese: Ágnes úrasszony, az említett László 

soror-ja, az Ágnesnek a Baronya m.-i Naghkemed, Kiskemed, Laak, Lenczekwth, 

Kadan, Thewl, Namya, [..], Gwnczer, két Cheer-Cher nevű és a Thapaz birtokon lévő 

birtokrészekből járó hitbére és jegyajándéka tárgyában megegyezésre jutottak, [. . .]. A 

Cher birtokon lévő 3 jobbágytelket, a hozzájuk tartozó minden haszonvétellel és tarto-

zékkal, tudniillik művelt és műveletlen szántóföldekkel, [...], rétekkel, erdőkkel, ber-

kekkel, [folyójvizekkel és vízfolyásokkal (decursus aque) együtt, a [...] oklevele révén, 

200 színarany magyar forintért [Ágnesnek ?] elzálogosította. A Baronya m.-i, szintén 

Cher nevű birtokon lévő összes birtokrészeit, amelyek közül némelyik - zálog címén -

jelenleg Gezth-i János, László és Mihály, valamint Gywla-i László és György kezén 

van, elzálogosítja Ágnesnek 200 aranyforitért, s egyben kötelezettséget is vállal, hogy 

a többit visszaváltja, valamint hogy háborítatlan birtoklásukat szavatolja. D. f. V. prox. 

an. fe. B. Jacobi ap., a. d. 1466. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 44. (DF 260096) Hátoldalán kerek pecsét darabkái. (Hiányos.) 
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763. 1467. június 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) (Á. 1.: Pecsvaradiensis) (Á. 2.: 

Pécsvaradiensis) monostor konventje előtt Maroth-i Mathyus-Mathyws (Á. 1.: 

Matthius) (Á. 2.: ~Matthyus~Matthyus) királyi lovászmester megjelenvén elmondta: 

annak érdekében, hogy a Mátyás király (H.) által Erdélyben és Moldvában viselt hábo-

rúhoz szükséges bandériumát ki tudja állítani, ezért Hene-i János Valpo-i és Paka-i 

István Megeryche-i (A.: Megericse) castellanus-oknak, a tőlük kapott, valódi pondus-

ok szerinti 5000 színarany magyar forintért eladja Sambok nevű mezővárosát 

(oppidum), az ott lévő, Keresztelő Szt. János tiszteletére épült templomban lévő 

kegyúri jogával együtt, továbbá Thewk (Á.: Theuk-Thiuk) (Á. 2.: Therök) és Perbar 

nevű, Pilis- és Pest m.-i birtokait, a hozzájuk tartozó haszonvételekkel és tartozékok-

kal, tudniillik művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, mezőkkel, erdőkkel, 

berkekkel, cserjésekkel, rétekkel, hegyekkel (mons campestris), völgyekkel, dombok-

kal (collis), legelőkkel, halastavakkal (aqua piscina piscatura) és vízfolyásokkal 

(decursus aque), a szőlők akóival (vineis akonibus) és a szőlőshegyek vékáival 

(modius) együtt, azzal a kikötéssel, hogy a birtokok haszonvételeit élete végéig még ő 

élvezi. D. in fe. B. Barnabe ap., a. d. 1467. 

E.: DL 106098 (Budai Kápt. 1. 4. 4.) Hátoldalán újkori tárgymegjelölés. Nyílt oklevél. 
Á.: 1. pozsonyi kápt., 1721. dec. 3. DL 81642 (Zichy cs. zsélyi lt. 205. 2. 46.) 

2. pozsonyi kápt., 1722. dec. 18. DL 16547 (NRA. 860. 32.) 

764. 1467. augusztus 24. 

A [pécsjváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Dombo-i Pál, 

Bathmonostra-i Thethews László hitvesének: Frussina-Frusina asszonynak, az ő lá-

nyának: Orsolyának és leendő gyermekének - akit, ha fiú lesz Lászlónak, ha lány lesz 

Katalinnak fognak hívni - képviseltében megjelenvén, László és családtagjai birtokai-

nak elidegenítésétől, elfoglalásától és használatától mindenkit - de különösképp Chel-i 

Mihály fia: Györgyöt - eltilt. D. in fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1467. 

E . : -
Má.: DL 81650 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2878.) (K. szerint 16. század eleje.) 
K.: Z. X. 438-439. (299. sz.). 
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765. 1468. április 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor [egyház] konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Da., C.), hogy 1468. febr. 19-én (in profé. B. Scolastice virg., a. d. 

1468.) Nadwdwar-on kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Wersend-Versend-i Ádám királyi emberrel tanúul küldte Bertalan pap testvért, akik 

ápr. 5-én (f. III. prox. p. domin. Judica) Baranya m.-ben megállapították, hogy a pa-

rancslevélben foglaltak, miszerint [1467.] dec. 24-én (in vig. Nat. d), az éjszaka 

csendjében, Zekchew-i Herczegh Pál és fia: László, Kis (parvus) Mihály, Kowach 

Péter, Kowach László, Kis (parvus) Gál, Nagy (magnus) András, Porkoláb Bálint, 

Kethzery László, Fekethew Imre, Daraboos Lucas, Syle Pál Fazakas nevű Iseph-i, 

továbbá Litteratus János, Kis (parvus) Balázs, Kilianus, Thoth János, Vy Imre és 

Mihály, Varga (sutor) György, Bertalan, Tóth Imre, Kézműves (faber) Bálint, Rigulus 

Antal, Kalmar István, Warga Péter, Chapo Balázs és Lewkes Demeter nevű 

Danocz~Danoch-i jobbágyaikkal, Bathmonostra-i Thythews László Baranya m.-i 

Bewzeldegh nevű birtokára törtek, ahol két, rablógylikosság (latrocinium) miatt fogva 

tartott embert kiszabadítottak, több jobbágyot félholtra vertek, másokat megsebesí-

tettek, terhes asszonyokat lovaikkal úgy legázoltak, hogy közülük négy elvetélt 

(aborsum passe fuissent), a jobbágyok összes javait pedig elrabolták, mind igazak. A 

tudományvétel napján a kiküldöttek Herczegh Pált és fiát: Lászlót, Danoch nevű bir-

tokukon, máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.), a királyi jelenlét elé idézték, és em-

lített jobbágyaik előállítására kötelezték, Thytews László ellenében. Megjelenésüknek 

perük sem lehet akadálya. D. 5. die diei huiusmodi inquisicionis, evocacionis et 

insinuacionis prenotatum, a. d. supradict. 

E.: DL 81659 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2793.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egyko-
rú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

K.:Z. X. 450-452. (306. sz.). 

766. 1468. augusztus 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Kemed-i Péter mr. és György, a másikról pedig Gezth-i László megjelenvén elmond-

ták, hogy minden peres ügyükben, úgyis mint hatalmaskodva egymás házaira és birto-
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kaira törés, verekedések és megsebesítések tárgyában, továbbá familiaris-aik és jobbá-

gyaik bűntetteiben - az Aranyan-i Kis (parvus) Tamás és hitvese: Ágnes úrasszony, 

valamint az említett Péter és György között folyó pert kivéve - , kölcsönösen mentesí-

tik egymást, az ezek kapcsán kelt okleveleiket pedig érvénytelennek nyilvánítják. D. f. 

II. prox. an. fe. B. Laurencii mart., a. d. 1468. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 9. 54. (DF 260106) Hátoldalán 'expeditoria' feljegyzés és kerek pecsét 
darabkái. 

767. 1469. március 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, Balasee-i Péter 

megjelenvén, István kalocsai és bácsi érseket, mivel az érsek a kölcsön kért 30 szín-

arany magyar forintot visszafizette, tartozása alól mentesíti. D. in domin. 

Ramispalmarum, a. d. 1469. 

E.: DL 81683 (Zichy cs. zsélyi lt. 214. B. 108.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
K.: Z. XL 12. (9. sz.). 

768. 1469. május 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Maroth-i 

Mathyws macsói bánnak, hogy 1469. ápr. 11-én ( f . III. prox. cm. fe. B. Tyburcii mart., 

a. d. 1469.) Baan-on kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Sygry-i István báni em-

berrel tanúul küldte Elias pap testvért, akik máj. 13-án (sabb. prox. p. fe. Asc. d.) Tol-

na m.-ben megtudták, hogy a bán oklevelében foglaltak, miszerint Albert király halála 

után Meztegnew-i Zerechen Péter, Zenthmiklos-i Benedek és Keweznye-i Gergely, 

fegyveresen, Debrenche Tamás nyitrai püspöknek, a Zeek-i monostor gubernátor-

ának Baranya m.-i Langfew nevű birtokára törtek, onnan a jobbágyokat elűzvén, nem 

kevés holmit (res) és birkát (pecus) vittek el, Endréd Tamás jobbágyot pedig megver-

ték, mind igazak. D. 4. [die] diei huiusmodi inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 103713 (Batthany jelezet nélkül) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét maradványa. (Hiányos.) 
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769. 1469. május 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy Maroth-i 

Mathyws azt az esküt, amelyet Mátyás király (H., Da., C.) jan. 17-én (5. die oct. fe. 

Ephif. d.) Budán kelt, nyílt parancslevelének értelmében, az abban foglaltak kapcsán, 

máj. 18-án (25. die fe. B. Georgii mart.) kellett a konvent színe előtt, 50 nemes társa-

ságában letennie Péter, Zenthgerger-i apát ellenében, az említett időponban le is tette. 

D. 2. die diei huiusmodi deposicionis juramentalis, a. d. 1469. 

E.: DL 16856 (NRA. 1526. 15.) Nyílt oklevél. 

770. 1469. július 8. 

[A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje]* tudatja, hogy Maroth-i 

Mathyws macsói bán 1469. jún. 22-én ( f . V. prox. cm. fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 

1469.) Baan-on kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Porozlo-i Péter királyi ember-

rel tanúul küldte Bertalan pap testvért, akik jún. 24-én (in fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a 

Baranya m.-i Gywrws birtokon lévő birtokrészekre menvén, az ottani Belwyze folyón 

lévő, három vagy négy kerekes malom helyét (locus molendini trium vei quatuor 

rotarum), a szomszédok és határtárasak, tudniillik Zenthmarthon-i Pál és László, 

Monyarosalya-i Fodor Miklós, Zenthmarthon-i Zeekel László és mások jelenlétében, 

vétel jogán, Porkoláb Bálint és carnalis frater-e: Kezepchala-i Pál, valamint ez utóbbi 

fiai: István és Briccius tulajdonába iktatták, majd az előírt napokon a helyszínen ma-

radtak, de ellentmondás nem merült fel. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősí-

tett oklevelet ad ki. D. 15. die diei introduccionis et statucionis predict., a. d. 

supradict. Mátyás lévén a perjel, András pedig a custos [A.] 

E.: §ÚA Zay cs. ugróci lt. D. 1. 43. (DF 265871) Kétsoros, díszített kezdő O beűvel. •Intitulatio-ja 
hiányzik, a kiadó csak a mandatum inscripcio-jából állapítható meg. 

771. 1469. július 9. 

[A pécsváradi (Pechwaradiensis) egyház konventje]* tudatja, hogy Maroth-i 

Mathyws macsói bán 1469. jún. 22-én ( f . V. prox. an.fe. Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 

1469.) Ban-on kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Porozlo-i Péter királyi emberrel 
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tanúul küldte Bertalan pap testvért, akik jún. 25-én (die domin. prox. p. predict. fe. 

Nat. B. Johannis Bapt.) Peterd-i Foris (dict.) Balázsnak a Baranya m.-i Gywrws, Rend 

és Regzewd birtokon lévő birtokrészeire mentek, és azokat, a szomszédok és határtá-

rasak, tudniillik Zenthmarthon-i Pál és László, Monyarosalya-i Fodor Miklós, 

Zenthmarthon-i Zekel László és mások jelenlétében, Chala-i Porkoláb Bálint és ffater-

e: Kezepchala-i Pál, valamint ez utóbbi fiai: István és Briccius tulajdonába iktatták, 

mivel azok őket illetik, majd az előírt napokon a helyszínen maradtak, de ellentmondás 

nem merült fel. Erről a konvent, fuggőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. 15. 

die diei introduccionis et statucionis predict., a. d. supradict. Mátyás lévén a perjel, 

András pedig a custos. [A.] 

E.: §ÚA Zay cs. ugróci lt. D. 1. 41. (DF 265869) Kétsoros, díszített kezdő O beűvel, vízfoltos hár-
tyán. 'Intítulatio-ja hiányzik, a kiadó csak a mandatum inscripcio-jából állapítható meg. 

772. 1470. február 2. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Andrech-i Fycza 

(dict.) Demeter megjelenvén, ínsége miatt, a Baronya m.-i Garee birtokon lévő örök-

lött birtokrészét, a hozzá tartozó művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, 

rétekkel, erdőkkel, berkekkel, cserjésekkel, hegyekkel, völgyekkel, dombokkal, folyó-

vizekkel, vízfolyásokkal (decursus aque), halastavakkal (piscinis piscatoriis), szőlőhe-

gyekkel, a szőlők akóival (akonibus vinearum), malomhelyekkel és egyéb haszonvéte-

lekkel együtt, elzálogosítja János pécsi püspöknek, a tőle átvett, valódi pondus-ok 

szerinti 200 színarany magyar forintért azzal a kikötéssel, hogy ezen birtokrészt -

amelynek háborítatlan birtoklásáért szavatosságot vállal - az említett összegért bármi-

kor visszaválthatja. D. in. fe. Purif. B. Marié virg., a. d. 1470. 

E.: DL 45390 (Múzeumi Torzsa. Véghely) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés és kerek pecsét da-
rabkái. 

773. 1470. április 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Maroth-i 

Mathyws macsói bánnak, hogy 1470. ápr. 6-án ( f . VI. prox. an. domin. Judica, a. d. 

1470.) Ban-on kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Thobydi~Thobaydy Tamás ki-
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rályi emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik ápr. 9-én (f. II. prox. p. domin. 

Judica) Baronia m.-ben megtudták, hogy a bán oklevelében foglaltak, miszerint febr. 

2. körül (circa fe. Purif. virg. glor., proxime preteritum) Bekefy Kelemen bíró, Tar 

Miklós, Vayda Péter, Simon Dénes, Scitas Tamás, Echy Balázs, Boso György, Pel 

Benedek, Makó Pál, Tot~Thot Mátyás, Galambos Balázs, Pap Antal, Bosoky Domon-

kos és Ferenc, Zabo Gergely, Demeter Kelemen, Demeter Mihály, Bala Benedek, 

Darasy Máté, Pethe János, Balogh Albert, Varga (sutor) Gál, Briccius Balázs és 

Máté, Tot István, Verebes Tamás, Truch Benedek, Varga~Warga Balázs, Dobokay 

László, Tot György, Matha András, Babochay György, Zabo Péter, Darasy István, 

Dobokay Péter, Zaka Benedek, Bendy János, Varga Antal és Fábián, Perky István, 

Varga Mihály, Balázs, István, Benedek, Gál és Kelemen, Pap Miklós, Farkas István, 

Ody Mátyás, Varga Fülöp, Syte András, Molnár Gergely, Hanga László, Warga Já-

nos, Bakó (carnifex) Symon, Bekes Balázs, Hanga György, Etvech Tamás és Pál, 

Besy Pál, Zabo Benedek, Bozga Máté, Darasy Tamás, Chappo Bálint, Zalantha Ta-

más, György és Albert, Eged Márton, Che Vince, Babocha András és Pál, Bala Pál, 

Lewche Demeter, Andor György, Magas (longus) György, Marchy Mihály, Markfy 

Imre, Zelehy János, Bozya Márton, Alch Mihály, Tot Lucas, Nagy (magnus) Balázs, 

Zab Gergely, Festő (pictor) Kelemen, Bekesy Imre, Bede Mihály és János, Józan Be-

nedek, Nagy (magnus) János és Elyas, [...] Benedek, Nagy (magnus) Barnabás, 

Fazakas Kelemen és János, Briccius Antal, Szűcs (pellifex) György, Chapo Benedek, 

Gerebles~Gereblies Gergely és János, Ihws Bálint, Pap György, Babarchy Gáspár, 

Biro, Kovács (faber) Mátyás, Nadachay Gergely, Bakó (carnifex) Bertalan és Mihály, 

Bertalan Miklós, Tarka Albert, Kever László, Zabo Imre, Calmar Gergely és Péter, 

Pap Gergely és Benedek, Zakalos György, Thot István, Herendi Lucas, Zabo János, 

Gergely és Miklós, Kovács (faber) György, Tot Pál, Nagy (magnus) Balázs, Dosa 

Tamás, Kovács (faber) Márton, Fazakas Miklós, Tollas Ambrus, Zakach Tamás, Tot 

Balázs, Karos Fábián, Cheley Mátyás, Molnár Gál, Sipos~Sipus Lőrinc, Lohhadarus 

Gergely, Sipus György, Nagy (magnus) János, Fazakas Mihály, Narady Jakab, Ko-

vács (faber) Mátyás, Fazakas Albert és Gergely, Vayda Gergely, Kemedy Lőrinc, Kis 

(parvus) Jakab, Kerezthes Máté, Vörös (rufus) Simon, Tot Péter, Baso Tamás, Alch 

Balázs, Antal György, Zep Egyed és Mátyás, Vegh István, Maysay Pál, Bertalan és 

Imre, Zgy Barnabás, Fazakas György, Vaka Vince, Karos György, Finta Barnabás, 
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Chapo Kelemen és Antal, Kovács (faber) István, Varga Péter, Pap Kelemen, Vayda 

Gál, Hezendy Barnabás, Maysay Bálint, Katholy Balázs, Vayda Fábián, Zaka And-

rás, Pap István és fia, Szűcs (pelifex) Demeter, Tot Pál és fia: Tot János, Szűcs 

(pellifex) Imre, Gylyen István, Rosa Benedek, Trethel Imre, György és Egyed, 

Babochay Tamás, Kawthas Jakab, Comester Fülöp, Chofel Gergely, Zentho Fábián, 

Madar Miklós, Tompa Máté, Verebes Péter, Molnár Mihály és János, Biro Péter és 

Kwtas Bertalan nevű Chele-i lakosok a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák 

parancsára, Doboka-i Miklós mr.-nek, a kalocsai egyház kanonolgának és kántorá-

nak, valamint Doboka-i Thabaydy Mihálynak és Jánosnak Doboka birtokán fekvő 

Lapiserdew, Erceg és Cerwg nevű erdőit felégették, Thabaydy Jánost Chele birtokon, 

minden ok nélkül elfogták, megkínozták és ha fogott birák segítségével ki nem szaba-

dul, meg is ölték volna, mind igazak. A vizsgálat napján a kiküldöttek az apácákat 

Chele birtokukon máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a báni jelenlét elé idézték és 

nevezett jobbágyaik előállítására kötelezték. Megjelenésüknek perük sem lehet akadá-

lya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 5. die diei huiusmodi inquisicionis, 

evocacionis et insinuacionis prenotatarum, a. d. supradict. 

E.: DL 16989 (Mon. Poson. 61. 40.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 'paria' meg-
jegyzés és egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

774. 1470. április 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Maroth-i 

Mathyws macsói bánnak, hogy 1470. ápr. 6-án ( f . VI. prox. an. domin. Judica, a. d. 

1470.) Baan-on kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Thobavdi-Thobavdv Tamás 

királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik ápr. 9-én (f. II. prox. p. domin. 

Judica) Baronva m.-ben megtudták, hogy a bán oklevelében foglaltak, miszerint kö-

rülbelül 10 évvel korábban [!] (in anno, cuius decima vei citra instaret revolucio 

annualis) Bokfy Kelemen bíró, Tar Miklós, Wavda Péter. Simon Dénes, Scitas Tamás, 

Echy Balázs, Boso György, Pel Benedek, Makó Pál, Tóth Mátyás, Galombus Balázs, 

Pap Antal, Bosoky Domonkos és Ferenc, Zabo Gergely, Demeter Kelemen, Demeter 

Mihály, Bala Benedek, Darasy Máté, Pethe János, Balogh Albert, Varga (sulor) Gál, 

Briccius Balázs [és Máté], Thot István, ¡Verebes Tamás, Trucz Benedek, Warga Ba-

lázs, Dobokay László, Bendv György, Matha András, Babochay György, Zaka Péter, 
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Darasy István, Dobokay Péter, Zaka Benedek, Bendy János, Wárga Antal és Fábián, 

Perky István, Warga Mihály, Balázs, István, Benedek, Gál és Kelemen, Pap Miklós, 

Farkas István, Ody Mátyás, Wárga Fülöp, Svthew András, Molnár Gergely, Hanga 

László, Warga János, Bakó (carnifex) Symon, Kechkes Balázs, Hanga György, 

Etvech Tamás és Pál, Beksv Pál, Zabo Benedek, Bozva Máté, Darasy Tamás, Zabo 

Bálint, Zalantha Tamás, György és Albert, Eged Márton, Che Vince, Babocha And-

rás és Pál, Bala Pál, Lewche Demeter, Andor György, Magas (longus) György, 

Marcv Mihály, Markfy Imre, Zelev János, Bozya Márton, Alcz Mihály, Tóth Lucas, 

Nagy (magmis) Balázs, Zabo Gergely, Festő (pictor) Kelemen, Beksv Imre, Bede Mi-

hály és János, Józan Benedek, Nagy (magtus) János és Elyas, Weekes Benedek, Nagy 

(magnus) Barnabás, Fazakas [Kelemen és János], Briccius Antal, Szűcs (pellifex) 

György, Chapo Benedek, Gerebles~Gereblies Gergely és János, Ihos Bálint, Pap 

György, Babarcv Gáspár, Bvro Bálint. Kovács (faber) Mátyás, Nadachay Gergely, 

Bakó (carnifex) Bertalan és Mihály, Bertalan Miklós, Tarka Albert, Kewer László, 

Zabo Imre, Kalamar~Kalmar Gergely és Péter, Pap Gergely és Benedek, Zakalos 

György, Tóth István, Herendv Lucas, Zabo János, Gergely és Miklós, Kovács (faber) 

György, Tóth Pál, Nagy (magnus) Balázs, Dosa Tamás, Kovács (faber) Márton, 

Fazakas Miklós, Tollas Ambrus, Zakach Tamás, Tóth Balázs, Karos Fábián, Cheley 

Mátyás, Molnár Gál, Syppos Lőrinc, Lohadarus Gergely, Svppos György, Nagy 

(magnus) János, Fazakas Mihály, Narady Jakab, Kovács (faber) Mátyás, Fazakas 

Albert és Gergely, Wavda Gergely, Kemedy Lőrinc, Kemenv Jakab, Kerezthes Máté, 

Vörös (rufus) Benedek. Tóth Péter [és György]. Baso Tamás, Alch Balázs, Antal 

György, Zeph Egyed és Mátyás, Wegh István, Mavssav Pál, Bertalan és Imre, Zy 

Barnabás, Fazakas György, Wika Vince, Karos György, Fintha Barnabás, Chapo 

Kelemen és Antal, Kovács (faber) István, Warga Péter, Pap Kelemen, Wavda Gál, 

Herendy Barnabás, Mavssav Bálint, Katholy Balázs, Wavda Fábián, Zaka András, 

Pap István és fia [: István]. Szűcs (pelifex) Demeter, Tóth Pál [és fia:] Tot János, 

Szűcs (pellifex) Imre, Gvllven István, Kosa Benedek, Trethel Imre, György [és 

Egyed]. Babochay Tamás, Kwthas Jakab, Comester Fülöp, Chefel Gergely, Zentho 

Fábián, Madar Miklós, Tompa Máté, Werebes Péter, Molnár Mihály és János, Biro 

Péter és Kwthas Bertalan nevű Chele-i lakosok a margitszigeti (de Insula Leporum) 

apácák parancsára, Doboka-i Miklós mr.- nek, a kalocsai egyház kanonokjának és 
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kántorának, valamint Doboka-i Thabaydy Mihálynak és Jánosnak Doboka birtokához 

tartozó szántóföldek és kaszálók, továbbá a Berekalva nevű szőlőhegy és az Illye nevű 

erdő nagy részét birtokukhoz foglalták és használták, mind igazak. A vizsgálat napján 

a kiküldöttek az apácákat Chele birtokukon máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a 

báni jelenlét elé idézték és nevezett jobbágyaik előállítására kötelezték. Megjelenésük-

nek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 5. die diei 

huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis prenotatarum, a. d. supradict. 

E.: DL 16989 (Mon. Poson. 56. 70.) Hátoldalán az előző oklevél tárgymegjelölésével azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, 'paria' megjegyzés és egykorú, az előző oklevélével közel azonos szöve-
gű és azonos kéz által tett feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

Megj.: A MOL e két oklevelet egyazon kiadvány két példányaként tartja számon, bár szövegük -
igaz, csak néhány sorban - különbözik egymástól. A második „pédány" névváltozatait és eltérő 
információit aláhúzással jelöltem. 

775. 1470. május 29. 

Osualdus zágrábi püspök, a pécsváradi (Pechwaradiensis) apátság kormányzója 

(gubernátor) és ezen hely konventje tudatja, hogy az esztergomi kápt. és a monostor 

között, a Saasad-i tizedek ügyében régóta folyó perben ügyvédjüknek és különleges 

kiküldöttjüknek hatalmazzák meg: Fényeshegyi (de Claromonte) Róbertet és 

Marancha-i Balázs jogi doktort (decretorum doctor), különleges felhatlmazást adva 

számukra arra, hogy bármely bíróságnál - sőt akár az Apostoli Széknél is - eljárhassa-

nak vagy akár egyezséget köthessenek, a monostor érdekeit tartván szem előtt. A 

meghatalmazás korlátlan ideig érvényes. Erről a kormányzó, a monostor autentikus 

pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. D. f. III. prox. videlicet in die Rogacionum, a. 

d. 1470. 

E.: Esztergomi kápt. magánlt. 45. 8. 10. (DF 237554) Cirkalmas kezdő N betűvel, hátoldalán 18. 
századi tárgymegjelölés és kerek pecsét nyoma. 

776. (1470. szeptember 14. körül) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint 1470. 

szept. 14. körül (circa fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1470.) Kiswarda-i Miklós, és a néhai 

Kiswarda-i Simon, Ber[ekfal]w-i Somlay Péternek, Hernathfalwa-i Hernath Egyednek, 

az ő hitvesének: Elena-nak és a néhai Berekfalw-i Zopa Péter özvegyének: Annának a 
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kérésére, Vethesy Pétert, Mare vár castellanus-át, valamint Kalmar András, Fülöp Ba-

lázs, Racha Barnabás, Zekeres Pál és Fülöp, Byro Mihály, Boros Tamás, Zeek István 

és Balázs, Chwth János, Prini István, Syro Balázs, Johaz Jakab, Hodach Imre, István, 

Briccius, Balázs és Tamás nevű Mare-i, Zantho Mihály, Mesther-Mester Benedek, 

Mester Bálint, Mathoch András, Rendew András, Bekew Tamás, Kovács (faber) Elias 

nevű Felsewjanosy-i, Kovács (faber) Gál nevű [...]-i, Bakos-Bakws István, Bakws 

Lőrinc, Kathona Bálint, Nagy (magnus) Albert, Warga István, Zabo Balázs, Zabo [...], 

Nylas György, Marthon Péter, Varga Pál, Kiske György, Thasol Demeter, Borych 

András és Benedek, Kanthagh János, Zewke Pál, Mátyás Benedek, Bykes Imre, Ysow 

Gergely és M[...] Péter nevű [Bathy]an-i, Tolna m.-i jobbágyait fegyveresen a pécsi 

kápt. Baranya m.-i Eghazasyanosy nevű birtokára küldte, ahol ők több jobbágyot 

megvertek és félholtan hátra hagytak, a házak ajtóit összetörték, 109 ökröt, 200 juhot 

és az összes mozdítható javakat elvitték, több, mint 1200 aranyforint kárt okozva ez-

zel. 

E . : -
Eml.: Mátyás király, 1476. jún. 29. DL 81783 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 1394.) (Hiányos.) 
K.: Z. XI. 183-184. (101. sz.). (Eml.-ben.) 

777. 1470. december 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje tudatja, hogy 

Mátyás király (H., Da., C.) 1470. máj. 5-én (sabb. prox. p. fe. B. Philippi et Jacobi 

ap., a. d. 1470.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Karachond-i János királyi emberrel tanúul küldte [László ?] pap testvért, akik dec. 13-

án (in fe. B. Lucie virg. et mart.) a Baronya m.-i Bergend birtokra menvén, azt a 

szomszédok és a határtársak, tudniillik a Maroth-i Mathyus macsói bánt képviselő 

Czwsa-i Inas Tamás, Ormand-i Lwkachy Benedek és Kis (parvus) Bálint jelenlétében 

a néhai Bergend-i Gerod lánya, Konradus hitvese: Elena úrasszony tulajdonába ik-

tatták, majd 3 napig ott várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. D. 15. die diei 

huiusmodi introduccionis et statucionis premissarum, a. d. supradict. 

E.: DL 94250 (Sallér Festetics 82. 20.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
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778. 1470. december 31. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje tudatja, hogy 

Mátyás király (H., Da., C.) 1470. dec. 11-én ( f . III. prox. p.fe. Conc. virg. glor., a. d. 

1470.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Hydaga-i Kelemen 

királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik dec. 29-én (in fe. B. Thome ep. 

et mart.) a Baronya m.-i Doboka birtokra menvén, azt a szomszédok és határtársak 

jelenlétében mások birtokaitól el akarták határolni és Doboka-i Miklós, a kalocsai 

egyház kántorának és kanonokjának tulajdonába akarták iktatni, ám ezt Cosmas c., a 

margitszigeti (de Insula Leporum) apácák Chele-i officialis-a, az apácák nevében 

megjelenve, ellentmondásával megakadályozta, amiért is a kiküldöttek az apácákat az 

említett időben és helyen [1471.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Ephif. d.) a királyi jelenlét elé 

idézték, Miklós és Mihály ellenében. D. 3. die diei huiusmodi evocacionis antedict., a. 

d. supradict. 

E.: DL 17097 (Mon. Poson. 61. 39.) Zárt oklevél. 

779. 1471. május 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Bergelfalwa-i 

Litteratus Antal, Wyzla-i~Wyzlay Jánosnak és hitvesének: Klára úrasszonynak a kép-

viseletében megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy miként azt János és hitvese megtud-

ták, Henye-i János, Litteratus Ferenc és Lotharth-i Miklós néhány nappal azelőtt, ápr. 

26-án (f. VI. prox. p. fe. B. Georgii mart.) az éjszaka csendjében a panaszosok 

Zalagws nevű erdeje mellett fekvő, Syrw nevű erdejében és ott elterülő szántóföldjén 9 

határjelet állítottak fel. Antal az említetteket a határjelek felállításától, másokat pedig 

az azok alapján történő határjárástól és iktatástól, továbbá az erdő és a szántóföldek 

elfoglalásától eltiltja. D. f. VI. prox. an. fe. B. Elene regine, a d. 1471. 

E.: DL 93440 (Festetics) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés és kerek pecsét darabkái. 
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789. 1475. március 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Aranyan-i Porkoláb 

Tamás és hitvese, Kemed-i Albert leánya. Ágnes úrasszony, a maguk, továbbá fiuk: 

László, valamint lányaik: Anna és Krisztina nevében is megjelenvén, tiltakoztak amiatt, 

hogy jóllehet Kemed-i László 200, Kemed-i György pedig 100 aranyforintért, az ő 

Baranya m.-i Cher birtokon lévő birtokrészüket, a hozzá tartozó művelt és műveletlen 

szántóföldekkel, mezőkkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, malmokkal, szőlőhegyekkel 

és a szőlők akóival együtt zálogba vették, miként Kemed-i János szintén Cher birto-

kon lévő birtokrészeit is - azok kivételével, amelyeket a néhai Kemed-i Albert birto-

kaiból osztozás révén Kemed-i Péternek, a leánynegyed jogán pedig Ágnesnek jutot-

tak - , az említett 300 aranyforint visszafizetése után azonban János, György, Péter és 

László, miként azt a panaszosok megtudták, ismét elfoglalták azokat, amitől most 

Tamás és Ágnes úrasszony eltiltják őket. D. sabb. prox. an. fe. B. Elene regine, a. d. 

1471. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 10. 6. (DF 260116) Nyílt oklevél. 

781. 1471. szeptember 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Petherd-i Foris Ba-

lázs, frater-einek, vérrokonainak (consanguineus) és rokonainak (proximus) a terheit is 

magára vállalva megjelenvén elmondta, hogy ínségük miatt, az 

Egyedbalaskerthesarkathwl nevű földjeinek határától Petherd faluig (ad imaginem [...] 

ville) hosszan elnyúló, összefüggő földrészüket, a következő nov. 1-jéig (usque fe. 

OO. SS.) elzálogosítják Wyzlay Jánosnak 12 színarany magyar forintért, azt is vállal-

va, hogy ha a kitűzött időpontban nem váltanák vissza, akkor csak 6 év múlva tehetik 

meg azt. János és hitvese az említett földet - amelynek háborítatlan birtoklásáért Ba-

lázs szavatosságot vállal - sem szántani, sem pedig bármi más módon művelni nem 

kötelesek. D. in fe. Nat. B. Marié virg. glor., a. d. 1471. 

E.: DL 93447 (Festetics Baranya 20.) Nyílt oklevél. 
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782. 1472. január 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje tudatja, hogy 

Gwth-i Orzagh Mihály nádor, a kunok bírája 1471. dec. 19-én ( f . V. prox. an. fe. B. 

Thome ap., a. d. 1471.) Babolcha-n kelt és itt átírt oklevelének értelmében, 

Boryad~Baryad-i János nádori emberrel tanúul küldte Bertalan pap testvért, akik dec. 

29-én (die domin. prox., videlicet an. fe. Circ. d.) a Baronya-Baranya m.-i Walpo 

várhoz és Walpo nevű mezővároshoz (oppidum), az ottani vámhoz, valamint 

Lyzkowcz, a Draua folyó mindkét partján fekvő Sarkfalwa és a gázlójánál (portus seu 

wadus) lévő vámjához (tributum), Kunfalwa, Maryancz-Maráwcz, Zagaycz, 

Oresancz, Zygethfalwa, Myg\ak~Myklak, Bozthez-Bezthez, Narch-Warf/i, Monozlo, 

Chwsa, Bodola, Week, Kysfalwd, Pelych, Razlo, Chabagatha~Chobagatha, 

Peterd~Petherd, Paly, Azonfalwa, Pergelyncz~Pergelinch, Rekas, Bogath, 

Sepse^Scepse és Lehewcz nevű birtokokra menvén, azokat a szomszédok és határtár-

sak, tudniillik Henye János, Naghwelgh-i János, Abolma-i Máté, Zarkand-i Litteratus 

Dauid, a Saagh-i Imre, Pál és Miklós nevében ottlévő Chwkas Fábián, Gybard-i Lász-

ló, Berkengye-i Mihály, Boya-i Mezes Balázs, Willyan-i Miklós, Korogh-i Gaspar és 

Zalay Miklós nevében Baronyawar-i Moyas Bálint, és más megyebeli nemesek jelen-

létében, a néhai Horokzegh~Horogzegh-'\ Zylagy Osvaldus lánya, Maroth-i Mathyws 

macsói bán hitvese: Margit úrasszony tulajdonába iktatták, majd a szükséges napokon 

a helyszínen várakoztak, de ellentmondás nem merült fel. D. 15. die diei huiusmodi 

introduccionis et statucionis premissarum, a. d. supradict [!]. Erről a konvent, autenti-

kus fiiggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. 

E.: DL 17272 (NRA. 405. 23.) Csillagszerűen díszített, háromsoros kezdő O betűvel. 

783. 1473. január 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kozar-i Tharnok 

Balázs, a néhai Fyzesd-i Banus Fülöp lányától, Apolina úrasszonytól született, Anna 

nevű lányának, valamint a néhai Fyzesd-i Banus Péter leányának, a néhai Gorbonok-i 

Briccius özvegyének: Dorottya úrasszonynak, továbbá Gorbonok-i Miklós fiának: 

Tamásnak, Vegag-i Györgynek, Bagka~Baghka-i Tamásnak és az ő fiának: Jánosnak a 
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nevében megjelenvén, Baghka-i Kesas Pétert a Baranya m.-i Baghka birtokon lévő 7 -

korábban Wrthelek-i László tulajdonában volt - jobbágytelek elfoglalásától és haszon-

vételeik élvezetétől eltiltja. D. sabb. prox. an. fe. B. Anthoni [!] conf., a. d. 1473. 

E.: Archív Hrvatske. Doc. Med. Var. 469. (DF 218953) Hátoldalán egykorú feljegyzés és kerek pecsét 
darabkái. 

784. 1473. március 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

Maroth-i Mathyws macsói bán 1473. febr. 5-én (in fe. B. Agathe virg., a. d. 1473.) 

Walpo-n kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Fylpesfalwa-i László királyi emberrel 

tanúul küldte Miklós pap testvért, akik febr. 24-én (in fe. B. Mathie ap.) a Baronya 

m.-i Kysbala birtokra mentek és azt, a szomszédok és határtársak, tudniillik Petherd-i 

Foris Balázs, Kasad-i Lőrinc és a Maroth-i Mathyws macsói bánt képviselő Hene-i 

Imre, valamint több más nemes jelenlétében, Zylagh-i Nagy (magnus) Bálint tulajdo-

nába iktatták, majd az előírt napokon a helyszínen maradtak, de ellentmondás nem 

merült fel. D. 15. die diei huiusmodi introduccionis et statucionis premissarum, a. d. 

supradict. 

E.: - Á. szerint nyílt papíroklevél volt. 
Á.: Mátyás király, 1474. márc. 13. Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 14. 7. (DF 

233122) 

785. 1473. december 15. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Gwth-i 

Orzag Mihály nádornak, a kunok bírójának, hogy 1473. nov. 14-én (die domin. p. fe. 

B. Briccii ep. et conf, a. d. 1473.) Budán kelt és itt átírt oklevelének értelmében, 

Hydaga-i Kelemen nádori emberrel tanúul küldte András pap testvért, akik dec. 8-án 

(in fe. Conc. B. Marié virg.) a Baronya m.-i Doboka birtokra menvén, azt a szomszé-

dok és határtársak jelenlétében mások birtokaitól elhatárolván, jelenlegi tulajdonosai, 

tudniillik a néhai Doboka-i Mihály lánya, a néhai Porkoláb Bálint özvegye: Ewfemia 

úrasszony és fiai: László és Benedek tulajdonába akarták iktatni, ám ezt Mikós Chele-i 

plébános, a margitszigeti (de Insula Leporum) apácák nevében ott megjelenve, ellent-
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mondásával megakadályozta, amiért is a kiküldöttek az apácákat az említett időben és 

helyen [1474 ] jan. 13-ra (ad oct. fe. Ephif. d.) a nádori jelenlét elé idézték. D. 8. die 

diei evocacionis antedict., a. d. supradict. 

E.: DL 17507 (Mon. Poson. 61. 42.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 'paria' meg-
jegyzés, újkori kézzel 'Doboka' megjelölés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

786. 1474. január l.előtt 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Stresemlye-i Márk, 

fiainak: Lászlónak, Istvánnak, Imrének és Mátyásnak, valamint carnalis ffater-e, a né-

hai Stresemlye-i Kelemen fiainak: Györgynek és Jánosnak a terheit is átvállalva meg-

jelenvén, ínsége miatt, a Baronya m.-i Odwarth, Regzewd, Olazy és Myslen nevű bir-

tokainak felét, valamint a Gyergyanos-Gyrgyanos nevű predium-át, a hozzájuk tarto-

zó müveit és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, 

kaszálókkal, cserjésekkel, folyóvizekkel és vízfolyásokkal (decursus aque), szokásos 

(ordinarius) és rendkívüli adóikkal (taxa et collecta) együtt - tudniillik amelyeket 

Plawyth-i Horwath Mihály pécsi polgártól, a pécsi kápt. oklevele révén, valódi 

pondus-ok szerinti 200 színarany magyar forintért vett zálogba - , elzálogosítja 

Kyslengel-i Porkoláb Sebestyén nemesnek, hitvesének: Katalin asszonynak és fiuknak. 

Gaspar-nak, 200 színarany forintért, azzal a kikötéssel, hogy a mondott javakat -

amelyek háborítatlan birtoklásáért szavatosságot vállal - ezen összegért ő vagy emlí-

tett rokonai bármikor visszaválthatják. D. [...] prox. an. fe. Circ. d., a. eiusdem 1474. 

E.: - Á. szerint nyílt papíroklevél volt. 
Á.: Mátyás király, 1489. márc. 17. VAML 153. Vegyes letétek. (DF 261674) (Hiányos.) 

787. 1475. január 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Bozay (dict.) 

Miklós özvegye, a néhai Reghenye-i István leánya: Katalin úrasszony megjelenvén 

elmondta, hogy mivel Galusfalwa-i Gergely, Soklos-i castellanus sokszor segítette őt 

nehézségei leküzdésében, valamint öröklött birtokrészeinek, javainak és jogainak visz-

szaszerzésében, ezért most viszonzásul a Baronya m.-i Reghenye birtokon lévő összes 

öröklött birtokrészét, a hozzájuk tartozó müveit és műveletlen szántóföldekkel, föl-
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dekkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, cserjésekkel, kaszálókkal, folyóvizekkel és víz-

folyásokkal (decursus aque), malmokkal és malomhelyekkel, halastavakkal (piscinis 

piscatoriis) és a szőlők akóival (modiis akonibus) együtt, eladja az említett Gergely-

nek, hitvesének: Katalinnak és lányának: Krisztinának, a tőlük átvett, valódi pondus-

ok szerinti 315 színarany forintért, magának semmilyen jogot sem tartva fenn, egyben 

pedig háborítatlan birtoklásukért szavatosságot vállalva. D. in fe. B. Agnetis virg., a. 

d. 1475. 

E.: DL 17647 (NRA. 944. 18.) Nyíltoklevél. 

788. 1475. március 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo.), hogy 1475. febr. 25-én (2. die fe. B. Mathie ap., a. d. 1475.) Bu-

dán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Chernez-i János királyi em-

berrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik márc. 20-án és 21-én (II. et III. f. p. 

domin. Ramispalmarum) Walko m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, 

miszerint [1474.] dec. 29. körül (circa fe. B. Thome mart.) Grabonya-i Desew Mik-

lós, valamint frter-ei: Márton és Berizlo, Bertalan válsztott vránai perjel parancsára, 

továbbá Thordafatwa-i György, Aracha-i László és Sebestyén Crasso-i castellanus, 

Horwath Péter, Kenez Pál, Varadka-i András és Demeter Brad-i castellanus, Kopaz 

György és Weze Miklós Zenthlazlo-i castellanus, Thardy Gergely, Okos Miklós, 

Ruchy János, Kesse-i György és Draska-i Péter nevű familiaris-ok, fegyveresen 

Gara-i Job Walko m.-i Lowazy és Palgary nevű birtokaira törtek, nem kevés jobbá-

gyot ártatlanul elfogtak, javaikkal együtt Zenthlazlo nevű várukba vittek és ott sokáig 

fogva tartottak, mind igazak. D. 6. die diei huiusmodi inquisicionis prenotate, a. d. 

supradict. 

E.: DL 26008 (NRA. 1526. 30.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét 
maradványa. 
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789. 1475. március 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo.), hogy 1475. febr. 27-én ( f . II. prox. p. domin. Oculi, a. d. 1475.) 

Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Drag-i János királyi ember-

rel tanúul küldte Miklós pap testvért, akik márc. 20-án és 21-én (II. et III. f. p. domin. 

Ramispalmarum) Bács m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 

jan. 6. körül (circa fe. Ephif. d.) Grabonya-i Desew Miklós, valamint frater-ei: Márton 

és Berizlo, Bertalan válsztott vránai perjel parancsára, továbbá Thordafalwa-i György, 

Aracha-i László és Sebestyén Crasso-i castellanus, Horwath Péter, Kenez Pál, 

Waradka-i András és Demeter Brad-i castellanus, Kopaz György és Weze-i Miklós 

Zenthlazlo-i castellanus, Thardy Gergely, Okos Miklós, Ruchy János, Kesse-i György 

és Draska-i Péter nevű familiaris-ok, fegyveresen Gara-i Job Bács m.-i Zenthlewryncz 

nevű birtokára törtek, ott az összes mozdítható dolgot és javakat felprédálták, amivel 

több, mint 200 aranyforint kárt okoztak, mind igazak. D. 6. die diei huiusmodi 

inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 26009 (NRA. 1526. 30.) Zárt oklevél. 

790. 1475. szeptember 22. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Maroth-i 

Mathyws macsói bánnak, hogy 1475. szept. 18-án ( f . II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, 

a. d. 1475.) Wyllyan-ban kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Sarogh-i Ambrus 

királyi emberrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik szept. 19-én (f. III. prox. an. fe. 

B. Mathei ap. et ev.) a Baronya m.-i Peterd birtokra, illetve Kysazonjfalwa-i István 

fia: János és Theremhegh-i Byka János ottani birtokrészeire menvén, azokat zálog 

címén [Bay-i Horwath Lajos camalis frater-e:]* Bay-i Horwath István tulajdonába 

akarták iktatni, ám ezt Batha Pál és Csaphar István, István fiának: Jánosnak és Byka 

Jánosnak a nevében megjelenvén, ellentmondásukkal megakadályozták, amiért is a 

kiküldöttek mindkét Jánost, az említett időben és helyen, okt. 6-ra (ad oct. fe. B. 

Michaelis arch.) a királyi jelenlét elé idézték, Bay-i István ellenében. D. 4. die diei 

huiusmodi evocacionis antedict., a. d. supradict. 
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E.: - Á. szerint zárt papíroklevél volt. 
Á.: Újlaki Lőrinc ob., 1519. nov. 6. > pécsváradi konvent, 1520. ápr. 19. Archív Hrvatske. 

Draskovics cs. lt. Archívum Maius. 68. 6. (DF 233516) Lsd. 898. sz. 
Megj.: 'Csak az ob. átíró oklevelében szereplő információ. 

791. 1475. december 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Bakonya-i 

István fia: István megjelenvén elmondta, hogy ínsége miatt, a Kőrös m.-i Zarulaka, 

Dolynczy, Czernacz, Bylwanocz, Kokochewacz, Zo[boc]zyna, Zayocza, [Ijbris, 

Pathkowcz, a két Péter (Petrus), és Lynyo, továbbá a Baronya m.-i Ru[p]pa, Sellye, 

Kisyztro, Kisfalw, a Somogy m.-i Zenthmyhal [!], Orolya, Fwsse, Pe[l]oncze, Pagand, 

Wyfalw, Elexander, Berzycze, Warad, Sykotha, Bwrws, Ra[w]azd, Legenczy és 

Endrewcz birtokokon lévő birtokrészeket és a Baronya m.-i Ewkerdi nevű jobbágytel-

ket, a hozzájuk tartozó müveit és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, er-

dőkkel, berkekkel, cserjésekkel, folyó- és malmokat hajtó vizekkel és malomhelyekkel 

együtt, elzálogosítja Petherd-i Wyzlay Jánosnak, a tőle átvett, valódi pondus-ok sze-

rinti 60 színarany forintért, azzal a kikötéssel, hogy e javakat - amelyek háborítatlan 

birtoklásáért szavatosságot vállal - az említett összegért bármikor visszaválthatja. D. f. 

II. prox. an. fe. B. Thome ap., a. d. 1475. 

E.: DL 93482 (Festetics Mise. 589.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek pecsét 
darabkái. (Hiányos.) 

Megj.: Vö. 1477. máj. 8. (DL 93509). Lsd. 795. sz. A [ ]-ben lévő kiegészítések ez alapján történtek. 

792. 1476. január 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo.), hogy 1475. nov. 11-én (in fe. B. Martini ep., a. d. 1475.) Bácson 

(Bachie) kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Zenthmyklos-i Kola An-

tal királyi emberrel tanúul küldte Péter pap testvért, akik [1475.] dec. 25-én (f. II. 

prox. p. fe. Thome ap.) Veszprém és Zala m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben 

foglaltak, miszerint a néhai Albert király halála után, mialatt Debrenche-i Tamás 

nyitrai püspök, a szekszárdi és a Zeek-i monostorok gubernator-a - miként azt ő ma-

ga és Debrenche-i Hym fia: Lőrinc elmondták - ügyei intézése végett Rómában, a 
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pápánál volt, Berekzow-i Hagmas Miklós nem kevés familiaris-át a Veszprém m.-i 

Debrenche nevű várukhoz küldte, akik onnan Therewk Elias nevű castellanus-ukat 

kizárták, annak fiát elfogták, börtönbe vetették, valamint fegyvereket, lovakat és 

egyéb javakat vittek el, a Zala m.-i Zenthgerolth és Debrenche nevű váraikra vonat-

kozó oklevelekkel együtt. Ezen kívül, szintén Albert király halála után, Zenthgerolth-i 

János, Tamás püspöknek a Debrenche várban lévő részét elfoglalta és lerombolta, 

továbbá Hagmas Miklóssal Hym fia: Lőrincnek a Zenthgerolth várban lévő birtokré-

szét foglalták el, miként mezővárosait (oppidum) és falvait is. Szintén abban az idő-

ben a néhai Hozywrath-i László, frater-eivel: Mihállyal, Demeterrel, Ambrosius-szal 

és Jánossal, valamint Chas Mihály, Kwhvd-i Gál, Wg-i János, Hethe-i István és má-

sok társaságában, Hym fia: Lőrincet csalárd módon magához hivatta Kemrek-re [?], 

elfogta, majd Mihály és Gál házában több napon át fogságban tartotta, le akarta 

fejeztetni és csak 1000 aranyforintért engedte szabadon, így az említett hatalmasko-

dások miatt a panaszosok 5000 aranyforint kárt szenvedtek, mind igazak. D. 13. die 

diei inquisicionis prenotate, a. d. 1476. 

E.: DL 45632 (Múzeumi Töizsa. Véghely) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

793. 1477. április 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mátyás királynak 

(H., Bo.), hogy a Serke-i Loranthfy Thobias számára, Kozar-i Demeter ellenében ki-

adott parancslevelének engedelmeskedvén, Lelez-i Balázs királyi emberrel tanúul 

küldte Mihály pap testvért, akik ápr. 14-én (f. II. prox. p. domin. Quasi modo) Deme-

tert, Kowaczhyda nevű birtokán, állításainak esküvel történő megerősítése és birtokai-

ra vonatkozó okleveleinek bemutatása végett, máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) 

a királyi személyes jelenlét elé idézték, Thobias ellenében. Megjelenésének pere sem 

lehet akadálya, távolmaradása joghátrányt eredményez. D. 3. die diei huiusmodi 

evocacionis [et insinuacionis prenotate, a. d. 1J477. 

E.: DL 17939 (NRA. 51. 37.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
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789. 1475. március 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tanúsítja, hogy mivel 

Zalancz-i Péter hitvese: Erzsébet úrasszony, a néhai Nagpetherd-i Litteratus Albert 

özvegyének: a néhai Elena úrasszonynak az Albert birtokaiból járó hitbérét és 

jegyjándékát Zenthmarthon-i Lászlótól és Páltól magának követelte, de Nagpetherd-i 

Wyzlay János ezt is, valamint a Lászlónak és Pálnak kölcsönadott 25 aranyforintot is 

visszafizette, ezért a felek az egymással szemben kiadott okleveleket érvénytelenítik, a 

per terhei alól pedig mentesítik egymást. D. f. V. prox. p. fe. B. Johannis an. Portám 

Latinam, a. d. 1477. 

E.: DL 93508 (Festetics) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés és kerek pecsét darabkái. (Hiányos.) 

795. 1477. május 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Nagpetherd-i 

Wyzlay János megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy, miként megtudta, a néhai 

Bakonya-i István fia: István, a Kőrös m.-i Zarulaka, Dolynczy, Czernacz, Bylwanocz, 

Kolochewacz, Zoboczina, Zayocza, Ibris, Pathkowcz, a két Péter (Petrus), és Lynyo, 

továbbá a Baronya m.-i Ruppa, Sellye, Kisyztro, Kisfalw, a Somogy m.-i Zenthmyklos 

[!], Orolya, Fwsse, Pelencze, Pagand, Wyfalw, Elexander, Berzycze, Warad, Sykotha, 

Bwrws, Ravasd, Legenczy és Endrewcz birtokokról és Ewkerdy sessio-ról valamely 

konventtel vagy hiteleshellyel olyan értelmű mentesítő levelet akar kiadatani, amely 

szerint az említett István, azt a 60 aranyforintot, amelyért az említett birtokokon lévő 

birtokrészeket Jánosnak elzálogosította, már visszafizette. Ilyen értelmű oklevél ki-

adatásától János az említett Istvánt, mindenki mással együtt eltiltja. D. f. V. prox. p. 

fe. B. Johannis an. Portám Latinam, a. d. 1477. 

E.: DL 93509 (Festetics Somogy 51.) Nyílt oklevél. 
Megj.: Vö. 1475. dec. 18. (DL 93489). Lsd. 791. sz. 
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796. 1477. május 16. előtt 

A pécsváradi konvent oklevele, amely szerint Peteherd-i Foris Balázs, a 

Baronya m.-i Nagpetherd birtokon lévő valamennyi birtokrészét, 72 forintért elzálogo-

sítja Hethen-i Lászlónak. 

E . : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1477. máj. 16. DL 93511 (Festetics Baranya 23.) Lsd. 797. sz. 

797. 1477. május 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Hethen-i László 

megjelenvén, ínsége miatt, a Baronya m.-i Nagpetherd birtokon lévő valamennyi bir-

tokrészét, amelyeket a néhai Peteherd-i Forys-Foris Balázs a konvent egy korábbi 

oklevele (lsd. 796. sz.) révén, 72 forintért zálogosított el neki, most a hozzájuk tartozó 

művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel és fo-

lyóvizekkel együtt, elzálogosítja Nagpetherd-i Wyzlay Jánosnak, a tőle átvett 72 fo-

rintért, azzal a kikötéssel, hogy az említett összegért bármikor visszaválthatja azokat. 

D. 2. die fe. Asc. d., a. d. 1477. 

E.: DL 93511 (Festetics Baranya 23.) Hátoldalán egykorú 'Peterd' feljegyzés és kerek pecsét darab-
kái. 

798. 1478. február 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Guth-i Orzag Mi-

hály nádornak, a kunok bírójának, hogy a néhai Gara-i László fia: Job számára, 

Gywrken-i Polyák György ellenében kiadott oklevelének értelmében, Bogad-i Miklós-

sal, a nádor királyi emberével (homo vester regius), az udvar különleges kiküldöttjével 

tanúul küldte András pap testvért, akik jan. 31-én (26. die fe. Ephif. d. nunc venturas 

[!]) Baranya m. nemesi törvényszékére, Naghfalw-ba mentek, ahol a Baranya m.-i 

Gerchen birtok szomszédai és határtársai, továbbá megyebeli nemesek körében vizs-

gálatot folytattak, amelynek során elsőként a néhai Galwsfalwa-i Gergely, Gerchen 

birtok határtársa elmondta, hogy tudomása szerint [1464-ben] az említett Job, a néhai 

Saag-i Szilvesztert nem fogta el, a Baranya m.-i Gerchen birtokot nem foglalta el, az 
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említett György 5 nyerges (sellaris) lovát és 12 szíját (lorica) - amelyek akkor Szil-

veszternél voltak - nem vitte el, továbbá gyümölcsöt, árpát (ordeum), zabot (avena), 

tisztabúzát (siligo), lencsét (lens), mintegy 4000 köbölnyit (cubulus), 5 nagy hordó 

(vas) lisztet (farina), 18 boroshordót, 3 hordó ecetet (acetum), 20 szalonnát (lardum) 

és ugyanakkora mennyiségű zsírt (arvina), 9 nagy disznót, 36 maacot (suella), 90 

[kocka] sót (sale), 40, szántásra alkalmas (arabilis) ökröt, a hozzájuk tartozó ekékkel 

és jármokkal együtt, valamint más egyéb, a nádor oklevelében felsorolt javakat nem 

rabolt el, az ottani jobbágyok adóját (taxa) pedig nem szedette be. Ezután Sarug-i 

László pécsi kanonok, a pécsi kápt. nevében, annak ügyvédvalló levelével jelen lévén 

elmondta, hogy tudomása szerint az említett Job, Polyák Györgynek Gerchen nevű 

birtokáról semmit nem vitt el, az ott elkövetett gaztettekben pedig ártatlan. Az említett 

Galwsfalwa-i Gergely vallomását megerősítette: a néhai Ochard-i Bárdos Mihály öz-

vegye: Katalin úrasszony, Ochard-i János hitvese: Dorottya, Kapolna-i Kelemen János, 

Ochard-i Porkoláb Mihály, Kálmán, Briccius és János, Ormand-i Miklós, Bagotha-i 

György és Péter, Czylyna-i Jakcha János és Zook-i Jakcha István határtársak, tudomá-

suk alapján, továbbá Benedek, Dénes, Bálint, egy másik Bálint, Benedek, Elias, Ta-

más, Mihály és Barnabás Bogad-i nemesek, Thapord-i Nagh Pál és Demeter szomszé-

dok, tudomásuk alapján, Gywlafalwa-i Miklós megyebeli nemes, tudomása alapján. Az 

említett László kanonok vallomásához csatlakoztak: Gywlafalwa-i Máté, Werthge-i 

Pál, Miklós ugyanonnan, Ekerdy-i Barnabás, Nadmellek-i Pechy István, Boghka-i 

Kylianus István, Reghehaza-i Reghe Máté, Ekerdy-i Miklós, Gywlafalwa-i Litteratus 

Máté, Ekerdy-i András, Nadmellek-i Mihály, Poklostho-i György, Fok-i Péter, 

Orzegh-i Mihály, Erdewzeg-i Porkoláb János, Bodorfalwa-i István György, 

Santhazeg-i Poros András, Petherfalwa-i István, Weythy-i Mihály, Porozlo-i Miklós, 

Albert, László és Mihály, Sarogfalwa-i Saar Balázs, Nadmellek-i Bertalan, Wagh-i 

Péter, Gywlafalwa-i Miklós, Nadmellek-i Bertalan, Erdewzeg-i Péter, Ekerdy-i Balázs, 

Cheberfalwa-i Miklós, Ekerdy-i Jakab, Sagwsfalwa-i János, Naghwath-i Bálint, 

Zenthdyenes~Zenthdyenys-i Kelemen, Gywlafalwa-i Kapa Gergely, Zenthdyenys-i 

István és Péter, Gywlafalwa-i György, Boghka-i Briccius, Wagh-i Albert, Petherd-i 

Proday György, Fok-i Fábián, Wagh-i Gergely, Zenthmarthon-i László, Ekerdy-i 

Ágoston László, Kapolna-i Kelemen Imre, Gywlafalwa-i Simon Miklós, Porozlo-i 

Antal, Naghwath-i János, Bathya-i Gergely, Nadmeilek-i Péter, Wagh-i Zsigmond, 
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Poche-i Miklós, Wagh-i Bertalan, Wagh-i Pethews Antal, Baya-i Wdwarbyro János, 

Wagh-i Litteratus György, Wagh-i Pál és egy másik Pál ugyanonnan, megyebeli neme-

sek, tudomásuk alapján. Az erről szóló jelentést a konvent [1479.] jan. 13-ra (ad oct. 

fe. Ephif. d. nunc venturas) elküldi a nádornak. D. 4. die diei huiusmodi execucionis 

antedict., a. d. 1478. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
Á.: Bátori István ob., 1478. dec. 10. DL 18020 (NRA. 1526. 37.) (E.-ről.) 

799. 1478. február 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Guth-i Orzag Mi-

hály nádornak, a kunok bírójának, hogy a Gerchen-i Polyák György felperes számára, 

Gara-i Job alperes ellenében kiadott oklevelének értelmében, Kethweles-i Mihály ki-

rályi emberrel, az udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte Péter pap testvért, 

akik jan. 31-én (26. die fe. Ephif. d. nunc venturas [!]) a Naghfalw nevű birtokra, 

Baronya m. nemesi törvényszékére mentek, ahol a Baronya m.-i Gerchen-Gvrchen 

birtok szomszédai és határtársai, továbbá megyebeli nemesek körében vizsgálatot 

folytattak, amelynek során elsőként a néhai Kerthweles-i Miklós özvegye: Margit úr-

asszony elmondta, hogy tudomása szerint [1464-ben] Gara-i László fia: Job, a néhai 

Saag-i Szilvesztert elfogva és a Baronya m.-i Gerchen birtokot elfoglalva, az említett 

György 5 nyerges (sellaris) lovát és 12 szíját (lorica) - amelyek akkor Szilveszternél 

voltak - elvitte, és elrabolt még gyümölcsöt, árpát (ordeum), zabot (avena), tisztabú-

zát (siligo), lencsét (lens), mintegy 4000 köbölnyit (cubulus), 5 nagy hordó (vas) lisz-

tet (farina), 18 boroshordót, 3 hordó ecetet (acetum), 20 szalonnát (lardum) és ugya-

nakkora mennyiségű zsírt (arvina), 9 nagy disznót, 36 malacot (suella), 90 [kocka] sót 

(sale), 40, szántásra alkalmas (arabilis) ökröt, a hozzájuk tartozó ekékkel és jármokkal 

együtt, 74 juhot (pecus), 5 asztag (acervus) szénát 60 aranyforint értékben, 40 kap-

pant (capus), 60 pulykát (pavo), egy 8 forintot érő vasalt (ferratus) szekeret, 2 lovat 

12 forint értékben, másik 2 vasalt szekeret 8 forint értékben, 2 rézmozsarat 

(morderium cuppreum) 2 forint értékben, 2 fazekat (caldarium) 2 aranyforint értékben, 

2 lovat 12 forint [!], 3 kenderkötelet 3 forint értékben, 2 réztálat (pelvis cuprea) 2 fo-

rint értékben, ólomtálakat (scutella plombea), vasfazekakat (olla ferrea), ágypárnákat 
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(pulvinar lintramen), különféle kendőket (manutergium), asztal- és ágyneműket, vala-

mint különféle háztartási felszereléseket (clenodia domus) 32 aranyforint értékben, s 

ezeket kedve szerint használta. Ezen kívül a Gvrchen birtokon lakó jobbágyoktól, az 

adót beszedetve, 90 aranyforintot elvett, a birtokot pedig teljesen irányítása alá vonta 

(guberno), mindezzel több, mint 2000 aranyforint kárt okozva. A vallomást megerősí-

tette: Naghthesen~Naghthvsen-i Ferenc özvegye: Orsolya, Kerthweles-i Fábián özve-

gye: Elena, Kapolna-i István özvegye: Elena, továbbá Kerthweles-i István és Benedek, 

Naghthesen-i Péter és Demeter, Chobaka-i Benedek, Gerede-i Bak Miklós, 

Baranyawyzlo-i Ferenc és János szomszédok, tudomásuk alapján, Bagotha-i Benedek 

özvegye: Agatha úrasszony határtárs, Naghthvsen-i László özvegye: Anna, Olchard-i 

Szilveszter özvegye: Erzsébet, Olchard-i Bakó János özvegye: Katalin, Naghthesen-i 

György özvegye: Dorottya, Kerthweles-i Menthwr özvegye: Erzsébet, Olchard-i 

Tharnok Elias özvegye: Anna, Bagotha-i László hitvese: Krisztina, Zak-i Konya Jakab, 

Naghthesen-i Horwath István és Bagoth-i Boghkay László határtársak, tudomásuk 

alapján, Gerede-i Cherkwthy Péter, Boghka-i Chypam Fábián, Werplethfalwa-i Magas 

Dénes, Naghwath-i Heder András, Boghka-i Jakab, Agad-i István, Kathathfalwa-i 

Kapolnay Mihály, Naghwath-i Nagh Antal, Bolhafalwa-i Osualdus, Zenthmyhalfalwa-i 

Zabo János, Kathathfalwa-i Moryz György, Kathathfalwa-i Máté, Boghka-i Gergely, 

Wydwsfalwa-i Péter, Bolhafalwa-i Balha Gergely, Kathathfalwa-i Nagh Sebestyén, 

Zenthmyhalfalwa-i Thormas Bertalan, Kathathfalwa-i Benedek, Naghwath-i Hwza 

Máté, Zenthmyhalfalwa-i Mihály, Boghka-i András, Gerede-i Miklós, Azekche-i 

Wyzlo János, Zenthmyhalfalwa-i Thamassa János, Kewer Bálint ugyanonnan, 

Wydocza Benedek ugyanonnan, szintén Zenthmyhalfalwa-i Farkas Pál, Chefalw-i 

Anthalfy Péter, Monyoros-i Korozlay László, Boghka-i Chypan Lőrinc, Medwcz-i 

György, Thetherthewkhel-i Barnabás, Monyoros-i János, Wydwsfalwa-i Albert, 

Thinod-i Thewrek János, Zenthmyhalfalwa-i Wydocza Benedek, Kewer Péter ugya-

nonnan, Thinod-i Benedek, Boghka-i Nagh János, Kathathfalwa-i Domonkos, Boza 

Mihály ugyanonnan, Wydwsfalwa-i Bewder György, Monyoros-i Antal, Boghka-i 

Chabez Bálint és Monyoros-i Tamás megyebeliek, tudomásuk alapján. Az erről szóló 

jelentést a konvent [1479.] jan. 13-ra (ad oct. fe. Ephif. d. nunc venturas) elküldi a 

nádornak. D. 4. die diei huiusmodi execucionis antedict., a. d. 1478. 

E.: - Á. szerint nyílt oklevél volt. 
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Á.: Bátori István ob„ 1478. nov. 28. DL 26015 (NRA. 1526. 37.) (E.-ről.) 

800. 1478. február 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kapl[an ?]-i 

Litteratus Benedek és Korwmzo-i Ferenc megjelenvén elmondták, hogy jóllehet 

Harazthy-i Horwath (dict.) János, a néhai Harazthy-i Dako Imre özvegye: Erzsébet 

úrasszony és lánya, az említett János hitvese: Katalin panaszára, a Baronya m.-i 

Hathelgires nevű hely és a Chathar nevű birtokon álló két jobbágytelek elfoglalása 

kapcsán elmarasztaló ítélet született ellenük, mégis nemes fogott bírák közbenjárásával 

olyan megállapodásra jutottak, amelynek értelmében Benedek és Ferenc az említett két 

sessio-t, a hozzájuk tartozó müveit és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, 

erdőkkel, berkekkel, folyóvizekkel, halászóhelyekkel, szőlőhegyekkel és a szőlők 

akóival együtt, visszaadják a másik félnek, akik a jövőben, ha Benedeket és Ferencet 

az említett sessio-k kapcsán valaki háborgatni, esetleg perbe fogni merészelné, akkor 

az e per során keletkezett okleveleket rendelkezésükre bocsátani tartoznak, amit ha 

megtagadnának, akkor utóbbiaknak a jelen oklevél is elegendő legyen igazuk bizonyí-

tására. Ezen egyezség betartására a Lőrinc bosnyák hg. és macsói bán ügyvédvalló 

levelével szintén megjelent Horwath János, Erzsébetnek és Katalinnak a nevében is 

kötelezte magát. D. sabb. prox. p. fe. B. Dorothee virg. et mart., a. d. 1478. 

E.: DL 83093 (Baranyay 1.1. 30.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

801. 1478. március 29. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mátyás királynak 

(H., Bo ), hogy 1477. dec. 2-án ( f . III. prox. p. fe. B. Andree ap., a. d. 1477.) Budán 

kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Zenthlelek-i Albert királyi ember-

rel tanúul küldte Barnabás pap testvért, akik márc. 20-án (f. VI. prox. an. fe. Ann. B. 

Marié virg.) György, pécsi prépost, királyi kincstartó (thesaurarius) Baronya m.-i 

Merse birtokára mentek és annak határait, a szomszédok és határtársak jelenlétében 

bejárták, határjeleit pedig megújították. A határ a D-i részen, a Rawazlyuk nevű hely-

nél kezdődik, ahol 3 régi földjelet találtak és megújítottak, de ennek Kyswarda-i Mik-
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lósnak Bwzwldek-i intézője (provisor curie): Litteratus Tamás, ura nevében ellent-

mondott. Innen É felé egy völgy bejárata (caput) következett, az ottani határjel meg-

újításának azonban Maysa-i Balog Pál, urának, Maysa-i Gederfy Györgynek a nevében 

ellentmondott, miként a következő határpontoknál is: kissé K-re, egy dombnál 

(monticulus), tovább K-re körtefák sűrűje (densitas) mellett, a Maysa-ra vivő út mel-

lett, ahol egy Thwl fa állt, amelynek gyökere (radix) még mindig látszik, tovább K-re 

egy nagy erdő mellett, majd az erdő közepén, két út kereszteződésénél lévő 

Wadalmafa fánál, az erdő végénél és tovább K-re a Feldwar~Fewldwar-ra vivő út 

melletti berek mellett. Tovább K-re, ugyanezen út mentén, a Fewldwar birtokkal 

szemben lévő határjel megerősítésénél nem volt ellentmondás. Tovább a Borzathw 

nevű völgyben, az út mindkét oldalán - egy É és két D felé álló - földjelek következ-

tek, ám a D-i oldalon lévők megújításának Feldwar-i Thewrek-Therek János, 

Debrenthe-i Tamás nyitrai püspöknek, a szekszárdi apátság gubernator-ának nevében, 

az É-i oldalon lévő megújításának pedig Balog Pál ellentmondtak. Innen D felé fordul 

a határ, a Borzathw völgyben, de a következő határjelnél Therek János ismét ellent-

mondott, miként a következő határpontoknál is: D felé a Kaysa nevű erdő mellett, 

majd a Wanalygethe nevű erdőben egy kétágú (bifúrcatus) Thwl nevű fánál, majd az 

erdő végénél és a Kaysa nevű erdő felé, a Danocz-ra vivő vivő nagy út mellett. To-

vább D felé, a Kaysa nevű falu mellett ellentmondás nem merült fel. Innen Ny felé egy 

út melletti berekben az említett Litteratus Tamás mondott ellent, miként tovább Ny-ra, 

a Soklos-ra menő nagy út mellett is. Végül visszaértek a Rawazlyk nevű helyen lévő 

megújított földjelhez. Ezután a kiküldöttek Kyswarda-i Miklóst, Maysa-i Gederfy 

Györgyöt és Tamás nyitrai püspököt máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi 

személyes jelenlét elé idézték, György pécsi prépost ellenében. D. 10. die diei 

execucionis prenotate, a. d. 1478. 

E . : -
Á.: II. Lajos király, 1520. máj. 23. DL 89144 (Esterházy hg. cs. lt. 26. B. 147.) 

802. 1478. szeptember 5. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, a néhai Maroth-i 

Mathyws macsói bán özvegye: Margit úrasszony, Henc-i János, a Walpo-i vár 

castellanus-a: Machedonya-i János és fia: Ferenc, Wyllyan-i Máron és Demeter, Henc-i 
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Imre, Paka-i István és frater-ei: István és László, Nagwathy-i János, Kereky-i Lőrinc, 

Zagaycz-i Litteratus Kelemen, Henche-i Kakas Mihály, Lews-i Nag András, Lotharth-i 

Miklós, Iwan-i János, Iwan-i Therek Miklós, András és Benedek, Zombor-i János, 

Sytgk-i Benedek és fia: István, Abolma-i Máté, Abolma-i István és János, Lazlofalwa-i 

Kys Tamás, Zabo-i László, Athak-i István, Boruka-i István, Baya-i István, Ferenc, 

Osvaldus és Balázs, Pand-i Thyzay Mihály, Apacha-i László, Marak-i Bornemissa 

Miklós és Kasad-i Lőrinc megjelenvén, a Wyzla-i János ellenében korábban kiadott 

peres okleveleiket érvénytelenítik. D. sabb. prox. an. fe. Nat. B. Marié virg., a. d. 

1478. 

E.: DL 93521 (Festetics Mise. 595.) Nyílt oklevél. 

803. 1479. március 22. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kemed-i Péter, 

carnalis frater-ének: Jánosnak kötelezettségeit is átvállalva megjelenvén, Kyswarda-i 

Miklóst mindazon bűnök - például házaik feldúlása - alól, amelyeket Miklós, carnalis 

frater-ével: Simonnal együtt elkövetett mentesíti, az azokkal kapcsolatos okleveleket 

pedig érvényteleneknek nyilvánítja. D. f. II. prox. p. domin. Letare, a. d. 1479. 

E.: DL 81820 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1401.) Nyílt oklevél. 
K.:Z. XI. 243. (131. sz.). 

804. (1479. június 30. - december 6.) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent jelentő oklevele, amely szerint [1478.] 

júl. 28-án (f. III. prox. p. fe. B. Jacobi ap.) Debrenthe-i Tamás nyitrai püspöknek, a 

szekszárdi monostor gubernator-ának a parancsára, a szekszárdi konvent Fewldwar 

birtokon lakó népei, Kyswarda-i Miklósnak Baranya m.-i Wyzlak nevű birtokára tör-

tek, ahonnan több marhát és juhot - amelyeket a birtok officialis-a: Tharyan-i István, 

Miklós legelőiről Wyzlak birtokra hajtott - el akartak rabolni, s amikor István oíficialis 

ezt meg akarta akadályozni, akkor az egyik lábán nyíllövéssel súlyosan megsebesítet-

ték, majd félholtan hátra hagyták. Ezen kívül [1479.] jún. 30-án (f. IV. prox. p. fe. B. 

Petri et Pauli ap.) az említett Tamás püspöknek Lasko mezővárosban (oppidum) lakó 
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népei, napnyugta után Miklósnak Baronya m.-i Geeth nevű birtokára rontottak, az 

ottani jobbágyok barmait és javait el akarták vinni, de amikor az ott lakók ezt nem 

engedték, akkor a püspök emberei fegyvert ragadtak, egy Farkas nevű familiaris-t, 

lábán nyíllövéssel halálosan megsebesítettek, a Hozzyw Fülöp nevű jobbágyot meg-

verték, az ott talált javakat pedig elvitték. 

E . : -
Tá.: Mátyás király, 1479. dec. 6. DL 81831 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1406.) (E.-ről.) 
K.: Z. XI. 262. (142. sz.). (Tá.-ban.) 

805. 1479. augusztus 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti Mátyás királynak 

(H., Bo ), hogy Naghwath-i [Litteratus]* Albert és Gáspár, Izdra-i Gaspar és neje: 

Prissta [?], Lengel-i Balázs hitvese: Anna, valamint a néhai Horwath-i Welcz Péter 

özvegye: Katalin úrasszonyok számára, Harazthy-i Horwath János és hitvese: Katalin 

úrasszony ellenében kiadott parancslevelének engedelmeskedvén, Naghwath-i Renes 

Benedek királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik júl. 28-án (4. die fe. 

B. Jacobi ap.) az Orew és Chathar-Chatar birtokokon lévő két sessio-ra és a 

Hathcebres nevű szőlőhegyrészre mentek, ahol is a szomszédok, határtársak és 

Baronya m.-i nemesek jelenlétében, Sillewd-i Lucas határtárs, a keresztet megérintve 

megesküdött, hogy az említett Albert és Gaspar, valamint a többi alperes [1478 ] 

szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis arch.) az Orew és Chatar birtokon lévő két 

jobbágytelket, amelyeken Barath Balázs, Conso [?] István és Mithwary György háza 

(residencia) áll, illetve az említett szőlőhegyrészt, hatalmaskodva nem foglalták el, 

valamint az Orew birtokon lévő sessio-kkal és telkekkel (porta) kapcsolatos hatáijáró 

és idéző leveleket nem tulajdonították el és nem őrzik maguknál. Hasonlóképp eskü-

dött: Sillewd-i Litteratus Albert és hitvese: Veronika asszony, Sillewd-i Mezesy Péter 

határtársak, Henche-i Kakas Mihály, [...]-i Tewrwk Demeter és hitvese: Orsolya, [...], 

Benedek fia: László, Kyspeterd-i Kelemen, Pezery-i Anthimus, [...] Pál, [Mi]hály, 

Girathfalwa-i Bodor Péter, Casad-i Lőrinc, Teremhegh-i Bika János, [Gi]rathfalwa-i 

György fia: Tamás, Bechefalwa-i Beche János, Zegedi-i Baxa Fábián, Lugasd-i 

Hodorw Mátyás, Tinodi-i Benedek, Bogad-i Miklós, Tinodi-i János, Naghwath-i 

Renes Lőrinc, Znaar [?] Benedek és Gergely, Balassa Gergely, Silew János, Perenth-i 

423. 



Kelemen és Benedek, Benedek fia: Chemerew Mátyás, Ziwar-i Mátyás, Naghwath-i 

Renes Balázs és Daka Benedek, Tewrek Dénes, Kapolnaspeterd-i Janissa Gergely, 

Jakab és Péter megyebeli nemesek. Az erről szóló jelentést a konvent aug. 18-ra (ad 

25. diem dict. fe. B. Jacobi ap.) a királyi személyes jelenlét bíróságára visszaküldi. D. 

8. die diei huiusmodi execucionis prenotate, a. d. 1479. 

E.: DL 45793 (Múzeumi Torzsa. Horvát István) Hátoldalán azonos kéz írásával tartalmi összefoglaló 
és kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

Megj.: 'Csak a hátoldalon fennmaradt információ. 

806. 1479. augusztus 10. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, a néhai Bakonya-i 

István fia: István megjelenvén, ínsége miatt a Kőrös-, Somogy-, és Baronya m.-i 

Zenthmihalfalwa, Pelenche, Fywlse, Wyfalw, Bwziczi [?], Orolya, Pogand, Sykotha, 

Bewres, Persan, Galam[...], Karaz, Legench és Endrwcz birtokokon lévő birtokrészeit, 

a hozzájuk tartozó művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, erdők-

kel, berkekkel, cseijésekkel, folyóvizekkel, vízfolyásokkal (decursus aque), halasta-

vakkal és halászóhelyekkel, szőlőhegyekkel (mons vinearum), és a szőlőhegyek akói-

val (promontoriis akonibus modiis), a szokott (ordinarius) és rendkívüli 

(extraordinarius) adókkal, malomhelyekkel és malmokkal együtt, elzálogosítja a pécsi 

kápt.-nak, valódi pondus-ok szerinti 100 magyar aranyforintért, azzal a kikötéssel, 

hogy az említett összegért bármikor visszaválthatja azokat. Az említett javak háborí-

tatlan birtoklásáért szavatosságot vállal, amit ha teljesíteni nem tudna, akkor a 

Baronya m.-i Naghbakonya, Kysbakonya, Darabasfalwa és Lazlofalwa birtokokon 

lévő birtokrészeiből, az említettekkel azonos értékűeket kell átengednie, amelyeket 

csak a mondott összeg és a korábbi záloglevelekben szerplő 40 és 16 aranyforint visz-

szafizetésével válthat vissza. D. in fe. B. Laurencii mart., a. d. 1479. 

E.: DL 18254 (NRA. 390. 7.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

807. 1480. május 29. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo ), hogy 1480. ápr. 11-én ( f . III. prox. p. domin. Quasi modo, a. d. 
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1480.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Mezes-i Mihály 

királyi emberrel tanúul küldte Elyas pap testvért, akik máj. 26-án (f. VI. prox. p. fe. 

Penth.) Tolna m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1478.] 

szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis arch.) Gyewrgy-i Bodo Gaspar, familiaris-ait 

fegyveresen Gwth-i Orzagh Mihály nádor, a kunok bírája és a néhai Lewa-i Ceh 

László fia: János Tolna m.-i Marocz nevű birtokára küldte, akik az ottani jobbá-

gyoktól 8 ökröt elhajtottak. Ezen kívül febr. 15. körül (circa fe. Carnispr.) az említett 

Bodo Gaspar Agyagos-i Mártont, Darno-i Osvaldus-t és más familiaris-ait fegyvere-

sen a panaszosok Tolna m.-i Zarazlo nevű birtokára küldte, ahol ők az említett Já-

nosnak Iwanfahva-i Mátyás és Iwanfahva-i Peely András nevű familiaris-ait meg 

akarták ölni, mind igazak. D. 4. die diei huiusmodi inquisicionis prenotate, a. d. 

supradict. 

E.: DL 59669 (Forgách 1338.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 'Oizag' név-
alak, valamint kerek zárópecsét darabkái. 

808. 1480. október 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo.), hogy 1480. jún. 8-án (8. die fe. S. Corp. Christi, a. eiusdem 

1480.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Chygeth-i Briccius 

királyi emberrel tanúul küldte Tamás pap testvért, akik okt. 18-án (in fe. B. Luce ev.) 

Somogy m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1479.] jún. 

24. körül (circa fe. B. Johannis Bapt.) Kaposwywar várának castellamis-a: Nadasd-

i~Nadasdi László, a néhai Wylak-i Miklós fia: Lőrinc parancsára, valamint Bychky 

István, More István és Pathaky György nevű familiaris-ai, továbbá az említett Miklós 

fia: Lőrincnek Lwkozko Ferenc, Wko Balázs, Kothorman Mihály, Byczo András, 

Sywrak Péter, Olah Balázs és Thoth Máté nevű Peleske-i, Hegedes Mihály, Sellyey 

Gergely, Warga Antal, Argowan Gergely, Nagh Márton, Argowan Péter, Thoth Já-

nos, Kys Lucas, Warga György, Zabo György, Fassang Mihály, Isak László és Mi-

hály, valamint Hegedes Máté nevű Kapol-i, Payzos Péter, Hamys László, Senye Ba-

lázs, Kovács (faber) Benedek, Wayda Péter, Wamos Tamás, Kovács (faber) Balázs és 

Baxa Imre nevű Warwyzlo-i, István Lőrinc,- Kozma Márton, Zewles Balázs, Kechkes 

Tamás, Saas György, Bálint Balázs, Fassang János, Zywos Péter és Pál, Palfy Péter 
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és Konya János nevű Deshyda-i, Kaptha Gergely, Bakó Imre és Boronkay Máté nevű 

Azalo-i, Balassa Albert, Zeker Pál, Kery Péter, Thamassa-i Kelemen, Thoth Mihály, 

Kovács (faber) Benedek és Kalmar Antal nevű Kezev-i, Fábián János, Kewmyes Dé-

nes, Sywegyartho Miklós, Kalmar Imre, Myke Márton, Forro Mihály, Molnár Máté és 

Pwztha Péter nevű jobbágyai, fegyveresen Zerdahel-i Banus fiának: Istvánnak Azalo 

birtokon lévő birtokrészeire törtek, és onnan a Pcmya-i Tamás, Wydag András, 

Matharocz Kelemen, Varga Balázs és Zokor György nevű jobbágyokat, a terragium 

megfizetése nélkül, Lőrincnek Azalo-n lévő birtokrészére vitték, Szabó (sartor) Tamás 

jobbágyot pedig megverték. Ezen kivül a panaszos Deshyda birtokon lévő birtokré-

széről két jobbágyot, Lőrinc ugyanott lévő birtokrészére hurcoltak. [1480.] ápr. 2. 

körül (circa fe. Resurr. d.) a panaszos Keczel~Keczl nevű birtokáról 6 jobbágyot Lő-

rinc ugyanott lévő birtokrészére hurcoltak [1479.] jún. 24. körül (circa fe. B. 

Johannis Bapt.), amikor Bach Bertalan jobbágy, ügyei intézése során Keczl birtokra 

ment, ott Nadasdi László familiaris-ai elfogták, Kaposwywar várába vitték és csak 20 

aranyforintért engedték szabadon, mind igazak. D. 4. die diei huiusmodi inquisicionis 

prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 18377 (NRA. 507. 29.) Zárt oklevél. 

809. 1480. december 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Kyswarda-i Miklós, 

uterinus frater-einek: Mátyásnak és Aladárnak a terheit is átvállalva megjelenvén el-

mondta, hogy a maga és különösképp frater-ének: Mátyásnak az ínsége miatt, amely-

nek az az oka, hogy Mátyás Ferrarában (studium seu gymnasium Ferariensis) tanul, 

Anarth-i Thegzes László és Sandrinus nemesektől, valódi pondus-ok szerinti 100 szín-

arany magyar forintot kaptak kölcsön, amelyért a Zabolch m.-i Baach és G[ewr ?]en 

birtokokon lévő összes birtokrészüket, valamint a Baath birtokhoz tartozó adójöve-

delmet adják zálogba, a hozzájuk tartozó művelt és műveletlen szántóföldekkel, föl-

dekkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, folyóvizekkel együtt, azzal a kikötéssel, hogy az 

említett összegért bármikor visszaválthatják azokat. Miklós a birtokrészek háborítatlan 

birtoklásáért szavatosságot vállal, amit ha nem teljesítene, akkor a szintén Zabolch m.-i 

Pap nevű birtokát kell átadnia. D. in fe. B. Nicolai ep. et conf., a. [d ] 1480. 
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E.: DL 97422 (Vay cs. berkeszi lt. 1326.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

810. 1482. január 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Varda-i Mihály só-

gora (gener): Hwzar Gergely, a maga és az említett Mihály nevében is megjelenvén, 

tiltakozott amiatt, hogy miként megtudták, Baba-i Litteratus Briccius, egy mitsemsejtő 

személy révén, Varda-i Mihály nevében, annak a Somogy m.-i Iwtha birtokon lévő 

birtokrészeit valamelyik hiteleshellyel a maga és segítője, a néhai Iwtha-i Péter lánya: 

Potenciana tulajdonába akarta iktattatni. Ehhez a maguk számára fassionalis oklevelet 

csaltak ki (extraho), és ahhoz a királyi jóváhagyást is igyekeztek megszerezni. Ezt el-

mondván, Gergely mindenkit eltiltott a Varda birtokkal és az Iwtha birtokon lévő bir-

tokrészekkel kapcsolatos, az említett Briccius és a néhai Varda-i [!] Péter lánya: 

Potenciana javára történő bevallások megtételétől, az ország összes hiteleshelyét az 

ilyen bevallásokról szóló oklevelek kiadásától és megerősítésétől, a királyt pedig az 

ezekhez történő hozzájárulástól, hasonlóképp Briccius-t és Potenciana-t az említett 

birtok és birtokrészek elfoglalásától és haszonvételeinek élvezetétől ugyancsak eltil-

totta. D. 2. die fe. B. Fabiani et Sebastiani mart., a. d. 1482. 

E.: DL 45911 (Múzeumi Töizsa. Véghely) Nyílt oklevél. 

811. 1482. május 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo.), hogy 1482. márc. 19-én ( f . III. prox. p. domin. Letare, a. d. 

1482.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Sarog-i Galfy Mi-

hály királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik máj. 7-én (f. III. prox. p. 

fe. B. Johannis an. portám Latinam) Kyswarda-i Miklós Baranya m.-i Bezewldek nevű 

birtokára menvén, és oda a szomszédokat, különösképp Arczel Ferencet, Galfy Jánost, 

valamint Sarog-i Antalt és Imrét összehívván, a birtok határait megjárták, a határjele-

ket pedig megújították. Bezewldek határa Lypo birtok felől, szántóföldek közt kezdő-

dik, majd E felé, a Bezewldek-ről Lypo-ra vezető úthoz ér, ezután egy völgyben álló 

földjel, majd a völgy oldalában lévő régi határjel következik. Tovább cserjék (rubetum) 
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közt halad és a Lypo-ról Maysa-ra vezető útnál végződik. Bezewldek és Alsoormand 

határa É-on, a fent említett cserjék közt kezdődik és egy nagy útkereszteződéshez (ad 

duas vias per modum crucis) ér, majd K felé egy régi úton cserjék közt halad egy újabb 

útkereszteződésig. Bezewldek és Felseormand határa az említett cserjésből indul ÉK 

felé, két régi földjeiig. Ennek a határjárásnak, valamint a határjelek megújításának 

azonban Hydaga-i Kelemen, urának: Ormand-i Péternek, Lypo-i Benedek a saját ma-

ga, valamint a Wersend birtokon tartózkodó Sarogy-i Pál, szintén urának: Boryad-i 

Jánosnak a nevében ellentmondtak, ezért a kiküldöttek az említett Pétert, Benedeket 

és Jánost aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a királyi személyes jelenlét elé idézték, 

Kyswarda-i Miklós ellenében. D. 8. die diei reambulacionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 81867 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1418.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is tárgy-
megjelölés, egykorú feljegyzés, valamint kerek'zárópecsét darabjai. 

K.: Z. XI. 309-313. (174. sz.). 

812. 1483. január 28. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Béni Bálint, 

Zenthiwan-i plébános és Wasad-i Gergely, utóbbi carnalis fráter-ének, a néhai Wasad-i 

Sebestyén fiának: Jánosnak és lányának: Annának a terheit is átvállalva megjelenvén 

elmondták, hogy Lanka-i Kamoras Mihály nemest, hitvesét: Dorottya úrasszonyt, lá-

nyait: Iheronimas-t és Barbarát, valamint az említett Dorottya carnalis frater-ét: 

Zenthpether-i Lászlót, továbbá Lanka-i Mihály valamennyi familiaris-át és jobbágyát, 

Wasad-i Sebestyén meggyilkolásának terhe alól - a gyilkost, Mihálynak Dene (dict.) 

Mihály nevű familiaris-át kivéve - mentesítik. D. f. III. prox. p. fe. Conv. B. Pauli ap., 

a. d. 1483. 

E.: SÚA Zay cs. ugróci lt. A. 32. (DF 285276) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét nyoma. 

813. 1483. július 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo ), hogy 1483. márc. 24-én (in vig. fe. Ann. glor. virg. Marié, a. d. 

1483.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Sarog-i Mihály* 
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királyi emberrel tanúul küldte András pap testvért, akik júl. 10-én (f. V. prox. an. fe. 

Transl. B. Benedicti abb.) Kyswarda-i Miklós Baranya m.-i Bezewldek és Laymer 

nevű birtokára menvén, azok határait megjárni és a határjeleket megújítani akarták, de 

Versend-i Zsigmond, Wasadi-i Gergely nemesek, Lypo-i Benedeknek, valamint 

Ormand-i Péternek és Bathya-i László nemeseknek a nevében ennek ellentmondtak, 

ezért a kiküldöttek Benedeket Pétert és Lászlót aug. 1-jére (ad oct. fe. B. Jacobi ap.) a 

királyi jelenlét elé idézték, Miklós ellenében. D. 4. die diei execucionis prenotate, a. d. 

supradict. 

E.: DL 81892 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1427.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú 
feljegyzés, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

K.:Z. XI. 356-358.(196. sz.). 
Megj.: *Nincs a parancslevélben felsorolt királyi emberek (Sarog-i Pethew István, Gally Pál és János, 

Bagya-i László és Péter) között. A [ ]-ben lévő információk csak az átírt parancslevélben szerepel-
nek. 

814. 1483. október 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo.), hogy 1483. okt. 11-én (sabb. prox. p. fe. B. Dionysii mart., a. d. 

1483.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Iwanfalwa-i András 

királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, akik okt. 17-én (f. VI. prox. p. fe. B. 

Galli conf.) Tolna m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint jún. 

29. körül (circa fe. B. Petri et Pauli ap.) Pakos-i Miklósnak és Lászlónak Chyapa-i 

officialis-a: Zalay Benedek, urai parancsára, Gwth-i Orzag Mihály nádornak és 

Lewa-i Banfy Jánosnak Ágoston nevű, Tolna m.-i Lighethy-i jobbágyát, amidőn a 

Feldwar mezővárosban (oppidum) tartandó szokásos hetivásárra (nondine) igyeke-

zett, és a Tolna m.-i Chyapa nevű birtokhoz ért, fegyveresen megtámadta és megölte, 

mind igazak. D. 4. die diei huiusmodi inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 18863 (NRA. 198. 34.) Zárt oklevél. 

815. 1483. október 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, Eghazasbathmer-i 

Bathyai Gergely, Kesefalua-i Wersendi János és Posegai Foris, Maysa-i Dyznosy Ist-
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ván, továbbá Tharyan-i György és István, valamint Sarogh-i Imre megjelenvén, ügy-

védjeiknek jelölik meg a következő személyeket: Beryeg-i Thewrek Albert, Syde-i 

Mihály, Hene-i Imre, Gerede-i István, Azzonfalwa-i Antal, Petherd-i János, Meggyes-i 

Márk, Horhy-i Leonardus, Solmos-i László, Wersend-i Adam, Lelez-i Chypani Bene-

dek, Alsoversend-i Zakachy István és Bakazewles-i Seraphyn. D. sabb. prox. an. fe. B. 

Demetrii mart., a. d. 1483. 

E.: DL 81895 (Zichy cs. zsélyi lt. 218. B. 179.) Bizonytalan, talán idős kéz írásával, hátoldalán egy-
korú tárgymegjelölés és kerek pecsét nyoma. 

K.: Z. XI. 366. (200. sz.). 

816. 1483. november 19. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis) konvent 1483. nov. 19-én (15. die fe. B. 

Emerici ducis, a. d. 1483.) kelt oklevele, amely szerint Bothka-i Benedek királyi em-

berrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik nov. 5-én (in fe. B. Emerici ducis) a né-

hai Zantho-i Morhathy Jakab soror-jának: Ewfemia úrasszonynak a Baranya m.-i 

Orew, Chathar, Karykand és Cirdonis nevű birtokokon lévő birtokrészeire menvén, 

azokat öröklés jogán és a néhai Jakab bevallása alapján Ewfemia tulajdonába iktatták. 

E. : - Á. szerint privilégium volt. 
Á.: Mátyás király, 1486. márc. 4. > II. Ulászló király, 1491. dec. 13. DL 12821 (NRA. 336. 2.) 

817. 1484. január 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo.), hogy 1483. dec. 15-én ( f . II. prox. p. fe. B. Lucie virg. et mart., a. 

d. 1483.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Sarogh-óarog-i 

Pethew Imre királyi emberrel tanúul küldte András pap testvért, akik jan. 8-án (f. V. 

prox. p. fe. Epiph. d.) Kyswarda-i Miklós Baronya m.-i Bezeldekr-Bezewldek nevű 

birtokára menvén, és oda a szomszédokat összehívván, a birtok határait megjárni és 

hatáijeleit megújítani akarták, ám ennek Lippo-i Benedek ellentmondott, ezért öt a 

kiküldöttek, Lippo nevű birtokán, jan. 13-ra (ad oct. fe. Epiph d.) a királyi jelenlét elé 

idézték. D. 5. die diei huiusmodi reambulacionis metarumque ereccionis et 

renovacionis premissarum, a. d. 1484. 
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E.: DL 81901 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1439.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú 
feljegyzés, valamint kerek zárópecsét maradványa. 

K.: Z. XI. 374-375. (205. sz.). 
Megj.: A [ ]-ben lévő információk csak az átírt parancslevélben szerepelnek. 

818. 1484. október 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Darocz~Daroch-i 

András megjelenvén elmondta, hogy ínsége miatt a Baronya m.-i Zantho birtokban 

lévő teljes birtokrészét - az extraneus-ok akóinak (akonibus extraneorum) és a szé-

rűskertek jövedelmének kivételével - , valamint a Naghfalw, Harsan és Bakocha nevű 

birtokokon élő jobbágyoknak a Zantho birtokhoz tartozó szőlőhegyért fizetett adóját 

is magának tartva fenn, de minden egyéb haszonvételével, tudniillik művelt és műve-

letlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, erdőkkel, berkekkel, kaszálókkal, cserjé-

sekkel, szőlőkkel és szőlőhegyekkel, továbbá az ott élő jobbágyok valamennyi rendes 

(ordinarius) és rendkívüli (extraordinarius) adójával együtt, elzálogosítja Prédikátor 

(predicator) Péter mr. pécsi kanonoknak, valódi pondus-ok szerinti 125 színarany ma-

gyar forintért, azzal a kikötéssel, hogy az említett javakat - amelyek háborítatlan bir-

toklásáért szavatosságot vállal - ezen összegért bármikor visszaválthatja. D. f. V. 

prox. an. fe. B. Galli confi, a. d. 1484. 

E.: DL 19000 (NRA. 941. 46.) Nyílt oklevél. 

819. 1485. október 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Hederher-i Hederffy 

György, fiának: Mátyásnak és lányának: Katalinnak a terheit is átvállalva megjelenvén, 

a Baronya m.-i Gybarth birtokon lévő öröklött birtokrészét, tudniillik 4 jobbágytelket, 

a hozzájuk tartozó művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, erdők-

kel, berkekkel, cserjésekkel, kaszálókkal, folyóvizekkel, vízfolyásokkal (decursus 

aque) együtt, eladja Kysbala-i Zylagy Bálintnak, hitvesének: Agatha asszonynak, fiuk-

nak: Istvánnak, valamint lányaiknak: Margitnak és Annának, a tőlük átvett, valódi 

pondus-ok szerinti 50 színarany magyar forintért, semmilyen jogot sem tartva fenn 

magának vagy örököseinek. Az említett birtokok háborítatlan birtoklásáért György 

szavatosságot vállal, amit ha nem teljesítene, akkor a szintén Baronya m.-i Momad 
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nevű birtokából azonos értékű részt kell adnia. Erről a konvent, autentikus fuggőpe-

csétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. f. V. prox. an. fe. Dyonisii mart., a. d. 

1485. János lévén a peijel, Mátyás a custos, János a kántor, Balázs pedig a lector. [A.] 

E.: Archív Hrvatske. Draskovich cs. lt. Archívum Maius. 26. 21. (DF 233223) A kezdő O és az első 
sor szókezdő betűi díszesen nyújtva. Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés. 

820. 1487. január 3. 

A pécsváradi (Pechuaradiensis-Pechwaradiensis) egyház konventje tudatja, 

hogy Mátyás király (H., Bo.) 1486. szept. 29-én (in fe. B. Michaelis arch., a. d. 

1486.) a Laa várost ostromló sereg táborában kelt, titkos gyűrűspecsétjével megerő-

sített és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Beczencz-i Istvánnal, Baranya m. 

egyik esküdtjével (juratus nobilium) mint királyi emberrel tanúul küldte András pap 

testvért, a rend professor-át, akik dec. 19-én (f. III. prox. an. fe. B. Thome ap.) és az 

azt követő alkalmas napokon, a Baranya m.-i Harsan várat és a hozzá tartozó 

Naghfalw, Naghharsan, Zantho és Bobolcha nevű falvakat és birtokokat, Naghfalw és 

Naghharsan vámját, valamint a néhai Zenthgal-i János összes jogainak és javainak a 

felét - amely korábban Lak-i Kis (parvus) Tamás cubicularius kezén volt - , a szom-

szédok és határtársak, tudniillik a Szentháromság-apátság kommendátora, a pécsi egy-

ház suflfaganus-a: Antal, továbbá Korlath Miklós, Beremen-i és Perechke-i officialis, a 

Zsigmond pécsi püspököt képviselő Thoth János Bala-i officialis és Wyllyan-i Demeter 

jelenlétében Wyngarth-i Gereb Péter, a király német (germanus) seregének kapitánya 

és carnalis fráter-e: Gereb Mátyás, dalmát, horvát, szlavón bán tulajdonába iktatták, 

királyi adomány címén, majd a szükséges napokon a helyszínen maradtak, de ellent-

mondás nem merült fel. Erről a konvent, a királyi ember és saját tanúja bevallása nyo-

mán (ad fassionem), fiiggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. 16. die 

introduccionis et statucionis prefatarum, a. d. 1487. János lévén a peijel, Mátyás pedig 

a custos. [A.] 

E.: Archív Hrvatske. Draskovich cs. lt. Archívum Maius. 66. 8. (DF 233467) Kétsoros, dísztelen 
kezdő C betűvel, nagybetűs intitulacio-val, hátoldalán egykorú tárgymegjelölés. 
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821. 1487. január 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Beny Bálint, a mo-

nostor Zentiwan-i plébánosa és Lyppo-i Wassady Gergely nemes, utóbbi fiainak: Lő-

rincnek és Lászlónak, lányának: Margitnak, valamint mindkettejük carnalis fráter-e, a 

néhai Wassady Sebestyén fiának: Jánosnak és lányának: Annának, de más rokonaiknak 

a terhét is átvállalva, a konvent oklevelével megjelenvén elmondták, hogy Lanka-i 

Kamaras (dict.) Mihályt és frater-ét: Zenthpethery Lászlót, valamint minden hozzá-

tartozójukat, a korábban ellenük elkövetett gaztettek - de elsősorban is frater-ük: 

Wassady Sebestyén meggyilkolásának - terhe alól mentesítik. D. in fe. Ephif. d., a. 

eiusdem 1487. 

E.: SÚA Zay cs. ugróci It. A. 37. (DF 285281) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek pecsét 
nyoma. 

822. 1487. szeptember 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Tharyan-i György, 

Zabarfy István, Hydaga-i János nemesek, továbbá Egregh-ből Susan András és Fülöp, 

valamint Egregh-i Kowach György és Borsos Balázs fogott bírák, a király parancsa 

szerint megjelenvén előadták, hogy az egyik részről Warda-i Miklós és familiaris-a: 

Sarogh-i Mihály nemes, a másikról pedig a néhai Nyres-i Feyer Miklós özvegye: Er-

zsébet úrasszony között - minthogy korábban Erzsébet, a zálogba kapott szekeret és 

ökröt ellopta, a bort pedig saját hordójába (vas) önttette, Miklós emberei pedig Erzsé-

bet jobbágyainak marháit elhajtották, és az egyiket megették - , olyan egyezséget te-

remtettek, amely szerint Erzsébet úrasszony a levágott marháért cserében a bort meg-

tarthatja, a többi elrabolt javat azonban a felek kölcsönösen visszaadják egymásnak. 

Erről a konvent oklevelet ad ki, Warda-i Miklós számára. D. f. IV. prox. an. fe. B. 

Michaelis arch., a. d. 1487. 

E.: DL 81980 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1485.) Nyilt oklevél. 
K.: Z. XI. 479-480. (261. sz.). 
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823. 1487. november 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Zerdahel-i Dersfy 

(dict.) István megjelenvén, mivel Kyswarda-i Miklóstól, valamint az ő frater-eitől: 

Mátyás boszniai püspöktől és Aladártól, Bathor-i István c. ökleveiének megfelelően, 

nov. 11-én (in fe. B. Martini ep.) a konvent színe előtt 1000 aranyforintot átvett, őket 

ennek kifizetéséről a jelen oklevél révén nyugtatja. D. in dict. fe. B. Martini ep. [loco 

sc.] et termino solucionis prenotatorum, a. d. 1487. 

E.: DL 81982 (Zichy cs. zsélyi lt. 213. 2809.) Nyílt oklevél. 
K.: Z. XI. 481-482. (263. sz.). 

824. 1488. szeptember 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Vrbanus 

válsztott és megerősített egri [püspöknek], királyi kincstárnoknak (thesaurarius), az 

ügyben [Mátyás] királynak (H., Bo., dux Au.) a nádori jelenlét bíróságára delegált 

kiküldöttjének, hogy 1488. aug. 12-én (in fe. B. Clare virg. et mart., a. d. 1488.) Bu-

dán kelt és itt átírt oklevelének értelmében, Darocz-i András Baranya m.-i szolgabíró-

val mint királyi emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik szept. 8-án (in fe. Nat. 

B. Marié virg. glor.) és más alkalmas napokon Bellye birtokra mentek, ahol 

Marcus~Markos László Zygethfalwa-i jobbágya: Sypus (Á.: Sypws) (dict.) Lőrinc, a 

keresztet megérintve megesküdött, hogy Kapolna-i Miklós és Kwn Jakab, Baranya m.-

i alispánoknak Mátyás nevű familiaris-a és a megye bírája: Bergengye Mihály febr. 19-

én (in Carnisprivio), a néhai Bellye-i György fiai: Tamás és Péter Bellye birtokon álló 

curia-jára fegyveresen rátörve, onnan 44 juhot és kecskét erőszakkal elvittek, amelye-

ket a panaszosok anyja csak 13 aranyforintért tudott kiváltani. A vallomást esküjükkel 

erősítették meg: Zygethfalwa-i Warga János, Pethkey László jobbágya: Bago Balázs, 

Nagy (magnus) Miklósnak, a Tharda-i kápolna rector-ának jobbágyai: Thwrna András, 

Bwrich (Á.: Bwrych) Mihály, Tóth András, Philwp (Á.. Phylwp) Balázs, Gwker (Á.: 

Gyeke) Mihály, továbbá Genysfy (Á.: Gyenysfy) Péter, Bodmer-i (Á.: Bodmeer) 

László, Dyenysfy (Á.: Genysfy) Balázs, Mathwchyna-i Lőrinc, Kovach (Á.: Kowach) 

Jakab, Mathwchyna-i Péter, Nagy (magnus) Lőrinc, Zygethfalwa-i László jobbágyok, 

Sypus Lőrinc, Bodmer-i (Á.: Bodmeer) László Tharda-i jobbágya: Azthalgyartho De-
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meter, Markos László jobbágyai. Wada Gál, Zykra Barnabás, Kwthwsy András, Zabo 

András, Wasa (Á.. Wada) Bálint, Theuk (Á.: Therek) Imre, Bassa György, [Meljlekay 

Tamás, Kohay Vrbanus, Kowach Bertalan, Bytha Tamás, Zabo Pál, Besse Márton, 

továbbá Zeker Gergely nemes, Zabo Fábián, Mathwchyna-i Tamás, Drachyn Pál, Cheh 

Miklós, valamennyien Tharda-i lakosok, Mathwchyna-i Péter, Kabachy Benedek, 

Thew-i Péter, Lasko-i Gáspár és Zwha-i András nemesek, Mathwchyna-i György öz-

vegye: Barbara és Tharda-i Kristóf özvegye: Orsolya úrasszonyok, Almas-i Almás 

(dict.) Dénes, a királyné jobbágya - aki saját szemével látta, ahogy az állatokat elhur-

colják, majd ahogy 13 forintért kiváltják - , Lasko-i Kakas Miklós, szintén a királyné 

jobbágya - aki két sertést kapott a segítségéért - , Warga Imre, Chama (A.: Chada) 

Dénes, Mehes Péter, Jo Gál - aki tanúsította, hogy a panaszosok a királyi adót (taxa) 

már 5 nappal az állatok elhurcolása előtt befizették - , Elews György, Kowach László, 

Zabo Gergely, Mehes Miklós, valamennyien a királyné Lasko-i jobbágyai, továbbá 

László, Lasko-i plébános - aki látta, hogy Kewesdy Benedek c., a királyné Lasko-i 

officialis-a 1 aranyforintot adott a kifizetendő 13-ba - , Tamás presbiter, a Lasko-i ol-

tár rector-a, aki 3 forintot adott az állatok kiváltásához, Pál, szintén az oltár rector-a -

aki ugyanazt vallotta, mint László plébános és azt is megerősítette, hogy az adó már 5 

nappal korábban ki lett fizetve - , Lasko-i Imre és Péter, Elez Márk, Zekel László hit-

vese: Katalin úrasszony, Wersend-i János és hitvese: Krisztina, valamint Therek Mi-

hály. A kiküldöttek Kapolna-i Miklóst az Alsobodmer birtokon lévő birtokrészén, 

Kwn Jakabot Kyskozar-on, hivatalviselésének színhelyén, Bergengye-i Mihályt pedig 

Bergengye-i birtokrészén, okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) a nádori jelenlét elé 

idézték. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt 

eredményez. D. 5. die diei huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis 

prenotatarum, a. d. suradict. 

E.: VAML 502. Erdődy cs. It. 78. 4199. (DF 262016) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, 
egykorú feljegyzések, valamint kerek zárópecsét maradványa. (Hiányos.) 

Á.: Nagylucsei Orbán kincstartó, 1489. febr. 13. VAML Erdődty cs. It. 77. 4157. (DF 261994) (E.-
ről.) 
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825. 1488. november 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Tharyan-i István 

nemes megjelenvén, Warda-i Mátyás választott boszniai [püspöknek] és fráter-ének: 

Miklósnak visszaadja azon Baranya m.-i Mezewlak és Geeth nevű birtokaikat, ame-

lyeket ők korábban 200 aranyforintért zálogosítottak el neki, mivel ezt az összeget 

most visszafizették. D. in fe. B. Elizabeth vidue, a. d. 1488. 

E.: DL 81996 (Zichy cs. zsélyi lt. 3. 1491.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 
K.: Z. XI. 500. (273. sz.). 

826. 1489. augusztus 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Mátyás 

királynak (H., Bo.), hogy 1489. júl. 28-án ( f . III. prox. p.fe. B. Anne matris Marié, a. 

d. 1489.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Zagaycz-i 

Litteratus Kelemennel, Baranya m. választott szolgabíráinak egyikével mint királyi 

emberrel tanúul küldte Ambrosius pap testvért, akik aug. 18-án (f. III. prox. an. fe. B. 

regis Stephani) a néhai Mathwchyna-i Zsigmond özvegyét: Elena~Ilena asszonyt és 

fiait: Tamást és Jánost felszólították, hogy a Baranya m.-i Heren[d]fatwa, 

Lewrinczfahva, Dyoceshws, Janoswelge, Bossillazh, Gergalsoczoch, Mandroshyna, 

Septinocz, Gazeth, Palanya, Thwrwskafatwa, Paradocz, Harasthyancz, Dragmancz, 

Hynkwth, Rokowycz, Possesthynakgh, Jarczwer, Thwletinsthwth, Serdancz, [CJhemen 

és a hozzá tartozó Kaczfatwa, Gymelchen, Waskafalwa, Myhalkereke, Koha, Kalnas, 

Ehves, Zewrek, Tharda, Melegal, Zylzherhfahv és Zylzewgh birtokokon lévő birtokré-

szek felét adják át a néhai Zsigmond lánya Orsolya úrasszony fiának: Thyba-i János-

nak. Minthogy azonban ők ezt megtagadták, ezért a kiküldöttek Ilena úrasszonyt és 

fiait, a Chemen birtokon lévő birtokrészükön okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) 

a királyi személyes jelenlét elé idézték. D. 4. die diei execucionis prenotáte, a. d. 

supradict. 

E.: DL 32009 (Csicsery 57.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés. benne 'Thybay' név-
alak, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 
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827. 1492. április 23. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Waralya-i 

Banfy (dict.) Ferenc fia: Bemaldus, carnalis frater-ének: Györgynek, továbbá minden 

itt említett rokonának terheit átvállalva megjelenvén elmondta, hogy mivel az ország 

hűtlenjei, tudniillik Kyshorwath János és Berizlo Ferenc az ő és frater-e beleegyezésé-

vel, Waralya nevű várukból (castellum), a Mátyás király halálát követő zavaros idők-

ben Gereb László erdélyi püspöknek, Kenysy-Kenesy Pál temesi c.-nek, valamint 

Wyngarth-i Gereb Péternek és Mátyásnak, több familiaris-ukat megölve, sok kárt 

okoztak, ezért e kárvallottak [II.] Ulászló király (H., Bo.) parancsára a várat elfoglal-

ták és egészen mostanáig kezükön tartották, most azonban, minthogy ők e várat - a 

győri püspök és a vár több ura kérésére - az említett Bernoldus-nak és frater-ének 

visszaadták, ezért Bernoldus, a vár elfoglalásának, emberek megsebzésének, valamint 

minden más hatalmaskodásuk és ártó tettük terhe alól mentesíti őket. D. in fe. B. 

Adalberti ep. et mart., a. d. 1492. 

E.: DL 19835 (NRA. 22. 66.) Nyílt oklevél. 

828. 1492. április 23. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Warallya-i 

Banfiy Ferenc fia: Bernaldus, carnalis frater-ének: Györgynek a terheit is magára vál-

lalva megjelenvén elmondta, hogy mivel a Walko m.-i Walkowar nevű mezővárosban 

(oppidum) és az azzal szemben álló kastélyban (castellum), valamint a hozzájuk tarto-

zó predium-okban, révekben (vadus) és vámokban (thelonium) - amelyek most királyi 

adományozás jogán Gybarth-i Keserew István kezén vannak - lévő részük kapcsán az 

említett István elégtételt adott nekik, ezért az említett javakat István és hitvese: Erzsé-

bet úrasszony, valamint mindkét nemű utódaik tulajdonának ismerik el, az azokra vo-

natkozó okleveleiket pedig érvénytelennek nyilvánítják. D. in fe. B. Adalberti ep. et 

mart., a. d. 1492. 

E.: - Á. szerint nyílt papíroklevél volt. 
Á.: II. Ulászló király, 1496. júl. 18. Archív Hrvatske. Draskovics cs. It. Archívum Maius 26. 42. (DF 

233240) (E.-ről.) 
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829. 1492. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) konvent 1492-ben (a. d. 1492.) kelt fassionalis 

oklevele, amely szerint Czer-i Bernaldus, az Eghazasyzmer nevű birtokon lévő birtok-

részét 8 aranyforintért eladta Warsad-i Mihály fia: Györgynek. 

E . : -
Reg.: budaszentlőrinci pálosok elenchusának töredéke 1329-1495 DL 25791 (Nádasdy) 

830. 1493. augusztus 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Isaka-i Mik-

lós özvegye, a néhai Pecz (dict.) János fia Gerechen-i László leánya: Erzsébet úrasz-

szony, fiának: Simonnak a terheit átvállalva megjelenvén, a Nyitra m.-i Wedche, 

Zelecze és Kyskezew nevű birtokukon lévő teljes birtokrészeit eladja örökbe fogadott 

(adoptinus) fiának: Baktha-i Therwk Lászlónak, valamint hitvesének: Lucának, fiuk-

nak: Jánosnak és lányuknak: Katalinnak, a tőlük átvett 1000 színarany forintért, sem-

milyenjogot sem tartva fenn magának. D. f. VI. prox. p. fe. Ass. B. Marié virg. glor., 

a. d. 1493. 

E.: DL 20045 (NRA. 379. 11.) Nyílt oklevél. 

831. 1493. szeptember 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo ), hogy 1493. aug. 18-án (die domin. prox. p. fe. Ass. B. 

Marié virg., a. d. 1493.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Gerede-i Bak István királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik szept. 16-

án (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) Baranya m.-ben megtudták, hogy a parancsle-

vélben foglaltak, miszerint [1492.] oki. 6-án (in oct. fe. B. Michaelis arch.) Vegeche-

i~Vegechey Bálint nemes, a néhai Harazthy Miklós fiának, a néhai Lászlónak a lá-

nya: Dorottya ellen megnyert peréről - miként azt László egykori özvegye, most 

Gerolya-i György hitvese elpanaszolta - kiadott oklevél alapján Dorottya minden 

birtokrészét elfoglalta és saját magát azok tulajdonába bevezettette, de azokkal együtt 

a néhai Lászlónak Baranya m.-i Kewres, Ewkerdy, Thessen, Wyfalw, Kysthelek, 
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Harazthy, Zarakyzegh és Hydweg nevű birtokain lévő azon birtokrészeit is elfoglalta, 

amelyek pedig jegyajándék címén Elena-t illették volna. A birtokrészeket és jövedel-

meiket [1493.] ápr. 7-ig (usque fe. Pasce d.) használta, a házak felszerelési tárgyait 

(res et clenodia domus), ezüstözött ruhákat (vestimentum argenteum) és lovakat pedig 

magához váltotta. [1489.] szept. 7-én (in vig. fe. Nat. virg. glor.) a néhai, de akkor 

még élő Therek Ambrus és fia: Imre, Kerthwelyes-i Gernaldinus-t, Bagotha-i Ger-

gelyt és Sybolth-i Zsigmondot, Kathoz Tamást, Zakal Jánost, Sybolth birtokon lakó 

nemeseket, több familiaris-ukkal és jobbágyukkal együtt, Elena asszony Kysthelek 

birtokon lévő birtokrészére küldték, ahol ők Elena Deer Mihály nevű jobbágyát el-

fogták, Zygeth várába hurcolták és csak 80 forintért engedték szabadon. Ezen kívül 

Elena asszonynak a fentebb felsorolt Baranya m.-i birtokokon lévő birtokrészeiről 60 

ökröt - részben a sajátjait, részben jobbágyaiét - elhajtottak, amelyek közül 28-at 

visszaadtak ugyan, a többivel azonban kedvük szerint bántak. Mindezen túl máj. 8-án 

(in fe. B. Sthanislai mart.) Corvinus János hg., a Gyewrkew-i Bertalan, Byrthak Ist-

ván, Iwka Mihály, Marthon Péter, Zenes Foris, Zekeres György, Keker György, Bakó 

Péter és Mátyás nevű Pysky-n lakó, továbbá Palfy Mihály és Bálint nevű Janka-i, 

Zpoth-i János, Zarar[...J Lőrinc és Elias Lőrinc nevű Rad-i és több más jobbágyát 

Elena asszony Kewres birtokon lévő birtokrészére küldte, ahonnan ők 31 ökröt el-

hajtottak, mind igazak. D. 8. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 20048 (NRA. 419. 11.) Zárt oklevél. 

832. 1493. szeptember 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1493. szept. 9-én ( f . II. prox. p. fe. Nat. B. Marié 

virg., a. d. 1493.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Mouch-i 

János és Thapaz-i Foris* királyi emberekkel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik 

szept. 21-én (in fe. B. Mathei ap. et ev.) és az azt követő napon Walko és Baranya m -

ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint 1490-ben (in a. d. 1490.) 

Hlapchych-i Kyshorwath János, Gara-i Banfy Lőrinc, Grabonya-i Beryzlo Ferenc és 

János, Dombo-i Dauid, Ampwlisd Péter, Zthresemlye-i György és Nyersowych Wok, 

Bertlan mr. /?/ több familiaris-ával, fegyveresen, hadi gépezetekkel (ingenium belli), 
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ellenség módjára (more hostití) Gereb László [gyulajfehérvári (Alba Transsilvana) 

püspöknek és Wyngarth-i Gereb Péternek Walko m.-i Iwankazenthgyergh nevű mező-

városára (oppidum) rontottak, ottani kastélyukat (castellum) elfoglalták (expugno), 

sok familiaris-ukat megverték, megsebesítették és megölték. Az ott talált összes javai-

kat felprédálták, sok jobbágyot elfogtak és csak tekintélyes összeg ellenében engedték 

őket szabadon. A városban sok házat felgyújtottak, 3000 aranyforint kárt okozva. 

Három nappal később, az említett Kyshorwath János és Banfy Lőrinc, Pethky Mihály-

lyal és más társaikkal a panaszosok Baranya m.-i Zombathhel nevű mezővárosára 

(oppidum) és ottani kastélyukra (castellum) törtek, ott több jobbágyukat és familiaris-

ukat megölték, másokat pedig kegyetlenül megvertek, javaikat és jobbágyaik javait 

elszállították, több jobbágyot elfogtak és pénzt zsaroltak ki értük. Az elhajtott disznók 

és igavonó állatok (iumentum) közül több, mint 1000-et levágtak, a többivel pedig 

kedvük szerint cselekedtek, tetteikkel több, mint 2000 aranyforint kárt okozva. Ezen 

kívül aug. 20. körül (circa fe. S. regis Stephani) az emiitett Kyshorwath János, Banfy 

Lőrinc, valamint Beryzlo Ferenc és János, Pethkey Mihály és Wok, több társukkal 

együtt, a panaszosok Athya nevű mezővárosára (oppidum) és ottani kastélyára 

(castellum) törtek, azokat hadigépezetekkel (ingenium belli) elfoglalták, a várost fel-

prédálták és elpusztították, a jobbágyok és familiaris-ok közül több, mint 40 személyt 

megöltek, sokakat megvertek és megsebesítettek, a javakat és a ruhákat elszállították, 

a ferencesek (fratres minores B. Francisci) ottani kolostorának kapuit (porta) és aj-

tóit (ostia) felgyújtották, a kolostorban pedig a szerzetesek sok népét és jobbágyát 

megölték vagy megsebesítették, végül pedig az egész várost felégették, több, mint 10 

000 aranyforint kárt okozva. Mindezen túl, a már sokszor említett Kyshorwath János, 

Beryzlo Ferenc és János, Despotus György, Dombo-i Dauid, Wayda Elez, Ampwlych 

Péter és több cinkosuk társaságában, hadi gépezetekkel (ingenium bellicum) és 

ágyúkkal (bombardis) a panaszosok Walko m.-i Ezek nevű mezővárosára (oppidum) 

és ottani kastélyára (castellum) rontottak, a kastélyt elfoglalva sok familiaris-ukat 

megölték, másokat megvertek és megsebesítettek, az összes javaikat és több, mint 150 

juhot (pecus) elvittek, sokakat elfogtak és csak váltságdíj fejében engedtek szabadon, 

mindezzel több, mint 6000 aranyforint kárt okozva, mind igazak. D. 6. die diei 

execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 20056 (NRA. 1559. 6.) Zárt oklevél. 
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Megj.: *A parancslevélben nem szerepel. 

833. 1493. szeptember 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1493. szept. 9-én ( f . II. prox. p. fe. Nat. B. Marié 

virg., a. d. 1493.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Mouch-i 

János és Thapaz-i Foris* királyi emberekkel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik 

szept. 21-én (in fe. B. Mathei ap. et ev.) Walko m.-ben megtudták, hogy a parancsle-

vélben foglaltak, miszerint a koronázás [után] Hlapchych-i Kyshorwath János, 

Grabonya-i Beryzlo Ferenc és [János], Zpota-i György, Dombo-i Dauid, Wayda 

Elez, Ampw[lisd] Péter, és Ithrest-i György, több társukkal, ellenség módjára (more 

hostili), fegyveresen és hadi gépezetekkel (bellicis appar[...]) Wyngarth-i Gereb 

László [gyulajfehérvári (Alba Transsilvana) püspök és Wyngarth-i Gereb Péter 

Walko m.-i Athya nevű mezővárosára (oppidum) rontottak, ott a Lawazy, Bakqfatwa, 

Nowak, Nemchyn, Kardus, Welg[...fwewlg, Bakasinfahva, Pethrocz, Thomtheleke, 

Kondorfatwa, Hylyefew, Palfatwa, Ze[...]en, Bozozekfatwa, R[...]thfahva, Pethrocz, 

Radosyurz és egy másik Palfatwa nevű birtokok közül többet felgyújtottak, az ottani 

jobbágyok javait, és 60 hordó (vas) bort elvittek, 30 jobbágyot elfogtak, elhurcoltak 

és váltságdijat követeltek értük, mindezzel több, mint 7000 aranyforint kárt okozva. 

Ugyancsak abban az időben, az említett Kyshorwath János, cinkosaival a panaszosok 

[...] m.-i Drazad és Hagmas nevű birtokaira törtek, azokat teljesen felprédálták, az 

ott élő jobbágyaik javait mind elvitték, a birtokokat elfoglalták, jövedelmeiket pedig 

kisajátították, mindezzel több, mint 1000 aranyforint kárt okozva. Ezen kívül az emii-

tett Kyshorwath János, a panaszosok Walko m.-i Iwankazenthgergh nevű kastélyához 

(castellum) tartozó birtokokat felprédálta, a jobbágyok javait elrabolta, disznóikat és 

juhaikat elhajtotta, végül pedig a kastélyt, abba ágyúkkal és puskákkal (bombardis et 

pixidibus) betörve, teljesen lerombolta, sok familiaris-ukat megölte, másokat pedig 

halálosan megsebesített, ezzel több, mint 3000 aranyforint kárt okozva, mind igazak. 

D. 6. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 20057 (NRA. 1559. 7.) Zárt oklevél. (Hiányos.) 
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834. 1494. január 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Lonya-i Melchior 

megjelenvén, minden jelenlegi és jövőbeli peres ügyében való eljárásra, törvényes ügy-

védjének hatalmazza meg Swran-i Györgyöt, Sarog-i Jánost, Bosok-i Porkoláb And-

rást, Lomjan-i Lászlót, Thelge-i Jánost, Iwan-i Miklóst, Solmos-i Lászlót, Pelen-i Pált, 

Edeles-i Tamást, Zyrma-i Foris-t, Győri (de Jaurino) Pált, Pathay Jánost és Buda-i 

Ledeczy Istvánt. D. in fe. Ephif. d., a. eiusdem 1494. 

E.: DL 97511 (Vay cs. berkeszi It. 1415.) Nyílt oklevél. 

835. 1494. május 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Zekchew-i Herczeg 

László megjelenvén elmondta, hogy ínsége miatt, a Baranya m.-i Zekchew és Kewzeg 

várakban (castrum) lévő részét, valamint a hozzájuk tartozó mezővárosokat 

(oppidum) és falvakat, tudniillik Zekchew-t, Danocz-ot, Yseep-et, Werosmarth-ot, 

Warallya-t és Kewzeg-et, minden haszonvételükkel és tartozékukkal, vagyis művelt és 

műveletlen szántóföldekkel, kaszálókkal, rétekkel, saijerdőkkel (silva virgulta), cserjé-

sekkel, legelőkkel, folyóvizekkel és vízfolyásokkal (decursus aque), halastavakkal 

(piscina), mocsarakkal (palus), posványokkal (stagnum), pocsolyákkal (lacuna), halre-

kesztőkkel (clausura piscine), a Duna folyóval és annak holtágával (mortuus), külö-

nösképp pedig a szokásos (ordinarius) és rendkívüli (extraordinarius) adókkal 

(colecta) és ajándékokkal (munus), a gabona (bladum), a gyümölcs és a bor után járó 

kilenceddel, szőlőkkel, szőlőshegyekkel, azok akóival, továbbá a Warallya-n szedett 

vámmal (thelonium seu tributum) és révdíjjal (vadus) együtt elzálogosítja a néhai 

Makofalwa-i Makó (dict.) János egykori özvegyének, most pedig saját feleségének: 

Juiiana-nak, a tőle átvett, valódi pondus-ok szerinti 1000 színrany magyar forintért, 

azzal a feltétellel, hogy az említett összegért bármikor visszaválthatja azokat. D. f. III. 

prox. an. fe. Asc. d., a. eiusdem 1494. 

E . : -
Má.: DL 46427 (Múz. Torzsa. Szekcsői Herceg.) (16. századi.) 
Emi.: pécsváradi konvent, 1494. nov. 1. DL 46427 (Múz. Torzsa. Szekcsői Herceg.) (16. századi.) 

Lsd. 839. sz. 
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836. 1494. május 6. 

A pécsváradi (Pechwara[diensis]) monostor konventje tanúsítja, hogy 

Kyswarda-i Miklós azt az esküt, amelyet [II.] Ulászló király (H., Bo.) oklevele írt elő 

számára, máj. 5-én (12. die fe. B. Georgii mart.) a konvent színe előtt, 25 nemes társa-

ságában, Kaatha-i Mihály, ellenében letette. D. 2. die diei huiusmodi iuramentalis 

deposicionis, a. d. 1494. 

E.: DL 82077 (Zichy cs. zsélyi lt. 4. 1512.) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

837. 1494. május 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Zolnok-i 

Antal fia: János megjelenvén, mivel Kyswarda-i Miklós és Aladár máj. 5-én (12. diebus 

[!] fe. B. Georgii mart.), ezen Miklós fiai: István és Ferenc pedig máj. 6-án (13. diebus 

[!] fe. B. Georgii mart.) - [II.] Ulászló király (H., Bo.) ob.-jának: Kynys-i Pálnak az 

ítéletlevele értelmében - , mindegyikük 50-50 nemes társaságában, megesküdtek, hogy 

a Zabolch m.-i Zolnok birtokra vonatkozó semmiféle oklevél nem került hozzájuk, 

azokat hatalmaskodva nem őrzik, és azt sem tudják, hogy hol és kinél lehetnek, ezért 

az említett János ezzel kapcsolatban mentesíti őket. D. in dict. 13. die ipsius fe. B. 

Georgii mart., a. d. 1494. 

E.: DL 82078 (Zichy cs. zsélyi lt. 2. 1513.) Nyílt oklevél. 

838. 1494. június 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Kwthasy 

(dict.) András özvegye: Magdolna úrasszony megjelenvén elmondta, hogy mivel 

Gywla-i György, valamint fiai: János, Gergely és Mihály, mindazon javakat és azt a 40 

aranyforintot, amelyet volt férje megőrzés végett bízott rájuk, visszaadták neki, ezért 

most az ezzel kapcsolatos kötelezettségeik alól mentesíti őket. D. f. V. prox. p. fe. 

Nat. B. Johannis Bapt., a. d. 1494. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 10. 38. A. (DF 260148) Nyílt oklevél. 
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839. 1494. november 1. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Zekchew-i Herczeg 

László fia: Péter megjelenvén elmondta, hogy mindazon bevallásokat, amelyeket apja a 

konvent egy korábbi oklevele (lsd. 835. sz.) révén, a néhai Makofalwa-i Makó János 

egykori özvegyének, saját jelenlegi hitvesének: Juliana-nak a javára tett, most megerő-

síti és jóvá hagyja. D. in fe. 0 0 . SS. a. d. 1494. 

E . : -
Má.: DL 46427 (Múz. Torzsa. Szekcsői Herceg.) (16. századi.) 

840. 1494. december 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Walpo várának castellanus-a: Ewr-i Leonardus és hitvese: Krisztina asszony, a másik-

ról pedig Darocz-i Miklós megjelenvén elmondták, hogy mivel érett megfontolás és 

jószándék vezette tanács révén megértették az evilági múlandó élet változékonyságát, 

s azt, hogy a halál senkinek sem kegyelmez, ezért, hogy javaik, birtokaik és birtokré-

szeik ne szóródjanak szét, a Baranya m.-i Regenye, Zewke, Gerczen, Kyzder és Chwn, 

továbbá a Walko m.-i Galosfalwa, Zenthgywrgh és Gergerfalwa, nemkülönben pedig a 

Kőrös m.-i Bakocza navű birtokaikat és birtokrészeiket, miképp az említett Miklósnak 

a Baranya m.-i Harsan, Naghfalw, Zantho, Babocza és Wyzelwy nevű birtokainak 

azon felét, amelyek jeleneleg az ő kezükön vannak, továbbá mindazon ingó és ingatlan 

javaikat, amelyeket korábban szereztek vagy a későbbiekben szerezni fognak, életük 

folyamán hitveseikkel, a már megszületett és a majdan születendő utódaikkal, valamint 

egész családjukkal együtt közösen használják majd, ha pedig az egyik fél korábban 

halna meg, akkor a másik ezen javakat a sajátjaként tartozik védelmezni és gyarapítani. 

Az említett javakat többé semmiképp nem lehet újra szétosztani, kivéve, ha mindkét 

félnek olyan örököse maradna, akik ezen egységben nem akarnak megmaradni, és 

atyai részüket - eladás vagy elzálogosítás végett - egyaránt ki akarnák venni. Ha 

Leonardus vagy Miklós halála után özvegyük ismét féijhez menne és a birtokok fel-

osztását kérné, ezt ne tehesse meg, de a birtokokból őt illető jogai megmaradjanak. Ha 

valamelyik fél vagy örököse utód nélkül halna meg, akkor az említett javakat a másik 

fél örökli. Ha ezen egyezséget valamelyik fél megszegné, akkor az a másik félnek, a 
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bíró része nélkül, valódi pondus-ok szerinti 1000 színarany forintot tartozik fizetni, és 

hitszegés (fídefragium) bűnében marasztaltassék el. Minderre Leonardus, fiának: Pál-

nak, valamint Miklós, lányának: Katalinnak a terheit is átvállalva, egyaránt kötelezték 

magukat. D. f. IV. prox. an. fe. B. Thome ap., a. d. 1494. 

E.: DL 20236 (NRA. 954. 36.) Nyílt oklevél. 
Á.: II. Ulászló király, 1495. jan. 10. DL 20235 (NRA. 946. 7.) (Hiányos.) 

841. 1496.* február 2. 

A pécsváradi (Pécsvaradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő And-

rás testvérnek, az Abram-i egyház apátjának a kérésére, nyílt oklevélbe íija át Guth-i 

Ország-Orszagh Mihály nádor 1466. dec. 6-án (15. die congregacionis, sc. sabb. prox. 

an. fe. B. Clementis pape) Tolnavár-on kelt, pecsétjével megerősített, teljesen ép pri-

vilégiumát. D. in. fe. Purif. B. virg. Marié glor., a. d. 1496. (Má. 1.: 1469.) 

E . : -
Má.: 1. DL 36791 (ECCL 68. 225.) (18. századi.) 

2. DL 88472 (Esterházy hg. cs. lt. 35. L. 226.) (18. századi.) 
Megj.: *Má. 2. dátuma szerint 1469, a hátoldalán lévő, azonos kéztől származó tartalmi összefoglaló 

szerint azonban 1496. 

842. 1496. június 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1496. máj. 24-én ( f . III. prox. an. fe. B. Wrbani 

pape, a. d. 1496.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Hydagha-i Kelemen királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik jún 7-én 

(f. III. prox. inter oct. S. Corp. Christi) a Baronia m.-i Marothfalwa nevű birtokra és 

Corvinus Jánosnak, Szlavónia és Lypthowia hg.-ének ottani birtokrészére mentek és 

azt, a szomszédok és határtársak jelenlétében, a néhai Hazwgdh-i István fia: Mihály 

tulajdonába akarták iktatni, ám ezt Bayna-i Both Andrásnak Biro Péter nevű jobbágya, 

az ura nevében tett ellentmondásával megakadályozta, amiért is a kiküldöttek Andrást, 

Marothfalwa birtokon lévő birtokrészén okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) a 

királyi személyes jelenlét elé idézték, az említett Mihály ellenében. D. 6. die diei 

huiusmodi execucionis prenotate, a. d. supradict. 
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E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. It. Archívum Maius 67. 7. (DF 233484) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét darabkái. 

843. 1496. október 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo), hogy Wyngarth-i Gereb Péter c., ob.-nak Mathuchyna-i 

Tamás és Pethke László számára, Bayna-i Both András ellenében júl. 2-án (63. die 

diei oct. fe. B. Georgii mart.) Budán kelt zárt oklevelének értelmében, Iwan-i Miklós 

királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik okt. 4-én (in fe. B. Francisci 

confi, die sc. 6. fe. B. Michaelis arch.) Baronya m. nemesi közgyűlésének színhelyére, 

a Naghfalw nevű faluba mentek, ahol a Baronya m.-i Tharda, Kyszawk és Zilzegh ne-

vű birtokok szomszédaitól és határtársaitól meg kellett tudniuk, hogy Bertalan vránai 

peijel, az ob. levelében szereplő időpontban, az ugyanott megnevezett panaszosok 

Crasso várához (castellum) tartozó halászóhelyét, továbbá a gázló (vadum) és a vám 

(tributum) felét elfoglalta-e, avagy már régtől fogva az ö tulajdona, így Both András 

mindenben teljesen ártatlan. Az esettel kapcsolatban elsőként Alathyan-i János nemes 

mondta el, hogy tudomása van róla, miszerint az említett, Lanca-Lanka nevű 

halászóhelyet a Somankus [?] részig a peijel már régebb óta birtokolja, a gázlóról és a 

vámról viszont nem tud. Zeklak-i Horwath Simon szomszéd tudomása szerint a Lanka 

nevű halászóhely a Rosaffok-ig mindig is a peijelé volt, de Mátyás király halála után az 

alsóbb részeket, a gázlót és a vámot is elfoglalta, és Crasso várához csatolta. 

Athanasfalwa-i Nagh Jakab tudomása szerint az említett javak már korábban is a peijel 

tulajdonában voltak. Henye-i Kelemen szomszéd szerint viszont Bertalan azokat csak 

Mátyás király halála után foglalta el. Athanasfalwa-i Litteratus Miklós határtárs, 

Lazlofalwa-i Márton és Mihály ugyanúgy vallottak, mint Nagh Jakab. Zaabo~Zabo 

Miklós határtárs tudomása szerint a halászóhely mindig is a várhoz tartozott, de a 

gázló és a vám kétfelé volt osztva. Zaabo László határtárs, Cheberffalwa-i János, 

Weythy-i Gergely, Cheberffalwa-i Miklós, Chrizthina~Chrizthyna-i Jakcha János, 

Chrizthyna-i Dénes, Werthyge-i Péter, Ekwrdy-i Bone Máté és Nagh Gergely, 

Nadmellek-i Pechy Lőrinc, Ewkewrdy-i Kovács (faber) Mihály és Imre, Bardicz Be-

nedek és András, Zabo János, Nemes András és Foky István, továbbá Saiy-i Zakach 

Mátyás megyebeli nemesek mind úgy vallottak, ahogyan Nagh Jakab. Erről a konvent, 
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pecsétjével lezárt oklevelet küld vissza. D. 10. die diei execucionis prenotate, a. d. 

1496. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 35. 13. (DF 233292) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét darabkái. 

844. 1497. április 1. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Remethe-i Kozma 

Miklós, a néhai Endred-i Somogy Bernaldus egykori özvegyének, most Zych-i Bene-

dek hitvesének: Veronica-nak a nevében megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy mivel 

Veronica asszony Endred-i Somogy Imrét, a szekszárdi konvent fassionalis kötelezvé-

nye értelmében [1496 ] máj. l-jén (in oct. fe. B. Georgii mart.) Budán bepanaszolta, 

ezen Imre, saját védelme érdekében, egy Veronica nevében kiadatott mentesítő levelet 

mutatott be a nádori jelenlét előtt, jóllehet ő sehol és semmikor nem adott ki ilyet. 

Veronca asszony, attól félve, hogy Imre nehogy ismét ilyen oklevelet adasson ki, a már 

kiadottat érvénytelennek nyilvánítja és továbbiak kiadásától az ország valamennyi 

hiteleshelyét eltiltja. D. sabb. prox. p. fe. Pasce, a. d. 1497. 

E.: SÚARévay cs. Simigiensi 1. 6. (DF 259663) Nyílt oklevél. 

845. 1497. április 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Felegyhaz-i 

János egykori özvegye, most Naghethen-i Alberthfy János hitvese: Katalin úrasszony, 

fiainak: Miklósnak és Ferencnek, valamint lányának: Annának a terheit is átvállalva 

megjelenvén elmondta, hogy a Kőrös m.-i Gyanwara, Kotherinya, Deche és Nyerluk 

nevű birtokokon lévő, öröklött birtokrészeit, valamint Podgorya nevű öröklött várát, 

anyjának, a néhai Deche-i Kohsfy István özvegyének: Fruzsina asszonynak adomá-

nyozza, annak szegénysége miatt és az iránta érzett szeretetből, semmilyen jogot nem 

tartva fenn magának. A konvent, az oklevél visszahozatala esetére privilégium kiadását 

ígéri. D. f. IV. prox. an. fe. B. Philippi et Jacobi ap., a. d. 1497. 

E.: VAML 157. Vegyes letétek (DF 261678) Nyílt oklevél. 
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846. 1498. december 29. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1498. dec. l-jén (sabb. prox. p.fe. B. Andree ap., a. 

d. 1498.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Wersend-i 

Thorny János királyi emberrel tanúul küldte Máté pap testvért, akik dec. 21-én (f. VI. 

prox. an. fe. Nat. d.) Corvinus Jánosnak, Oppavia és Lypthonia hg.-ének a Baranya 

m.-i Chokma birtokon lévő birtokrészeire mentek és azt a király familiaris-a: Raguzai 

(de Ragusio) István tulajdonába akarták iktatni, ám ezt Bayna-i Both András nevében, 

a Chokma birtokon lakó Chyder Máté, ellentmondásával megakadályozta, amiért is a 

kiküldöttek a mondott időben és helyen Both Andrást [1499.] máj. 1-jére (ad oct. fe. 

B. Georgii mart.) a királyi személyes jelenlét elé idézték, István ellenében. D. 9. die 

diei huiusmodi execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 67. 12. (DF 233489) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét darabkái. 

847. 1498. december 31. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo ), hogy 1498. dec. 21-én (in fe. B. Thome ap., a. d. 1498.) 

Esztergomban kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Zenthjacab-i 

Chemel András királyi emberrel tanúul küldte Márton pap testvért, akik dec. 29-én 

(sabb. prox. p. fe. Nat. d.) Baranya m.-ben megtudták, hogy parancslevélben foglaltak, 

miszerint [1495.] júl. 22. körül (circa fe. B. Marié Magdalene) Zsigmond pécsi püs-

pök, nem tudni, mi okból, pécsi várának udvarbíróját (provisor curie): Phadan-t és 

akkori castellanus-át: Gywla-i Jánost, továbbá familiaris-ait: Han-i~Hany János, 

Zederyes Bernaldus és Zalanczy László pécsi lakosokat, továbbá akkori 

Waskazenthmarthon-i officialis-át: Ispán Demetert, nemkülönben pedig Nagh 

György, Mathe Gergely, Elias Gergely, Henza Balázs, Bolthor Jakab és Balsa Bálint 

nevű Harazthy-i, Jako Simon, Palkó Mihály és Balassy György nevű Benedekfalwa-i, 

Litteratus Tamás és Hedys Máté nevű Brygancz-i, Kys István, Zthoyko Demeter, 

Faberz György, Dosa Barnabás, Ponya György és Karaz Balázs nevű Dyafalwa-i, 

Borys Tamás, Kys Jakab, Derekay Mihály, Ofyn Litteratus Jakab, Kaza Mihály, 
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György, Dénes és Balázs, Wythko István, Repas István, Patha Tamás, Berlyz Gál, 

Endre György, Daka János, Kozma Dénes és Berlaz Barnabás nevű 

Waskazenthmarthon-i, Baranya m.-i jobbágyait fegyveresen Bayna-i Both András 

Somogy m.-i Wkmerfalwa, Markocz és Kerthweles nevű birtokaihoz tartozó földekre 

küldte, akik az ottani jobbágyok betakarított és kepébe (capecia) összegyűjtött termé-

sét szekérre rakták, és a Waskazenthmarthon nevű birtokra vitték. Ezen kívül, a rosz-

szat rosszal tetézve, [1495.] nov. 11. körül (circa fe. B. Martini ep. et conf.) az emlí-

tettek Andrásnak Wkmerfalwa nevű birtokára és Wamos Péter nevű ottani jobbágyá-

nak házára rontottak, Péter feleségét: Erzsébetet jobb kezén súlyosan, anyját 

(genitrix) pedig olyan rettenetesen megsebesítették, hogy utóbbi néhány nap múlva 

meghalt, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Zsigmond püspököt és 

Ispán Demetert a Baranyawyzlo birtokon lévő birtokrészükön, Phadan-t ugyanott, a 

püspöki birtokrészen, szolgálata színhelyén [1499.] jan. 25-re (ad 20. diem fe. Ephif. 

d., terminum videlicet celebracionis brevium judiciorum) a királyi személyes jelenlét elé 

idézték, a püspököt pedig említett jobbágyainak előállítására kötelezték, András elle-

nében. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt ered-

ményez. D. 3. die diei huiusmodi execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 71. 47. (DF 233561) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés és kerek zárópecsét darabkái. 

848. 1498. december 31. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy Wyngarth-i Gereb Péter c., ob. 1498. dec. 22-én 

(sabb. prox. p.fe. B. Thome ap., a. d. 1498.) Budán kelt és itt átírt oklevelének értel-

mében, Herend-i János királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, a monostor 

custos-át, akik dec. 29-én (sabb. prox. p. fe. Nat. d.) Baranya m.-ben megtudták, hogy 

az ob. oklevelében foglaltak, miszerint nov. 19. körül (circa fe. B. Elizabete vidue) 

Soklos várának castellanus-ai: Nerethwa-i Tamás és Kristóf és a vár kormányzója 

(provisor): Chepely László, uruknak, Bayna-i Both Andrásnak a parancsára, Sary-i 

Zakach Mátyás és Alowersend-i Madarasy György nevű familiaris-aik, Boly Balázs 

és fiai: Fábián és Péter, Chordas György, Pál Gál, Chewlher Jakab, Thopa András, 

Tóth Kelemen, Vrbanus Gál, Tóth Bálint, Chomor Balázs, Lothay Barnabás és Bors 
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István nevű Thythews-i, Chwsay Oswaldus, Isthwan Fábián, Somogy György, Kys 

László, Thopoz Fábián, Tóth György, Polgár Péter, Chwth Fülöp, Borych György, 

Kys Máté, Papdy Bálint, Kawach Demeter, Budei Benedek, Ban István, Benkew Bá-

lint és Darabos György nevű Marothfalwa-i, tudniilik az említett Both András Bara-

nya m.-i birtokain lakó jobbágyaival, a néhai Zekchew-i Herczeg Miklós özvegyének: 

Anna úrasszonynak és fiának: Ferencnek a Baranya m.-i Alsomaysa~Alsomayssa 

birtokon lévő birtokrészeire törtek, ott Tóth Kelemen jobbágytól 5 hízott (pignus) ök-

röt elhajtottak, mind igazak. A kiküldöttek Both Andrást, a mondott időben, 

Marothfalwa-i birtokrészein, Kristóf castellanus-t, Chepely Györgyöt és Madarasy 

Györgyöt szintén ugyanott, dec. 30-án (die domin. inmediate sequente) Nerethwa-i 

Tamást a Baranya m.-i Lews birtokon lévő birtokrészén [1499.] jan. 25-re (ad 20. 

diem fe. Ephif. d.) a királyi jelenlét elé idézték, Andrást pedig említett jobbágyainak 

előállítására is kötelezték. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk 

joghátrányt eredményez. D. 2. die diei huiusmodi execucionis prenotate, a. d. 

supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. 59. 49. (DF 279454) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés és kerek zárópecsét darabkái. 

849. 1499. január 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] 

Ulászló királynak (H., Bo ), hogy 1498. nov. 15-én ( f . V. prox. p. fe. B. Briccii ep. et 

conf, a. d. 1498.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Tharnok-i Nemes Tamás királyi emberrel tanúul küldte Lőrinc pap testvért, akik jan. 

8-án (f. III. prox. p. fe. Ephif. d.) és az azt követő napokban Csongrád és Bodrog m -

ben megtudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint [1498.] jún. 24. körül 

(circa fe. B. Johannis Bapt.) Dengeleg-i Pongoracz Mátyás parancsára a Csongrád 

m.-i Zabalhka várának castellenus-ai: Byllye-i Péter és Ethele-i Ambrus, továbbá 

ezen Mátyásnak Kovács (faber) Gergely, Chwkona János, Keu Bertalan, Thohvay 

János, Zybod Bálint, Weres Domonkos, Bodrog Gergely, Zondi Dénes, Zekeres Imre, 

Kis (parvus) Benedek, Seres Bertalan, Seres Balázs, Dobran György [!], Iwy Ambrus, 

Nagy (magnus) Mihály, Repas Mihály, Naykothan Demeter, Katho Pál, Naykothan 

Tamás, Iwhas Máté, Danch Barnabas, Erste Fábián, Baranos Demeter, Alth Deme-
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ter, Petherfy Gergely, Kerhen Benedek, Toth~Thoth Pál, Seres Bálint, Seres Balázs, 

Dobran György, Thothzegy Benedek, László és Balázs, Thothzegy László, Sarw Fábi-

án, Thehenes János és Ambrus, Perselth Péter, Sywos István, Tóth Máté, Chorba 

Demeter, Thoth György, Nemes Demeter, György és Tamás, Hamar László, Chorba 

Demeter, Anthal János, Kwtha György, Thewser Péter, Wadas Bálint, Thotsantha 

Máté, Iwhwsthot Máté, Kanko Miklós, Bybo Péter, Pap Bálint, Kis (parvus) András, 

Pap Mihály és Lőrinc, Mezes Demeter, Thoth Mihály, Nagh Lőrinc, Pap Máté, Balog 

Albert, Zekelthoth Mihály, Tóth Fábián, Kwn Gál, Zabomonos György, Horwat Já-

nos, Warga István, Nagy (magnus) Pál, Tóth Márton, Kis (parvus) Demeter, Aranka 

Dénes és Balázs, Chengethew Dénes, Fwrda Mátyás, Kwthar Kerezthes, Halmos Do-

monkos, Therek Albert, Pynther Miklós, Borsos Fábián, BakachynPál, Balog Albert, 

Kerekes Antal, Kovács (faber) Gál, Fekethe Bálint, Chorba Demeter, Bornemysya 

Péter, Szűcs (pellifex) Szilveszter, Kovács (faber) István, Zabo György, Feleghazy 

Jakab, Zondy Kelemen, Zel István, Chakan Máté, Kalmar Tamás, Mochkos György, 

Zabo János, Santw István, Zywyz Vrbanus, Kovács (faber) János, Fechker György, 

Zabo Albert, Irge Fülöp, Botha András, Therek Bálint, Darosman Lucas, Kovács 

(faber) Lőrinc, Zambo Ambrus, Chazar György, Ratz Bálint, Tóth Gál, Demee Lőrinc 

és Ambrus nevű, a Csongrád m.-i Madaras birtokon lakó jobbágyaival, fegyveresen, 

Warda-i Miklós Bodrog m.-i Kaythmar nevű birtokára törtek, onnan Wythez István 

nevű jobbágyát és annak hitvesét: Vtilicma-t, összes javaikkal együtt, a földbér megfi-

zetése nélkül, Madaras birtokra hurcolták, a jobbágyok asszonyait pedig, elcsalván 

őket, megölték. [1497.] okt. 26. körül (circa fe. B. Demetrii mart.) Warda-i Miklós-

nak Pálfy Antal nevű Borsod-i, és a kalocsai kápt. Jakabfy Antal nevű Isak~lsaak-i, 

jobbágya marháinak (pecus) és lovainak szénáját használták. [1498.] jan. 6. körül 

(circa fe. Ephif. d.) Sagody-i Balázs és fia: János, az emiitett Palfy Antal jobbágyá-

nak Isak birtokon elhelyezett, vásárolt szénáját elszállították, összesen több, mint 200 

aranyforint kárt okozva, mind igazak. D. 5. die diei execucionis prenotate, a. d. 1499. 

E.: DL 88832 (Esterházy hg. cs. lt. 26. A. 87.) Hátoldalán 18. századi tartalmi kivonat. Zárt oklevél. 
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850. 1499. július 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1499. máj. 16-án ( f . V. prox. an. fe. Penth., a. d. 

1499.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Sarogh-i Imre kirá-

lyi emberrel tanúul küldte Márton pap testvért, akik júl. 11-én (in fe. B. Benedicti 

abb.) Gywla-i Jánost a Baranya m.-i Elleend birtokon lévő birtokrészén aug. 13-ra (ad 

20. diem fe. B. Jacobi ap., terminum sc. celebracionis brevium iudiciorum) a királyi 

személyes jelenlét elé idézték a panaszos, Warda-i Aladár ellenében. Megjelenésének 

perük sem lehet akadálya, távolmaradása joghátrányt eredményez. D. 8. die diei 

huiusmodi execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 88841 (Esterházy hg. cs. lt. 26. A. 86.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés és kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

851. 1499. július 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy Wyngarth-i Gereb Péter c., ob. 1499. júl. 8-án ( f . II. 

an. oct.fe. Vis. B. Marié virg., a. d. 1499.) Walpo-n kelt és itt átírt oklevelének értel-

mében, Naghwath-i Fábián királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, a mo-

nostor custos-át, akik júl. 14-én (die domin. prox. an. fe. Div. ap.) Baranya m.-ben 

megtudták, hogy az ob. oklevelében foglaltak, miszerint [1494.] aug. 20. körül (circa 

fe. B. regis Stephani) Soklos várának castellanus-a: Nerethway Tamás és Sary-i 

Zakach Mátyás, Lotharth-i János és Harazthy-i Bálint nevü familiaris-ai, továbbá 

Degey [?] Pál, Biro[!]~Byro Egyed, Pikthor~Pyktor Bertalan, Tamás és Bálint, egy 

másik Pyktor Bertalan, Zabo Fábián, Kovács (faber) István és György, Wylaky Se-

bestyén, Bolthos Ambrus és Márton, Kovács (faber) Péter, Genthery Mihály, Chyzar 

László, Bolthos Gergely, Varga (swthor) István és Jakab, Kalmar István, Tóth Bene-

dek, Kovács (faber) Lőrinc, Szűcs (pellifex) Gergely, Kygys Pál, Szabó (sarthor) 

Ambrus, Litteratus Ágoston, Varga (swthor) Benedek, Chokonay Péter, Bathy Már-

ton, Sary Fábián, Clypeypar Mihály, Kovács (faber) Mátés és Vince, Sedlypar Mi-

hály, Kapus (portarius) Péter, Alth Bálint, Bognár (carpentarius) Benedek, János és 

Jakab, Szakács (koquus~coquus) Pál és Péter, Kis (parvus) Benedek, Várnagy 
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(castellanus) Oswaldus, Bakó (carnifex) Domonkos, Thoth Miklós, Kovács (faber) 

István, Szűcs (pellifex) György, Mihály és Gergely, Kopaz István, Zabo Balázs, Bachy 

János, Agwere György, Zakach István és Thornyos Balázs nevű Soklos mezővárosi 

(oppidum), Bolondy János, Byro János és egy másik Byro János nevű Harsan-i, Byro 

Bertalan nevű Pysky-i, Byro László nevű Chepel-i, Zabo Fábián, Biro Ambrus és 

Péter, Litteratus Mihály, Byro Máté és Litteratus Máté nevű Chokma-i jobbágyok, 

valamennyien Bqyna-i Both András parancsára, fegyveresen Naghbysse-i Chypchy 

Balthasar Baranya m.-i Naghbysse nevű birtokára, ottani házára és curia-jára törtek, 

onnan az emiitett Balthasar -nak és jobbágyainak összes javait elvitték, több, mint 

2000 aranyforint kárt okozva, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek 

Both Andrást Soklos nevű mezővárosában (oppidum), Nerethway Tamást ugyanott, 

tisztségviselésének helyén, aug. 13-ra (ad 20. diem fe. B. Jacobi ap.) a királyi jelenlét 

elé idézték, Andrást pedig felsorolt jobbágyainak előállítására is kötelezték, Balthasar 

ellenében. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt 

eredményez. D. 6. die diei huiusmodi execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 35. 19. (DF 233298) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét darabjai. 

852. 1499. október 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo ), hogy 1499. szept. 9-én ( f . II. prox. p. fe. Nat. B. Marié 

virg., a. d. 1499.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, kiküldte 

Dénes pap testvért, aki szept. 14-én (in fe. Exalt. S. Crucis) Zsigmond pécsi püspök-

höz, Baranya m. c.-éhez menve, átadta neki a király egy másik parancslevelét, amely-

nek tartalmára a püspök azt válaszolta, hogy a megye törvényszékén csak a parancsle-

vélben szereplő feltételek mellett hoz ítéletet. Végül okt. 14-én (f. II. prox. an. fe. B. 

Galli abb.) a konvent említett embere a felperesek, tudniillik Kyswarda-i Aladárnak és 

familiaris-ának: Iwan-i Nagy (magnus) Péternek ügyvédjével, Baranya m. nemesi 

törvényszékére ment, de a püspök ott nem jelent meg, az említett királyi parancslevelet 

azonban Gywla-i Ferenc által elküldte, aki azonban a konvent kiküldöttjének nem adta 

vissza, hanem a püspök számára megőrizte azt. D. in fe. B. Galli abb., a. d. supradict. 
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E.: DL 82157 (Zichy cs. zsélyi lt. 4. 1540.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét darabjai. 

853. 1500. február 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Monyaros-i Kathath 

Mihály, Kewres-i Györgynek és a néhai Harazthy-i László lányának: Dorottyának a 

nevében megjelenvén, a néhai Harazthy-i Miklós egykori özvegyét, most Iztro-i 

Horwath Péter hitvesét: Katalin úrasszonyt a Baranya m.-i Iztro, Kakych, Igriche, 

Kerthenye és más birtokokon lévő azon birtokrészeinek eladásától vagy bármiféle el-

idegenítésétől, amelyeket a néhai László még életében, jegyajándékként adott neki -

mindenki mást pedig azok megszerzésétől, elfoglalásától és haszonvételeinek élveze-

tétől - eltiltja. D. f. II., videlicet in fe. B. Blasii mart., a. d. 1500. 

E.: DL 20914 (NRA. 449. 4.) Hátoldalán áthúzott, egykorú feljegyzés és kerek pecsét nyoma. 

854. 1500. február 8. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Antal, a boszniai 

egyház kanonokja és carnalis fráter-e: Zeglak-i Vitus megjelenvén, tiltakoztak az ellen, 

hogy miként megtudták, carnalis frater-ük: Zeglak-i Horwath Simon, az ö akaratuk 

ellenére, Vitus nevében, az egyik hiteleshely előtt, a Baranya m.-i Zeglak és 

Mathwchyna nevű birtokukon lévő birtokrészeikkel és azok haszonvételeivel kapcso-

latban bevallást tett és erről oklevelet adatott ki, amelyet azonban ők érvénytelennek 

nyilvánítanak, Simont pedig, de mindenki mást is, az említett birtokrészek elfoglalásá-

tól, magának bármely hiteleshely által azok tulajdonába iktatástól, valamint az azokra 

vonatkozó oklevelek kiadatásától eltiltják. D. sabb. prox. an. fe. B. Apollonie virg., a. 

d. 1500. 

E.: VAML 295. Erdődy cs. lt. 70. 3194. (DF 261811) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek 
pecsét darabkái. 
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855. 1500. április 15. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje emlékezetül adja, 

hogy [II ] Ulászló király (H., Bo.) 1499. máj. 3-án (in fe. Inv. S. Crucis, a. d. 1499.) 

Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Kassad~Cassad-i Nagy 

(magnus) János királyi emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik ápr. l-jén (f. 

IV. prox. p. domin. Letare) és az azt követő napokon, a Baronya m.-i Monosthor (A.: 

Monostor), Arky, Nythwarcz és Paly nevű birtokokra, valamint a Laaz és Halyagzeg 

nevű predium-okra mentek, és azokat, a szomszédok és határtársak, tudniillik Sarogh-i 

Custus Gergely, Cassad-i Cassady (Á.: Kassad) László, Simon Baranyawar-i 

castellanus, Abolma-i Zalanczy Bertalan és Hethen-i Alberthfy János jelenlétében, ki-

rályi adomány jogán Werebel-i György és Monosthor-i Zalay Pál tulajdonába iktatták. 

A kiküldöttek az előírt napokon a helyszínen várakoztak, de ellentmondás nem merült 

fel. Erről a konvent nyílt oklevelet ad ki György, Pál és Pál soror-ja, György hitvese. 

Katalin számára. D. 15. die diei introduccionis et statucionis predict., a. d. 1500. 

E.: DL 25386 (Nádasdy) Á szerint a hátoldalán megpecsételt, nyílt papíroklevél. 
Á : II. Ulászló király, 1500. máj. 16. Magángyűjtemények. Verebély cs. (DF 286167) (E.-röl.) 

856. 1500. július 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1500. jún. l-jén ( f . II. prox. p. fe. Asc. d., a. 

eiusdem 1500.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Kozar-i 

Tharnok Imre királyi emberrel tanúul küldte Márton pap testvért, akik jún. 22-én (in 

fe. Decem milium militum) Baranya m.-ben megtudták, hogy a parancslevélben fog-

laltak, miszerint [1485-ben] a néhai Mátyás király (H.), a Bars m.-i Hrwso várat 

(castrum) és a hozzá tartozó valamennyi birtokot, tudniillik a Kenezh, Mahelya, 

Fenyekkoztalan, Pwzthalehotha, Naglehotha, Lewes, Baroth, Kerezthwr, Zyskawa, 

Enghy és a Zbichew nevű Bars m.-i birtokokat, továbbá a Nyitra m.-i Zelchen és 

Kowarach birtokokon lévő birtokrészekel, Laak-i Péter pécsi préposttól minden ok 

nélkül elfoglalta, halála után pedig ezen javak Verebel-i~Werebely György kezére 

kerültek, aki ezeket azóta is birtokában tartja, mind igazak. A tudományvétel napján a 

kiküldöttek Verebel-i Györgyöt, Nittwarcz birtokon lévő birtokrészén, a király és az 
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országnagyok által ápr. 24-én (in fe. B. Georgii mart ), a király Pest nevű városa mel-

letti Rákos mezőn tartott gyűlésen hozott döntése értelmében, az idézéstől számított 

32. napra a királyi jelenlét elé idézték. Megjelenésének perük sem lehet akadálya, tá-

volmaradása joghátrányt eredményez. D. 16. die die [!] huiusmodi execucionis 

prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 20949 (NRA. 35. 85.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, benne 'Lak' névalak, 
valamint kerek zárópecsét nyoma. 

857. 1500. november 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1500. szept. 9-én ( f . IV. prox. p. fe. Nat. virg. glor., 

a. d. 1500.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Mezesfelsewersend-i Tóth Domonkos királyi emberrel tanúul küldte Márton pap test-

vért, akik okt. 26-án (f. II. prox. an. fe. B. Simonis et Jude ap.) Baronya m.-ben meg-

tudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint fúl. 6-án ( f . II. prox. p. fe. Vis. B. 

Marié virg.) Kyswarda-i Miklós és fia: István, továbbá Kyswarda-i Aladár, nem tud-

ni, mi okból, az emiitett Aladárnak Mezes István, Kys Jakab, Gal János, Darabos 

Mihály, Pakos Pál, Sos János, Sypos János, Chypew Benedek, Toth~Thoth Antal és 

Gelyen György nevű Maysa-i, Zabary Miklós, Thoth Tamás, Zalcmczy Mihály, Pap 

Gergely, Pechy János, Zenthelew Dénes, Thar Tamás, Zewles Márton, Gaz András, 

Markow Pál, Zabary Márton, Nagh Péter, Lucacza Gergely és Baroth Pál nevű 

Laymer-i, Litteratus Tamás, Kowach János és Dénes, Ewz Bálint, Zakal Lőrinc és 

István, Tóth Pál, Zanky Fábián és Zewles Dénes nevű Bezewlde-i, Bekse János és fia: 

Miklós, Wyzlak-i Litteratus Albert és Heghy Kozmás nevű Geeth~Geth-i, valamint az 

említett Kyswarda-i Istvánnak és fiának Kerekgyartho Gergely, Bakos Balázs, 

Bernald Ferenc, Kys Benedek, Chwtha Ferenc, Chyher Elias, Dede Bálint, Tharyany 

Balázs, Thelek Imre és Balázs, Warga Demeter és Wadas Gergely nevű Laymer-i, 

Fylewk Tamás, Chwk László és Péter, Mezaros Imre, Fazokas Bertalan, ¡Veres István, 

Zawor András, Thoth Ferenc, Egyed Bálint, Ewz György és Dyathlan Fábián nevű 

Bezewldek-i, Farkas Máté, Litteratus Albert, Konchy Pál, Hozyw Fülöp, Saythos Be-

nedek, Byka Pál, Kalabwr Miklós és Bertalan nevű Geth-i, Baronya m.-i jobbágyai-

kat fegyveresen, a néhai Felsewhazwgd-i István fiának: Chyry Mihály nemesnek 
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Baronya m.-i Felsewhazugd nevű birtokára, valamint ott álló házához és curia-jához 

küldték, ahol ők mindenkit meg akartak ölni, akit ott találtak. Egy másik időpontban 

pedig Zenthmarthon-i Garazda László, Tamás és Vitalus Baronya m.-i Naghkemed 

nevű birtokának legelőjéről az emiitett Mihály 53 disznóját és birkáját elhajtották, 

majd Garazda Vitalus házához és curia-jához visszatérvén, ha ott találják, megölték 

volna, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek Kyswarda-i Miklóst és fiát: 

Istvánt, valamint Aladárt a Maysa birtokon lévő birtokrészükön nov. 26-ra (ad 32. 

diem diei evocacionis) a királyi személyes jelenlét elé idézték és említett jobbágyaik 

előállítására kötelezték, Chyry Mihály ellenében. Megjelenésüknek perük sem lehet 

akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 10. die diei huiusmodi 

execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 88856 (Esterházy hg. cs. lt. 26. B. 88.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

858. 1500. november 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [H] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1500. szept. 9-én ( f . IV. prox. p. fe. Nat. virg. glor., 

a. d. 1500.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, 

Mezesfelsewersend-i Tóth Domonkos királyi emberrel tanúul küldte Márton pap test-

vért, akik okt. 26-án (f. II. prox. an. fe. B. Simonis et Jude ap.) Baronya m.-ben meg-

tudták, hogy a parancslevélben foglaltak, miszerint júl. 6-án ( f . II. prox. p. fe. Vis. B. 

Marié virg.) Kyswarda-i Miklós és fia: István, továbbá Kyswarda-i Aladár, nem tud-

ni, mi okból, az emiitett Aladárnak Mezes István, Kys Jakab, Gal János, Darabos 

Mihály, Pakos Pál, Sos János, Sypos János, Chypew Benedek, Thoth-Toth Antal és 

Gelyen György nevű Maysa-i, Zabary Miklós, Thoth Tamás, Zalanczy Mihály, Pap 

Gergely, Pechy János, Zenthelew Dénes, Ihar Tamás, Zewles Márton, Gaz András, 

Markow Pál, Zabary Márton, Nagh Péter, Lukacza Gergely és Baroth Pál nevű 

Laymer-i, Litteratus Tamás, Kowach János és Dénes, Ewz Bálint, Zakal Lőrinc és 

István, Thoth Pál, Zanky Fábián és Zewles Dénes nevű Bezewlde-i, Bekse János és 

fia: Miklós, Litteratus Albert és Hegy Cozmas nevű Geth~Geeth-i, valamint az emlí-

tett Kyswarda-i Istvánnak és fiának Kerekgyartho Gergely, Bakos Balázs, Bernald 

Ferenc, Kys Benedek, Chwtha Ferenc, Chyher Elias, Dede Bálint, Tharyany Balázs, 
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Thelek Imre és Balázs, Warga Demeter és Wadas Gergely nevű Laymer-i, Filewk 

Tamás, Chwk László és Péter, Mezaros Imre, Fazokas Bertalan, Litteratus Albert, 

Konchy Pál, Hozyw Fülöp, Saythos Benedek, Byka Pál, Kalabwr Miklós és Bertalan 

nevű Geeth-i, Baranya m.-i jobbágyaikat fegyveresen, Kessefahva-i 

Zenthkyraly~Zenthkyrali Balázs Baronya m.-i Kessefátwa birtokon lévő birtokrészére, 

valamint ott álló házához és curia-jához küldték, ahol ök Balázst, ha ott találják, meg 

is ölték volna. Mindezen tul, a birtokhoz tartozó részekről (territórium) Balázs két, a 

járomból kirekesztett ökrét [elhajtották], Zenthkyral-i Máté és Mercenarys István 

nevű familiaris-ait pedig szörnyen megverték és az emiitett Balázs házáig üldözték. 

Mindezen kívül Alsowersend-i Ferenc, Baronya m.-i bíró Alsowersend-en álló nemesi 

házára és curia-jára rontottak és Ferencet, ha ott találják, meg is ölték volna, a bir-

tokról pedig két igás (iugalis) ökröt elhajtottak, mind igazak. A tudományvétel napján 

a kiküldöttek Kyswarda-i Miklóst és fiát: Istvánt, valamint Aladárt a Maysa birtokon 

lévő birtokrészükön nov. 26-ra (ad 32. diem diei evocacionis) a királyi személyes je-

lenlét elé idézték és említett jobbágyaik előállítására kötelezték, Balázs és Ferenc elle-

nében. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt ered-

ményez. D. 10. die diei huiusmodi execucionis prenótate, a. d. supradict. 

E.: DL 88857 (Esterházy hg. cs. lt. 26. B. 89.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

859. (1500-1526) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Wyragos-i Nemeth 

László, a szekszárdi konvent ügyvédvalló oklevele révén carnalis frater-e: Ferenc kép-

viseletében megjelenvén, mivel Baghtha-i Thewrek János a Wyragos nevű predium-ot, 

a Baranya m.-ben felevő összes többi birtokrészüket [!], valamint összes javaikat visz-

szaadta, ezért ezzel kapcsolatban nyugtatja őt és [...]. 

E.: DL 107646 (Csánki hagyaték) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés, amely az oklevél keltét 
1440 körűire teszi, valamint kerek pecsét darabkái. (Hiányos.) 

458. 



860. 1501. február 3. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy Darowcz-i 

Miklós kérésére, egy bevallás meghallgatására kiküldte Dénes és Máté pap testvéreket, 

akik febr. l-jén (f. II. videlicet an. vig. fe. Purif. glor. virg. Marié) a Naghfalw nevű 

birtokra mentek, ahol házában az ágyban fekvő beteg Darowcz-i Mihály elmondta, 

hogy Bayna-i Both Andrástól, a Baronya m.-i Naghfalw, Babocha, Nagharsan és 

Zantho falvakban lévő birtokainak visszaszerzésére 1210 forintot kapott kölcsön, azzal 

a feltétellel, amely szerint, ha ápr. 24-ig (ad fe. B. Georgii mart.) ezen összeget nem 

fizetné vissza, akkor veszítse el ezen birtokrészeit, ha pedig az összeg visszafizetését 

megtagadná, akkor az említett összeg kétszeresét kelljen fizetnie Andrásnak. D. 3. die 

diei huiusmodi fassionis predict., a. d. 1501. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maíus 27. 5. (DF 233250) Hátoldalán kerek pecsét 
darabjai. 

861. 1501. október 23. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1501. szept. 10-én ( f . VI. prox. p. fe. Nat. B. Marié 

virg., a. d. 1501.) Tholna mezővárosban (oppidum) kelt és itt átírt parancslevelének 

engedelmeskedvén, Bagotha-i László királyi emberrel tanúul küldte Dénes pap test-

vért, akik okt. 18-án (in fe. B. Luce ev.) a néhai Darocz-i Miklós özvegyét: Anna asz-

szonyt, a Naghfalw nevű birtokon lévő curia-jában felszólították, hogy volt férjének a 

Baronya m.-i Harsan, Naghfalw, Zantho, Babocha és Wyzetwy birtokokon lévő bir-

tokrészeiből a panaszosnak, tudniillik Ewr-i Leonardus hitvesének: Krisztinának járó 

hitbért és jegyajándékot adja ki. Ő azonban - azt állítván, hogy Wyngarth-i Gereb Pé-

ter nádor ezt elengedte neki - erre nem volt hajlandó, sőt a birtokrészek vagy haszon-

vételeik elfoglalásától el is tiltotta a másik felet, amiért is a kiküldöttek nov. 18-ra (ad 

32. diem diei evocacionis) a királyi személyes jelenlét elé idézték őt. D. 6. die diei 

amonicionis, prohibicionis et evocacionis predict., a. d. supradict. 

E.: SÚA Zay cs. ugróci lt. D. 1. 19. (DF 265839) Zárt oklevél. 
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862. 1501. november 1. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] 

Ulászló királynak (H., Bo), hogy 1501. szept. 6-án ( f . II. prox. an.fe. Nat. virg. glor., 

a. d. 1501.) Tholna mezővárosban (oppidum) kelt és itt átírt parancslevelének enge-

delmeskedvén, Bagotha-i László királyi emberrel tanúul küldte Dénes pap testvért, 

akik okt. 17-én (die domin. prox. an. fe. B. Luce ev.) a Baronya m.-i Harsan, 

Naghfalw, Zantho, Babocha és Wyzelwy nevű birtokokra menvén, azok felét, tudniil-

lik a néhai Darocz-i Miklós tulajdonát, a szomszédok és határtársak jelenlétében Ewr-i 

Leonardus, Walpo várának egykori castelanus-a és hitvese: Krisztina asszony tulaj-

donába akarták iktatni, mivel az őket illeti, ám ezt Wyngarth-i Gereb Péter nádor ne-

vében Harsan-i Thoth Vince, ellentmondásával megakadályozta, amiért is a kiküldöt-

tek Gereb Pétert [1502.] máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi személyes 

jelenlét elé idézték. D. 16. die diei introduccionis, statucionis et evocacionis predict., a. 

d. supradict. 

E.: §ÚA Zay cs. ugróci lt. D. 1. 18. (DF 265838) Zárt oklevél. 

863. 1503. április 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Mertheghnyew-i 

Zerechen Lajos, feleségének: Klárának, fiaiknak: Jánosnak és Andrásnak, lányuknak: 

Katalinnak a terheit is magára vállalva megjelenvén elmondta, hogy érett megfontolás 

után, a Baronya m.-ben fekvő Chobankahegy nevű szőlőhegyét (promontorium), 

amely a néhai Bakonya-i János fia István néhai fiaié: Istváné és Jánosé volt, a hozzá 

tartozó összes haszonvételével és tartozékával, tudniillik akókkal, művelt és művelet-

len szántóföldekkel együtt, eladja Zsigmond pécsi püspöknek, Gywla-i Jánosnak - és 

általuk a Szt. Péter-székesegyház (ecclesia kathedralis) oldalában épült Szűz Mária 

aranyozott (deauratus) kápolnája számára - , a tőlük átvett 1500 aranyforintért, sem-

milyen jogot sem tartva fenn magának, s egyben szavatosságot vállalva annak háborí-

tatlan birtoklásáért. D. in fe. B. Ambrosii ep. et conf., a. d. 1503. 

E.: Pécsi Székeskápt. Magánlt. 31. 4. (DF 257448) Kódexírással, nagybetűs, díszített betűszárú első 
sorral. Hátoldalán egykorú kéz írásával tárgymegjelölés és ZYZ betűk. Alján a konvent kerek pe-
csétje többszínű zsinóron függ. 
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864. 1503. május 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Corvinus János, 

Lipthouia hg.-e, dalmát-, horvát-, szlavón bán megjelenvén elmondta, hogy mivel a 

néhai Wyngarth-i Gereb Péter nádorral kötött szerződése értelmében és királyi egye-

tértéssel, ezen Péter halála után összes javait ő örökölte, és mivel Zenthpeter-i László 

az említett Péter nádornak sok hűséges szolgálatot tett, de semmit nem kapott tőle 

viszonzásul, ezért most a néhai Péter javaiból a Walko m.-i Iwankazenthgyergh nevű 

várat (castellum), a hozzá tartozó mezővárosokkal (oppidum), birtokokkal, predium-

okkal és falvakkal, nemkülönben pedig művelt és műveletlen szántóföldekkel, földek-

kel, rétekkel, legelőkkel, erdőkkel, berkekkel, szőlőkkel és szőlőhegyekkel, völgyek-

kel, folyóvizekkel, halászóhelyekkel (piscinis piscaturiis), malmokkal és malomhelyek-

kel együtt, Lászlónak és általa a néhai Naghpo-i Albert fiának: Mihálynak, valamint 

Zay Péter fiának: Mátyásnak adományozza, magának semmilyen jogot sem tartva fenn 

azokkal kapcsolatban. D. f. III. prox. p. fe. B. Sophie, a. d. 1503. 

E. . SÚA Zay cs. ugróci lt. A 52. (DF 285303) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és kerek 
pecsét darabkái. 

865. 1503. május 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Zsigmond pécsi püspök és frater-e: Chakthornya-i Emusth János, a másikról pedig 

Corvinus János, Lypthouia hg.-e, dalmát-, horvát- és szlavón bán megjelenvén el-

mondták, hogy mivel az elmúlt napokban, a néhai Wyngarth-i (Má.. Vingarth) Gereb 

Péter nádorral kötött szerződésük értelmében és királyi egyetértéssel, ezen Péter halála 

után összes javait ők örökölték, és mivel Corvinus János a Bereg m.-i Mwkach (Á. 2.: 

Mwnkach) (Má.: Mukach) várában teljes jogokat gyakorol és a várat kisajátította, a 

néhai Péter nádor javai kapcsán olyan megegyezésre jutottak, hogy János Mwkach (Á. 

2.: Mwnkach) (Má.: Mukach) várát a konvent egy bizonyos oklevele révén örökre 

átadja, cserében pedig Wyngarth (Má.: Vyngarth) várat (castellum), továbbá az erdélyi 

részeken fekvő Fogaras vár (castellum) felét, a Temes m.-i Horogzeg (Má.: 
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Horogzegh) várat (castellum), a Bács m.-i Thelek birtokot, a B.aronya m.-i Ezek (Má.: 

Zek) mezőváros (oppidum) felét, a Walko m.-i Drazad és Haghmas (Má.: Hagmas) 

birtokokat, valamint a Kőrös m.-i Gara (Má.: Zard) és Darnocz várakat (castellum), 

Chorna (Á. 2.: [,..]zerna) (Má.: Cherna) és Zenthmyklos (Má.: Zentmiklos) mezőváro-

sokat (oppidum), a hozzájuk tartozó mezővárosokkal (oppidum), falvakkal, birtokok-

kal és birtokrészekkel együtt, 100 000 aranyforintért zálogba veszi. Péter nádor özve-

gye: Dorottya úrasszony, az elhúnyt férje után neki járó javak címén megkapja a 

Baronya m.-i Walpo (Má.: Valpo) várat (castrum), Zombathhel (Má.: Zombathel) vá-

rat (castellum) és Bodola birtokot, valamint a Walko m.-i Athya várat (castellum), 

minden tartozékukkal együtt, ha pedig meghalna, akkor mindezeket Corvinus János 

örökli tőle. D. f. III. prox. p. fe. B. Sophie (Á. 2.: virg ), a. d. 1503. 

E.: - Á. szerint nyílt, a hátoldalán megpecsételt papíroklevél volt. 
Á : 1. II. Ulászló király, 1503. szept. 18. DL 21173 (NRA. 1527. 10.) (E.-ről.) 

2. II. Ulászló király, 1507. dec. 9. SÚA Zay cs. ugróci lt. D. 1. 20. (DF 265840) (Á. 1.-ben.) 
Má.: esztergomi kápt., 1712. márc. 25. DL 65537 (Döry 52.) (Á. 1.-ről.) 

866. 1503. május 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Zsigmond pécsi püs-

pök és fráter-e: Chakthornya-i Ernusth János megjelenvén elmondták, hogy mivel a 

néhai Wyngarth-i Gereb Péter nádorral kötött szerződésük értelmében és királyi 

egyetértéssel, ezen Péter halála után összes javait ők örökölték, és mivel Gybarth-i 

Kesserew István alnádor az említett Péter nádornak sok hűséges szolgálatot tett, de 

semmit nem kapott tőle viszonzásul, ezért most a néhai Péter javaiból a Walko m.-i 

Zenthlewrynzwara nevű várat (castrum), az Apathy és Zach nevű birtokokat, továbbá 

a Harsan várban lévő birtokrészeket, Harsan mezővárost (oppidum), nemkülönben 

pedig a Baranya m.-i Naghfalw, Babocha, Zantho, Kassad és Harazthy nevű birtoko-

kat, a hozzájuk tartozó mezővárosokkal (oppidum), falvakkal, birtokokkal és birtokré-

szekkel, a Duna folyóval, az Apathy falunál szedett révdíjjal (vadus), nemkülönben 

pedig művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, legelőkkel, erdőkkel, 

berkekkel, hegyekkel, völgyekkel, vizekkel, halászóhelyekkel (piscinis piscaturiis), 

malmokkal és malomhelyekkel együtt, Kesserew István alnádornak és általa hitvesé-

nek: Erzsébetnek, valamint gyermekeinek: Jánosnak, Istvánnak, Krisztinának, Katalin-
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nak és Petronella-nak adományozzák, maguknak semmilyen jogot sem tartva fenn 

azokkal kapcsolatban. D. f. III. prox. p. fe. B. Sophie, a. d. 1503. 

E.: - Á. szerint nyílt, a hátoldalán megpecsételt papíroklevél volt. 
Á.: II. Ulászló király, 1503. szept. 18. Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 15. 10. 

(DF 233138) (E.-től.) 

867. 1503. július 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo), hogy 1503. máj. 26-án ( f . VI. prox. p.fe. B. Vrbanipape, 

a. d. 1503.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Porozlo-i 

Mátyás királyi emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik júl. l-jén (in vig. fe. 

Vis. B. Marié virg.) a Baranya m.-i, haláláig Harazthy Fernc tulajdonában lévő 

Harazthy nevű birtokon lévő birtokrészekre mentek, és azokat királyi adomány címén 

Bayna-i Both András tulajdonába akarták iktatni, ám ezt a pécsi kápt. nevében 

Thymar Benedek, Gybarth-i Kesserew István nevében pedig Bolyary Pál Harazthy-i 

lakosok, ellentmondásukkal megakadályozták, amiért is a kiküldöttek a kápt.-t és Ist-

vánt okt. 6-ra (ad oct. fe. B. Michaelis arch.) a királyi személyes jelenlét elé idézték, 

András ellenében. D. 16. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvartske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 67. 22. (DF 233500) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

868. 1503. december 5. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo ), hogy 1503. okt. 31-én (in vig. fe. OO. SS., a. d. 1503.) 

Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Wersend-i Madaras 

György királyi emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik nov. 20-án (f. II. prox. 

p. fe. Helyzabeth [!]) Corvinus Jánosnak Oppauia és Lypthouia hg.-ének a Baronya 

m.-i Chokma birtokon lévő birtokrészére mentek, és azt a király familiaris-a: Raguzai 

(de Raguzio) István tulajdonába akarták iktatni, mivel őt illeti, ám ezt ura, Bayna-i 

Both András nevében az ott lakó Thathar Demeter, ellentmondásával megakadályozta, 
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amiért is a kiküldöttek Both Andrást máj. 1-jére (ad oct. fe. B. Georgii mart.) a királyi 

személyes jelenlét elé idézték. D. 16. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvartske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 71. 5. (DF 233523) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, 'par' megjegyzés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

869. 1504. március 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai 

Naghwath~Nagwath-i Prokathor (dict.) Péter fia néhai György fia: Nagwath-i Fábián, 

rokonai terheit is átvállalva megjelenvén, a Baronya m.-i Prassazeg, Zenthmyhalfalwa, 

Kathadfalwa, Wydesfalwa, Zechehaza, Agad, Denyeberky és Zenthersebeth nevű bir-

tokokon lévő, öröklött és egyéb jogon birtokolt birtokrészeit, 4 nemesi- és jobbágytel-

ket, amelyek közül kettő teljesen lakatlan, valamint a néhai Kowach Jakab fia: 

Györgynek Naghwath birtokon lévő két sessio-jából ráhagyott részeket, amelyek kö-

zül az egyik elhagyott nemesi- és jobbágytelek, valamint a másik két sessio K felől a 

néhai Danch Imre özvegyének: Erzsébet (Helizabeth) úrasszonynak a sessio-jával, D-

ről ezen sessio udvarával (vicus) Ny-ról a néhai Naghwath-i Péter fia: János kertjével 

(ortus), É-ról pedig a Naghwath-i nemesek kertjével határos, a négy elhagyott job-

bágytelek pedig K-ről az említett udvarral (vicus), Ny-ról a néhai Erews Antal fia: 

Damianus sessio-jának területeivel (plaga) szomszédos, mindezen javait tehát, a hoz-

zájuk tartozó művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, legelőkkel, 

kaszálókkal, folyóvizekkel és vízfolyásokkal (decursus aque), malmokkal és malom-

helyekkel, erdőkkel, berkekkel, cserjésekkel, hegyekkel, völgyekkel, dombokkal, sző-

lőkkel és szőlőhegyekkel együtt, testvéri szeretetből Naghwath-i Bornemyza Tamás-

nak adományozza, semmilyen jogot sem tartva fenn magának azokkal kapcsolatban. 

Erről a konvent, autentikus fíiggőpecsétjével megerősített privilégiumot ad ki. D. 

sabb. prox. an. domin. Letare, a. d. 1504. Sebestyén lévén a perjel, Máté a alperjel, 

Bálint a custos, Ágoston a cancellarius, Pongrác pedig a kántor. [A ] 

E.: DL 39214 (Vétel 1920. 717.) Nagybetűs első sorral, a jobb alsó sarokban fejjel lefelé: 'Michaele 
presbitero [?] notario presente' feljegyzés, hátoldalán újkori tartalmi összefoglalók. Pecsétje elve-
szett. 
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870. 1504. április 28. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, egyik részről a né-

hai Hederwar-i Osualdus fiai: István és Imre, soror-juknak: Brigida-nak a terheit is 

átvállalva, a másikról pedig a néhai Hederwar-i Ferencnek, majd a néhai Hederwar-i 

Maczadonya-i Ferencnek az özvegye: Katalin úrasszony, fiának: Jánosnak és lányának: 

Barbarának a terheit is átvállalva megjelenvén, István és Imre elmondták, hogy az 

utóbb említett Ferenc halála után, valamennyi birtokára és birtokrészére vonatkozó 

oklelvele Katalin kezére került, akit most, mivel azokat ő visszaadta nekik, ezzel kap-

csolatban nyugtatnak. A másik részről pedig Katalin ismeri el, hogy egykori félje bir-

tokaiból a neki járó hitbért és jegyajándékot teljes egészében megkapta. Ha az említett 

ügyben bármelyik fél vagy utóda pert indítana a másik ellen, akkor a per kezdete előtt, 

a bíró része nélkül 600 színarany forintot fizessen a megtámadottnak. D. die domin. 

prox. p. fe. B. Marci ev., a. d. 1504. 

E.: K. szerint Héderváiy cs. lt. fasc. 3. Nr. 25. (Elveszett vagy lappang.) K. szerint papíron, pecsét 
nyomaival. 

K.: Héderváry I. 500-501. (354. sz.) 

871. 1504. június 28. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1504. máj. 23-án ( f . V. prox. an.fe. B. Vrbani pape, 

а. d. 1504.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, kiküldte Mi-

hály pap testvért, aki jún. 23-án (in vig. fe. Nat. B. Johannis Bapt.) a király egy másik, 

Herend-i Miklós számára kiadott parancslevelét Zeglak-i Horwath Vitus-nak Zeglak-

on, Ezthyen-i Baran Jánosnak Ezthyen-en, őket személyesen ott találva - valamint a 

távollévő Henye-i Ferenc és Sarog-i Pelbartus számára - bemutatta, és az említetteket, 

a két utóbbit nemesi curia-jukban, felszólította, hogy az idézés bemutatását követő 32. 

napon, az abban foglaltak kapcsán a királyi jelenlét előtt, személyesen vagy ügyvédjeik 

révén jelenjenek meg, Henye-i Ferenc pedig nem nemes familiaris-ait is állítsa elő. D. 

б. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Prímási lt. Archívum Saeculare Radicalia Y. 21. (DF 248822) Hátoldalán azonos kéz írásával 
tárgymegjelölés, egykorú feljegyzések, valamint kerek zárópecsét darabkái. 
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872. 1505. július 24. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírójának, hogy 1505. jún. 

12-én ( f . V. prox. p.fe. B. Barnabe ap., a. d. 1505.) Budán kelt és itt átírt oklevelének 

értelmében, Chypch-i János nádori emberrel tanúul küldte Mihály pap testvért, akik 

júl. 22-én (in fe. B. Marié Magdalene) Bodrog m.-ben megtudták, hogy a nádor okle-

velében foglaltak, miszerint [1504.] máj. 26. körül (circa fe. Penth.) Warda-i Miklós-

nak Barthany György nevű Gara-i jobbágya a Baronya m.-i Batha mezőváros 

(oppidum) mellett a Sarwyze folyón, egy Bathmonosthora-i hajóstól bérelt csónakkal 

Bathmonosthora mezővárosig (oppidum) hajózott le, ahova megérkezvén, Tamás test-

vérnek, az emiitelt Batha apátjának minden vámot (tribulum) és révdijat (vadus) -

amit palepeenz-nek (vulg.) hívnak - mind kifizette, az apát azonban, nem tudni mi 

okból, az alábbi jobbágyokat, tudniillik Deres Albert, Mayor Balázs, Farkas Miklós, 

Laky Barnabás, Kwkacz Péter, Azyw Vrbanus, Santha András, Mazaros András, Fwlo 

Gergely, Zabo János, Nagh András, Warga Máté és Vitus, Alth Máté, Papa Márton, 

Mezes Péter, Mogor Gergely, Papa Péter, Warga András, Ispcm Vrbanus, Apathy 

Lőrinc, Warga Albert, Kowach Miklós, Nagh Ágoston, Dobos Imre, Barbel László, 

Inaz Balázs, Hagyó János, Zabo Mihály, Ewthwes Márk, Kwn Pál, Chonka Pál, 

Molnos László, Banyaz Imre, Iwry László, Pajzskészítő [?] (Clipentor) György, Ke-

nyeres Tamás, Thas Gergely és Warga János nevű Batha mezővárosi, Fazokas János, 

Chyze Péter, Tyros Fábián, Mezaros Balázs és Mihály, Darabos Gergely, Kozma 

István, Pechy János, Warga Pál, Bodo György, Warga Márton, Chwry Imre, Somogy 

Jakab, Nagh Benedek, Warga Fülöp, Dekán Gergely, Pariagy Bálint és Mátyás, 

Warga István, Deyak Albert, Pynthes Gergely, Mezaros Pál, Chaky Elias és Miklós, 

Cherepes János, Warga András, Chazar Balázs és Lőrinc, Chetnek-i Vince, Halaaz 

János, Geresen Albert, Kothay Ferenc, Chapo Fülöp, Thazary Barnabás, Zabo Máté 

és Balázs, valamint Antal és Máté, Petherffy Tamás, Mezaros András, egy másik 

Mezaros András, Ázzon Barnabás és Gál, Garay Bálint, Zanas János, Thwry Máté és 

Albert, Korlath Benedek és Bálint, Kerekgyartho Dénes, Kowach János, Olayos Má-

té, Bosoky Pál, Dekán András, Boronyai György, Pethey Balázs, Márton és Kelemen, 

Chwrthan Elias, Wamos Demeter, Pogan Jakab és Benedek, Chabrady Mihály és 

György, Bodo István, egy másik Bodo István, Cheh Bálint, Chykos Imre, Kaza István, 
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Palees Gerardus, Lewcze Lőrinc, Dyznos Domonkos és Benedek, Zewch Balázs, 

Zomboth Ferenc, Thoth Lőrinc, Zabo Pál, Mezaros Jakab, Kathy Gergely, Mezaros 

Benedek, Zewch Gergely, Zabo András, Chethey Ambrus, Bartho Benedek és Tamás, 

Kapynga Mátyás, Somogy Benedek, Kowach Lucas, Sabanton Bálint, Dolothy Tamás 

és Gergely nevű Zeremlyen mezővárosi Bodrog m.-i jobbágyait fegyveresen az emlí-

tett Barthany György jobbágy megölésére küldte, akik a csónakból kirángatták őt, és 

egy Zeremlyen-ből való másik csónakot béreltettek vele, a vámot és a révpénzt 

(pecunia essedalis) pedig újra megfizettették vele. Ezen kívül a Zeremlyen-hez tarto-

zó, a folyón feljebb lévő gázlóhoz (vadum) küldték, ahova a víz sodrása miatt csak 

igen nehezen jutott el, ott azután harmadszorra is megvámolták, minden hordó (vas) 

bora után. Ezen kívül [1504.] szept. 1. körül (circa fe. B. Egidii abb.) Madaras me-

zőváros (oppidum) bírája: Sarus Fábián, továbbá Petherfy György, Dekcm Balázs, 

Hamar László, ugyanezen mezőváros esküdtjei, valamint Dorosmay Lucas, Zihvas 

István, Serthe[s ?] György, Zabo Ambrus, Bornemysa Péter, Feyer Gerardus, Polgár 

Antal, Zabo György, Feleghazy Pál, Zondy Kelemen, Kalamar Gergely, Lazlo Bene-

dek, Kalamar Tamás, Zabo János, Zytwas Vrbanus, Kowach Lőrinc, Sarlós György, 

Thehenes János és Ambrus, Hamar János, Cheh Péter, Thozegy Balázs, Mezes Péter, 

Thoth Máté, Chakan Máté, Zewus Bálint, Fechke Forys, Zabo Albert, Fekethew Bá-

lint, Nagh Deusa, Demeter, Harys István, Domian Ambrus, Wemykh Demeter, Mezes 

Pál, Thoth György, Mezes Demeter, Thoth Eullus, Bodrogy Gergely, Kerekes István, 

Sybolth Bálint, Malnas György, Symonffy János és Kis (parvus) Benedek nevű Mada-

ras mezővárosi jobbágyok, uruknak, E[...]-i Thewrek Imrének a parancsára, fegyve-

resen Warda-i Miklós Bodrog m.-i Zenthgyirgh birtokon lévő birtokrészeire törtek, az 

ottani jobbágyok valamennyi marháját és juhait (pecudes et pecora) Madaras-ra 

hajtották, hármat közülük levágtak, a többit pedig hosszú ideig ott őrizték, több, mint 

200 aranyforint kárt okozva tettükkel, mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis 

prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 88932 (Esterházy hg. cs. It. 26. B. 96.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 
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872. 1505. július 24. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírójának, hogy 1505. júrt. 

17-én ( f . III. prox. p. fe. B. Viti et Modesti mart., a. d. 1505:) Budán kelt és itt átírt 

oklevelének értelmében, Zenthgewrgh-i Hayos~Hayosy Miklós nádori emberrel tanúul 

küldte Mihály pap testvért, akik júl. 22-én (in fe. B. Marié Magdalene) Bodrog m.-ben 

megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak, miszerint [1502.] szept. 1. körül 

(circa fe. B. Egidii abb. et conf.) Ennyngh-i Therewk Imre Zabatka nevű várának 

castellanus-a: Briccius, urának parancsára, Warda-i Miklósnak a Bodrog m.-i Gara 

nevű birtokán lakó Kwn Balázs nevű jobbágyától 11, egyenként 4 forintot érő ökröt, 

12, egyenként 3 forintot érő ménesbeli (equacialis) és egy 6 forintot érő nyerges 

(subsellatus) lovat elraboltak. Ezen kívül [1504.] szept. 29. körül (circa fe. B. 

Michaelis arch.), miután az emiitett Miklós Bathmonostra-i házából a Tolna m.-i 

Mare várába ment és Paka-i~Pakqy Balázs nevű familiaris-át a Batha mezővárosban 

(oppidum) tartott vásárra küldte, akkor Zeluathocz-i Balázs, valamint Tamás Batha-i 

apátnak János és Demeter nevű familiaris-ai, uruk parancsára, az említett Pakay 

Balázst elfogták, és addig nem engedték el, amíg a vámot (thelonium) ki nem csikar-

ták tőle, mind igazak. D. 3. die diei inquisicionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 88934 (Esterházy hg. cs. lt. 45. D. 59.) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés, 18. századi tar-
talmi összefoglaló, valamint kerek zárópecsét nyoma. 

874. 1505. szeptember 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírójának, hogy 1505. szept. 

9-én ( f . III. prox. p.fe. Nat. glor. virg. Marié, a. d. 1505.) a Walpo nevű várában kelt 

és itt átírt oklevelének értelmében, Berzencz-i János nádori emberrel tanúul küldte 

Bálint pap testvért, akik szept. 15-én (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) Baranya m.-

ben megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak, miszerint [1504.] szept. 29. körül 

(circa fe. B. Michaelis arch.) Kerezthwr-i Miklós és a néhai Gybarth-i Kis (parvus) 

Lőrinc fia: Ferenc, nem tudni, mi okból, a Baronya m.-i Marffahva nevű birtokuk 

területén, a Bewl nevű folyón lévő malmuk gátját (agger), amely Bayna-i Both And-
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rás szlavón és horvát bán Baronya m.-i Makrath nevű birtoka felé húzódik, annyira 

megmagasították, hogy a víz áradása Andrásnak a Baronya m.-i Koros nevű birtoká-

hoz tartozó összes erdőjét, szántóföldjét és kaszálóját elpusztította, több, mint 2000 

aranyforint kárt okozva, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek az emlí-

tett Miklóst és Ferencet, a Markfalwa birtokon lévő birtokrészükön okt. 16-ra (ad 32. 

diem diei evocacionis) a nádori jelenlét elé idézték, András ellenében. Megjelenésük-

nek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 6. die diei 

execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 35. 21. (DF 233300) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét darabkái. 

875. 1505. szeptember 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírájának, hogy 1505. szept. 

9-én ( f . III. prox. p. fe. Nat. glor. virg. Marié, a. d. 1505.) a Walpo nevű várában kelt 

és itt átírt oklevelének értelmében, Berzencz-i János nádori emberrel tanúul küldte 

Bálint pap testvért, akik szept. 15-én (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) Baronya m -

ben megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak, miszerint [1504.] szept. 29. körül 

(circa fe. B. Michaelis arch.) Kerezthwr-i Miklós és a néhai Gybarth-i Kis (parvus) 

Lőrinc fia: Ferenc, nem tudni, mi okból, a Baronya m.-i Markfalwa nevű birtokuk 

területén, a Bewl nevű folyón lévő malmuk gátját (agger), amely Bayna-i Both And-

rás szlavón és horvát bán Baronya m.-i Makród nevű birtoka felé húzódik, annyira 

megmagasították, hogy a viz áradása Andrásnak a Baronya m.-i Zerdahel nevű birto-

kához tartozó bizonyos szántóföldjeit és legelőit elpusztította, több, mint 200 aranyfo-

rint kárt okozva, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek az említett Mik-

lóst és Ferencet, a Markfalwa birtokon lévő birtokrészükön okt. 16-ra (ad 32. diem 

diei evocacionis) a nádori jelenlét elé idézték, András ellenében. Megjelenésüknek pe-

rük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 6. die diei 

execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius 35. 24. (DF 233303) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés és kerek zárópecsét darabkái. 
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876. 1505. szeptember 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok birájának, hogy 1505. szept. 

9-én ( f . III. prox. p.fe. Nat. glor. virg. Marié, a. d. 1505.) a Walpo nevű várában kelt 

és itt átírt oklevelének értelmében, Berzencz-i János nádori emberrel tanúul küldte 

Bálint pap testvért, akik szept. 15-én (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) Baronya m.-

ben megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak, miszerint [1504.] szept. 29. körül 

(circa fe. B. Michaelis arch.) Kerezthwr-i Miklós és a néhai Gybarth-i Kis (parvus) 

Lőrinc fia: Ferenc, nem tudni, mi okból, a Baronya m.-i Markfalwa nevű birtokuk 

területén, a Bewl nevű folyón lévő malmuk gátját (agger), amely Bayna-i Both And-

rás szlavón és horvát bán Baronya m.-i Makrath nevű birtoka felé húzódik, annyira 

megmagasították, hogy a viz áradása Makrath birtok nagy részét elpusztította, több, 

mint 1000 aranyforint kárt okozva, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöt-

tek az említett Miklóst és Ferencet, a Markfalwa birtokon lévő birtokrészükön okt. 

16-ra (ad 32. diem diei evocacionis) a nádori jelenlét elé idézték, András ellenében. 

Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. 

D. 6. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. 56. 88. (DF 279383) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés és kerek zárópecsét darabkái. 

877. (1505. szeptember 20.)* 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok birájának, hogy 1505. szept. 

9-én ( f . [III. prox. p.] fe. Nat. glor. virg. Marié, a. d. 1505.) [a Walpo nevű] várában 

kelt és itt átírt oklevelének értelmében, [Berzencz-i János nádori emberrel tanúul 

küldte Bálint pap testvért, akik szept. 15-én (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) 

Baronya m.-ben megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak,] miszerint [1504.] 

szept. 29. körül (circa fe. B. Michaelis arch.) Kerezthwr-i Miklós és a néhai Gybarth-

i Kis (parvus) Lőrinc fia: Ferenc, nem tudni, mi okból, a Baronya m.-i Markfalwa 

nevű birtokuk területén, a Bewl nevű folyón lévő malmuk gátját (agger), amely 

Bayna-i Both András szlavón és horvát bán Baronya m.-i Mokrath nevű birtoka felé 

470. 



húzódik, annyira megmagasították, hogy a víz áradása Andrásnak a Baronya m.-i 

Rad nevű birtokához tartozó bizonyos szántóföldjeit és legelőit, valamint egész erde-

jét elpusztította, több, mint 1000 aranyforint kart okozva [mind igazak. A tudomány-

vétel napján a kiküldöttek az említett Miklóst és Ferencet, a Markfalwa birtokon lévő 

birtokrészükön okt. 16-ra (ad 32. diem diei evocacionis) a nádori jelenlét elé idézték, 

András ellenében. Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghát-

rányt eredményez. D. 6. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict.] 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. 56. 89. (DF 279384) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés és kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

Megj.: 'Dátumát és a [ ]-ben lévő kiegészítéseket az e napon kelt többi oklevél tartalma valószínűsíti. 

878. 1505. szeptember 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírájának, hogy 1505. szept. 

9-én ( f . III. prox. p.fe. Nat. glor. virg. Marié, a. d. 1505.) a Walpo nevű várában kelt 

és itt átírt oklevelének értelmében, Berzencz-i János nádori emberrel tanúul küldte 

Bálint pap testvért, akik szept. 15-én (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) Baronya m-

ben megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak, miszerint [1504.] szept. 29. körül 

(circa fe. B. Michaelis arch.) Kerezthwr-i Miklós és a néhai Gybarth-i Kis (parvus) 

Lőrinc fia: Ferenc, nem tudni, mi okból, a Baronya m.-i Markfalwa nevű birtokuk 

területén, a Bewl nevű folyón lévő malmuk gátját (agger), amely Bayna-i Both And-

rás szlavón és horvát bán Baronya m.-i Mokrath nevű birtoka felé húzódik, annyira 

megmagasították, hogy a víz áradása Andrásnak a Baronya m.-i Kengyel nevű birto-

kát és a hozzá tartozó erdők, szántóföldek és legelők nagy részét elpusztította, több, 

mint 1000 aranyforint kárt okozva, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöt-

tek az említett Miklóst és Ferencet, a Markfalwa birtokon lévő birtokrészükön okt. 

16-ra (ad 32. diem diei evocacionis) a nádori jelenlét elé idézték, András ellenében. 

Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. 

D. 6. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archiv Hrvatske. Draskovics cs. lt. 59. 121. (DF 279480) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés és kerek zárópecsét darabjai. 
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879. 1505. szeptember 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírójának, hogy 1505. szept. 

9-én ( f . III. prox. p. fe. Nat. glor. virg. Marié, a. d. 1505.) a Walpo nevű várában kelt 

és itt átírt oklevelének értelmében, Berzencz-i János nádori emberrel tanúul küldte 

Bálint pap testvért, akik szept. 15-én (f. II. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis) Baronya m.-

ben megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak, miszerint [1504.] szept. 29. körül 

(circa fe. B. Michaelis arch.) Kerezthwr-i Miklós és a néhai Gybarth-i Kis (parvus) 

Lőrinc fia: Ferenc, nem tudni, mi okból, a Baronya m.-i Markfahva nevü birtokuk 

területén, a Bewl nevű folyón lévő malmuk gátját (agger), amely Bayna-i Both And-

rás szlavón és horvát bán Baronya m.-i Makrad nevű birtoka felé húzódik, annyira 

megmagasították, hogy a víz áradása Andrásnak a Baronya m.-i Sarosho nevű birto-

kát, valamint a hozzá tartozó szántóföldek és legelők nagy részét elpusztította, több, 

mint 1000 aranyforint kárt okozva mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek 

az említett Miklóst és Ferencet, a Markfalwa birtokon lévő birtokrészükön okt. 16-ra 

(ad 32. diem diei evocacionis) a nádori jelenlét elé idézték, András ellenében. Megjele-

nésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 6. die 

diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. It. 60. 31. (DF 279484) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés és kerek zárópecsét darabkái. (Hiányos.) 

880. 1506. június 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Gywla-i~Gywlay János, lányának: Annának a terheit is átvállalván, a másikról pedig 

uterinus ffater-ei: Gergely és Mihály megjelenvén elmondták, hogy nem kevés fogott 

bíró, különösképp Mezthegnyew-i Zerechen Lajos, valamint Gywla-i Gáspár és Ferenc 

közbenjárásával, minden ingó és ingatlan javaikon úgy osztoztak meg, hogy János, a 

Baronya m.-i Gywla birtokon lévő öröklött birtokrészét, a hozzá tartozó falvakkal és 

predium-okkal, továbbá minden tartozékával és haszonvételével, tudniillik művelt és 

műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, legelőkkel, erdőkkel, cserjésekkel, 

berkekkel, folyóvizekkel és vízfolyásokkal (decursus aque), halászóhelyekkel (piscinis 
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piscatoriis), szőlőkkel és szőlőhegyekkel, hegyekkel, völgyekkel, malmokkal és ma-

lomhelyekkel együtt, és azokon kívül még, öröklött birtokainak rendbe hozatalára 

3500 aranyforintot átad Gergelynek és Mihálynak, akik pedig cserébe megígérik, hogy 

az említett összeget mihamarabb a birtokokra költik, továbbá a Varasd m.-i Wynyche 

(castrum) nevű, a Kőrös m.-i Dobwcz (castellum) nevű és a Baronya m.-i Harsan 

(castrum) nevű várakban lévő tulajdonrészüket, a hozzájuk tartozó mezővárosokkal 

(oppidum), falvakkal, birtokokkal és predium-okkal, valamint a fentiekhez hasonló 

haszonvételekkel és tartozékokkal együtt, Jánosnak adják. Ha János vagy utódai örö-

kös nélkül halnának meg, akkor előbbi javait Gergely és Mihály, illetve az ő bármely 

nemű utódaik örököljék, de János hitvesét: Bathyan-i Zsófiát - vagy az ő halála esetén 

János következő feleségét - János korábbi halála esetén ezen javakból nem zárhatják 

ki, ellenkező esetben 4000 aranyforintot tartoznak fizetni neki, készpénzben. Ha pedig 

Gergely és Mihály vagy utódaik halnának meg örökös nélkül, akkor Katalin nevű je-

lenlegi vagy akkori feleségeiket, a fentebb említett javakból kitaszítani ne lehessen, ám 

ha ezt János vagy utódai mégis megtennék, akkor 3500 aranyforintot fizessenek, kész-

pénzben. Ha a fentebbi összegeknek hiteleshely előtt történő megfizetését valamelyik 

fél megtagadná, akkor a jelen egyezség érvénytelenné válik és az illető fél özvegye a 

fenti javakban bírt minden jogát elveszti. Ha Gergely és Mihály vagy utódaik örökös 

nélkül halnának meg, akkor javaik minden fizetség nélkül János vagy örökösei tulajdo-

nába kerülnek. A felek és örököseik, egymás most szétosztott javainak tulajdonába 

nem iktattathatják be magukat. Ha valamelyik felet ellenséges pusztítás vagy javainak 

jogtalan elfoglalása miatt kár éri, akkor azt a másik fél, saját javai egy részének átadá-

sával (extradare) tartozik segíteni. A fentebbi javakban a továbbiakban semmiféle to- • 

vábbi osztozás nem történhet. Ha ezen egyezséget valamelyik fél nem akarná betartani, 

akkor párbajban (duellum) vesztesnek minősül és a másik fél rövid határidővel a királyi 

udvarban tartott törvényszékre vagy rendes bíró (iudex ordinarius) elé idéztetheti és 

ott marasztaltatik el. Erről a konvent, autentikus fiiggőpecsétjével megerősített privi-

légiumot ad ki. D. in fe. S. Corp. Christi, a. eiusdem 1506. Bálint lévén a perjel és a 

custos, Pongrác a kántor, Mihály pedig a cellarius. [A.] 

E.: DL 49539 (Orsich 81.8.) Gazdagon díszített kezdő C betűvel, nagybetűs és dístszitett betűszárú 
első sorral, vonalazott hártyán. Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés. 

Á.: Bátori István nádor, 1528. máj. 9. > I. Ferdinánd magyar király, 1544. okt. 27. Archív Hrvatske. 
Draskovics cs. It. 56. 44. (DF 279377) (E.-ről.) 
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Tá.: 1. zágrábi kápt., 1512. szept. 29. (E.-ről.) > Má. MOL szerint 1512-1537 között. SÚA Révay cs. 
Gyulaylt. 11. 22. (DF 260176) 
2. pécsi kápt., 1512. dec. 6. (E-ről.) > Má. MOL szerint 1513-1538 között. SÚA Révay cs. Gyulay 
lt. 11. 23. (DF 260177) 

Emi (?).: pécsváradi konvent, 1506.-1520. márc. 12. után SÚA Révay cs. Gyulay lt. 11. 21. (DF 
260175) Lsd. 881. sz. 

Má.: DL 26077 (NRA. 18. 94.) (MOL szerint 1506-1526.) 

881. (1506. - 1520. március 12. után) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Gywla-i~Gywlay Gergely, a másikról pedig Gywla-i Mihály megjelenvén elmondták, 

hogy birtokaik és javaik felosztása tárgyában, nem kevés fogott bíró közbenjárásával, 

olyan egyzségre jutottak, amely szerint a Baronya m.-i Gywla birtokon lévő öröklött 

nemesi curia, illetve sessio, miként az épületek és a házak is, Gergelynek jutnak, cse-

rében viszont Mihályé lesz Gergely egy ottani jobbágytelke, amelyen korábban 

Fewzew Mihály lakott, s emellet Gergely még 200 aranyforintot fizet neki. A Baronya 

m.-i Gywla, Namya, Belward, Palkonya, Petreh, Zemel, Geresd, Ellend, Hassagh, 

Heder, Thothfalw és Olaz nevű birtokokon lévő birtokrészeiket, valamint Peerman, 

Cher, Nozkafalwa, Mayson, Genczer, Balogd és Cherkwth nevű predium-aikat két 

egyenlő részre osztják, amelyek közül az egyik, minden haszonvételével és tartozéká-

val, tudniillik művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, legelőkkel, 

erdőkkel, cserjésekkel, berkekkel, folyóvizekkel, vízfolyásokkal (decursus aque), 

halászóhelyekkel (piscinis piscatoriis), szőlőkkel és a szőlőhegyek akóival, hegyekkel, 

völgyekkel, dombokkal, akókkal, ajándékokkal (munus), malmokkal és malomhelyek-

kel együtt Gergelynek, a másik fél pedig Mihálynak jut. Ezen kívül Gergely abból a 

2600 aranyforintból, amelyet a konvent egy korábbi oklevelében (lsd. 880. sz.)** rög-

zített osztozásuk alkalmával fráter-ük: Gywlay János fizetett nekik, 2050-et kifizet 

Mihálynak, átad továbbá neki 4 kazal (acervus) gabonát (frumentum), egy aranyozott 

kancsót (cuppa), egy ezüst Sellyigh (dict.) serleget (piccarium), 6 ökröt és 4 tehenet 

(vacca) is. Ha valmelyik fél örökösök nélkül halna meg, akkor javait a másik örökli. 

Gergely az említett nemesi curia-ban Mihályt szept. 29. után (infra fe. B. Michaelis 

arch.) békében és nyugalomban tartozik [...]*. Erről a konvent, autentikus íuggőpe-

csétjével megerősített privilégimot [ad ki]*. D. sabb. prox. p. fe. B. Gregorii pape, a. 

d. 1[...]*. 
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E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 11.21. (DF 260175) Szögesdrót szerűen díszített kezdő N betűvel és 
nagybetűs első sorral. Alján, kétszínű fonaton a konvent pecsétje függ. 

Megj.: ' A plica takarásában. "Mivel az említett pénzösszeg eltérő, a hivatkozás azonosítása bi-
zonytalan. 

882. 1507. november 9. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Ulászló királynak (H., Bo.), hogy 1507. okt. 21-én ( f . V. prox. p.fe. B. Luce ev., a. d. 

1507.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, kiküldte István pap 

testvért, aki nov. 4-én (f. V. prox. p. fe. 0 0 . SS.) Kopach-i Arky Mihály Kopach nevű 

birtokára és az azon lévő sessio-jához vagy curia-jához menve, és ott a király egy ko-

rábbi, Bellye-i Péter számára kiállított oklevelét felmutatván, felszólította Mihályt, 

hogy dec. 5-én (32. die diei exhibicionis literarum) a király színe előtt, a halasztás le-

hetősége nélkül, személyesen vagy ügyvédje révén jelenjen meg. D. 6. die diei 

execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 94311 (Sallér Festetics 87. 2.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés és kerek 
zárópecsét nyoma. 

883. 1507. november 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] 

Ulászló királynak (H., Bo ), hogy 1507. okt. 21-én ( f . V. prox. p. fe. B. Luce ev., a. d. 

1507.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, kiküldte István pap 

testvért, aki nov. 4-én (f. V. prox. p. fe. 0 0 . SS.) a király egy korábbi, Bellye-i Péter 

számára kiállított oklevelét Ezthyen-i Baran~Barran Jánosnak Ezthyen-en, Zarkand-i 

Kwlchar Gergelynek Zarakand-on, Kyswylakcha-i Andrásnak Kyswylakcha-n, 

Syllewd-i Jakabnak Syllewd-en, Kopach-i Porkoláb Andrásnak és Kopach-i Arky Mi-

hálynak - az előbbinek távollétében - Kopach-on, mindegyiküket nemesi curia-jukban 

keresvén fel, belmutatta, továbbá nov. 15-én (f. II. prox. p. fe. B. Briccii conf.) a néhai 

Henye-i János özvegyének: Annának és fiainak: Bernaldus-nak és Lászlónak Henye-i 

curia-jukban szintén bemutatván azt, felszólította őket, hogy dec. 5-én, illetve dec. 16-

án (32. die diei exhibicionis literarum) a király színe előtt, a halasztás lehetősége nél-

kül, az oklevélben foglaltak kapcsán, személyesen vagy ügyvédjük révén jelenjenek 
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meg, Anna, Bernaldus és László pedig a király oklevelében felsorolt jobbágyaikat is 

állítsák elő. D. 6. die ultimi diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 94312 (Sallér Festetics 87. 8.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egykorú fel-
jegyzések és kerek zárópecsét darabjai. 

884. 1510. november 12. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje, az előtte megjelenő 

Gywla-i Gergely kérésére, [II ] Ulászló király (H., Bo.) 1510. júl. 22-én (in fe. B. 

Marié Magdalene, a. d. 1510.) Tata (Thathensis) várában (arx) kelt és pecsétjével 

megerősített, Batyan-i Benedek, királyi kincstárnok (thesaurarius) számára kiadott 

oklevelét saját, nyílt oklevelébe íija át. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 11. 13. A. (DF 260167) Hátoldalán 18. századi tartalmi összefoglaló és 
kerek pecsét darabkái. 

Megj.: Vö. 1510. nov. 14. (DF 260165). Lsd. 885. sz. 

885. 1510. november 14. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Gywla-i Gergely 

megjelenvén elmondta, hogy Bathyan-i Benedek, királyi kincstárnok (thesaurarius), a 

[II.] Ulászló király (H., Bo.) által oklevélbe foglalt kötelezvénye* értelmében, 1300 

aranyforintot kapott kölcsön tőle azzal a feltétellel, hogy nov. 11-én (ad fe. S. Martini 

ep. et conf.) visszafizeti azt. Ha ezt elmulasztaná, akkor a királyi oklevélben foglalt 

következményeket** szenvedje. D. 4. dietermini prenotati, a. d. 1510. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 11. 11. (DF 260165) Nyílt oklevél. 
Megj.: *II. Ulászló király itt említett oklevelét íija át a konvent 1510. nov. 12-én (DF 260167). Lsd. 

884. sz. 
••Tudniillik a Győr m.-i Zend és a Fehér m.-i Batyan birtokokon lévő birtokrészei Gergely tulaj-
donába kerülnek. 

886. 1511. január 6. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Abel-i Porkoláb 

Osualdus, hitvese: Orsolya és fiuk: János iránti szeretetből megjelenvén elmondta, 

hogy ínségük miatt Zokol-i Horwath Gergely szászvári (de castrum Zaaz) castellanus-
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tói 10 aranyforintot kért kölcsön, azzal a feltétellel, hogy márc. 5-ig (ad diem Cinerum, 

f. sc. IV. an. domin. Invocacionis) visszafizetni azt, amit ha elmulasztana, akkor a Tol-

na m.-i Abel nevű birtoka és ottani nemesi curia-ja vagy sessio-ja, minden tartozékával 

és haszonvételével, tudniillik művelt és műveletlen szántóföldekkel, mezőkkel, rétek-

kel, legelőkkel, erdőkkel, cserjésekkel, folyóvizekkel és vízfolyásokkal (decursus 

aque), akókkal és ajándékokkal (munus) együtt, amelyeket Gergely az összeg 

visszafizetéségig zálog címén birtokol, örökre az ő tulajdonába megy át. D. in fe. 

Ephif. d., a. eiusdem 1511. 

E.: Ist. Archív Varazdin. Csázmai kápt. Act. Ant. 74. (DF 282393) 

887. 1511. július 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Gadon-i Tóth János, 

Pesthenye-i Saffar Tamásnak, valamint hitvesének: Erzsébet asszonynak, továbbá 

Pesthenye-i Gaspar Gergelynek és a néhai Myndzenth-i Litteratus Pál özvegyének: 

Eufemia asszonynak a nevében megjelenvén, tiltakozott amiatt, hogy miként megtud-

ták, Bagotha-i~Bagothay János a Baranya m.-i Monyarosd és Wasal nevű birtokokon 

lévő öröklött birtokrészeiket eladta, amiért is most Jánost azok eladásától, elzálogosí-

tásától, vagy bármiféle elidegenítésétől, mindenki mást pedig azok megszerzésétől, 

elfoglalásától és haszonvételeik élvezetétől eltiltja. D. in fe. B. Margarethe virg., a. d. 

1511. 

E.: VAML 510. Erdődy cs. lt. 78. 4230. (DF 262024) Hátoldalán 18. századi tárgymegjelölés és kerek 
pecsét nyoma. 

888. 1513. január 18. előtt 

A pécsváradi konvent oklevele, amelyben elismeri, hogy egyházának ínsége 

miatt Gywla-i Gergelytől 150 forintot kapott kölcsön, amelyet ha egy bizonyos idő-

pontig nem fizetne vissza, akkor a Baronya m.-i Perenfalwa nevű birtokuk Gergely 

tulajdonába kerül. 

E. : -
Eml.: pécsváradi konvent, 1513. jan. 18. SÚA Révay cs. Gyulay lt. 11. 24. (DF 260178) Lsd. 889. sz. 
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889. 1513. január 18. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje emlékezetül adja, hogy 

egyházának ínsége miatt Gywla-i Gergelytől 150 forintot kapott kölcsön, amelyet ha 

az egyik korábbi oklevelében (lsd. 888. sz.) szereplő időpontig nem fizetne vissza, 

akkor a Baronya m.-i Perenfalwa nevű birtokuk Gergely tulajdonába kerül. Mivel a 

határidő elérkeztekor az említett összeget nem tudták visszafizetni, így azt kérték 

Gergelytől, hogy Baronya m.-i Berkesd birtokukat, amely 400 forint ellenében zálog-

ként amúgy is nála van, fogadja el biztosítékul, amit ő teljesített is. A konvent Berkesd 

birtokot 550 forintért bármikor visszaválthatja. D. in fe. B. Prisce virg. et mart., a. d. 

1513. 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay lt. 11. 24. (DF 260178) Nyílt oklevél. 

890. 1516. március 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Chemyn-i Cheh Já-

nos hitvese: Zsófia (Sophia) és Naghwelg-i Petryk (dict.) Péter hitvese: Klára úrasz-

szonyok, vagyis a néhai Radwan-i Ketczer Imre lányai, az utóbbi, fiának: Baltazárnak 

és lányainak: Erzsébetnek és Katalinnak a terheit is magára vállalva megjelenvén el-

mondták, hogy mivel az említett Imre carnalis fráter-e: Ferenc, a néhai Imrének vala-

mennyi Mo.-i és szlavóniai birtokaiból nekik járó javak takintetében kielégítette őket, 

ezért Ferencet és fiait: [...] és Györgyöt, valamint örököseiket, az ezzel kapcsolatos 

kötelezettségeik alól mentesítik. D. in fe. Ann. B. [Marié, a. d. 1]516. 

E.: Jugoszl. Akad. D. 24. 118. (DF 232513) Nyílt oklevél. (Hiányos.) 

891. 1516. augusztus 2. (?) 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] Lajos 

királynak (H., Bo ), hogy 1516. júl. 23-án ( f . IV. prox. p. fe. B. Marié Magdafene, a. 

d. 1516.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, kiküldte Bálint 

testvért, a monostor custos-át, aki júl. 28-án (f. II. prox. an. ad vincula B. Petri ap.) 

Bessenyew-i István Baronya m.-i Chele [?] nevű birtokára és az azon álló házához 
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menve, és ott személyesen megtalálva őt, felmutatta neki a király egy korábbi, a néhai 

Werebely György egykori özvegye, most Arppanaghffatw-i Arppajfy Miklós hitvese: 

Katalin úrasszony számára kiállított oklevelét és felszólította, hogy az abban foglaltak 

kapcsán, elégtétel adása végett, aug. 28-án (32. die diei exhibicionis literarum) a király 

színe előtt, a halasztás lehetősége nélkül, személyesen vagy ügyvédje révén jelenjen 

meg. Távolmaradása joghátrányt eredményez. D. 6. die diei exhibicionis et 

amonicionis premissarum, a. d. supradict. 

E.: DL 31012 (Gyfvár. Mise. 1. 6. 29.) Zárt oklevél. (Hiányos.) 

892. 1516. augusztus 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt a néhai Bathya-i 

Péter fiai: Miklós, János és György, carnalis frater-üknek: Pálnak a terheit is átvállalva 

megjelenvén, ínségük miatt, a Baronya m.-i Sensaath birtokon lévő birtokrészeiket, 

minden haszonvételükkel és tartozékukkal, tudniillik művelt és műveletlen szántóföl-

dekkel, földekkel, rétekkel, legelőkkel, kaszálókkal, mezőkkel, erdőkkel, cseijésekkel, 

berkekkel, folyóvizekkel, halászóhelyekkel, vízfolyásokkal (decursus aque), szőlőkkel 

és szőlőhegyekkel, akókkal és ajándékokkal (munus), malmokkal és malomhelyekkel 

együtt, eladják Gywla-i Gergelynek és hitvesének: Katalinnak, a tőlük átvett 50 forin-

tért. Az eladók az említett javak háborítatlan birtoklásáért szavatosságot vállalnak, 

amit ha nem tartanának be, akkor a vételárat vissza kell fizetniük. D. in profé. B. regis 

Stephani, a. d. 1516. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 11. 28. (DF 260182) Nyílt oklevél. 

893. 1516. szeptember 17. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Chylyna~Chylina-i 

Bythwa János megjelenvén, tiltakozik amiatt, hogy miként megtudta, a néhai Chylyna-i 

Bornemyzya Miklós özvegye: Dorottya úrasszony a Baranya m.-i Chylina, Berezgye, 

(Má. 1.: Berezozya) (Má. 2.: Bezezczya) Myskoch, Zthara és Iwany nevű birtokokon 

6 jobbágytelket egy bizonyos összegért ismét elzálogosított vagy el akart zálogosítani, 

amiért is őt János ezek eladásától, elzálogosításától, vagy bármiféle elidegenítésétől, 
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mindenki mást pedig azok megszerzésétől, elfoglalásától és haszonvételeik élvezetétől 

eltiltja. D. f. IV. prox. p. fe. Exalt. S. Crucis, a. d. 1516. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. It. Archívum Maius. 56. 34. (DF 233459) Hátoldalán kerek pe-
csét darabkái. 

Má.: 1. 1784. márc. 25. Archív Hrvatske. Draskovics cs. Archívum Maius. 56. 41. (DF 233393) 
2. 1784. márc. 25. GYSML Csornai konvent hiteleshelyi It. Copie litterarum. fol. 933. (DF 
286775) (E.-ről.) 

894. 1517. szeptember 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Gywla-i Mihály és 

hitvese, a néhai Pethke-i Mihály leánya: Katalin asszony, fiuknak: Miklósnak a terheit 

is átvállalva megjelenvén, ínségük miatt a Kőrös m.-i Chezmycze és Dobocz birtoko-

kon lévő birtokrészeiket, a hozzájuk tartozó falvakkal, valamint művelt és műveletlen 

szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, legelőkkel, erdőkkel, csetjésekkel, berkekkel, 

folyóvizekkel és vízfolyásokkal (decursus aque), halászóhelyekkel, szőlőkkel és szőlő-

hegyekkel, malmokkal és malomhelyekkel együtt, elzálogosítják Gywla-i Jánosnak, a 

tőle átvett 200 forint ellenében, azzal a kikötéssel, hogy ezen javakat - amelyek hábo-

rítatlan birtoklásáért szavatosságot vállalnak - az említett összegért bármikor vissza-

válthatják. D. f. VI. prox. an. fe. B. Cozme et Damiani mart., a. d. 1517. 

E.: DL 49483 (Orsich 27. 32.) Hátoldalán egykorú tárgymegjelölés és kerek pecsét töredéke. 

895. 1518. december 2. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírójának, hogy 1518. nov. 

17-én ( f . IV. prox. an. fe. B. Elizabeth vidue, a. d. 1518.) Soklyos-on kelt és itt átírt 

oklevelének értelmében, Zarkand-i Ferenc nádori emberrel tanúul küldte János pap 

testvért, a monostor custos-át, akik nov. 29-én (in vig. fe. B. Andree ap.) Baranya m -

ben megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak - miként azt Byllyen-i-Byllyey 

Péter elpanaszolta -, hogy jóllehet attól az időtől fogva, amikor a néhai Hethen-i 

Alberthffy János egykori özvegyét: Katalin asszonyt a Római Anyaszentegyház rítusa 

szerint feleségül vette, vagyis majdnem 13 éve, azóta a Baronya m.-i Hethen birtokon 

lévő nemesi curia-ban - ahol azelőtt Katalin Jánossal lakott - háborítatlanul éltek, 
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Katalinnak Ferenc nevű, Jánostól született fiával együtt, majd miután Katalin meg-

halt e nemesi curia és a Hethen birtokon lévő birtokrészek Péterre és Ferencre ma-

radtak. Mindezek ellenére azonban 1514. szept. 14-én (in fe. Exalt. Crucis) vagy egy 

korábbi évben Kemed-i Gáspár, társaival és familiaris-aival Hethen birtokra tört, az 

említett birtokrészt és curia-t Pétertől elfoglalta, a birtoklásból pedig kizárta őt. Ezen 

kívül Péternek nem kevés, a Baronya m.-i Byllye és Monosthor birtokokra vonatkozó, 

valamint más, jogait és javait érintő oklevelét, amelyek 6 ládában (ladula) voltak 

elzárva, illetve a ház egyéb biztonságos részein voltak elhelyezve, elrabolta, továbbá 

az említett Ferenc javait, juhait és birkáit, több, mint 1000 forint értékben elvitte. 

Mindezen túl az említett nemesi curia-t, a hozzá tartozó birtokrészekkel és Péternek 

Baronya m.-i Beend nevű másik birtokát - amelyet a Baronya m.-i Gywla birtok 

melletti Szt. László-kolostorban lakó pálos szerzetesektől 100 forintért vett meg -

szintén elfoglalta, a hozzá tartozó jövedelmeket és haszonvételeket pedig kisajátította, 

mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek az említett Gáspárt, Kemend bir-

tokon lévő birtokrészén dec. 30-ra (ad 32. diem diei evocacionis) a nádori jelenlét elé 

idézték. Megjelenésének pere sem lehet akadálya, távolmaradása joghátrányt eredmé-

nyez. D. 4. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: VAML 418. Erdődy cs. lt. 74. 3478. (DF 261934) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés 
és kerek zárópecsét egy darabja. 

896. 1518. december 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírájának, hogy 1518. nov. 

28-án (domin. prox. an.fe. B. Andree ap., a. d. 1518.) Soklos-on kelt és itt átírt okle-

velének értelmében, Zarkand-i Mátyás nádori emberrel tanúul küldte Bálint idősebb 

pap testvért, akik dec. 16-án (f. V. prox. p. fe. B. Lucie virg. et mart.) Baranya m.-ben 

megtudták, hogy a nádor oklevelében foglaltak, miszerint jan. 25. körül (circa fe. 

Conv. B. Pauli ap.) a néhai Radwan-i Ketczer Ferenc özvegye: Dorottya asszony, 

valamint fia: Ketczer Gáspár és Radwan-i Ketczer Ambrus, nem tudni, mi okból, a 

néhai Drak Mátyás fiai: Albert, Vince, Balázs és András, Gostha Imre, Pyska Tamás, 

Gecze Gergely, Drak Albert, Kaczy Máté, Wak Balázs, Zekel János, Thoth-Thol Pé-

ter és Gál, Kerezthes János, Nagh Do[monkos ?], Gywros Dénes, Zabo Mihály és 
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Dénes, Kowach Gál, Sypos Miklós és István, Thoth Péter, Mátyás és Gergely, Kys 

Gergely, Kathona György, [...] Bertalan, Pyrycz Fábián, Thoth Bálint és Kaczy Ba-

lázs nevű Radwan-i, továbbá Balog Kelemen, Thoth Ambrus, Benchak Ambrus és 

Boro Mátyás nevű Wylakcha~Wlakcha-i, Melug Lőrinc, Sypos Márk, Madaras Ger-

gely és Tamás, Kwrtha Balázs, Berthok Mátyás, Thoth György, Berthok András, Nag 

Vince, Dyak Bálint, Gwbas Péter, Thanczos János, Kwrtha Kelemen, Kowach Péter 

és Warga Márton nevű Rethffalw-i Baranya m.-i jobbágyaikat fegyveresen a néhai 

Radwan-i Ketczer Imre lányának, Chemen-i Cheh János hitvesének: Zsófia (Sophia) 

asszonynak a Baranya m.-i Wlakcha nevű birtokán lévő Zakmare[r]deye és a Radwan 

nevű birtokán lévő Bagbel [?], Wegrekethye, Ivankereke, Nyarwad és Awas nevű er-

dőibe küldték, akik azok nagy részét kivágták, a fát pedig elszállították, több, mint 30 

aranyforint kárt okozva. Ezen kívül jún. 24. körül (circa fe. Nat. B. Johannis Bapt.), 

az említett Dorottya asszony, fia: Gáspár és Ambrus, nem tudni, mi okból, Apor-i 

Bálint nevű familiaris-ukat, a fentebb említett jobbágyokkal együtt, fegyveresen Zsó-

fia asszony Wylakcha nevű birtokán lévő mezőire, illetve kaszálóira (pratum seu 

fenilium) küldték, akik ott több, mint 40 kaszaaljnyi (falcastrum) szénát lekaszáltak és 

elszállítottak, több, mint 20 aranyforint kárt okozva ezzel. Ugyanabban az időben, 

Zsófia asszony Wylakcha birtokán egy üres jobbágy telket pedig el is foglaltak. Min-

dezen túl jún. 24. körül (circa fe. Nat. B. Johannis Bapt.) az említettek a panaszos 

Baranya m.-i Rethffalw nevű birtokán lévő Mochola nevű tavát, illetve halastavát 

(lacus seu piscina) lehalászták, a halakat pedig elszállították, több, mint 200 forint 

kárt okozva ezzel, mind igazak. A kiküldöttek a tudományvétel napján Dorottya asz-

szonyt és fiát: Gáspárt a Radwan nevű, Apor-i Bálintot [!] pedig a Dersfalwa nevű 

birtokon lévő birtokrészükön, az ország általános törvénye értelmében, [1519 ] jan. 

16-ra (ad 32. diem diei evocacionis) a nádori jelenlét elé iézték, Dorottyát és Gáspárt 

pedig említett jobbágyaik előállítására kötelezték, Zsófia asszony ellenében. Megjele-

nésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 6. die 

diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Orsics cs. lt. 60. 2. (DF 276932) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelö-
lés, 'par' megjegyzés, újkori jegyzet, valamint kerek zárópecsét egy darabja. (Hiányos.) 
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897. 1518. december 21. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti Peren-i 

Imrének, Abaújvár m. örökös c.-ének, nádornak, a kunok bírájának, hogy 1518. nov. 

30-án (in fe. B. Andree ap., a. d. 1518.) a Soklos-on kelt és itt átírt oklevelének értel-

mében, Zarkand-i Mátyás nádori emberrel tanúul küldte Bálint pap testvért, akik dec. 

16-án (f. V. prox. p. fe. B. Lucie virg. et mart.) Baranya m.-ben megtudták, hogy a 

nádor oklevelében foglaltak, miként azt a néhai Rarwan-i Ketczer Imre fia: Lucas 

elpanaszolta, hogy jóllehet apjának valamennyi, az ország bármely megyéjének terü-

letén fekvő birtokával kapcsolatos oklevelek őrzésének joga, apjának idősebb (natu 

maior) carnalis frater-ét: Ferencet illette, azonban miután ő is meghalt, özvegye: 

Dorottya asszony és fia: Gáspár, valamint Radwan-i Ketczer Ambrus ezen okleveleket 

magukhoz vették és közülük még Lucas-nak a Baronya m.-i Radwan, Rethffahv és 

Kyswlakcha, továbbá a Zarand m.-i Zeekwdwar, Kwthos és Macha nevű birtokokon 

lévő birtokrészeire vonatkozó okleveleket, Lucas többszöri kérése ellenére sem adták 

ki, mind igazak. A tudományvétel napján a kiküldöttek az említett Dorottya asszonyt 

és Gáspárt, a Radwan birtokon lévő birtokrészükön, az ország általános törvénye ér-

telmében [1519.] jan. 16-ra (ad 32. diem diei evocacionis) a nádori jelenlét elé idézték. 

Megjelenésüknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. 

D. 6. die diei evocacionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Orsics cs. lt. 58. 33. (DF 276906) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelö-
lés, 'par' megjegyzés, újkori jegyzet és kerek zárópecsét darabjai. (Hiányos.) 

898. 1520. április 19. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] Lajos 

királynak (H., Bo ), hogy Wylak-i Lőrinc c., Bosznia hg.-e, ob. 1519. nov. 6-án (32. 

die oct. fe. B. Michaleis arch., a. d. 1519.) Budán kelt és itt átírt, a konvent 1475. 

szept. 22-én kiadott jelentését (Isd. 790. sz.) is magában foglaló oklevelének értelmé-

ben, Weythy Péter királyi emberrel tanúul küldte András pap testvért, akik ápr. 17-én 

(f. III. prox. p. fe. B. Tyburcii et Valeriani mart.) a Baronya m.-i Pelerd birtokra men-

vén, a néhai Kysazzonffalva-i Isthwanffy János fia néhai István fiait: Jánost, Imrét, 

Ferencet és Pált, valamint a néhai Theremhegh-i Byka János fiát: Pétert máj. 1-jére (ad 
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oct. fe. B. Georgii mart.), a Pelerd birtokon lévő birtokrészek iktatását megakadályozó 

ellentmondásuk miatt a királyi jelenlét elé idézték, a néhai Bay-i Horwath Gergely 

lánya, Mezthegnyew-i Zerechen Lajos hitvese: Klára asszony ellenében. Megjelené-

süknek perük sem lehet akadálya, távolmaradásuk joghátrányt eredményez. D. 3. die 

diei execucionis prenotate, a. d. 1520. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. Archívum Maius. 68. 6. (DF 233516) Hátoldalán azonos kéz 
írásával tárgymegjelölés, egykorú feljegyzés és kerek zárópecsét maradványa. 

899. 1520. október 24. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) [egyház konventje] jelenti [II.] Lajos királynak 

(H., Bo), hogy 1520. aug. 20-án (in fe. B. Stephani primi regis Hungarorum, a. d. 

1520.) Posony-ban kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Iwan-i Pál 

királyi emberrel, az udvar különleges kiküldöttjével tanúul küldte Tamás pap testvért, 

akik okt. 9-én (f. III. prox. p. fe. B. Francisci conf.) a Baronya m.-i Monosthor, Arky 

és Laaz nevű birtokokra menvén, azokat a szomszédok és határtársak jelenlétében, a 

néhai Thwroz-i György, királyi pincemr. (pincernarius) egykori özvegyének, 

Apanaghfahv-i Apaffy Miklós jelenlegi hitvesének: Katalin asszonynak a tulajdonába 

akarták iktatni, mivel azok őt illetik, ám ezt Chemen-i Cheh János nevében Farkas 

István nevű familiaris-a, Monosthor-i Zalay István nevében Mezaros Gál nevű jobbá-

gya, Kapolna-i Zalay János nevében pedig Litteratus Mátyás nevű Monosthor-i 

officialis-a, ellentmondásukkal megakadályozták, amiért is a kiküldöttek [1521. ?] okt. 

6-ra a királyi személyes jelenlét elé (ad instanciam oct. fe. B. Michaelis arch. vestram 

personalem evocasset in presenciam) idézték őket, Katalin asszony ellenében. D. 16. 

die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 29640 (Gyfvár. Cista. Com. Bihar 4. 33.) zárt oklevél. (Hiányos.) 

900. 1520. október 24. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] Lajos 

királynak (H., Bo), hogy 1520. szept. 2-án (in fe. B. Emerici ducis et conf, a. d. 

1520.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Iwan-i [Pál]* királyi 
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emberrel tanúul küldte Tamás pap testvért, akik okt. 9-én ([f.] III. prox. p. fe. B. 

Francisci conf.) a Baronya m.-i Monosthor, Arky és Laaz nevű birtokokra menvén, 

azokat a szomszédok és határtársak jelenlétében, a néhai Thwroz-i~Thwroczy György, 

királyi pincemr. (mr. pincernarius) egykori özvegyének, Appanaghfahv-i Appaffy 

Miklós jelenlegi hitvesének: Katalin asszonynak a tulajdonába akarták iktatni, mivel 

azok őt illetik, ám ezt Chemen-i Cheh János nevében Farkas István nevű familiaris-a, 

Monosthor-i Zalay István nevében Mezaros Gál nevű jobbágya, Kapolna-i Zalay János 

nevében pedig Litteratus Mátyás nevű Monosthor-i officialis-a, ellentmondásukkal 

megakadályozták, amiért is a kiküldöttek [1521. ?] okt. 6-ra a királyi személyes jelen-

lét elé (ad instanciam oct. fe. B. Michaelis arch. vestram personalem evocasset in 

presenciam) idézték őket, Katalin asszony ellenében. D. 16. die diei execucionis 

prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 29641 (Gyfvár. Cista. Com. Bihar 4. 35.) Zárt oklevél. (Hiányos.) 
Megj.: *Az oklevél jelentő részéből kimaradt. 

901. 1521. április 2. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] Lajos 

királynak (H., Bo.), hogy 1521. márc. 7-én ( f . V. prox. an. fe. B. Gregorii pape, a. d. 

1521.) Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Poche-i János kirá-

lyi emberrel tanúul küldte Márton idősebb pap testvért, akik márc. 18-án (f. II. prox. 

p. domin Judica) a Soklyos mezőváros (oppidum) feletti Szí. Kereszt-kolostor pré-

postja: András testvér és az ágostonos szabályozott kanonokrend többi ottani tagjá-

nak (canonicus reguláris S. Augustini suprapellicitatus) Baronya m.-i Gewncher nevű 

birtokára menvén, annak határait bejárni, határjeleit pedig megújítani akarták, ám ezt a 

Baych-i Mindenszentek-kolostor ferences szerzeteseinek nevében Thothfalw-i jobbá-

gyuk: Bacha Péter, ellentmondásával megakadályozta, amiért is a kiküldöttek, az em-

lített időben és helyen, a Baych-i ferenceseket máj. 1-jére a királyi személyes jelenlét 

elé, a királyi udvarba idézték. D. 16. die diei exequucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 89152 (Esterházy hg. cs. lt. 96. 4. 43.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is tárgy-
megjelölés és kerek zárópecsét darabkái. 
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902. 1521. július 22. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Gywla-i László és 

Ferenc, fiaiknak: Györgynek és Jánosnak a terheit is átvállalva megjelenvén elmond-

ták, hogy ínségük miatt Henye-i Bernáttól 100 forintot kaptak kölcsön, amit majd 

szept. 14-én (ad fe. S. Crucis) kell a konvent színe előtt, teljes egészében visszafizetni-

ük, amit ha elmulasztanának, akkor a Baronya m.-i Nana birtokon lévő birtokrészük, 

külön bírói végzés nélkül is Bernát és örökösei tulajdonába kerül. D. in fe. B. Marié 

Magdalene, a. d. 1521. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 12. 1. (DF 260190) Hátoldalán kerek pecsét darabjai. 

903. 1523. március 23. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt Wyuarcz-i Schapecz 

János és Gergely, valamint Hegnowa-i Szabó (sartor) Miklós megjelenvén, minden 

peres ügyükben törvényes ügyvédjüknek hatalmazzák meg Grenyucz-i [?] Gregy[...] 

Gergelyt, [...] Greben-i Litteratus Balázst, Hegen-i Mihályt, Horzowa-i Schup[...] 

Györgyöt, [...], Symwnoych Jánost és Thompa Balthasar-t, továbbá Fylethyncz-i 

Hwzarczy Istvánt és Jánost, Benkowych Mihályt, Budor Andrást, Pwuek [?] Bernátot, 

Gerdái Jánost, Hegen-i Thomadowych Mihályt, Dwkan Györgyöt, Posga-i Litteratus 

Jánost, valamint Sabuyczazenthiwan-i Litteratus Jánost. D. f. II. prox. p. domin. 

Judica, a. d. 1523. 

E.: Jugoszl. Akad. 26. 12. (DF 232621) Nyílt oklevél. 

904. (1523.) július 27. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje előtt, az egyik részről 

Gywla-i~Gywlay Gergely, fiának: Andrásnak és lányainak: Barabarának, Erzsébetnek 

és Katalinnak a terheit is átvállalva, a másikról pedig Gywla-i László, Mvris [?] (dict.) 

Barbara asszonynak és Ferenc, Mvris [?] (dict.) Theodorus-nak és egy rokonuk fiának: 

Jánosnak és lányának: Annának a terheit is átvállalva, de minden más rokonuk nevében 

is megjelenvén elmondták, hogy egymás között olyan örökérvényű egyezségre jutot-
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tak, amelynek értelmében az említett Gergely, a Baranya m.-i Nana birtokon lévő teljes 

vásárolt birtokrészét, amelyet egykor Gywlay László és Ferenc adott el Henye-i 

Bernardus-nak, akitől azután ő vette meg, továbbá ezen László és Ferenc Baranya m.-i 

Hassagh, Heder, Belwar és Zemewl birtokokon lévő öröklött birtokrészeit, amelyek 

zálog címén jelenleg is Gergely kezén vannak, minden haszonvételükkel és tartozé-

kukkal, tudniillik művelt és műveletlen szántóföldekkel, földekkel, rétekkel, legelők-

kel, erdőkkel, cserjésekkel, berkekkel, a szőlők akóival (vinearum akonibus), folyóvi-

zekkel, halastavakkal, vízfolyásokkal (decursus aque), malmokkal és malomhelyekkel, 

valamint a rájuk vonatkozó zálog- és adásvételi oklevelekkel együtt átadja Lászlónak 

és Ferencnek, akik ezért cserébe a Baranya m.-i Emel, Ellend, Pethre és Palkonya bir-

tokokon lévő birtokrészeiket, amelyek 90 forint zálogösszegért jelenleg is Gergely 

kezén vannak, a fentiekhez hasonló tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt átadják 

Gergelynek, az említett 90 forintot azok vételárának ismerve el. László és Ferenc az 

átadott javaik háborítatlan birtoklásáért szavatosságot vállalnak, amit ha nem tartaná-

nak be, akkor a Gergelytől kapott birtokok visszaszállnak Gergelyre és örököseire. 

Erről a konvent, [...]* megerősített oklevelet ad ki. D. in fe. B. Septem Dormiencium, 

a. d. [1523.]* 

E.: §ÚA Révay cs. Gyulay It. 12. 7. (DF 260196) Hátoldalán egykorú kéz írásával 'Gregorius Gywlay* 
feljegyzés, valamint újkori tárgymegjelölés. Alján a konvent kétszínű zsinóron függő pecsétje. 

Megj.: ' A plica takarásában. 

905. 1523. szeptember 4. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] Lajos 

királynak (H., Bo ), hogy Wylak-i Lőrinc c., Bosznia hg.-e, ob. 1523. aug. 28-án ( f . 

VI. prox. p. fe. B. Bartholomei ap., a. d. 1523.) Budán kelt és itt átírt oklevelének 

értelmében kiküldte Mihály pap testvért, aki szept. 3-án (f. V. prox. p. fe. Decoll. B. 

Johannis Bapt.) Bathya-i Nagyobb (maior) György és fráter-e: György, Pakay László 

és Bathya-i János, Miklós és egy másik Miklós Baranya m.-i Bathya birtokon lévő 

házaihoz ment, ahol őket, Bathya-i György és frater-e, valamint Pakay László kivéte-

lével személyesen meg is találta és az ob. említett oklevelét nekik bemutatva felszólí-

totta őket, hogy szept. 17-én (15. die a die exhibicionis presentem litterarum dicti 

domini Laurencii) személyesen vagy ügyvédjeik révén, a király színe előtt, Warda-i 
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Mihály ellenében jelenjenek meg, az ob. levelében foglalt tetteikről adjanak számot, az 

abban említett familiaris-aikat és jobbágyaikat pedig állítsák elő. Ha ezeket elmulaszta-

nák, joghátrányt szenvednek. D. 2. die diei exequucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: DL 89177 (Esterházy hg. cs. lt. 26. B. 152.) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés, előbbiben 'Bathyay' névalak, egykorú feljegyzés, valamint kerek zárópecsét da-
rabjai. 

906. 1523. október 13. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] Lajos 

királynak (H., Bo), hogy 1523. aug. 31-én (in profé. B. Egidii abb., a. d. 1523.) Bu-

dán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Kerthweles-i Gergely, királyi 

emberrel tanúul küldte Márton pap testvért, akik okt. 11-én (die domin. prox. p. fe. B. 

Dionysii et sociorum eius) Soklyos városba (civitas) mentek, ahol a távol lévő Peren-i 

Pétert okt. 25-re (ad 15. diem diei evocacionis) a királyi személyes jelenlét elé idézték 

és a parancslevélben szereplő üggyel kapcsolatos okleveleinek bemutatására kötelez-

ték ellenfele, More Fülöp választott pécsi püspök ellenében. Megjelenésének pere sem 

lehet akadálya, távolmaradása vagy az oklevelek be nem mutatása joghátrányt ered-

ményez. D. 3. die diei execucionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Kolozsvár Akad. lt. Gyulay-Kuun cs. lt. 49. (DF 252636) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz 
írásával is tárgymegjelölés, egykorú feljegyzések, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

907. 1523. október 16. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] Lajos 

királynak (H., Bo.), hogy 1523. szept. 13-án (in profé. Éxalt. S. Crucis, a. d. 1523.) 

visegrádi curia-jában kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, kiküldte 

Márton pap testvért, aki okt. 13-án (f. III. prox. an. fe. B. Galli conf.) Chetthye-i Já-

nos, Mo. egykori alnádorának Lelez nevű birtokára menvén, és a királyi oklevelet fel-

mutatva, felszólította az akkor éppen távol lévő Jánost, hogy okt. 27-én (15. die diei 

exhibicionis litterarum) a királyi személyes jelenlét előtt személyesen vagy ügyvédje 

révén jelenjen meg és More Fülöp választott pécsi püspök ellen elkövetett tetteiről 
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adjon számot. Távolmaradása joghátrányt eredményez. D. 4. die diei execucionis 

prenotate, a. d. supradict. 

E.: Kolozsvár Akad. lt. Gyulay-Kuun cs. lt. 50. (DF 252637) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz 
írásával is tárgymegjelölés, egykorú feljegyzések, valamint kerek zárópecsét darabkái. A 18. szá-
zadi tárgymegjelölés magyar nyelvű szövege: „More Phülöpnek Cretie János Magyarországi 
vicepalatinus ellen való ammonitioja certificatioja A 1523" 

908. 1524. július 7. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] Lajos 

királynak (H., Bo.), hogy Wylak-i Lőrinc c., Bosznia hg.-e, oh. 1524. jún. 27-én (in fe. 

B. Ladislai regis et conf., a. d. 1524.) Rahowcha-n kelt és itt átírt oklevelének értel-

mében kiküldte Tamás pap testvért, aki júl. 5-én (f. III. prox. p. fe. Vis. B. virg. 

Marié) a néhai Gybarth-i Kesserew István fiát: Kesserew Mihály boszniai püspököt, 

bár az Odi nevű birtokon lévő házában nem találta, felszólította, hogy júl. 19-én (ad 

15. die diei evocacionis) a király színe előtt, személyesen vagy ügyvédje révén, jelenjen 

meg és a pécsi kápt. ellen elkövetett tetteiről adjon számot Ha ezeket elmulasztaná, 

joghátrányt szenved. D. 3. die diei exequcionis prenotate, a. d. supradict. 

E.: Archív Hrvatske. Draskovics cs. lt. 59. 86. (DF 279470) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgy-
megjelölés, 'par' megjegyzés és kerek zárópecsét nyoma. 

909. 1524. szeptember 11. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II ] Lajos 

királynak (H., Bo.), hogy 1524. júl. 19-én ( f . III. prox. p. fe. Div. ap., a. d. 1524.) 

Budán kelt és itt átírt parancsleveiének engedelmeskedvén, kiküldte János pap testvért, 

aki szept. 9-én (f. VI. prox. p. fe. Nat. B. virg. Marié) Crasso várba menvén, és ott 

Baroth-i Mátyás vránai peijelt és officialis-át: Bankhaza-i Boroslo Mátét, a vár 

castellanus-át - bár Mátyást személyesen nem találta ott - , a király oklevelét felmutat-

va, felszólította, hogy szept. 23-án (in 15. die diei exhibicionis presencium litterarum) 

a királyi személyes jelenlét előtt, személyesen vagy ügyvédjük révén, jelenjenek meg és 

a Bakmonostra-i Warday Mihály ellen elkövetett tetteikről adjanak számot, ellenkező 

esetben joghátrányt szenvednek. D. 3. die diei exequucionis prenotate, a. d. supradict. 
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E.: DL 89196 (Esterházy hg. cs. lt. 26. B. 159.) Hátoldalán azonos kéz írásával tárgymegjelölés, egy-
korú feljegyzések és kerek zárópecsét darabkái. 

910. 1524. október 28. 

A pécsváradi (Pécsvaradiensis) monostor konventje előtt Zapolya-i Dienessfy 

István fia: Miklós, hitvesének, a néhai Berizló Péter veszprémi püspök és dalmát-

horvát-szlavón bán soror-jának: Orsolya úrasszonynak, valamint tőle született lányai-

nak: Annának, Katalinnak, és Orsolyának a terheit is átvállalva megjelenvén elmondta, 

hogy az említett Berizló Péter, még élete során, hogy saját ínségén és bánsága határai-

nak veszedelmein (periculum [...] confiniorum dicti banatus sui) enyhítsen, 7 ezüst 

ivóedényt (scutella) és 1 ezüstözött kancsót (canterus, acc.: cantellum) a néhai Cser-

nek-i Dessewffy Ferencnek elzálogosított, és bár azok visszaváltása a közeli rokonság 

miatt (iuxta propinquam lineam ffaternitatis) az említett Miklósnak és hitvesének a 

feladata lenne, ínségük miatt azonban csak azok eladására gondolhattak. Ezért Miklós, 

miután aranyműves mr.-ekkel (mr. aurifaber) elvégeztette ezen tárgyak megmérését 

(ponderacio) és felbecslését, megtudta, hogy azok a zálog összegénél 80 forinttal ér-

nek többet, ezért eladja azokat Dessewffy Ferenc özvegyének: Dorottyának és fiainak: 

Jánosnak, Istvánnak, Ferencnek, Györgynek, Miklósnak és Lászlónak, a tőlük átvett 

80 új forintért, semmilyen jogot sem tartva fenn maguknak azokkal kapcsolatban, há-

borítatlan birtoklásukért pedig szavatosságot vállalva. Ha ez utóbbit nem tartaná be, 

akkor a vevők az ő Posega m.-i Zakorenja nevű birtokán lévő 2 jobbágytelkét - ame-

lyek közül az egyiken Valkovits Bálint, a másikon pedig Mosznarevits Pál jobbágy 

lakik - , valamint Pribinye nevű birtokának a felét, zálog címén, a jelen oklevél erejével 

elfoglalhatják, és azokat csak az említett 80 új forint visszafizetése esetén kell vissza-

adniuk. D. in fe. B. "Simonis et Jude ap., a. d. 1524. 

E . : -
Má.: Sáros m. közgyűlése, 1826. jan. 25. DL 74679 (Dessewffy gr. cs. lt. M. 9.) fol. 208-210. (79. 

sz.). 

911. 1525. szeptember 20. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje jelenti [II ] Lajos király-

nak (H., Bo ), hogy Beithewk-i Dragfly János c., ob.-nak a néhai Mezthegnyew-i 
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Zerechen Lajos özvegye: Klára asszony és fia: János számára, Gywla-i Gergely ellené-

ben kiadott oklevelének értelmében, Naghwath-i Isthwanffy Lászlóval, a királyi udvar-

ból az ob. által kiküldött királyi emberrel tanúul küldte János pap testvért, aki szept. 

18-án (f. II. prox. an. fe. B. Mathei ap. et ev.) a Baronya m.-i Kew birtokra, illetve 

annak a néhai Zekchew-i Herczeg Ferenc és fiai tulajdonában lévő felére menvén, azt a 

szomszédok és határtársak, tudniillik Kysazzonfalwa-i Isthwanffy János és Ferenc 

Karanch-i officialis-ai: Abolma-i Thewrewk Zsigmond, Paka-i Ferenc és Litteratus 

Bertalan, továbbá Zekchew-i Herczegh György Zewlews-i jobbágyai: Bergengye-i 

Benedek, Thapaz-i Benedek és Ispán Lőrinc jelenlétében Klára asszony és fia tulajdo-

nába akarták visszaiktatni, ám ezt az ura, Gywla-i Gergely nevében megjelenő 

Wersend-i Nagh Balázs, visszaűzve őket, megakadályozta, amiről a konvent okt. 2-ra 

(ad 15. diem diei huiusmodi exequucionis) jelentést küld a királynak, valamint vissza-

küldi az ob. oklevelét is, amelynek eljére (caput) a szokott módon (more solito) jelö-

lésként (ad indicatorem) pecsétjét is ráhelyezi. D. 3. die diei exequucionis prenotate, a. 

d. 1525. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 12. 12. (DF 260201) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés, valamint kerek zárópecsét darabjai. 

912. 1525. szeptember 25. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor konventje tudatja, hogy a súlyos, 

ágyban fekvő beteg Gywla-i Gergely kérésére, bevallásának meghallgatása végett ki-

küldte hozzá János és István pap testvéreket, akik szept. 24-én (die domin. prox. p. fe. 

B. Mathie ap. et ev.) Gergelynek Gywla birtokon álló házához mentek, ahol is ő, min-

den peres ügyében, ügyvédjeinek hatalmazta meg Rewa-i Ferencet, Petherfalwa-i Bar-

nabást, Mera-i Mihályt, Beczencz-i Pált, Wersend-i Nagh Balázst, Boghka-i Jánost, 

Zenthiwan-i Dako Pétert, Litteratus Gergelyt, Thynody Pétert, Tharda-i Jánost, 

Mykola-i Litteratus Gergelyt, Lad-i Ferencet, Odwarcz-i Thyncz Istvánt és a Budán 

lakó Fychor Benedeket. D. f. II. prox. an. fe. B. Michaelis arch., a. d. 1525. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay lt. 12. 14. (DF 260203) Nyílt oklevél. 
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913. 1526. március 26. 

A pécsváradi (Pechwaradiensis) monostor / egyház konventje jelenti [II.] 

Lajos királynak (H., Bo.), hogy 1526. márc. 18-án (in domin. Judica, a. d. 1526.) 

Budán kelt és itt átírt parancslevelének engedelmeskedvén, Poche-i 

Thewrewk~77ierewA: János királyi emberrel tanúul küldte István pap testvért, akik 

márc. 24-én (in vig. fe. Ann. B. virg. Marié) a Baronya m.-i Kew birtokra 

menvén, annak azon felét, amely egykor a néhai Herczeg-Herczegh Ferencé volt, 

most a szomszédoknak és a határtársaknak, tudniillik Gywla-i~Gywlay Gáspár és 

László, Monosthor-i Zalay István, Kewesd-i Rwthyn Ambrus, továbbá az említett 

néhai Herczeg Ferenc három unokája, vagyis Zerechen János fia: Rwthe Ferenc, a 

néhai Herczeg Miklós fia: Mátyás és Herczegh Ferenc fia: Kys Vince, 

nemkülönben pedig Adoryan-i Bosok Mátyás és Ersewk Ferenc, Zenththamas-i 

Nagh Tamás és Zalanczy Ferenc, Danoch-i Thewrewk Demeter és [...]ws Tamás 

nemeseknek, akiknek az említett Kew birtokon szintén volt birtokrészük, és 

másoknak a jelenlétében, Gywla-i Gergely tulajdonába visszaiktatták. Ugyanazon 

a napon az említett birtokon a néhai Mezthegnyew-i Zerechen Lajos özvegyét: 

Klára asszonyt és fiát: Zerechen Jánost, új ítélet meghozatala végett ápr. 7-re (ad 

15. diem diei huiusmodi evocacionis) a királyi személyes jelenlét elé idézték -

ahova az ob. által korábban kiadott oklevelüket is magukkal kell vinniük - , 

Gywla-i Gergely ellenében. Ha az említett oklevél nélkül, vagy egyáltalán nem 

jelennek meg, joghátrányt szenvednek. D. 3. die diei exequucionis prenotate, a. d. 

supradict. 

E.: SÚA Révay cs. Gyulay It. 13. 3. (DF 260208) Hátoldalán azonos és 18. századi kéz írásával is 
tárgymegjelölés, egykorú feljegyzések és kerek zárópecsét maradványa. 
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