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Szlavóniának a Dráva folyótól a Gozd (Kapella) hegységig terjedő területet
nevezzük, ez a Dráva-Száva közének nyugati felét és a Kulpa, Una, Orbász folyók
vidékét jelenti.1 A terület magyar uralom alá kerülésének idejéről és módjáról
megoszlanak a vélemények, azonban az a legvalószínűbb, hogy már a XI. század
vége előtt a magyar uralkodók fennhatósága alatt állt.2 Szlavónia természetes határral
(Dráva3)

különül(t)

el

Magyarországtól,

és

területén

tartományi

jellegű

különkormányzat alakult ki. Élén a bán (lat. banus) állt, aki a király teljhatalmú
kinevezettje volt. Gyakorolta a tartomány lakosai felett a legfőbb bírói hatalmat,
kinevezte az ispánokat és a várnagyokat, vezette az itt összegyűlt katonaságot és

1

Szlavónia két részre tagolódik: Alsó- és Felső Szlavóniára. Felső-Szlavóniát Zágráb, Varasd és

Kőrös megyék, míg az alsót Orbász, Dubica és Szana alkotják. Ez utóbbi területről meglehetősen
kevés forrás áll rendelkezésünkre. (A szlavón megyék kialakulásával foglalkozik: Kristó, Vármegyék
305-330. p. Az alsó-szlavóniai megyékre lásd: Thallóczy) A Korai Magyar Történeti Lexikon számára
Rokay Péter és Takács Miklós tollából született meg a Szlavóni címszó. (KMTL 650-52. p.)
2

Szlavónia magyar uralom alá kerülésével (és egyáltalán Szlavónia középkori történetével)

viszonylag kevés magyar kutató foglalkozott. A XIX. században Pesty Frigyes és Pauler Gyula úgy
látta, hogy a terület már Szent László horvátországi hadjárata előtt is magyar fennhatóság alatt állt,
valószínűleg már a honfoglalás idejétől (körülbelül 900-tól) kezdve és gyepűt képezett a magyar
szállásterület és a szomszédos államok között. Karácsonyi János a Századok 1901-es évfolyamában
megjelent Halvány vonások hazánk Szent István korabeli határairól című cikkében úgy foglalt állást,
hogy a Dráva-Száva köze lakatlan terület, gyepűelve volt és csak Szent László ideje alatt népesült be.
(Karácsonyi, Halvány vonások 1043, 1057. p.) Ezt az elméletét 1916-ban módosította. Fenntartotta,
hogy a Dráva-Száva köze első királyunk uralkodásának idején még nem tartozott Magyarországhoz,
de ugyanúgy elvetette azt a nézetet is, hogy a horvát uralkodók fennhatósága érvényesült volna itt. A
terület véleménye szerint a bajor hercegek uralma alatt állott, egészen az 1080-as évekig és I. László
foglalta el azt, valószínűleg 1082-83 fordulóján. (Karácsonyi, Szent László, 1-34. p.) A közelmúltban
Györffy György Pesty Frigyes és Pauler Gyula elméletét újította fel a terület feletti korai magyar
uralomról. (Györffy, 231-234.) Ezzel szemben Kristó Gyula szerint a kérdéses terület „senkiföldje”
volt a X-XI. században, sem Magyarország, sem pedig Horvátország nem tudta megvetni itt a lábát. A
magyar fennhatóság a zágrábi püspökség megalapításával (I. László) erősödött meg. (Kristó,
Vármegyék 307-308. p., Kristó, Széttagolódás 84-94. p.) Legutóbb Zsoldos Attila vette vizsgálat alá a
témát Egész Szlavónia bánja című cikkében, melyben Györffy elmélete mellett foglalt állást.
(Zsoldos, Egész Szlavónia 269-281.) Szlavónia fogalmának változásáról lásd: Bak, Történeti
topográfia, 56-58. p., Kristó, Tájszemlélet 115-125. p.125. p.
3

A Dráva nem minden korban képezte Szlavónia határát. A XII. században a dél-dunántúli megyék

(Zala, Somogy, Baranya) átnyúltak rajta és csak a XIII. századra kristályosodott ki az a helyzet,
amellyel tárgyalt korszakunkban is találkozhatunk. (Kristó, A vármegyék 308-309. p.)
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1255-től kezdődően pénzt is veretett.4 Szlavónia az Árpád-korban a dinasztikus
osztozások során nem egyszer került a királyi családból származó fiatalabb fiú, a
herceg (lat. dux) kezébe. Ez veszélyes is lehetett, hiszen például V. István hercegként
önálló külpolitikát folytatva önállósodni igyekezett.5 Az Anjou-korban6 szintén
találkozunk a tartomány élén hercegekkel (Anjou István, Bajor Margit és Durazzói
Károly), de ők maradéktalanul igazodtak az uralkodó akaratához.7
Jelen dolgozat első részében a 14. századi szlavón hercegek és bánok8 oklevéladó
tevékenységét tekintem át, a második nagy egységet pedig az általuk kiadott
oklevelek regesztái adják. Vizsgálódásaim kezdőpontját 1323 jelenti. Ebben az évben
került a században először a magyar uralkodóhoz feltétlenül hű ember a
különtartomány élére, Gut-Keled nembeli Felsőlendvai Miklós személyében és ekkor
vette kezdetét Szlavóniában az ország más részeihez hasonlóan a „károlyi
4

A bán tisztsége valószínűleg avar eredetű és a trpimirovići horvát államban egy, azt időben

megelőző, önálló állam létének maradványa volt. Kristó Gyula a magyar állam bánságának
magyarázatát az egykori horvát állam létében látta. (Kristó, Széttagolódás 84-88. p.) A szlavón bán
tisztségével foglalkozott: Zsoldos, Egész Szlavónia bánja. 269-281. p. Kristó, Tájszemlélet 116-118.
p. Korbuly Imre A báni méltóság című, 1868-ban megjelent könyvében. (Korbuly, 1868. Ismertetése:
Pesty, 1868) és a könyv kivonatát adó cikkében (Korbuly, 1869) A báni tisztségről lexikon-szócikket
írt Almási Tibor a Korai Magyar Történeti Lexikonba. (KMTL 78. p.)A macsói, szörényi, szrebreniki
és jajcai bánsággal Pesty Frigyes foglalkozott, a bánok részletes, 1526-ig menő archontológiáját adva,
a Szörényi Bánság esetében pedig annak történetét és közjogi helyzetét egészen saját koráig vitte el és
a területen lévő településekről is közöl egy-egy szócikket. (Pesty, Macsói, Pesty, Nándor-fejérvári,
Pesty, Szörényi)
5

Kristó, Széttagolódás. 84-79. p. Zsoldos, Ifjabb király. Az Árpád-kori Szlavóniát vizsgálta: Kristó,

Különkormányzat, Kristó: Széttagolódás A XI. századi hercegséggel foglalkozott: Kristó, Hercegség.
Az Árpád-kori szlavón hercegnőket Zsoldos Attila tette vizsgálat tárgyává: Zsoldos, Ducissa.
6

A korszak átfogó képét lásd: Bertényi, Anjou-kor, Károly Róbert, Hóman-Szekfű, Milleniumi, Pór:

Nagy Lajos, Engel, Szent István 108-165. p. Bertényi, Tizennegyedik. Šišić, Pregled 212-225., Klaić,
Povijest 333-379. p.
7

István herceg Károly és Łokietek Erzsébet ötödik, legkisebb fia. Szlavónia élén 1350-ben, majd

1353-54-ben állt. (Életére és hercegségeire lásd: Halász, Anjou István herceg.) 1354. augusztus 9-én
bekövetkezett halála után névleg csecsemő fia: János állt a tartomány élén, de azt ténylegesen
felesége, Bajor Margit hercegnő vezette egészen 1356 elejéig. (Életére és magyarországi
tevékenységére vonatkozóan lásd: Halász: Bajor Margit) Durazzói Károly a nápolyi Anjou-ház
Durazzói-ágából származott, és az akkor gyermektelen I. Lajos magyar király kérésére 1364-ben
küldték Magyarországra. (Wertner, Genealógia 74. p.)
8

A tárgyalt korszak hercegeinek és bánjainak sorozatát lásd az 1. számú mellékletben
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restauráció”. I. Károly király (1301-1342) Miklós kinevezésével azt is nyilvánvalóvá
tette, hogy az addig őt támogató, de uralmának teljesen be nem hódoló családokkal
(pl. Šubićok) szemben is érvényesíteni kívánja saját akaratát.9 A záró dátumot, 1381et pedig az indokolja, hogy Cudar Péter második bánsága után az uralkodó addig a
korszakban példátlan módon egyszerre két embert - Bánfi Istvánt és Jánost - nevezett
ki Szlavónia élére. Ez a nagy jövő elé néző megoldás pedig már átvezet minket a
következő, nyugtalanságokkal teli korszakba.10 Vizsgálódásaim körébe vontam
minden olyan oklevelet, melyet a szlavón (1346 és 1356 között a szlavón-horvát)
bánok, valamint a szlavón (szlavón-horvát-dalmát) hercegek adtak ki.11 Nem
foglalkoztam

viszont

a

horvát-dalmát

bánok

által

folytatott

oklevéladó

tevékenységgel, hiszen az jórészt a dalmát városokban kialakult és a magyartól eltérő
okleveles gyakorlatban gyökerezik.

9

Engel Pál, Az ország újraegyesítése. 132. p. Kristó, 1988. 66-90. p.

10

A Nagy Lajos halálától Zsigmond trónra lépéséig eltelt időszakkal a közelmúltban részletesen

foglalkozott Süttő Szilárd (Süttő, 2003.) A korszakról korábban Fügedi Erik írt, „Könyörülj, bánom,
könyörülj ….” című művében. (Fügedi, Könyörülj)
11

A szlavón hercegek (és hercegnő) oklevéladó tevékenysége a században nem különbözött

lényegesen a szlavón bánok oklevéladó tevékenységétől, ezért is lehetséges egy keretben tárgyalni a
kettőt. A közöttük meglévő eltérésekre a vonatkozó helyeken mindig felhívom a figyelmet. Itt kell azt
is megjegyeznünk, hogy a kőrösi ispánok helyzete (és ebből adódóan diplomatikai tevékenysége)
eltérő a többi comesétől. (A részéletekre lásd: Halász, Kőrösi)
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A szlavón báni oklevelek külső ismertetőjelei12
Az oklevelek anyaga.13
A ránk maradt eredeti hercegi és báni okleveleket minden esetben kétféle anyagra
írták: papírra és pergamenre. A pergamen típusa általában északi (német), azaz mind
a két oldalán egyformán kidolgozott.14 A ránk maradt első báni papíroklevél Ákos
Mikcs 1335. május 9-én kelt kiadványa, mely egy zálogbirtok visszaváltását
tartalmazza.15 Az 1350-60-as évekig megfigyelhető, hogy a kevésbé jelentős
ügyekben is pergamenoklevelet állítottak ki, majd később az a gyakorlat érvényesült
minden esetben, hogy papíron a nem maradandó értékűnek szánt dokumentumokat
(pl. mandátumokat), míg pergamenen az örök érvényre szánt ítéletleveleket,
privilégiumokat adták ki.16 A báni kancellária valószínűleg itáliai eredetű papírt
12

A szlavón bánsághoz hasonló, a középkori Magyarország másik különkormányzati területét vezető

erdélyi vajda középkori oklevéladási tevékenységével Borsa Iván foglalkozott. (Janits, 76-105. p.) A
középkori nagybírák közül a nádor diplomatikáját Nyers Lajos tette vizsgálat tárgyává (Nyers, 30-75.
p.) az országbíró oklevéladását Bertényi Iván dolgozta fel. (Bertényi, Országbíró, 196-232. p.)
(Szepesi Jakab országbíróról írott művében külön fejezetet szentelt diplomatikájának. Bertényi,
Szepesi 84-90. p.) A pozsegai káptalan oklevéladási tevékenységéről Koszta László írt (Koszta,
Pozsega), míg a horvát Mirjana Matijević Sokol a knini káptalan okleveleivel foglalkozott (Matijević
Sokol, Struktura) Solymosi László a nádor és az országbíró oklevéladásának kezdeteit vizsgálta,
(Solymosi, Világi bíráskodás) valamint a székesfehérvári káptalan hiteleshelyi működését. (Solymosi,
Székesfehérvár) Piti Ferenc a Lajos trónra lépte után a királyi kancellária oklevéladásban
bekövetkezett néhány változásra figyelt fel. (Piti, Új elemek) A pápai oklevelekkel Fejérpataky László
és Áldásy Antal foglalkozott (Fejérpataky-Áldásy). Ludmila Sulitková az utolsó Árpád-házi uralkodó
kancelláriájának és okleveleinek jellegzetességeit tette vizsgálat tárgyává. (Sulitková, III. András)
Trostovszky Gabriella az esztergomi káptalan okleveleivel foglalkozott. (Trostovszky)
13
14

Szentpétery, 9–10. p. Az oklevéltan rövid összefoglalását lásd: Solymosi, Oklevéltan
A dalmát városokban (Zára, Nona stb.) általában déli típusú (azaz csak az egyik oldalán

kidolgozott) hártyát használtak.
15

MOL DL 40 693 Az első papírra írt nádori kiadvány 1335-ből (Nyers 50. p.) az első országbírói

pedig 1331-ből származik. (Bertényi, Országbíró 196. p.) Az első papíroklevél, amelyet
Magyarországon állítottak ki, Gentilis pápai legátus 1310. május 12-én, Pozsonyban kelt oklevele.
(Bogdán, Papíripar 19. p.) A MOL első, magyarországi oklevéladó által kibocsátott papíroklevele
1312-ből származik. (Levéltártörténet 33. p.) A XIV. századi papírokleveleken lévő vízjelekkel
foglalkozott: Szőnyi I. László. Tanulmányában Ákos Mikcs fenti oklevelén lévő vízjegyet közli
(madár), de nem sikerült azonosítani származási helyét. (Szőnyi)
16

Azt, hogy milyen anyagra (papírra vagy pergamenre) írták az oklevelet, néha az esetleges átírások

során az átíró diploma megőrizte számunkra. Így tudjuk, hogy a zágrábi káptalan 1360. március 27-én
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használt.17 Egyetlen függőpecséttel ellátott, papírra írott dokumentumot sem
ismerünk. Ennek az oka az, hogy mivel a papír a függőpecsét nagyobb súlyát nem
bírja el, könnyen kiszakadt volna belőle és ezzel érvénytelenné vált volna az oklevél.
Az oklevelek alakja18
Az oklevelek alakja minden esetben szabályos (a pergamen esetleges megnyúlásától
és az oklevél csonkulásától eltekintve). A sorok a hosszabb oldallal futnak
párhuzamosan, carta transversát, azaz álló alakú oklevelet a 14. századi báni
kiadványok között nem találunk. Olyan oklevelet, melyet több papír- vagy
pergamendarab összeillesztésével vagy könyv alakban állítottak ki, a korszakból
szintén nem ismerünk.19 Az oklevelek méretét az adott ügyben leírandó szöveg
mennyisége határozta meg. A papíroklevelek szélessége általában a papírívek
méretéhez igazodik, 21,5-22,5 cm közötti méretek fordulnak elő. Hosszúságukat
pedig az adott ügy terjedelme határozta meg, találunk közöttük keskeny cédulákat20
(21,8X7,3 cm) csakúgy, mint majdnem négyzet alakú okleveleket (20,5X22,5 cm).21
A 14. század általam tárgyalt korszakában soha nem írták az oklevél szövegét a
hátlapra, oda csak az ügyviteli szempontból fontos feljegyzések, illetve a külzet
került.22

kelt pátensét papírra írták. („exhibuit nobis nostras patentes carta papirea scriptas”) zágrábi káptalan,
1372. november 8. (MOL DL 100 133)
17

Bogdán István becslése szerint a Magyarországon használt papírok 80%-a Itáliából, 10%-a

Franciaországból és 10%-a közelebbről meg nem határozható helyről származott. A zágrábi
kancellária a területi közelsége miatt is nagy valószínűséggel az itáliai papírt használta. (Bogdán,
Papíripar 23. p.)
18

Szentpétery, 10-11. p.

19

Későbbi korszakból maradt ránk könyv alakban kiállított diploma, Corvin János herceg kiadványa

1495-ből. (1495. augusztus 29. MOL DF 231 190)
20

Pl.: Cudar Péter, 1374. november 17. (MOL DF 230 572)

21

Pl.: Cudar Péter, 1373. május 8. (MOL DF 230 559)

22

Később már találunk olyan báni oklevelet, melyen nemcsak a külzet, hanem a szöveg egy része is a

hátlapra került. Pl.: Cillei Hermann szlavón bán 1425. március 31-én kelt oklevelén a külzet és az
oklevél érdemi részének hat sora került a hátlapra. Az előlap írásképén látszik, hogy az írnok a végén
már igyekezett sűrűbben írni a sorokat, jobban összeszorította a szöveget, mindennek ellenére
azonban az nem fért ki az előlapra. (MOL DL 43 628)
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Az oklevelek külső beosztása.23
A bánok kancelláriájából kikerülő privilegiális oklevelek mindegyike gyakorlott
kezekre valló, gondos munka. A pergamenlapokat általában megvonalazták, de nem
csak a sorokat húzták meg (vagy láthatóan ónnal vagy vakvonalakkal), hanem a két
szélen a „margó” kezdetét is jelezték.24 A sorok általában 5-8 milliméter szélesek.25
Sok esetben nemcsak a szükséges számú vonalat húzták meg, hanem az egész
pergamenlapot megvonalazták.26 A díszesebb okleveleken gyakran kiemelték a
kezdőbetűt (iniciálé). Ennek többféle változatát alkalmazták: volt, hogy csak
nagyobb betűt (2-3 sor magas) rajzoltak és a – jellegzetes módon, két vonallal
megrajzolt – betű szárait üresen hagyták,27 néha azonban a szárakat tintával
kitöltötték.28 Díszes, a kódexekéhez hasonlító iniciáléra csak néhány példát
ismerünk. Azonban ezek is nagyon egyszerűek, pusztán növényi indák
összekapcsolódását

ábrázolta

a

művész.29

Speciális,

az

oklevelek

belső

jellegzetességeinél is tárgyalandó csoportot jelentenek azok az iniciálék, ahol a betű
egyik szárát a díszítéssel kereszt alakúra formálták. A báni oklevelek közül csak
nagyon kevés ilyet ismerünk.30 Az iniciálét sok esetben egyszerűen kihagyták az

23

Szentpétery, 12. p.

24

Ilyen estekben a pergamenlap két rövidebb szélén még azokat az apró lyukakat is lehet látni, ahol

kifeszítették azt. Ezen lyukak egymástól való távolsága igen gyakran megegyezik a vonalak
távolságával.
25

Pl.: Margit hercegnő, 1355. december 20. (MOL DF 256 900) és 1355. március 1. (MOL DF 255

432)
26

Pl.: István herceg, 1353. május 28. (MOL DF 256 379), Margit hercegnő, 1356. január 10. (MOL

DF 218 559), Paksi Leusták, 1358. január 24. (MOL DL 41 332), Kanizsai István, 1364. március 3.
(MOL DL 34 105)
27

Pl.: Paksi Leusták, 1362. április 5. (MOL DL 49 621)

28

Pl.: István herceg, 1353. március 10. (MOL DF 267 988) Ezen belül speciális csoportot képviselnek

azok az iniciálék, ahol a kitöltött szárú betűre díszítésképpen még szintén tintával kitöltött köröket
festettek. (pl.: Lackfi István, 1352. december 5. MOL DF 255 425)
29

Pl.: Ákos Mikcs, 1341. április 12. (MOL DF 230 373), Szécsi Miklós, 1347. április 15. (MOL DL

100 034), Cudar Péter, 1379. augusztus 5. (MOL DF 256 612)
30

Pl.: Pakis Leusták, 1359. (a dátum napi része hiányzik) MOL DF 282 336), Szécsi Miklós, 1366.

október 25. MOL DL 95 012) Az Árpád-kori oklevelek grafikus szimbólumaival (közöttük a
keresztel) foglalkozott Solymosi László. (Solymosi, Grafikus)
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oklevélből, vagy az írnok figyelmetlenségéből vagy sietségből.31 Az első sor
hosszított betűkkel való írására (scriptura longior) a korszak báni anyagában
egyetlen példát sem ismerünk.
A mandátumok esetén az írnokok nem törekedtek feltétlenül a gondos munkára,
hiszen ezek nem voltak jogbiztosító értékű iratok, csak átmeneti fontosságuk volt. A
papíríveket nem vonalazták meg, a margót sem jelezték. Így a sorok kezdete és vége
nem minden esetben esik egy vonalba. A privilégiumoknál használt iniciáléval sem
találkozunk. A papírra írott báni oklevelek esetében igen gyakran találkozunk azzal a
jelenséggel, hogy az anyag felső szélén az előző dokumentum utolsó sorából lenyúló
szárak láthatóak. Valószínű tehát, hogy egy ív papírt egyszerre írtak tele, miután
pedig elkészült, felvágták. Másik eset az, ha az írnok elrontotta a kezdősort, és mikor
észrevette, egyszerűen levágta és újrakezdte az írást.32
Az oklevelek írása33
A szlavón bánok kancelláriáján kiállított oklevelek írása a korszakban általánosan
jellemző gótikus kurzív.34 A számokat vagy betűkkel jelezték (római számok)35 vagy
teljesen kiírták.36 A 14. századi báni oklevelekben nem találunk arab számokat. Az
írás a mandátumokban, a „damus pro memoria” oklevelekben általában kevésbé
rendezett, nehezen olvasható, gyakoribbak bennük a betoldások, kihúzások.37 Ezen
31

Oka lehetett még az iniciálé elhagyásának az is, hogy ebben az esetben a kiállított oklevélért

magasabb díjat kellett fizetni. Pl.: István herceg, 1353. december 8. (MOL DF 267 989), Cudar Péter,
1379. augusztus 5. (MOL DF 256 612)
32

Pl.: Cudar Péter bán 1378. október 6-án kelt oklevelének felső szélén a lenyúló szárak helyzete

tökéletesen megegyezik az oklevél kezdősorában az első pár szó lenyúló száraival. (MOL DL 87 514)
33
34

Szentpétery, 12-13. p., Perger I/74-94. p.
Mezey, 1962. 71-72. p. A paleográfia általános, tankönyvi összefoglalását lásd: Érszegi,

Paleográfia. Az erdélyi (román) paleográfiára és a paleográfia általános európai fejlődésére és
történetének összefoglalására lásd: Jakó, Írástörténet. Hátránya, hogy a középkori magyar állam teljes
területére nem ad összefoglalást.
35

Pl.: Hahót Miklós, 1343. október 8. (MOL DF 261 640) Perger 124-151.

36

Ilyen leggyakrabban az évszám utolsó számjegye(i) esetében fordul elő. Pl.: Szécsi Miklós, 1347.

február 9. (MOL DL 100 033)
37

Pl.: Szécsi Miklós 1372. december 8-án kelt oklevelében olvasható per dátumát rontotta el az írnok,

majd miután hibáját észrevette, kihúzta azt és utána írta be a helyes dátumot. (MOL DF 230 552)
Feltűnően sok javítgatás található Lackfi István bán 1352. november 2-án kelt oklevelében
külzetében: (MOL DL 4 315): pro Stephano filio Petri de Gorbonok contra magistros magistrum

20

nem is lehet csodálkozni, hiszen a legtöbbször ezeket csak a notarius írását már
ismerő személyeknek kellett elolvasniuk, akik ráadásul tisztában voltak a
perfolyamatok egyes lépéseivel, ezért bátrabban használhattak bennük rövidítéseket.
Az örök érvényre szánt oklevelek rendezettebb képet mutatnak, jobban olvashatóak,
ritkábban találkozunk bennük rövidítésekkel, kevesebb a betoldás/áthúzás, ha mégis
előfordult rontás, akkor azt a privilégiumokban a hagyományos módon szaggatott
(pontozott) vonallal aláhúzva jelezték.38 A legtöbb fennmaradt báni oklevél írása ma
is jól látható, köszönhetően annak, hogy időtálló tintát használtak, ami azonban mára
– az oxidáció következtében – a legtöbb esetben feketés-barnás (rozsdaszínű)
árnyalatot kapott.
A pecsét39
A pecsét a középkorban az oklevelek hitelesítésének egyik fő eszköze, ami a 14.
századra kizárólagossá válik.40 Csak azt az oklevelet fogadták el, amelyet pecséttel
erősítettek meg. A szlavón bánok sigilluma41 autentikus volt – ahogyan saját maguk
is belefoglalták okleveleik corroboratiós részébe –, és ezt a kánonjog is elfogadta.42

Beke filium Stephani et Stephanum filium eiusdem Beke Beke ad octavas festi Nativitatis beati Johannis
baptiste prorogatoria. Az oklevél szövegéből kitűnik, hogy a külzetben kihúzva szereplő István fia:
Beke már elhunyt, de az írnok valószínűleg egy korábbi perhalasztó oklevélről másolta ki a külzetet,
majd hibáját észrevéve helyesbített.
38

Pl.: Szécsi Miklós 1368. február 8-án kelt oklevelének 3. sorában: patentibus. (MOL DL 91 826)

39

Szentpétery, 13-17. p és Kumorovitz, 1993. 11. és skk. A pecséttanról összefoglalóan: Bertényi,

Pecséttan, Perger II/51-ssk.
40

Csak érdekességképpen említem meg, hogy a 14. század második felében a csázmai, a zágrábi és a

pozsegai káptalan nem egy esetben a bán nekik eljuttatott mandátumát megtekintés után újra lezárták
a saját pecsétjükkel (vagy csak a pecsétfővel) és visszaküldték a válaszlevéllel (litteras remittendas).
Az eddig feltárt három eset közül egyben sem maradt ránk a báni mandátum, tehát nem tudjuk, hogy
az tartalmazott-e valamilyen záradékot erre vonatkozóan. (Pozsegai káptalan, 1373. április 2. (Smič.
XIV. 386. sz.) csázmai káptalan, 1380. október 22. (Smič. XVI. 121. sz.), zágrábi káptalan, 1380.
november 26. (Smič. XVI. 123. sz.)
41

A bánok egyedi pecsétjeinek leírását minden egyes személynél külön közlöm. Az erdélyi vajdák

pecsétjeivel foglalkozott: Janits, 105. p.
42

Kumorovitz, 1936. 59. p.
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A XIV. században a hercegi és báni typariumot általában színezetlen viaszba
nyomták - fémből készült hercegi és báni pecsétet nem ismerünk43 - a viasz ma már
általában sárgás-barnás színű. Ettől a gyakorlattól néhány esetben eltérés figyelhető
meg. Az egyik Felsőlendvai Miklós idején fordul elő, hogy pecsételésre nem
természetes, hanem fekete-szürke színű viaszt használtak.44 Érdekesebbek azok az
esetek, mikor a báni typariumot vörös színű viaszba nyomták, mint az uralkodói
család tagjaiét. Erre csak pár példát ismerünk és érdekes, hogy minden esetben az
ország központjában (Budán/Visegrádon) keltezett dokumentumokról van szó.45 A
jelenség magyarázata valószínűleg csak annyiban rejlik, hogy a kérdéses esetekben a
(királyi) kancellárián a pecsételést végző tisztségviselő véletlenül hibát követett el az
ott ritkán kiállított szlavón báni oklevelek megpecsételésekor. A herceg(nő)i
diplomák pecsételésekor általános szabályként érvényesült, hogy függőpecsétnek
színezetlen viaszt használtak, míg rányomott sigillum esetén a szín (általában)
vörös.46
A pecsét oklevélre való erősítésének mind a három fő módjával találkozunk:
rányomott, függő- és zárópecsétet egyaránt alkalmaztak.47 Rányomott pecsét esetén
az oklevélen ejtett két kis vágáson (kb. 2 mm hosszúak voltak, egymástól való
távolságuk pedig függött a pecsét átmérőjétől) keresztül húztak az oklevél anyagától
függően egy pergamen- vagy papírcsíkot, majd ennek a két végét a megpecsételendő
oldalon egymásra fektették és a typariumot az ezekre a végekre öntött viaszba

43

A XV. században a Cillei családból származó bánok már vörös viaszból készült pecséteket

használnak. (pl.: 1446. február 19. MOL DF 231 219, 1446. november 13. MOL DF 275 152))
Tallóczi Matkó pecsétjei között pedig vörös és zöld viaszba nyomottakat is találunk. (pl.: vörös: 1442.
április 20. MOL DF 275 010, zöld: MOL DF 231 160)
44

1323. május 30. MOL DL 40 421

45

pl.: Lackfi István: 1351. február 14. (MOL DL 51 575), Paksi Leusták: 1360. október 10. (MOL DL

4 993)
46

pl.: vörös: Margit hercegnő, 1355. március 1. (MOL DF 255 432), természetes: Durazzói Károly,

1371. április 28. (MOL DF 267 919) Érdekességképpen megemlíthető, hogy Cudar Péter hivatali
idejének lejárta után, magántermészetű ügyben kiadott oklevelén zöld színű pecsét van. (1387.
december 15. MOL DL 77 964, 77 965)
47

Csak érdekességként említem meg, hogy Cudar Pétertől két olyan oklevelet is ismerünk, amelyeket

1387-ben adott ki és a báni pecséthasználattól eltérő módon a rányomott pecsétet nem a hátoldalon,
hanem az előlapon, a szöveg alatt alkalmazták. (MOL DL 77964 és 77965)
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nyomták.48 A rányomott zárópecsétnek – mely igen hasonló a rányomott pecséthez nevében is benne foglaltatik feladata: illetéktelenek a viasz megsértése nélkül ne
ismerhessék meg az irat tartalmát. Ebben az esetben a hosszúkás alakú oklevél két
szélét hajtották fel, úgy hogy azok összeérjenek, majd az összehajtott rétegeken
keresztül ejtették meg a vágást, mely egy nyomtatott T betűhöz hasonló (sok esetben
talppal). Az ebbe befűzött csík összefogta mind a három réteget. Az így lezárt
oklevelek felnyitásakor a pecsétek nagymértékben károsodtak. Különösen a 14.
század második felétől figyelhető meg az a később gyakorivá váló eljárás a hátlapra,
a szöveg alá nyomott, illetve a zárópecsétnél, hogy a viasz fölé egy papírlapot tettek
és így nyomták rá a pecsétnyomót.49 Ez az eljárás a sigillum képének nagyobb
védelmét szolgálta. A függőpecsétnél plicát (plicatura) hoztak létre az oklevél alsó
szélének visszahajtásával50 és ezen keresztül vezették a pecsét függesztésére szolgáló
(selyem)zsineget, melynek két végét kereszt alakban vezették át a két félből
összeállított cipópecsét közepén, illetve összekötötték őket és így vették körbe a
képlékeny viasszal.51 A selyemsodratok színe semmilyen szabályosságot nem mutat,
bár a vörös szín volt magában, illetve más színekkel összefonva a legnépszerűbb.
Olyan báni vagy hercegi privilégiumot, melyen pergamencsíkon vagy kenderzsingen
függött volna a pecsét, nem ismerünk.
A 14. században használt hercegi és báni pecsétek általában kör alakúak voltak. Két
kivételt ismerünk: Paksi Leusták 1360. október 10-én kelt oklevelén maradt ránk
feltehetően ovális alakú typariumának lenyomata. Mivel azonban egy igen sérült
maradványról van szó, óvatosan kell kezelni, hiszen lehet, hogy csak a kiállításától
eltelt több száz év alatt deformálódott el a viaszmaradvány a különféle későbbi
hatások következtében.52 A másik pedig Kanizsai István püspök-vikárius pecsétje,

48

Ezekben az esetekben a pergamencsík az írott oldalon eltakar egy kis részt. A vágások nem

párhuzamosak, hanem összetartanak.
49

Szép példája ennek Bebek Detre szlavón bán 1390. augusztus 6-án kelt oklevelén található. (MOL

DF 230 689)
50

A plica felhajtása után a két réteget egyszerre vágták át, egy vonalban két, egymás mellett

elhelyezkedő vágással. Ilyen módon összesen négy darab vágás keletkezett az oklevél anyagán.
51

A középkori, viaszból készült függőpecsétek készítéséről lásd: Kovács, Függőpecsétek

52

MOL DL 4 993
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mely (gömbölyű talpú pajzs) alakú volt.53 A függőpecsétek minden esetben
egyoldalú cipópecsétek.
Magyarországon a XIII. század közepén kezdenek el különbséget tenni a pecsétek
között. Ekkor alakul ki az a gyakorlat, hogy a különböző személyek gyűrűs54
(magán) és nagyobb (hivatali) pecsétjét megkülönböztetik és az elsőt nem tartják
autentikusnak. A corroboratiós formula következetes alkalmazása csak a XIV.
század elejétől figyelhető meg, ekkor kristályosodott ki végérvényesen a korábban
már megindult folyamat a pecsétek jogi erejében való különbségtétel tekintetében.55
Tekintsük át most, hogy az ország egyik különkormányzati területének vezetője, a
szlavón bán, illetve herceg hogyan és milyen pecséteket használt a XIV. században.
Felsőlendvai Miklós egyik oklevelén pecsétjének a majdnem teljesen ép lenyomata –
mivel az intitulatiójában nem használja a bán egyik akkor használt címét sem – nagy
valószínűséggel gyűrűspecsétjének képét őrzi.56 Ákos Mikcs eredetiben fennmaradt
oklevelei közül mindössze kettő nem függőpecsétes, de a hátlapokon látható
maradványokból valószínűsíthetjük, hogy ezeket is az autentikus báni sigillummal
erősítették meg.57 Hahót Miklós és Szécsi Miklós első bánságai alatt – amennyire a
fennmaradt oklevelekből és különböző utalásokból meg tudjuk állapítani – hasonló
volt a helyzet: mind a függő-, mind pedig a rányomott pecsétnek (akár hátlapra
nyomták, akár az okleveleket zárták le) a bán autentikus, „nagy” sigillumát
alkalmazták. Ezt igazolja az is, hogy a tárgyalt korszakbeli első bánok alatt kiadott
oklevelek corroboratiós részében a legtöbb esetben még csak a függőpecséttel való
megerősítés tényét olvashatjuk,58 kivételes esetekben találunk olyan formulát, mely a
pecsét autentikus voltát hangsúlyozza, vagyis a bán egy sigillumot használt, az
autentikus pecsétet.59 Tárgyalt korszakunkban arra, hogy a bánok két pecséttel
éljenek, az első, konkrét bizonyítékunk csak Lackfi István bánságának idejéből

53

MOL DL 239

54

Az antik eredetű gemmapecsétekre lásd: Gesztelyi-Rácz, Antik gemma

55

Kumorovitz, Pecséthasználat 67-68. p.

56

1323. május 30. (MOL DL 40 421)

57

1335. május 9. (MOL DL 40 493), 1337. március 1. (MOL DL 3 044)

58

„… presentes concessimus litteras nostras privilegiales pendentis sigilli nostri munimunie

roboratas”. Pl.: 1326. szeptember 8. (MOL DF 283 671), 1327. október 8. (MOL DF 261 771), 1328.
július 13. (MOL DF 256 873), 1338. május 3. (MOL DF 267 987)
59

Pl.: 1336. december 14. (MOL DL 40 732)
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származik, ugyanis tőle ránk maradt mind nagyobb (6,7 cm60), mind kisebb (3,5
cm61) pecsétjének a lenyomata.62 A változást tehát, ahogyan Szlavónia életében oly
sok mindenben, az 1350-es évek hozták magukkal. 1350-ben István herceg első
ízben került a tartomány élére, majd 1351-ben Lajos Lackfi Istvánt nevezte ki
szlavón-horvát bánná, akit rövid, mindössze két éves uralom után ismét István
követett. 1350-ben a herceg nem tartózkodott Zágrábban, helyette Ugali Pál - mint
kinevezett bán - vitte az ügyeket. Ugali korábban országbírói ítélőmester volt,63 és
mint ilyen őrizte urának, Nagymartoni Pálnak nagyobb pecsétjét is.64 Számára
teljesen természetes volt tehát a kétféle (autentikus és kisebb, nem autentikus) pecsét
használata.65 István második hercegségének idejét már tartományában töltötte,
zágrábi kancelláriájának vezetője pedig az a Megyericsei György volt, aki már
korábban is a szolgálatában állt, minden valószínűség szerint a kezdetektől. Így
alkalma volt Budán betekinteni a királyi kancellária munkájába is.66 Ennek a
gyakorlatnak a végső kikristályosodása pedig akkor következett be, amikor 1366-ban
Szécsi Miklós, aki 1355-1358 között az országbírói méltóságot töltötte be, ismételten
Szlavónia élére került. Ő és utóda, Cudar Péter már következetesen két pecsétet
használt. A bánok okleveleinek corroboratiói az 1350-es évektől kezdve közlik,
hogy „függő, autentikus” pecséttel lett a diploma megerősítve, melytől csak néhány
esetben találunk eltérést.67 Amikor Szlavónia élén nem bán, hanem vicarius
60

MOL DL 4 315

61

MOL DL 51 575

62

Az erdélyi vajdák közül Kont Miklós (1352-1356) az első, aki bizonyítottan két pecsétet használt,

melyek közül a nagyobb volt az autentikus, utódai pedig követték példáját. (Janits, 95. p.)
63

Bertényi, Országbíró 91-100. p.

64

Bertényi, Országbíró 225-226. p.

65

Az országbírák már bizonyíthatóan 1263-ban is kétféle pecséttel éltek. (Bertényi, Országbíró, 213.

p.)
66

1350-ben Budán ítélkezett Szentjakabi Tamás kőrösi ispán, Miklós esztergomi érsek, Briccius győri

prépost, Ugali Pál szlavón-horvát bán és Pető országbírói prothonotarius társaságában, Farkas fia:
Miklós fia: Farkas és a rojcsai polgárok közötti perben. (1350. augusztus 22. MOL DL 33 511)
67

Pl.: Hahót Miklós: 1353. október 8. - a báni kiadványok között szokatlan, nem keretes átíró oklevél.

(MOL DF 291 740). 1355. február 22. - a bán magánemberként tett rendelkezése. (Smič. XII. 208.
sz.). Szécsi Miklós: 1367. július 26. (MOL DF 230 511), 1367. augusztus 23. (MOL DL 33 668)
Nyers Lajos a nádor kancelláriájában a kis- és nagypecsétek használatában a következő
szabályosságot fedezte fel: amikor a nádor vidéken tartózkodott, magával vitte nagyobb pecsétjét, a
kisebbet pedig a központban hagyta. (Nyers, 58. p.)
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(helytartó) állt, nem használták a diplomákban az autentikus jelzőt, megelégedtek a
függőpecsét meglétének rögzítésével.68
A hercegek közül István és Károly bizonyíthatóan két (egy kisebb és egy nagyobb)
pecséttel élt, míg Margit hercegnő esetében ugyanazzal a lenyomattal találkozunk
minden esetben. István második hercegségének idején, 1354-ben tűnik fel két
oklevélben a „titkosabb pecsét” megnevezés, melyet mind a két esetben
függőpecsétként alkalmaztak. A furcsa szóhasználat mögött valószínűleg a herceg
nem autentikus, kisebb pecsétje „bújik meg.” 69
A 14. század elején tehát a bánok egyetlen pecsétet használtak, minden ránk maradt
kiadványukat a nagyobb, autentikus sigillummal erősítették meg, melyet már ekkor
valószínűleg ítélőmesterük őrzött magánál. Az 1350-es évek hozták magukkal a
változást, mikor a báni kancellária személyzete olyan emberekkel gyarapodott, akik a
budai királyi kancellária munkájába is betekintést nyerhettek. Az 1360-as évektől
pedig megállapodottnak tekinthető az a gyakorlat, hogy a bánok kétféle pecsétet
használnak, egy nagyobb, autentikus pecsétet, mellyel a privilégiumokat,
adományleveleket erősítették meg és egy kisebb, nem autentikus pecsétet, melyet a
mandátumokra és egyéb oklevelekre alkalmaztak.70
Csak utalásokból ismerjük, hogy a bánok nemcsak az oklevelek megerősítésére
használták a pecsétjüket, hanem annak bizonyságára is, hogy egy csomagot nem
bontottak fel illetéktelenek. Egy 1361-ben kelt oklevélből arról értesülünk, hogy
Paksi Leusták az előtte bemutatott oklevelet a pozsegai káptalanhoz küldte, hogy
hasonlítsák össze a náluk őrzött példánnyal. A küldönc szerepét a perben érdekelt
egyik fél látta el, azonban az oklevelet a bán pecsétjének felső részével (caput sigilli)
lezárt kalapban (in trapello) volt köteles elvinni Pozsegába.71 A báni kamarában vert

68

Paksi Leusták minden vikáriussága alatt kelt oklevele elhagyja az autentikus jelzőt, hasonló a

helyzet Kanizsai István zágrábi püspök helytartósága alatt. De Surdis Jánostól egyetlen oklevelet sem
ismerünk.
69

„… presentes concessimus litteras nostras sigilli nostri secretiori munimine roboratas”. 1354.

április 7. (MOL DL 94 423) és 1354. július 13. (MOL DL 94 424)
70

Az erdélyi vajdai oklevéladásban is megfigyelhető ez a szabályosság a 14. század második felében.

(Janits, 97. p.)
71

MOL DL 33 744
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pénzből szintén a bán pecsétje alatt tettek el, hogy ha az új érmékkel kapcsolatban
bármilyen probléma merülne fel, hitelesítés céljára felhasználhassák.72
Nem maradtak ránk olyan oklevelek, melyet a bánok pecsétfővel (caput sigilli)
zártak volna le,73 hasonlóképpen nem ismerünk olyan esetet sem, amikor a
függőpecsét viaszába ellenőrzésképpen másik pecsétet (contrasigillum) nyomtak
volna.74
Miután

a

bánok

elkerültek

Szlavónia

éléről,

typariumukat

valószínűleg

megsemmisítették, vagy valamilyen módon érvénytelenné tették. Hahót Miklós
második bánsága ideje alatt átírta saját, korábbi hivatali ideje alatt kiadott
dokumentumát és tudjuk, hogy azt korábbi pecsétjével megerősítettnek minősítette.75
Hasonlóképpen új pecsétnyomót vésettek maguknak a szlavón bánok akkor is,
amikor intitulatiójukban változás következett be. Paksi Leusták vicariusként és
bánként is más-más pecsétet használt, melyek azonban csak köriratukban
különböznek.76
Itt kell megemlékeznünk az oklevelek megerősítésének másik módjáról, az
intercidálásról vagy chirographálásról.77 Az eljárás lényege, hogy a több példányban
72

Az etalonként működő érme Hahót Miklós bán 1344. november 11-én kelt és a kamara bérleti

feltételeit rögzítő oklevelében maradt fenn. („de quibus denariis nostris novis primo fabricatis unam
marcam ad nos recipiendo, sub nostro sigillo, quod nos conservamus, ut si in aliqua falsitate in
ampliandis denariis monete nostre in camera apprehendi invenire contingat, tunc eandem unam
marcam contra ipsos in stateram imponemus.” Smič. XI. 125. sz.)
73

Csak említésből tudjuk, hogy a zágrábi káptalan egy 1355-ben kelt oklevelét Hahót Miklós bán

pecsétjének felső részével zárták le. (Szécsi Miklós országbírónak bemutatták „terciam (t.i. oklevelet)
capituli Zagrabiensis [clausam] capiteque sigilli ipsius domini Nicoli bani consignatam” (A.O.VIII.
241. sz.)
74

A 14. századi szlavóniai oklevéladók által kiállított oklevelek között a legkorábbi általam talált,

amelynek függőpecsétjének hátoldalába másik pecsétet is nyomtak 1381-ből származik és a garicsi
(Garig) Szűz Mária-hegyi konvent kiadványa. Ebben az esetben azonban valószínűleg az apát
typariumát nyomták a viaszba a konvent hivatalos pecsétje mellett. (A.HAZU D-VI/56 = MOL DF
230 612)
75

„exhibuit nobis litteras patentes…, sub sigillo nostro, quo utebamur, quando videlicet eiusdem

banatus honore primo ante aliqua tempore pociebamur” Mon. Hist. Ep. Zagr. 127. p.
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Jó példa erre Paksi Leusták, aki valószínűleg bánként már nem élt a „vicarius” címet feltüntető

pecsétjével.
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Perger János metszett-okleveleknek nevezte az ilyen módon megerősített diplomákat. (Perger I/37.

p.)
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kiállítandó oklevél szövegét a kívánt mennyiségben egymás alá vagy mellé írták,
majd a szövegek közé egy szót (esetleg mondatot) vagy az ABC néhány betűjét írták
és ezeken keresztül vágták fel a hártyát, illetve a papírt egyenes vagy hullámos-,
illetve farkasfogvonalban.78 Vita esetén az okleveleket összeillesztették, így
bizonyítva annak eredetiségét. A ránk maradt báni oklevelek között egyetlen
chirographumra van példa, Hahót Miklós bán 1343. szeptember 18-án kelt
diplomájának alján az ABC betűk felső fele látható. Mivel ebben az esetben két
haragos megbékéléséről van szó, nyilvánvaló, hogy mind a két fél kapott egy-egy
példányt az oklevélből.79
Ismerünk olyan eseteket is, amikor a bán nem a saját pecsétjét – annak távollétét a
corroboratio hangsúlyozza is – hanem egy másik személyét nyomatta bele a viaszba.
(Az ismert esetekben a vicebánét.) A század első felében egyáltalán nem találkozunk
a jelenséggel, első ízben Szécsi Miklós harmadik bánsága idején, 1372-ben élnek
vele,80 majd több esetben Cudar Péter második bánsága alatt.81 Ezekben az esetekben
kétféle formula tűnik fel, míg Szécsi Miklós diplomájában a „propter absentia sigilli
nostri”82 fordulatot olvashatjuk, addig Cudar Péter esetében a „sigillis nostris
absentibus”83 szerepel. Vagyis az első esetben csak egy (sigilli), míg a másodikban
több (sigillis) távollétére utal a formula. A közös bennük, hogy minden esetben
zárópecséttel megerősített oklevelekkel van dolgunk. Valószínűnek lehet tartani
tehát, hogy a kérdéses okleveleket a bán kisebb, nem autentikus pecsétjével
erősítették volna meg és ennek távollétében kellett a vicebánoknak saját pecsétjükkel
78
79

A chrirographálásra és a vele összefüggő hiteleshelyi oklevélkiadásra lásd: Solymosi, Hiteleshelyi)
MOL DL 40 921. A korszakban a káptalani oklevelekben is egyre ritkábban használják a

hitelesítésnek ezen módját. Példák: csázmai káptalan, 1328. április 30. Az oklevél felső szélén az
ABC betűk alsó része látható. Az oklevél hátoldalára pecsétet is nyomtak. (MOL DL 99 911) Csázmai
káptalan 1343. december 10-én kelt chirografumának alsó példánya maradt ránk, tetején szintén az
ABC betűk alsó fele látható, hátoldalára szintén rányomták a káptalan pecsétjét. (MOL DF 230 384.)
A chrigrafumot az oklevelek esetleges átírásánál meg is jegyezték, mint a pecsét mellett a hitelesítés
másik eszközét. Pl: MOL DL 100 043. Ugyancsak a csázmai káptalan kiadványának chirografummal
való megerősítésének a tényét őrizte meg számunkra Cudar Péter bán 1376. szeptember 15-én kelt
oklevele. (MOL DF 230 168)
80

1372. december 8. (MOL DF 230 552) – Sörnyei Mihály

81

Pl.: 1380, április 17. (MOL DF 230 600), 1380. október 3. (MOL DL 77 796) – Csirke Péter

82

1372. december 8. (MOL DF 230 552)

83

1380. április 17. (MOL DF 230 600) és 1380. október 3. (MOL DL 77 796)
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hitelesíteni az írást. A Szécsi Miklós oklevelében egyes számban szereplő sigillum
szónak a magyarázatát valószínűleg abban kereshetjük, hogy alatta a vicebáni
funkciót ítélőmestere, Sörnyei Mihály látta el, akinek az őrizetében volt a bán
autentikus pecsétje, tehát az nem volt távol a kérdéses időben. Cudar Péter alatt
viszont a kőrösi ispán (Csirke Péter) látta el az albáni feladatokat, és mivel nem ő
őrizte ura autentikus pecsétjét, hanem a kialakult gyakorlatot követve az ítélőmester
így joggal került bele a szövegbe a pecsét szó többes száma. (sigillis absentibus)84
A 14. századi szlavón báni pecsétek katalógusa
A 14. századi bánoktól eredetiben igen csekély számú sigillum maradt ránk.
Szerencsés módon azonban minden bántól ismerünk ép pecsétet, illetve
pecséttöredékeket.85 A báni pecsétek typariumai általánosan kör alakúak, egy
kivételtől eltekintve egyéb alakú (háromszögletű,86 ovális) báni pecsétnyomóról
nincs biztos tudomásunk.
Felsőlendvai Miklós
A Gut-Keled nembeli Felsőlendvai Miklós bán szürkés-fekete színű, 3,7 cm átmérőjű
pecsétjének lenyomatát őrzi 1323. május 30-án kelt oklevelének hátlapja. Körirata: +
SIG[IL]LUM MAGISTRI NIC[OLAI]. Pecsétmezejének átmérője: 2,5 cm. A
háromszögpajzsban a nemzetség általánosan használt címerképét, az oldalékeket
láthatjuk. A pajzs és a körirat között pedig két állatot láthatunk. (farkas? sárkány?).87
Miklós bánnak ép függőpecsétje nem maradt ránk.88
Ákos Mikcs
84

Bertényi, Országbíró 91-100. és 214. p.

85

2006. június-júliusában a Klebelsberg Kunó Közalapítvány ösztöndíjával kutathattam Zágrábban.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Hravatski Državi Arhiv, az Arhiv Grada Zagreba, az Arhiv
Hravatske Akademije és a Nadbiskupski Arhiv, Zagreb összes munkatársának a kutatóutamon nyújtott
segítségükért.
86

Háromszögletű pecsétnyomóra a szlavóniai anyagban is van példánk, Dénes zágrábi ispán 1333.

május 12-én kelt oklevelén egyenlő oldalú háromszög alakú pecsétet találunk. (MOL DF 230 337)
87

MOL DL 40 421 (Smič. IX. 104. sz.) Karácsonyi, 1219. p. Ugyanezt a pecsétet láthatjuk Perger

János művének VI. táblájának 3. képén is. Az állatok mibenléte azonban innét sem derül ki, és bár
inkább hasonlítanak sárkányra, az azonosság nem meggyőző. (Perger IV. tábla/3. kép)
88

MOL DL 40 430 (Smič. IX. 209. sz.). Az oklevél függőpecséttel volt megerősítve, ma már csak

zöld-vörös színű sodrata van meg.
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1326. július 4-én kelt oklevelén, zöld sodraton függő, egyoldalú pecsétje többékevésbé ép állapotban maradt ránk. (1. kép) A typariumot természetes színű viaszba
nyomták, amit hátul félgömb alakúra formáltak. A pecsét átmérője 6 cm, képmezejéé
4,5 cm. A pajzs háromszögletű, felső szélén 10 milliméter hosszúságú, enyhén
gömbölyített oldalú, ábrázolása sajnos nagymértékben lekopott. Heraldikai bal felső
csúcsán található a sisak. A sisak csúcsán egy korona van, négy heraldikai liliommal
díszítve, két oldalán középtájon mintha a pajzstakaró két, lelógó szegélye lenne
látható. A pajzsot négy karéj veszi körbe. Köriratát kettős pontsorban helyezték el,
nagyon töredékes, csak az ONI betűcsoport rekonstruálható belőle, feltételezhetően a
végéről. (Sclavonie)89 1333. április 29-én kelt privilégiumán ma már csak a vöröszöld színű sodrat látható. A pecsét feltételezett nyoma a pergamen hátlapján látható 6
cm átmérővel.90 A Magyar Országos Levéltár Pecsétgyűjteményében a bán 1337.
április 4-én kelt oklevelén függő pecsét másolat található, melyet – az előzőekhez
hasonlóan – a korábban leírt pecséttel azonosíthatunk. Képe nagymértékben
elpusztult, így csak méretéből és a négy karéjból azonosíthatjuk a fent leírt pecséttel.
Körirata azonban teljesen rekonstruálható: + [SIGILLUM MIKC]H BA[NI]
TO[CIUS SCLAVONIE]91 Valószínűnek tarthatjuk, hogy a bán rányomott pecséttel
megerősített okleveleit is ugyanazzal a sigillummal erősítették meg, hiszen az 1335.
május 9-én kelt oklevelének hátlapján egy körülbelül 6 cm átmérőjű pecsétnek a
nyomai fedezhetőek fel.92
Hahót Miklós
Buzád-Hahold nembeli Alsólendvai Miklós két ízben 1343-1346 és 1353-56 között
állt Szlavónia élén. Az általam vizsgált anyagban a bánnak egy, első bánsága idején
használt, viszonylag ép pecsétjére bukkantam, mellyel 1345. szeptember 23-án kelt
oklevelét erősítették meg. A természetes színű viaszba nyomott pecsét átmérője 7
cm, a pecsétmezőé 5,3 cm. A sigillumon a Hahót nemzetség bikafejét láthatjuk,
amelynek szarvai félhold alakúak. Két vonal között elhelyezkedő körirata: [+ S

89

MOL DF 267 908

90

MOL DF 255 424

91

MOL Pecsétgyűjtemény (továbbiakban: V) – 2 140. (MOL DL 34 010)

92

MOL DL 40 693
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NICOL]AI BANI TOC[I]US SC[LA]VONIE.93 Egy másik, szintén 1345-ben kelt
diplomáján a pecsét lenyomata 7 cm nagyságban maradt meg. Ebből megállapítható,
hogy valószínűleg ugyanazzal a pecséttel erősítették meg ezt a dokumentumot is.94
1346-ban, amikor bánságához csatolták Horvátországot, a bán intitulatiója változott,
így új pecsétnyomóra volt szüksége. Mivel az oklevelek tanúsága szerint címe 1345.
augusztusa és szeptembere között változott meg, valószínűnek tarthatjuk, hogy új
typariuma elkészült, de egyetlen oklevélen sem maradt ránk a lenyomata. Második
bánsága idejéből, 1355-ből pedig egy 3 cm átmérőjű, csak lenyomata alapján
lemérhető pecsétet ismerünk.95 Ekkor már nem használta egyik korábban vésetett
typariumát sem, hiszen 1353-ban az előző terminusban használt egyik pecsétjéről
mint korábbi és régi sigillumáról emlékeznek meg az oklevelek.96
Szécsi Miklós97
Balog nembeli Szécsi Miklós három ízben: 1346-49, 1366-68 és 1372-73 között állt
Szlavónia élén. Első bánsága idején használt 6,5 cm átmérőjű pecsétjét ismerjük,
melyet minden esetben természetes színű viaszba nyomtak. A pecsét képe egyik
esetben sem látható, kettős pontsorba fogott körirata töredezett, de rekonstruálható: +
S[IGILLUM : NICOLAI :] T[O]TIUS : SCLA[V]ONIE : ET [: C]ROATIE :
B[A]NI.98

93

MOL V-2 141. (MOL DL 33 339) Csoma József leírása szerint a bán pecsétjén látható bikafej

szarvai között egy egyenlő szárú kereszt látható. (Karácsonyi, 1197-1203. p.) A nemzetség címerének
különböző változatit lásd: Bárczay 23-26. p.
94

1345. augusztus 21. MOL DF 230 396 Ugyanaz: 1343. szeptember 18. (MOL DL 41 921)

95

1355. március 8. MOL DF 230 448. Ugyanaz: 1353. augusztus 12. (MOL DL 41 217)

96

„exhibuit nobis quoddam privilegium Nicolai bani priori et antiquo sigillo suo consignatum” 1353.

november 27. István herceg, Smič. XII. 158. sz.
97

Nádorsága alatt használt pecsétjeinek leírását közli Nyers, 68-69. p. Országbíróként használt

pecsétjét Bertényi, Országbíró 12. és 16. képek. Leírása: 238. p. 15., 18-19. pontok, 239. p. 26.-27.
pontok, 240. p. 28., 30. pontok, 241. p. 43-44. pontok, 242. p. 45. pont.
98

1349. május 11. (MOL DF 230 429) Ugyanaz: 1347. február 9. (MOL DL 100 033) Ha hihetünk az

1347. december 21-én kelt oklevelében olvasható corroboratiónak, akkor nem Lackfi István, hanem
az ő nevéhez köthető a bánok kettős pecséthasználatának kezdete. A kérdéses rész szerint ugyanis a
diplomát nagyobb pecsétjével erősítették meg, („presentes litteras nostras patentes cum maiori sigillo
nostro consignatas eidem duximus concedendas”) ami feltételezi, hogy volt egy kisebb pecsétje is.
Ennek biztos nyoma azonban nem maradt ránk. (Smič. XI. 330. sz.)
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Második szlavón bánsága idejéből egy rányomott zárópecsétet ismerünk, mellyel az
1368. január 20-án kelt oklevelét zárták le. A természetes színű viaszba nyomott
pecsét átmérője 3 cm. Kettős pontsorba fogott körirata: + S N[IC]OL[AI BANI]
TOCI[US SCLAVONIE]. Pecsétmezejének átmérője: 2,2 cm, képe azonban
nagymértékben töredezett, kivehetetlen.99 A zágrábi káptalan egyik okleveléből
azonban azt is tudjuk, hogy Szécsi Miklós második szlavón bánsága idején legalább
két – egy nagyobb és egy kisebb - pecséttel rendelkezett, hiszen a káptalan bánnak
küldött jelentésébe azt is belefoglalták, hogy a számukra küldött mandátum melyik
sigillummal lett megerősítve.100 Harmadik bánsága idején használt pecsétjét nem
ismerjük.101

Lackfi István
Hermán nembeli102 Lackfi István volt a XIV. századi szlavón bánok közül az első,
aki bizonyíthatóan két pecsétet használt. Rövid bánsága ellenére mind kisebb, mind
pedig nagyobb pecsétje ránk maradt.1351. február 14-én kelt oklevelén 3,5 cm
átmérőjű pecsétjének majdnem hiánytalan lenyomata található. A 2,5 cm átmérőjű
képmezőben a nemzetség szokásos címerállatát, a kiterjeszett szárnyú sárkányt
láthatjuk. Körirata: + [S STEP]HA[NI TOC]IUS S[CL]AVO[N]IE [ET CROA]TIE
[BAN]I, melyet két gyöngysor fog körbe.103
Nagyobb pecsétjének majdnem ép lenyomatát 1352. november 14-én kelt okleveléről
ismerjük. A természetes színű viaszba nyomott typarium 6,5 cm átmérőjű, kör alakú.
Pecsétmezeje 5 cm átmérőjű, benne a nemzetség heraldikai balra forduló,
kiterjesztett szárnyú sárkányát láthatjuk. Köriratát két folytonos vonal között
helyezték el, erősen töredékes, de rekonstruálható: +S STE[PHANI TOC]IU[S

99

MOL DL 77 399. Mind ennek, mind pedig előzőleg ismertetett pecsétjének a címerképe nagy

valószínűséggel a nemzetségben szokásos kétfejű sas volt. (Karácsonyi, 1176-1180. p.)
100

„nos litteras magnifici viri domini Nicolai de Zech, tocius regni Sclavonie bani, sub maiori suo

sigillo per eundem nobis directas recepisse” (1367. május 8. Smič. XIV. 16. sz.)
101

Országbíróként használt függőpecsétjének képét közli: Bertényi, Országbíró 12. kép,

gyűrűspecsétjét: Bertényi, Országbíró 16. kép. Horvát bánként használt pecsétjének képe: Karácsonyi,
1177. p. (A pecsétet ugyanakkor gyanússá teszi körirata, melyben Dalmácia nem szerepel.)
102

A nemzetség címerét közli Bárczay 154. p.

103

MOL DL 51 575. Ugyanaz a pecsét: 1351. augusztus 7. (MOL DL 103 280)
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SCLAVONIE ET CROAT]IE BANI.104 Ugyanezzel a sigillummal erősítették meg
valószínűleg az 1352. november 3-án kelt oklevelét is.105
Ugali Pál
István herceg első szlavón hercegsége alatt működő bánnak a zágrábi anyagban nem
találjuk meg épen maradt sigillumát. Egyetlen olyan oklevelet ismerünk, amelyen
függőpecsétjének a lenyomata felismerhető. Ez 1350. április 9-én kelt és a
valószínűleg természetes színű viaszba nyomott, 6 cm átmérőjű pecsét nyomát őrzi
hátlapján.106
Paksi Leusták
Rátót nembeli107 Paksi Leustáknak három pecsétjét ismerjük. Vicáriussága idején
használt nagyobb typariumának ép lenyomata 1356-ban kelt oklevelén maradt ránk.
(2. kép) Zöld zsinóron függ a 6 cm átmérőjű, természetes színű viaszba nyomott
sigillum. A pajzs háromszögletű, ívelt oldalú, felső szélének hossza 12 mm. A
pajzson a Rátót nemzetség nyelével lefelé forduló hárslevele látható, ami ebben a
korban válik egységessé, azaz a nemzetség minden tagja az egyes hárslevelet kezdte
szerepeltetni címerein.108 A pajzs heraldikai bal felső sarkához illeszkedik az
arcrészével heraldikai jobbra forduló sisak, amelynek hátulsó részéhez sisaktakaró
kendő kapcsolódik. A sisakdísz megismétli a hárslevelet, amely nyelével kapcsolódik
a sisakhoz, felette pedig a pávatollforgót láthatjuk, ami belenyúlik a köriratba is.109
Körirata: + S[IGILLUM] LEUS[TACHII VICA]RII SCLAVONIE.110 Miután Paksi
104

MOL DL 66 515. MOL V-8-771

105

MOL DL 4 315

106

MOL DF 256 485

107

A nemzetségbe tartozó családok különböző címerváltozatait lásd: Bárczay 50-61. p.

108

Karácsonyi, 1290. p. Paksi Olivér tárnokmester 1347-ből származó pecsétjének fotóját lásd:

Megpecsételt történelem 83. kép.
109

Értelmezése kissé bizonytalan, azonban valószínűnek lehet tartani, hogy pávatollforgóról van szó.

Olivér tárnokmester 1347-ből és Leusták nádor 1396-ból származó pecsétjein szintén megfigyelhető,
bár ezekben az esetekben a hárslevelet nem duplázták meg. (Karácsonyi, 1291. p.)
110

Csak érdekességként említem meg, hogy az uralkodó 1358-ban, mikor Kőrösön tartózkodott István

zágrábi püspöknek és a zágrábi káptalannak szóló egyik parancslevelét Paksi Leusták bán pecsétjével
erősített meg, ahogyan azt a diploma corroboratiója hűen közli. Ugyanakkor még az év végéig Paksi
saját okleveleiben a vicariusi címzést használta. (1358. február 27. Smič. XII. 350. sz.) Karácsonyi
János a Lónyai családdal foglalkozó művében közölte a vikárius 1357. december 1-én kelt oklevelét.
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vicariusi címe bánira változott (1360), új pecsétnyomót vésetett magának, melyen az
intitulatiót megváltoztatta, azonban a pecsétnyomó sem méretében, sem pedig
képében nem különbözött az előzőtől. Körirata, melyet két gyöngysor fog körbe: [+
SIGILLUM LEUSTACHII] SCLA[V]ON[IE] BA[NI].111
Paksi Leusták harmadik ránk maradt sigilluma ovális alakú volt, 2X2,5 cm
átmérővel. Sajnos sem képe, sem körirata nem rekonstruálható. Mivel egy
Visegrádon kiállított dokumentumon maradt fenn, ezért feltételezhető, hogy
gyűrűspecsétjét nyomta rá a kérdéses oklevélre.112
Kanizsai István
Az Osl nemből113 származó püspök-vikárius világi tisztségében kiadott oklevelein
rányomott pecsétje nem, csak egy függő pecsétje maradt ránk. A kerek talpú pajzs
alakú pecsétnyomót természetes színű viaszba nyomták, szélessége 4 cm, magassága
5,5 cm. Képmezeje 3,3 cm széles és 4,5 cm magas. Képén a nemzetség
hagyományos címerképét: az arcrészével heraldikai jobbra forduló sisakon álló
szárnyas saslábat láthatjuk, melynek karmai a sisak arcrészével megegyező irányba
fordulnak. A sasláb fölött az Anjouk címerképét, a patkót harapó struccot láthatjuk.
Legkülönlegesebb azonban a körirata, mely a többi báni és hercegi pecséttől eltérően
nem „fért ki” a körirat hagyományos helyére, ezért a vége a pecsétképben kapott
helyet. A két gyöngysor által övezett körirat a következő: [+] S STEPHANI EPI
ZAGRABIENSIS ET [SC]LAVONIE VICARY GNALIS LODOVICI [R], vagyis +
sigillum Stephani episcopi Zagrabiensis et Sclavonie vicarii generalis Lodovici regis.

A szöveg végén az oklevélen függő pecsétről is adott leírást: „A függő pecsét töredezett. A pecsét
mezejében több apró paizs volt elhelyezve, de csak egy maradt épen, s abban hársfalevél látható.” A
hársafalevél egyértelműen Paksi Leusták pecsétjére utal, Karácsonyit valószínűleg a sisakdíszként
használt hársfalevél tévesztette meg, mely rongált állapotában tényleg hasonlít egy pajzsra.
(Karácsonyi, Az első Lónyayak 101. p.)
111

Minden esetben rányomott pecsétről van szó: 1358. február 9. (MOL DL 100 069), 1360.

szeptember 9. (MOL DL 4 984), 1360. október 25. (MOL DL 100 083), 1361. szeptember 3. (MOL
DL 103 309), 1361. november 10. (MOL DL 103 311), 1362. november 9. (MOL DL 106 924).
Körirata a MOL V-2 142-ről rekonstruálható. (MOL DL 4 984)
112

1360. október 10. (MOL DL 4 993) Ezzel a maradvánnyal és ma látható oválisként azonosítható

alakjával óvatosan kell bánnunk, hiszen elképzelhető, hogy eredetileg kör alakú volt és csak az
oklevélre kerülése óta eltelt több száz év alatt deformálódott el a későbbi hatások következtében.
113

A nemzetségbe tartozó családok címereinek változatait lásd: Bárczay 45-49. p.
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114

Tudjuk azt is, hogy kétféle tisztségében kétféle pecséttel élt. A csázmai káptalan

1363. december 24-én kelt jelentésében írja, hogy megkapta István püspök
mandátumát, amelyet „sigillo sui vicariatus” erősítettek meg.115

Cudar Péter116
Három pecsétjét tudjuk azonosítani a levéltárak anyagában, melyek közül kettő
második bánságának idejéből származó „hivatali”, a harmadik pedig „magán”
sigilluma volt. 1376-ból függőpecsétjét ismerjük, melyet természetes színű viaszba
nyomtak. Átmérője: 5,5 cm. A pajzson – melynek felső széle 1 cm széles – egy
hatszögletű alakzatot (csat? ablakólom?) láthatunk, melyet vízszintesen kettéoszt egy
vonal.117 (3. kép) A sarkaiból heraldikai liliomok nőnek ki. A pajzs heraldikai bal
sarkában találjuk az arcrészével heraldikai jobb felé forduló sisakot, amelynek
heraldikai bal oldalán tolldíszítés van. A sisakdísz megismétli a pajzson látható
hatszögletű alakzatot. Körirata: [+S] PETR[I] CUDOR REGN[I S]CLAVONI[E
BANI], melyet kettős pontsor fog körbe.118
Második bánsága (1373-1381) pedig kisebb pecsétjét ismerjük. A természetes színű
viaszba nyomott kör alakú sigillum átmérője 2,5 cm, képmezejéé 1,7 cm. Képe a
114

MOL V-8 1191 (MOL DL 239) A képét közli: Kumorovitz, 1993. 17. kép. (a mutatóban (133-134.

p.) megadott szám (19.) téves!) Leírása és képe: Karácsonyi, 1276. p. Képét közli Bárczay 106. p.
500. kép, Nyáry, 62. p.
115

1363. december 24. (Smič. XIII. 243. sz.), a püspök-vikárius mandátumának kelte: 1363. december

12. (Smič. XIII. 241. sz.) Ante Gulin tollából a közelmúltban megjelent horvát középkori egyházi
pecséttan lapjain nem találkozunk Kanizsai István püspök pecsétjének leírásával. Azonban a szerző
nem tűzte ki célul, hogy minden eredetiben ránk maradt oklevelet megvizsgáljon. (Gulin, Sfragistika
105. p.) A püspök-vikárius címerét a régi zágrábi katedrális déli harangtornyának homlokzatán is
megörökítették. (Lásd: Grbovi 241. tétel és Valentić-Prister 22 p. 11. kép)
116

Országbírói pecsétjének említése Bertényi, Országbíró 240. p. 32. sz.

117

A Cudarok címerábrázolását láthatjuk (többek között) Cudar László pannonhalmi apát pecsétjén

(Pecsétkatalógus, 69. sz.) és sírkövének jobb oldalán, pajzsba foglaltan (Dercsényi, Nagy Lajos XV.
Tábla)
118

MOL DF 255 670. A bán két 1379-ben kelt oklevelét is valószínűleg ezzel a pecséttel erősítették

meg, de mind a kettőnek lekopott az ábrázolása. (MOL DF 256 612 és MOL DF 256 484) Nagy
valószínűséggel rányomott pecsétként is alkalmazták: 1373. május 8-án kelt báni oklevél
corroboratiója szerint ugyanis a diplomát a bán autentikus pecsétjével erősítették meg. („confirmantes
auctoritate nostri banatus sigillo nostro autentico fecimus communiri” Smič. XIV. 399. sz.)
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nagyobbik pecsét esetében megismert hatoldalú alakzatot ismétli, amelynek a
csúcsain heraldikai liliomok láthatóak. Körirata: + S PETRI ZVDOR BANI, melyet
két gyöngysor fog közre.119
Azt, hogy Cudar Péter két – egy kisebb és nagyobb – sigillummal is rendelkezett, egy
1374-ben kelt okleveléből is kitűnik, hiszen a kérdéses a diplomának a megerősítését
nagyobb sigillumával rendelte el.120
Magánemberként használt pecsétjével a dolgozatban tárgyalt korszak határain túl,
1387-ben találkozunk. Ekkor a rányomott pecsétet nem a dokumentum hátlapjára,
hanem a szöveg alá nyomták. A zöld színű viaszba nyomott 2 cm átmérőjű sigillum a
már ismert hatszögletű alakzatot ismétli meg. Köriratából összesen a +[...] TRI
betűcsoport látszik. (Petri)121

A 14. századi szlavón hercegi pecsétek katalógusa
Anjou István
Anjou István herceg 1349 és 1354 között több terület élén állt, volt Erdély122, Szepes
és Sáros valamint Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege. Jelen esetben
azonban csak a szlavón hercegségei alatt használt pecsétjeivel foglalkozom.
119

1378. október 6. (MOL DL 87 514) ugyanaz a pecsét: 1379. október 13. (MOL DL 77 754), 1374.

november 17. (MOL DF 230 572) Több más oklevélen nagy valószínűséggel ennek a pecsétnek a
lenyomata volt, azonban mára legtöbbjük annyira töredékes, hogy csak körméretük alapján
valószínűsíthetjük ezt. (Pl.: MOL DF 230 593, MOL DF 230 566, MOL DL 6 211, 100 140) Képét
közli: Pór, Nagy Lajos 479. p. 146. ábra.
120

„litteras nostras patentes ….. sigillo nostro maiori consignatas duximus concedendas.” 1374.

május 1. (MOL DL 100 140) 1374 februárjában Cudar Péternek egy, a saját gyűrűspecsétjével
megerősített oklevelet mutattak be és az oklevelet nyerő azt kérte, hogy a bán azt nagyobbik
pecsétjével erősítse meg. („exhibuit nobis quasdam litteras nostras patentes anulari sigillo nostro
consignatas, petens nos, ut easdem … transscribi sigilloque nostro maiori consignari … faceremus.”
(1374. február 5. Smič. XV. 10. sz.)
121

1387. december 15. (MOL DL 77 964 és 77 965)

122

Erdélyi hercegként használt 8 cm átmérőjű lovaspecsétje ismert és több helyen közölt. (Pl.: Pray,

X. tábla 3. pecsét.- az ábra a valóságtól nagymértékben eltér. MOL pecsétmutató 17. kép. Nyáry
Albert e nagyfokú eltérés miatt a pecsét eredetiségét kétségbe vonta. (Nyáry, 209. p. 1. lj.)) Dercsényi,
Nagy Lajos, 127. p. Bertényi. Nagy Lajos, 96-97. oldal között lévő VIII. fényképes tábla, 4. kép,
Megpecsételt történelem 45. oldal, 3. kép) Pecsétkatalógus 31. sz. Töredékei: 1350. január 26. MOL
DL 91 422. A pecsét másolata: MOL V-2 438, MOL V-8 113.
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Összesen három sigillumról van tudomásom, melyek ezekben az időszakokban álltak
a rendelkezésére. (1350, 1353-1354)
Szlavón hercegként használt nagyobb pecsétje eredetiben nem maradt ránk, csupán
átmérőjét ismerjük (10 cm) és tudjuk, hogy természetes színű viaszba nyomták,
akkor is, ha az oklevél hátlapján szerepelt.123 Egy 1350 októberében kelt oklevele
meglepő dolgot tartalmaz, ugyanis corroboratiós része szerint a herceg függő,
duplex, azaz kétoldalú pecsétjével erősítették meg birtokadományról szóló levelét.
Mivel a diploma nem eredetiben, hanem átiratban maradt ránk, és a későbbi
herceg(nő)i függőpecsétek minden esetben egyoldalúak voltak, joggal gondolhatunk
itt arra, hogy a budai kancellárián dolgozó notarius véletlen tévedésével állunk
szemben, aki az oklevél végére már elfelejtette, hogy nem királyi adománylevéllel
van dolga.124
1350-ben használt kisebb, 2 cm átmérőjű pecsétjének leírását Házi Jenő készítette el.
E szerint: „a körirat nagyrészben letöredezett, ellenben teljesen ép a négyelt
háromszögű címerpaizs, amelynek I. és IV. negyede háromszor vágott, míg a II. és a
III. negyedében háromszög alakban elhelyezett 3 közönséges kereszt van. A keresztek
fekvése: II. negyedben egy felül, kettő alúl, a III. negyedben pedig megfordítva.”125 A
pecsétet vörös viaszba nyomták, ahogyan az augusztus 27-én kelt oklevélen
találhatót is, amely valószínűleg ennek egy töredezettebb változata.126
István herceg második szlavón hercegsége ideje alatt használt 5,5 cm átmérőjű, vörös
viaszba nyomott pecsétjének maradványait 1354. január 7-én kelt oklevelének
hátlapján. A nyomokból sem körirata, sem képe nem rekonstruálható. Mivel egy
egyszerű

mandátumról

van

szó,

corroboraciót

nem

találunk

benne,

de

valószínűsíthetjük, hogy ez volt az ebben az időben használt kisebb pecsétje. Azt is
feltételezhetjük, hogy az 1354. április 7-én és július 13-án kiadott, a corroboratio

123

1350. július 9. (A.HAZU D-IV/62 = MOL DF 230 432)

124

1350. október 10. (Smič. XI. 487. sz.). A corroboratiója a következő: „Et ut hec nostra donatio

presciptis Thome et Johanni facta, robur obtineat perpetue firmitatis, nec successu temporum per
quospiam valeat et possit in irritum revocari, presentes concessimus literas privilegiales dupplicis et
autentici sigilli nostri pendentis munimine roboratas.”
125

Leírás: Házi, 96. p. Fotó: Spekner, 425. p. 7. kép. Eredeti: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni

Levéltára, Sopron város levéltára, Diplomatarium 141. = MOL DF 201 775.
126

MOL DL 91 417
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tanúsága szerint titkos pecsétjével (secretiori sigillo) megerősített okleveleire is ez
volt nyomva.127
Bajor Margit
Margit szlavón hercegnőként használt pecsétjének egy viszonylag ép lenyomata
maradt ránk. A pecsét körmérete 4 cm, rekonstruálható körirata: + S[IGILLUM]
MARGARETE

DEI

GRATIA

SCLAVONIE

CROATIE

ET

DALMATIE

DUCISSE, melynek belső oldalán egy gyöngysor vonul körbe. A pajzsot övező
kerek mező átmérője 3 cm, a benne foglalt karéjok és csillagok ma már igen
töredezettek. A kerekített oldalú háromszögletű pajzs128 negyedelt, első és negyedik
mezeje háromszor vágott (az Árpádok sávjai), míg második és harmadik mezejében a
bajor rutákat találjuk. (4. kép) A hercegnő összes oklevelén ennek a sigillumnak a
maradványait láthatjuk. Az oklevél hátlapjára vörös, függőpecsétként pedig
természetes színű viaszba nyomták.129
A teljesség kedvéért itt kell megemlítenünk, hogy Margit hercegnő Bajorországban
használt pecsétjének képét és leírását Pór Antal közölte a Turul 1895-ös
évfolyamában. E szerint: „a pecsét átmérője 3,9 centiméter. A pecsétmezőben
csillagoktól körülvett czímerpajzs alakja egyenszárú, domború oldalú, felül széles
háromszög. A czímerpajzs egyszer osztott, egyszer vágott. Az íly módon támadt négy
mező elseje a bajor dűlt téglányokat foglalja magában: a második és harmadik mező
a Hohenlohe család két egymásfölött jobbra haladó leopárdját, a negyedik mező
pedig a magyar czímer pólyáját tünteti fel. Körirata: Sigillum Margarete, Dei gracia
Ducissa Bawarie, Domina de Hohenlohe.”130
Durazzói Károly
Durazzói Károlynak mind függő, mind rányomott pecsétje majdnem ép állapotban
maradt ránk. 1371. április 27-én kelt diplomáját függőpecsétjével erősítették meg,
127

MOL DL 94 423, 94 424

128

Magassága: 2 cm, szélessége: 1,7 cm a legszélesebb helyeken mérve.

129

Legteljesebb állapota: 1355. április 27. (HDA, Grad Koprivnica, Oklevelek I/5 = MOL DF

267 991). További példák: 1355. március 1. (MOL DF 255 432 = HR DAZG 1. PGZ br. 20.), 1355.
november 30. (A.HAZU D-V/8 = MOL DF 230 453). Függőpecsétként: 1354. december 4. (HDA
Turopolje I/71. = MOL DF 267 915)
130

Margit intitulatiójában ekkor már nem használta első férje tartományainak megnevezését, de a

pecsétjén megtartotta a Magyarországra való utalást. Pór, Pecséttani 15. p.
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mely lila sodraton függ, természetes színű viaszba nyomva. A sigillum átmérője 5,5
cm. A pajzsot hat karéj fogja körbe, minden rozetta közepén egy-egy virágot
láthatunk. A pajzs ívelt oldalú, háromszögletű, felső szélének hossza 2,5 cm. A pajzs
heraldikai liliomok háttere előtt a pajzsfőben tornagallért131 mutat. Körirata: + S
KAROLI DE DURACIO […] VONIE, melyet kettős gyöngysor fog körbe.132
Kisebb pecsétje több oklevélen is megtalálható. Ezek tanúsága szerint átmérője 2,8
cm volt, pecsétmezeje pedig 1,8 cm átmérőjű. A pajzs enyhén ívelt oldalú volt, mely
a nagyobbik pecsétjénél megismert ábrázolást mutatja. (Heraldikai liliomok előtt
tornagallér.) Két gyöngysor között olvasható körirata feltehetően: + SIGILLUM
KAROLI DUCIS volt, mely egyetlen esetben sem maradt meg hiánytalanul. A ránk
maradt oklevelek mindegyikén természetes színű viaszba nyomva szerepel.133
Néhány esetben olyan pecsétmaradványokkal is találkozunk, melyek alapján
feltételezhetjük, hogy Károly élt egy harmadik pecséttel is. Ezeken az okleveleken a
vörös színű viasz annyira töredékes állapotú, hogy a sigillum átmérőjét is csak nagy
bizonytalansággal állapíthatjuk meg: valószínűleg 1,5-2 cm körüli volt. Egyetlen
esetben sem tudjuk rekonstruálni ábrázolását, illetve köriratát. A pergamen-, illetve
papírlapra csöpögtetett viaszt ezekben az esetekben négyágú csillaghoz hasonló
módon kenték szét.134

Kancelláriai feljegyzések135
Az okleveleken olvasható feljegyzéseket két nagy csoportra oszthatjuk: egyrészről az
ügyvitel során keletkezett feljegyzésekre, illetve a későbbi megjegyzésekre. Az
egykorú feljegyzések között megkülönböztetünk külzetet (ami tartalmi kivonat136 és

131

Első Anjou uralkodónk, Károly pecsétjein használt tornagallérokkal foglalkozott Hegedűs András.

(Hegedűs, Tornagallér)
132

MOL DF 267 919 (HDA Turopolje I/86.)

133

1371. május 8. (MOL DL 77 472), 1371. augusztus 10. (MOL DL 41 850)

134

1371. április 16. (MOL DF 267 918, HDA Turopolje I/85.), 1372. március 5. (MOL DL 41 868),

1372. május 1. (MOL DF 230 550 = A.HAZU D-V/106)
135

Szentpétery, 17-18. p. A kúriai irodákban kiadott okleveleken olvasható kancelláriai jegyzetekkel

foglalkozott Szentpétery, Kancelláriai jegyzetek és Bónis, Kúriai irodák
136

„pro Martino filio Georgy ad octavas festi Penthecostes proxime nunc venturas contra Nicolaum

filium Georgy prorogatoria” (Szécsi Miklós, 1349. május 6. Smič. XI. 398. sz.)
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címzés137 vagy a kettő együtt138 is lehet), solvit jelet, signaturát commissiós és
relaciós jegyzetet. A külzet rendes helye az oklevél hátoldalának közepe, ahol a
sorok a főszöveggel párhuzamosan futnak. Ezek a feljegyzések közlik a perben álló
felek nevét, halasztás esetén az új időpontot, valamint megadják az oklevél típusát
is.139 A mandátumok igen gyakran a címzést is közlik.140 Mivel az oklevelek,
amelyeknek a hátára ezek a tartalmi kivonatok rákerültek, a legtöbb esetben zárt
alakúak voltak, ezért ezek azt a célt is szolgálták, hogy a hitelesség megsértése nélkül
tájékozódni lehessen az oklevél tartalmáról, illetve, hogy a perfolyam későbbi
részében ne kelljen sok, hosszú oklevelet végigolvasni. A tartalmi kivonatokban
alkalmazott rövidítések esetén a közérthetőségre törekedtek, nem használtak sajátos
jeleket. Sorrendjük a korszak második felére állandósult, először megnevezték a
szemben álló feleket (pro, illetve contra elöljárószóval), ez után következett a
halasztás dátuma (addal), majd utolsó helyen az oklevél fajtájának besorolása.141 Ha
címzés is került a hátlapra, akkor azt a felek megnevezése elé iktatták be.142 A per
tárgyát igen ritkán írták rá a hátlapra, helye ennek megfelelően nem állandósult.143
Elsőként az 1370-es évekből maradtak ránk olyan báni oklevelek, melyek
signaturákat tartalmaznak. Helyük minden esetben az ekkorra kialakult gyakorlatnak
137

„fidelibus suis disretis viris capituli ecclesie Posoniensis” (István herceg, 1350. május 2. MOL DF

226 960)
138

„districtis viris capitulo ecclesie beati Petri de Pasega amicis suis reverendis pro nobili domina

consorte Benedicti fily Gregory de Cerwenicha recaptivatoria” (Csirke Péter, 1373. október 20. Smič.
XIV. 424. sz.)
139

Leggyakrabban a prorogatoriák „nevezik meg önmagukat” a külzeten, (Pl.: Cudar Péter, 1378.

október 13. (MOL DL 35 256) de találunk iudicialist (pl.: 1372. december 8. MOL DF 230 552),
recaptivatoriát (pl.: 1373. október 20. Smič. XV. 424. sz.) és inquisitoriát is. (1380. április 17. Tkal
I/297.)
140

Pl.: Cudar Péter, 1373. október 20. (MOL DF 230 566). Csak címzést tartalmaz István herceg

1350. május 20-án kelt kiadványa. (MOL DF 226 960)
141

Pl.: „pro Dyonisi filio Emerici de Chanouch contra Andream et Georgium filios Johannis de

Prathna ad octavas festi Nativitatis beati Johannis Baptiste prorogatoria” (Paksi Lesuták, 1361.
április 25. MOL DL 103 307)
142

Pl.: 1373. október 21. (Smič. XIV. 424. sz.)

143

Pl.: „pro Nicolao Benedicto et Petro filys Dyonisy de Chanouch contra Johannem filium Dominici

et Stephanum filium Mychaelis de Otok super prohibitione usuum et utilitatum possessionarie
portionis eorundem filiorum Dyonisy in eadem possessione Otok habite facta memorie” Durazzói
Károly herceg, 1371. augusztus 10. (DL 41 850)
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megfelelően az oklevél hátlapjának bal oldalán volt, az írás az oklevél eredeti
szövegirányára merőlegesen futott.144 Szintén az 1370-es évekből van arra példa,
hogy solvit jel szerepel báni oklevélen.145 Valószínűnek tarthatjuk, hogy ezen példák
után nagyobb számban a következő korszak(ok)ban jelennek meg a báni okleveleken
a kancelláriai jegyek, jelzetek. Relacios és commissiós jegyzeteket146 csak István és
Margit oklevelein találunk, folyamatos sorozatuk csak a herceg Budán kiadott
oklevelein jelentkezik.147 Helyük általában a rányomott pecsétes okleveleknél pecsét

144

1374. november 17. (MOL DF 230 572), 1378. október 13. (MOL DL 35 256) és 1378. október 13.

(MOL DF 218 588) A nádori kancellária gyakorlatában ez az 1340-es években jelent meg. (Nyers, 3839. p.)
145

1379. július 12. (MOL DL 103 351) „Non solvit” az oklevél hátlapján

146

A commissiós és relatiós oklevelekkel és különbségeikkel foglalkozott Szabó Erzsébet. (Szabó,

Relatiós) Szentpétery Imre a XIV. századi királyi okleveleken megjelenő kancelláriai jegyzetekkel
foglalkozott. Bevezetőjét Tatamér alkancellár személyében jelölte meg. (Szentpétery, Kancelláriai
jegyzetek 489. p.)
147

Sorozatuk: István herceg:
1.

1350. április 7. (Smič. XI. 449. sz.): „relacio Ladislai filii Teudeus” (pecsét alatt)

2.

1350. április 19. (A.O.V. 2218. sz.): „conmissio domini ducis propria et relacio Pauli dicti
Touth” (pecsét alatt)

3.

1350. április 29. (MOL DL 90 347): „relacio magistri Thome filii Petri” (pecsét alatt)

4.

1350. június 27. (MOL DF 273 803): „relacio Blasii fily Pousa” (a zárópecsét töredékei alatt)

5.

1350. augusztus 12. (MOL DF 201 775) „relacio Blasii filii Pousa” (hátoldalon, pecsét alatt)

6.

1350. augusztus 27. (MOL DL 91 417): „relacio Johannis filii Dominici bani” (pecsét alatt)

7.

1350. augusztus 30. (MOL DL 4 165): „relacio magistri Thome filii Petri” (pecsét alatt)

8.

1350. október 22. (MOL DF 249 099): „relacio Thome fili Petri et Nicolai fily Bricy” (pecsét
alatt)

9.

1353. június 3. (MOL DL 33 598): „relacio Johannis filii Peteuch” (plica alatt, bal oldalon)

10. 1353. december 8. (MOL DF 267 989): „commissio propria et relacio Mathye sacerdotis”
(plica alatt bal oldalon, a hátoldalon középen felül)
11. 1354. január 7. (MOL DF 267 990.) „commissio ducis propria, presentibus Joanne filii
Peteuch et Stephano filio Mychaelis” (hátoldalon, pecsét felett, a lap felső szélén) és
„conmissio propria presentibus predictis” (a pecsét alatt)
Margit hercegnő:
1.

1354. október 6. (MOL DF 254 164): „conmissio propria domine ducisse” (Pecsét alatt és
oklevél felső szélén a pecsét fölött)

2.

1355. március 1. (MOL DF 255 432): „conmissio propria domine ducisse” (Pecsét alatt
részben takarva és pecsét felett a lap széle alatt)
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alatt (Margit hercegnő idején kezdik szerepeltetni a lap felső szélén is), függő
pecséteseknél pedig a plica alatt, bal oldalon volt (Margit hercegnő esetében a lap
első oldalának felső szélén is szerepel). Ezeknél azonban számolni kell azzal, hogy
(proto)notariusaik a királyi írószerv gyakorlatát is megismerhették, hiszen a herceg
és a hercegnő okleveleinek jelentékeny részét állították ki az ország központjában,
mivel gyakran tartózkodtak ott és bizonyos jelek arra mutatnak, hogy ide követték
őket kancelláriájuknak a vezetői is. A báni kancellárián kiállított oklevelek után a kor
szokásának megfelelően valószínűleg fizetni kellett. Ennek a pontos összegét
azonban a források csekély száma miatt nem tudjuk megállapítani.148 Összefoglalva
tehát azt mondhatjuk, hogy az eredetiben ránk maradt báni, illetve hercegi
okleveleknek csak elenyésző részén találhatunk kancelláriai feljegyzéseket.149 Ennek
okát valószínűleg a zágrábi kancellária – a királyihoz viszonyítva – kis létszámában,
illetve kisebb ügyszámában kereshetjük. István herceg és Margit hercegnő ideje, a
királyi udvart is megtapasztalt ítélőmestereiknek köszönhetően, változást hozhatott
volna az 1350-es évek közepén, azonban a feljegyzések csak jó 20 évvel később
jelennek meg a zágrábi írószerv napi gyakorlatában. A későbbi korokban igen
gyakran írtak újabb, rövid tartalmi összefoglalót az oklevelek hátlapjára, amelyek
egyaránt lehetnek bőbeszédűek és szűkszavúak is. Ezen kívül az őrzés során is
kerülnek különféle szövegek az oklevelekre (levéltári jelzetek), melyekből akár
levéltártörténeti ismeretekhez is juthatunk.

A báni oklevelek belső ismertetőjegyei150
A báni oklevelek közül teljes szöveggel 301 darab maradt ránk. A belső
ismertetőjegyek feldolgozásának alapját természetesen ezek a diplomák jelentették.

3.

1355. március 1. (MOL DF 230 447): „conmissio domine ducisse” (pecsét felett a lap szélén,
töredékes)

4.

1356. január 10. (Smič. XII. 239. sz.): „commissio propria et relacio Jenslini Teutunici”
(Szöveg felett bal oldalon és plica alatt, közvetlenül a hajtásvonalnál)

148

A korszakban egységesen mindenhol fizetni kellett az oklevél kiállításáért. (Nádori kancelláriára

vonatkozóan: Nyers, 42. p.)
149

A nádori kancellária gyakorlatában az 1350-es évek közepe táján jelennek meg a kancelláriai

feljegyzések. (Nyers, 36-37. p.)
150

Perger felosztása szerint: elő-beszéd, derék beszéd és vég-beszéd. (Perger III/11.)
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Protocollum
Invocatio151
A báni diplomákban, a korszak királyi okleveleihez hasonlóan nem találunk
invocatio verbalist. Nagyon ritka esetben azonban – ahogyan a külső jellemzőknél
már megemlítettem – invocatio symbolicát, azaz valamilyen grafikus szimbólumot
felfedezhetünk az iniciálékon. Ezek nagyon egyszerűek, csupán a Nos szó
kezdőbetűjének bal oldali szárára rajzoltak egy keresztvonalat.152
Intitulatio153
Mivel az intitulatio az oklevéladó nevét és címét tartalmazza, ezért abból nemcsak a
hercegi, illetve a báni székben bekövetkezett változásokról értesülünk, hanem képet
kapunk arról is, hogy a hatalmuk alatt milyen terület(ek) állt(ak). A Nos nem alkotja
kötelezően általános részét a címzésnek, sok estben elmarad.154 A jámborsági
formula (Dei gratia) hozzáfűzésével csak István herceg, illetve Margit hercegnő
okleveleiben találkozhatunk, valószínűleg a királyi oklevelek hatásaként.155 A bánok
kezdetben csak keresztnevüket használták az oklevelek intitulatiójában. Szécsi
Miklós első bánsága (1346-1349) idején találkozunk azzal, hogy neve mellé kiírják a
de Zeechet is. Ekkor azonban ez még nem válik általánossá, csak néhány elszigetelt
esetben használják.156 Ugali Pál mindhárom eredeti oklevelében megtalálható a de
Wgal megkülönböztetés, Hahót Miklós második bánságának idején (1353-1356) csak
151

Szentpétery, 19. p., Stipišić, Pomoćne 150. p. „Isten-segécs okleveles elő beszéd” (Perger III/12.

p.)
152

Pl.: Szécsi Miklós, 1372. október 17. (MOL DL 94 435), Szécsi Miklós, 1366. október 25. (MOL

DL 95 012), Paksi Leusták, 1359. (MOL DF 282 336) Borsa szerint az erdélyi vajdák okleveleiben
sem találkozunk a korszakban invocatióval. Az invocatio verbalis és symbolica megkülönböztetésére
azonban nem tért ki. (Janits, 76-83. p.) Hasonlóképpen Nyers Lajos sem teszi meg ezt a differenciálást
a nádorok okleveleivel kapcsolatban (Nyers, 47. p.)
153

Szentpétery, 19. p., Stipišić, Pomoćne 150. p. Perger III/13-26. p.

154

Lackfi István az egyetlen olyan bán, akinek az összes, teljes szöveggel ránk maradt oklevelének

intitulatiójának része a „nos”.
155

Durazzói Károly herceg oklevelei közül mindössze egy tartalmazza a „Dei gratia” fordulatot.

(MOL DL 41 868)
156

Nevéhez összesen harminc darab oklevél köthető, ezek közül a következő három tartalmazza csak

a megkülönböztetést: 1346. szeptember 3. (Smič. XI. 243. sz.), 1347. március 5. (Smič. XI. 264. sz.),
1347. március 10. (MOL DL 100 049)

43

egy 1355-ben kelt oklevelében találkozunk vele, amelyben saját ügyében
intézkedik.157 Általánossá Szécsi Miklós második szlavón bánságának kezdetével
(1366) válik, amikor minden oklevélben szerepelni fog a bán keresztneve mellett
„családi neve” is.158 Érdekes dolgot figyelhetünk meg az intitulatiók időbeli
változásával kapcsolatban. Míg Margit hercegnő „regnálása” előtt alapvetően a
„banus/dux tocius Sclavonie” formával találkozhatunk, addig 1356 után egyre
sűrűbben jelenik meg a „regni/regnorum” szó a címzésben. Ennek a változásnak a
megnyugtató magyarázatát nem találjuk meg, valószínű, hogy Margit esetében a
budai királyi kancellária konstrukciója volt az addig a korszakban példa nélkül álló
helyzetre. Aztán az intitulatióban bekövetkezett változás egyfajta „divatként”
kerülhetett be a szlavón (illetve a dalmát-horvát) báni kancellária szóhasználatába.159
A tárgyalt korszak szlavón bánjai közül Felsőlendvai Miklós,160 Ákos Mikcs,161
Paksi Leusták162 és Cudar Péter163 viseltek bánságuk ideje alatt valamilyen egyéb
tisztséget is. Jellemző módon ezek csak Ákos Mikcs ideje alatt jelentkeznek az
oklevelek intitulátiójában, még akkor is, ha kizárólagosan szlavóniai ügyről volt szó.
A királyi oklevelek méltóságsorában esetleges, hogy melyiket használják, ugyanúgy
előfordul a teljes cím feltüntetése, mint az, hogy csak néhány elemet írnak le, illetve
a „banus Sclavonie”-n kívül nem is szerepel más cím. A királyi intitulatiókban
előforduló nagy-(közép-)kis címzéshez hasonló szabályokra vonatkozóan a szlavón
157

1355. február 22. (Smič. XII. 208. sz.)

158

Az erdélyi vajdák közül először Kont Miklós (1352-1356) használja, de utána csak Bebek Imre

(1392-93) fogja ezt a gyakorlatot követni. (Janits 86. p.)
159

Ha a szlavón bánok címzéseit (nem csak az intitulatióikat, hanem a hozzájuk írott oklevelek

inscriptióit, valamint a királyi oklevelek méltóságsorait és az egyéb említéseket áttekintjük, azt fogjuk
látni, hogy egyértelműen nem jelenthető ki, hogy 1358 után elmarad a báni címből a totius szó.
Találkozhatunk – egyetlen személy megnevezésein belül is – a banus totius regni Sclavonie (1367.
április 24. Smič. XIV. 9. sz. - saját kiadványa), banus tocius Sclavonie (1367. május 22. Smič. XIV:
16. sz. – méltóságsor) és a banus regni Sclavonie (1367. június 30. Smič. XIV. 30. sz. – egyéb
kiadvány) alakkal is. (A példák mind Szécsi Miklós második bánságának idejéből származnak.)
Véleményem szerint ebből nem lehet következtetést levonni Szlavónia 1358 után élvezett kisebb vagy
nagyobb szabadságának tekintetében. (Györffy, 1970. 238-389. p.)
160

Komáromi (1323-25), somogyi (1325) és soproni (1318-1325) ispán.

161

Királynéi tárnokmester (1323-1325), sárosi (1315-1327), somogyi (1325-1328), soproni (1325-

1326) és zempléni (1321-1325) ispán.
162

Fejéri (1354-1358), somogyi (1351-1361) és tolnai (1356-1357) ispán.

163

Sárosi ispán (1367-1369)
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bánok esetében – bár kétségkívül csábító – nem vonható le semmilyen következtetés.
Az intitulatio elhelyezése az általános sémát követi: abban az esetben, ha a bán
alacsonyabb rangú világi személynek címzi az oklevelet az intitulatio-inscriptio a
sorrend, ha a királynak vagy egyházi testületnek ír, fordítva.164 A hercegek
okleveleiben az intitulatio-inscriptio a sorrend minden esetben.
A szlavón hercegi cím 14. századi változásai
A 14. századi szlavón dukátus fennállása idején (1350, 1353-56, 1371-72) István
herceg és Margit hercegnő okleveleikben a Szlavónia, Horvátország és Dalmácia
hercege/hercegnője címet használták. Szlavóniára és Horvátországra ténylegesen
kiterjedt a magyar fennhatóság ezekben az években, a bánok is a szlavón-horvát báni
címet viselték. Dalmácia azonban egészen az 1358. február 17-én megkötött zárai
békéig nem Magyarország, hanem Velence fennhatósága alatt állott és eddig az
időpontig a dózse ténylegesen viselte is a horvát-dalmát hercegi címet, melyről a
békében mondott le.165 Ezért ebben az esetben a királyi címben is meglévő terület
feletti magyar uralomra való igény olvasható ki. István herceg fiának, János
hercegnek a dukátusáról – és így címéről – semmilyen bővebb információval nem
rendelkezünk, valószínű, hogy esetében csak azzal a század elején már megjelent
gyakorlattal számolhatunk, miszerint a királyi család férfitagjait születésük okán
megilleti a hercegi cím.166 Durazzói Károly 1371-72-es hercegsége idején összesen
háromféle címváltozattal találkozunk az oklevelekben, hol a „Durazzói Károly,
Szlavónia hercege”167, hol a „Károly, Durazzó és Szlavónia hercege”168 és egy

164

Ettől a 14. században egyetlen esetben tapasztalhatunk eltérést, nevezetesen Cudar Péter 1377.

május 9-én kelt Zágráb megye hatóságához intézett mandatumában elől áll az inscriptio és azt követi
az intitulatio. Mivel azonban ebben az esetben átiratról van szó, nem lehetetlen, hogy csupán a másoló
hibája volt a kettő sorrendjének felcserélése. (Smič. XV. 201. sz.)
165

„Tudniillik, hogy a velenceiek … dózséja és közössége... … … lemondanak és ténylegesen le is

mondtak … … … … a Dalmácia és Horvátország hercege címről, melyet korábban a … dózsék
használni szoktak.” (Békeszerződések, 127-128. p.)
166

Az Anjouk alatt már a királyi gyermekek is területi hercegi címet viseltek, mindenféle tényleges

területi hatalom nélkül. (1339. május 12., I. Károly és a Kőszegiek között létrejött megbékélést rögzítő
okmányban Lajos Erdély, István pedig Szlavónia hercegeként szerepel. MOL DL 87 690)
167

A leggyakrabban (három esetben) előforduló alak: „Nos Karolus de Duracio, dux regni Sclavonie”

(1371. május 6. MOL DL 5 928) Ugyanakkor találkozunk egy ízben a „Nos Karolus de Duracio, dux
tocius regni Sclavonie” formával is. (1371. április 28. Smič. XIV. 244. sz.)
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esetben a „Károly, Szlavónia hercege”169 fordulatot olvashatjuk. A kancelláriai
gyakorlat esetében egyértelműen arra mutat, hogy intitulatiójának kezdeti ingadozása
után a „Karolus regnorum Duracii et Sclavonie dux” forma kristályosodott ki,
összesen öt esetben éltek vele a notariusok. Ha a herceg 1372 után is Szlavónia élén
marad, valószínűleg címének ezt a változatát használták volna továbbra is. Az 1370es években magyar fennhatóság alatt állott nemcsak Szlavónia és Horvátország,
hanem Dalmácia is. A báni tisztséget a király „megduplázta” és az egyik bán alá
Szlavóniát, a másik alá pedig Horvátországot és Dalmáciát rendelte. Károlyt viszont
Lajos a 1350-es években létezett hercegségnél kisebb területű, új konstrukció: a
szlavón hercegség élére helyezte. Címéből így csak a reális helyzet olvasható ki, az
ország területi igénye már nem.170 Annak oka, hogy Lajos miért távolította el 1372ben Nápolyból származó rokonát Szlavónia hercegségének éléről, további
kutatásokat igényel.171
A szlavón báni cím 14. századi változásai
Felsőlendvai Miklóstól kezdődően a király Szlavóniában működő „megbízottja” a
szlavón báni címet viselte.172 1346 márciusa-áprilisa között azonban az intitulatio

168

Első ránk maradt oklevelében a „Nos Karolus Duracii et Sclavonie dux” (1371. április 16. Smič.

XIV. 238. sz.) formával találkozunk, melynek folytatása nincsen. A későbbiekben a „Nos Karolus
regnorum Duracii et Sclavonie dux” fordulatot használják. (pl. 1372. március 25. Smič. XIV. 304. sz.)
169

MOL DL 41 868 (1372)

170

Károly 1375-76-ban Dalmácia és Horvátország élére került hercegnek. (MOL DL 38 492)

171

Annak okát, hogy miért 1371-ben került az 1364 óta Magyarországon tartózkodó Károly Szlavónia

élére és kapott ezzel területi különhatalmat, két dologban kereshetjük. Egyrészről az 1371 őszi szerbtörök összecsapásnak (Marica-folyó) kellett, hogy korábban is legyenek jelei és Lajos számára ezért
szükséges lehetett szükséges, hogy a déli határok mentén fekvő területet (vagy legalábbis annak egy
részét) egy bizalmi emberének kezelésére bízza. (Ez a motívum hasonlított István herceg első és
második kinevezésének indokaihoz.) A másik oka személyes jellegű lehetett: 1364-től egészen
Katalin nevű lányának megszületéséig, ami 1370-ben történt, Károly volt a király kijelölt örököse.
Azonban a hercegnő megszületése után természetes módon őrá (és jövendő férjére) várt apja
országának öröksége, így azzal, hogy Lajos felújította a korábban létezett dukátus intézményét,
kárpótolta rokonát.
172

A szlavón báni címet betöltő személyek életével és pályájával jelen dolgozat keretei között nem

lehet és nem is kívánok foglalkozni. Mégis fontosnak tartom azt leszögezni, hogy azok a főurak, akik
az Anjou-korban betöltötték ezt a méltóságot a király feltétlen bizalmasai közül kerültek ki.
Szlavóniában szükség is volt a király feltétlen bizalmát bíró tisztségviselőre, hiszen a tartomány
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bővült: új elemként a horvát báni cím került bele. Ennek oka az volt, hogy Lajos
királynak 1345-ben sikerült az addig békétlen Horvátországot pacifikálnia.173
Dalmáciában azonban a magyar uralkodó szembekerült Velencével és a harcok Zára
városa körül koncentrálódtak. 1346 nyarán Hahót Miklós bán az akkori közvélekedés
szerint viszont – nem tudjuk milyen okokból – késlekedett a királyi parancsot
végrehajtani és a szorongatott zárai lakosság segítségére sietni, ezért a városban az a
nézet terjedt el, hogy a bánt Velence megvesztegette.174 Azt, hogy ez igaz-e vagy
sem, jelenleg nem tudjuk eldönteni, valószínűbbnek látszik, hogy Lajos király nem
kívánta tovább folytatni Velencével a háborúságot, hiszen ekkor fegyverkezett
Nápoly ellen, öccsének – Andrásnak – a halálát megbosszulandó és ehhez szüksége
volt arra, hogy a városköztársaság átengedje csapatait a szárazföldön. Az uralkodó
azonban Hahót Miklóst rövidesen leváltotta,175 és helyére Szécsi Miklóst, az addigi
asztalnokmestert helyezte,176 akit azonban 1349. augusztus 10-én már „condam
banus”-ként említenek.177
Az 1350-es év változást hozott a tartomány életében, ugyanis Lajos király felújította
a szlavón dukátus intézményét, és élére öccsét, István herceget helyezte. A tartomány

központtól való távolsága és hagyományos különállása lehetőséget teremtett volna egy ambiciózus
embernek az önállósodásra.
173

A horvát urak közül csak a Šubić család nem hódolt be Lajos király előtt. (Kristó, 1988. 100-101.

p.) Erről a hadjáratról Küküllei János is megemlékezik történeti művében. (Küküllei, 7. fejezet) A
szlavón bánok címzésével és a terület feletti magyar uralom kérdésével röviden foglalkozott Damir
Karbić. (Karbić, Defining)
174

A Névtelen Minorita Geszta Lajos királyról című művének 3. fejezetében erre tesz utalást.

Küküllei János nem említi a bán állítólagos árulását, hanem azt mondja, hogy Lajos király kénytelen
volt elvonulni, mivel hiába ostromolta a velenceiek Székács nevű erősségét. (Küküllei, 8, fejezet)
175

1346 július 6-án még Hahót Miklós ad ki szlavón-horvát bánként oklevelet (Smič. XI. 231. sz.),

majd a hónap utolsó napján már Szécsi Miklóst találjuk ebben a hivatalban. (Lajos király oklevele
frissen kinevezett szlavón-horvát bánja számára. (1346. július 31. Smič. XI. 237. sz.)) Hahót Miklós
legközelebb csak 1353-ban viselt országos tisztséget, akkor újra a szlavón báni székbe került. Ha
hinni lehet a Névtelen Minoritának, akkor a bánságok között eltelt időben, „országos” tisztség nélkül
sem esett ki a király kegyeiből, hiszen elkísérte urát Nápolyba és az uralkodó többekkel együtt rábízta
András herceg árvájának, Martell Károlynak a nevelését és a többi fogoly nápolyi herceg őrzését.
Ebben az időben még a zalai ispáni tisztet is betöltötte. (1349-1351 között. Névtelen, 7. fejezet., Engel
CD)
176

1342-46 között töltötte be ezt a méltóságot. (Engel CD)

177

Smič. XI. 414. sz.
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teljhatalmú urának ekkor a fiatal dux számított, aki mellett címében nem teljes
értékű, hanem a herceg által kinevezett bán tevékenykedett. A szerepre a magyar
uralkodó Ugali Pál országbírói ítélőmestert tartotta a legalkalmasabbnak.178
Mindazonáltal csekély szerepet játszott a tartomány életében, hamarosan régi
méltóságában látjuk viszont.179 Gyors távozásának okát nem ismerjük, a herceg alatt
nem tudunk utódjáról.
István herceg 1350-ben elkerült Szlavónia éléről, a tartományt ismét a király által,
teljes joggal kinevezett bán, Lackfi István irányította. Alatta semmilyen változás nem
következett be a báni címben.180 1353-ban ismét megjelent Szlavóniában a dukátus
intézménye, István herceg vezetésével. Mellette a báni tisztet Hahót Miklós töltötte
be, aki immáron másodszor került Zágrábba. István herceg ismét a hármas (szlavónhorvát-dalmát) hercegi, míg Miklós csak a kettős (szlavón-horvát) báni címet viselte.
Ebben újra a realitás és igény kettőssége mutatkozott meg. István herceg korai halála
(1354. augusztus 9.) után a tartomány élére névleg csecsemő fia – János – került,
azonban a tényleges irányítást az özvegy Margit hercegnő látta el, Hahót Miklós
segítségével. Ez a helyzet az 1356-os események után nagymértékben módosult.181
Velence és Magyarország 1348-ban hat évre szóló fegyverszünetet kötött, ami 1356ban járt le. Ennek az évnek a nyarán Lajos király Zágrábban időzött, eldöntetlenül
hagyva a kérdést a külföld számára, hogy Velence vagy Szerbia ellen fog hadat
vezetni. Végül június végére biztossá vált, hogy a magyar uralkodó Dalmácia

178

Az oklevelekben a következő intitulatióval szerepel: „Nos Paulus de Ugal, per inclitum principem

dominum Stephanum Dei gratia tocius Scalvonie, Croatie et Dalmatie ducem, in dictis regnis
Sclavonie et Croatie banus constitutus.” (1350. április 9. Smič. XI. 450. sz.) Királyának bizalmát
mutatja a tény, hogy az év nyarán a tengerparton teljesített diplomáciai szolgálatot, ezzel is összefügg,
hogy nem sok kiadványát ismerjük báni minőségében. (Sjme Ljubić, Listine 3/278. sz.)
179

Bertényi, Országbíró 97. p.

180

Eddig összesen egy királyi, egy királynéi és egy hercegi oklevelet találtam, ahol szlavón-horvát-

dalmát hercegként szerepel, de ezek a bán saját címhasználatát nem befolyásolják. (királyi: 1351.
február 27. (Smič. XII. 5. sz.), 1351. március 29. (Smič. XII. 11. sz.) királynéi: 1351. március 27.
(Smič. XII. 9. sz.), hercegi: 1351. március 27. után (Smič. XII. 10. sz.))
181

1356 elején Margit hercegnő végleg eltávozott Magyarországról és férjhez ment Hohenlohe

Gerlach német lovaghoz. Ennek a házasságnak talán köze lehetett ahhoz, hogy I. Lajos magyar
uralkodó 1356 elején II. (Habsburg) Albert osztrák herceggel, majd az év folyamán IV. (Luxemburgi)
Károly német-római császárral kötött szövetséget (Kristó, 1988. 136-136. p.)
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visszaszerzése végett gyűjtötte össze seregét. Paksi Leusták182 kezdetben pusztán úgy
jelenik meg az oklevelekben, mint aki „tocius Sclavonie banatum tenens”.183 Ez
János herceg dukátusa mellett annak is betudható esetleg, hogy a magyar király
kivárta a hadi események kimenetelét és annak függvényében határozott arról, hogy
pontosan milyen területeket hagy egy kézben. Akár lehetséges lett volna a korábbi
konstrukció (szlavón-horvát báni cím) folytatása is. Azonban nem ez történet. 1357
nyarán a dalmát partokon folytatott harcokban Lajos maga már nem vett részt, hanem
a későbbi dalmát-horvát bán, Csúz János vezetésével küldte el hadseregét.184 Az első,
ránk maradt oklevél, melyet Csúz már bánként adott ki 1357 végén kelt,185 fél évvel
Paksi első, vikáriusi címzése után.186 Ezzel teremtődött meg a szlavón és a dalmáthorvát báni címnek az a kettéválása, ami az Anjou-kor végéig megmarad. A
Velencével vívott háborúra az 1358 februárjában kötött zárai béke tett pontot,
melynek értelmében Szent Márk Köztársasága kénytelen volt átadni Lajosnak összes
Dalmáciában birtokolt területeit, valamint a dózse lemondott Horvátország és
Dalmácia hercegi címéről is.187 1358-ban azzal a kettősséggel szembesülünk az
oklevelekben, hogy míg Paksi Leusták a saját kiadványaiban következetesen
vikáriusként szerepel, addig más diplomákban hol bánként,188 hol pedig egyszerre

182

A Névtelen Minorita szerint Paksi elkísérte Lajost második nápolyi hadjáratára (1349). Ekkor az

uralkodó után egy nagyobb seregrészt vitt Paksi Leusták, aki akkor az asztalnokmesteri méltóságot
viselte, és nagy mennyiségű készpénzt is szállított. Ezzel a tettével „olyan hűséget mutatott ki a király
iránt, hogy ha nem tanúsított volna ekkora figyelmességet, a király egész tekintélye meginoghatott
volna. Őt a király igen szívélyesen fogadta, és szolgálatáért nagy dolgokat ígért neki.” (Névtelen, 13.
fejezet.)
183

Pl.: Lajos király 1357. február 18-án kelt oklevelében. (Smič. XII. 291. sz.)

184

A harcokról megemlékezik Küküllei, 27-28. fejezet. A magyar sereg vezetőiként Vásári Tamás

udvari lovagot, Kont Miklós nádort és Himfi Benedeket nevezi meg.
185

1357. december 14. (Smič. XII. 336. sz.) Nona városának ostromát 1357 decemberében fejezte be

Csúz János. (Kristó, 1988. 143. p.) Csúz már 1351-ben Horvátország albánjának címét viselte. (1351.
július 15. Smič. XII. 26. sz.) 1357. július 2-án kelt oklevelében Horvátország bánjaként szerepel.
(Smič. XII. 319. sz.) Mivel Csúz János személyére és a horvát báni címben bekövetkezett
változásokra nem végeztem külön kutatásokat, ezért csak nagy óvatossággal lehet kijelenteni, hogy
Csúz Jánost és Paksi Leustákot körülbelül egy időben nevezte ki a király a két terület élére.
186

1357. június 11. (Smič. XII. 308. sz.)

187

DEA. II. 501-505. Magyar fordítás: Békeszerződések 126-132. p.

188

Pl.: Lajos király 1359. április 25-én kelt diplomájának méltóságsorában. (Smič. XII. 427. sz.)
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bánként és vikáriusként tűnik fel.189 Ez a helyzet véglegesen 1360-ra fog letisztulni,
akkortól kezdve minden kiadványban egységesen „banus Sclavonie” címmel jelenik
meg. A fentebb már tárgyalt okon – a hadjárat kimenetele – kívül ennek a
kettősségnek az okozója az is lehetett, hogy János herceg dukátusának a kérdése nem
volt egészen tisztázott és a kisfiú nagy valószínűséggel 1360-ban hunyt el, tehát
akkor, amikor Paksi saját intitulatiójában a „vicarius” címet a „banus”-sal cserélte
fel.190 A Paksi Leustákot követő Kanizsai István zágrábi püspök, aki helyett az
ügyeket ítélőmestere: Jakab mester vitte, ismételten a szlavón vikáriusi címmel élt,191
majd az utána következő bánok (Szécsi Miklós és Cudar Péter) minden esetben csak
Szlavónia bánjai voltak, Horvátországot és Dalmáciát a dalmát-horvát bán
irányította. Cudar Péter első bánságát Durazzói Károly hercegsége váltotta fel, aki
alatt De Surdis János a vicarius generalis címet viselte, anélkül azonban, hogy
egyetlen nevében kiadott oklevél ránk maradt volna.192 Szlavónia 14. századi
történetében még egy személyről kell megemlékeznünk, aki önálló oklevéladó
tevékenységet folytatott, de címe újdonságot jelentett. Ez a személy Cudar Péter bán
testvére, György volt, aki asztalnokmesteri méltósága mellett 1370 nyarán a tutor
Sclavonie címet viselte. Nem tekinthetjük őt vicebánnak, hiszen ebben az időszakban
nem egy oklevelet ismerünk Csirke Péter kőrösi ispántól, melyekben albáni
minőségében jelenik meg,193 valószínű tehát, hogy éppen távollévő testvérét
helyettesítette.194

189

Pl.: a váradi káptalan jelentésében. (1358. szeptember 10. MOL DL 77 237)

190

A hercegre való utolsó utalás Rudolf osztrák herceg 1359. augusztus 2-án kelt oklevelében maradt

fenn. (Smič. XII. 442. sz.)
191

Kanizsai István vikáriusságának ideje alatt is adott ki püspök minőségében okleveleket. Ezekben a

diplomákban az intitulatio a következő: „Stephanus Dei et apostolice sedis gratia episcopus ecclesie
Zagrabiensis”, vagyis világi címével nem élt. (Pl.: 1364. július 27. Smič. XIII. 283. sz.)
192

1372. június 11. (Smič. XIV. 311. sz.)

193

Pl.: 1370. július 1. (MOL DL 106 926)

194

Ennek a „helyettesítésnek” a kielégítő magyarázatát az Engel Pál által „felfedezett” honor adja

meg. Bár György maga is királyi méltóságviselő (asztalnokmester) volt, ennek ellenére ebben az
esetben is ő és a többi családtag „társbirtokosai voltak a honornak (= szlavón bánságnak. H.É.), annak
jövedelmét ők is élték, irányításában tevékenyen közreműködtek, csupán elismerték az elsőbbségét
annak (= Cudar Péter szlavón bán. H.É.), akit közülük a király a tisztség élére állított, uruknak
tekintették és engedelmeskedtek neki.” (Engel, Honor, 893. p.)
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Inscriptio195
Az inscriptio azt a személyt, személyeket vagy testületet196 nevezi meg, akihez az
oklevél szól, illetve szólhat általánosan is, minden emberhez.197 A hercegi
kiadványokban minden esetben az intitulatio után következik, a báni diplomákban
általában szintén, kivételt képeznek azok az esetek, amikor a bán az uralkodónak
vagy egy hiteleshelynek ír, amikor a tiszteletadás okán a sorrend megfordul.198 A
mandátumokban és privilégiumokban általánosan megtalálható, néhány esetben,
például a „damus pro memoria” jellgű oklevelekben elmarad. A mandátumok
esetében a herceg(nő)i oklevéladás jellemző szava a fidelis, ezt a bánok egy esetet
kivéve önmagában nem használják.199 Az általános címzések közül az „omnibus
Christi fidelibus” bővített változataival találkozunk. Jellemző módon azonban csak
az első két korszakunkbeli bán alatt írják bele őket az oklevelekben, 1342 után
egyetlen báni diplomában szerepel,200 valamint a herceg(nő)i kiadványokban.201
Salutatio202
A salutatio, vagyis az üdvözlés az oklevél bevezető részét zárja. Vizsgált korszakunk
hercegi és báni okleveleiben összesen 15 csoportot tudunk megkülönböztetni. /1.
táblázat/ A herceg(nő)i diplomákban összesen hatféle üdvözlést használnak, melyek
közül a „salutem et gratiam” és a „salutem in vero salvatore” csak náluk fordul elő,
a többi négyet pedig a bánoknál is megfigyelhetjük. Általánosságban kijelenthetjük,
hogy a korszak végére csak a mandátumok és a bán királynak küldött jelentéseiben
(vagyis a konkrét címzettel rendelkező diplomákban) marad meg ez az oklevélrész.
Ez az oka annak, hogy a hosszabb, díszesebb salutatiók, melyek Felsőlendvai Miklós
195

Szentpétery, 19. p. Stipišić, Pomoćne 150. p. „intéző vagyis tudósító beszédrészecske” (Perger

III/26-28. p.)
196

Pl.: „Serenissimo principi domino Ludovico inclito regi Hungarie domino suo naturali” (Cudar

Péter, 1373. augusztus 15. MOL DL 6 134) „Viris discretis et honestis capitulo Chasmensis ecclesie
amicis suis honorandis” (Ákos Mikcs, 1337. április 5. Smič. X. 236. sz.)
197

Pl.:„omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis” (Ákos Mikcs, 1337. április 3. Smič. X.

235. sz.)
198

Ez megegyezik az erdélyi vajdák oklevéladásával. (Janits, 78. és 87. p.)

199

Ákos Mikcs, 1327. június 24. (Smič. IX. 287. sz.)

200

Hahót Miklós, 1346. július 6. (Smič. XI. 231. sz.)
István herceg, 1353. május 28. (Smič. XII. 127. sz.), 1354. február 20. (Smič. XII. 169. sz.). Margit

201

hercegnő 1356. január 10. (Smič. XII. 239. sz.)
202

Szentpétery, 19. p., Stipišić, Pomoćne 150-151. p.
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és Ákos Mikcs bánsága alatt még viszonylag gyakran fordulnak elő,203 a korszak
végére eltűnnek és csak a nagyon egyszerű típusokkal találkozunk.204
Contextus
Arenga205
Az arenga az oklevél tartalmához illő, általános gondolatokat fogalmaz meg, témája
ezért – a diploma mondanivalójához igazodva – változatos lehet. A szlavón báni
kancellária gyakorlatában azzal a jelenséggel találkozunk, hogy míg Felsőlendvai
Miklós és Ákos Mikcs (protho)notariusának kezéből kikerülő kiadványokban
viszonylag nagyobb számban (összesen 14 alkalommal) találkozunk vele (bár sok
esetben csak az oklevélben foglalt jogi tény írásbeli megerősítésének fontosságát
hangsúlyozza),206 a későbbiekben egyre ritkábbá és „vérszegényebbé” válik (Hahót
203

Pl. „salutem in domino sempiternam” (1337. április 3. Smič. X. 235. sz.)

204

Ez összefügg azzal is, hogy Ákos Mikcs oklevelei között találjuk meg a korszakban utolsó olyan

báni oklevelet, ami a privilégiumok összes ismertetőjegyét, „klasszikus” sorrendben tartalmazza. 1342
után minden oklevéltípus protocolluma és eschatacolluma jelentős egyszerűsödésen megy keresztül
formulás részeik tekintetében. A nádori kancellárián kiadott oklevelek is hasonló képet mutatnak
ebből a szempontból (Nyers, 48. p.)
205

Szentpétery, 19-20. p. Stipišić, Pomoćne 151. p. „Készítő beszédrészecske” (Perger III/28-29. p.)

206

Felsőlendvai Miklós okleveleinek arengái:

1323. szeptember 8.: „Principium potestates ad hoc providencia divina in regni gubernacula
sublimando consvenit, ut idem suorum fidelium servicia oculo principalis benignitatis prospiciat et
eisdem iuxta meritorum qualitatem dignis retribucionum muneribus et libertatum prerogativis ac
graciosis favoribus prosequantur”. (Smič. IX. 114. sz.)
1323. október 2.: „Equitas suadet et veritas edocet, quod principes terrarum, qui dei reguntur nutu in
celesti Jerusalem tunc potissimum collocantur, cum per eos temporalis ecclesie precioso Christi
sanguine redempta in rebus transitoriis datur devotis et dotatur.” (Smič. IX. 118. sz.)
1324. január 17.: „Cum humane mentis discrecione repertum est, ut ea, que aguntur in tempore, ne
cursu temporum elidantur, litterarum testimonio solent confirmari.” (Smič. IX. 139. sz.)
1324. január 26.: „Provida discretione repertum est, ut ea que aguntur in tempore, ne cursu
temporum elabentur sive tempore, litterarum testimonio solent confirmari.” (Smič. IX. 143. sz.)
Ákos Mikcs okleveleinek arengái:
1325. augusztus 2.: „Justis petentium desideriis facilem prebere consensum ius invitat et officium
nostre dignitatis exortatur.” (Smič. IX. 209. sz.)
1325. szeptember 8.: „Solenth gesta fidelium scripti patrocinio roborari, ne aut oblivio involvat
caligine semel actum aut hominum invidiosa malacia fuscatis mendacii coloribus per calumpniam
subvertat successive.” (Smič. IX. 253. sz.)
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Miklós bánsága alatt két oklevélben találkozunk vele). Még egy utolsó, nagyobb
hullámot

tapasztalunk,

nevezetesen

István

herceg

és

Margit

hercegnő

kiadványaiban,207 de 1350 után már csak szórványos példákat ismerhetünk meg az
arengákból.208
1326. augusztus 2.: „Solenth gesta fidelium scripti patrocinio roborari, ne aut involat caligine semel
actum azt hominum invidiosa malicia fuscatis mendacii coloribus per calumpniam subvertat
successive.” (Smič. IX. 253. sz.)
1333. április 29. „Quoniam ea, que geruntur in tempore, ne in posterum diffluant cum tempore et
labantur, ad cautelam scripti solent patrocinio perempnari.” (Smič. X: 57. sz.)
1333. szeptember 14.: „Solent gesta fidelium scripti patrocinio perhempnari, ne oblivio temporibus
successivis involvat caligine semel actum, aut hominium invidiosa malicia vfuscatis mendacii
coloribus per calumpniam intervertat.” (Smič. X. 78. sz.)
1334. június 28.: „Quoniam labilis est hominum memoria, provida discretio stabilavit racionis, ut ea,
que temporibus fiunt et fieri consueuerunt patrocionio perhempnentur litterarum, ne improba oblivio
obumbret caligine semel actum, aut humana invidiosa malicia per calumpniam subvertat successive.”
(Smič. X. 115. sz.)
1335. augusztus 27.: „Solent gesta fidelium scripti patrocinio perempnali (!), ne aut obliuio inuoluat
caligine semel actum, aut hominum inuidiosa malicia per calimpniam subuertat successiue”. (Smič.
X. 167. sz.)
1336. december 20.: „Ea, que ad honorem et profectum sancte matris ecclesie et eius ministrorum in
celesti … per quempiam pie creduntur cum multiplicato fructu in celesti patria refundenda.” (Smič.
X. 219. sz.)
1337. április 12. „Quoniam ea, que geruntur in tempore, ne in posterum cum tempore defluuant (!) et
labantur, ad cautelam scripti solent patrocinio roborari”. (Smič. X. 241. sz.)
1341. április 12.: „Ea debet esse iudicantis intentio, ut iustis per retributionis premium respondeatur
ad gloriam et deliquentibus per illacionem vindicte concedentis ad noxam, ut sic actus temerariorum
illiciti reprimantur et iustorum merita elucescant.” (Smič. X. 431. sz.)
Hahót Miklós okleveleiben olvasható arengák:
1343. október 8. „Solent gesta fidelium scripti patrocinio perhempnali ne temporys in processi oblivio
in voluat caligine semel actum aut hominum invidiosa malitia sustans mendacy coloribus per
calumniam subvertat stabilitum.” (MOL DF 261 640)
1346. július 6. „Justis petencium desideriis facilem prebere consensum ius invitat, racio expostulat et
magnitudinis sublimitas ad est merito exortatur.” (Smič. XI. 231. sz.)
207

1351. március 28: „Ut digne petentium extollenda sint preconia, racio requerit sapientis” (István

herceg, (Smic.XII. 10.sz.))
1351. július 21.: „Cum a nobis petitur, quod iustum et honestum est, decet maiestatem ducalem
facilem prebere consensum hiis presertim que videntur suorum subdicorum commodius convenire”
(István herceg, MOL DL 91 451)
1353. március 10.: „Quoniam subditorum fidelium incommodo decet ducalem maiestatem commodius
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Promulgatio209
A promulgatióban, vagyis a közzététel formulájában az oklevéladó azokat nevezi
meg, akiknek a tudomására akarja hozni az oklevél tartalmát. Vizsgált
korszakunkban a „memorie commendantes tenore presencium significamus, quibus
expedit universis, quod” formula lesz a legnépszerűbb.210 A privilégiális oklevelek
jellemző promulgatiója az „ad universorum noticiam harum serie volumus
pervenire” formula, illetve ennek egyik változata lesz.211 Ha az oklevélben arenga is
található, a proinde kötőszóval kapcsolják hozzá a közzétételt. Ezzel a formulával

reformare” (István herceg, Smič. XII. 107. sz.)
1353. november 27. „Ut ea, que aguntur in tempore inviolabiliter apud posteros perseverent,
litterarum testimonio solent perhempnari.” (Smič. XII. 158. sz.)
1354. május 10.: „Quoniam gesta mortalium sunt cum tempore fluenti et inbecilis memorie statum
plerumque turbat oblivio et obrumbrat, provida racionis cautela humanis actibus litterarum adhiberi
consuevit testimonium efficax et perhempne.” (Smič. XII. 179. sz.)
1355. december 20.: „Ea, quae devotio Christi fidelium ad praesentium et quondam sanctae matris
ecclesiae offert vel disponit convenit superiori ad effectum perducere et stabilitate perpetua
roborare.” (Smič. XII. 238. sz.)
1356. január 10.: „Dignum est et omni racione consentaneum, ut hii qui principibus suum pro tempore
exhibent obsequium suis laboris premio non fraudentur”. (Smič. XII. 239. sz.)
1356. (napi dátum nélkül): „Justis petencium desideriis facilem prebere consensum ius invitat, equitas
persuadet et ducalis excellencia exortatur.” (Smič. XII. 286. sz.
208

Pl.: Pakis Leusták - 1358. május 15. :„Pium est ecclesiis providere quarum precibus medumterena

substantia conflatur verum etiam eterna premia largiuntur uter eis Deo iam utantet quite vis aut et
placibilem hortiam ac pacificam offere valeant salvatori.” (HDA ACZ Acta Antiqua 55/20= 256 689)
209

Szenpétery, 20. p. Stipišić, Pomoćne 151. p. „Okleveles fel-tétel” (Perger III/30-31. p.)

210

Ennek összesen három változatát használták, melyek között csak igen apró különbségek

fedezhetők fel. Az 1. típust („memorie commendantes tenore presencium significamus, quibus expedit
universis”) a korszakban végig használták. A 2. típus ettől csak a significamus szó helyében tér el,
melyet a commendantes után helyeztek el. Ezt a változatot 1340-től használták. A 3. típus, ahol a
„quibus epxedit universis” beékelődik az első tagba. (Az 1. típus szövegét alapul véve a significamus
szó után helyezik el az írnokok általában a „quibus expedit” részt, az universist pedig utána.) Ez a
típus 1329-58 között volt használatban.
211

A „proinde universorum noticie tam presencium quam futurorum harum serie

declaramus/volomus pervenire, quod”, illetve a rövidebb „universorum noticie harum serie volumus
pervenire/declaramus” lesz a két másik általánosan használt formula. (Pl. István herceg, 1354. május
10. (Smič. XII. 179. sz.), István herceg, 1353. május 28. (Smič. XII. 127. sz.)
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azonban 1356 után nem találkozunk vizsgált anyagunkban. A „damus pro memoria”
jellegű oklevelekben pedig ebben a formában fog állandósulni.212 /2. táblázat/
Narratio213
A

narratio

ismerteti

az

oklevél

kiállításához

vezető

körülményeket.

Adományleveleknél ez arra is lehetőséget nyújt, hogy a megadományozott érdemeit
felsorolják, mintegy megokolva azt. A királyi kancelláriából kikerülő egyes
okleveleken szinte krónikakezdeménynek számító narratiókat lehet olvasni, amiből
egy-egy személynek (néha családnak) a szövevényes története bontakozik ki.214 A
báni írószervre már kevésbé jellemezőek a terjengős, önálló novellának számító
elbeszélő részek, azonban nem lehetetlen, hogy ilyenekkel találkozzunk.215 Hogy
ennek mi lehetett az oka, nem tudjuk. Valószínűleg közrejátszott benne a báni
notariusok kisebb gyakorlata és a hosszabb oklevelek drágasága is, valamint talán az
is, hogy a nagyobb, emlékezetre méltóbbnak tartott tettek jutalmát nem a bán, hanem
a király „szolgáltatta”. Néhány esetben azonban mégis találkozunk az oklevelekben
ilyen narratióval, azonban ezek egyik esetben sem mennek túl a puszta tényeken. A
nem adománylevelek esetében a különböző ügytípusok esetében erősen formulás
jelleget nyer, sok esetben csak a nevek változnak.
Dispositio216
Az oklevelek rendelkező részére is igaz az a kijelentés, hogy az egyre több oklevél
kiállításával erősen formulássá, ismétlődővé válik. Az egyes ügytípusokban
keletkezett oklevelek között igen sok egyezést fedezhetünk fel.217

212

Pl.: Lackfi István - 1351. június 25. (Smič. XII. 24. sz)

213

Szentpétery, 20. p. Stipišić, Pomoćne 151. p.

214

Erre a kérdésre lásd: Mályusz, Krónika

215

Pl.: 1326. szeptember 8. (Ákos Mikcs, Smič. IX. 253. sz.), 1361. július 1. (Paksi Leusták, Smič.

XIII. 105. sz.)
216
217

Szentpétery, 20. p. Stipišić, Pomoćne 151. p.
A legjobb példát erre az olyan oklevelek nyújtják, amelyekben más diplomákat íratnak át és

erősíttetnek meg.
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Sanctio218
Az egyházi büntetéssel való fenyegetés erre a korszakra már a királyi oklevelekből is
kikopott. Azzal sem találkozunk, hogy a bánok rendelkezéseinek megszegőire
konkrét összegű büntetés várt volna, inkább csak általánosságban említik meg
okleveleikben a neheztelést abban az estben, ha elmarad az, amit megparancsoltak.219
Corroboratio220
A corroboratióból, vagyis a megerősítő záradékból értesülünk az oklevél
megerősítésének módjáról, eszközéről. A leggyakrabban az „in cuius rei memoriam”
formulával találkozunk, melynek több altípusa is kialakult.221 A legegyszerűbb
esetekben csak az „in cuius rei memoriam/testimonium firmitatemque perpetuam
presentes concessimus litteras nostras (privilegiales) (pendentis et autentici) sigilli
nostri munimine roboratas/consignatas” formulával találkozunk.222 Ezt a formulát
néhány esetben tovább bővítették a megadományozott(ak) nevével/neveivel.223
További

változtatást

jelentett,

amikor

a

concessimus

szót

a

duximussal

helyettesítették, ez azonban már a formula végén kapott helyet. A rei helyett néhány
esetben magát a konkrét ügyet nevezték meg, amiről az oklevelet kiállították.224
Eschatacollum
Subscriptiones225
Mivel a királyi oklevelek esetében sem élnek aláírással a korszak uralkodói, nem
lehet csodálni, hogy a szlavón báni okleveleken sem találjuk nyomát.

218

Szentpétery, 20. p. Stipišić, Pomoćne 152. p.

219

Pl.: „si vestra gravamine cupitis evitare” (Ákos Mikcs, 1334. augusztus 21. Smič. X. 120. sz.)

220

Szentpétery, 20. p. Stipišić, Pomoćne 152. p.

221

A vajdai oklevelekben is ez a formula fog állandósulni. (Janits, 79. p.) Nyers Lajos megállapításai

szerint ezt a forma fog állandósulni a nádori oklevelekben is. (Nyers 49. p.)
222

Néha a perpetuam és a firmitatem szavakat felcserélik egymással.

223

Pl.: „in cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes eisdem civibus et hospitibus de
Werwuche concessimus litteras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine
roboratas.” (Hahót Miklós, 1354. február 1. Smič. XII. 167. sz.)
224
Pl.: „in cuius confirmationis memoriam perpetuamque firmitatem presentes litteras nostras
concessimus privilegiales pendentis sigilli nostri munimine roboratas” (1351. március 10.)
225

Szentpétery, 20. p. Stipišić, Pomoćne 153. p.
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Datum226
Minden ránk maradt báni oklevél közös jellemzője, hogy a datatiót mindig az
oklevél záró részében adják meg.227 Ebben meghatározzák a dokumentum
kiállításának helyét és napját, bár a kelthely el is maradhat. A datum teljes
elmaradásával – természetesen az esetleges sérüléseket nem számítva – a korszak
báni okleveleiben nem találkozunk.228 A keltezést mindig a keresztény ünnepek
szerint számították, olyan diploma, melyben a római naptárt használták volna nem
maradt ránk.229 A hercegi oklevelek között –nyilván a királyi udvar oklevél-kiállítási
szokásait utánozva – azonban már találkozunk olyan diplomával is, melyben a
dátumot a római naptár szerint adták meg és ilyen esetekben a kelthely – szintén az
uralkodói oklevelekhez hasonlóan – elmarad.230 Az oklevelek dátumának
megadásakor gyakran találkozunk a „datum ut supra”, „die et anno supradictis”231,
illetve hasonló fordulatokkal, abban az esetben, ha az oklevél más részén konkrét
napi dátum olvasható.
A királyi – és a XV. századi káptalani – oklevelekben található „méltóságsort” még a
herceg(nő)i oklevelekben sem olvashatunk. A „datum per manus” formulát csak az
István herceg, illetve Margit hercegnő kancelláriájáról kikerülő oklevelekbe írták
bele, de csak a privilégiumokba. Ekkor a kancellár szerepét betöltő prothonotariusok
nevét ismerhetjük meg belőle.232
226

Szentpétery, 20. p. Stipišić, Pomoćne 153. p.

227

Ismerünk olyan diplomát, ahol Szécsi Miklós bán saját oklevele után nem „szabályos, keretbe

foglalt” átírásként, hanem rendelkezésének megerősítése végett, lemásoltatta Ákos Mikcs kiadványát.
(„ad maiorem autem certitudinem tenorem litterarum predicti Mykch bani presentibus de verbo ad
verbum inseri fecimus, qui per omnia talis est”, MOL DF 256 133) Hahót Miklós kiadványai közül
azonban arra is találunk példát, hogy a káptalani diplomáknál megszokott módon, saját oklevele nem
keretként veszi körbe az átírtat, hanem megelőzi azt. A datatio pedig a narratio része lett. (1353.
október 18. (Mon. Hist. Ep. Zagr. 128-129. sz.)
228

Elmarad az évi dátum pl.: Cudar Péter egyik oklevelében. (MOL DF 282 351)

229

A vajdai és a nádori okleveleket is ezen a módon dátumozzák. (Janits, 79. és 88. p. és Nyers, 49.

p.)
230

Például István herceg 1353. június 3-án kelt oklevelében a tercio nonas mensis iunii datatio

szerepel, a kelethelyet viszont nem adták meg. (Smič. XII. 129. sz.)
231

Pl.: 1343. augusztus 8. (Hahót Miklós, Smič. XI. 60. sz.)

232

Megyericsei György István herceg prothonotariusa volt, (pl.: 1353. március 10. Smič. XII. 107.

sz.), míg Brünni Péter Margit hercegnő udvarában viselte ezt a méltóságot. (pl.: 1356. január 10.
Smič. XII. 239. sz.)
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Az „uralkodási” év (annus ducalis) kitételére csak István herceg második
hercegségének idejéből ismerünk példákat, egyedülálló jelenségként a korszakban.233
Az oklevelek nyelve
Az XIV. századi szlavón hercegi és báni oklevelek nyelve minden esetben latin (a
dokumentumokban szerepelő vulgáris szavak kivételével). A diplomákat kiadó
hercegek és bánok többes szám első személyben szólalnak meg (Nos), a
parancslevelek nyelvezete is meglehetősen személytelen. Ez alól egyetlen kivételt
ismerünk, Ákos Mikcs 1332. április 26-án kelt oklevelét, melyben az István, kőrösi
ispánhoz szóló parancsát a következő fordulattal írja: „idcirco tibi magistro Stephano
comiti nostro Crisiensi precipimus”, melyben a tibi szerepeltetése meglehetősen
szokatlan, eltér a többi középkori oklevél nyelvezetétől.234
A báni kancellária235
A báni kancellária minden valószínűség szerint a tartomány székhelyén, Zágrábban
működött. Minden bizonnyal helyet kaptak benne notariusok (jegyzők) is, akik az
írásbeli munka zömét végezték.236 Számunkra sajnos ők „láthatatlanok”, nevüket a
legritkább estetekben tudjuk meg, akkor is más összefüggésben.237 A XIV. század
elejéről, Felsőlendvai Miklós bánsága idejéből ismerjük György báni notariust, aki
1325-ben részt vett egy Kőrösön tartott közgyűlésen.238 A báni kancellária vezetője a
233

Pl.: „Datum Zagrabie, …. decimo kalendas mensis iunii, anno Domini millesimo trecentesimo

quinquagesimo tertio, ducatus autem nostri anno primo.” (1353. május 23. Smič. XII. 124. sz.)
234

Smič. X. 14. sz.

235

Arra nézve nem rendelkezünk adatokkal, hogy a bán mellett működő oklevélkibocsátó szervet

ténylegesen kancelláriának hívták-e. A továbbiakban azonban ezt a későbbi szakirodalomban elterjedt
elnevezést fogom használni.
236

Csukovits Enikő 1992-ben megjelent cikkében a középkori írástudók munkaidejével foglalkozott.

A cikkben főleg a káptalanok és hiteles helyek, valamint a közjegyzők gyakorlatát veszi vizsgálat alá,
de eredményeit nagy valószínűséggel kiterjeszthetjük a világi kancelláriai hivatalok dolgozóira is.
(Csukovits, Írástudók)
237

A kőrösi ispáni kancellária alkalmazottai közül nevesíteni tudunk notariust és prothonotariust is.

(Halász, Kőrösi )
238

1325. március 12. (Smič. IX. 183. sz.) A nevét fenntartó kőrösi ispáni oklevél szerint István

comessel és Keleed fia: Mihállyal együtt volt jelen a közgyűlésen. Bár az okmány csak notariusként
említi őt, nem lehetetlen, hogy tisztsége latin nevének ellenére, ő vezette Felsőlendvai Miklós szlavón
bán kancelláriáját, tehát valójában prothonotariusként működött. A későbbi években ismerünk olyan
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prothonotarius239 volt, aki a korszak többi ítélőmesteréhez hasonlóan valószínűleg
őrizte ura (nagyobb) pecsétjét is.240 Sorozatukat Ákos Mikcs bán idejétől kezdve
ismerjük, a herceg(nő)i kancelláriában az oklevelek „datum per manus” formuláiban
is az ő nevüket tüntetik fel. Mikcs bán ítélőmestere, a Kőrös megyéből származó
Miklós fia: András mester,241 István herceg protonotariusa Megyericsei Mihály fia:
György volt, aki világi személyként irányította a zágrábi kancelláriát.242 Mellette –
feltehetőleg István gyűrűspecsétjét őrizve és vezetve „a gyűrűspecsétes kancelláriai
osztályt” – a később Margit hercegnő ítélőmestereként feltűnő Brünni Berthold fia:
Péter tevékenykedett.243 Megyericsei György és Brünni Péter mellett azonban a 14.
század közepén még egy ember viselte a kancellária vezetőjének méltóságát,
nevezetesen: Kozma mester, aki Hahót Miklós bán mellett dolgozott. Bízvást
feltehetjük, hogy ő már korábban, Miklós első bánságának idején is Zágrábban volt,
hiszen ez a kancelláriai vezetőjét a különtartomány ura familiájából nevezte ki.244
Már náluk feltűnik az a később egyre erőteljesebbé váló tendencia, hogy nem csak az
esetet, amikor István herceg ítélőmestere (prothonotarius), Megyericsei György részt vett urának
generalis congregacióján, Hahót Miklós bán ítélőmesterével: Kozmával együtt. (1353. május 22.
Sopron vármegye I. 26. sz.) Györgynél hamarabb egy báni jegyzőt (notarius) ismerünk: Gerdona
mestert, aki ura nevében földet vásárolt. (Bónis, 1979. 80. p. Smič. VIII. 345. sz.)
239

A 14. századi báni és országbírói ítélőmesterekre lásd: Bertényi, Ítélőmester

240

Az erdélyi vajdai kancellária vezetője ebben az időben szintén a prothonotarius volt (Janits, 61.

p.), és hasonló helyzettel találkozunk a nádor irodájában is. (Nyers, 34. p.) A báni prothonotarius
önálló oklevéladó tevékenységére lásd: Halász, Kőrösi
241

1336. február 14. (Smič. X. 187. sz.)

242

A hercegi szolgálat után Kőrös megye életében vesz részt. (Báni kiküldöttként szerepel egy Kőrös

megyei földbirtokkal kapcsolatban. (Ákos Mikcs fia: Ákos birtokpere) 1361. november 23. (MOL DL
33 744) Életére és további sorsára lásd: Halász, Anjou István herceg, 61-62. p.
243

Életére és sorsára lásd: Halász, Anjou István herceg, 56-57. p.

244

Valószínű, hogy ő szerepel – notarius címmel – Hahót Miklós ügyvédjeként (procurator) egy

Tamás országbíró előtt, 1352-ben folytatott perben. (1352. május 12. (MOL DL 3 745) (Továbbá:
Hahót Miklós volt bán fiai: István és László 1361-ben folytatott perében egy bizonyos Kozma mester
ügyvédként (procurator) jelenik meg, MOL DL 5 056) Ha minden említett adatunk Kozma
protonotariusra vonatkozik, akkor óvatosan kell bánnunk a középkori terminológia mögött megbúvó
valódi tartalommal, hiszen Kozma mester, Kozma deák, Kozma notarius és Kozma protonotarius egy
személyt takar. Ebben az esetben érdemes azon elgondolkodni, hogy a szlavóniai nemesség soraiban
feltűnő littertausok/procuratorok esetlegesen kinek a szolgálatában hasznosították az iskolákban
megszerzett tudást, a felemelkedés reményében. A kérdés tisztázása azonban még további kutatásokat
igényel. A szlavón báni ítélőmester familiárisi voltára: Bónis, 1971., 80. p.

59

írószerv munkáját vezetik, hanem – jogban való jártasságuk miatt is – részt vesznek a
törvényszéken is.245
Lássuk, kik töltötték még be ezt a méltóságot. Jakab mester Paksi Leusták mellett
tűnik fel először 1358-ban, majd később különleges báni kiküldöttként is szerepel,
ami megint csak fontosságát mutatja.246 A Paksi Leustákot követő István zágrábi
püspök helytartó (vicarius generalis) helyett az ügyeket helyettese, Jakab
protonotarius vitte. Valószínűnek lehet tartani, hogy a már Paksi Leustáknál
megismert

Jakabról

van

szó,

aki

hivatalban

maradását

szakismeretének

köszönhette.247 Szécsi Miklós a Somogy megyéből származó Sörnyei Mihály
mesterre (Trepk fia: Miklós fia: Mihály) bízta írószervének vezetését, aki 1367 és
1372 között tűnik fel az oklevelekben, ismételten együtt viselve a protonotariusi és
helyettesi (vicegerens/vicebanus) címet.248 Cudar Péter alatt pedig ugyanilyen
minőségben Györgyöt találjuk meg.249
245

Bónis, 1971. 86. p.

246

Nem lehetetlen, hogy már Margit hercegnő alatt megismert Jakab deákkal azonos személyről van

szó. 1358. április 4. (Smič. XII. 357.sz.), 1362. április 5. (Smič. XIII. 153. sz.)
247
248

1364. október 11. (Smič. XI. 293. sz.)
1367. július 22. Smič. XIV. 39. sz., 1372. december 8. MOL DF 230 552. Sörnyei Mihály

familiárisi voltára lásd: Bertényi, Országbíró 128. p. Pályaképe: 1356-ban még rang nélkül szerepel az
oklevelekben, Szécsi Miklós második szlavón bánsága (1366-68) alatt prothonotarius, zvonigrádi
várnagy, báni ítélőmester és helyettes. (Címeit nem egységesen használják.) Szécsi Miklós 1369-72
közötti országbírósága alatt az alországbírói tisztséget tölti be. Szécsi harmadik szlavón bánsága
idején (1372-73) nem viselt semmilyen hivatalt, majd urának 1381-84-es országbírósága alatt
ismételten prothonotariusa és helyettese volt és ugyanezt a tisztséget viselte Miklós nádorsága alatt
(1385-87) is. (Bónis, 1971. 61-62. p.) Testvére, János, 1366-ban királyi emberként szerepel Lajos
király oklevelében, mint lehetséges királyi ember Szécsi Miklós bán birtokbaiktatásakor – a többi
királyi ember: Rumi Dorozlo fiai János és Gergely, Zetniuani Márton fia: István. Dorozló fia: János
vesz részt végül a birtok iktatásában. (MOL DL 100 110)
Érdekességképpen megemlíthető, hogy Sydinyai Fábián fia: János Szécsi Miklós horvát-dalmát
bánsága (1376-80) alatt jegyzőként működött, azonban mivel valószínűleg Szlavóniából származó
nemes volt, a szlavón bán előtt intézte peres ügyeit. (Életére lásd: 1374. február 1. (Smič. XV. 7. sz.),
1375. november 25. (Smič. XV. 118. sz.), 1376. február 19. (Smič. XV. 134. sz.), 1376. május 3.
(Smič. XV. 141. sz.), 1376. augusztus 19. (Smič. XV. 158. sz.), 1376. szeptember 15. (Smič. XV. 161.
sz.), 1376. szeptember 15. (Smič. XV. 162. sz.) Nem lehetetlen az sem, hogy Szécsi Miklós szlavón
bánságai alatt is már a kancellárián dolgozott, majd onnét követte urát annak következő méltóságába,
erről azonban konkrét adatokkal nem rendelkezünk.
249

1373. május 1. Smič. XIV. 397. sz.
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A báni/hercegi ítélőmesterek szerepe azonban nem merült ki a kancellária
vezetésében. A bán elé került fontosabb perekben, vagy olyan esetekben, amikor a
per egyik szereplője jelentősebb személy volt, homo banusként is őket szerepeltették.
Így amikor zágrábmezei Iván fia: Iván Selyn várával szomszédos birtokait kellett
elhatárolni, Paksi Leusták ítélőmesterét: Jakabot és Márton fia: Péter szamobori
várnagyot küldte ki ennek elvégzésére.250 1362-ben Csúz János volt horvát-dalmát
bán keveredett birtokperbe szomszédaival, Begnai György fia: Miklóssal és Begnai
Márk fia: János özvegyével. A perben a határjárás lefolytatását a bán Nagy Pál
kőrösi ispánra és Jakab prothonotariusra bízta.251 Ezen kívül az 1350-es évektől
helyet kapnak a báni ítélőmesterek bírói széken és a közgyűléseken is,252 mikor nem
egy esetben véleményt kellett nyilvánítani az ott bemutatott oklevelek valódiságáról
is.253 1350-ben Budán, Szentjakabi Tamás kőrösi ispán törvényszéket tartott Miklós
esztergomi érsek, Briccius győri prépost, Ugali Pál szlavón-horvát bán, Megyericsei
György hercegi és Pető országbírói prothonotarius részvételével, ahol Farkas fia:
Miklós fia: Farkas a rojcsai polgárokkal szemben pert kezdeményezett. A
bizonyítékként bemutatott oklevelet a bírák tüzetesen megvizsgálták és mivel az nem
bizonyult valódinak, Farkast minden birtokának elvesztésével büntették. A kérdéses
oklevelet Mikcs bán nevére és 1355-re (!) hamisították. A vizsgálat során figyelembe
vették a pecsétet, annak képét és környezetét – valószínűleg egy hiteles oklevélről
távolították el erőszakosan –, valamint a diplomán található vakarásokat254 és azt,
hogy a sorok közé is írtak. Érdekes módon a datatio ellentmondása nem szerepel a
kritikai észrevételek között. Valószínűnek tarthatjuk, hogy nem a kancellárián
készült, hanem egy ügyetlen hamisító „termékéről” van szó, aki nem ismerte a

250

Az oklevelet csak említésből ismerjük. 1358. április 4. előtt. (említve a zágrábi káptalan 1358.

március 20-i oklevelében.) Smič. XII. 357. sz.
251

1362. május 23. (MOL DF 101 676)

252

Ha elfogadjuk, hogy az 1325-ben feltűnő György nem notarius, hanem prothonotarius volt, akkor

ezt már sokkal korábbról adatolhatjuk. (1325. március 12. (Smič. IX. 183. sz.))
253

Ivan Bojničić Az oklevélhamisítás a középkorban című művében több név szerint is ismert, a XIII.

századi Szlavóniában működött oklevélhamisítót sorolt fel: Borics bán fia: Pál (1259 – Tkal. Ep. Zagr.
I/122. p.), Beriszláv, Vulcsk és társaik (1268 – Tkal. Ep. Zagr, I/137. p.), Gogan zágrábi őrkanonok
(1296 – Tkal Ep. Zagr. II/1) (Bojničić 8-10. p.)
254

Tudjuk, hogy a privilégiális okleveleknek minden vakarástól, javítástól mentesnek kellett lennie,

különben nem fogadták el.
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kancelláriáról kikerülő oklevelek külső jellemzőit (és a naptárat sem) és így próbált
meg megbízója érdekében működni.255
Az 1353. májusában, Zágrábban tartott közgyűlésen (generalis congregatio) ítélték
el Mihály fia: Lászlót, aki az Anjou-kori szlavón báni anyagban a másik név szerint
ismert oklevél-hamisító. A hamis diplomát egy közelebbről meg nem határozható
László király nevére koholta és először Pető(c) fia: János kőrösi ispán előtt mutatta
be. Az ispán azonban észrevéve, hogy hamis az oklevél („falsitatem ipsarum
litterarum”), az ellenfél bizonyítékaival együtt magánál tartotta azt, és a pert áttette
István herceg, a herceg által delegált bírák és a közgyűlésen jelen levő esküdtek elé
döntéshozatalra. Itt ismételten megvizsgálták az oklevelet, melyről igen gyorsan
ismét kiderült, hogy nem valódi. Nem volt szükség mélyreható „nyomozásra”, hiszen
már a pecsét viaszáról látszott, hogy új és a sigillum egésze sem volt meggyőző („in
novitate cere et sigillari empressione eisdem sigilli” később az ítélet indoklásában:
„pro dolosa et temeraria recepcione litterarum … falso sigillo ad modum sigilli
ipsius domini Ladislai regis fabricati consignatarum”). László azzal is tetőzte bűnét,
hogy János ispántól annak szálláshelyén csalárd módon („fraudulenter”) kicsalta az
oklevelet és megszökött. A közgyűlésen jelen lévők ezért Lászlót fej-és
jószágvesztéssel büntették, rokonait pedig – akiknek a nevében procuratorként járt el
– csak jószágvesztésre ítélték.256
Az ítélőmesterek közgyűléseken és bírói széken való feltűnésének az lehetett az oka,
hogy az írni-olvasni nem tudó, a jogban járatlan főméltóságok számára komoly
segítséget jelentettek az egyes perekben, amelyekben néha több oklevelet is
bemutattak a felek.257
Valószínűnek tarthatjuk, hogy az ítélőmesteri tisztség jelentős funkció volt,
lehetőséget teremtett viselőjének a gazdagodásra, gyarapodásra. Kozma mesterről
255

„privilegiales … diligenter exanimari fecisset tandem quia ipse littere privilegiales tam in ipsius

sigillo et ipsius sigilli sculptura et eius circumferenciis quam propter eius rasinas et scripturas
interlineales predictis regni prelatis et nobilibus omnino false et falsa suggestione emanate extitisse
apparuissent” (1350. augusztus 22., MOL DL 33 511) A kérdéshez lásd még: Szentpétery, 249-252.
p. Hasonló vizsgálatot folytattak a zágrábi káptalanban is, amikor 1380. júliusában átírja a saját 1358.
május 1-én kelt oklevelét, amelyet előzőleg tüzetesen megvizsgáltak. A vizsgálat részét képezte az
íróanyag (az oklevél nem tért ki arra, hogy hártyát vagy papírt használtak), a pecsét, az írás, a
függőpecsét sodrata is. (1380. július 19. (Smič. XVI. 104. sz.))
256

Sopron vármegye, I. 26. szám.

257

Bertényi, Ítélőmester 191. p.
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tudjuk, hogy maga is rendelkezett familiárisokkal, akik esetenként eljártak olyan
ügyekben, amiben egyébként neki kellett volna.258
A báni kancelláriai egy része minden bizonnyal elkísérte a bánt minden hivatalos
minőségében tett utazásán, és ahol szükséges volt, okleveleket állítottak ki. A bánok
Zágrábban kiadott oklevelei nem mutatnak eltérést sem írásképükben, sem formuláik
tekintetében a közgyűléseken, vagy a bán egyéb vidéki tartózkodási helyein kiállított
diplomákhoz képest.259 Hasonlóképpen valószínűleg hadjárataira is elkísérte a bánt
írószervének legalább egy része. Amikor 1346 nyarán Hahót Miklós Zára mellett
harcolt, az összecsapásokban magát kitüntető Mike fia: Miklós kőrösi várjobbágy
számára a táborban (in eodem exercitu nostro ante Jadram) állítottak ki oklevelet,
mely szintén nem mutat eltérést a többi, Zágrábban kiállított diplomához képest. Az
oklevelet függőpecséttel erősítették meg. Tehát a báni kancellária úton lévő részének
az oklevél elkészítéséhez szükséges pergament, tollat és tintát, valamint a
pecsételéshez szükséges sodratot és viaszt is magával kellett vinnie.260 A pecsét
őrzéséről vagy maga a bán gondoskodott, vagy erre az útra magával vitte
ítélőmesterét is, aki számunkra névtelen maradt.
A báni kancelláriában a kiállított oklevelekről már a XIV. században is vezettek
valamiféle nyilvántartást. Erről konkrét adatokkal nem rendelkezünk, csak egy
utalással. Ákos Mikcs bán 1334. június 28-án kelt oklevele szerint a bán elődje, Gútkeled nembeli Felsőlendvai Miklós fegyveres fellépésük miatt többeket fej- és
jószágvesztésre ítélt, „prout in legistro (!) eiusdem domini Nicolai bani lucidius
apparebat”. Vagyis a zágrábi kancellárián vezettek egy r(l)egistrumot, amelyben az
258

Kozma familiárisa - Jakab fia: Pál ura - helyett a bán nevében a zágrábi káptalan előtt bemutatott

egy oklevelet. (1355. június 11. Smič. XII. 291-292. p.)
259

1353. szeptember 19. (Smič. XII. 146. sz.) Azonban Hahót Miklós bánsága alatt ismerünk olyan

oklevelet is, ami nem a báni kancellárián használt formulákkal élt. A promulgatio („publice
recognoscimus in hys scriptis”) különleges, a báni kancellária szokásától eltérően használja az
oklevélre a litterae helyett a scritptum szót. Szintén nem szokásos az „actum et datum” datatio sem,
valamint a corroboratio. Bízvást feltehetjük ezért, hogy ennek a diplomának a megszövegezésekor
vagy nem a báni kancellária alkalmazottja működött közre, vagy pedig a bán egyik notariusa az
oklevél elkészítésének helyszínen található formulariumokat hívta segítségül munkájához. (1345.
június 23. Smič. XI. 157. sz.) Az oklevél és István bosnyák bán ugyanazon a napon és ugyanarról
kiállított diplomája között nagyfokú szövegbeli egyezés van, valószínűleg egy fogalmazvány alapján
dolgozott az írnok. (1345. június 23. Smič. XI. 158. sz.)
260

1346. július 6. (Smič. XI. 231. sz.)
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okleveleknek ha nem is a teljes tartalmát, de legalább a rendelkezéseit feltüntették.
Sajnálatos módon egyetlen ilyen sem maradt ránk.261
A báni kancellárián valószínűleg – a királyihoz hasonlóan – az oklevelek
megszövegezéséhez használtak formulagyűjteményeket is,262 amelyek ebben a
korban már elterjedtek. Egy érdekes szövegpárhuzam azonban az írnokok egyéb
munkamódszerére is fényt vethet. Paksi Leusták 1361-ben Lajos király parancsára
visszaadja Herricus fia: Jakab fia: Péternek az apjától jogtalanul a báni honorhoz
csatolt Kőrös megyei Othna birtokot. A királyi adománylevél 1362-ben kelt és a két
oklevél narratiója szövegében nagyfokú egyezéseket mutat. Két eset lehetséges:
vagy Paksi Leusták oklevele alapján szövegezték meg a királyi diploma narratióját,
vagy pedig egy közös eredetre mennek vissza.263

261

Smič. X. 115. sz. A registrumok vezetésének szokását valószínűleg a királyi kancellária mintájára

alakították ki. (v.ö.: Szentpétery, 181-182. p.) A királyi registrum-könyvekhez: Szabó Dezső,
Adalékok a királyi könyvek történetéhez. In.: Turul 1906/2. sz.
262

Pl.: 1300-1320 között állítanak össze formulagyűjteményt a székesfehérvári ferences kolostorban.

(Levéltártörténet 32. p.) 1350 körül állította össze Uzsai János „Ars notaria” címmel
formulagyűjteményét. (Levéltártörténet 37. p.)
263

A szövegpárhuzamokat félkövér szedés emeli ki.

Paksi Leusták – qui tempore expugnacionis castri Lypouch, quod tunc per filios Stephani bani,
regie magnitudinis et sacre corone notorios infideles, contra regium honorem minus iuste occupatum
detinebatur, in exercitu domini Mykch, quondam bani Sclavonie, et in servicio regio pro regii
honoris exaltacione viriliter dimicando diversas wulnerum plagas in se assumpmens ex plurium
litterarum atestatoriarum et nobilium regni certa atestativa notificacione miserabili nece interemptus
fuisse perhibebatur, - per eundem dominum Mykch banum occupata extitisse et usque nunc per
huiusmodi occupacionem dicti domini Mykch bani erga regias manus fuisse dinoscebatur. (1361.
július 1. Smič. XIII. 105. sz.)
Lajos király – qui tempore expugnacionis castri nostri Lypoch nuncupati, quod olim per infideles
regie maiestatis occupatum detinebatur, in exercitu eiusdem Mykch bani pro regie honoris
exaltacione viriliter dimicando diversas wulnerum plagas in se assumpmens miserabili necis
passione interemptus fuiusse perhibebatur, indebite occupatam extitisse et usque nunc per
huiusmodi indebitam occupacionem ipsius Mikch bani erga regias manus fuisse (1362. február 25.
Smič. XIII. 139. sz.)
A szövegpárhuzamra azonban magyarázatot adhat az, hogy az írnokok korábban közösen tanultak,
egy irodán dolgoztak, illetve hogy egy formuláskönyvet használtak.
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A báni oklevelek tartami csoportosítása
A báni oklevelek esetében is érvényesíteni lehet a korszak királyi okleveleinél
megfigyelhető hármas felosztást: privilegium – patens – mandatum. Ennek megfelelő
bontásban tárgyalom a báni okleveleket is, azonban az egyes csoportokon belül több
alcsoportot is megkülönböztetek.
Privilegiális oklevelek
A bánok kancelláriájából az idő előrehaladásával egyre ritkábban kerülnek ki olyan
privilégiumok,

amelyek

a

tartalmi

kritérium

mellett

az

összes

formai

követelménynek is megfelelnének. Általános lesz az a tendencia, hogy formulás
részeikben jelentősen egyszerűsödnek, hasonlóan a királyi oklevelekhez. A báni
oklevelek esetében teljes értékű privilégiumokat csak nagyon ritkán találunk.
Részeik a klasszikus sorrendet követik: intitulatio-inscriptio-salutatio-arenga264promulgatio-narratio265-dispositio-corroboratio266-datatio.

A

királyi

privilégiumokhoz képest abban különböznek, hogy elmarad a sanctio és a
corroboratióból a „datum per manus” formula, valamint a datatiót mindig a
keresztény naptár szerint adják meg és minden esetben részét alkotja a kelthely
megjelölése is. A hercegi privilégiumokban esetében csak a sanctio marad el. A
privilégiumokra minden esetben függőpecsétet erősítenek.267
Ítéletlevelek vagy „egyszerű privilégiumok”
Ebben a csoportba a függőpecséttel ellátott, de egyszerű(bb) formák között kiállított
ítéletlevelek tartoznak. Általános jellemzőik az általános inscriptio268 és egyszerű
264

Az arenga elmarad pl.: Kapronca kiváltságlevelében. Ebben az esetben egyébként a narratio és a

dispositio erősen összemosódik. (Ákos Mikcs, 1338. május 3. Smič. X. 287. sz.)
265

A narratio néhány esetben kimaradhat az egyébként teljes értékűnek tekinthető privilégiumokból:

pl.: 1336. december 20-án Ákos Mikcs a Toplicán tartott vásárt erősíti meg, az oklevélben az aranega
után rögtön a dispositio jön. (Smič. X. 219. sz.)
266

Általában az „In cuius rei memoriam……„ formula valamelyik változata, de előfordulnak ettől

eltérőek is. Pl.: „Ut igitur huius nostre libertatis donatio eidem Nicolao et heredibus suis perpetuo
possit perdurari presentes eidem concessimus litteras nostras privilegiales pendentis sigilli nostri
munimine roboratas.” (Hahót Miklós, 1346. július 6. Smič. XI. 231. sz.)
267

Pl.: 1326. szeptember 8. (Smič. IX. 253. sz.), 1333. szeptember 14. (- ebből azonban kimarad a

narratio, a promulgatio után azonnal a dispositio jön, ahol a határjárás leírása is helyet kapott. Smič.
X. 78.sz.), 1335. augusztus 27. (Smič. X. 167. sz.), 1338. május 3. (Smič. X. 287. sz.)
268

pl.: „quibus expedit universis” (Lackfi István, 1351. november 3. Smič. XII. 37. sz.)
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promulgatio269 alkalmazása, melyek gyakran egymásba fonódnak.270 A narratioban
ismertetik a tényállást, itt kapnak helyet – ha ilyenre szükség volt – a szó szerint
vagy csak tartalmukban átírt oklevelek, az esetleges perhalasztások leírása is. A
dispositio a herceg/bán döntését közli az adott ügyben, valamint az esetleges
határjárás leírását is. Általános az „in cuius rei testimonium” corroboratiós formula
használata.271 Általában függő, autentikus pecséttel erősítették meg őket.272
Megerősítő oklevelek
Speciális csoportként kell kezelnünk a privilégiális okleveleken belül azokat, melyek
egy már meglévő oklevelet írnak át, erősítenek meg. Formailag a privilégiális
oklevelek minden jegyét magukon hordozzák, de egyben a báni kancellária
„hiteleshelyi-jellegű” tevékenységének a bizonyítékai is. Az egyes oklevél-részek
erősen formulássá váltak, szóról-szóra való ismétlődéseket is felfedezhetünk bennük.
Inscriptiójuk általános, a legtöbb esetben hosszabb változatát találjuk meg.273 A
salutatio274 már nem minden esetben található meg bennük, hasonlóan az
arengához.275 A promulgatio szintén a hosszabb fajta általában.276 A narratio
nagyon egyszerű, az oklevél átírását megelőző petitio leírása és magának az átírt

269

„memorie commendantes tenore presencium significamus” Hahót Miklós, 1353. október 21. (Smič.

XII. 153. sz.)
270

Pl.:„memorie commendantes quibus expedit significamus universis presencium” (Paksi Leusták,

1361. január 31. Smič. XIII. 72. sz.) De természetes mint minden általános szabály alól, itt is találunk
kivételt. (pl.: Ákos Mikcs 1337. április 3-án kelt oklevele, melyben megtalálható a salutatio és a
hosszabb promulgatio („ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire”), azonban nincs
benne arenga és tartalmát tekintve sem kiváltságlevél, hanem ítéletlevél. Smič. X. 235. sz.)
271

Pl.: 1334. június 28. (Ákos Mikcs, Smič. X. 115. sz.), 1357. június 11. (Paksi Leusták, Smič. XII.

308. sz.)
272

Pl.: „pendentis sigilli nostri munine roboratas” (Ákos Mikcs, 1337. április 3. Smič. X. 235. sz.)

Hiányzik a corroboratio, azonban az átíró oklevél megőrizte, hogy függőpecséttel volt ellátva. (Ákos
Mikcs, 1337. augusztus 29. Smič. X. 265. sz.)
273

„Omnibus Christi fidelibus presentibus pariter et futuris, presentes litteras inspecturis” (1326. 07.

04.)
274

Megtalálható: pl.: „salutem in eo, qui est vera salus” (Ákos Mikcs, 1325. augusztus 1. Smič. IX.

209. sz.), hiányzik pl.: Hahót Miklós 1343. június 12-én kelt oklevelében (Smič. XI. 51. sz.)
275

Nincs arenga: Ákos Mikcs, 1342. április 13. (Smič. X. 467. sz.)

276

„Ad universorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod…” (1328. október 28.)
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oklevélnek a szövege, ami ezekben az esetekben mindig szóról-szóra történt.277 A
dispositio pedig szintén nagyon egyszerű, a „nos igitur, nos itaque,278 nos vero,”
szavakkal indul általában és közli, hogy a bán eleget tesz a kérésnek.279 Minden ilyen
oklevelet a herceg/bán függőpecsétjével erősítették meg.280
Pátens oklevelek („Damus pro memoria”-jellegű oklevelek)
Egyszerű formák között, rányomott vagy rányomott zárópecsét alatt lettek kiállítva,
hátoldalukon sok esetben olvashatunk egykorú, rövid tartalmi összefoglalót, mely a
legfontosabb adatokat tartalmazza.281 Gyakorlatilag az összes, előző két csoportba
nem tartozó összes oklevelet ide lehet sorolni. Jellemző módon elmarad az arenga, a
corroboratio és a sanctio is. Találhatunk közöttük perhalasztókat,282 bírság
elengedéséről szólókat,283 a bán előtt tett bevallásokat284 stb. Jellemzőjük, hogy az
idő előrehaladásával egyre erősebben formulássá válnak, és kialakul egy speciális
alcsoportjuk is, a „damus pro memoria”-jellegű diplomák. Ez az oklevéltípus Hahót
Miklós első bánságának idején jelenik meg a báni anyagban, de nagyobb számban
először Paksi Leusták oklevelei között találkozunk vele.285 Jellemzője a protocollum
részeinek szinte teljes hiánya, kizárólag az intitulatio marad meg. A contextusból
277

Az átírt oklevél szövege a dispositio részét képezi Hahót Miklós 1353. május 14-én kelt

oklevelében. (Smič. X. 120. sz.)
278
279

Hahót Miklós, 1343. június 12. (Smič. XI. 51. sz.)
„Nos igitur iustis et legitimis peticionibus …………. favorabiliter inclinati, ipsas litteras non

abrasas, non cancellatas nec in aliqua sui parte viciatas de verbo ad verbum insertas nostris litteris
privilegialibis duximus confirmandas.” (1326. 07. 04.)
280

Pl.: „in cuius rei memoriam perpetuamque firmitatem presentes litteras nostras concessimus

privilegiales pendentis sigilli nostri autentici munimine roboratas.” (Lackfi István, 1351. június 25.
(Smič. XII. 24. sz.) Nem közli a függőpecséttel történt megerősítés tényét, de az átírás közli, hogy
azzal volt megerősítve. (Lackfi István, 1351. november 14. Smič. XII. 95. sz.)
281

A hátoldalon szerepel a felek neve és az időpont, amire az ügyet elhalasztották. (pl.: Hahót Miklós,

1353. augusztus 12. Smič. XII. 141. sz.) Csak a felek neve szerepel: Cudar Péter, 1380. október 3.
(Smič. XVI. 114. sz.)
282

Ákos Mikcs, 1337. március 1. (Smič. X. 230. sz.), Hahót Miklós, 1353. augusztus 12. (Smič. XII.

141. sz.), Cudar Péter (1379. október 13. Smič. XVI. 38. sz.)
283

Ákos Mikcs, 1332. április 26. (Smič. X. 14. sz.)

284

Ákos Mikcs, 1335. május 9. (Smič. X. 152. sz.)

285

Korábbi példák: István kőrösi ispán 1332. március 20-án, (Smič. X. 12. sz.) Lackfi István 1352.

november 5-én (Smič. XII. 94. sz.), Hahót Miklós 1353. augusztus 12-én kelt oklevelei. (Smič. XII.
141. sz.)
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hiányzik az arenga, a promulgatio a „damus pro memoria, quod” szerkezetben
állandósul.286 A narratio és a dispositio megmarad, de erősen formulássá válik. A
datatio ezen oklevéltípusnak is részét képezi. Írásuk nagyon „rendezetlen”, nem az
örök érvényre íródott oklevelek kimunkált betűit láthatjuk. A korai időkben a damus
pro memoria jellegű oklevelekben még nem a később általánossá vált promulgatiót,
hanem a significamus, quibus expedit alakot olvashatjuk. A „damus pro memoria”
jellegű oklevelek a század második felében a perhalasztó oklevelek rendes oklevéltípusává válnak.
Mandatumok
A parancsleveleket ismételten két csoportba oszthatjuk: az egyikbe a káptalanoknak,
a másikba az egyéb személyeknek címzett mandatumok tartoznak. A mandatumok
általános jellemzője, hogy csak ennél az oklevéltípusnál maradt meg általános
jellemzőként a sanctio, bár ez már nem egyházi büntetéssel, hanem csak a bán
neheztelésével fenyegeti a parancsnak ellenszegülőket.287 Hátoldalukon gyakran
találunk tartalmi kivonatot és/vagy címzést.288
Egyházi szervezetek részére adott mandatumok
Bármely egyházi szervezet számára adott mandatum esetében elől áll az inscriptio és
azt követei a bán neve, mely még azokban az esetekben is elmarad, amikor
egyébként a „nos” elmaradhatatlan tartozéka az intitulatiónak (lásd: Lackfi István). A
hercegi oklevelek esetében annyiban módosul a helyzet, hogy az adott dux neve áll
elöl, majd azt követi az inscriptio.289 A bánok címzését minden esetben salutatio
követi, mely nagyon egyszerű.290 A káptalanoknak adott mandatumok a bán
valamilyen jogi cselekmény elvégzésére (birtokbaiktatás, vizsgálat stb.) kéri fel az
adott szervezetet. A csak jelzésszerűen meglevő promulgatio után (dicitur, dicit
nobis, dicunt,291 noveritis292 stb.) az ügy rövid, tömör leírása következik. A dispositio
286

Igen gyakran olvasható másik variációja: „memorie commendamus” (pl.: Ákos Mikcs, 1337.

március 1.)
287

„secus facere non audentes, quam nos graviter offendere formidatis.” (1333. augusztus 7. (Smič.

X. 74. sz.)
288

Pl.: 1352. november 5. Smič. XII. 94. sz. (Lackfi István)

289

pl.: 1353. május 14. (Smič. XII. 119. sz.)

290

„amiciam paratam cum honore” 1337. április 5. (Smič. X. 236. sz.)

291

Pl.: Szécsi Miklós, 1346. szeptember 4. (Smič. XI. 244. sz.)
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esetében lehet a leginkább megfigyelni a formulák használatát, ami ismételten
szóról-szóra való egyezéseket és csak a konkrét adatok változását jelenti.293
Rányomott, illetve rányomott zárópecséttel erősítették meg őket, amit nem emelnek
ki külön az oklevelekben. Az egyházi szervezetek részére adott mandatumok egy
részét teljes szövegükben nem, csak a kérdéses egyházi szervezet jelentéséből
ismerjük. Mégis teljes értékű oklevélnek számítanak, hiszen a XIV. században már
minden olyan ügyben, ahol káptalanok/konventek közreműködésére volt szükség,
általában írásbeli paranccsal fordultak hozzájuk a bánok.
Egyéb személyeknek adott mandátumok
Ezekből sokkal kevesebb maradt ránk, melynek okát abban kereshetjük, hogy ezeket
nem használták fel semmilyen egyéb ügyben bizonyítékként, így nem is őrződtek
meg a gondosabban kezelt örök érvényű jogokat biztosító egyéb oklevelekben. Az
egyházi szervezeteknek adott mandatumoktól eltérően itt a megszokott sorrendben
írják az intitulatiót és az inscriptiót, mely ebben az esetben nem általánosan,
„omnibus” szól, hanem egy meghatározott személynek,294 illetve egy terület összes
lakosának.295 A mandatumokban a narratio296-dispositio sorrendje a megszokott és a
dispositióban igen gyakran olvashatjuk a „(man)damus” szó valamilyen alakját.297
Szécsi Miklós mandatumaiban előfordul, hogy a narratio és a dispositio „quare”

292

Pl.: Ákos Mikcs, 1337. április 5. (Smič. X. 236. sz.)

293

„Super quo vestram amicitiam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem

pro testimonio fidedignum, quo presente Thomas filius Symonis vel alter Thomas filius Petri, altero
absente, homo noster ab omnibus, quibus decet et licet, sciat et inquirat super premissis conscienciose
meram et omnimodam veritaten, Et post hec, prout vobis exinde veritas constare poterit, nobis
amicambiliter rescribatis.” Paksi Leusták bán mandátuma a zágrábi káptalan részére. (MOL DF
230 484)
294

„dilecto sibi magistro Nicolao castellano de Stennichnak” (Hahót Miklós, 1343,. október 23. Smič.

XI. 69. sz.) „dilecto sibi magistro Stephano filio Beke, collectori marturinarum domine nostre
ducisse”. (Hahót Miklós, 1354. december 6. Smič. XII. 198. sz.)
295

„dilectis sibi universis nobilibus et cuiusuis status et condicionis hominibus de comitatibus Gora,

Dubicha et Zana” (Ákos Mikcs, 1333. augusztus 7. Smič. X. 74. sz.)
296

A narratio el is maradhat. Pl.: Ákos Mikcs, 1339. október 31. (Smič. X: 351. sz.), 1345. augusztus

24. (Smič. XI. 175. sz.)
297

Pl.: „Damus firmiter in preceptis” (Ákos Mikcs, 1334. augusztus 21. Smič. X. 120. sz.)
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kötőszóval való kötése.298 Erre a csoportra is igaz, hogy az oklevelek létére néha csak
a jelentésből következtethetünk.

A 14. századi báni oklevéladás korszakai
Ha a tárgyalt időszakot a hercegek és bánok oklevéladó tevékenysége alapján további
korszakokra szeretnénk bontani, először nézzük meg, hogy a kiadott diplomák száma
alapján juthatunk-e valamilyen következtetésre.299 Az 1323 és 1381 között eltelt
időben összesen 482 darab (teljes szövegében vagy említésben ránk maradt)
oklevelet adtak ki a Szlavónia élén álló tisztségviselők. Ha ezeket évtizedenkénti
bontásban vesszük szemügyre /3. táblázat/, azt láthatjuk, hogy az első 17 évben
meglehetősen kevés diplomát adtak ki, összesen 77 darabot (29 és 48). A
diplomatikai tevékenység a század 40-es és 50-es éveiben éri el a csúcspontját,
amelyből az 1330-as években kiadott okleveleknek több mint a duplája maradt ránk.
Az oklevélkiadás lendülete a 60-as években valamennyire alábbhagy, ennek
magyarázata lehet, hogy Kanizsai István püspök helytartósága alatt meglehetősen
csekély volt a báni/vikáriusi oklevélkiállítás mértéke, és első ránk maradt oklevele és
elődjének - Paksi Leustáknak - utolsó pontosan datálható kiadványa között közel egy
év telt el. Az 1370-es években kiadott oklevelek száma ismét közelít a század
közepén megismert mennyiséghez.
Ha a mennyiség felől a milyenségre fordítjuk a figyelmünket, ismét az 1340-es évek
eleje kínálkozik határpontként, Hahót Miklós első bánságának kezdetével. Az új
bánnal minden bizonnyal új emberek is érkeztek a zágrábi kancelláriába.
Munkájuknak tudható be, hogy Hahót Miklós már egy időegységre (hónap) számítva
kétszer annyi oklevelet adott ki, mit elődei. A báni oklevelek tartalmukban
letisztultabbá válnak, kevésbé keverednek a különböző fajtájú oklevelek jellemző
alkotórészei, a mandátumok száma megnő az anyagban, határozottabbá válik az

298
299

Pl.: 1346. augusztus 3. (Smič. XI. 238. sz.)
Természetesen azonban szövegében teljesen, tartalmi átírásban és említésben a középkori

okleveleknek csak egy része maradt ránk. A becslések szerint az anyag körülbelül 2/3-a pusztult el a
történelem viharaiban, amelynek egyaránt ki volt téve minden diploma. Ezért az ilyen számítások
véleményem szerint nem haszontalanok, mert ha pontos számadatokhoz nem is juthatunk általuk a
vizsgált oklevéladó által kiadott oklevelek teljes mennyiségére nézve, mégis legalább arányokat,
tendenciákat fel tudunk fedezni, meg tudunk ragadni segítségükkel.
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írásbeli ügyintézés. A következő váltást Szécsi Miklós második bánsága hozza
magával, amikor stabillá válik a bánok kettős pecséthasználata.
Összesen tehát kisebb periódust különíthetünk el az 1323-1381 közötti időszak báni
diplomatikájában:
1. 1323-1342 között: ebben a korszakban csak báni oklevelekkel találkozunk.
Viszonylag csekély számban adnak ki diplomákat, amelyek azonban
műfajaikban változatosak. Ebben a korszakban találkozunk az utolsó olyan
báni privilégiummal, mely őrzi annak összes formuláját. A formulák terén a
legnagyobb változatosságot ez a korszak jelenti. A „damus pro memoria”
oklevelek még nem jelentek meg, helyettük a „significamus, quibus expedit
universist” használják. A bánok mindössze egy sigillummal élnek, melyet
mind rányomott, mind függő pecsétként alkalmaznak. Megjelennek a
papíroklevelek.
2. 1342-1366 között: a korszakban már báni és hercegi oklevéladásról együtt
beszélünk, a kettő néhány jellemvonásában élesen eltér. Duplájára nő az
oklevelek száma, megjelenik a „damus pro memoria” típus is. A báni
diplomák jellegzetes promulgatiója a „memorie commendantes stb”
formulában állandósul. Eltűnnek a szerkezetükben teljes báni privilégiumok,
azonban a korszak egy részében ezt pótolják a herceg(nő)iek. A bánok
körében megjelenik, de stabillá még nem válik a kisebb és nagyobb pecsét
használata.
3. 1366-1381 között: ismételten báni és hercegi oklevéladással számolhatunk, a
herceg diplomatikája nem különbözik lényegesen a bánitól. Az oklevelek
száma az előző korszakéval megegyező, a belső sajátosságaik végleg
letisztulnak. A memorie commendantes és a damus pro memoria lesz az
oklevelek meghatározó két formulája. Stabillá válik a két pecsét használata,
pontosan leírható szabályokkal.300

300

Ide tartozik az is, hogy a kőrösi ispánok diplomatikáját szintén hasonló alegységekre lehet tagolni.

(Halász, Kőrösi)

71

Befejezés
A 14. századi szlavón báni oklevelek a korszak királyi diplomáinak jellegzetességeit
mutatják, vagyis egyre inkább formulássá válnak, az azonos ügytípusba tartozó
oklevelek egymáshoz igen hasonlóak lesznek. A zágrábi kancellária vezetője az
ítélőmester, aki a bánok változásával – egy esetet kivéve – cserélődött, hiszen a
tartomány vezetője familiájából nevezte ki. A jogban jártas prothonotarius részt vett
az ítélkezésben és a század második felétől kezdődően egyre sűrűbben tölti be a
vicebáni posztot is, ami addig a kőrösi ispán tisztséghez „tartozott”. A kancellária
szervezeti felépítése és az ott dolgozó notariusok többsége rejtve marad a szemünk
elől, hiszen ekkor még nem alakultak ki a központban sem azok a kancelláriai
feljegyzések,

ahol

az

oklevél

kiállításában

részt

vevő

személyek

nevei

megőrződhettek volna. A Zágrábban működő báni írószervvel kapcsolatban
megállapíthatjuk, hogy a mintának vett királyi írószerv gyakorlatát követte, alig
valamivel alacsonyabb színvonalon. Szerepe lehetett ebben az esetlegesen ott időző
uralkodóval érkező kancelláriai alkalmazottaknak és természetesen a hercegség
idején feltűnő Megyericsei Györgynek és Brünni Péternek, akik uraik szolgálatában a
budai írószerv munkájába is betekintést nyerhettek.
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A szlavón hercegek és bánok oklevéltára
(1323-1381)
A regesztagyűjteményben a szlavón hercegek és bánok neve alatt ránk maradt
oklevelek szerepelnek, 1323-tól (vagyis Felsőlendvai Miklós első diplomájától)
1380-ig (azaz Cudar Péter utolsó kiadványáig). Az Anjou-kori oklevéltár köteteiben
azonban a Károly király uralkodása idején kiadott oklevelek nagyobb része
kivonatosan már napvilágot látott.301 Mivel egy középkori kiadványról nem lehet
gyökeresen eltérő regesztát írni, az ezekben az esztendőkben kiadott anyagról csak a
datatiót és a rájuk vonatkozó adatokat (levéltári jelzetek, kiadások stb.) vettem fel.
A gyűjteményben nemcsak a teljes szövegükben ránk maradt oklevelek,
hanem a tartalmi átiratok és a csak említésből ismerhető dokumentumok is
szerepelnek. Ennek oka egyrészről az volt, hogy a szlavón hercegek és bánok
oklevéladó tevékenységének feldolgozásához igyekeztem a ma feltárható összes
oklevelet összegyűjteni, hogy a legszélesebb forrásbázis alapján alkothassak
véleményt. Másrészről pedig sem az Anjou-kori oklevéltár eddig megjelent
köteteiben, sem a Magyar Országos Levéltár középkori okleveleinek jelzeteit
közreadó CD-romján nem találkozunk az említésekkel kapcsolatban egységes
elvekkel: néhány ilyen dokumentumot szerepeltetnek az adatbázisban, illetve a
kötetekben, másokat pedig elhagynak. Jelen dolgozatban igyekeztem az egységes
kezelést megvalósítani minden esetben.302 A csak említésből ismerhető
dokumentumok dátuma dőlt betűvel szerepel.
Az egyértelműen hamis okleveleket a gyűjtemény végén helyeztem el,
elválasztva őket a hiteles oklevelektől.
Az egyes oklevelek kettős számot viselnek. Az első jelzi azt, hogy 1323-tól
kezdve hányadik báni oklevélről,303 a második, zárójelben szereplő pedig azt, hogy
az adott herceg, illetve bán hányadik kiadványáról van szó. A sorszámok után a
dátum, majd pedig szintén zárójelben a kelthely szerepel, mely abban az esetben
marad el, ha nem ismerjük. A regesztával szereplő kiadványok esetében ezt követi a
tartalmi kivonat, majd pedig az oklevélre vonatkozó adatok. A kiadványok ránk
maradt példányainak levéltári jelzeteit az „eredeti/átirat/másolat/tartalmi
átirat/említés” rovatokban tüntetem fel, minden esetben a megfelelőnél. A „pecsét”
csak az eredeti példányoknál szerepel. A levéltári jelzet esetében a Magyar Országos
Levéltár Diplomatikai Levéltárának és Diplomatikai Fényképgyűjteményének jelzete
mindig a második helyen szerepel, az elsőn pedig az „eredeti jelzet”, hiszen a DL/DF
számokat egy mesterségesen kialakított fond létrehozása alapján adták. A hercegi
oklevelek a báni oklevelek után szerepelnek. Az időrendet ugyanis – mivel a
hercegség idején is működött bán – csak úgy lehetett volna fenntartani, ha az
301

Jelen pillanatban az 1332-es, 1334-es, 1337-es, 1338-as és 1342-es évek hiányoznak a sorozatból,
ezért a Károly-korból csak az ekkor keltezett diplomák esetében találkozhatunk a gyűjteményben
regesztákkal, a többi esztendőnél pedig csak az oklevélre vonatkozó adatokkal.
302
Borsa Iván a Levéltári Közlemények lapjain 1946-ban tette közzé regesztázási szabályzatát.
(Borsa, 1946) Jelen gyűjteményben ettől néhány helyen eltérek, melyre a bevezőben lábjegyeztben
hívom fel a figyelmet. Az egyik eltérést a szabályzattól az említések külön tételként való
szerepeltetésével kapcsolatban tettem. (Borsa, 1946. 52. p.)
303
A herceg(nő)i oklevelek a báni diplomák után szerepelnek, ezért esetükben az első sorszám csak a
gyűjteményben elfoglalt helüket jelenti.
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oklevelek keverten szerepelnek. Az átiratban/tartalmi átiratban fennmaradt
okleveleknél a levéltári jelzetet feltüntető rovatban az „eredeti jelzet” után zárójelben
szerepel az átíró oklevél kiadója, illetve dátuma. A csak említésből ismerhető
dokumentumok esetében az „említés” rovatban elöl az említő oklevél kiadója és
kiadásának dátuma, utána zárójelben pedig az említő oklevélre vonatkozó eredeti
jelzet és a MOL jelzete áll.
Az oklevél datatiójában szereplő dátumok a regesztában eredeti alakjukban
szerepelnek, mai formájukat a regeszta elején, a sorszám után olvashatjuk. A
szövegben található időmegjelölések esetében úgy jártam el, hogy elöl szerepel a mai
alak, utána pedig zárójelben az oklevélben olvasható eredeti.304 A kérdéses dátumok
esetében igyekeztem megnyugtató érvekkel alátámasztani a gyűjteményben szereplő
feloldást. Az oklevelek szövegében előforduló oktávákat és tizenötöd-napokat
minden esetben mechanikusan oldattam fel.
Az egyértelműen magyarra fordítható latin személynevek magyar alakjukban
szerepelnek a regesztákban, a vulgáris neveket eredeti alakjukban adtam meg. A
betűhív alakot megtartottam azon személyek esetében is, akiknek egyébként a
tudományban bevett névalakját szoktuk használni. (pl. Cudar – Zudor, Zwdor stb.)
Az oklevél datatiójában szereplő helyneveket minden esetben eredeti
alakjukban adom. A családnévként szereplő földrajzi neveket (de +…) betűhíven, -i
képző hozzákapcsolásával, nagybetűvel szedve a személy(ek) keresztneve előtt
szerepeltetem. Néhány esetben, amikor a latin név többtagú és kezelése ebben a
formában nehézkes lett volna, kivételt tettem, de a magyar fordítás után zárójelben
szerepel az eredeti latin alak. A helyneveknek a regesztában eredeti alakjában való
közlése alól Zágráb, Kőrös és Buda esetében tettem kivételt.
Néhány oklevél feltehetően a datatiójukban ejtett másolói tévedés miatt,
eredeti keltezéssel nem illeszthető be a gyűjteménybe. A regeszták sorában az
általam javasolt dátummal szerepelnek, de utána zárójelben, „+” jellel jelezve a
szövegben szereplő változatot is feltüntettem.
Az oklevelek szövegében előforduló vulgáris hely- és személynevek
változatait egymás után szerepeltetem a regesztákban, „~„ jellel jelezve.
Felsőlendvai Miklós (1323-1325)
1. (1.) 1323. május 30. (Kőrös)
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Véghely = MOL DL 40 421
Kiadás: Smič. IX. 104. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. VII. (1323) 247. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
2. (2.) 1323. június 26. előtt
Tartalmi átirat: MOL MKA NRA 691/1 (csázmai káptalan, 1323. június 26.) =
MOL DL 2 173)
Regeszta: Anjou-oklt. VII. (1323) 307. sz.
Megjegyzés: az említő oklevél kiadatlan
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3. (3.) 1323. szeptember 8. (Zalun folyó mellett)
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag = MOL DL 40 430
Átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag (András spalatói érsek, 1364.
szeptember 30.) = MOL DL 41 593
Kiadás: Smič. IX. 114. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. VII. (1323) 451. sz.
Pecsét: függő
4. (4.) 1323. október 2. (Vratiskovic)
Másolat: NAZ Toplica No. 22. = MOL DF 283 328
Kiadás: Smič. IX. 118. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. VII. (1323) 486. sz.
5. (5.) 1324. január 17. (Kőrös)
Kiadás: Kukuljević, Jura regni I/101., Smič. IX. 139. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. VIII. (1324) 27. sz.
Megjegyzés: a MOL gyűjteményében nem szerepel
6. (6.) 1324. január 26. (Zágráb)
Átirat: HDA Turopolje 1/39. (Ákos Mikcs szlavón bán, 1326. július 4.) = MOL DF
267 908
Kiadás: Lasz. I./38. sz., Smič. IX. 143. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. VIII. (1324) 41. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevelet lásd: Regesztagyűjtemény 14. szám.
7. (7.) 1324. július 6. előtt
Említés: csázmai káptalan, 1324. július 6. (Vas Megyei Levéltár, Szombathely,
Erdődy család vépi levéltára 16/766 = MOL DF 261 771)
Regeszta: Anjou-oklt. VIII. (1324) 329. sz.
Megjegyzés: az említő oklevél átirata: Mikcs szlavón bán, 1327. október 8. (lásd
Regesztagyűjtemény, 19. szám
8. (8.) 1325. február 3. (Sopron)
Eredeti: GYMSML 2. Sopron város 79. = MOL DF 201 713
Kiadás: Sopron vm. 105-106.
Regeszta: Házi I/1 44. 89. sz. BGL. III. 195. Anjou-oklt. IX. (1325) 36. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
9. (9.) 1325. április 14. (Zákány vára mellett)
Eredeti: 1. MOL Családi levéltárakból, Üchritz-Amadé család levéltára 1/1/3 =
MOL DL 90 341
2. Magángyűjtemény, Üchritz-Amadé család bősi levéltára 3/1/148. (4.) =
MOL DF 285 949 (az előző szám fényképe)
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Kiadás: HO III. 76-77
Regeszta: BGL. III. 196. Anjou-oklt. IX. (1325) 139. sz.
Pecsét: függő (mind a két esetben)
Ákos Mikcs (1325-1342)
10. (1.) 1325. július 8. előtt
Említés: I. Károly, 1325. július 8. (> csázmai káptalan, 1325. október 17. > csázmai
káptalan 1421. október 1. > csázmai káptalan 1439. május 22. HDA Privilegia Regni
5. = MOL DF 268 069)
Másolat: HDA ACZ ALC, Ser. I. 8 = MOL DF 275 022 (említés alapján)
Regeszta: Anjou-oklt. IX. (1325) 308. sz.
Megjegyzés: az említő oklevél kiadatlan
11. (2.) 1325. augusztus 1. (Zágráb)
Eredeti: A.HAZU D-I/20. = MOL DF 230 104
Kiadás: Smič. IX. 209. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. IX. (1325) 342. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Smičiklasnál augusztus 2-i kelettel szerepel.
12. (3.) 1325. október 14. előtt
Mikcs bán megparancsolja (preceptum et mandatum) István kőrösi ispánnak, hogy
október 14. (feria secunda proxima post quindenas beati Michaelis archangeli) és 21.
között (feria secunda proxima post festum beati Galli confessoris) Szlavónia
nemeseivel együtt tartson közgyűlést.
Említés: I. sz.: Pál bán fia: István kőrösi ispán, 1325. november 21. (MOL Családi
levéltárak, Batthyány család levéltára, AA Lukalaka 5/1/34 = MOL DL 99 904) II.
sz.: Pál bán fia: István kőrösi ispán, 1325. november 5. (MOL Családi levéltárak,
Batthány család levéltára, AA Mehence 4/7/162. = MOL DL 99 902)
Megjegyzés: I. sz.: az említő oklevél kiadatlan. II. sz: 1. az említő oklevelet áítrta a
csázmai káptalan 1325. november 7-én. 2. Az említő oklevél kiadása: Lónyay 86-89.,
Karácsonyi, Die ersten Lónyay 76-79. 3. Az említő oklevél regesztája: Anjou-oklt.
IX. (1325) 507. sz. 4. a generalis congregacio szélső dátumait az oklevelekben
fellelhető azon napok adják, melyeken az ispán valamely ügyben eljárt a
közgyűlésen. Mivel azonban ez egy adott intervallumon belül zajlott, ezért
feltételezhetjük, hogy a két dátum között is zajlott a közgyűlés, csak nem maradt
ránk olyan dokumentum, melyben megemlítenék. A fenti két dátum mindazonáltal
nem biztos, hogy a közgyűlés két szélső dátumát jelenti, hiszen esetleges, hogy mi
maradt ránk.
13. (4.) 1326. január 27. előtt
Mikcs szlavón bán parancsa értelmében (ex commissione) az Iwanka fiai: Zveytin és
Konrád Orthon fia: Jánossal és Miklós fia: Demeterrel szemben folytatott pere István
kőrösi ispán elé kerül ítélethozatalra.
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Említés: Pál bán fia: István, kőrösi ispán, 1326. január 27. (MOL Családi levéltárak,
Vay család berkeszi levéltára 130. = MOL DL 96 826
Megjegyzés: az említő oklevél kiadatlan, eredetije elpusztult.
14. (5.) 1326. július 4. (Toplica)
Eredeti: HDA Turopolje 1/39. = MOL DF 267 908
Kiadás: Lasz. I./39. sz., Smič. IX. 245. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. X. (1326) 274. sz.
Pecsét: függő
15. (6.) 1326. szeptember 8. (Kőrös)
Eredeti: HDA Obitelj Drasković, Archivum Maius 12/13. = MOL DF 283 671
Másolat: GYMSML Soproni Levéltár, Csornai konvent hiteleshelyi Levéltára,
Copiae litt. 5640/87 = MOL DF 286 775
Kiadás: A.O. II. 255. Smič. IX. 253. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. X. (1326) 364. sz.
Pecsét: függő
16. (7.) 1326. december 18. előtt
Mikcs bán rendelkezése (ex ordinatione) értelmében a Moroucha-i és Glaunicha-i
várjobbágyok öröklött birtokaikból egy részt, mely [Ludbregi] Péter fia: Miklós
mester birtoka felől Zelna és Biztricha között fekszik, Miklósnak adományoznak.
Miklós pedig a várjobbágyoknak adja a földjeik között elhelyezkedő összes
várföldet, melyeket Károly király 1326. február 11-i oklevelével adományozott neki
hű szolgálataiért.
Említés: Benedek marócsai ispán és kiskemléki várnagy, 1326. december 28.
(A.HAZU D-III/59. = MOL DF 230 311)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. IX. 259. sz., regesztája: Anjou-oklt.
X. (1326) 549. sz.
17. (8.) 1327. június 24. (Visegrád)
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Tkal. Mon. civ. Zagr. I. 138. sz., Smič. IX. 287. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XI. (1327) 327. sz.
18. (9.) 1327. szeptember 16. (Sztenicsnyák)
Átirat: MOL Családi levéltárak, Herceg Esterházy család levéltára 42. A. 5. (I.
Károly, 1328. március 28.) = MOL DL 86 995
Kiadás: Cod. Blag. I. 53. sz., Smič. IX. 296. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XI. (1327) 448. sz.
19. (10.) 1327. október 8. (Zágráb)
Eredeti: Vas Megyei Levéltár, Szombathely, Erdődy család vépi levéltára 16/766 =
MOL DF 261 771
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Regeszta: Anjou-oklt. XI. (1327) 484. sz.
Pecsét: függő
20. (11.) 1327. október 12. (Zágráb)
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Tkal. I./140. sz., Smič. IX. 362. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XI. (1327) 488. sz.
21. (12.) 1328. július 13. (Zágráb)
Eredeti: HDA ACZ AA 92/48 = MOL DF 256 873
Átirat: HDA ACZ AA 23/51 (csázmai káptalan, 1552. augusztus 10.) = MOL DF
256 515
Kiadás: Tkal. I./145. sz., Smič. IX. 333. sz.
Regeszta: Lasz. I./43. sz. és Anjou-oklt. XII. (1328) 374. sz.
Pecsét: függő
22. (13.) 1328. október 16. (Kőrös)
Átirat: A.HAZU D/V-31 (> Mikcs szlavón bán, 1340. november 15. > Alsólendvai
Hahót Miklós szlavón bán, 1344. április 22. > István herceg, 1353. május 22. >
váradi káptalan, 1408. október 19.) = MOL DF 230 476
Kiadás: Smič. IX. 346. sz.
Regeszta: Stipišić, 382. sz., Anjou-oklt. XII. (1328) 446. sz.
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 80.
sz., Hahót Miklós szlavón bánét: Regesztagyűjtemény, 112. sz., Anjou István
szlavón-horvát-dalmát hercegét: Regesztagyűjtemény, 438. sz.
23. (14.) 1328. október 25. (Zágráb)
Eredeti: HDA ACZ AA 2/6 = MOL DF 256 132
Átirat: 1. NAZ DEC 3 (Mikcs szlavón bán, 1334. augusztus 21.) = MOL DF 252
035
2. HDA ACZ AA 2/6a (Szécsi Miklós szlavón-horvát bán 1346. augusztus
16.) = MOL DF 256 133
3. HDA ACZ AA 2/7 (Szécsi Miklós szlavón-horvát bán 1346. augusztus 16.
> Lajos király 1351. április 11.) = MOL DF 256 134
4. NAZ DEC 4 (I. Lajos, 1355. július 4. –megerősítő záradéka 1364. október
25-én kelt) = MOL DF 252 036
5. HDA ACZ AA 2/15. (I. Lajos (1355. július 4.) > Zsigmond (1427. október
28.) > Mátyás (1466. augusztus 9.)) = MOL DF 256 140
6. HDA ACZ AA 2/15a (I. Lajos (1355. július 4.) > Zsigmond (1427. október
28.) > Mátyás (1466. augusztus 9.)) = MOL DF 256 141
Másolat: NAZ Liber privilegiorum 16a. = MOL DF 283 555
Tartalmi átirat: 1. NAZ DEC 15. (I. Mátyás, 1466. augusztus 9.) = MOL DF 252
046
2. NAZ DEC 104. (I. Mátyás, 1466. augusztus 9. > II. Lajos 1519.
május 10. = MOL DF 268 013
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3. MOL MKA Acta ecclesiastica 64/20. (I. Mátyás 1466. augusztus 9.
> II. Lajos 1519. május 10. > I. Lipót 1685. január 22. > csázmai káptalan
1738. július 2. = MOL DL 36 451
Kiadás: Katona, Hist. crit. VIII. 598-600. p., F. CD VIII/3. 131. sz., Tkal. I./147. sz.,
Smič. IX. 351. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XII. (1328) 453. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 44.
sz., Szécsi Miklós szlavón-horvát bánét lásd: Regesztagyűjtemény, 138. sz.
24. (15.) 1328. október 28. (Zágráb)
Eredeti: Smič. szerint NAZ DON 1326. és HDA ACZ AA
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Smič. IX. 352. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XII. (1328) 455. sz.
Megjegyzés: az eredeti dokumentum ma nem lelhető fel
25. (16.) 1329. január 23. (Kőrös)
Átirat: MOL MKA NRA 462/6 (Csázmai káptalan, 1329. február 20.) = MOL DL 2
521
Regeszta: Anjou-oklt. XIII. (1329) 42. sz.
26. (17.) 1329. február 1. (Kőrös)
Átirat: A.HAZU D-V/31 (Váradi káptalan, 1408. november 19.) = MOL DF 230
476
Kiadás: Smič. IX. 368. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XIII. (1329) 57. sz.
27. (18.) 1329. június 22. előtt
Említés: Mikcs szlavón bán, 1329. június 22. (A.HAZU D-III/70. = MOL DF
230 322)
Regeszta: Anjou-oklt. XIII. (1329) 327. sz.
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
28. sz.
28. (19.) 1329. június 22. (Kőrös)
Eredeti: A.HAZU D-III/70 = MOL DF 230 322
Kiadás: Smič. IX. 382. sz.
Regeszta: Stipišić, 301. p. (388. sz.), Anjou-oklt. XIII. (1329) 331. sz.
Pecsét: függő
Említés: csázmai káptalan, 1329. július 13. (Smič. IX. 388. sz.)
29. (20.) 1329. június 29. (Kemlék)
Eredeti: HDA DMV 863. sz. = MOL DF 219 379
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Kiadás: Smič. IX. 384. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XIII. (1329) 353. sz.
Pecsét: függő
30. (21.) 1329. július 17. (A Zágráb melletti Száva révnél)
Átirat: 1. MOL MKA NRA 483/7 (Hahót Miklós szlavón bán, 1343. július 12.) =
MOL DL 38 793
2. MOL Gyűjtemények, ismeretlen provenienciájú iratok (Szécsi Miklós
szlavón bán, 1349. június 11.)= MOL DL 25 790 (horvát nyelvű fordítás)
3. Smič. szerint Hahót Miklós szlavón bán 1343. június 12. > zágrábi
káptalan, 1409.
Kiadás: Lopašić, Oko Kupe i Korane 197., Lopašić-Urbari I. 211., Laszowski,
Vjesnik V. (1903) 14., Smič. IX. 389. sz.
Regeszta: Stipišić, 301. p. (390 sz.), Anjou-oklt. XII. (1329) 394. sz.
Megjegyzés: 1. az átíró oklevél másolatban maradt fenn, 1349-re datálva. Azonban a
bán címe (banus tocius Sclavonie) nem az 1349-es, hanem a kiadásban is olvasható
1343-as datatiót támogatja. 2. Hahót Miklós szlavón bán átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 96. sz.
31. (22.) 1330. április 25.
Tartalmi átirat: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, AA Hraschina
4/4/26 (Marcali Dénes szlavón bán, 1419. április 9.) = MOL DL 100 415
Regeszta: ZsO. VII. 290. sz., Anjou-oklt. XIV. (1330) 222. sz.
32. (23.) 1331. április 7.
Tartalmi átirat: MOL Családi levéltárak, Festetics család levéltára, MISC 108.
(Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. április 2. > csázmai káptalan, 1376. május 1.) =
MOL DL 91 826
Regeszta: Anjou-oklt. XV. (1331) 133. sz.
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
311. sz.
33. (24.) 1331. július 23.
Tartalmi átirat: MOL Családi levéltárak, Festetics család levéltára, MISC. 108.
(Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. április 2. > csázmai káptalan, 1376. május 1. =
MOL DL 91 826
Regeszta: Anjou-oklt. XV. (1331) 289. sz.
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
311. sz.
34. (25.) 1331. november 18.
Tartalmi átirat: Festetics család levéltára, MISC 108. (Szécsi Miklós szlavón bán,
1368. április 2. > csázmai káptalan, 1376. május 1.) = MOL DL 91 826
Regeszta: Anjou-oklt. XV. (1331) 431. sz.
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
311. sz.
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35. (26.) 1332. április 26. (Medvevár)
Mykch bán – tekintettel László, kalocsai érsek kérésére – a Bodur fiaitól: Istvántól és
Pétertől a leánynegyeddel kapcsolatos per miatt neki és István, kőrösi ispánnak járó
bírságot elengedi. Egyúttal megparancsolja István, kőrösi ispánnak, hogy Bodur fiait
a bírság miatt ne zaklassa. Datum in castro Medue, in octavis Pasce, anno Domini
MCCCXXX secundo.
Másolat: MOL MKA, Collectio Kukuljevicsiana = MOL DL 36 231
Kiadás: Smič. X. 14. sz.
36. (27.) 1332.
Mikcs bán oklevélben rögzíti Paris fia: Paris és Nabrad-i János megegyezését, mely
szerint János birtokának egy része a szomszédja, Paris fia: Paris birtokába kerül.
Említés: Mikcs szlavón bán 1337. április 3. (MOL MKA NRA 1597/ 32 = MOL DL
34 010)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
62. sz.
37. (28.) 1333. február 9. előtt
Említés: csázmai káptalan, 1333. február 19. (MOL Gyűjteményekből, MNM
törzsanyag 1897/13 = MOL DL 40 636)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. X. 45. sz.
38. (29.) 1333. április 29. (Kapronca)
Eredeti: DAZg Középkori gyűjtemény 12. sz. = MOL DF 255 424
Átirat: DAZg Középkori gyűjtemény 19. sz. (Lackfi István szlavón-horvát bán,
1352. december 5.) = MOL DF 255 425
Kiadás: Tkal. I./159. sz., Smič. X. 57. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XVII. (1333) 209. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Lackfi István szlavón-horvát bán átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 186. sz.
39. (30.) 1333. augusztus 7. (Medve)
Másolat: NAZ, Liber privilegiorum 16a. = MOL DF 283 555
Kiadás: F CD VIII/7. 257., Smič. X. 74. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XVII. (1333) 396. sz.
40. (31.) 1333. augusztus 20. (Zágráb)
Átirat: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, AA Hrassina 4/4/25. (>
Hahót Miklós szlavón bán, 1344. augusztus 22. > Szécsi Miklós szlavón-horvát bán,
1347. március 10. > Lackfi István szlavón-horvát bán, 1351. szeptember 21. = MOL
DL 100 049
Regeszta: Anjou-oklt. XVII. (1333) 404. sz.
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Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
113. sz., Szécsi Miklós szlavón-horvát bánét lásd: Regesztagyűjtemény, 148. sz.,
Lackfi István szlavón-horvát bánét lásd: Regesztagyűjtemény, 177. sz.
41. (32.) 1333. szeptember 14. (Zágráb)
Eredeti: A.HAZU D-III/90. = MOL DF 230 340
Kiadás: Smič. X. 78. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XVII. (1333) 428. sz.
Pecsét: függő
42. (33.) 1334. június 28. előtt
Mikcs szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Máté fia: Myke, Vydus és István fia: Demeter báni emberek
kiszállnak a fej- és jószágvesztésre ítélt Gergely fia: Gregen birtokára és miután azt
három részre felosztották, abból egy részt Bank fia: Andrásnak, a többit pedig
Wratynya fia: Waratkh és unokája: Warysa fia: András részére iktatnak.
Említés: Mikcs szlavón bán, 1334. június 28. (MOL MKA NRA 629/21. (átírja a
csázmai káptalan, 1334. július 12.) = MOL DL 2 836)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
43. sz.
43. (34.) 1334. június 28. (Garics)
Mykch szlavón bán tudtul adja, hogy Fülöp fia: Farkas, Gergely fia: Gergen, András
fia: Pál fej- és jószágvesztésre ítéltettek, mert Omodeus fia: [Felsőlendvai] Miklós
bán bánságának idején Borch fia: Tamással és Radeztis csázmai polgárral szemben
fegyveresen léptek fel. Majd Fülöp fia: Farkas és testvérei: Chobo, Beud és Phyle
éjszaka titokban behatoltak egy várba, ami a bán emberei kezén volt, mert Dobou
ispán ott lévő lovait akarták ellopni. Közülük Chobo-t Dobou ispán emberei elfogták
és a bán felakasztatta, a többiek azonban elmenekültek, majd rátámadtak Gergely fia:
Gergenre és András fia: Pálra, akiket karddal lekaszaboltak. A bán a szlavón
nemesek egyetértésével azon a közgyűlésen (congregacio generalis), amit 1333.
január 13-án (in quibusdam octavis Epiphanie Domini, anno eiusdem MoCCCoXXXo
tertio) Pukur-on tartottak Fülöp fiainak: Farkasnak, Beud-nak és Phylpe-nek a
birtokát, ami Szent Benedek apát egyházának kerületében (in circuitu), a Mosyna
folyó mellett fekszik, minden tartozékával együtt magának lefoglalta, meghagyva
ugyanakkor a lehetőséget a szomszédok és határosok számára a visszaváltásra. Végül
a bán megfontolva Wratynya fia: Waratkh és unokája: Warysa fia: András hűséges és
sok időn át tartó szolgálatát, miután tőlük 60 báni dénárt átvett, Fülöp fiainak:
Farkasnak, Beud-nak és Phylpe-nek, valamint Gergely fia: Gergen-nek és András fia:
Pálnak a Szent Benedek egyház kerületében fekvő összes birtokát, a mondott egyház
kegyuraságával együtt régi határai mellett átadta nekik. Azonban a Gergely fia:
Gergen volt birtokának harmadrészét Bank fia: András visszaváltás címen magának
kérte, ezért a bán parancsot adott a csázmai káptalannak, hogy Máté fia: Myke,
Vydus és Iván fia: Demeter báni emberek jelenlétében a mondott birtokot járja be és
ossza fel három részre. A káptalan jelentése szerint Máté fia: Myke, Vydus és Iván
fia: Demeter báni emberekkel együtt Balázs, a csázmai egyház presbiterje Gergely
fia: Gregen birtokát három részre felosztotta, a birtok keleti része Waratk-é és
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Andrásé lett, míg a harmadik rész Bank fia: Andrásé. A két birtokrész közötti határ a
következő: a Rachcha és a Szent Benedek egyház közötti nagy útnál kezdődik,
földjel, merasi fa, Mosyna víz, Szent Benedek egyház. Fülöp fia: Farkas és testvérei,
valamint András fia: Pál birtokának határai: Mosyna folyó, út, földjel, déli irányban a
hegy felé megy, Berek fiainak: Péternek és Pettresnek a földje, nyárfa, kereszt jele,
egy liget közepén két kereszttel jelölt cseresznyefa alatt földjel, hársfa, gyertyánfa,
dél felől földjel, Zebena fia: János földje, átmegy egy úton, földjel, a Mosyna vize
melletti liget mellett földjel, átkel a Mosyna vízen, a kis Mosyna víz mellett földjel,
liget, út mellett lerontott régi és felállított új földjel a fűzfa alatt, Magalou nevű víz, a
Szent István egyházhoz tartó nagy út, keletről Cristianus fiainak: Sebestyénnek és
Miklósnak a földje, földjel, mogyoróbokrok, út, Magalo folyó, tölgyfa, kilép a
síkságra, földjel, Arnold földje, csipkebokrok, újra csipkebokrok, Mosyna vize, a víz
mellett vissza az első határjelig. A bán erről függőpecsétje alatt kiállított oklevelet ad
ki. Kelt in Garig, in vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum, anno Domini
millesimo trecentesimo tricesymo quarto.
Átirat: MOL MKA NRA 629/21. (csázmai káptalan, 1334. július 12.) = MOL DL 2
836
Kiadás: A. O. III. 83-86., Smič. X. 115. sz.
44. (35.) 1334. augusztus 21. (Zágráb)
Mykch bán János Guerche-i és György csázmai archidiaconus-ok kérésére átírja és
megerősíti a saját, 1328. október 25-én (feria tertia ante festum beatorum Symonis et
Jude apostolorum, anno Domini MmoCCCmo vigesimo octavo) kelt oklevelét és
egyúttal felszólítja a zágrábi egyházmegye minden lakosát, hogy a tizedet fizessék
meg. Az ispánoknak, várnagyoknak és a tisztségviselőknek (officialibus) pedig
meghagyja, hogy a tizedszedőknek legyenek segítségére. Kelt Zagrabie, in crastino
festi beati regis Stephani, anno Domini MCCCXXX quarto.
Eredeti: NAZ DEC 3 = MOL DF 252 035
Kiadás: Tkal. I./166. sz., Smič. X. 120. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 23.
sz.
45. (36.) 1335. május 9. (Kapronca)
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag 1897/13 = MOL DL 40 693
Kiadás: Smič. X. 152. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XIX (1335) 257. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
46. (37.) 1335. május 29. (Kapronca)
Átirat: MOL MKA NRA 9/6. (Ákos Mikcs szlavón bán, 1340. október 9.) = MOL
DL 2 919
Kiadás: A.O. III. 170-171., Smič. X. 155. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XIX (1335) 301. sz.
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 77.
sz.
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47. (38.) 1335. július 17. előtt
Mykch szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében B[…] fia: […] báni ember a Worbona-n fekvő birtokot András
Glogoncha-i prépostnak iktatja.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1355. január 20. előtt (> Szécsi Miklós
országbíró, 1358. október 25. (MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag 1895/7 =
MOL DL 41 370)
Megjegyzés: az említő oklevelet lásd: Regesztagyűjtemény, 214. sz.
48. (39.) 1335. augusztus 8. után
Említés: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. augusztus 29. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag, Nagy Imre = MOL DL 40 763)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
68. sz.
49. (40.) 1335. augusztus 27. (Zágráb)
Átirat: MOL Családi levéltárak, Hunyadi család levéltára 472. (II. Lajos, 1520.
január 11.) = MOL DL 37 580
HDA Turopolje II. 298. (II. Lajos, 1524. december 4.) = MOL DF 267 980
Kiadás: Lasz. I./52. sz., Smič. X. 167. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XIX (1335) 526. sz.
50. (41.) 1336. március 6. után
Említés: Mikcs szlavón bán, 1337. augusztus 29. (MOL Gyűjteményekből, MNM
törzsanyag, Nagy Imre = MOL DL 40 763)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
68. sz.
51. (42.) 1336. augusztus 4. (Kapronca)
Eredeti: NAZ DON 10. = MOL DF 252 344
Kiadás: Smič. X. 202. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XX (1336) 321. sz.
Pecsét: függő
52. (43.) 1336. november 11. (Kapronca)
Átirat: NAZ DON 11 (Zágrábi káptalan, 1336 után) = MOL DF 252 345
Kiadás: Smič. X. 213. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XX. (1336) 428. sz.
53. (44.) 1336. december 10. (Zágráb)
Átirat: HDA ACZ ALC Ser. I./O. 79. (Zágrábi káptalan, 1337. március 14. > Ákos
Mikcs szlavón bán, 1337. május 8. > zágrábi káptalan, 1338. február 16. > zágrábi

84

káptalan, 1372. november 11. > zágrábi káptalan, 1666. január 15.) = MOL DF 275
018
Regeszta: Anjou-oklt. XX (1336) 474. sz.
Megjegyzés: Ákos Mikcs bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 66. sz.
54. (45.) 1336. december 14. (Zágráb)
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag Jankovich = MOL DL 40 732
Kiadás: Smič. X. 218. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XX (1336) 484. sz.
Pecsét: függő
55. (46.) 1336. december 20. (Zágráb)
Eredeti: HDA ACZ AA 56/2. = MOL DF 256 698
Kiadás: Smič. X. 219. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XX (1336) 493. sz.
Pecsét: függő
56. (47.) 1336. december 21. után
Említés: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. április 3. (MOL MKA NRA 1597/32. =
MOL DL 34 010)
Regeszta: Anjou-oklt. XX (1336) 498. sz.
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
62. sz.
57. (48.) 1337. február 23. után
Mikcs bán a Farkas fia: István és Bank fia: Pál közötti, többször elhalasztott pert –
mivel Pál nem jelent meg – elhalasztja 1337. március 24-re. (ad quindenas ipsarum
quindenarum, videlicet ad dominicam Invocavit.)
Említés: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. augusztus 29. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag, Nagy Imre = MOL DL 40 763)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
68. sz.
58. (49.) 1337. március 1. (Kapronca)
Mykch szlavón bán előtt a Gorbonok-i nemesek Herricus fiai: János és Imre,
valamint Belus fia: András (testvérének: Domonkosnak a nevében is) tiltakoztak,
hogy Belus fia: Miklós az összes birtokukat – köztük az egykor Dobrozlaus kezében
lévőket és a Lachkalaz-nak nevezettet – amelyek őket az örökség jogán illetik meg,
sérelmükre tudtuk és akaratuk nélkül eladta Nemeth-nek mondott (dictus)
Miklósnak. Ezt István, kőrösi ispán foglalta oklevélbe, melybe az ő távollétükben
hamisan került bele nevük és egyetértésük. A tiltakozást bejelentők eltiltják Nemethnek mondott (dictus) Miklóst a vásárlástól, és mivel nyilvánosan be akarják
bizonyítani, hogy nevük és egyetértésük akaratukon kívül került a kőrösi ispán
oklevelébe, a pert alkalmas időre elhalasztják. Kelt in Kapruncha, sabbato proximo
post festum beati Mathye apostoli, anno Domini MoCCCoXXXo septimo.
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Eredeti: MOL MKA NRA 1697/6 = MOL DL 3 044
Kiadás: A.O. III. 323-324., Smič. X. 230. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
59. (50.) 1337. március 9. után
Mikcs bán a Farkas fia: István és Bank fia: Pál közötti, többször elhalasztott pert –
mivel Pál nem jelent meg – elhalasztja 1337. március 24-re. (ad feriam secundam
proximam post dominicam Oculi)
Említés: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. augusztus 29. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag, Nagy Imre = MOL DL 40 763)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
68. sz.
60. (51.) 1337. március 12. előtt
Mikcs szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát:
Tamás volt dékánt, akinek a jelenlétében Rooh fia: János királyi ember és Jakab fia:
Péter, valamint László fia: Márton báni emberek 1337. március 12-én (in octavis diei
Cynerum) kiszállnak Paris fia: Paris Wyuduor nevű birtokára, minden szomszédos és
határos jelenlétében a bán egyezséglevele szerint megvizsgálják, hogy Nabrad-i
János annak a birtoknak a határával kapcsolatban tiltakozott-e, amelyről megegyezett
Paris fia: Parissal, vagy ezért, mert Paris az ő birtokából akart egy részt kiszakítani és
erről a határjárás nyolcadára, május 19-re jelentés kiállítását kéri.
Említés: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. április 3. (MOL MKA NRA 1597/ 32 =
MOL DL 34 010)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
62. sz.
61. (52.) 1337. március 24. után
Mikcs bán a Farkas fia: István és Bank fia: Pál közötti, többször elhalasztott pert –
mivel Pál nem jelent meg – elhalasztja április 7-re. (ad secundam feriam proximam
post dominicam Iudica)
Említés: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. augusztus 29. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag, Nagy Imre = MOL DL 40 763)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevélt lásd: Regesztagyűjtemény, 68.
sz.
62. (53.) 1337. április 3. (Zágráb)
Mykch bán a zágrábi káptalan 1336. december 20-án (in vigilia beati Thome
apostoli) kelt okleveléből megtudta, hogy amikor Paris fia: Paris és fiai: Fülöp és
Pasa, a Kőrös megyében fekvő Wyuduor nevű birtokukat Károly király oklevelének
kézhezvétel után, Jakab fia: Péter vagy László fia: Márton királyi ember és a zágrábi
káptalan tanúbizonysága mellett be akarták járatni, ellentmondók léptek fel és ezért
őket megidézték a bán jelenléte elé, 1336. december 21-re. (ad quindenas diei
secundo die festi Nicolai confessoris). A bán a pert elhalasztotta a Zyrch-en
Szlavónia minden nemesével, 1337. január 13-án (in octavis Epiphanie Domini)
tartott közgyűlésére. Ekkor Paris fia: Paris Nabrad-i Jánossal szemben előadta, hogy
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László fia: Márton királyi ember és György csázmai archidiaconus által Wyuduor
nevű birtokát be akarta járatni, amikor Nabrad-i János, annál a határjelnél, ahol a
birtokaik szomszédosak, egy olyan birtokrésznél, amely egyezkedés folyamán, a bán
1332-ben kelt oklevelével hozzá, Parishoz került, nem engedte az új határjeleket
felállítani. Nabrad-i János azt válaszolta, hogy azért tiltakozott, mert Paris comes egy
részt az ő birtokából ki akart hasítani. Mivel a határbejárásnak azon királyi és báni
ember, valamint a csázmai káptalan azon tanúbizonysága mellett kellene
végbemennie, akik akkor voltak ott, amikor egyezségre jutottak, a bán felkérte a
csázmai káptalant, hogy küldje ki Tamás volt dékánt, akinek a jelenlétében Rooh fia:
János királyi ember és Jakab fia: Péter, valamint László fia: Márton báni emberek
1337. március 12-én (in octavis diei Cynerum) kimennek Wyuduor birtokra, minden
szomszédos és határos jelenlétében a bán egyezséglevele szerint megvizsgálják, hogy
Nabrad-i János annak a birtoknak a határaival kapcsolatban tiltakozott-e, amelyről
megegyeztek, vagy azért, mert a saját birtokából akartak egy részt kihasítani és erről
a határjárás nyolcadára, március 19-re jelentés kiállítását kérte. A káptalan jelentése
szerint a határok az eredeti módon vannak felállítva, Nabrad-i János pedig azzal a
birtokkal kapcsolatban tiltakozott, amiről megegyeztek és azt György, csázmai
főesperes, a zágrábi káptalan egykori tanúbizonyságának jelenlétében jogszerűen
határoltként és Parishoz tartozónak találták. A bán a közgyűlésen jelen lévő
nemesekkel együtt úgy határozott, hogy a vitatott földet, azokkal a határokkal,
amelyekkel György archidiaconus, a zágrábi káptalan embere által lett
körülhatárolva, Paris-nak és utódainak adja örökös birtoklásra. Nabrad-i Jánost a
hamis vád miatt pedig birtokainak és javainak elvesztésével kellene büntetni,
azonban Paris ispán a bán engedélyével megegyezett vele és a bán megelégszik
Nabrad-i János szolgálatával és egy pénzösszeggel. Wyudvar birtok határai a
következők: Garyg-inak mondott (dictus) Pál birtoka, Restinna folyó, körtefa alatt
határjel, völgy, Garyguavashel nevű föld szomszédsága, tul fa, nyírfák, völgy a
Moriachi folyóval, bükk fa a völgy szájánál, mogyoróbokroknál földjel, földjel,
keletre fordul, kiszáradt völgy, régi halastó, keletre fordul egy völgyben, gyertyánfa
alatt földjel, észak felé a nagy úton, twl fa alatt földjel, egy kiszáradt völgyben kelet
felé fordul, Camaria nevű föld, gyertyán fa kereszttel jelölve, kelet felé fordul,
merasarum fánál földjel. Két bokor között földjel, kelet felé a nagy úton keresztül,
twl fa keresztel jelölve, itt Teuch-nak mondott (dictus) Péter birtoka szomszédos,
átmegy a mezőn, földjel, cseresznyefa alatt földjel, keresztel jelölt nyár fa, Mark fia:
András földjének szomszédsága, kelet felé fordul két kereszttel jelölt fához, délre
fordul egy nagy, mogyorófából és más fákból álló erdő körül, – ami Paris-é, még a
puszta föld Nabrad-i Jánosé – Nabrad-i János jobbágyának háza közelében álló
kereszttel jelölt körtefa, kelet felé fordul egy völgyön keresztül, kereszttel jelölt
gyertyán fa, árok, az árokban levő víz, dél felé egy völgyön, parisalma-nak nevezett,
kereszttel jelölt gyümölcsfa, kereszttel jelölt tul fa, dél felé az úton keresztül,
kereszttel jelölt hársfa, kelet felé a középen kettéosztott bokrokhoz, kelet felé egy
völgyön keresztül, Nabrad-i János szomszédsága, Márton fia: János szomszédsága,
dél felé a völgyön keresztül, Miklós fia: Demeter földje, kelet felé a völgyön
keresztül, kereszttel jelölt harazt-fa, földjel, másik földjel, két falu között a Padesna
vize, abban dél felé, Jaztrebina vizében kelet felé, körben a Habhygi-nek mondott
hegyen, észak felé egy völgyben, két, kereszttel jelölt twl fa, kelet felé körtefához,
kelet felé egy erdőben, az erdő közepén dél felé, kereszttel jelölt fák, Luca fia: János
fiainak: Jakabnak és testvéreinek határa, kereszttel jelölt tul fa, a völgy szájánál
körtefa, a Garyg vize. Erről a bán függőpecsétje alatt állíttat ki oklevelet, Kelt
Zagrabie, tertio die mensis aprilis, anno Domini millesimo CCCo XXXo septimo.
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Eredeti: MOL MKA NRA 1597/32 = MOL DL 34 010
Kiadás: Smič. X. 235. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: a káptalan 1336. december 20-án kelt oklevelének kiadása: Smič. X.
220. sz.
63. (54.) 1337. április 5. (Zágráb)
Mykch bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy az előtte megjelenő Beke fia: Tamás
Stennichnak-i várnagy Kőrös megyében fekvő, Rachicha nevű birtokának bejárására
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében László deák (litteratus) vagy Jakab
fia: Péter vagy Vinchech báni ember azt bejárva és ahol szükséges, új határjeleket
emelve, Tamásnak és testvéreinek: Andrásnak és Jánosnak örökös birtoklásra iktatja,
az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a bán jelenléte. Kelt Zagrabie, sabbato
proxime ante dominicam Iudica, anno Domini MoCCCoXXXmo septimo.
Átirat: MOL MKA NRA 1508/11 (Zágrábi káptalan, 1337. április 18.) = MOL DL
33 582
Kiadás: Smič. X. 236. sz.
Említés: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. április 12. (MOL MKA NRA 1508/11
(átírja: zágrábi káptalan, 1337. április 18.) = MOL DL 33 583)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
65. sz.
64. (55.) 1337. április 7. után
Mikcs bán 1337. április 7-én (cum anno Domini MoCCCoXXXo septimo, in quadam
secunda feria post dominicam Iudica) tartott törvényszékén Farkas fia: István
megjelent szemben Bank fia: Pál fia: Miklóssal és bemutatta a csázmai káptalan két
idézőlevelét, a bán hat perhalasztó és egy ítéletlevelét. A bán a dokumentumokból
értesül arról, hogy a kettejük között lévő pert már többször is elhalasztották, mert
Miklós a megállapított időpontokon nem jelent meg és nem küldte el törvényes
képviselőjét sem. A bán felkéri a csázmai káptalant, hogy Antal fia: Gergely báni
emberrel együtt küldje ki tanúbizonyságát, hogy Farkas fia: Istvánt Pál fia: Miklós
Zygeth nevű birtokába iktassa be, miután 15 napot a helyszínen tartózkodtak és
figyelmeztessék minden szomszédos és határos jelenlétében Miklóst, hogy 1337.
június 15-én (in octavis festi Pentecostes venturis) jelenjen meg a bán színe előtt
Farkas fia: Istvánnal szemben, Peturkegoricha birtokának ügyében. A kiszabott
bírság kétharmad része a bánt, egyharmad része pedig Istvánt illeti meg.
Tartalmi átirat: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. augusztus 29. (MOL
Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Nagy Imre = MOL DL 40 763)
Kiadás: Smič. X. 265. sz.
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 68. sz.
65. (56.) 1337. április 12. (Zágráb)
Mykch bán Beke fia: Tamás Stennichnak-i várnagy, valamint az általa képviselt
testvérei: András és János kérésére átírja és megerősíti a csázmai káptalan 1337.
április 10-én (feria quinta proxima post dominicam Iudica) kelt jelentését a Kőrös
megyében fekvő Rachicha nevű birtok határbejárásról és iktatásáról. A bán az
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iktatást rendben lévőnek találva a birtokot Beke fiainak: Tamásnak, Andrásnak és
Jánosnak, valamint leszármazottaiknak adja örökös birtoklásra. Kelt Zagrabie, primo
idus aprilis, anno Domini MoCCCoXXXo septimo.
Átirat: MOL MKA NRA 1508/11 (zágrábi káptalan, 1337. április 18.) = MOL DL
33 583
Kiadás: Smič. X. 241. sz.
Megjegyzés: A zágrábi káptalan jelentésének kiadása: Smič. X. 239. sz. Ákos Mikcs
zágrábi káptalannak küldött parancslevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 63. sz.
66. (57.) 1337. május 8. (Kőrös)
Mikcz szlavón bán Jakab fiai: István és János Susnicha-i várnagyok kérésére átírja és
megerősíti a zágrábi káptalan 1337. március 14-én (feria sexta proxima ante
dominicam Reminiscere, anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo septimo.)
kelt oklevelét. Kelt in Crisio, feria quinta proxima post festum sancti Johanni ante
portam Latinam, anno Domini millesimo trecentesimo trigesimoseptimo.
Átirat: HDA ACZ ALC Ser. I./O. 79. (zágrábi káptalan, 1338. február 16. > zágrábi
káptalan, 1372. november 11. > zágrábi káptalan, 1666. január 15.) = MOL DF
275 018
Megjegyzés: az átíró oklevelek kiadatlanok
67. (58.) 1337. június 15. után
Mikcs bán előtt 1337. június 15-én nem jelent meg Pál fia: Miklós, akit Farkas fia:
Istvánnal szemben idéztek meg, de perbeli ellenfele a törvényes napokat kivárta.
Ezért a bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a
jelenlétében Antal fia: Gergely báni ember három piactéren – Kőrösön, Kaproncha-n
és Zredahel-en – nyilvánosan kihirdetik, hogy Miklós 1337. augusztus 27-én (in
octavis beatissimo regis Stephani) tartozik megjelenni a bán színe előtt, a kirótt
bírság kétharmad része a bánt, egyharmad része pedig Istvánt illeti.
Tartalmi átirat: Ákos Mikcs szlavón bán, 1337. augusztus 29. (MOL
Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Nagy Imre (átírja: zágrábi káptalan, 1338.
január 29.) = MOL DL 40 763)
Kiadás: Smič. X. 265. sz.
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 68. sz.
68. (59.) 1337. augusztus 29. (Zágráb)
Mykch bán előtt az 1337. április 7-én (in quadam secunda feria post dominicam
Iudica) tartott törvényszéken Farkas fia: István Bank fia: Pál fia: Miklóssal szemben
bemutatta a csázmai káptalan két idézőlevelét, a bán hat perhalasztó és egy
ítéletlevelét, melyek szerint Farkas fia: István a bán emberével, Mihály fia: Péterrel
és a csázmai káptalan tanúbizonyságával, Nepotis-nak mondott (dictus) Jánossal, a
Peturkegoricha nevű, öröklött földjét be akarta járatni és magának iktattatni, 1335.
július 24-én (anno Domini MoCCCoXXXmo quinto, secunda feria proxima scilicet in
vigilia beati Jacobi apostoli). Akkor Sumogh-inak mondott (dictus) János, Bank fia:
Pál fia: Miklós rokona Miklós nevében megjelent a birtokon és az iktatás ellen
tiltakozott, ezért Miklóst megidézték a bán jelenléte elé 1335. augusztus 8-ra
(quindenis beati Jacobi apostoli). Ekkor azonban Sumug-inak mondott (dictus) János
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Bank fia: Pál fia: Miklós nevében halasztást kért, mivel Miklós Golombok vár
ostrománál, a szerb határon tartózkodott. A pert a bán 1335. november 8-ra (ad
octavas Omnium sanctorum), büntetés nélkül elhalasztotta. Akkor Farkas fia: István
a törvényes napokat kivárta, azonban Pál fia: Miklós nem ment el és nem is küldött
senkit, ezért a bán a szokásos bírsággal megbírságolta. Másodszorra Antal fia:
György és Pousa, a Kamarcha-i Szent Szűz kápolna papja, a csázmai káptalan
tanúbizonysága idézték meg Bank fia: Pál fia: Miklóst 1336. február 29-én, (anno
Domini MoCCCoXXXmo sexto, in quadam quinta feria proxima ante dominicam
Reminiscere), szemben Farkas fia: Istvánnal 1336. március 6-ra (ad feriam quartam
proximam post dominicam Letare, videlicet diem medie quadragesime). Pál fia:
Miklós ekkor sem jelent meg, nem is küldött senkit, míg István kivárta a törvényes
napokat, ezért a bán a szokásos büntetés mellett a pert először 1337. február 23-ra
(ad quindenas residencie exercitus nostri), majd 1337. március 9-re (ad quuindenas
ipsarum quindenarum, videlicet ad dominican Invocavit), majd 1337. március 24-re
(ad feriam secundam proximam post dominicam Oculi), majd 1337. április 7-re (ad
secundam feriam proximam post dominicam Iudica) halasztotta el. Pál fia: Miklós
egyik időponton sem jelent meg, maga helyett sem küldött senkit, azonban Farkas
fia: István minden alkalommal kivárta a törvényes napokat a bán előtt. Ezért a bán
felkérte a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében
Antal fia: Gergely báni ember Farkas fia: Istvánt Pál fia: Miklós Zygeth-nek nevezett
birtokába bevezeti, ott 15 napig időzik és Miklóst megidézi 1337. június 15-re a bán
színe elé (in octavis festi Pentecostes venturis), Farkas fia: Istvánnal szemben,
Peturkegoricha birtokának jogtalan elfoglalása miatt. A büntetés kétharmad része a
bánt, míg egyharmad része Istvánt illeti meg. A csázmai káptalan jelentése szerint
kiküldték Antal fia: Gergely báni emberrel Jánost, a Zredicha-i Szent Márton egyház
papját, hiteles emberét, akik jelentették, hogy mindent végrehajtottak. Pál fia: Miklós
azonban nem jelent meg, míg István kivárta a törvényes napokat a bán előtt, ezért a
bán felkérte a csázmai káptalant, hogy Antal fia: Gergellyel küldje el hiteles emberét,
akik Kőrös, Kaproncha és Zredahel piachelyén nyilvánosan kihirdetik, hogy Bank
fia: Pál fia: Miklós a bán színe előtt 1337. augusztus 27-én (in octavis beatissimi
regis Stephani) tartozik megjelenni, a fentebb leírt módón. A káptalan jelentette,
hogy mindent a fent leírt módon hajtottak végre. Mivel Pál fia: Mikós ekkor sem
jelent meg, a bán a törvényszéken vele együtt ülő nemesekkel úgy határozott, hogy a
Peturkagoricha nevű birtokot Pál fia: Miklóstól elveszi és Farkas fia: Istvánnak,
valamint testvéreinek: Leurandnak és Adriannak adja minden tartozékával, a többi
birtokát pedig a saját kezelésébe vonja. Petrukegoricha birtok határai: keresztel jelölt
tul fa, Beles fia: István földje, a Breg-ből Kaproncha-ra tartó nagy út észak felé,
Miklós fia: Péter és Iván fia: Bertalan földje, dél felé egy földjelig, át a mezőn,
kereszttel jelölt körtefa, észak felé fordul, Balanche vize, kelet felé fordul, nyugat
felé fordul három jegenyefáig, tüskebokrok, Rechicha folyó, Koproncha folyó, kelet
felé fordul, Peturke-nek mondott malom, Racus-nak mondott malomhely, dél felé
fordul, mocsár, keresztel jelölt tul fa, bükkfa Vizoqui Laz mellett, nyugat felé fordul,
Cekutina-nak nevezett mocsár, kereszttel jelölt bükkfa, Vulzidol, földjel, magas
határjel, kereszttel jelölt almafa, Grobischa felé a nagy úton, ami Jakab felé (ad
Jacobum) tart, ahol keresztút van, kereszttel jelölt tul fa, Zumurdeki patak, híd,
földjel, észak felé a nagy úton, nyugat felé a Vulxa birtok mellett Koproncha-ra tartó
úton, keresztel jelölt tul fa, keresztel jelölt másik tul fa, régi úton a keresztel jelölt
fáig, dél felé fordul a keresztel jelölt fáig, Bobruch körüli út, Miklós fia: Péter és
Iván fia: Bertalan határai. Kelt Zagrabie, in festo Decollationis beati Johannis
baptiste, anno prius notato.

90

Átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Nagy Imre (zágrábi káptalan,
1338. január 29.) = MOL DL 40 763
Kiadás: A. O. III. 401-406. p., Smič. X. 265. sz.
69. (60.) 1338. május 3. (Kapronca)
Mykch bán a Kaproncha-i ~ Koproncha-i polgárok és hospesek számára
függőpecsétjével megerősített oklevelében elrendeli, mivel az előljáró (vilicus)
megválasztásában összekülönböztek, minden évben május 1-én (in festo beatorum
Philipi et Jacobi), a vilicus megválasztásának szokásos idején, maguk közül
válasszanak 12 alkalmas embert, akik egyesével tartoznak a közösség számára
megesküdni, hogy megfelelő férfit fogják elöljárónak választani, aki először a
királynak és a szlavón bánnak, aztán minden polgárnak és hospesnek tartozik esküt
tenni, hogy megőrizi a hűséget és igazságot. Aminek megtétele után bárki a város
polgárai közül a tizenkét férfi rendelésének ellent mer állni, és az általuk
megválasztott villicust mint igazi elöljárót vonakodik elfogadni, minden javának
elveszése után főbenjáró büntetéssel kell súlytani. A Kaproncha-i ~ Koproncha-i
polgárok és hospesek nem rejthetik el a zágrábi püspök tizedszedői elől a tizedet és
nem adhatják el azt pénzért, ha valaki mégis megteszi, minden javának elvesztése
után főbenjáró büntetéssel bűnhődjön. Kelt in Koproncha, in festo Invencionis sancte
crucis, anno Domini, MoCCCoXXXmo octavo.
Eredeti: HDA, Grad Koprivnica, Oklevelek 1/1 = MOL DF 267 987
Kiadás: Vjesnik I/170., Smič. X. 287. sz.
Pecsét: függő
70. (61.) 1339. október 31. (Zágráb)
Másolat: NAZ Liber privilegiorum. (fol 20b.) = MOL DF 283 555
Kiadás: Smič. X. 499-500.
Regeszta: Anjou-oklt. XXIII. (1339) 660. sz.
71. (62.) 1340. március 29. előtt
Tartalmi átirat: A.HAZU D-VI/74 (Ákos Mikcs szlavón bán, 1340. március 30.>
Kőrös megye, 1383. november 30.) = MOL DF 230 630
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 184. sz.
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 72. sz.
72. (63.) 1340. március 30.
Tartalmi átirat: A.HAZU D-VI/74. (Kőrös megye, 1383. november 30.) = MOL
DF 230 630
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 194. sz.
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 322. sz.
73. (64.) 1340. április 24. (Zágráb)
Átirat: HDA Cvetkovicsi nemesség iratai (Zsigmond, 1421. február 27. > Both
András és Horváth Márk dalmát-horvát-szlavón bánok, 1502. augusztus 15. >
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zágrábi káptalan, 1518. szeptember 18. > zágrábi káptalan, 1554. június 27. = MOL
DF 277 894
Kiadás: Smič. X. 537.
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 248. sz.
74. (65.) 1340. május 26. előtt
Tartalmi átirat: Pongrácz család bashalmi levéltára I/16. (csázmai káptalan, 1340.
május 26.) = MOL DL 94 416
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 334. sz.
75. (66.) 1340. július 7. (Kapronca)
Eredeti: Zentral Archiv des Deutschen Rittenordens. Wien. Urkunden 17. = MOL
DF 283 711
Tartalmi átirat: Pongrácz család levéltára, 1/35. (Szécsi Miklós szlavón bán, 1372.
október 17.) = MOL DL 94 435
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 434. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 332. sz.
76. (67.) 1340. október 1. előtt
Említés: ismeretlen hiteleshely, 1340. október 1. (MOL MKA NRA 1536/45 = MOL
DL 3 328)
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 568. sz.
77. (68.) 1340. október 9. (Kapronca)
Eredeti: MOL MKA NRA 9/6. = MOL DL 2 919
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 590. sz.
Pecsét: függő
78. (69.) 1340. október 15. (Kapronca)
Regeszta: Iványi, Teleki 79-80., és Anjou-oklt. XXIV. (1340) 605.
Megjegyzés: az oklevélnek csak a regesztája ismert, az eredeti elpusztult.
79. (70.) 1340. október 21. (Kapronca)
Átirat: MOL MKA, Collectio Kukuljevicsiana (zágrábi káptalan, 1358. március 26.)
= DL 35 864
Kiadás: Smič. X. 582-684.
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV (1340) 612. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XII. 356. sz.
80. (71.) 1340. november 15. (Magnalak)
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Átirat: A.HAZU D-V/31. (Zsámboki Miklós nádor, 1344. április 22. > Anjou István
szlavón-horvát-dalmát herceg, 1353. május 23. > váradi káptalan, 1408. október 19.
= MOL DF 230 476
Kiadás: Smič. X. 587.
Regeszta: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 662. sz.
Megjegyzés: Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 438. sz.
81. (72.) 1341. február 4. (Prodaviz)
Átirat: MOL MKA NRA 338/34. (János veszprémi püspök, királyi kancellár, 1347.
október 12.) = MOL DL 3 355
Kiadás: A.O. IV. 54. sz., Smič. X. 422. sz.
Regeszta: Wertner, Nemzetségek, 60. és Anjou-oklt. XXV. (1341) 96. sz.
82. (73.) 1341. február 9. (Kőrös)
Eredeti: NAZ DON 13. = MOL DF 252 347
Kiadás: Smič. X. 424. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XXV. (1341) 106. sz.
Pecsét: függő
83. (74.) 1341. február 11. (Garics)
Másolat: MOL Családi levéltárak, Batthyány család németújvári levéltára, MISC
2/4/195/1. = MOL DL 101 898
Regeszta: Anjou-oklt. XXV. (1341) 112. sz.
84. (75.) 1341. április 12. (Zágráb)
Eredeti: A.HAZU D-IV/2. = MOL DF 230 373
Kiadás: Smič. X. 431. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XXV. (1341) 203. sz.
Pecsét: függő
85. (76.) 1341. április 19. (Zágráb)
Átirat: A.HAZU D-IV/4. (zágrábi káptalan, 1341. július 9.) = MOL DF 230 375
Kiadás: Smič. X. 433. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XXV. (1341) 222. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. X. 446. sz.
86. (77.) 1342. március 12. (Zágráb)
Eredeti: MOL MKA, Collectio Kukuljevicsiana = MOL DL 35 850
Átirat: A.HAZU D-II/80. (Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1353. május 13.) =
MOL DF 230 242
Kiadás: Smič. X. 467. sz.
Pecsét: függő
Regeszta: Anjou-oklt. XXVI. (1342) 94. sz.
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Megjegyzés: az átírt oklevél kiadása: Smič. VII. 196. sz., Hahót Miklós szlavónhorvát bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 188. sz.
87. (78.) 1342. április 13. (Zágráb)
Eredeti: A.HAZU D-IV/6. = MOL DF 230 377
Kiadás: Smič. X. 468. sz.
Pecsét: függő
Regeszta: Anjou-oklt. XXVI. (1342) 137. sz.
88. (79.) 1342. április 27. (Zágráb)
Eredeti: MOL MKA, Collectio Kukuljevicsiana = MOL DL 35 851
Kiadás: Smič. X. 470. sz.
Pecsét: függő
Regeszta: Anjou-oklt. XXVI. (1342) 161. sz.
89. (80.) 1342. augusztus 9. (Kőrös)
Átirat: 1. Zentralarchiv des Deutschen Ordens, Wien 45. sz. (Cillei Ulrik szlavón
bán, 1454. május 6. > V. László király, 1456. április 19.) = MOL DF 283 739
2. A.HAZU D-IV/10 (V. László király, 1456. április 19. > Zágrábi káptalan,
1483. január 5.) = MOL DF 230 381
Regeszta: Stipišić, 486. sz. 304. p., Anjou-oklt. XXVI. (1342) 425. sz.
90. (81.) 1342. november 11. (Prodaviz)
Átirat: HDA Depositi, Obitelj Bešenič (Magnus Péter kőrösi ispán és Niger
Benedek nagykemléki várnagy, 1342. február 21.) = MOL DF 279 533
Regeszta: Anjou-oklt. XXVI. (1342) 581. sz.
Megjegyzés: bár az oklevélben az 1343-as évszám olvasható, azonban semmiképpen
sem kelhetett akkor, hiszen 1343 novemberében már Hahót Miklóst találjuk a báni
székben. Magnus Péter és Niger Benedek átíró oklevelének kiadása:
91. (82.) 1342. október 9. előtt
Mikcs szlavón bán előtt Rakonuk-i Miklós és több ugyanonnan való nemes: Miklós
fiai: János és Miklós, Ábrahám fiai: Miklós és István ügyvédjüknek vallják minden
peres ügyükben Rakonuk-i László fia: Márton fia: Pétert.
Említés: I. Lajos király, 1342. október 9. (HDA Obitelj Draskovic, Archivum maius
(átírja: I. Lajos király, 1354. szeptember 29.) = MOL DF 233 098)
Megjegyzés: I. Lajos király említő oklevelének kiadása: Smič. XI. 11. sz.
92. (83.) 1343. február 26. előtt
Mikcs szlavón bán megparancsolja János zágrábi ispánnak, hívja össze a zágrábi
várhoz tartozó jobbágyokat és folytasson vizsgálatot, hogy a Wlchnyak fia: Lukács
és Wratislay fia: Vid zágrábi várjobbágyok által elfoglalt birtok valóban Trebesa fia:
Rodyknak, ősüknek a várhoz tartozó birtokrésze volt-e vagy örökség címén tartozik
hozzájuk.
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Említés: János zágrábi ispán, 1343. február 26. (A.HAZU D-IV/16 = MOL DF
230 387)
Megjegyzés: János zágrábi ispán említő oklevelének kiadása: Lasz. I./54. sz., Smič.
XI. 29. sz.
93. (84.) 1343. február 27. előtt
Mikcs szlavón bántól Máté fia: Pál sartor kérte, hogy a bán iktassa számára a
Sytomeryafew nevű birtokot, ha nem lépnek fel ellentmondók.
Említés: Jan fia: István marócsai ispán és nagykemléki várnagy, valamint Simon fia:
István marócsai comes terrestris, 1343. február 27. (A.HAZU D-VIIA/59 = MOL DF
230 721)
Megjegyzés: Jan fia: István marócsai ispán, nagykemléki várnagy és Simon fia:
István marócsai comes terrestris említő oklevelének kiadása: Smič. XI. 30. sz.
94. (85.) 1343. március 6. előtt
Mykch egész Szlavónia bánja megparancsolja (ex precepto seu mandato) Aian fia:
István Moroucha-i ispánnak és Minor Kemluk-i várnagynak, valamint Simon fia:
István Moroucha-i comes terrestrisnek, hogy a Moroucha-i nemesek és várjobbágyok
számára a birtokokat állítsák vissza.
Említés: Aian fia: István marócsai ispán és kiskemléki várnagy, valamint Simon fia:
István marócsai comes terrestris, 1343. március 6. (MOL MKA NRA 1683/1 = MOL
DL 3 560)
Megjegyzés: Aian fia: István marócsai ispán, kiskemléki várnagy és Simon fia:
istván marócsai comes terrestris említő oklevelének kiadása: Smič. XI. 33. sz.
Kétes hitelű oklevelek
95. (86.) 1330-as évek (Zágráb)
Mykech egész Szlavónia bánjától Moroucha-i Vencel fia: Jakab kérte, hogy az
összes Morouch-ban fekvő birtokát (Also Pezerie, Alsoupzauo és Bozinwelge
nevűeket) a bán új határokkal határoltassa el, aki ennek a kérésnek eleget téve
Sámsont, kiskemléki várnagyát és Moroucha-i ispánját küldte ki Dénessel, a zágrábi
káptalan kanonokjával együtt. A birtok határai Sámson ispán és várnagy jelentése
szerint a következők: az Idrozofew-nél kezdődik, Bogdozlaus fia: Iretlen
szomszédsága, dél felé fordul, régi út, hegy, tölgyfa alatt határjel, az út mellett a
várnépek földjele, a hegy felé tart, két tölgyfa alatt határjel, új, kövezett út, thulfa
alatt földjel, két fa alatt a várnépek földjele, régi út, a várnépek földjele egy fa alatt,
nagy út, berkenyefa, út, az út mellett halad, hegy, a hegyen egy fa alatt a várnépek
földjele, Giadech nevű hegy, szántóföldek, keresztút, kőből rakott határjel, régi út,
körtefa alatt földjel, György fiainak: Keuchech-nek, Iwanchech-nek és Ivánnak a
földjei a folyó közelében, dél felé fordul, berkenyefa alatt földjel, Pál fia: Mihály
szomszédsága, földjel, út, Bogdozlaius fia: Iretlen földjeinek szomszédsága, a
várnépek földjele egy fa alatt, dél felé fordul, Pál fia: Mihály szomszédsága, hegy, a
hegyen földjel, újra Pál fia: Mihály földjeinek szomszédsága, Lukács fia: István
szomszédsága, régi út, fa alatt földjel, tovább az úton, körtefa alatt földjel, a
Keresztelő Szent János egyháztól induló nagy út, másik út, ami a Zelna-i Szent
Miklós egyházhoz tart, gyalogút, nyugat felé fordul, hegy, fa alatt földjel, a Szent
Miklós egyházához tartó út, földjel, szántóföldek, Peheno nevű folyó, a Zelna nevű
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folyó, Chlahonotz nevű folyó, a zágrábi püspök szomszédsága, tovább a folyóban,
kelet felé kilép belőle, a Keresztelő Szent János egyházához tartó nagy út, határjel, az
úton tovább a hegy felé, földjel, észak felé fordul, fa alatt földjel, a várnépek földjele
egy fa alatt, a hegyen nyugat felé fordul, tó, a Cheturtekhel-i polgárok földjei, völgy,
folyó, Paznich nevű folyó, annak a forrása, kelet felé fordul, szőlő, völgy, a
Cheturtekhel felé menő nagy út, völgy, berkenyefa, folyó, Zelna felé kilép a
folyóból, két bükkfa, amit népnyelven megne-nek neveznek, erdő, Sumechch nevű
folyó, a Nagy Zelna nevű folyó, Dwlna nevű folyó, körtefa alatt földjel, Kalyn-i
Péter szomszédsága, András fia: Junk szomszédsága, fa alatt földjel, nagy út, a
várnépek földjele egy fa alatt, fa alatt földjel, Zieputh forrása, Bogdozlaius fia:
Iretlen szomszédsága, Sythemerya-i Tatar fiainak szomszédsága, Jastroboum potok,
Simon földjei, Zuhodol folyó, Byztricha folyó, Ludbregh-i Péter fia: Miklós
szomszédsága, Sumech nevű folyó, malom, a nagy Sumechech folyó, Vezge nevű
völgy. Erről a bán Jakabnak és örököseiknek privilegiális oklevelet állíttat ki. Kelt
Zagrabie, in festo Exaltacionis sancte crucis, anno Domini Mmo CCCmo tertio.
Átirat: MOL MKA, Collectio Kukuljevicsiana (Dombrói György fia: Péter zágrábi
ispán, a zágrábi püspökség kormányzója, 1406. január 29.) = MOL DL 35 910
Megjegyzés: az oklevél hitelét kétségessé teszi, hogy Mikcs bán egy 1333.
szeptember 14-i (a datatio napi része a két oklevélben megegyezik!) kelettel kiadott
oklevele szintén Jakabnak a fentiekben megnevezett birtokairól szól. Ezen kívül
kétségekre ad okot az, hogy az átírt oklevélből a dátum csak 1303, továbbá, hogy
Sámson a kérdéses időben Nagykemlék várának várnagy volt, ez lenne az egyetlen
adat kiskemléki várnagyságára és marócsai ispánságára.
Hahót Miklós (először, 1342-1346)
96. (1.) 1343. június 12. (Zágráb)
Eredeti: Smičiklas szerint Trg község (Ozalj mellett) levéltárában
Másolat: 1. MOL MKA NRA 483/7 = MOL DL 38 793 (latin nyelvű)
2. MOL, Gyűjtemények, ismeretlen provenienciájú iratok = MOL DL 25 790
(horvát nyelvű fordítás)
Kiadás: Smič. XI. 51. sz.
Regeszta: MOL-CD, Anjou-oklt. XXVII. (1343) 397. sz.
Pecsét: Smičiklas szerint függő
Megjegyzés: 1. A MOL gyűjteményében Mikcs bán 1329. július 17-én kelt oklevele
két másolati példányban található meg, de mind a kettő 1349-es kelettel szerepel. A
Smičiklas által közölt szöveg és az 1. számú másolat kisebb eltérésekkel, de
megegyezik. A legfontosabb különbség közöttük a keletezésben található, ugyanis a
kiadásban 1343-as évszámmal látott napvilágot a szöveg. A bán címzése („banus
tocius Sclavonie”) a korábbi datatiót támogatja, hiszen 1349-ben Szécsi Miklós már
a szlavón-horvát báni címet viselte. 2. Ákos Mikcs szlavón bán átírt oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 30. sz.
97. (2.) 1343. július 2. (Modrus)
Átirat: DAZg Középkori oklevelek br. 16. (Hahót Miklós szlavón bán, 1343.
augusztus 8.) = MOL DF 255 429
Kiadás: Tkal. I/188. sz., Smič. XI. 52. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XXVII. (1343) 446. sz.
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Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
99. sz.
98. (3.) 1343. július 4. előtt
Miklós egész Szlavónia bánja arra kéri Duymot Vegla, Modrus és Posega ispánját,
hogy folytasson vizsgálatot a zágrábi polgárok harmincadfizetésének ügyében, és
erről jelentés kiállítását kéri.
Említés: Duym ispán, 1343. július 4. (DAZg Középkori oklevelek br. 16. (átirat:
Hahót Miklós szlavón bán, 1343. augusztus 8.) = MOL DF 255 429)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XI. 54. sz., Hahót Miklós szlavón bán
átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 99. sz.
99. (4.) 1343. augusztus 8. (Kőrös)
Eredeti: DAZg Középkori oklevelek br. 16. = MOL DF 255 429
Kiadás: Tkal. I/191. sz., Smič. XI. 60. sz.
Pecsét: függő
Regeszta: Anjou-oklt. XXVII. (1343) 531. sz.
Megjegyzés: az átírt oklevelek kiadása: 1. 1343. augusztus 2. (zágrábi káptalan):
Tkal. I/190. sz., Smič. XI. 58. sz. 2. 1343. július 4. (Duym ispán): Tkal. I/189. sz.,
Smič. XI. 54. sz.
100. (5.) 1343. augusztus 20. előtt
Miklós, egész Szlavónia bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében György fia: András báni ember Wlchk fiait:
Domonkost és Ivánt a Glogoncha és Gradesna nevű folyók között fekvő Gradech
nevű birtokba bevezeti.
Említés: csázmai káptalan, 1343. október 7. (NAZ DON 14 = MOL DF 252 348)
Megjegyzés: a csázmai káptalan említő oklevelének kiadása: Smič. XI. 67. sz.
101. (6.) 1343. szeptember 13. előtt
Miklós egész Szlavónia bánja parancslevele Pál, kőrösi ispán és Meren-i várnagy
számára, hogy folytasson le vizsgálatot egy, a Szent Irén egyház közelében (circa
sanctum Ireneum) fekvő birtokrésszel kapcsolatban, melyről Jwnk fia: János fia:
János azt állítja, hogy az övé, majd ha ennek igazságáról meggyőződött, azt iktassa
János számára.
Említés: Pál kőrösi ispán és merényi várnagy, 1343. szeptember 13. (MOL MKA
NRA 465/24 (átírja: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1346. április 7.) = MOL DL
33 322)
Megjegyzés: Pál kőrösi ispán és merényi várnagy említő oklevelének kiadása: Smič.
XI. 66. sz. Hahót Miklós szlavón-horvát bán átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 132. sz.
102. (7.) 1343. szeptember 15. után
Miklós egész Szlavónia bánja előtt Garig-i Pál pert kezdett István fiaival: Miklóssal
és Istvánnal szemben.
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Említés: Hahót Miklós szlavón bán, 1343. szeptember 18. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag Véghelyi = MOL DL 40 921)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
103. sz.
103. (8.) 1343. szeptember 18. (Kapronca)
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Véghelyi = MOL DL 40 921
Regeszta: MOL-CD, Anjou-oklt. XXVII. (1343) 615. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
104. (9.) 1343. szeptember 24. (Kapronca)
Átirat: NRA 693/21 =MOL DL 3 612 – az oklevélben három átiratban maradt meg a
bán kiadványa:
a. Zágrábi káptalan (1343. október 18.) > Erdődy Zsigmond
b. Zágrábi káptalan (1343. október 18.) > Hahót Miklós szlavón bán (1343. október
21.) > Erdődy Zsigmond
c. Zágrábi káptalan (1343. október 18.) > Zágrábi káptalan (1372. október 14.) >
Pethe Márton > Erdődy Zsigmond
Regeszta: Anjou-oklt. XXVII. (1343) 630. sz.
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón bán áítró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
106. sz.
105. (10.) 1343. október 8. (Kiskemlék)
Eredeti: Vas Megyei Levéltár, Vegyes letétek, 119. sz. = MOL DF 261 640
Pecsét: függő
Regeszta: Anjou-oklt. XXVII. (1343) 670. sz.
106. (11.) 1343. október 21. (Zágráb)
Átirat: MOL MKA NRA 693/21 (> Erdődy Zsigmond) = MOL DL 3 612
Regeszta: Anjou-oklt. XXVII. (1343) 709. sz.
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
104. sz.
107. (12.) 1343. október 22. (Zágráb)
Másolat: NAZ Liber privilegiorum =MOL DF 283 555
Kiadás: Smič. XI. 68. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XXVII. (1343) 714. sz.
108. (14.) 1343. október 23. (Zágráb)
Másolat: NAZ Liber privilegiorum =MOL DF 283 555
Kiadott: Smič. XI. 69. sz.
Regeszta: Anjou-oklt. XXVII. (1343) 716. sz.
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109. (15.) 1343. december 13. előtt
Miklós szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében kőrösi (de Crisio) Iván fia: Demeter báni ember a Ludbreeg-i
Péter fia: Miklós és a Morocha-i és Glawnicha-i várjobbágyok közötti perben a
vizsgálatot lefolytatja.
Említés: a zágrábi káptalan, 1343. december 13. (A.HAZU D-IV/15 (átirat: zágrábi
káptalan, 1408. február 15.) = 230 386)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XI. 79. sz.
110. (16.) 1344. január 23. (Zágráb)
Miklós szlavón bán a többi Podgoria-i lakost képviselő Tibold fia: János fia: Leukus
Lypouch-i várnagy, Gemzine fia: Draganus, Gurdan fia: Bozko, István fia: Iván, Iván
fia: Vitumerius, Dobrozlou fia: Márk, Márton fia: Scuorch és Marcouich fia: Videch
kérésére függőpecsétjével megerősített oklevelében átírja és megerősíti a zágrábi
káptalan tizedükről rendelkező oklevelét. Kelt Zagrabie, in crastino festi beati
Vincentii martiris, anno Domini Mo CCCo XLo quarto.
Eredeti: HDA ACZ AA 14/22. =MOL DF 256 382
Kiadás: Mon. Hist. Ep. Zagr. 147- 149. p.
Pecsét: függő
Megjegyzés: az oklevél ma csonka, a regeszta a kiadás szövege alapján készült.
111. (17.) 1344. április 13. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia bánja kinyilvánítja, hogy mikor ő a bánság élére került, célja
volt, hogy az egyházat jogaiban megőrizze. Zágrábban, – a püspök és a káptalan
városában – a Szent Antal egyház mellett, a Latinok utcájának nevezett városrészben
(in villa vicus Latinorum) vámszedő helyet alakított ki. (tributum exigendum et
locum tributi ordinavimus), amely akkor jogosnak tűnt, azonban később a zágrábi
egyház kiváltságaiból és kiváló férfiak tanúságtételéből világossá vált, hogy ez
ellentétes Zágráb kiváltságaival és ezért a bán ezt megszüntette, különösképpen
azért, mert erre az uralkodó is felszólította parancslevelében. Kelt Zagrabie, tertio die
post octavas Pasce, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quarto.
Átírás: 1. NAZ PRIV 47. (I. Mátyás, 1486. január 25.) =MOL DF 252 015
2. NAZ PRIV 59 (I. Mátyás, 1486. január 25. > II. Lajos, 1521. július 2.) =
MOL DF 252 027
Kiadás: Kerchelich, Hist. eccl. Zagr. 128., Farlati, Illyr sacr. V. 427. Katona. Hist.
Crit. IX. 358-359. sz., Tkal. I/195. sz, Smič. XI. 94. sz.
112. (18.) 1344. április 22. (Kamarcsa)
Miklós egész Szlavónia bánja Sergen Moroucha-i Zelna-i (de Zelna is Moroucha)
falunagy (villicus) kérésére átírja és megerősíti Mikcs, egykori szlavón bán 1340.
november 15-én kelt (feria quarta proxima post festum beati Martini confessoris,
anno Domini Mmo CCCmo XLmo) kelt privilegiális oklevelét a [zelna]vásárhelyi (de
eodem foro) népek és királyi vendégek kiváltságáról. Kelt in Kamarcha, quinta feria
proxima ante festum beati Georgii martiris, anno Domini millesimo trecentesimo
quatragesimo quarto.
Átírás: A.HAZU D-V/31 (Anjou István herceg szlavón-horvát-dalmát herceg, 1353.
május 23. > Váradi káptalan, 1408. október 19. = MOL DF 230 476
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Kiadás: Smič. XI. 95. sz.
Megjegyzés: 1. Ákos Mikcs szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
80. sz. 2. Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 438. sz.
113. (19.) 1344. augusztus 22. (Zágráb)
Miklós szlavón bán a Hrastina-i nemes várjobbágyok egészét képviselő Creanich fia:
András és Bogdozlaus fia: István kérésére átírja és megerősíti Mykch egykori
szlavón bán függőpecsétje alatt kiállított, 1333. augusztus 20-án (in festo beati regis
Stephani, anno Domini millesimo CCCmo XXXmo tertio) kelt oklevelét. Kelt
Zagrabie, die tertio post festum beati regis Stephani, anno Domini millesimo CCCmo
XLmo quarto.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Batthyány család AA =MOL DL 100 049 (Szécsi
Miklós szlavón-horvát bán, 1347. március 10. > Lackfi István szlavón-horvát bán,
1351. szeptember 21.)
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 40.
sz., Szécsi Miklós szlavón-horvát bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény 148.
sz., Lackfi István szlavón-horvát bánét lásd: Regesztagyűjtemény, 177. sz.
114. (20.) 1344. szeptember 9. előtt
Miklós szlavón bán Teutus ajtónállómesternek Borsiensis ispánnak, Lewa-i és vetus
Buda-i várnagynak adományozza azokat a birtokokat és birtokrészeket tartozékaikkal
együtt, melyek korábban Stanizlaus és Jonas örökösök nélkül elhunyt emberek,
valamint Bogdech hűtlen ember birtokában voltak, és Szlavóniában, Zágráb
megyében, Blyna-ban fekszenek.
Említés: I. Lajos király, 1344. szeptember 9. (MOL Családi levéltárak, Zichy család
zsélyi levéltára 211/A/230 = MOL DL 76 753)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XI. 115. sz.
115. (21.) 1344. november 11. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia bánja Vlfardus fia: Jakab zágrábi, Pál fia: Miklós és Staulen
fia: Zuetk kaproncai polgároknak, valamint Miklós testvéreinek: Raphaelnek és
Mihálynak Szlavónia nemesei egyetértésével bérbe adja a szlavón kamarát, minden
jogával és hasznával együtt november 11-től (a festo sancti Martini confessoris) egy
évre 300, öt penzával számolt denármárkáért, úgy, hogy a nevezettek minden
hónapban 25 márkát fizetnek, ha pedig ezt elmulasztják, 10 márka bírságot tartoznak
adni. A kamaraispánoknak egy márka negyed részig égetett aranyból kilenc pensát és
tizenkét egész dénárt kell verniük, az obulusokból, azaz kis báni dénárokból pedig 20
pensát. Kilenc márkából egyből csinálhatnak obulusokat. Az új báni denárokból egy
ér három régi denárt. A régi obulusokat vagy súlyuk alapján váltják, vagy négy ér
egy új denárt. Az új denárokból 5 pensa, az obulusokból pedig 10 pensa megy egy
márkára. A bécsi és a zágrábi (Grecenses) denárokból, mivel azok három vagy négy
részig égetettek, négy ér két új báni denárt. Ha valaki aranyat, ezüstöt vagy régi pénzt
visz a tartomány határain kívülre és a kamaraispánok leleplezik, minden aranyának,
ezüstjének és régi dénárjának elvesztésével bűnhődjön. A bán megparancsolja, hogy
nyilvános helyeken és piactereken tegyék ki az új pénz váltási arányát. A bán az
újonnan vert pénzből egy márkát a saját pecsétje alatt eltesz, hogy vitás kérdés esetén
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bizonyíték legyen. Ha egy márkában több mint hat denár nem éri el vagy meghaladja
a budai denár súlyát, akkor a kamaraispánokat a jog rendje szerint meg kell büntetni.
Szintén büntetést kapnak akkor a kamaraispánok, ha hat pondus ezüst több mint négy
denár veszteséget szenved. A kereskedők az új denárokat kötelesek használni. Ha
valakit aranynak vagy ezüstnek az eladásán érnek, akkor a kamaraipsánok a feltalált
javak elvételével büntessék meg. A kereskedőknek a szokásos áruk után a
kamarahasznát kötelesek befizetni, ha ezt elmulasztják, akkor a kiszabott bírság
kétharmad része a bánt, egyharmad része pedig a kamaraispánokat illeti meg. A
kamaraispánok szolgái (famuli et servientes) csak a bán színe előtt vonhatóak
felelősségre. A bán az évben neki járó marturina és egyéb adók (banoschina, nezetha,
pondus) fejében 1350 denármárkát kér a kamarabérlőktől. A marturina után az
összeget 200 márkánál nagyobb összegekben tartoznak elvinni a bánnak. Ha egy
nemes (homo possessionatus) a marturinát és a kamarahasznát nem akarja megfizetni
vagy megfizettetni, a kamaraispánok lehetőséget kapni a birtokán megszállni. A
Draua és a Zaua között az előző évben kiszabott marturinát ebben az évben is
kivethetik. A kamarahaszna adót a szokott áruk után továbbra is követelhetik. Ha
valaki az adó kivetésének ellentmond, akkor bizonyítékaival együtt vagy a bán vagy
helyettese elé kell megidézni a vizsgálat lefolytatására. Kelt Zagrabie, in festo sancti
Martini confessoris, anno Domini millesimo CCCXL quarto.
Átirat: MOL MKA Acta publica 34/3. (Zágrábi káptalan, 1344.) = MOL DL 32 861
Kiadás: F CD IX/1. 555. sz., Kukuljević Jura regni. I. 110. Šulek, Naše pravice 41.,
Tkal. I/197. sz., Smič. XI. 125. sz.
Regeszta: Huszár Lajos, Okleveles források, 47. p., 70. sz.
116. (22.) 1345. január 1. előtt
Miklós egész Szlavónia bánja a zágrábi káptalan és a zágrábi várjobbágyok között
folyó pert elhalasztja 1345. január 13-ra (in octavis Epiphanie Domini), hogy a
káptalan [II.] András király privilégiumát be tudja mutatni.
Említés: Hahót Miklós szlavón bán, 1345. január 1. (HDA ACZ, Liber acclavatus
seu statutorum Zagrabiensis (átírat: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1353. október
18.) = MOL DF 291 740)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
117. sz.
117. (23.) 1345. január 1. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia bánja a zágrábi várjobbágyokkal pert folytató zágrábi
káptalan kérésére átírja és megerősíti [II.] András privilégiumából a szükséges
cikkeket, mivel a káptalannak a privilégiumra a király előtt folytatott perében is
szüksége van. Kelt Zagrabie, in festo Circumcisionis Domini, anno eiusden
MCCCXL quinto.
Átirat: HDA ACZ, Liber acclavatus seu statutorum Zagrabiensis (Hahót Miklós
szlavón-horvát bán, 1353. október 18.) = MOL DF 291 740
Kiadás: Mon. Hist. Ep. Zagr. 127-128. p.
118. (24.) 1345. január 6.
Miklós egész Szlavónia bánja János, Guerche-i archidiaconus, zágrábi kanonok és
Thusk fia: Wlk fia: Cozma fia: Antal és árváik (orphanorum suorum) kérésére felkéri
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a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Odolla fia:
Iván vagy Fábián fia: Iván báni ember a Thoplica sancti Georgii-n fekvő birtokukat
bejárja és elhatárolja, az eseteges ellentmondókat pedig megidézi a bán színe elé és
erről jelentés kiállítását kéri. Kelt in festo Epiphanie Domini, anno eiusdem
MCCCXLo.
Átírás: A.HAZU D-IV/23 (zágrábi káptalan, 1345. január 20.) = MOL DF 230 394
Kiadás: Smič. XI. 135. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XI. 140. sz.
119. (25.) 1345. június 23. (Knin)
Miklós egész Szlavónia bánja emlékezetül adja, hogy amikor [I.] Lajos király
megbízásából a királyi joghoz és a Szent Koronához tartozó földek, várak, birtokok
és falvak visszaszerzése, valamint a hűtlenek és a lázadók megzabolázása céljából
nagy sereggel betört Horvátországba, István bosnyák bán seregével együtt, közöttük,
valamint János ispán (comes), Nelypcius volt knini ispán fia, és anyja: Velizlava
között a következő megegyezés jött létre: János ispán négy várat: Pochitel-t, Scerbet, Stog-ot és Vnch-et minden tartozékaival együtt visszaadja a királynak. Tininius és
Brechow ~ Brechou várát tartozékaikkal együtt megtartja, de miután Cetina és
Cliscia váraiba a király vagy a bán beiktatta, tartozik azokat minden halogatás nélkül
a királynak visszaadni. Amíg Tininius és Brecheuo várait János ispán (comes) tartja,
a két vár körül élő nemesek senki másnak csak neki tartoznak szolgálni és az ő
joghatósága alá tartoznak. A királyi privilégiumban említett egyéb feltételeket
sértetlenül megmaradnak. A bán kötelezettséget vállal arra, hogy János ispánnak a
magyar király vagy István bosnyák bán által adományozott birtokainak
megtartásában segíteni fog és az ispánt minden támadástól – kivéve, ha az a magyar
királytól származik –, aminek egyedül nem képes ellenállni, tanácssal vagy
segítséggel megoltalmazza. A bán István bosnyák bánnal együtt a Szent
Evangéliumot és szentek ereklyéit megérintve tizenkét további nemessel, Osl fia:
Jánossal, Éliás fia: Miklóssal, Dénes fia: Jánossal, Achounia-i Péterrel, Jakab fia:
Jánossal, Sara-i János fia: Pállal, István fia: Demeterrel, Raynoldus fia: Imrével,
Lőrinc fia: Pállal és Pál kőrösi ispánnal együtt megesküdtek, hogy amíg János ispán
(comes) a király hűségén megmarad a fentiek megőriztetnek a számára. János ispán,
anyja és Miklós knini püspök és huszonegy nemes a bán, István bosnyák bán és más
nemesek jelenlétében az Evangéliumot és az ereklyéket megérintve megesküdtek,
hogy mindig megmaradnak a magyar király hűségén. A bán erről függőpecsétjével
megerősített oklevelet ad ki. Actum et datum in Tnininii, in vigilia festi Nativitatis
beati Johannis baptiste, anno Domini, MoCCCoXLo quinto.
Átírás: Esterházy család hercegi ága, Repositorium 43/B/8. (Knini káptalan, 1381.
november 8.) = MOL DL 87 539
Kiadás: Vjesnik, VII. 142-143. p., Smič. XI. 157. sz.
120. (26.) 1345. augusztus 21. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt Antal, nemes Maurocha-i és
Glaunicha-i várjobbágy kijelentette, hogy testvérét: Dénest a Scerche nemzetségbeli
(de genere) Wlkoius fia Desen ~ Descen meggyilkolta és ebben az ügyben a felek
által megnevezett poroszlók (pristaldus): Ozias fia: György ispán (comes), Tatar fia:
Vduornuck, Radenus fia: Gergely és Vduornuck-nak mondott (dictus) Raden fia:
Radizlaus előtt megegyeztek, hogy a bírság első részletét, 8 márkát szeptember 29-én
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(in festo sancti Mychaelis archangeli) kell megfizetni, amit teljesített. A további két
részletet: 9 márkát február 2-án (in festo Purificationis Virginis gloriose) és a
harmadikat július 25-én (in festo sancti Jacobi apostoli) kellett volna megfizetni, és
az első részlet megfizetésétől számított három év eltelt. A bán Antalon keresztül a
poroszlókat megidézte, akik elmondták, hogy Descen ~ Desen az első részletet
megfizette, azonban a másik kettőt nem, így az első részlet is nem teljesítetté vált.
Antal tehát bárhol és bármikor, amikor erre lehetősége lesz, élhet követelésével. Kelt
Zagrabie, secundo die festivitatis sancti regis Stephani, anno Domini MCCCXLo
quinto.
Eredeti: A.HAZU D-IV/25. = MOL DF 230 396
Kiadás: Smič. XI. 173. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
121. (27.) 1345. augusztus 24. (Zágráb)
Miklós, egész Szlavónia bánja minden várnagyának, falunagyának, bírájának és
hivatalviselőjének (officialibus), akik a Garig-i tizedszedésben részt vesznek,
szigorúan meghagyja, hogy a Jakab zágrábi püspöknek járó tizedet, jelen oklevelét
bemutató tizedszedőknek rovassák le. A tizedet nem fizetőket pedig a bánság bíráival
együtt halogatás nélkül ítéljétek meg. Kelt Zagrabie, in festo Nativitatis Bartholomei
apostoli, anno Domini MCCCXL quinto.
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Smič. XI. 175. sz.
122. (28.) 1345. augusztus 25. előtt
Miklós, egész Szlavónia bánja [I.] Lajos király számára jelenti, hogy a zárai polgárok
nagy szükségben vannak.
Említés: I. Lajos király, 1345. augusztus 25.
Megjegyzés: 1. az említő oklevél eredetije a MOL adatbázisában nem lelhető fel. 2.
az említő oklevél kiadása (többek között): Smič. XI. 176. sz.
123. (29.) 1345. szeptember 23. előtt
Miklós egész Szlavónia bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát: János Gerche-i archidiconus-t és János dékánt (akiket Ludbreg-i
Péter fia: Miklós és a Glonicha-i és Morocha-i várnépek saját akaratukból a közöttük
levő vitás ügyben bírákká választottak), Iván fia: Demeter báni emberrel együtt, hogy
a Miklóst illető birtokokat a várnépek birtokaitól elválasszák.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1345. szeptember 23. (MOL MKA NRA
446/223 = MOL DL 33 399)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 124. sz.
124. (30.) 1345. szeptember 23. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánjának Ludbreg-i Péter fia: Miklós
bemutatta [I.] Károly király 1326-ban (Mo CCCo vicesimo sexto), középpecsétje alatt
kelt privilégiumát, mely szerint minden földet, amelyet a […..] várnépek tartanak és
minden egyéb, a Glonicha-i és Morocha-i körzetben (in districtibus) fekvő földet is,
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amelyek vagy a várhoz tartoznak vagy örökös nélkül elhunytak birtokai és a király
adományozási jogköréhez tartoznak, elválasztva azokat a nemes vagy hadakozó
várjobbágyok földjeitől, minden tartozékaikkal együtt, régi határaik mellett a király
Péter fia: Miklósnak és leszármazottainak adta örökös birtoklásra hű szolgálataiért és
érdemeiért, valamint azért, mert Ludbreg nevű várát a királyság hűtlenei: Henrik bán
fiai elfoglalták. Miklós kérte a bánt, hogy a várnépek és örökös nélkül elhunytak,
Glonicha-i és Morocha-i körzetben elhelyezkedő földjeit báni ember közbenjárásával
a többi nemes és nemtelen ember földjétől válassza el, és számára iktassa a királyi
adomány alapján. A bán Károly király oklevele, valamint Lajos király parancsa
alapján János Gerche-i archidiaconus-al és János dékánnal – a két fél által szabad
akaratukból választott bírákkal együtt - Iván fia: Demeter báni embert küldte ki a
várnak és a várbelieknek, valamint az örökös nélkül elhunyt személyeknek a két
körzetben elhelyezkedő birtokainak elválasztására. A zágrábi káptalan válaszlevele
értelmében miután a várbeliek és az örökös nélkül elhunytak földjeit a nemesek és
várjobbágyok földjeitől elválasztották, azokat Miklósnak és örököseiknek iktatták
örök jogon való birtoklásra. A bán erről függőpecsétjével megerősített oklevelet
állíttat ki. Kelt in Zagrabia, in quindenis Nativitatis gloriose virginis Marie, anno
Domini MoCCCoXLo quinto.
Eredeti: MOL MKA NRA 446/22 =MOL DL 33 339
Kiadás: Smič. XI. 179. sz.
Pecsét: függő
125. (31.) 1345. október 20. (Bihács)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a bánságban, a zágrábi egyházmegye
területén lakó nemesnek és minden rendű és rangú embernek, [I.] Lajos király 1345.
szeptember 25-én (dominica proxima ante festum beati Michaelis archangeli) kelt,
jelen diplomában átírt oklevelével összhangban meghagyja, hogy a tizedet Mikcs,
egykori szlavón bán rendelkezései szerint kell fizetni a zágrábi püspöknek és
egyházának. Kelt in Byhygio, tercio die festi Luce ewangeliste, anno Domini
MCCCXLVo.
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Smič. XI. 186. sz.
Megjegyzés: I. Lajos király említett oklevélének kiadása: Smič. XI. 181. sz. Ákos
Mikcs szlavón bán hivatkozott oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 20. sz.
126. (32.) 1345. október 20. (Bihács)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja János, zágrábi ispánnak és Samobor-i
várnagyának [I.] Lajos király 1345. szeptember 25-én (dominica proxima ante
festum beati Michaelis archangeli) kelt, jelen oklevelében átírt oklevele szerint
meghagyja, hogy Mykch egykori szlavón bán rendelkezéseivel összhangban minden
a megyében lakó nemest és bárki mást és különösképpen a szabad falvak lakóit –
bármilyen szabadsággal rendelkeznek – a püspöknek és egyházának járó tized
megfizetésre kényszerítse. Kelt in Byhygio, tercio die festi Luce ewangeliste, anno
Domini MCCCXLVo.
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Smič. XI. 187. sz.
Megjegyzés: 1. Ákos Mikcs bán hivatkozott oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 20.
sz. 2. I. Lajos király átírt oklevelének kiadása: Smič. XI. 181. sz.
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127. (33.) 1346. február
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a Guerche-i archidiaconus-t és
unokaöccsét, Kozma fia: Antalt minden adó alól felmenti.
Átírás: 1376. szeptember
Regeszta: Stipišić, 527. sz.
Megjegyzés: A regeszta szerinti lelőhelye: Elenchus archivi familiae Patačić (Elenki
arhiva obitelj Patačić) IV/10.
128. (34.) 1346. március 13. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Simon fia: István báni ember a
Maior Kemluk tartozékai (in pertinenciis) között, a Lanya folyó mellett fekvő
Vinichna ~ Vinichne nevű birtokot iktatja Farkas fia: Gergely fia: Péter mester
(magister) és Mykow fiai: Farkas és Marinus számára, az esetleges ellentmondókat
pedig megidézi a bán színe elé.
Tartalmi átirata: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1346. március 13. (MOL MKA
NRA 1536/102 7 = MOL DL 3 828)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 130. sz.
129. (35.) 1346. március 13. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja megparancsolja Pál kőrösi ispánnak
és nagykemléki (de maiori Kemluk) várnagynak, valamint Fynech fia: Gergely
kőrösi comes terrestrisnek, hogy folytassanak vizsgálatot és tudják meg, a Lanya
folyó mellett, Maior Kemluk tartozékai között (in pertinenciis) elhelyezkedő,
Vinichna nevű birtok Farkas fia: Gergely fia: Péter és Mykow fiai: Farkas és Marinus
birtoka volt-e és igaznak bizonyul, akkor azt számukra iktassák.
Tartalmi átirata: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1346. március 13. (MOL MKA
NRA 1536/102 = MOL DL 3 828)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 130. sz.
130. (36.) 1346. március 13. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt Farkas fia: Gergely fia: Péter
mester (magister) és Mykow fiai: Farkas és Marinus Maior Kemluk tartozékai (in
pertinenciis) között, a Lanya folyó mellett fekvő Vinichna ~ Vinichne nevű birtokot
a sajátjuknak vallották. A bán levelében felkérte a zágrábi káptalant, hogy Simon fia:
Iván báni emberrel küldje ki tanúbizonyságát, aki a birtokot Péternek és Mykow
fiainak iktatja, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a bán színe elé. A zágrábi
káptalan jelentése szerint az iktatás során Dragilo fia: István ellentmondóként lépett
fel, akit megidéztek a bán színe elé. Mivel időközben István elhunyt, fia: Zubko a
bán színe előtt elismerte, hogy Vinichne ~ Vinichna nevű birtok Péternek és Mykow
fiainak a birtoka, ezért azt visszaadja számukra. A bán az ügy kivizsgálása végett
írásos parancsot küldött Pál, kőrösi ispánnak és nagykemléki várnagynak, valamint
Fynech fia: Gergely comes terrestrisnek, hogy tudják meg, hogy a Vinichne ~
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Vinichna nevű birtok Péter és Mykow őseihez és most hozzájuk tartozik-e és ha igen,
akkor számukra azt iktassák. A jelentésük szerint az iktatás ellentmondás nélkül
történt és ezt a bán jelen, függőpecséttel ellátott oklevelében megerősíti. Kelt
Zagrabie, feria secunda proxima post dominicam Reminiscere, anno Domini
MoCCCmo quadragesimo sexto.
Eredeti: MOL MKA NRA 1536/102 = MOL DL 3 828
Kiadás: A.O. IV. 343. sz., Smič. XI. 211. sz.
Regeszta: MOL-CD
Pecsét: függő
131. (37.) 1346. március 29. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja parancsot ad (precepto) […]-nak,
sáfárjának (dispensator), hogy …………….. (in octavis medii quadragesime) vegyen
részt peres ügyek elintézésében.
Említés: […] báni sáfár, 1349. március 29.
Megjegyzés: 1. az említő oklevél kiadása: Smič. XI. 215. sz. 2. Az oklevél ma a
Magyar Országos Levéltár gyűjteményében nem lelhető fel. Smič. szerint az eredeti
Sv. Jelena-Koruska község levéltárában. 3. A sáfár neve hiányzik az oklevél
kiadásából.
132. (38.) 1346. április 21. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja Junk fia: János fia: János kérésére
pátens oklevelében átírja és megerősíti Pál kőrösi ispán 1343. szeptember 13-án (in
vigilia Exaltacionis sancte crucis, anno Domini MoCCCoXLo tercio) kelt pátens
oklevelét és később privilegiális oklevél kiállítását ígéri. Kelt Zagrabie, feria sexta
proxima ante octvas Passce Domini, anno eiusdem Mo CCCo XLmo sexto.
Eredeti: MOL MKA NRA 465/24. =MOL DL 33 322
Kiadás: Smič. XI. 222. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
Megjegyzés: Pál kőrösi ispán oklevelének kiadása: Smič. XI. 66. sz.
133. (39.) 1346. május 1. (Zágráb)
Miklós, egész Szlavónia és Horvátország bánja Péter testvér, a Garig-hegyi (de
monte Garig) Szent Szűz egyház priorja kérésére autentikus pecsétjével megerősített
oklevelében átírja és megerősíti a zágrábi káptalan 1340. augusztus 20-án (in festo
beati regis Stephani, anno Domini Mo CCCmo XLmo) kelt, privilegiális oklevelét a
Gersenche folyó forrásánál, annak mind a két partján elhelyezkedő, földbirtokról,
melyet Mihály fia: Pál adományozott az egyháznak. Kelt Zagrabie, in festo Philippi
et Jacobi apostolorum, anno Domini MoCCCoXLo sexto.
Eredeti: MOL MKA Acta Paulinorum, Garig 1/23 = MOL DL 35 174
Kiadás: Smič. XI. 225. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: az átírt oklevél tartalmazza az adománylevelet is, mely 1329. december
7-én kelt. Az átírt oklevelek kiadása: 1329. december 7. – Smič. IX. 405. sz., 1340.
augusztus 20. – Smič. X. 399. sz.
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134. (40.) 1346. július 6. (Zára mellett)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja megfontolva Myke fia: Miklós kőrösi
nemes várjobbágy hű szolgálatait, aki amikor [I.] Lajos király a Zára előtt (ante
Jadram) tanyázó ellenségei, a velenceiek ellen július 1-én (die sabati post festum
beatorum Petri et Pauli apostolorum) a saját, valamint a báróknak és magának a
bánnak a seregével csatázott, nyilaktól súlyos sebet kapva nem rettent vissza attól,
hogy tovább harcoljon ura zászlaja alatt, ezért Miklóst és birtokait – bárhol is vannak
azok – a király által ráruházott hatalmánál fogva a kőrösi várjobbágyi állásból
kiveszi, teljesen felmenti és a királyi serviensek közé sorozza. Myke fia: Miklós és
leszármazottai ezek után ugyanazzal a szabadsággal élhetnek, amivel a királyi
serviensek Szlavóniában élnek. Erről a bán függőpecsétje alatt állíttat ki privelegiális
oklevelet. Kelt in eodem exercitu nostro ante Jadram, in octavis festi beatorum Petri
et Pauli apostolorum, anno Domini MCCCXL sexto.
Átirat: 1. MOL MKA NRA 1540/66 (Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg,
1353. november 27. > I. Lajos 1355. február 2. > csázmai káptalan, 1356. március
12.) = MOL DL 35 861
2. MOL MKA Collectio Kukuljevicsiana (Anjou István szlavón-horvátdalmát herceg, 1353. november 27. > I. Lajos, 1355. február 2. (I. Lajos megerősítő
záradéka, 1364. február 28.)) = MOL DL 35 874
3. MOL MKA NRA 135/11 (Anjou István szlavón-horvá-dalmát herceg,
1353. november 27. > I. Lajos 1355. február 2. >csázmai káptalan, 1372. november
11. (Lajos király megerősítő záradéka, 1364. február 18.)) = MOL DL 32 990
4. A.HAZU D-IV/36. (Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg, 1353.
november 27. > Bajor Margit szlavón-horvát-dalmát hercegnő, 1355. január 20.) =
MOL DF 230 407
Kiadás: Vjestnik, IV. 75., Smič. XI. 231. sz.
Megjegyzés: Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 447. sz. Bajor Margit szlavón-horvát-dalmát hercegnő átíró
oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 460. sz.
135. (41.) 1350. február 17. előtt
Miklós szlavón-horvát bán a Kelemes fia: Mykech zágrábi várjobbágy és a zágrábi
káptalan közötti pert, Mykech Hrychen nevű, öröklés címén bírt birtokának határai
tárgyában elhalasztotta.
Említés: Ugali Pál szlavón-horvát kinevezett bán, 1350. április 9. (HDA ACZ AA
23/7 = MOL DF 256 485)
Megjegyzés: Ugali Pál szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 170. sz.
Szécsi Miklós (először, 1346-1349)
136. (1.) 1346. augusztus 3. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a bánságban lakó minden nemesnek,
valamint minden rendű és rangú embernek megparancsolja, hogy a zágrábi
egyháznak járó tizedet [I.] Lajos király 1346. július 31-én (feria secunda proxima
ante octavas festi sancti Jacobi apostoli) kelt levelében foglaltaknak megfelelően
fizessék meg a püspök tizedszedői számára, akik Szent István ünnepe után (post
festum beati regis Stephani) megjelennek annak szedésére. Ezen kívül a kőrösi és
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zágrábi ispánnak, a többi ispánnak, a várnagyoknak és a hivatalviselő személyeknek
(officialibus) megparancsolja, hogy a tizedet büntetés terhe mellett rovassák le. Kelt
Zagrabie, in festo Invencionis corporis beati Stephani prothomartiris, anno predicto.
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Smič. XI. 238. sz.
Megjegyzés: I. Lajos király említett oklevelének kiadása: Smič. XI. 237. sz.
137. (2.) 1346. augusztus 15. (Zágráb)
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja előtt Jakab zágrábi püspök bemutatta [I.]
Lajos király 1346. január 29-én (die dominica proxima ante festum Purificationis
beate Virginis) kelt nyílt oklevelét, melyet a bán jelen levelében átír. A bán
felszólítja Kapruncha-i várnagyát, hogy a királyi oklevélben foglaltaknak
megfelelően a püspöknek járó tizedet a Kapruncha-i polgárokkal és hospesekkel a
teljesen és hiánytalanul rovassa le, az ellenszegülőket pedig büntesse meg. Kelt
Zagrabie, in festo Assumpcionis beate Virginis, anno Domini MoCCCoXL sexto.
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Mon. hist. ep. Zagr. part IV. cap. I., Smič. XI. 241. sz. Tkal. I/186-187. p.
Megjegyzés: I. Lajos király említett oklevelének kiadása: Smič. XI. 206. sz.
138. (3.) 1346. augusztus 16. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt Jakab zágrábi püspök
bemutattatta [I.] Károly király 1328. április 10-én (in octavis Pasce Domini, anno
eiusdem Mo CCCo vigesimo octavo) kelt nyílt oklevelét. A bán az oklevelet átírja és
megparancsolja minden várnagynak, ispánnak, hivatalviselőnek (officialibus),
nemesnek, a szabad falvak lakóinak, és a bánság területén tartózkodó minden rendű
és rangú személynek, hogy a püspöknek és egyházának járó tizedet a királyi
oklevélben foglaltak szerint rójják le. A kőrösi és zágrábi ispánoknak, a többi
ispánnak, várnagynak és a hivatalviselőknek (officialibus) pedig megparancsolja,
hogy a tizedet rovassák le és az ellenszegülőket büntessék meg. Kelt Zagrabie, in
crastino festi Assumptionis Virginis gloriose. A nagyobb nyomaték kedvéért Miklós
bán [Ákos] Mikcs bán 1328. október 25-én (feria tercia ante festum apostolorum
Simonis et Jude, anno Domini Mo CCCo XXo octavo) kelt oklevelét is átíratja.
Eredeti: HDA ACZ AA 2/6a = MOL DF 256 133
Átirat: HDA ACZ AA 2/7 (I. Lajos, 1351. április 11.) = MOL DF 256 134
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Tkal. II./100-101. p., Tkal. I./206. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: I. Károly király 1328. április 10-én kelt oklevelének kiadása (többek
között): Smič. IX. 320. sz. I. Lajos király átíró oklevelének kiadása: Smič. XII. 13.
sz. Ákos Mikcs szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 23. sz.
139. (4.) 1346. szeptember 3. (Zágráb)
Zech-i Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt megjelentek az Arlandus
nemzetségből (de genere Arlandi) Arlandus fia: Miklós, Dénes fiai: Márton és
Lóránd és kijelentették, hogy frater patruelis-ük, Touth-nak mondott (dictus) Gergely
fia: Miklós mester (magister) különböző birtokokat és javakat - amelyek egykoron az
őseiktől jogtanul lettek elidegenítve - visszaszerzett, ehhez semmilyen segítséget
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nem tudtak neki nyújtani. Azonban két, Zágráb megyében a Medue hegyen
elhelyezkedő birtokot, melyeket Touth Miklós mester (magister) a királytól szerzett
vissza: Sospotok-ot és Stobicha-t (amelyen a Szentháromság tiszteletére emelt
egyház van), minden tartozékukkal együtt, régi határaik mellett, az egyház
kegyuraságával egyetemben Touth Miklósnak és örököseinek adják munkája
viszonzásáért a bán színe előtt, amelyekkel életében és halálában szabadon
rendelkezhet, maguknak abban semmi jogot fenn nem tartva. A birtokra vonatkozó
eddigi okleveleket pedig érvénytelennek mondják ki. Kelt Zagrabie, die dominica
proxima post festum Decollationis Johannis baptiste, anno Domini Mmo CCCmo
XLmo sexto.
Eredeti: MOL MKA Collectio Kukuljevicsiana = MOL DL 35 853
Kiadás: Smič. XI. 243. sz
Pecsét: függő
Regeszta: A.HAZU, Az Oršić család okleveleinek regesztái (Regesti dokumenata
obitelji Oršić), Fol. 409, Fasc. 29., No. 9., Isprave 538. sz.
140. (5.) 1346. szeptember 4. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi káptalannak. Péter fia: Iván
és Fábián fia: György előtte azt állították, hogy Jalez nevű birtokukat idegenek
elfoglalták. Ezért a bán megparancsolja a zágrábi káptalannak, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Gergely fia: Tamás vagy Miklós fia: Antal
báni ember a Jalez nevű birtok határosainak és szomszédosainak jelenlétében a
birtokot bejárja és iktatja azt Ivánnak és Györgynek, az esetleges ellentmondókat
pedig megidézi a bán színe elé Ivánnal és Györggyel szemben és erről jelentés
kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, quarto die festi beati Egedii abbatis, anno Domini
MoCCCoXLo sexto.
Átírás: HDA DMV No. 868. (Zágrábi káptalan, 1346. október 16. > Szécsi Miklós
szlavón-horvát bán, 1347. július 24. > Zsigmond király, 1407. november 22.) = MOL
DF 219 384
Kiadás: Smič. XI. 244. sz.
Megjegyzés: a zágrábi káptalan átíró oklevelének kiadása: Smič. XI. 250. sz., Szécsi
Miklós szlavón-horvát bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 153. sz.
141. (6.) 1346. november 22. után
Szécsi Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt az 1346. november 22-én
(feria quarta proxima post octavas festi beati Martini confessoris, anno Domini Mo
CCCmo quadragesimo sexto) Pukur-on, Szlavónia minden nemesének tartott általános
közgyűlésen (congregatio generalis) János fia: István és Márk fia: János tiltakoztak,
hogy Mykch egykori bán fia: István Worbona nevű birtokukat - ahol a Szent Tamás
apostol tiszteletére emelt kápolna van – elfoglalta.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán (MOL Gyűjteményekből, MNM
törzsanyag 1895/7 (átírja: Szécsi Miklós országbíró, 1358. október 25.) = MOL DL
41 370)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: A. O. VII. 241. sz.
142.

(7.) 1346. december 6. előtt
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Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a Bodur fia: István és Porog fia: János
fiai: László és Porog közötti pert elhalasztja december 6-ra, Jakab kőrösi ispán elé.
Említés: Jakab kőrösi ispán és nagykemléki várnagy, 1346. december 6. (MOL
MKA NRA 1697/2 = MOL DL 3 870)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: A.O. IV. 648.
143. (8.) 1347. január 15. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt megjelent Karlowch–i (a
Karlowch) István fia: Péter, Wlchyak fia: György, Debrey fia: Manike és Junk fia:
János és bármilyen fórum előtt folytatott bírósági ügyükben István fia: Pétert és
Wlchyak fia: Györgyöt vallották ügyvédeiknek (procurator) egy évre. Kelt Zagrabie,
feria secunda post octavas festi Epiphanie Domini, anno eiusdem millesimo
trecentesimo XLo septimo.
Másolat: MOL Családi levéltárak, Hunyadi család, 63 = MOL DL 37 586
Regeszta: MOL-CD
144. (9.) 1347. január 15. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt megjelent Karlowch –i (a
Karlowch) István fia: Péter, Wlchyak fia: György, Petres fia: Péter valamint
Dragocna fia: Radvanus és bármely fórum előtt folytatott bírósági ügyükben István
fia: Pétert és Wlchyak fia: Györgyöt vallották egy évi időtartamra ügyvédjüknek
(procurator). Kelt Zagrabie, feria secunda proxima post octavas festi Epiphanie
Domini, anno eiusdem eiusdem Mo CCCo XLo septimo.
Másolat: MOL Családi levéltárak, Hunyadi család, 63 =MOL DL 37 586
Regeszta: MOL-CD
145. (10.) 1347. február 9. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt Jakab fiai: Vyd és Balázs,
valamint Ivanchinus fia: Lőrinc kijelentik, hogy a közöttük lévő, a Themniche folyó
mellett elhelyezkedő birtokrész miatt támadt pert a bán engedélyével és fogott bírák
közreműködésével egyezség útján megszünetetik. Kelt Zagrabie, in octavis festi
Purificationis Virginis gloriose, anno Domini Mo CCCo XLo septimo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára AA Szentandrás
4/9/359/1 = MOL DL 100 033
Pecsét: hátlapon, rányomott
Regeszta: MOL-CD
146. (11.) 1347. február 18.
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja kinyilvánítja, hogy a király február
18-ra (ad dominicam Invocavit) Szlavónia összes nemeseit Zágrábba hívta össze és
ott megjelent előtte Cheh-nek mondott (dictus) Iván fia: Péter, Bálint fia: György és
Arthow-nak mondott (dictus) István fia: Miklós és kijelentették, hogy Pukur-i Lőrinc
fia: Pál Bálintot és Jakabot, valamint Topolcha-i Péter testvéreit foglyul ejtette és
fogságban tartotta három évig, Bálintot szolgálni kényszerítette, Jakabot
megkínoztatta és a Topolcha, más néven Cristolfelde nevű birtokukra vonatkozó
okleveleiket elvette és a pozsegai Szent Péter káptalannál erőszakkal magára íratatta
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birtokaikat. A király parancsa értelmében Miklós bán a Zágrábban jelen lévő
nemeseket és a 12 esküdtet megkérdezte, hogy vajon a vádak igazak-e, akik
egybehangzóan azt állították, hogy igen. Anno Domini Mo CCCo XLo septimo, in
dominica Invocavit.
Tartalmi átirat: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára AA Kristallóc
4/6/96A (> Jakab, szlavón báni ítélőmester, 1359. október 13. > zágrábi káptalan,
1360. március 27. > zágrábi káptalan, 1372. november 8.) = MOL DL 100 133
Regeszta: MOL-CD
147. (12.) 1347. február 24. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt megjelentek egyrészről László
fia: Márk, Pouse fia: Chernko ~ Chrenko, Kozma fia: András, Chepan fia: Tamás,
Phile fia: Egyed, Cyule-nek mondott (dictus) János fia: Iván, másrészről pedig a
zágrábi káptalan képviselői és elmondták, hogy a káptalan Prenlaka nevű birtokával
kapcsolatban közöttük már [Hahót] Miklós bán idejétől fogva húzódó perben
egyezségre jutottak, a következők szerint: a várjobbágyok a birtok [I.] Lajos király
oklevelében foglalt határait érintetlenül hagyják. Kelt Zagrabie, in festo beati Mathie
apostoli, anno Domini Mmo CCCmo XLmo septimo.
Átirat: HDA ACZ AA 23/6. (Cudar Péter 1379.) = MOL DF 256 484
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 388.
sz.
148. (13.) 1347. március 10. (Zágráb)
Scechy Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a Hrastina-i nemes
várjobbágyok egészét képviselő Gyurke comes terrestris, testvére: András és
Bogdozlaus fia: István kérésére átírja és megerősíti [Hahót] Miklós egykori bán
1344. augusztus 22-én (die tertio post festum beati regis Stephani, anno Domini
millesimo CCCmo XLmo quarto) kelt privilegiális oklevelét a várjobbágyok
szabadságairól. Kelt Zagrabie, sabbato die proximo ante dominicam Letare, anno
Domini millesimo CCCmo XLmo septimo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára AA Hrassina 4/4/25.
(Lackfi István szlavón-horvát bán, 1351. szeptember 21.) = MOL DL 100 049
Regeszta: MOL-CD
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón bán oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 113.
sz., Lackfi István szlavón-horvát bánét lásd: Regesztagyűjtemény, 177. sz.
149. (14.) 1347. március 25. (Zágráb)
Zechy Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábmezei (de campo
Zagrabiensis) nemes várjobbágyok egészét képviselő Wlkuta fia: István, Iván comes
terrestris, Kelemus fia: Mykuch, Miklós, Iván kérésére átírja és megerősíti [I.]
Károly király 1333. július 4-én (dominica proxima post festum beatorum Petri et
Pauli apostolorum, anno Domini millesimo CCCo tricesimo tercio) kelt,
szabadságaikról szóló privilegiális oklevelét. Kelt Zagrabie, feria secunda proxima
post dominicam Oculi, anno Domini Mo CCCo XLo septimo.
Eredeti: HDA Turopolje I/61 = MOL DF 267 911
Kiadás: Lasz. I/61., Smič. XI. 264. sz.
Pecsét: függő
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Megjegyzés: I. Károly király átírt oklevelének kiadása: Lasz. I/50., Smič. X. 71. sz.
150. (15.) 1347. április 7. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi káptalannak. [I.] Lajos
király oklevelének értelmében abban az ügyben, amit Cheh-nek mondott (dictus)
Iván fia: Péter, Bálint fia: György és István fia: Miklós szemben Pukur-i Lőrinc fia:
Pállal, Crisolfelde, más néven Toplica nevű birtokuk miatt kezdtek, igazságot kellett
szolgáltatnia. A kitűzött időponton azonban Pukur-i Lőrinc fia: Pál nem jelent meg és
nem mutatta be bizonyítékait. A bán ezért felkéri a káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Péter fia: Miklós báni ember a Cristolfeldenek más néven Toplica-nak nevezett birtokot Péternek, Györgynek és Miklósnak
iktatja, Pál tiltakozását semmisnek véve, a többi esetleges ellentmondót pedig
megidézi a bán színe elé és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria tercia
proxima post dominicam Ramisplamarum. Anno Domini Mmo CCCmo XLmo septimo.
Átírás: MOL Gyűjteményekből, Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, AA
Toplica 5/3/286 (zágrábi káptalan, 1347. március 31. > Szécsi Miklós szlavón-horvát
bán, 1347. április 15.) = MOL DL 100 034
Regeszta: MOL-CD
151. (16.) 1347. április 15.
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja tudomására jutott, hogy a Zágráb
fölötti (supra civitatem Grechensem) Meduednica nevű hegyen sóbányát (minera
sive fodina salium) lehet nyitni. A zágrábi polgárok kérésre engedélyezi, hogy ők ott
sóbányát nyissanak saját használatukra és egy területet a hegyen a só kitermelésére a
polgároknak adományoz. A királyi jogot azonban fenntartja, hiszen Magyarországon
szokás a sóbányákból a királyi kamara számára adózni. Kelt in quindenis festi Pasce
Domini, anno eiusdem MCCCXL septimo.
Eredeti: A.HAZU D-IV/38. = MOL DF 230 409
Kiadás: Tkal. I/208. sz. Smič. XI. 274. sz.
Megjegyzés: az oklevél ma csonka, azonosítása csak a Stipišić-féle leltár
segítségével lehetséges. (Stipišić, 548. sz.)
152. (17.) 1347. április 26. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt március 25-én (in octavis diei
medie quatrogesime) Cheh-nek mondott (dictus) Iván fia: Péter, Bálint fia: György
és Artho-nak mondott István fia: Miklós bemutatták a zágrábi káptalan pátens
oklevelét, melynek értelmében a káptalan és a bán embere által jogszerűen bejárandó
és számukra iktatandó Cristolfelde, más néven Toplica nevű föld bejárásánál Pukur-i
Lőrinc fia Pál ellentmondóként lépett fel és őt a jog szerint megidézték a bán színe
elé. A pert két alkalommal elhalasztották, mert Pál nem jelent meg és maga helyett
sem küldött senkit. A második alkalommal a felperesek a király és a királyné
gyűrűspecséttel megerősített oklevelét mutatták be, amiben megparancsolták, hogy a
következő időponton Péternek, Györgynek és Miklósnak igazságot kell szolgáltatni.
Több királynéi oklevélből és [Hahót] Miklós, volt bán okleveleiből kitűnik, hogy Pál
előttük sem mutatta be okleveleit. Ezért a bán felkérte a zágrábi káptalant, hogy
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Péter fia: Miklós báni ember a
Cristolfelde, más néven Toplica nevű birtokot bejárja és Péternek, Györgynek és
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Miklósnak iktatja. A bán függőpecséttel megerősített oklevelében átírja a káptalan
keltezés nélküli relációját, mely tartalmazza a saját 1347. április 7-én (feria tercia
proxima post dominicam Ramisplamarum) kelt parancslevelét is és az iktatott
birtokot Péternek, Györgynek és Miklósnak és örököseiknek adja örökös birtoklásra.
Kelt in quindenis Pasce Domini, anno eiusdem Mmo CCCmo quadregesimo septimo.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, AA
Toplica 5/3/286 = MOL DL 100 034
Pecsét: függő
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón-horvát bán átírt oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 150. sz.
153. (18.) 1347. július 24. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánjától Péter fia: Iván és Fábián fia:
György azt kérték, hogy küldje ki emberét, aki a zágrábi káptalan tanúbizonyságának
jelenlétében a Maroucha megyében fekvő Jalez nevű birtokukat bejárja és ahol
szükséges, új határjeleket emel. A bán ezért írásbeli kéréssel fordult a zágrábi
káptalanhoz, amelynek az ügyről szóló 1346. október 16-án (in festo beati Galli
confessoris) kelt jelentését jelen oklevelében áítrja. Mivel a bán az iktatás folyamatát
rendben lévőnek találta, ezért azt a fent nevezettek számára pátens oklevelében
megerősíti. Kelt Zágrábban, tertio die festi post festum beate Marie Magdalene, anno
Domini millesimo CCCo XL septimo.
Átirat: HDA DMV no. 868. (> Zsigmond király, 1407. november 22.) = MOL DF
219 384
Kiadás: Smič. XI. 287. sz.
Megjegyzés: a zágrábi káptalan 1346. október 16-án kelt jelentésének kiadása: Smič.
XI. 250. sz. Szécsi Miklós szlavón-horvát bán említett oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 140. sz.
154. (19.) 1347. augusztus 18. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja felszólítja a kőrösi és zágrábi
ispánokat, várnagyait, bíráit, hivatalviselőit (officialibus) és helyetteseiket, hogy a
zágrábi püspöknek és egyházának járó tizedet Mykch egykori bán oklevelében
meghatározott módon teljesen és hiánytalanul hajtsák be, összhangban [I.] Lajos
király 1347. augusztus 1-én (in octavis festi sancti Jacobi apostoli, anno Domini
MCCCLVIIo) kelt, jelen oklevelében átírt levelével. Kelt Zagrabie, sabbato proximo
ante festum sancti regis Stephani, anno supradicto.
Másolat: NAZ Liber privilegiorum = MOL DF 283 555
Kiadás: Smič. XI. 299. sz.
Megjegyzés: Lajos király oklevelének kiadása: Smič. XI. 291. sz. Ákos Mikcs
szlavón bán oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 20. sz.
155. (20.) 1347. december 3. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja az 1347. december 4-én (anno
Domini Mo CCCmo XL septimo, vigesimo secundo die ante festum Nativitatis
Domini), Zágrábban tartott általános gyűlésen (generalis congregatio) megjelenő
Goricha-i György fia: János kérésére átírja és megerősíti István, néhai szlavón bán,
valamint János és Radozlaus ispánok 1311. szeptember 8-án (in festo Nativitatis
113

Virginis gloriose) kelt oklevelét, melyben Camnicha nevű birtokukat Ozey fia:
Györgyre és örököseire ruházzák. A bán a gyűlésen jelen levő 12 esküdttel és más
nemesekkel együtt az oklevél átírása előtt megvizsgálta az ügyet és azt találta, hogy a
kérdéses birtok valóban István egykori bán, János és Radozlaus ispánok birtoka volt
és eladományozhatták, mivel vásárlás útján került hozzájuk. Kelt Zagrabie, die et
anno prenotatis.
Eredeti: MOL MKA, Acta Paulinorum, Kamenszka 1/5. = MOL DL 35 191
Regeszta: Mályusz, Pálosok, LK VIII (1930) 70. p. 6. sz. Kamenszkai kolostor
Pecsét: függő
Megjegyzés: István szlavón bán, Radozlaus és János ispánok átírt oklevelének
kiadása: Smič. VIII. 291. sz.
156. (21.) 1347. december 21. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja által Zágrábban, december 18-án
(feria tercia proxima ante festum Nativitatis Domini) tartott általános gyűlésen
(generalis congregatio) Sándor fia: Berkon ~ Borkon elmondta, hogy Tyuodorus fia:
István báni ember Zyringh várát tartozékaival együtt Maladenus ~ Mladenus volt
bánnak és Gergelynek, Mladenus ~ Maladenus bán bátyjának akarta iktatni, ahogyan
a bánnak küldött királyi parancs is tartalmazta. Azonban helytelenül a Zyringh vár
mellett fekvő, Leznicha nevű birtokot is a volt bánnak és testvérének iktatta, és ők
azt jogtalanul foglalták el, mert vásárlás címen András fia: Páltól került Berkon ~
Borkon tulajdonába, aki erről a zágrábi káptalan privilegiális oklevelét is bemutatta.
A 12 esküdt a jelen lévő többi nemessel együtt megvizsgálta az ügyet és
kijelentették, hogy a Leznicha nevű birtok András fia: Pál öröklött birtoka volt és
jogszerűen eladta azt Sándor fiának: Borkonnak ~ Berkon, hiszen lehetőség van az
öröklött birtokok eladására. A bán ezért a Leznicha nevű birtokot, a zágrábi káptalan
oklevelében foglalt határai mellett, minden tartozékával együtt Sándor fia:
Borkonnak ~ Berkonnak és örököseinek adja. Erről pátens, nagypecsétjével
megerősített oklevelet állítat ki. Kelt Zagrabie, in festo beati Thome apostoli, anno
Domini MoCCCmo XLo septimo.
Eredeti: MOL MKA NRA 457/21 = MOL DL 33 340
Kiadás: Kukuljevics, Jura regni II. 6. Smič. XI. 330. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
157. (22.) 1348. július 28. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja megparancsolja a csázmai
káptalannak, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Dénes fia: Jakab
báni ember az újkőrösfalui (de nova libera villa Crisiensi) polgárok és vendégek
földjeit elválasztja Kristóf (Cristoforius) fia: Pál és ugyanazon Pál fia: Bertalan és
rokonsága földjeitől.
Említés: csázmai káptalan, 1348. július 28. (MOL MKA Collectio Kukuljevicsiana
= MOL DL 36 240)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XI. 361. sz.
158. (23.) 1348. augusztus 20. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt Radozlaus testvér, korbáviai
(Corbaviensis) püspök elpanaszolta, hogy a zágrábi káptalan és János, Gerche-i
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archidiaconus Cladussa és más települések tizedét évek óta jogtalanul elfoglalták és
kérte, hogy azt a bán számára állítsa vissza. A bán megparancsolta, hogy a tized
fizetését a káptalan, illetve a püspök számára függesszék fel és a felek okleveleinek
bemutatását augusztus 20-ra (pro termino octavas beati regis Stephani) rendelte el.
Említés: Szécsi Miklós szlavón-horvát bán, 1348. szeptember 2. (Smičiklas szerint:
HDA ACZ Libert acclavatus seu statutorum Zagrabiensis)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása (többek között): Smič. XI. 366. sz. A MOL
gyűjteményében nem lelhető fel.
159. (24.) 1348. szeptember 2.
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt Radozlaus testvér, korbáviai
(Corbaviensis) püspök elpanaszolta, hogy a zágrábi káptalan és János, Gerche-i
archidiaconus Cladussa és más települések tizedét évek óta jogtalanul elfoglalták és
kérte, hogy azt a bán számára állítsa vissza. A bán megparancsolta, hogy a tized
fizetését a káptalan, illetve a püspök számára függesszék fel, amíg a két fél jogait
meg nem vizsgálja. Utasította a káptalant, az archidiaconus-t és a püspököt, hogy
mutassák be azokat az okleveleket, amelyek alapján a vitatott tizedeket maguknak
ítélik, augusztus 20-ig (ad hec pro termino beati regis Stephani primo venturas). A
püspök nem jelent meg, nem is küldött maga helyett senkit, a zágrábi káptalan és
János archidiaconus a törvényes hat napot kivárta és bemutatták János testvér,
Toplicensis apát, a Szentszék által delegált bíró oklevelét, mely szerint ők a
Cladussa-i, az ugyanott levő Szent Márton egyház, a Gradech Szent Szűz egyház és
Chezta, Premisel, Mozth, Heberhca ás Moztische nevű falvak tizedét jogosan szedik.
Ezért a bán a vitatott tizedet a zágrábi káptalannak és a Guerche-i főesperesnek ítéli.
Kelt feria tertia proxima post predictas octavas festi beati regis Stephani prenotati,
anno Domini MCCCXL octavo.
Másolat: Smičiklas szeint: HDA ACZ Liber acclavatus seu statutorum Zagrabiensis
Kiadás: Farlati Ecclesia Zagr. V. 429. p., F CD IX./1. 632.-633. p, Tkal. Mon. ep.
Zagr. II. 56. p., Smič. XI. 366. sz.
Megjegyzés: A MOL gyűjteményében nem található meg.
160. (25.) 1349. március 7. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja megparancsolja a csázmai
káptalannak, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Chepi András
Borschanouch-i várnagy és Ábrahám fia: János báni emberek bejárják és elhatárolják
Castellan-nak mondott (dictus) Péter Grisencha kerületben (districtu) fekvő Podgoria
és Kiskocennicha nevű birtokait, melyeket a káptalan okleveleinek tanúbizonysága
szerint Budona fia: Iwan fia: Andrástól vásárolt.
Említés: csázmai káptalan, 1349. március 7. (A.HAZU D-IV/58 = MOL DF
230 428)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XI. 386. sz.
161. (26.) 1349. március 10. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a pozsegai káptalannak. Bachka-i
András fiai: Miklós, László és András mesterek (magistros) elmondták neki, hogy
frater-üknek: Opoy fia: Istvánnak a halála után a Gelekouch birtokról való (de
possessione Gelekouch) Lőrinc fia: János két Zygeth nevű birtokukat elfoglalta,
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felszántatta, a házakat elvitette, a jobbágyokat elkergette, a gyümölcsfákat kivágatta
és így teljesen elpusztította azokat. A bán felszólítja a káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében János fia: Jakab vagy László fia: István vagy
Demeter fia: István báni ember megvizsgálja Bachka-i András fiainak panaszát és
erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria tertia proxima ante festum beati
Gregorii martiris, anno Domini Mo CCCmo XLmo nono.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Festetics levéltár Sallér család 84/1 (pozsegai
káptalan, 1349. április 21.) = MOL DL 94 076
Regeszta: MOL-CD
162. (27.) 1349. április 29. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi káptalannak. Szlavóniában,
a Draua és a Zaua folyó között elő nemesek elpanaszolták neki, hogy a korábbi
bánok és ő is sok jogtalan adót (tributum) vetetettek ki és ezért nagy károkat
szenvednek. Ezért bán utasítja a káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, aki
Kalanda-i Benedek, Minor Kemluk-i várnaggyal és Moroucha-i ispánnal, a szlavón
nemesek küldöttével vizsgálatot folytat az ügyben és erről jelentés kiállítását kéri.
Kelt Zagrabie, feria quarta post festum beati Marci ewangeliste, anno Domini
MoCCCoXLo nono.
Átirat: HDA Privilegia regni 3. (csázmai káptalan, 1350. október 17.) = MOL DF
268 067
Kiadás: Kukuljevics, Jura regni, I. p. 114-115., Smič. XI. 396. sz.
163. (28.) 1349. május 1. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a György fiai: Márton és Guke,
valamint György fia: Miklós közötti pert a Gezteneuch nevű birtok tárgyában 1349.
május 1-re halasztja el.
Említés: Szécsi Miklós szlavón-horvát bán, 1349. május 6. (A.HAZU D-IV/59 =
MOL DF 230 429)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 164. sz.
164. (29.) 1349. május 6. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt május 1-én (in octavis sancti
Georgii martiris) kellett megjelenniük György fiainak: Mártonnak és Guke-nak
György fia: Miklóssal szemben a Gezteneuch nevű birtok felső részén (in superiori
parte) elhelyezkedő birtokrészük miatti perben. Azonban ekkor csak Miklós jelent
meg, aki elmondta, hogy Guke elhunyt és Márton halálos sebe miatt nem tud
megjelenni, ezért a bán a pert június 7-re (ad octavas festi Penthecostes) halasztja el.
Kelt Zagrabie, sexto die termini prenotati, anno Domini MCCCXLo nono.
Eredeti: A.HAZU D-IV/59. = MOL DF 230 429
Kiadás: Smič. XI. 398. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Martino filio Georgy ad octavas festi Penthecostes proxime nunc
venturas contra Nicolaum filium Georgy prorogatoria
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165. (30.) 1349. május 29. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi káptalannak. Megjelentek
előtte egyrészről István fia: Gergely, másrészről Pozotha fia: Rodyk, Radyn fia: Leuk
és János fia: Woynch, Rodyk frater patruelis-ei és kijelentették, hogy minden egymás
között folyó perükben egyezségre jutottak olyan módon, hogy Rodyk, Leuk és
Woynch minden birtokrészüket, amelyek Gergely Pethrusouch nevű birtokának
határai között fekszenek és amelyekbe a zágrábi káptalan oklevelének tanúsága
szerint a királyi és a káptalani ember Gergelyt már bevezette, valamint a Rakytouch
nevű birtok határai között fekvő birtokrészeiket (kettő kivételével) Gergelynek
hagyják örökös birtoklásra, mely részeket Gergely megerősíti, azzal a kikötéssel,
hogy ha a felek valamelyike a békét valamikor megszegné, 50 márkát tartozik fizetni
a másik félnek vagy feleknek, és ugyanannyit a bírónak is. De mivel a bán sem a
birtokrészek neveit, sem a határbejárásukról és határaikról semmit nem tud, ezért
felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében
Iván fia: Iván vagy Bogdan fia: Iván báni ember a nevezett földrészeket, azok összes
határosának és szomszédosának jelenlétében, bejárja és elválasztja a többi birtoktól,
mennyiségüket és minőségüket megítéli és erről jelentés kiállítását kéri. A káptalan
levelének kézhezvétele után pedig örök érvényű oklevél kiállítását ígéri a feleknek.
Kelt Zagrabie, feria sexta proxima ante octavas festi Penthecostes, anno Domini
MoCCCoXLo nono.
Átírás: 1. HDA Turopolje 1/64. (zágrábi káptalan, 1349. június 19.) = MOL DF 267
912
2. MOL MKA NRA 1509/3 (Zágrábi káptalan, 1349. június 19.) = MOL DL
33 589
Kiadás: Lasz. I. 62. sz. Smič. XI. 407. sz.
Megjegyzés: a zágrábi káptalan átíró oklevelének kiadása: Smič. XI. 409. sz.
166. (31.) 1350. február 17. előtt
Szécsi Miklós szlavón-horvát bán a Kelemes fia: Mykech zágrábi várjobbágy és a
zágrábi káptalan közötti pert, Mykech Hrychen nevű, hozzá az öröklés jogán tartozó
birtok határai tárgyában elhalasztotta.
Említés: Ugali Pál szlavón-horvát kinevezett bán, 1350. április 9. (HDA ACZ AA
23/7 = MOL DF 256 485)
Megjegyzés: Ugali Pál szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 170. sz.
Ugali Pál (1350)
167. (1.) 1350. február 17.
Ugali Pál István szlavón-horvát-dalmát herceg által kinevezett szlavón-horvát bán a
Kelemes fia: Mykech zágrábi várjobbágy és a zágrábi káptalan közötti pert, Mykech
Hrychen nevű, hozzá az öröklés jogán tartozó birtok határai tárgyában az 1350.
február 17-én (in octavis diei Cynerum) tartott közgyűléséről (congregacio generalis)
elhalasztja április 4-re. (ad octavas festi Passce Domini.)
Említés: Ugali Pál szlavón-horvát kinevezett bán, 1350. április 9. (HDA ACZ AA
23/7 = MOL DF 256 485)
Megjegyzés: Ugali Pál szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 170. sz.
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168. (2.) 1350. február 20. (Zágráb)
Wgal-i Pál István szlavón-horvát-dalmát herceg által kinevezett szlavón-horvát bán a
herceg parancsa szerint és személyében 1350. február 17-én (in octavis diei
Cynerum), Zágrábban tartott közgyűlésén (generalis congregatio) István, a zágrábi
egyház cantor-a, a zágrábi káptalan nevében, annak ügyvédvalló levelével megjelent,
Kozma fia: Andrással és István fia: Györggyel szemben, a Felseuwynadal nevű
birtok visszatartása ügyében, ami az okleveles bizonyítékok alapján a káptalanhoz
tartozik. Kozma fia: András és István fia: György elmondták, hogy ők a
Felseuwynadal nevű birtokot a zágrábi káptalantól eddig haszonbérben (feudario
iure) birtokolták, de az a káptalanhoz tartozik. Ezért a nevezettek, miután minden
birtokkal kapcsolatos oklevélre kimondták az érvénytelenséget, a Felseuwynadal
nevű birtokot visszaadják és erről a bán függő, autentikus pecsétjével megerősített
oklevelet ad ki. Kelt Zagrabie, quarto die congregationis nostre supradicte, anno
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo.
Eredeti: NAZ PRIV 29. = MOL DF 251 997
Tartalmi átirat: 1. NAZ JUR 48. (csázmai káptalan, 1486. augusztus 6. > I. Mátyás,
1486. december 12.) = MOL DF 252 180
2. NAZ JUR 48A = (I. Mátyás, 1486. június 14.) = MOL DF 252
181
Kiadás: Smič. XII. 441. sz.
Pecsét: függő
169. (3.) 1350. március 6. (Topuszkó)
Wgal-i Pál István szlavón-horvát-dalmát herceg által kinevezett bán előtt Guillermus
testvér, a Toplica-i Szent Szűz monostor apátja bemutatta András, egykori magyar
király két privilégiumát a monostor alapításáról – amelyek közül az egyik 1211-ben
Tamás kancellár és veszprémi prépost kezéből kelt, a király kettős pecsétjével
megerősítve, a másikat pedig 1213-ban Tamás fehérvári prépost és magyar kancellár
állította ki, a király kerek (rotondo) pecsétjével megerősítve – és kérte, hogy mivel
azokat az utak veszélyei és más szerencsétlen esetek miatt a monostor jogainak
őrzésére állandóan nem meri magánál hordani, azokból a monostor jogainak őrzésére
nézve legfontosabb cikkeket privilegiális oklevélben szóról-szóra írja át és erősítse
meg. Az átírt cikkek a következők: azokat a fejedelmi szolgálatokat, amiket [II.]
András király, mint herceg élvezett, továbbra is évenként kiköti. Évente
marturinaképpen egy mansio után 24 fresaticus-t kell leróni. A marturina alól csak öt
jobbágy élvez kivételt, név szerint: Bremiue Bouicha-n, Wlkan, Berkis, Bogdan és
Gostue, akik frater uterninus-aikkal az egyháznak három penzát és decensust adnak.
A királyi sertéseket az egyház a teljes területéről tartozik összegyűjteni, úgy az alól
semmilyen kivétel nincs. Mindenki, aki három penzát fizet és utódaik, egész
Magyarország területén az apátnak vagy annak, aki őket az apát nevében „sorozta”,
saját lovaikkal és költségükön menni tartoznak. Ha nem mennek, az apát ítéletének
fognak alávettetni. A Toplica-vásárhelyen (de foro Thoplice) élők a marturinán kívül
adni tartoznak még átalag bort, egy ökröt, házanként egy kenyeret, háromszor egy
évben tudniillik az Úr születésekor, Húsvétkor és Nagyboldogasszonykor. Ezenkívül
a forum Thoplice-i hospesek évente az egyháznak 10 frisachi penzát kötelesek adni:
Az Úr születésének ünnepén 5 penzát és Húsvétkor ugyancsak 5 penzát, a marturinán
kívül, amit úgy adnak, ahogy a többiek. A vendégek és minden várnép a
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monostornak évenként mansiónként köteles adni egy köböl (cubulus) búzát és egy
zabot, aminek a mértéke négy ökölnyi és négy ujjnyi lesz Szent Mihály ünnepétől
Mindenszentekig, hasonlóképpen a marturinát és a collecta-szedőknek két pogácsát,
egy köböl zabot (cubulus) és egy kakast. A bán az apát kérésére András, egykori
király privilégiumából a fenti cikkeket kiemelve privilegiális oklevelében szórólszóra átírja és erről függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt in
Thopolcha, sabbato proximo ante dominicam Letare, anno Domini MCCC
quinquagesimo.
Másolat: NAZ Toplica 16. = MOL DF 283 328
Kiadás: Smič. XI. 445. sz.
Megjegyzés: András király 1211-es oklevelének kiadása: Wenczel, 11/67. sz., az
1213-asé pedig: Wenczel, 11/70. sz.
170. (4.) 1350. április 9. (Zágráb)
Wgal-i Pál István szlavón-horvát-dalmát herceg által kinevezett szlavón-horvát bán
emlékezetül adja, hogy Kelemes fia: Mykech zágrábi várjobbágy és a zágrábi
káptalan között per támadt, Mykech Hrychen nevű, hozzá az öröklés jogán tartozó
birtok határai miatt, ott, ahol az a káptalan Prelaka nevű birtokával határos. Mykech
jelentette, hogy amikor az ő távollétében a Prelaka nevű birtokot a királyi ember a
pécsi káptalan tanúbizonysága mellett bejárta, akkor Hrychen nevű birtokának egy
részét a zágrábi káptalan magának iktattatta, András király privilegiális oklevele
alapján. A per István fia: [Hahót] Miklós szlavón-horvát bán előtt kezdődött, tőle a
báni tisztségben bekövetkezett változás miatt tovább került Sceech-i Miklós elé, aki
azt többször is elhalasztotta, majd pedig Pál bán színe elé, aki az 1350. február 17-én
(in octavis diei Cynerum) tartott közgyűléséről (generalis congregatio) elhalasztotta
április 4-re (ad nunc instantes octavas festi Passce Domini). Akkor Kelemes fia:
Mykech személyesen és a zágrábi káptalan nevében János Guerche-i főesperes, a
káptalan ügyvédvalló levelével, megjelentek és Mykech elmondta, hogy a zágrábi
káptalant Hrychen nevű öröklött földjének ügyében perbe hívta, azonban a vizsgálat
alapján megbizonyosodott róla, hogy a vitatott rész András király privilégiuma
szerint mégis a káptalan birtokához tartozik, ezért azt a bán színe előtt a káptalan
számára örökös birtoklásra visszaadja, amiről a bán függő, autentikus pecsétje alatt
állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, sexto die octavarum festi Passce Domini
predictarum, anno Domini MoCCCo quinquagesimo.
Eredeti: HDA ACZ AA 23/7 =MOL DF 256 485
Kiadás: Lasz. I. 65-67. sz., Smič. XI. 450. sz.
Pecsét: függő
Lackfi István (1351-1352)
171. (1.) 1351. február 14. (Buda)
István, Szlavónia és Horvátország bánja Zilayh-i Gurke fia: Pált kérésére a számára
járó két márkás bírságot elengedi, amivel Pált [Zsámboki] Miklós nádor marasztalta
el. Kelt Bude, in festo beati Valentini martiris, anno Domini Mmo CCCmo
quinquagesimo primo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Kállay család iratai 1300/984 = MOL DL 51 575
Pecsét: rányomott, hátlapon
Regeszta: Kállay, 1051. sz.
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172. (2.) 1351. június 25. (Zágráb)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja Farkas fia: János újkőrösfalui (de nova
villa Crisyensi) előljáró (villicus), Iwanka fia: Pál és Gerdyna fia: János újkőrösfalui
hospesek kérése függőpecséttel megerősített oklevelében átírja és megerősíti István,
egész Szlavónia bánjának 1252. április 12-én (in festo sancti Georgii, anno Domini
Mo CCo LIIo) kelt oklevelét Újkőrösfalu szabadságairól. Kelt Zagrabie, secundo die
festi Nativitatis beati Johannis baptiste, anno Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo primo.
Eredeti: HDA Grad Križevci, Diplomata 1. = MOL DF 267 981
Másolat: 1. MOL MKA, Collectio Kukuljevicsiana = MOL DL 36 203 (kivonatos)
2. MOL MKA, Collectio Kukuljevicsiana = MOL DL 36 204 (eredeti
szöveggel, de 1352-es dátummal)
Kiadás: Smič. XII. 24. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: István szlavón bán átírt oklevelének kiadása: (többek között): Smič. IV.
426. sz.
173. (3.) 1351. június 21. előtt
István egész Szlavónia és Horvátország bánja a Petres fia: Péter és Ludbregh-i Péter
fia: Miklós közötti pert 1351. június 21-re (feria tertia post quindenas festi
Penthecostes) halasztja el.
Említés: Lackfi István szlavón-horvát, 1351. június 27. (MOL Családi levéltárak,
Batthyány család levéltára, Maioratus Ludbreg 1/17/7. = MOL DL 101 669)
Megjegyzés: Lackfi István szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 174. sz.
174. (4.) 1351. június 27. (Zágráb)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt – korábbi perhalasztó oklevelének
megfelelően – Petres fia: Péter június 21-én (feria tertia post quindenas festi
Pentecostes) megjelent, szemben Ludbregh-i Péter fia: Miklóssal és előadta, hogy
Péter fia: Miklós 32 évvel korábban, 1320. december 13-án (sabbato proximo post
festum sancti Nicolai confessoris) Petres Blezna-nak nevezett birtokát megtámadta,
őt halálosan megsebesítve elfogta. Ezzel szemben Egyed fia: János – Miklós
személyében, a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével – [I.] Károly magyar király
harmadik, utolsó nagypecsétje alatt 1340. február 14-én, Visegrádon (Datum in
Wissegrad, in festo beati Valentini martiris, anno Domini Mmo CCCmo XXXXmo) kelt
oklevelét mutatta be, melyben az uralkodó átírta saját, Visegrádon, 1328. március 24én (Datum in Alto Lapide, feria quinta proxima post dominicam Iudica, anno Domini
Mmo CCCmo vicesimo octavo.) kelt, a Havasalföldön (in partibus Transalpinis)
elveszett pecsétjével megerősített pátens oklevelét. A bán - miután megvizsgálta a
bemutatott okleveleket, és Petres fia: Péter elmondta, hogy apja Wlkozlou fia: Hektor
szolgálatában állt, amikor birtokát Péter fia: Miklós feldúlta és őt megsebesítette kijelentette, hogy mivel [I.] Károly király már a mondott ügyben egyszer felmentette
Péter fia: Miklóst, ezért ő nem hozhat ítéletet. Kelt Zagarbie, septimo die termini
prenotati videlicet feria secunda proxima ante festum beatorum Petri et Pauli
apostolorum, anno Domini Mmo CCCmo quinquagesimo primo.
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Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára Maioratus Ludbreg
1/17/7 = MOL DL 101 669
Pecsét: függő
Megjegyzés: Az 1328. március 24-én kelt királyi oklevél regesztája: Anjou-oklt. XII.
(1328) 147. sz. Az 1340. február 14-én kelt királyi oklevél regesztája: Anjou-oklt.
XXIV. (1340) 78. sz.
175. (5.) 1351. július 15. előtt
István szlavón-horvát bán utasítja (mandato) horvátországi vicebánját: Chus-nak
mondott (dictus) Jánost, hogy az ugyanerről rendelkező királyi oklevél szellemének
megfelelően a zárai (de Jadra) István fia: Ferencet (Francisco Stephani) vezesse be
minden olyan Dranigig-i nemes összes birtokába, akik törvényes örökösök nélkül
hunytak el.
Említés: Csúz János horvát vicebán 1351. július 15. (Istorijski Arhiv Zadar, Spisi i
pergamene samostana Sv. Kresevana u Zadru 2/A/26 (> I. Lajos király, 1359. április
26. > zárai káptalan, 1459. április 17.) = MOL DF 285 566)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XII. 26. sz.
176. (6.) 1351. augusztus 7. (Zágráb)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt egyrészről Kual fia: Pál fiai:
Lukács és Miklós, a másrészről Sámson fia: Bálint fia: György kijelentették, hogy
Lukács és Miklós hatalmaskodásai miatt támad perben fogott bírák segítségével a
következő megegyezésre jutottak: Bálint fia: György a Thoplicha és Krisouch folyók
között elhelyezkedő Korstolrike nevű birtokrészét, melyet Pál fiainak földjéből
birtokol, a vydosa úttól Lukács és Miklós földjének határáig, Pál fia: Lukácsnak
átengedi minden tartozékával együtt. Bálint fia: György és jobbágyaik a mondott
föld felét kiürítik és György elismeri a Béla király oklevelében foglalt határokat. A
Györgyöt terhelő bírság kivételével kölcsönösen megnyugtatják egymást minden
hatalmaskodás felől. Kelt Zagrabie, dominica proxima ante festum beati Laurencii
martiris, anno Domini Mo CCCmo quinquagesimo primo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, jelzet nélküli
oklevelek = MOL DL 103 280
Regeszta: MOL-CD
Pecsét: rányomott, hátlapon
177. (7.) 1351. szeptember 21. (Buda)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja a Hrastina-i nemes várjobbágyok
egészét képviselő Branich fia: András, Hrastina-i comes terrestris, Myxe fia: István
és Velichen fia: Belud kérésére privilegiális oklevelében átírja és megerősíti [Szécsi]
Miklós, egykori szlavón-horvát bán 1347. március 10-én (sabbato die proximo ante
dominicam Letare, anno Domini millesimo CCCmo XLmo septimo) kelt diplomáját,
melyben az átírja és megerősíti [Ákos] Mikcs és [Hahót] Miklós egykori szlavón
bánok okleveleit. Kelt Bude, in festo beati Mathei apostoli et ewangeliste, anno
Domini millesimo CCCmo quinquagesimo primo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthány család levéltára, AA Hrassina 4/4/25 =
MOL DL 100 049
Pecsét: függő
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Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
Hahót Miklós szlavón-horvát bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 113. sz.,
40. sz., Szécsi Miklós szlavón-horvát bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
148. sz.
178. (8.) 1351. október 26. előtt
István egész Szlavónia és Horvátország bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje
ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Glaunycha-i Berk fia: Beke vagy
ugyanazon Berk fia: Dénes báni ember Vechezlaus fai: Jakab fia: Taysa Hernawelge
nevű birtokát a szomszédosok és határosok jelenlétében bejárja, ahol szükséges új
határjeleket emel és iktatja Taysa-nak, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a
bán színe elé és erről jelentés kiállítását kéri.
Tartalmi átirat: zágrábi káptalan, 1351. október 26. (MOL MKA, Collectio
Kukuljevicsiana = MOL DL 35 856)
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevél kiadása: Smič. XII. 35. sz.
179. (9.) 1351. november 3. (Zágráb)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja által 1351. október 31-én (feria
secunda proxima ante festum Omnium sanctorum) tartott törvényszéken Lőrinc fia:
Farkas és Koranicha-i Jalko fia: Pech, egész nemzetségük képviseletében elmondták,
hogy a kereszténység felvételének idejétől kezdve a bánság és Zágráb megye
bírósága elé tartoznak, de különböző bánok és Szlavóniában igazságot szolgáltató
személyek (iusticiariorum regni Scalvonie) az utóbbi időkben ezt megváltoztatták, és
a Stenichnak-i várnagyok és tisztségviselők (officiales) szabadságukkal ellentétben
más bíróság elé kényszeríttették őket. Ezért a birtokaikról inkább el akartak menni,
mint hogy méltatlan szolgaságnak legyenek alávetve. István, Szlavónia és
Horvátország akkori hercege földjüket és birtokaikat, amelyek őket öröklés címén
illetik meg, korábbi szabadságukba visszahelyezte. A bán a törvényszéken az
esküdtekkel, szolgabírákkal és nemesekkel vizsgálatot folytatott, hogy a Koranicha-i
nemzetség volt-e valaha nemes, vagy nem és megállapították, hogy mindig a bán és a
zágrábi ispán joghatósága alá tartoztak. A bán eltiltja a bán és a zágrábi ispán
kivételével az összes várnagyot és hivatalviselő személyt (officiales), hogy saját
bíróságán ítéljen a mondott nemzetség tagjai felett és erről pátens oklevelet állítat ki.
Kelt Zagrabie, feria quinta proxima post festum supradictum. Anno Domini MoCCCo
quinquagesimo primo.
Átirat: MOL MKA NRA 726/20 (zágrábi káptalan, 1359. március 29.) = MOL DL 4
596
Kiadás: A.O. VI. 274. sz., Smič. XII. 37. sz.
180. (10.) 1352. június 14. előtt
István egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi káptalan tanúbizonyságával
együtt kiküldi a Blyna-i nemest, Pozobech fia: Iván fia: Jakabot, derítsék ki, hogy a
Coztanycha-i Dénes fia: Pethew és Dénes fia: János fia: Miklós, valamint a dubicai
kerületből (de districtu Dubicensi) való Hector fia: Hector és Hector fia: Gergely fia:
Imre között létrejött birtokcsere valóban a szomszédosok és hátárosok jelenlétében
történt-e.
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Említés: zágrábi káptalan, 1352. június 14. (MOL MKA NRA 692/25 = MOL DL
33 597)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XII. 65. sz.
181. (11.) 1352. november 2.
István egész Szlavónia és Horvátország bánja átírja és megerősíti Jakab kőrösi ispán
és a kőrösi szolgabírák 1349. szeptember 1-én (in festo beati Egedii abbatis, anno
verbi incarnationis millesimo trecentesimo quadragesimo nono) kelt oklevelét. Kelt
secundo die festi Omnium sanctorum, anno Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo secundo.
Tartalmi átirat: MOL MKA NRA 681/22 (> Zsigmond király, 1408. március 17. >
Zsigmond király, 1412. június 24. > csázmai káptalan, 1412. július 20. > Országh
Mihály nádor és Bátori István országbíró, 1481. március 2. ) = MOL DL 34 294
Megjegyzés: az említett oklevél kiadatlan
182. (12.) 1352. november 2. (Szentiván)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja a Gorbonok-i Péter fia: István
hatalmaskodás miatt István fia: Bekével és ugyanazon Beke fia: Istvánnak szemben
indított perét – mivel István fia: Beke időközben elhunyt – Scenthivan faluban, 1352.
október 29-én, (feria secunda proxima post festum beatorum Symonis et Jude
apostolorum, in villa Scenthivan) a Drawa és Zava folyók között lakó minden rendű
és rangú ember számára tartott közgyűléséről (congregactio generalis) 1353. július 2re (ad octavas festi Nativitatis beati Johannis baptiste proxime venturas) halasztja el.
Ha a felek időközben megegyeznek, a bánt büntetés lefizetése mellett ki kell
elégíteniük. Kelt in predicta villa Scenthivan, sexto die congregacionis nostre
prenotate, anno Domini MoCCCo quinquagesimo secundo.
Eredeti: MOL MKA NRA 1697/3 = MOL DL 4 315
Kiadás: A.O. V. 388. sz., Smič. XII. 94. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Stephano filio Petri de Gorbonok contra magistrum Stephanum filium
Beke ad octavas festi Nativitatis beati Johannis baptiste prorogatoria
183. (13.) 1352. november 14. (Zágráb)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja az 1352. november 12-én, Zágrábban
(feria secunda proxima post festum beati Martini confessoris Zagrabie celebrata)
tartott közgyűlésén Bobonek fia: Radozlaus fia: Duym ispán (comes) kérésére
privilegiális oklevelében átírja és megerősíti [IV.] Béla király 1256. március 29-én
(anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, quarto kalendas aprilis)
kelt oklevelét, melyet az utak veszélyei miatt eredeti alakjában nem mernek
magukkal vinni. Kelt Zagrabie, tercio die congregacionis nostre prenotate, anno
Domini millesimo quinquagesimo secundo.
Eredeti: 1. MOL Családi levéltárak, Blagay család levéltára 32A = MOL DL 66 514
2. MOL Családi levéltárak, Blagay család levéltára 32B = MOL DL 66 515
(csonka, a felső pár sor hiányzik)
Átirat: HDA Obitelj Drasković, Arhivum Maius 45/9 (> Erzsébet királyné, 1385.
június 12. > Zsigmond, 1405. július 23. > Bátori István országbíró, 1492. november
13.) = MOL DF 233 345
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Kiadás: Smič. XII. 95. sz., Vjesnik VIII. 230., F CD IX/6. 56., Cod. Blag. 15.
Megjegyzés: IV. Béla király oklevelének kiadása: Cod. Blag., 14-15. p.
Pecsét: függő (mind a két esetben)
184. (14.) 1352. november 18. (Zágráb)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja az által Szlavónia minden rendű és
rangú lakosa számára 1352. november 12-én (feria secunda proxima post festum
beati Martini confessoris), Zágrábban tartott közgyűlésén (generalis congregatio) a
tizenkét esküdtől, a szolgabíráktól és a többi ott levő nemestől értesült róla, hogy a
Nog Kemluk-i nemes várjobbágyok minden földbirtokkal és egyéb ügyükkel
kapcsolatban letett eskü és tanúbizonyság szerint a királyság nemeseinek sorába
tartoznak, és erről a várjobbágyok számára függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki
oklevelet. Kelt in predicta Zagrabia, septimo die congregacionis nostre prenotate,
anno millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo.
Átirat: Somogy Megyei Levéltár, Mohács előtti oklevelek gyűjteménye, Jankovics
család (> Erzsébet királyné, 1385. június 12.) = MOL DF 268 253
Tartalmi átirat: A.HAZU D-XVIII/86. (> Bátori István országbíró, erdélyi vajda,
1492. november 13. > II. Lajos, 1526. február 6.) = MOL DF 231 912
Kiadás: F CD X/1 212-214. p., Smič. XII. 96. sz.
Regeszta: Stipišić, 605. sz.
Megjegyzés: Erzsébet királyné átíró oklevelének kiadása: Smič. XVI. 406. sz.
185. (15.) 1352. december 4. (Zágráb)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja tudtul adja, hogy annak a
békebírságnak a felét, amellyel Lukács fia: István és Paulycus fia: Péter a
zágrábmezei (de Campo Zagrabiensis) István fia: hurvath-nak mondott (dictus)
Rufus Gergellyel annak fogsága miatt megegyeztek, neki és a bánnak megfizették,
azonfelül pedig a 100 márkás büntetést 2/3-ad részét, amellyel ugyanők Gergely
fogsága és fejváltsága miatt a bán által elmarasztaltattak, számukra a részére
tanúsított szolgálatai miatt elengedi és István fia: Rufus Gergelynek a 100 márkás
bírság 1/3-ad részét szintén elengedi. Kelt Zagrabie feria tertia proxima ante festum
beati Nicolai confessoris, anno Domini Mo CCCmo quinquagesimo secundo.
Eredeti: HDA Obitelj Oršić s.n. = MOL DF 276 990
Pecsét: hátlapon, rányomott
186. (16.) 1352. december 5. (Zágráb)
István egész Szlavónia és Horvátország bánja Zágráb város (civitas Gerech)
közösségét képviselő Márknak, Ligerius fiának, Zágráb város bírájának kérésére
függőpecsétjével ellátott oklevelében átírja és megerősíti Mykch, egész Szlavónia
bánjának 1333. április 29-én (quinta feria proxima post festum beati Georgii martiris)
kelt privilegiális oklevelét Kelt Zagrabie, feria quarta proxima ante festum beati
Nicolai confessoris, anno Domini MCCC quinquagesimo secundo.
Eredeti: DAZg Középkori oklevelek br. 19. = MOL DF 255 425
Kiadás: Tkal. I./226. sz., Smič. XII. 97. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 35.
sz.
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187. (17.) 1351-1352
István egész Szlavónia és Horvátország bánja emlékezetül adja, hogy amikor Luka
körzetben (in districtu), a Podbursana nevű falu mellett Mária mennybemenetelének
ünnepe előtt, minden oda összegyűlő horvát nemessel közgyűlést tartott Staniszlaus
fia: Novak, Bankus fiai: Marinus és István, Stryse ispán fiai: Mihály és Jakab,
Mladochevnigh fia: Sarachinus és Stoyslavus fia: Blagonya elmondták, hogy ők és
az őseik mindig a nemesek sorába tartoztak és ők most is tartoznak. A bán a
közgyűlésen jelen levő nemeseket megkérdezte erről, akik azt válaszolták, hogy
Novak, Marinus, István, Mihály, Jakab, Sarachinus és Blagonya, valamint
Virovnygh-i rokonságuk mindig a tizenkét nemes horvát nemzetség közé tartoztak.
Erről a bán a nevezetteknek függőpecsétjével megerősített privilegiális oklevelet ad.
Kelt [apud] predictam villam Podbursana, quinto die congregationis nostre prenotate,
anno Domini MCCL
Kiadás: Lucius 38-39. p., Smič. XI. 486. sz.
Megjegyzés: A MOL gyűjteményében nem található meg. A kiadás szerint a szöveg
az éves dátumnál csonkult.
Hahót Miklós (másodszor, 1353-1355)
188. (1.) 1353. május 13. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja az István szlavón-horvát-dalmát
herceg parancsára Zágrábban, május 8-án (in quindenis festi beati Georgii martiris), a
Draua és Zaua között lakó minden rendű és rangú ember számára tartott közgyűlésen
(generalis congregatio) megjelenő Moroucha kerületbeli (de districtu de Moroucha)
Mihály fia: Pál, valamint frater uterinus-ai: Miklós és István kérésére átírja és
megerősíti Mykch egykori bán 1342. március 12-én (in festo beati Gregorii pape)
kelt privilégiumát, amelyben megerősítette Dénes fia: János, egykori bánnak, a
királyné pohárnokmesterének és veszprémi ispánnak a Glaunicha-i kerületben
(provincia) elhelyezkedő Nespesa nevű földre vonatkozó adományát, mely korábban
Gergely birtoka volt. Kelt Zagrabie, sexto die termini congregationis antedicte, anno
Domini MCCCo quinquagesimo tertio.
Eredeti: A.HAZU D-II/80 = MOL DF 230 242
Kiadás: Smič. XII. 120. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Ákos Mikcs szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 86.
sz.
189. (2.) 1353. május 19. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi káptalannak. A Zágrábban,
május 8-án (in quindenis festi beati Georgii martiris), minden nemes számára tartott
közgyűlésen (generalis congregatio) [István] herceg és ő a következő ítéletet hozták:
Mihály fia: László, és testvérei: Bazarad és Briccius, Bálint fiai: János és Balázs,
frater patruelis-eik és László felesége: Rusa asszony összes birtokát a kezeikhez kell
átadni, egy a Kaniska folyó mellett elhelyezkedő birtok kivételével, mely László fia:
Lachou-t vásárlás címén illeti meg. A bán felkéri a káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében György fia: János báni ember kiszáll a László
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fia: Lachou birtokára, a szomszédosok és határosok jelenlétében bejárja és iktatja
Lachou számára és ha a fentebb írt személyeken kívül más ellentmondó lép fel, azt
megidézi a bán színe elé. Miklós bán az iktatásról vagy a herceg vagy maga számára
kér jelentést. Kelt Zagrabie, in octavis festi Penthecostes, anno Domini MoCCCo
quinquagesimo tertio.
Átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Szapáry (zágrábi káptalan, 1353.
június 5. > István szlavón-horvát-dalmát herceg, 1353. június 3.) = MOL DL 41 207
Kiadás: A.O. VI. 40. sz. (a káptalani oklevéllel egy szám alatt szerepel), Smič. XII.
122. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevelek datálása nem pontos, hiszen István herceg átíró
oklevele korábbi kelettel szerepel a diplomában, mint a káptalan jelentése. István
szlavón-horvát-dalmát herceg átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 444. sz. A
káptalan átíró oklevelének kiadása: Smič. XII. 125. sz.
190. (3.) 1353. június 8. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja az István szlavón-horvát-dalmát
herceg parancsából, június 2-án (feria secunda proxima post vicesimum secundum
diem festi Penthecostes), a Zawa és Gozd között lakó nemeseknek és minden rendű
és rangú embernek, Zágrábban tartott közgyűlésén (generalis congregatio) megjelenő
Mykch egykori bán fia: István zalai ispán kérésére átírja és megerősíti [I.] Károly
király 1340. április 19-én (feria quarta proxima post festum Passce Domini, anno
eiusdem Mmo CCCmo XLmo) kiadott oklevelét. Kelt Zagrabie, sexto die termini
congregationis nostre antedicte, anno Domini M CCCo quinquagesimo tercio.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Nagy Imre = MOL DL 41 211
Kiadás: Smič. XII. 133. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: I. Károly király oklevelének kiadása: Smič. 380. sz.
191. (4.) 1353. június 23. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a csázmai káptalannak. István a
Garyg-i Szent Szűz pálos kolostor priorja jelentette neki, hogy egyrészt a Gersenchei kerületben (in districtu de Gersenche) fekvő Stophna nevű birtokukat, amely
előzőleg Thyburcius, majd pedig Arnoldus és Imre adománya folytán a Szent Szűz
egyházáé lett, másrészt egy másik birtokukat, melyet Gergely fia: Mihály eladott
Mihalch fiainak: Pálnak és Miklósnak és rajtuk keresztül került kolostorhoz, be
akarja járatni. Ezért a bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Garig-i Pongrác fia: Guke vagy Garig-i Chehnek mondott (dictus) Máté fia: Bertalan báni ember a birtokok összes határosait és
szomszédosait összehíva, azokat bejárja és az esetleges ellentmondókat megidézi a
bán színe elé, aki erről a herceg vagy a maga számára jelentést kér. Kelt Zagrabie, in
vigilia festi Nativitatis beati Johannis baptiste, anno Domini MoCCCoLo tertio.
Eredeti: MOL MKA, Acta Paulinorum, Garig 1/40 = MOL DL 35 204
Pecsét: rányomott, záró
192. (5.) 1353. július 5. előtt
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétben Pongárc fia: Gyuke báni ember kiszáll a
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Garygh-i Szent Szűz kolostor birtokrészeire és az oklevélben megnevezett
szomszédosok és határosok jelenlétében azokat minden ellentmondás nélkül a
határosok egyetértésével bejárja és a többi birtoktól elkülöníti.
Tartalmi átirat: Szécsi Miklós országbíró 1381. január 24., és 1381. május 20.
(MOL MKA, Acta Paulinorum, Garig 2/49 = MOL DL 35 206)
Említés: a csázmai káptalan, 1353. július 5. (MOL MKA Acta Paulinorum, Garig
I/41 = MOL DL 35 207)
Megjegyzés: a tartalmi átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. és 133. sz. 159. sz., az
említő oklevél kiadása: Smič. XII. 137. sz.
193. (6.) 1353. augusztus 1. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja Pál egykori királynéi tárnokmester
fia: Pál és Péter fia: Leukus közti pert elhalasztja augusztus 1-re (in octavis festi beati
Jacobi apostoli).
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1353. augusztus 12. (MOL
Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Békássy = MOL DL 41 217)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 196. sz.
194. (7.) 1353. augusztus 1. után
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja a verőcei polgárok és Magyar Pál közötti
pert elhalasztotta 1353. október 6-ra (ad octavas beati Mychaelis archangeli) három
márka büntetéssel, mivel Pál ügyvédje (procurator): Porozlow-i László, a királyi
kápolnaispán ügyvédvalló levelével perhalasztást kért.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1353. október 21. (MOL MKA NRA,
590/27. = MOL DL 33 408)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 204. sz.
195. (8.) 1353. augusztus 6. (Zágráb)
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja a pozsegai káptalannak. Pukur-i Lőrinc fia:
Pál fia: János a maga és apja, valamint testvére: Miklós nevében jelentette neki, hogy
Lőrinc fia: Péter fia: János az Ozywagh-ban fekvő és Pétertől Pálra szállott két falut:
Chulascygethe-t és Wythow-t elfoglalta, Pukur faluban Jakab fia: Miklós nevű
familiárisával 20 ökröt és […] lovat leöletett, mivel János apjával perben áll. A bán
felkéri a káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében László fia:
Bertalan vagy István fia: Kun-nak mondott (dictus) János vagy Voyhna fia: Iván báni
ember a fentiekről a vizsgálatot lefolytatja. Kelt Zagrabie, feria tertia post octavas
sancti Jacobi apostoli, anno Domini Mmo CCCmo quinquagesimo tertio.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára AA Aszuágy 5/1/23
(pozsegai káptalan, 1353. szeptember 23.) = MOL DL 103 283
196. (9.) 1353. augusztus 12. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja Pál egykori királynéi tárnokmester
fia: Pál (akinek a nevében a boszniai káptalan ügyvédvalló levelével Turcech fia:
László jelent meg) és a Péter fia: Leukus közötti pert, melyet előző perhalasztó
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oklevelével augusztus 1-re (in octavis festi beati Jacobi apostoli) halasztott, a felek
akaratából tovább halasztja október 6-ra (ad octavas festi beati Michaelis archangeli).
Kelt Zagrabie, duodecimo die termini prenotati, anno Domini MCCCoLo tertio.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Békássy = MOL DL 41 217
Kiadás: Smič. XII. 141. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Leukus filio Petri contra magistrum Paulum filium Pauli condam bani ad
octavas festi beati Michaelis archangeli prorogatoria
197. (10.) 1353. szeptember 14. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánjának ítélete értelmében Ran-i Mátyás
fia: Mike [1353.] szeptember 14-én (in octavis festi Nativitatis Virginis gloriose) a
zágrábi káptalan előtt 12 szlavón nemessel tartozik esküt tenni Ligerius fia: Péterrel,
István herceg kamaraispánjával szemben, miszerint társaival [1353.] július 20-án
(sabbato proximo post festum Divisionis apostolorum) Péter szolgáit (akik 57
márkányi új denárt (denarios nove monete quinquaginta septem marcarum) a herceg
Kőrös várában lévő kamarájában váltottak) nem verték meg és a pénz nem hordatta
szét a piacozókkal (forenses) és Pétert a szállásáig nem követte és nem akarta sem őt,
sem a familiárisait meggyilkolni.
Tartalmi átirat: zágrábi káptalan, 1353. szeptember 16. (MOL MKA Collectio
Kukuljevicsiana = MOL DL 35 858)
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevél kiadása: Smič. XII. 144. sz.
198. (11.) 1353. szeptember 15. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Kozma báni ítélőmester
(prothonotarius) és báni ember Vereuche város, valamint Lyzkouch-i Vitalis fia:
Balázs, Lachchynk-i István fia: Lőrinc, Dénes fia: Bokou, Márton fia: János, Dezső
fia: Miklós, Rubyn fia: János és Miklós fia: Pál Vereuche-vel szomszédos és határos
nemesek földjére kimegy, a felek földjeit Mária királyné privilégiuma szerint bejárja,
mind a két fél részére a földjét a saját jogában meghagyja és iktatja és ha vitás kérdés
marad, azt Istent és az isteni igazságosságot szem előtt tartva megítéli és iktatja
valamely félnek. A bán erről október 6-ra jelentés kiállítását kéri.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1353. október 21. (MOL MKA NRA,
590/27. = MOL DL 33 408)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 204. sz.
199. (12.) 1353. szeptember 19. (Knin)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt az István szlavón-horvát-dalmát
herceg parancsából, a hercegi jogok visszaszerzése céljából, Horvátország minden
nemese és bármilyen rendű és rangú embere számára, szeptember 19-én (feria
secunda proxima post festum Nativitatis beate Virginis) Kninben tartott közgyűlésen
(generalis congregatio) Balázs, knini érsek elmondta, hogy senki, különösképpen a
fegyverrel vagy nyíllal szolgáló nemesek és mások sem fizetik a tizedet neki és
egyházának és ezért jogaikban és jövedelmeikben súlyos károkat szenvednek. A
horvát nemesek képviseletében Corbavia-i Curiacius fia: Gergely és Ugrinus fia:
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Budislaus ezzel szemben kijelentették, hogy a következő módon tartoznak fizetni a
tizedet a knini püspöknek és egyházának: évenként a 10 jobbágynál többel
rendelkező nemes vagy birtokos maga és egy jobbágya nem tartozik tizedet adni, a
többi jobbágy pedig a szokásos tizedet fizeti. Aki öt jobbágynál többet birtokol csak
maga mentesül, jobbágyai a szokásos tizedet fizetik. Aki öt jobbágynál kevesebbet
bír, azokkal együtt tartozik tizedet adni. A bárányokból, bakokból, méhekből,
malacokból héttől tíz darabig természetben kell a tizedet fizetni, 10 darab alatt egy
bolanch-ot a bárányok és a kaptárok után, a bakok és sertések után közepes bolanchot kell adni. Tizenhat bárány és bak és más, felsorolt tizedköteles állat után két
közepeset kell természetben adni, húsz és több után természetben kell adni. A
püspöknek megvan a lehetősége, hogy a zsupánt (supanum) a saját kerületében (in
provincia sua seu districtus) állíthassa, akit ő akar. Erről a bán függő, autentikus
pecsétjével ellátott oklevelet bocsát ki. Kelt in Tyninio, decimo die termini
congregationis nostre prenotate, anno Domini MCCCLo tertio.
Átirat: Smičiklas szerint Senj levéltárában, Szécsi Miklós 1366. március 7-én kelt
átiratából.
Kiadás: Smič. XII. 146. sz., Katona, Hist. crit. X. 74-76. p.
Megjegyzés: a MOL adatbázisában nem szerepel.
200. (13.) 1353. október 6. után
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja a verőcei polgárok és Magyar Pál közötti
pert Pál nevében, a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével megjelent serviense
és ügyvédje (procurator) Rawaz-nak mondott (dictus) Miklós kérésére elhalasztja
1353. október 18-ra (ad octavas beati Martini confessoris), 12 márka büntetés
mellett.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1354. február 1.(MOL MKA NRA
590/26 = MOL DL 33 407)
Megjegyzés:
Hahót
Miklós
szlavón-horvát
említő
oklevelét
lásd:
Regesztagyűjtemény, 208. sz.
201. (14.) 1353. október 6. előtt
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja előtt a Vereuche-i polgárok és hospesek
ügyvédjeikül vallják János előljárót (villicus) valamint polgártársaikat: Mihály fia:
Györgyöt és Péter fia: Benedeket.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1354. február 1. (MOL MKA NRA
590/26 = MOL DL 33 407)
Megjegyzés:
Hahót
Miklós
szlavón-horvát
említő
oklevelét
lásd:
Regesztagyűjtemény, 208. sz.
202. (15.) 1353. október 18.
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja az előtte október 18-án (anno Domini
MCCC quinquagesimo tercio, in festo beati Luce evangeliste), a zágrábi káptalan
képviseletében megjelenő János Guerche-i archidiaconus kérésére átírja és
megerősíti [I.] Lajos király 1345. június 24-én (in festo Nativitatis beati Johanni
baptiste, anno Domini MCCCXL quinto) kelt diplomáját (melyben az uralkodó átírta
és megerősítette a pozsegai káptalan 1345. május 29-én (in octavis sancte Trinitatis,
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anno ab incarnatione Domini MCCCXL quinto) kelt oklevelét), mivel azt az utak
veszélyei miatt nem merik magukkal vinni.
Eredeti: HDA ACZ AA 23/4. = MOL DF 256 482
Másolat: HDA ACZ Liber acclavatus seu statutorum Zagrabiensis = MOL DF 291
740
Kiadás: Mon. Hist. Ep. Zagr. 128-129. p.
Pecsét: függő
203. (16.) 1353. október 18.
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja az előtte 1353. október 18-án (anno Domini
MCCC quinquagesimo tercio, in festo beati Luce evangeliste) a zágrábi káptalan
képviseletében megjelenő János Guerche-i archidiaconus kérésére jelenleg használt
pecsétjével megerősített oklevelében átírja és megerősíti saját, 1345. január 1-én (in
festo Circumcisionis Domini, anno eiusdem MCCCXL quinto) kelt, előző
bánságának idején használt pecsétje alatt kelt oklevelét.
Másolat: HDA ACZ Liber acclavatus seu statutorum Zagrabiensis = MOL DF 291
740
Kiadás: Mon. Hist. Ep. Zagr. 127-128. p.
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán átírt oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 117. sz.
204. (17.) 1353. október 21. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja tudtul adja, hogy Jakab fia: János
Vereuche-i előljáró (villicus), Domonkos fia: Benedek, Fábián fia: Pál és Péter fia:
Benedek a Vereuche-i polgárok nevében az egyik részről, a másikról pedig
Lyzkouch-i Vitalis fia: Balázs, Lachchynk-i István fia: Lőrinc, Dénes fia: Bokou,
Márton fia: János, Dezső fia: Miklós, Rubyn fia: János és Miklós fia: Pál Vereuchevel szomszédos és határos nemesek másrészről szeptember 15-én (in octavis festi
Nativitatis Virginis gloriose), Kozma báni ítélőmester (prothonotarius) és báni
ember, valamint a zágrábi káptalan tanúbizonysága: Jakab prépost és Mihály
kanonok jelenlétében a város Mária királyné privilégiumában foglalt határait mind a
két fél okleveleinek bemutatása után tartoznak bejárni, a feleknek saját jogukon
meghagyni és iktatni és ha valamelyik rész vita tárgyát képezné, azt a helyszínen
megítélni és az ügy teljes lefolyásáról a zágrábi káptalan oklevele által október 6-ra
(ad octavas festi beati Mychaelis archangeli venturas) a bánnak jelentést tenni. Akkor
János előljáró (villicus), Mihály fia: György és Péter fia: Benedek Vereuche-i
polgárok polgártársaik képviseletében, a bán ügyvédvalló levelével, valamint Balázs,
Lőrinc, Bokou, János, Miklós, János és Pál nemesek megjelentek a bán ítélőszéke
előtt és bemutatták a zágrábi káptalan oklevelét, mely szerint Kozma báni ember, a
zágrábi káptalan tanúbizonyságul kiküldött embereivel: Jakab préposttal és Mihály
kanonokkal szeptember 15-én (in octavis festi Nativitatis Virginis gloriose) és a
további napokon Vereuche határaira kiszálltak, megtekintették mind a két fél
bemutatott okleveleit és a határokat Mária királynő oklevelének megfelelően a
következőkben állapították meg és állították fel, mind a két fél egyetértésével.
Először Rubik fiainak Byk nevű birtokával: Korenyk vize mellett egy körtefa alatt
földjel, dél felé fordul, az Aranyas-ről Vereuche-re tartó út, nyugat felé fordul, berchben tul-fa, nyugat felé egy másik tul-fáig, dél felé fordul, Orynagoricha nevű domb,
dél felé vissza az úthoz egy másik tul-fáig, átkel az úton dél felé, Miklós fia: Pál
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birtoka melletti út, Pál erdeje. Miklós fia: Pál birtokával: az út melletti erdőnél
kezdődik, az úton dél felé halad a Grabrech vizéig, földjel, a vízen átkelve a Vaaskaról Vereuch-re menő út. István fia: Lőrinc Kathynk nevű birtokával: az út mellett
földjel, dél felé haladva hársfa alatti földjel, itt szomszédos Mauricius fia: Somin
földje, dél felé halad, szederbokor, a népnyelven Erezcuyn-nak nevezett erdő széle. a
Szent György (santo Georgio) felől Vereuche-re tartó út, az úton dél felé fordul, a
Koprina vize mellett földjel, Koprina vize. Vitalis fia: Balázs Topoloch nevű
birtokával: a Kanya faluból Vereuche-re tartó út, ahol a Thopoloch folyó keresztezi
az utat. Földjel, a földjel mellett bozótos, az úton kelet felé fodrul Vereuche fel. a
Bersthanouch folyó kikötője, a folyó folyásával szemben dél felé halad, a Gyasteluk
nevű birtokig, a folyásssal szemben a hegy alatti másik kikötőig megy. Dénes fia:
Bokou Moykach nevű földjével: a kikötőnél kezdődik, nyugat felé fordul, Balázs fia
van a folyó másik oldalán, a hegy alatt marad, almafa alatt földjel, nyugat felé halad
Márton Martinouch nevű földjéig. Márton fiainak: Dénesnek, Jánosnak és Lőrincnek
nem járták be a birtokát, de más oklevelek alapján bizonyították. Dezső fia: Miklós
birtokával: Zelna folyó, Lypoa nevű birtok irányában halad, a régi úton a hegy alatt,
jobb felé fordul, tüskebokorok, Vereuche vize felé halad, nyugat felé keresztezi azt, a
Vereuche-ről Izdench-re tartó nagy út, Lypoa felé halad az úton egy földjelig, ami
elválasztja Lypoa-t és Dezső fia: Miklós birtokát a Vereuche-i polgárok földjeitől. A
bán az oklevél megismerése után háromszor megkérdezte mind a két felet, hogy az
így lefektetett határokat meg akarják-e tartani, és mind a polgárok, mind a nemesek
azt válaszolták, hogy ezeket meg akarják őrizni, a bán a két fél közötti határokat örök
időkre való birtoklásra adja át és mind a két félre a fentebb leírt határokkal
kapcsolatban a másikkal szemben örökös hallgatást parancsol. A bán erről függő,
autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, sedecimo die octavarum
festi beati Mychaelis archangeli predictarum, anno Domini MCCCo quinquagesimo
tercio.
Eredeti: MOL MKA NRA, 590/27. = MOL DL 33 408
Kiadás: Smič. XII. 153. sz.
Pecsét: függő
205. (18.) 1353. november 18. után
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja a verőcei polgárok és Magyar Pál közötti
pert Pál ügyvéde (procurator), Rawaz-nak mondott (dictus) Miklós kérésére
elhalasztja 1354. január 8-ra (ad octavas diei Strennarum proxime elapsas), 24 márka
büntetés mellett.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1354. február 1.(MOL MKA NRA
590/26 = MOL DL 33 407)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 208. sz.
206. (19.) 1354. január 7. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja István, a Garyg-hegyi Szent Ágoston
pálos kolostor priorja és Raphael testvér kérésére függőpecsétes oklevelében átírja és
megerősíti a csázmai káptalan 1353. július 3-án (feria sexta proxima ante octavas
festi beatorum Petri et Pauli apostolorum, anno Domini Mo CCCo quinquagesimo
tercio) kelt oklevelét a kolostor birtokának határbejárásáról. Kelt Zagrabie, secundo
die festi Epiphanie Domini, anno eiusdem MoCCCo quinquagesimo quarto.
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Eredeti: MOL MKA Acta Paulinorum, Garig 1/42 = MOL DL 35 208
Átirat: 1. MOL MKA Acta Paulinorium, Garig 3/6. (I. Lajos, 1363. március 21. >
csázmai káptalan, 1403. január 11.) = MOL DL 35 209
2. MOL MKA Acta Paulinorum, Garig 2/40 (csázmai káptalan, 1381. április
26. > Szécsi Miklós országbíró, 1381. május 28.) = MOL DL 35 206
3. MOL MKA Acta Paulinorum, Garig, 3/21. (I. Lajos, 1363. március 21. >
Zsigmond, 1406. április 17.) = MOL DL 35 210
4. MOL MKA Acta Paulinorum, Garig 4/7. (I. Lajos, 1363. március 21. >
Zsigmond, 1413. január 17.) = MOL DL 35 211
5. HDA ACZ ALC, Ser. I./G 20/388. (I. Lajos, 1363. március 21.) = MOL
DF 255 644
Említés: Szécsi Miklós országbíró, 1381. január 7. és 1381. május 20. (MOL MKA
Acta Paulinorum, Garig 2/49 = MOL DL 35 206)
Kiadás: Smič. XII. 164. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Az átírt oklevél kiadása: Smič. XII. 137. sz.
207. (20.) 1354. január 8. után
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja a verőcei polgárok és a Magyar Pál közötti
perben, mivel Pál többször is halasztást kért, de személyesen nem jelent meg a bán
előtt, vizsgálatot rendel el.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán (MOL Gyűjteményekből, MNM
törzsanyag, Békássy = MOL DL 41 217)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 208. sz.
208. (21.) 1354. február 1. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánjának január 8-án (in octavis diei
Strennarum), többek között Petewch fia: István kőrösi ispánnal, Iván fia: Dezső,
István herceg udvarbírójával és más nemesekkel tartott törvényszékén István fia:
Gergely bíró, Jakab fia: János, Mihály fia: György és Péter fia: Benedek a Wereuchei polgárok és vendégek (hospes) nevében (a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével)
bemutatták Máriának, Magyarország egykori királynéjának privielgiumát, a pécsi
káptalan határjáró levelét és magának a bánnak Magyar-nak mondott (dictus) Pállal
szembeni perhalasztó okleveleit és azt kérték, hogy a közöttük lévő perben hozzon
ítéletet. A bemutatott privilégiumokból kitűnt, hogy Imre, somogyi apát Mihállyal,
Pál királynéi tárnokmester jegyzőjével (notarius) Erzsébet királyné parancsa alapján
1352. november 8-án (in quindenis festi Omnium sanctorum) Wereuche város
(civitatis) határainak bejárására kiszállt, a határokat Mária királyné privilegiális
oklevele alapján bejárták és úgy találták, hogy a Derze nevű birtok – amelyet
Magyar-nak mondott Pál birtokol – Wereuche királynéi oklevélben foglalt határai
között fekszik és ezért Magyar-nak (dictus) mondott Pált megidézték a királyné
speciális jelenléte elé (specialis presencia reginalis), majd innét átkerült a per István
herceg jelenléte elé, 1353. augusztus 1-re (ad octavas beati Jacobi apostoli), és
ítélethozatalra a bán elé. A jelzett időponton a Wereuche-i polgárok ügyvédvalló
levéllel megjelentek, Pál nem jelent meg, ezért három márka büntetést vont magára,
de ügyvédje: Porozlow-i László a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével egy
későbbi időpontot kért az oklevelek bemutatásra, ezért azt a bán hat márka büntetés
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lefizetése mellett 1353. október 6-ra (ad octavas beati Mychaelis archangeli)
elhalasztotta. Akkor Rawaz-nak mondott (dictus) Miklós, Pál serviense és ügyvédje a
királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével ura nevében megjelent, de a hat márka
büntetést nem fizette le és egy másik időpontot kért az oklevelek bemutatására. A
bán a pert tizenkét márka büntetés terhe mellett elhalasztotta 1353. november 18-ra
(ad octavas beati Martini confessoris). Ekkor Pál nevében Rawaz-nak mondott
(dictus) Miklós jelent meg, szintén a királyi kápolnaispán ügyvédvalló levelével, de
nem fizette le a 12 márka büntetést, hanem új időpontot kért. A bán újra elhalasztotta
a pert, 24 márkás büntetés terhe mellett, 1354. január 8-ra (ad octavas diei
Strennarum proxime elapsas), minden további halasztás nélkül. Ekkor a
törvényszéken a Wereuche-i polgárok megjelentek, azonban Magyar-nak mondott
(dictus) Pál nem, nem küldött ügyvédet sem, nem fizette le a 48 márka büntetést. A
bán a törvényszéken jelen lévő nemesekkel együtt úgy döntött, hogy mivel a Derze
nevű birtok Mária királyné oklevele és a pécsi káptalan határjáró levele értelmében
Wereuche határain belül fekszik, ezért a nevezett birtokot minden tartozékával együtt
a polgároknak adja és Magyar-nak mondott (dictus) Pálra, valamint utódaira örökös
hallgatást parancsolnak. Erről a bán függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki
oklevelet. Kelt Zagrabie, vigesimo quinto die termini prenotati, anno Domini
millesimo CCCoLo quarto.
Eredeti: MOL MKA NRA 590/26 = MOL DL 33 407
Kiadás: Smič. XII. 167. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Erzsébet királyné 1352. november 8-án kelt oklevele nem található
meg.
209. (22.) 1354. március 4. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Zágrábban hat fogott bíró tartozik
megítélni az Iván fia: Dezső, István szlavón-horvát-dalmát herceg udvarbírója és
tárnokmestere és fia: Iván hercegi pohárnokmester valamint János fia: Miklós, Péter
fia: Lőrinc és Miklós fia: Péter Athyna-i nemesek közötti pert a Chazmafeu nevű
birtok valamint Dezső és Iván Pál nevű serviensének megsebesítése tárgyában,
[1354.] március 4-én.
Említés: zágrábi káptalan, 1354. március 8. (MOL MKA NRA 1509/22 = MOL DL
33 600)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XII. 171. sz.
210. (23.) 1354. március 16. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétben Beke fia: István báni ember
Chasmafeu birtokot bejárja és azt minden tartozékával együtt Iván fia: Dezsőnek,
István szlavón-horvát-dalmát herceg tárnokmesterének és udvarbírójának, valamint
fiának: Ivánnak, István herceg pohárnokmesterének iktatja.
Említés: zágrábi káptalan, 1354. március 20. (MOL MKA NRA 1509/23 = MOL DL
33 591)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XII. 174. sz.
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211. (24.) 1354. augusztus 19. előtt
Miklós szlavón-horvát bán a Pousa fia: Márk fia: János és Mykch egykori szlavón
bán fia: István közötti pert elhalasztja [1355.] január 20-ra. (ad quindenas Epiphanie
Domini)
Említés: Szécsi Miklós országbíró, 1358. október 25. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag 1895/7 = MOL DL 41 370)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása A.O.VII 241. sz. Mivel István herceg 1354.
augusztus 19-én hunyt el, az oklevél csak ezen időpont előtt kelhetett.
212. (25.) 1354. június 26. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi polgárokat (civium et
hospitium Grechensis de Zagrabie) képviselő Péter, zágrábi bíró kérésére
függőpecsétjével ellátott oklevelében átírja és megerősíti Lőrinc királynéi
tárnokmester 1346. február 1-én (anno Domini MCCCXL sexto, in die medie
quadragesime) kelt oklevelét. Kelt Zagrabie, feria quinta proxima post festum beati
Johannis baptiste, anno Domini Mo CCCmo Lmo quarto.
Eredeti: A.HAZU D-IV/35 = MOL DF 230 406
Említés: Miklós nádor fia: János tárnokmester, 1361. március 8.
Kiadás: Tkal. I./183. sz.
Regeszta: Stipišić, 622. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XIII. 79. sz., Tkal. I/242., a MOL
adatbázisában nem található meg.
213. (26.) 1354. december 6. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja Beke fia: Istvánnak, hercegnői
marturina-szedőnek és helyetteseinek megparancsolja, hogy a Garig hegyi (de monte
Garig) Szent Szűz kolostorban lakó remete atyáktól ne szedjék be a harmincadot,
mivel a Zágrábban, Szlavónia minden nemese számára december 2-án (feria tertia
proxima ante festum beati Nicolai confessoris) tartott közgyűlésén (generalis
congregatio) az atyák azt jelentették neki, hogy a marturinát sem [István] herceg
ideje alatt, sem az előző bánok alatt nem szedtek tőlük. Kelt Zagrabie, in festo beati
Nicolai confessoris predicti, anno Domini MoCCCoLo quarto.
Eredeti: MOL MKA Acta Paulinorum, Garig 1/43. = MOL DL 35 215
Kiadás: Smič. XII. 198. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
214. (27.) 1355. január 20. után
Miklós szlavón-horvát bán előtt [1355.] január 20-án (ad quindenas Epiphanie
Domini) Pousa fia: Márk fia: János Mykch egykori bán fia: Istvánnal szemben, a
Worbona nevű birtokkal (amelyen a Szent Tamás apostol tiszteletére emelt kápolna
van) kapcsolatos perben bemutatta a csázmai káptalan [IV.] Béla király 1244-ben
(anno Domini Mo CCmo quadragesimo quarto) kelt aranybulláját, valamint más
királyi, káptalani és báni tiltakozó, valamint vizsgálati okleveleket átíró diplomáját.
[IV.] Béla oklevele szerint a király Dénes szlavón hercegnek és bánnak adta hű
szolgálataiért Dezen örökös nélkül elhunyt embert Worbona nevű birtokát. [I.]
Károly király bemutatott oklevele értelmében Mykch bán és fiai: István és Ákos
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Márk fia: János és János fia: István minden birtokát és javát Fauch fia: János királyi
udvari ifjú előtt tartoznak visszaadni és János anyjának halála miatt elégtételt
tartoznak adni. [I.] Károly király másik bemutatott oklevele szerint Mykch bán és
fiai: István és János Malach-nak mondott (dictus) János, királyi udvari ifjú, királyi
ember kezeihez tartoznak átadni Márk fia: János és János fia: István minden javát és
birtokát és János anyjának halála miatt tartoznak elégtételt adni. A zágrábi és a
csázmai káptalan bemutatott okleveleiből kitűnt, hogy Pousa fia: Márk fia: János
saját és atyafia János fia: István nevében tiltakozott előttük, hogy amikor Miklós bán
királyi parancs alapján a Worbona nevű birtokot (amelyen a Szent Tamás tiszteletére
emelt kápolna van) Mykch egykori bánnak és fiainak iktatta, ők Miklós bán és Beden
királyi ember előtt Mykch egykori bánt és fiait, valamint mindenki mást eltiltottak a
birtok elfoglalásától. Ezen kívül bemutatták [Szécsi] Miklós szlavón bán 1346.
október 22-én (feria quarta proxima post octavas festi beati Martini confessoris, anno
Domini Mo CCCmo quadragesimo sexto) kelt oklevelét, miszerint a bán által tartott
közgyűlésen tiltakoztak, hogy Mykch egykori bán fia: István a Worbona nevű
birtokukat elfoglalta. Bemutatták továbbá vasvári Szent Mihály káptalan és a
veszprémi káptalan levelét, melyből kitűnt, hogy az [I.] Károly király által kiküldött
királyi emberek: Beren-i Herke és Borsyn-i Mihály fia: Miklós jelentése szerint
Pousa fia: János fia: István és Márk fia: János Márk özvegyét, János anyját nem ölte
meg és halálában teljesen ártatlanok, de a bán mindenüket el akarta foglalni, ezért
javaikból elűzte őket. A zágrábi káptalan két és a csázmai káptalan egy okleveléből
kitűnt, hogy Miklós bán 1353. augusztus 8-án (in quindenis festi beati Jacobi
apostoli, anno Domini Mo CCCo quadragesimo tercio) Kőrösön Szlavónia minden
nemesének általános közgyűlésén (generalis congregatio) János Gercha-i
archidiaconus – Jakab zágrábi püspök vikáriusa –, Dénes, a zágrábi káptalan dékánja
jelenlétében a következő döntés született: Mykch egykori bán fiai János fia:
Istvánnak és Pousa fia: Márk fia: Jánosnak Wrbona nevű birtokrészét (ahol a Szent
Tamás apostol tiszteletére emelt kápolna van) adják vissza.
Mykch egykori bán fia: István ezzel szemben azt állította, hogy a birtok
elfoglalásában ártatlan és bemutatta a keresztesek két és a csázmai káptalan egy
privilegális oklevelét, valamint a zágrábi káptalan két vizsgálati levelét. Assissio-o
Bernald testvér, a Glogoncha-i Szűz Mária kolostor prépostja és visitator generalis
per Hungariam és Sclavoniam per capitulum Sancti Sepulchri Domini, 1353.
szeptember 11-én (anno Domini Mmo CCCmo quadragesimo tertio, feria quarta
proxima post festum Nativitatis beate Virginis) kiadott okleveléből kitűnt, hogy a
prépost megfontolva Miykch egykori bán és fiai: István, Ákos, Lóránd, László és
Miklós szolgálatait, amelyeket az egyháznak, a volt prépostoknak és a testvéreknek
tettek és főleg azért, mert megvédelmezték az egyházat és a hozzá tartozó
jobbágyokat és mindig megfizették az egyházi földek után a cenzust, ezért az egyház
Worbona nevű birtokát (ahol a Szent Tamás tiszteletére emelt kápolna van) az
András prépost idejében bírt határokkal, minden tartozékával együtt Mykch bánnak
és fiainak adják, az András prépost oklevelében rögzített censuért és decimáért, amit
évente kell fizetni. Antiochia-i András testvér canonicus Iherosolimitani et prepositus
ecclesie beate Virginis de Glogoncha 1330-ban (anno Domini Mmo CCCmo tricesimo)
kiadott okleveléből kitűnt, hogy a prépost a konvent egyetértésével a Worbona-n (in
Worbona) fekvő földjüket (ahol a Szent Tamás tiszteletére emelt kápolna van)
Katalin asszonynak, Pousa fia: Márk özvegyének adja élete tartamára, minden
haszonvételével együtt, azon határok mellett, amelyekkel Wyd[us] fia: István bírta,
[… … … …] azzal a feltétellel, hogy a mondott predium-ért minden évben Húsvét
ünnepén (in festo Paschalis) négy pensát tartozik fizetni. A csázmai káptalan 1335.
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július 17-én (feria secunda proxima post festum Divisionis apostolorum, anno
Domini Mo CCCo tricesimo quinto) kelt oklevele szerint a káptalan Mykch bán
oklevelének kézhezvétele után elküldte B[…] fia: [….] báni emberrel
tanúbizonyságukat, Mátyás kanonokot, hogy a Worbona-n fekvő birtokot András
Glogoncha-i prépostnak iktassák, ha nem lép fel ellentmondás, akik a következőket
jelentették: a birtokra kiszállva, azt összes határosa és szomszédosa jelenlétében,
Pousa fia: Márk egyetértésével, ellentmondás nélkül András prépostnak és
konventjének iktatták. A zágrábi és a csázmai káptalan 1355-ben kiadott oklevelei
szerint Miklós fia: Péter és Pál fia: Bálint emberek a káptalanok tanúbizonyságának
jelenlétében a következőket tudták meg: a Zentamas nevű birtokot, ami Mykch bán
fia: István tulajdonában van, korábban Dezen nemes férfiú, Wydus fia: István és a
Glogoncha-i Szent Szűz egyház prépostja bírták.
Miklós bán az oklevelek bemutatása után igazságot akart szolgáltatni, de Márk fia:
János a pernek a következő időpontra való halasztását kérte. A bán a pert 1355.
február 25-re (ad octavas diei Cinerum) halasztotta el.
Említés: Szécsi Miklós országbíró, 1358. október 25. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag 1895/7 = MOL DL 41 370)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása A.O.VII. 241. sz.
215. (28.) 1355. február 18. előtt
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi káptalan és Zágráb város
polgárai (universos cives de monte Grech) között fennálló pert február 18-ra (in
octavis diei Cynerum) halasztja el.
Eredeti: A.HAZU D-V/5 = MOL DF 230 448
Kiadás: Tkal. I./232. sz., Smič. XII. 210. sz.
Pecsét: záró
216. (29.) 1355. február 22. (Lendva)
Linduv-i István fia: Miklós, egész Szlavónia és Horvátország bánja maga és fiai –
István, Ferenc és János – lelki üdévéért az ősei által alapított Szemenye-i minorita
(fratres Minores ordinis beati patris Francisci) kolostornak függőpecsétjével
megerősített oklevelében a következő adományt teszi. A szerzetesközösségnek
adományozza a Szemenye fölött található szőlőt, hegyvám fizetésének kötelezettsége
nélkül, a kolostortól délre a Malaka folyóig elhelyezkedő kaszálóval és a Malaka
nevű folyóval halászás céljára, ami egy ároknál kezdődik, egészen addig, ahol a
Malaka belép a Mura folyóba. Ezenkívül egy, a kolostor körül elhelyezkedő földet,
ahol a jobbágyok csak a szerzeteseknek tartoznak szolgálatokkal, adókkal és
ajándékokkal. A heti egy nap munkát, 12 dénár földbért, amit a Szemenye-i hospesek
szeptember 29-én (in festo beati Michelis archangeli) a bánnak szoktak fizetni,
tudniillik, minden egész telek után évente 12 bécsi dénárt, három alkalommal
ajándékot: Karácsonykor egy kakast és két kalácsot, Húsvét ünnepe körül tizenkét
tojást és két kalácsot, Szent Márton ünnepén egy pecsenyét és két kalácsot, ezentúl a
kolostor számára kell teljesíteniük. Ezenkívül a kolostor közelében elhelyezkedő
malmot, a vadászati és halászati jogokkal együtt is az atyáknak adományozza.
Mindezeket a bán örök időkre adományozza, utódait eltiltja ennek
érvénytelenítéséről, a szerzeteseket pedig a bármilyen címen való elidegenítésüktől.
A birtokok ügyeinek intézésénél a bántól vagy utódaitól kért ügyvéd (procurator)
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minden ügyben eljárhat. Kelt in Lindova, in castro nostro, in dominica Invocavit,
anno Domini 1355.
Kiadás: Collectio Hevenessiana T XXIX p 150-151., F CD IX/2. 452-453. p. Smič.
XII. 208. sz.
Megjegyzés: a MOL gyűjteményében nem található meg.
217. (30.) 1355. február 25. után
Miklós szlavón-horvát bán a Mykch egykori bán fia: István és Márk fia: János
közötti pert elhalasztja április 12-re (ad octavas Pashalis), mert Márk fia: János nem
jelent meg és a rá kirótt büntetést nem fizette meg.
Említés: Szécsi Miklós országbíró, 1358. október 25. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag 1895/7 = MOL DL 41 370)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása A.O.VII 241. sz.
218. (31.) 1355. március 8. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja a zágrábi káptalan és Zágráb város
polgárai (universos cives de monte Grech) közötti pert, melyet korábbi perhalasztó
oklevelével február 18-ra (in octavis diei Cynerum) halasztott, tovább halasztja
Zágrábba érkezésének nyolcadára (ad octavarum diem diei adventus nostri
Zagrabiam) Kelt Zagrabie, duodecimo die termini prenotati, anno Domini MCCCL
quinto.
Eredeti: A.HAZU D-V/5 = MOL DF 230 448
Kiadás: Tkal. I./232. sz. (március 1-re dátumozva), Smič. XII. 210. sz.
Pecsét: rányomott, záró
219. (32.) 1355. április 12. után
Miklós szlavón-horvát bán előtt 1355. április 12-én (ad octavas Pashalis) megjelent
Márk fia: János szemben Mykch egykori bán fia: Istvánnal szemben, lefizette a rá
kirótt bírságot és a pert a bánt 1355. április 13-ra halasztotta. Ekkor Sebestyén fia:
Fábián és ugyanazon Fábián fia: János a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével
Márk fia: János nevében Miklós bán előtt megjelentek és Mikcs bán fia: István
bemutatta Henrik Glogoncha-i prépost 1291. június 26-án (feria tertia proxima post
festum beati Johannis baptiste, anno Domini Mmo CCmo nonagesimo primo) kelt
oklevelét, mely szerint Henrik prépost Zentamas nevű birtokot minden tartozékával
együtt, minden éven június 24-én (festo beati Johannis) fizetendő 1 márkáért és
egyéb, az oklevélben meghatározott feltételek mellett Egyed fia: Pál comesnek adta
szolgálataiért. Miklós bán ez után megkérdezte Márk fia: János ügyvédjeit, hogy a
csázmai káptalan oklevele tartalmának ellent akarnak-e mondani, mire ők azt
válaszolták, hogy nem. Az oklevelek végighallgatása után úgy tűnt, hogy Márk fia:
János a Worbona-n lévő földet - amelyen a Szent Tamás apostol tiszteletére emelt
kápolna van – bár örökség jogán magáénak mondta, amit Mykch egykori bán fia:
István tőle erővel elfoglalt, István azonban oklevelekkel bizonyította, hogy azt
prédiális jogon bírja és Márknak, János apjának a beleegyezésével történt a
határjárás. Ezért a bán János Gercha-i, Dénes Maior Kemlek-i, Bendek zágrábi
archidiaconus-al és János zágrábi custos-al együtt a következő döntést hozta: a
Worbona-n lévő, vitatott birtokot, ahol a Szent Tamás apostol tiszteletére emelt
kápolna van – a csázmai káptalan oklevelében foglalt határok mellett Mykch fia:
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Istvánnak és örököseinek adja, prédiális jogcímen, Márk fia: Jánosra pedig ezzel
kapcsolatban örök hallgatást mérnek.
Említés: Szécsi Miklós országbíró, 1358. október 25. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag 1895/7 = MOL DL 41 370)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása A.O.VII 241. sz.
220. (33.) 1355. július 8. előtt
Miklós szlavón-horvát bán megparancsolja a zágrábi káptalannak, hogy küldje ki
hiteles emberét, akinek a jelenlétében Tamás fia: Dénes és István fia: Jakab báni
emberek kiszállnak a Worbona nevű birtokra és azt minden határosának és
szomszédosának jelenlétében, a csázmai káptalan korábbi oklevelében foglalt
határoknak megfelelően iktatják Mikcs bán fia: Istvánnak prediális jogon.
Említés: Szécsi Miklós országbíró, 1358. október 25. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag 1895/7 = MOL DL 41 370)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása A.O.VII 241. sz.
221. (34.) 1355. július (Zágráb)
Miklós Szlavónia és Horvátország bánja a Kastellanffy Péter és Sándor fiai: Jakab és
Gergely közötti ellentmondás miatti ügyet rendezi.
Regeszta: Stipisič, 309. sz.
Megjegyzés: a regeszta szerint: Elenchus archivum familiae Patačić (Elenki arhiva
obitelj Patačić) IV/8.
222. (35.) 1355. október 14. (Zágráb)
Miklós egész Szlavónia és Horvátország bánja előtt egyrészről Benedek fia: Jakab,
másrészről Jakab fia: Domonkos, mind a ketten Ruyche-i nemesek és Jakab
kijelentették, hogy Jakab a Velika és Ruysna folyók között elhelyezkedő és csak
hozzá tartozó birtokát – amit Mihály fia: Péter egykori kőrösi ispán és [Lackfi]
István, egykori szlavón-horvát bán albánjának privilégiuma értelmében Dan fiaitól:
Jakabtól, Mikustól és Tamástól törvényes úton visszakapott – Jakab fia:
Domonkosnak és örököseinek, Domonkos Varasd megyében (in comitatu
Varosdiensi) fekvő Zelnicha nevű birtokának egy részéért cserébe adja. Minden
birtokra vonatkozó oklevelét átadja a bán színe előtt, kötelezve magát arra, hogy ha
Jakab fia: Domonkos nem tudja azt békében birtokolni, akkor visszaveszi és a
cserebirtokot visszaadja. Kelt Zagrabie, feria quarta proxima ante festum beati Galli
confessoris, anno Domini MCCC quinquagesimo quinto.
Eredeti: A.HAZU D-V/6. = MOL DF 230 449
Kiadás: Smič. XII. 230. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
Paksi Leusták (1356-1362)
223. (1.) 1357. május 24. előtt
Leusták Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója (vicarius generalis) felkéri
a zágrábi káptalant, hogy a Moroucha-i Jakab fia: Taysa és testvérei: Mihály és
György valamint Moroucha-i Irethlen és fia: Gergely közötti perben mind a két fél
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részére küldje ki tanúbizonyságát, akik jelenlétében Miklós fia: Antal vagy Berk fia:
Beke - Taysa és testvérei részére - illetve Radomerius fia: Miklós vagy Scentpeter-i
Ábrahám fia: István - Irethlen és Gergely részére - küldött báni emberek, valamint
Cheh-i Márton fia: Péter báni ember – aki a felek között lezajlott első határjárás
közreműködője volt – május 24-én (feria quarta proxima ante festum Penthecostes)
Pezaar és Heeg nevű birtokrészekre kimennek, annak összes szomszédosát
összehívják, a felek vagy képviselőik jelenlétében a zágrábi káptalan Taysa és
testvérei helyszínen bemutatott oklevelében felállított határokat bejárják és
megállapítják, hogy a birtokok határjeleinek kiigazítása óta új határjeleket állítottak-e
fel és a határjeleket Irethlen és Gergely lerombolta-e és a földben kinek a magja van
és a helytartó erről május 31-re (ad octavum diem dicte ferie quarte) jelentés
kiállítását kéri.
Említés: Paksi Leusták szlavón vicarius generális, 1357. június 11. (A.HAZU D5/15 = MOL DF 230 460)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón vikárius említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 224. sz.
224. (2.) 1357. június 11. (Zágráb)
Leusachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója (vicarius
generalis) előtt az általa május 1-én (in octavis festi sancti Georgii martiris),
Zágrábban a király személyében Szlavónia nemeseinek, valamint minden rendű és
rangú emberének tartott közgyűlésén (generalis congregatio) Moroucha-i Jakab fia:
Taysa – testvéreit: Mihályt és Györgyöt is képviselve törvényes ügyvédként –
Moroucha-i Irethlennel és fiával: Gergellyel szemben kijelentette, hogy Irethlen és
Gergely Pezaar-nak és Heeg-nek nevezett birtokainak a zágrábi káptalan Taysa által
bemutatott oklevelével összhangban kölcsönösen elkülönített határjeleit az
egyezkedéssel szemben megsemmisítették és Pezaar birtok egy részét maguknak
elfoglalták, amelyeket még Taysa és testvérei vetettek be. Ezzel szemben Irethlen és
Gergely kijelentették, hogy a határok lerombolásában ártatlanok, de nem tagadták,
hogy egy közösen birtokot földet nem ők vetettek be, és kijelentették, hogy jóllehet a
Pezaar és Heeg birtokok elhatárolása idején békésen megegyeztek egymás között, és
néhány határjel fákra volt felróva, mégis mostanáig nem voltak föld- vagy fajelek a
birtokok örökös elválasztására felállítva. A bán a zágrábi káptalannak parancsba
adta, hogy küldje ki mind a két fél részére hiteles emberét, akik Miklós fia: Antal
vagy Berk fia: Beke, Taysa és testvérei részéről, illetve Radomerius fia: Miklós vagy
Scenzpeter-i Ábrahám fia: István Irethlen és Gergely részéről küldött báni emberek,
valamint Cheh-i Márton fia: Péter báni ember jelenlétében jelenlétében – aki az első
határjárás közreműködője volt – május 24-én (feria quarta proxima ante festum
Penthecostes) Pezaar és Heeg nevű birtokrészekre kimenve, annak összes
szomszédosát összehíva, a felek vagy képviselőik jelenlétében a zágrábi káptalan
Taysa és testvérei helyszínen bemutatott oklevelében kölcsönösen felállított
határokat az elsőtől és az utolsóig bejárják. Meg kell állapítani, hogy a birtokok
határjeleinek kiigazítása ideje óta új határjeleket állítottak-e fel és vajon a zágrábi
káptalan oklevelében foglalt határokat Irethlen és Gergely lerombolta-e és a földben
kinek a magja van és erről május 31-re (ad octavum diem dicte ferie quarte) jelentés
kiállítását kérte. A fenti időponton Taysa (képviselve testvéreit: Mihályt és Györgyöt
is, a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével) és Irethlen fia: Gergely (képviselve
apját a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével) megjelentek a helytartó színe előtt és
elmondták, hogy a zágrábi káptalan Miklós fia: Antal, Vencel fia: Jakab fiai részéről
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és Ábrahám fia: István, Irethlen és fia részéről küldött báni emberrel együtt Jánost,
prebendarius-át küldte ki a fenti ügy elvégzésére, akik azt jelentették, hogy május 24én (feria quarta supradicta) a Pezar és Heegh nevű birtokokra kiszállva a zágrábi
káptalan oklevelének tartalma szerint – amit Taysa eredetiben bemutatott – a föld
határait az első határjeltől az utolsóig bejárták és a felek akaratából a szükséges
helyekre elhelyezték, és megállapodtak, hogy az akkor megállapított határokat nem
szegik meg és nem rombolják le. Ha valamelyikük ezt mégis megkísérli, büntetést
von maga után. A határok a következők: az első határjel a Znos nevű völgyben a
Dubenirech nevű hegy mellett és Irethlen szántóföldje alatt; Jarozlafeu nevű hegyen
egy cseresznyefán, a Drenoua-i nemesek határjele mellett innen keletre fordul;
körben Irethlen szántóföldjén; Jarozlaufeu nevű hegy csúcsán, tölgyfa, amely az
előző oklevélben mint első határjel szerepel; délnek fordul a régi úton; elér egy fa
alatt levő földjelhez; tölgyfánál határjel; a régi úton két fánál lévő határjel; a
várnépek határjele; két fa; bükkfánál határjel, ami egy köves út közelében van; a
várbeliek két fánál levő határjele; újra a várnépek határjele; két fa; a várnépek fája,
két bükkfa; berkenyefa; az út két oldalán kereszt jele; Gradech nevű hegy, aminek a
csúcsán a várnépek határjele van, kis erdő; fel a hegyre a régi útig; a régi úton egy
szőlőig; a már említett Jakab és Irethlen szántóföldje. A felek a vicarius generalis
előtt a káptalan oklevelének ismertetése után kinyilvánították, hogy a közöttük
létrejött egyezséget meg akarják tartani és őrizni. A vicarius generalis erről a
vicariussága alatt használt pecsétjével megerősített oklevelet ad ki a feleknek. Kelt
Zagrabie, duodecimo termini prenotati, anno Domini MCCC quinquagesimo
septimo.
Eredeti: A.HAZU D-5/15 = MOL DF 230 460
Kiadás: Smič. XII. 308. sz.
Pecsét: függő
225. (3.) 1357. október 15. (Zágráb)
Leustachius Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartójától (vicarius
generalis) Vidycha-i István fia: Imre a maga és rokonai (proximi), valamint frater
patruelis-ei: András fiai: Péter és András, Jakow fia: István és András fia: Fülöp
nevében kérte, hogy a Polana nevű, a Dubycha-i kerületben (in districtu) fekvő
birtokukat járassa be. A vicarius felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében András fia: Miklós vagy Gergely fia:
Bogdozlow vagy Gora-i Sándor fia: Brokwn vagy ugyanazon Sándor fia: Mausa báni
ember a szomszédosok és határosok jelenlétében bejárja a birtokot és iktatja
Imrének, Péternek, Andrásnak, Istvánnak és Fülöpnek azzal a joggal, amivel
hozzájuk tartozik, az esetleges ellentmondókat pedig megidézik a helytartó színe elé.
Kelt Zagrabie, die dominico proximo ante festum beati Luce euangeliste, anno
Domini MCCCL septimo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Blagay család levéltára, 36. (zágrábi káptalan,
1357. november 11. > Paksi Leusták szlavón vikárius, 1357. november 8.) = MOL
DL 66 520
Kiadás: Cod. Blag. 75. sz., Smič. XII. 326. sz.
Megjegyzés: a zágrábi káptalan átíró oklevelének kiadása: Smič. XII. 327. sz. Paksi
Leusták szlavón vikárius átíró oklevelét lásd a gyűjtemény … száma alatt.
226.

(4.) 1357. november 8. (Zágráb)
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Lesutachius Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója (vicarius
generalis) az András fiait: Andrást és Istvánt, valamint András fiát: Fülöpöt
képviselő Vodicha-i István fia: Imre kérésére átírj és megerősíti a zágrábi káptalan
1357. november 2-án (secundo die post festum Omnium sanctorum) kelt levelét. Kelt
Zagrabie, in octavis festi Omnium sanctorum supradicti, anno Domini MCCCo
quinquagesimo septimo prenotato.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Blagay család levéltára, 36. = MOL DL 66 520
Kiadás: Smič. XII. 331. sz., Vjesnik VIII. 230-231.
Pecsét: függő
Megjegyzés: az átírt oklevél kiadása: Smič. XII. 327. sz.
227. (5.) 1357. december 1. (Zágráb)
Leustachius Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója (vicarius
generalis) előtt egyrészről Lonya-i Benchench ~ Benchech fia: György és Jakab fia:
Miklós (a Lelez-i konvent ügyvédvalló levelével képviselve testvéreiket: Benchech ~
Benchench fia: Jánost és Jakab fia: Lászlót), másrészről Megeryche-i Mihály fia:
György, István egykori szlavón-horvát-dalmát herceg prothonotariusa (a csázmai
káptalan ügyvédvalló levelével képviselve feleségét: Katalin asszonyt, Moyus fia:
Mihály lányát) a következő bevallást tették: Benchench ~ Benchech fiai és Jakab fiai
Lonya-i Powsa lánya: Magytha asszony (György anyósa) leánynegyede miatt járó
elégtétel fejében Powsa birtokaiból az asszonynak, rajta keresztül lányának: Katalin
asszonynak és vejének: Györgynek, valamint leszármazottaiknak adják a Kőrös
megyében fekvő Mersencha birtok felét. Mivel az asszonnyal perben vannak, kérik a
helytartót a hogy a birtokot a csázmai káptalan tanúbizonysága jelenlétében
december 8-án (iam ventura feria sexta) járassa be, választassa ketté és felét iktatassa
Györgynek és Katalin asszonynak, valamint leszármazottaiknak, azzal a feltétellel,
hogy ha Benchench ~ Benchech fiai, János fiai vagy leszármazottaik Mersencha
birtok felének élvezetében Györgyöt, Katalint és leszármazottaikat nem tudják
megőrizni, akkor helyette a Kőrös megyében fekvő Thopolcha nevű birtokuk felét,
mely Mersencha birtok felével egyenlő értékű, tartoznak átadni. Datum Zagrabie,
secunda die festi beati Andree apostoli, anno Domini Mo CCCo quinquagesimo
septimo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család, jelzet nélküli oklevelek = MOL
DL 104 539
Pecsét: függő
Kiadás: Karácsonyi, Die ersten Lónyay, 23. sz.
Megjegyzés: az eredeti oklevél az 1912-es kiadás óta csonkult, ma csak körülbelül a
fele van meg.
228. (6.) 1357. december 13. előtt
Leustachius Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója (vicarius
generalis) felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a
jelenlétében Vrusya-i János fia: János vagy Syneth-i Péter fia: Konrád vagy Musynai András fia: András, vagy testvére: Chak a helytartó emberének kiszáll a
Fakasfeulde nevű birtokra, azt a szomszédosok és határosok jelenlétében iktatja
1357. december 13-án (octavo die festi beati Nicolai confessoris) [Katalin]
asszonynak és férjének Megeriche-i Mihály fia: Györgynek és erről jelentés
kiállítását kéri.
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Említés: Paksi Leusták szlavón vikárius, 1358. január 24. (MOL Gyűjteményekből,
MNM törzsanyag, Zarka = MOL DL 41 332)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón vikárius említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 230. sz.
229. (7.) 1357.
Paksi Leusták Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója a
Garbanak-i Péter [és Garbanak-i Beke fia: István] közötti, a birtokosztály miatti pert,
melyet előző perhalasztó oklevelével a báni sereg hadoszlásának 15. napjára
halasztott, [tovább halasztja]. Kelt millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Balassa család 79. = MOL DL 65 760
Megjegyzés: 1. az oklevél igen rossz állapotban van, a szöveg néhány szava csak az
újkori másolat alapján rekonstruálható.
Regeszta: Fekete Nagy-Borsa: Balassa 110., MOL-CD
230. (8.) 1358. január 24. (Zágráb)
Leustachius, Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója (vicarius
generalis) a Farkasfeulde nevű birtok iktatására – ami Moyus fia: Mihály fia: János,
Kőrös megyében fekvő Chersnew nevű birtokának területén van, és Mihály fia:
János azt nővérének: Katalinnak, Megeriche-i Mihály fia: György, István egykori
herceg ítélőmestere (protonotariusa) feleségének és ezúton Györgynek a vicarius
békéltető oklevelével összhangban adta – a bán és a csázmai káptalan emberének
kiküldése volt szükséges, ezért a bán felkérte a káptalant, hogy Vrusya-i János fia:
János vagy Syneth-i Péter fia: Konrád vagy Musyna-i András fia: András, vagy
testvére: Chak báni emberrel együtt küldje ki tanúbizonyságát, akik 1357. december
13-án (octavi die festi beati Nicolai confessoris) a Farkasfeulde nevű birtokra
kimennek és miután összehívták a határosokat, különösképpen Mihály fia: Jánost, azt
maga Mihály fia: János minden tartozékával együtt bejárva és elválasztva a többi
birtoktól, a saját kötelezettségének fenntartása mellett [Katalin] asszonynak és
Györgynek iktatja és erről jelentés kiállítását kéri. A csázmai káptalan válaszlevelét a
helytartó számára 1358. január 13-án (in octavis festi Epiphanie Domini) tartott
törvényszékén [Katalin] asszonynak és Györgynek az ügyvédje mutatta be. A
káptalan János fia: János báni emberrel Péter kanonokot küldte ki az iktatás
elvégzésére, akik végül jelentették, hogy [1357. december 13-án (octavis die festi
Nicolai confessoris)] kimentek a Farkasfeulde nevű birtokra és Mihály fia: János – a
vicarius oklevélben kifejtett feltételek mellett – György mesternek és feleségének,
valamint örököseiknek tartozott adni. [János] a báni és a káptalani embere, az összes
szomszédos és különösképpen Moyus fia: Sándor, […] fiai: György, Moyus és
Miklós jelenlétében a birtokot minden tartozékával együtt ellentmondás nélkül
Györgynek és feleségének, valamint leszármazottaiknak örökös birtoklása iktatta.
Farkasfeulde nevű birtok határai: kelet felől indul a Cheresnw felé menő út mellett,
elfordul […..], a régi úton fel a hegyre, kelet felé az út mellett két földjel, dél felé
fordul, hársfa, [….], a hegyen két földjel, a hegyen tovább egy nagy árok kezdetéhez,
két nagy földjel, az úton […] felé, dél felé fordul két földjelhez, Moyus fia: Sándor
és Moyus fia: Mihály fia: János határaihoz tart, az út elfordul […] Miklós nádor és
testvérének Bokona nevű földjének szomszédsága, nyugat felé fordul, két földjel,
mindig a nádor földjének szomszédságában, […] kelet felé fordul, Sándornak és
fiainak, valamint Mihály fia: János szomszédsága, két földjel, egy völgy szájánál két
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földjel, a völgyben a Slozua nevű folyóig, kelet felé két földjel, kelet felé fordul egy
völgyön keresztül, egy út mellett két földjel, észak felé fordul, egy völgy szájánál két
földjel, újra kelet felé fordul egy hegyhez, […] az úton vissza kelet felé az első
földjelhez. A bán jelen oklevelével megerősíti a birtok iktatását és erről
függőpecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, duodecimo die termini
prenotati, anno Domini Mo CCCo Lmo octavo.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Zarka = MOL DL 41 332
Másolat: GYMSML Sopron, Csornai konvent hiteleshelyi levéltára: Copiae
litterarum, 4640/145 (1781) = MOL DF 286 775
Kiadás: F. CD. IX/2. 369. sz., Smič. XII. 408. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Smič.-nál 1358. december 24-i dátummal szerepel.
231. (9.) 1358. február 9. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója (vicarius
generalis) tanúsítja, hogy Pukur-i Pál fia: Miklós minden bírságnak, amelyeket a
Miklós apja, Pál a mindenkori szlavón bánok előtt, és elhunyta után Miklós, Paksi
Leusták előtt, szemben Rodyk fia: Domonkossal, Rodyk fia: Leukus fiai és Kuchyani János fia: Miklós deákkal (litteratus) szemben, a Pukur-i kerületben (districtus)
fekvő Scenchmyhal nevű birtok miatt – amelyet Pál Albert keresztes vitéznek, ő
pedig Rodyn fia: Domonkosnak, Leukus fiainak és Miklós deáknak (litteratus)
zálogosított el – folytatott perében róttak ki, eleget tett. Kelt Zagrabie, in octavis festi
Purificationis Virginis gloriose, anno Domini Mo CCCo Lmo octo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára AA Pekér 5/1/8. =
MOL DL 100 069
Pecsét: rányomott, hátlapon
232. (10.) 1358. március 20. előtt
Leusták egész Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója (vicarius generalis)
a zágrábi káptalannak. Királyi felhatalmazás alapján zágrábmezei (de Campo
Zagrabiensi) Iván fia: Iván mester birtokait: Puztadulsycha-t, amelyet a Toplica-i
egyháztól bérel (nomine feudario) és Tornouch-t Selyn királyi vár földjeitől és
erdeitől emberei közreműködésével el akarja választani. Ezért felkéri a zágrábi
káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Jakab vikáriusi
ítélőmester (prothonotarius) és Márton fia: Péter Zanabor-i várnagy, különös
vikáriusi kiküldöttek Iván fia: Iván birtokaira kiszállva, Selyn vár összes, Iván fia:
Iván birtokaival szomszédos népei és Zeuke fia: István várnagy jelenlétében a
birtokok határait bejárják, ahol szükséges új határjeleket emelnek, elválasztják Selyn
vár földjeitől, valamint erdeitől és Ivánnak iktatják.
Említés: zágrábi káptalan, 1358. április 4. (MOL Gyűjteményekből, Csánki Dezső
gyűjtemény = MOL DL 107 490)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XII. 357. sz.
233. (11.) 1358. április 24. előtt
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója (vicarius
generalis) a zágrábi kanonokok és a Magyarországon és Szlavóniában működő
Jeruzsálemi Szent János ispotályosrend között meglevő, az ispotályosok zágrábi
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egyházmegyében levő kilenc kolostorának tizedei miatt kezdett pert április 24-re (ad
nunc instantes festi beati Georgii martiris) halasztotta el.
Említés: Paksi Leusták szlavón vikárius, 1358. május 12. (HDA ACZ AA 5/22A
(átírja: csázmai káptalan, 1513. július 29.) = MOL DF 256 202))
Megjegyzés: Paksi Leusták vikárius említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
234. sz.
234. (12.) 1358. május 12. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója (vicarius
generalis) előtt a zágrábi kanonokok, valamint Badonus testvér, a Magyarországon és
Szlavóniában működő Jeruzsálemi Szent János ispotályosrend priorja elmondták,
hogy a testvérek zágrábi egyházmegyében elhelyezkedő kilenc kolostorának tizede
ügyében közöttük már régtől fogva tartó pereskedés van. Leusták a felek színe előtt
való megjelenését április 24-re (ad nunc instantes festi beati Georgii martiris)
halasztotta el. Ekkor a zágrábi káptalan nevében Pál kántor és János őrkanonok jelent
meg, a káptalan ügyvédvalló levelével, valamint Illés, a Dubycha-i ház preceptor-ja
és Albert a Soprunio-i és Gora-i házak preceptor-ja - Baudonus testvér és minden
keresztes vitéz nevében - és elmondták, hogy ők a tized ügyében az alábbiak szerint
egyeztek meg: a keresztesek évenként november 11-én (in festo sancti Martini) a
zágrábi káptalan számára három, akkor érvényben lévő zágrábi márkát fizetnek,
azzal a kikötéssel, hogy ha a jelezett időpontot elmulasztják, a zágrábi káptalannak
jogában áll valakit birtokaikra kiküldeni és a tizedet behajtatni. A kilenc kolostor
tizedének ügyében keletkezett perleveleket, az ítéletleveleket és nyomozó leveleket
érvénytelennek mondják ki, a felek akarata szerint azonban Fülöp prior és Fulco
testvér, a keresztesek egykori ügyvédje által kiállított oklevelét - mely szerint a
tizedet régtől fogva birtokolják - megőrzik, de egyedül a jelen megegyezés lesz
érvényes. Erről a bán függő, vikáriussága alatt használt pecsétje alatt állítat ki
oklevelet. Kelt Zagrabie, duodecimo die termini prenotati, anno Domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo octavo.
Átirat: HDA ACZ AA 5/22A (csázmai káptalan, 1513. július 29.) = MOL DF 256
202
Kiadás: Smič. XII. 365. sz.
235. (13.) 1358. május 15. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója (vicarius
generalis) előtt Pál kántor, János varasdi (Worosdiensis) archidiaconus és János
custos (zágrábi káptalan képviseltében, annak ügyvédvalló levelével), valamint
György fia: Péter Varasd megyei nemes (de comitatu Worosdiensis) elmondták,
hogy közöttük a káptalan Toplica-nak nevezett és György fia: Péter, valamint Selk
fia: István Scenchiatacos nevű birtokai miatti perben a következő megegyezésre
jutottak: a zágrábi káptalan oklevelébe foglalt határokat mind a két fél örökre
megtartja. A vikárius előtt bemutatott káptalani oklevél alapján a határ a következő: a
Zynusa-ról Toplicára menő út mellett kelet felől gyertyanfa alatt földjel, az úton dél
felé, földjel, tulfa alatt földjel, az út mellett két földjel (az egyik Péteré, a másik
pedig a káptalané), az úton nyugat felé fordul, völgy, a völgyben körtefa alatt földjel,
Scavorum iwa-nak nevezett fa alatt földjel, három gyertyanfa a Blizen folyó mellett,
átkel a folyón, egy másik kis folyó, tulfa alatt határjel, másik tulfa alatti földjel,
nyugat felé fordul, nagy földjel, nyugat felé fordul, a Toplicáról Worosd felé menő
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nagy út, két földjel (egyik a káptalané, a másik Péteré), Paris fiainak Kenegynya
nevű földje. Erről a helytartó függőpecsétje alatt állítat ki oklevelet. Kelt Zagrabie,
feria tertia proxima ante octavas festi Ascensioni Domini, anno eiusdem millesimo
trecentessimo quinquagesimo octavo.
Eredeti: HDA ACZ AA 55/20= 256 689
Átirat: HDA ACZ AA s. n. (> I. Lajos, 1359. március 19.) = MOL DF 257 258
Kiadás: Smič. XII. 367. sz.
Pecsét: függő
236. (14.) 1358. augusztus 22. (Zágráb)
Leustachius Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója (vicarius
generalis) előtt János, zágrábi kanonok és Warosd-i archidiaconus (a zágrábi egyház
képviseletében, annak ügyvédvalló levelével), valamint Leusták fiai: István és Péter,
Zvynusa-i (~ Zwynusa-i) nemesek (Sanctus Clemens-i, Warosd megyei) elmondták,
hogy a zágrábi káptalan Thoplicha-nak nevezett birtokának határai miatti perben
fogott bírák segítségével a következő megegyezésre jutottak: a kettejük birtoka
között húzódó alább leírt határt örök időkre megtartják. Határjárás: az első határkő a
Prevalzka nevű folyó forrásánál (capite) van, észak felé fordul, keresztel jelölt két
tölgyfa, nagy hegy, keresztel jelölt tölgyfa alatt földjel, kelet felé fordul, három régi
földjel a tölgyfa mellett, dél felé fordul, hegyen felfelé a byk-fáig, amin az egyház
jele van, tulfa alatt földjel, tulfa alatt földjel, újra a keresztel jelölt tulfa alatti földjel,
Bykfa alatt földjel, tul fa alatt földjel, földjel a Zwynusa folyó közelében, a zágrábi
káptalan predialisának, Duymusnak a földje, dél felé fordul a Zwynusa folyón
átkelve, Chernech birtok, a Zwynusa folyó hídja, ösvény, új földjel, dél felé fordul az
ösvényen, új földjel, az ösvényen a közútig (via publica), tulfa alatt földjel, a
nyilvános úton dél felé, tulfa alatt földjel, nyugat felé fordul, bükkfa alatt földjel,
hegy, a hegy gerincén berkenyefán határjel, a Kobilyaznos nevű völgy szájánál tul fa
alatt földjel, nyugat felé fordul, a Zwynusa és Thoplica közötti nagy út, három
szőlőskert a hegy csúcsán, földjel, a Sanctus Clemes-ből Thoplicha-ra menő út. A
leírt határon a két fél határjelei egymással szemben vannak. A helytartó az ügyről
vicariussága alatt használt pecsétje alatt ad ki oklevelet. Kelt Zagrabie, tercio die
festi beati regis Stephanis, anno Domini millesimo CCCoLo octavo.
Eredeti: HDA ACZ AA 52/11. = MOL DF 256 674
Átirat: HDA ACZ AA s. n. (> Paksi Leusták szlavón vikárius, 1358. augusztus 20. >
Lajos, 1359. március 19.) = MOL DF 257 258
Kiadás: Smič. XII. 387. sz.
Pecsét: függő
237. (15.) 1358. szeptember 10. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója
(vicarius generalis) a pécsváradi káptalannak. Tuetus fia: László személyében
jelentették neki, hogy szeptember 8-án (in festo Nativitatis Virginis gloriose) Zyrch-i
Iván fia: Iván jobbágyai uruk parancsából Lászlót, aki serviensének, Wrathk-nak
háza felé tartott a közúton (via publica), megtámadták és meg akarták ölni.
Famulusát, Miklós fia: Kozmát súlyosan megsebesítették, másik famulusát, Jánost
megfutamították, maga pedig alig menekült meg. Ezért a vicarius felkéri a káptalant,
hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Kozma fia: András vagy Fülöp
fia: András vagy Fülöp fia: János fia: András báni ember az ügyet megvizsgálja és
145

erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria secunda proxima post festum
Nativitatis Virginis gloriose antedictum, anno Domini Mo CCCo LXmo octavo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltár (pécsváradi konvent,
1358. szeptember 28.) = MOL DL 77 237
238. (16.) 1359. március 13. – április 4. között
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója 1359.
március 13-án (in octavis diei Cynerum) tartott bírói közgyűlésén megjelenő János
varasdi (Worosdiensis) archidiacionus kérésére vikáriussága alatt használt pecsétje
alatt kiadott oklevelében átírja és megerősíti a csázmai káptalan 1359. február 26-án
(feria tertia proxima post festum beati Mathey apostoli, anno Domini MmoCCCmo
quinquagesimo nono) kelt oklevelét. Kelt Zagrabie, [….]todecim die [………]
Cyrlivo [………………….] CCCmo Lmo nono prenotato.
Eredeti: Istorijski Arhiv Varaždin, Arhiv časmanskog Kaptola AA 17. szám. = MOL
DF 282 336
Megjegyzés: a napi dátumnál az oklevél a függőpecsét kiszakadása miatt csonkult.
Az olvasható részek alapján a dátum 1359. március 13. és április 4. közé eshet.
239. (17.) 1356-1359 (+1349. június 15.)
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója előtt Campo-i
György fia: János a maga és testvérei: István, György és Iván nevében is tiltakozott,
hogy a zágrábmezei (de eodem) Péter fia: Tamás az Obdyna folyó mellett
elhelyezkedő Rakytowch nevű birtokon fekvő birtokrészét másnak akarja eladni,
mert a szomszédság és határosság okán, az ország törvényei alapján inkább nekik
tartozna azt eladni vagy zálogba adni. Ezért János, testvérei nevében is eltiltja
Tamást a birtokrész eladásától, elzálogosításától vagy más módon való
elidegenítésétől és mindenki mást annak megvételétől, zálogba való elfogadásától
vagy más módon való birtoklásától. Kelt Zagrabie, in festo beatorum Viti et Modesti
martirum, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono.
Másolat: MOL MKA NRA 1509/2 = MOL DL 33 590
Kiadás: Lasz. I./63. sz. Smič. XI. 408. sz.
Megjegyzés: Paksi Leusták vicariusi címe alapján 1356-1359 közé lehet datálni az
oklevelet: Valószínű, hogy a másoló tévedése 1359 helyett a datatióban szereplő
1349.
240. (18.) 1356-58 között (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett helytartója (vicarius
generalis) tudtul adja, hogy azt a telket (fundus curie), amely Zágráb (civitatis
Grecensis de Zagrabia) külvárosában (suburbium), a királyi palota alatt (subtus),
attól délre helyezkedik el, és amit Miklós, egykori szlavón bán a saját lakása
(allogium) részére elfoglalt, a következő bánok is elfoglalva tartották. Mykch
egykori szlavón bán fia: István azonban a bán jelenléte elé idézett zágrábi polgárok
vallomása és okleveles bizonyítékok alapján azt állította, apja Abratule zágrábi
polgártól vásárolta. A bán függőpecsétjével megerősített oklevelében a bizonyítékok,
valamint a király parancslevele alapján a telket Istvánnak és örököseinek adja. Kelt
Zagrabie, feria secunda proxime post festum beati Emerici ducis et confessoris, anno
Domini Mo […………………]
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Eredeti:
Magyar
Tudományos
Akadémia
Könyvtára,
Kézirattár
Oklevélgyűjtemény, 139. sz. = MOL DF 243 784
Kiadás: A.O. VII. 257. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: csonka, az évszámnál kiszakadt az anyag. Az oklevél lehetséges
dátumai: 1356. november 7. 1357. november 6. és 1358. november 12. (Tasnádi
Nagy Gyula az Anjoukori Okmánytár VII. kötetének 487. oldalán, az oklevél
szövegének közlése után azt valószínűsíti, hogy az 1357-ben kelt, de – ahogyan ő is
írja – a három lehetséges napi dátumból egyiket sem támasztja alá a diploma
tartalma.)
241. (19.) 1360. szeptember 9. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia bánja a királyi parancslevél kézhezvétele
megparancsolta István zágrábi püspöknek, valamint Chupor fia: István fiainak:
Györgynek és Jánosnak, hogy birtokrészeik határai miatt támadt ellenségeskedés és
más jogtalanságok lezárása céljából, augusztus 29-én (quindenas festi Assumptionis
Virginis gloriose), Byenik faluban (in villa) a báni és a pozsegai káptalan emberének
közreműködésével, a bán személyét képviselő Jakab báni ítélőmester
(prothonotarius) és Nagy (magnus) Pál kőrösi ispán előtt és a fehérvári káptalan
tanúbizonyságának jelenlétében egyezzenek meg. A fenti időponton István püspök
Jakab báni ítélőmester (prothonotarius) és Mihály fia: András kőrösi alispán – mint a
bán által küldött speciális báni emberek – előtt, Jakab a fehérvári káptalan
tanúbizonysága, a Szent Pál oltár rectora jelenlétében Byenik faluban személyesen
megjelent és kijelentette, hogy a fentiekben hajlik a megegyezésre. István fiait:
Györgyöt és Jánost Jakab, a fehérvári káptalan tanúbizonysága megidézte
birtokukon, azonban ők nem jöttek el és nem is küldtek maguk helyett senkit, míg
István püspök három napot várakozott. Kelt Zagrabie, quinto die quindenarum festi
Assumptionis beate Virginis predictarum, anno Domini Mo CCCo LXo.
Eredeti: MOL MKA NRA 28/3 = MOL DL 4 984
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro domino Stephano episcopo Zagrabiensis contra Georgium et Johannem
filios Stephani fili Chupor super intrascripto facto memorialis
Megjegyzés: az oklevél egy helyen szakadt
242. (20.) 1360. október 10. (Visegrád)
Leusták egész Szlavónia bánja előtt egyrészről István zágrábi püspök, másrészről
pedig Monozlo-i Chupor fia: István fiai: György és János kijelentették, hogy abban
az ügyben, melyez György és János október 6-án (in octavis festi beati Mychaelis) az
országbíró előtt kezdtek István püspök ellen, a királlyal a következő napokban
Zágrábba érkező bárók ítéletének fogják magukat alávetni. Datum in Wyssegrad,
sabbato proximo post festum sancti Dyonisy martiris, anno Domini Mo CCCo
sexagesimo.
Eredeti: MOL MKA NRA 1698/107 = MOL DL 4 993
Pecsét: rányomott, hátlapon
243.

(21.) 1360. október 13. (Zágráb)
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Leustachius szlavón bán előtt Lukács fia: István a Zawe folyón túl, Odra és Cheh
falvak között fekvő, Mrasouch-nak nevezett birtokát László fiának: Farkasnak és
örököseinek 10 forintért (floris) elzálogosítja, minden tartozékával együtt, addig,
amíg maga vagy örököse 10 forintért vissza nem váltja. Kelt Zagrabie, feria secunda
proxima post octavas festi beati Mychaelis archangeli, anno Domini Mo CCCo LXo.
Eredeti: MOL MKA NRA 138/1 = MOL DL 32 951
Kiadás: Lasz. I./74. sz., Smič. XIII. 44. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
244. (22.) 1360. október 26. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia bánja előtt Chanouch-i Dénes fia: Miklós a maga és
testvére: Bendek nevében tiltakozott, hogy apjuk a Chanouch nevű birtokukon
elhelyezkedő Otok és Golombok nevű, valamint egyéb birtokrészeiket - Kozma fia:
Dénessel és Márton fia: Péterrel pereskedve - el akarja idegeníteni Dénes és Péter
részére. Miklós a maga és a testvére nevében eltiltja apjukat a mondott birtokrészek
bármilyen módon való elidegenítésétől, valamint Dénest és Pétert, vagy bárki más,
perben részt vevőt a birtokok megszerzésétől. Kelt Zagrabie, feria secunda proxima
ante festum beatorum Symonis et Jude apostolorum, anno Domini Mo CCCo LXmo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára AA Csanyovc 5/3/267
= MOL DL 100 083
Pecsét: rányomott, hátlapon
245. (23.) 1360. november 3. előtt
Paksi Leusták szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a báni ember kiszáll a Chasma és Plaunicha
nevű folyók között fekvő birtokra (amelyen egy fából készült és Szent Péternek
szentelt egyház van), a Zredrik vagy Bakonchech, a Zrednyk folyó mellett fekvő
Mikalaka nevű és a Plaunicha folyó mellett elhelyezkedő Plaunicha nevű birtokra és
azt iktatja Kamarcha-i Miklós fia: Kosknak, az esetleges ellentmondókat pedig
megidézi a színe elé.
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. április 2. (MOL Családi levéltárak,
Festetics család, MISC 108. (átírja: csázmai káptalan, 1376. május 1.) = MOL DL
91 826)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: regesztagyűjtemény,
311. sz.
246. (24.) 1360. november 16. (Kőrös)
Leustachius szlavón bán előtt, az általa királyi felhatalmazásból a Drawa és a Zawa
között lakó minden nemes számára 1360 november 16-án (feria secunda proxima
ante festum beati Martini confesoris), Kőrösön tartott közgyűlésen (generalis
congregatio) Chanouch-i Imre fia: Dénes tiltakozott, hogy Fülöp fiai: Mihály és
János, valamint Farkas fia: György a Zablazya nevű, Chanouch mellett elhelyezkedő
birtokukat János fiainak: Andrásnak és Györgynek eladás útján elidegenítették és
jóllehet azt birtokot úgy a rokonság, mint a szomszédság és határosság okán, inkább
neki, mint bárki másnak tartoznak eladni vagy zálogba tenni. Ezért Dénes Mihály
halála után Jánost és Györgyöt a birtok eladásától, zálogba adásától vagy bármilyen
más módon való elidegenítésétől és János fiait: Andrást és Györgyöt, akik
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megjelentek a közgyűlésen és mindenkit annak a birtoknak a megvételétől, zálogba
vételétől vagy bármilyen más módon való birtoklásától eltiltja a bán színe előtt. Kelt
in Crisio, tercio die termini congregationis nostre prenotate, anno Domini
MoCCCoLXo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, jelzet nélküli
oklevelek = MOL DL 103 311
Pecsét: rányomott, hátlapon
247. (25.) 1360. november 16. után
Leustachius szlavón bán az 1360. november 16-án (feria secunda proxima post
festum Martini confessoris), Zágrábban a Zawa és a Gwzd között lakó minden
nemesnek, valamint minden rendű és rangú embernek királyi felhatalmazásából
tartott közgyűlésén (generalis congregatio) a Márton a Srachycha-i Szent Szűz
egyház rectorja, Srachicha-i Gerye fia: Gerdak, Wlkyzlaus fia: Radech, Wlk fia:
Radk, Gergely fia: János, Radwn fia: István és Elye fia: Miklós, valamint
Guylermus, Toplicensis apát közötti pert 1361 május 1-re (ad presentes octavas festi
Georgii martiris) halasztotta el.
Említés: Paksi Leusták szlavón bán, 1361. május 16. (NAZ Toplica 47. sz. = MOL
DF 283 328)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
258. sz.
248. (26.) 1360. november 16. után
Leustachius szlavón bán királyi felhatalmazás alapján a Zawa és a Gwozd között
lakó minden nemesnek és minden rendű és rangú embernek 1360. november 16-án
(feria secunda proxima post festum beati Martini confessoris), Zágrábban tartott
közgyűlésén (generalis congregatio) a Luchk fiai: Lukács és István, Mihály fia:
Benedek, Helye fia: András, Radoztych-i Kurse fia: Gyurge, Raztomer fia: Elya,
Pecyna fia: Mykou, Braysa fia: Iván, testvére: Luch-nak mondott (dictus) Wlk,
Wlkman fia: Demeter, Jelk fia: Gerdona és Jakmyn fia: Tamás Dolech-i testvéreik és
a Gyllermus Toplicensis apát közötti pert elhalasztotta 1361 május 1-re (ad presentes
octavas festi beati Georgii martiris).
Említés: Paksi Leusták szlavón bán, 1361. május 16. (NAZ Toplica 45. sz. = MOL
DF 283 328)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
259. sz.
249. (27.) 1360. november 18. (Kőrös)
Leustachius szlavón bán előtt az általa a Drawa és a Zawa között lakó nemesek
számára, királyi felhatalmazásból 1360. november 16-án (feria secunda ante festum
beati Martini confessoris), Kőrösön tartott közgyűlésen (generalis congregatio) Chala
asszony, Jakab fia: Pál felesége és Fülöp fia: Mihály lánya, szemben György fia:
János fia: Andrással elmondta, hogy András elfoglalta atyjának: Mihálynak a
Zablatya nevű birtokán fekvő leánynegyedét, amit vissza szeretne kapni. András
ezzel szemben kijelentette, hogy a birtokot Mihály még Chala születése előtt eladta
apjának, amiről érvényes oklevelekkel rendelkezik. A bán elrendelte, hogy János fia:
András a kérdéses birtokra vonatkozó okleveleit 1360 december 1-én (secundo die
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festi beati Andree apostoli), Kőrösön mutassa be. Kelt in Crisio, tertio die
congregacionis nostre prenotate, anno Domini Mo CCCo LXo.
Eredeti: MOL MKA NRA, 386/5 = MOL DL 5 007
Pecsét: rányomott, záró
250. (28.) 1360. november 18. után
Paksi Leusták szlavón bán a Kamarcha-i Miklós fia: Kosk és Mihály fia: Guyd
(Guid) közötti pert november 18-ról (ab octavis sancti Martini) elhalasztja 1361.
május 23-ra. (ad octavas festi Penthecostes).
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. február 2. (MOL Családi levéltárak,
Festetics család, MISC 108. (átírja: csázmai káptalan, 1376. május 1.) = MOL DL
91 826)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
311. sz.
251. (29.) 1360. november 19. (Zágráb)
Lewstachius szlavón bánnak zágrábmezei Mrachlyn-i (de Mrachlyn de Campo
Zagrabiensis) Wlk fia: Stoyko, András fia: Mylko, István fia: Iván egész
nemzetségük nevében jelentették, hogy ők a Selyn-i vár szolgálatába tartoznak. A
bán az általa, királyi parancs alapján a Lanya folyó és a Gwzd hegység között lakó
minden nemes számára 1360. november 16-án (feria secunda proxima post festum
beati Martini confessoris), Zágrábban tartott közgyűlésére (generalis congregatio)
megidézte a várjobbágyokat okleveles bizonyítékaikkal együtt, ahol Stoyko, Mylko
és Iván egész nemzetségük képviseltében megjelentek és bemutatták [V.] István,
egykori magyar király 1272-ben (anno Domini millesimo CCCo septuagesimo
secundo) kelt oklevelét, amelyben megerősítette Jwachyn, egykori szlavón bán
oklevelét, a nemzetség zágrábmezei várjobbágyok közé tartozásáról. A bán a
nevezetteket meg akarja őrizni ebben az állásukban, és erről autentikus pecsétje alatt
állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, die quarto congregacionis nostre prenotate, anno
Nativitatis Domini millesimo trecentesimo sexagesimo.
Átirat: 1. HDA Turopolje 2/298. (II. Lajos, 1524. december 9.) = MOL DF 267 980
2. MOL Gyűjteményekből, állagtalan fondok, Hunyadi család levéltára, 472.
sz. (II. Lajos, 1520. június 11.) = MOL DL 37 580
Kiadás: Lasz. I. 75. sz. Smič. XIII. 51. sz.
Megjegyzés: V. István oklevelének kiadása: Smič. V. 73. sz. Joachim szlavón bán
oklevelének kelte: 1271. augusztus 24. kiadása: Smič. V. 52. sz.
252. (30.) 1360. november 19. (Zágráb)
Leustachius szlavón bán előtt a Lonya folyó és a Guozd hegység között lakó minden
nemes, valamint minden rendű és rangú ember számára, 1360. november 16-án (feria
secunda proxima post festum beati Martini confessoris), királyi felhatalmazás alapján
Zágrábban tartott közgyűlésen (generalis congregatio) Zwmzed-i Gergely fia: Tothnak mondott (dictus) Miklós elpanaszolta, hogy a Zava folyón túl fekvő Stremech
nevű birtokát elfoglalták tőle, amely mindig is a Zwmzed-nek nevezett várához
tartozott és kérte a bánt, hogy István herceg bemutatott oklevele alapján azt számára
állítsa vissza. Miután a közgyűlésen jelen lévő nemesek igazolták az állítását és
megvizsgálta az okleveleket a bán a Stremch nevű birtokot minden tartozékával
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együtt visszaadta Toth-nak mondott (dictus) Miklósnak. Kelt Zagrabie, quarto die
congregacionis nostre prenotate, anno Domini MoCCCoLXo.
Eredeti: A.HAZU D-V/36. = MOL DF 230 481
Pecsét: függő
253. (31.) 1360. december 27. (Zágráb)
Leustachius szlavón bántól az 1360. november 16-án (feria secunda ante festum beati
Martini confessoris) Kőrösön, a Drave és Zave folyók között lakó minden nemes és
minden rendű és rangú ember számára tartott közgyűlésén (generalis congregatio) a
Selk nemzetségből (de genere) származó István fia: István az örökség jogán
magáénak vallott Oblen nevű birtok iktatását kérte. A bán a zágrábi káptalan
tanúbizonysága mellett Miklós fia: Miklóst, Wynnyche-i várnagyát küldte ki. Kelt
Zagrabie, in festo sancti Johannis ewangeliste, anno Domini millesimo trecentesimo
LXmo.
Átirat: Istorijski Arhiv Varaždin, Grad Varaždin: Radikalni Arhiv, 11/159. (Bátori
István országbíró, 1479. december 10.) = MOL DF 288 036
254. (32.) 1361. január 8. előtt
Leusták szlavón bán felkéri a pécsi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek
a jelenlétében a Mikcs egykori bán fia: Ákos és Zenche-i János fia: Kakos közötti
perben a pozsegai káptalan bemutatott és az egyházhoz a bán pecsétjével lezárt
kalapban (in trapello) elküldött oklevelét összevetik az ott őrzött példánnyal és erről
jelentés kiállítását kéri.
Említés: Paksi Leusták szlavón bán, 1361. január 21. (MOL MKA NRA 714/5 =
MOL DL 33 744)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
255. sz.
255. (33.) 1361. január 21. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia bánja királyi parancsból a Drava és a Zava között lakó
összes nemesek számára, Kőrösön, 1360. november 16-án (feria secunda proxima
ante festum beati Martini confessoris) tartott közgyűlésén (generalis congregatio)
Mykch egykori bán fia: Ákos, szemben Zenche-i János fia: Kakos-sal (~ Kokas) és
fiával: Györggyel, a közöttük levő per végső rendezésére bemutatta Péter, volt kőrösi
ispán és vicebán oklevelét, mely szerint Ákos Zenche-i Tyboldus fia: János fia:
Kokas-t (~Kakos) perbe hívta Ugali Pál színe elé, 1350. július 1-re (ad octavas festi
Nativitatis beati Johanni baptiste, anno Domini MoCCCo Lmo), Zerye, örökös nélkül
elhunyt ember birtokának ügyében. A pert 1350. augusztus 8-ra (ad quindenas festi
Jacobi apostoli) különböző okok miatt, a megfelelő büntetések mellett elhalasztották.
Péter vicebán előtt Baranya-inak mondott Tamás fia: Pál – Ákos ügyvédje
(procurator) kijelentette, hogy Kokas ~ Kakos két, Kőrös megyében fekvő birtokot,
Cyrkuenicha-t és Zabadfalu-t (amin a Szent László tiszteletére emelt egyház van) és
amelyeket Ákos mester [I.] Lajos királytól kapott adományba Zerye birtokai közül,
magánál tartja. Kokas ~ Kakos nevében János deák (litteratus), a csázmai káptalan
ügyvédvalló levelével azt válaszolta, hogy Zerye és Kokas ~ Kakos őseit, valamint
Zerye-t és Kokas ~ Kakos apját, Jánost a vérrokonság köti össze, ezért a birtokok az
örökség jogán Kokas-t illetik meg és erről okleveles bizonyítékokkal is rendelkezik.
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Péter vicebán parancsa értelmében Kokas ~ Kakos okleveleit 1350. szeptember 15én (in octavis festi Nativitatis Virginis gloriose) kell bemutatni, de erről az időpontról
többször is elhalasztották az ügyet. Paksi Leusták előtt Kokas ~ Kakos fia: György és
Ákos mester bemutatta a király 1349-ben kelt pátens oklevelét, mely szerint a
Cyrkvenyche-nek és Zabadfalu-nak nevezett birtokokat az uralkodó neki és
testvérének: Istvánnak adta hű szolgálataiért. Kokas ~ Kakos fia: György képviselve
apját is és János, a pozsegai káptalan ügyvédvalló levelével ezzel szemben
bemutatták a káptalan 1352-ben kelt, függőpecsétjével megerősített oklevelét,
melynek tartalma szerint a pozsegai káptalan megkereste az általuk a sekrestyében
őrzött oklevelek között azt az 1294-ben kelt privilégiumot, mely a Tybold
nemzetségből származó Kozma fia: Zerye (képviselve testvérét Demetert is, a
fehérvári káptalan ügyvédvalló levelével) és Tibold fia: Miklós (a csázmai káptalan
ügyvédvalló levelével képviselve testvéreit: Jánost és Dénest) a birtokosztály miatt
keletkezett perüket olyan módón rendezik a káptalan előtt, hogy János fia: Miklós és
Tibold fia: Dénes Sum és Kapurew nevű, Somogy megyében (in comitatu
Symigiensi) fekvő birtokaikat minden tartozékukkal együtt Kozma fiainak: Zeryenek és Demeternek adják, akik viszont Lesenk (más néven Zabadfalu), Cyrkveniche
és Kosech, Kőrös megyében fekvő birtokaikat adják át. Az egymás között a
birtokokkal kapcsolatos ügyekben örökös hallgatást rendelnek el és ha még közösen
szereznek birtokot, azt tetszés szerint oszthatják fel. A bán – Ákos mester kérésére –
a közgyűlésen megparancsolta az eredeti oklevél bemutatását, kiküldve Megyeriche-i
György – Ákos részéről – és Kochyan-i Miklós deák (litteratus) – Kokas ~ Kakos
részéről – báni embereket a pécsi káptalan két tanúságtevő emberével együtt, hogy
vizsgálják meg az eredeti oklevelet 1361. január 8-án (in octavis diei Strennarum) a
mondott Posega-i Szent Péter egyháznál, a felek vagy ügyvédjeik jelenlétében, az
előtte bemutatott oklevelet a pecsétjének felső részével (caput sigilli) lezárt kalapban
(in trapellum) küldve el Kokas ~ Kakos vagy György vagy ügyvédeik útján
Pozsegába, hogy azt a káptalannál őrzött példánnyal vessék egybe és erről 1361.
január 13-ra (ad nunc instantes octavarum festi Epiphanie Domini) jelentést kér.
Ekkor Ákos nem jelent meg és maga helyett sem küldött senkit, Kokas ~ Kakos és
fia: György nevében a pozsegai káptalan ügyvédvalló levelével János, Pál deák és
Simon fia: Miklós megjelentek a bán előtt és bemutatták a pécsi káptalan
válaszlevelét a vizsgálatról: a pozsegai káptalan Megerycge-i György és Kochayan-i
Miklós deák báni emberekkel Ákos részéről: Brictius, valamint Kokas ~ Kakos és
György részéről: Mihály fia: István kanonokokat küldték ki, akik azt jelentették,
hogy 1361. január 8-án (in predictis octavis diei Strennarum) a Posegai-i Szent Péter
egyházához elmentek és ott Kokassal ~ Kakos (aki fiát: Györgyöt képviseli) és
Baranya-inak mondott Pállal, Ákos ügyvédjével megjelentek és a Kokas ~ Kakos
által hozott oklevél másik példányát elővéve és azt megvizsgálva kijelentették, hogy
azok egyeznek. A bán a Cyrkevnicha és Lesnek (más néven Zabadfalu) nevű
birtokokat Kakosnak ~ Kakos és fiának: Györgynek adják örökös birtoklásra, Ákosra
pedig örökös hallgatást parancsolnak. Erről a bán függő, autentikus pecsétje alatt
állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, sedecimo die termini prenotati, anno Domini
Millesimo CCCo sexagesimo primo.
Eredeti: MOL MKA NRA 714/5 = MOL DL 33 744 (ugyanazon szám alatt található
a pozsonyi káptalan 1771-ben készült átirata.)
Pecsét: függő
256.

(34.) 1361. január 31. (Galas)
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Leustachius szlavón bán a Galas-i vára alatt (suburbio) élő jobbágyai számára
következő szabadságokat adja. Azoknak a szolgálatoknak és adóknak (collecta) a
felét tartoznak ezentúl adni, amit a többi, Galas várához tartozó jobbágy szolgáltat.
Ha valaki közülük új szőlőt ültet, öt évig nem tartozik adni a borból, aztán kilenc
veder (idria) bort kell adni, és a szőlőt megtartani, eladni vagy más helyen megőrizni
megvan a lehetőségük. Akik újonnan jönnek és elhagyott helyeken új épületeket
emelnek, öt évig szabadon élvezhessék azt, aztán aki akarja közülük, a majorosnak
földbérként (pro terragio) fizessen 12 dénárt és szabadon elköltözhet. Kelt in Galas,
die dominico proximo ante festum Purificacionis Virginis gloriose, anno Domini
MoCCCoLX primo.
Eredeti: A.HAZU D-V/37. = MOL DF 230 482
Kiadás: Smič. XIII. 72. sz.
Pecsét: függő
257. (35.) 1361. április 25. (Zágráb)
Leustachius szlavón bán a Chanouch-i Imre fia: Dénes, – akinek a nevében Lukács, a
zágrábi egyház kanonokja jelent meg a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével – és a
Prathna-i János fiai: András és György - akiknek a nevében assumptoresek jelentek
meg – között lévő pert április 11-ről (quintodecimo die octavarum festi Passce)
elhalasztja július 1-re (ad octavas festi Nativitatis beati Johannis). Kelt Zagrabie,
octavo die termini prenotati, anno Domini Mo CCCo LXmo primo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, jelzet nélküli
oklevelek = MOL DL 103 307
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Dyonisi filio Emerici de Chanouch contra Andream et Georgium filios
Johannis de Prathna ad octavas festi Nativitatis beati Johannis baptiste prorogatoria
Regeszta: MOL-CD
258. (36.) 1361. május 16. (Zágráb)
Leustachius szlavón bán 1360 november 16-án (feria secunda proxima post festum
Martini confessoris), Zágrábban a Zawa és a Gwzd között lakó minden nemesnek,
valamint minden rendű és rangú ember számára királyi felhatalmazásából tartott
közgyűlésén (generalis congregatio) Márton a Srachycha-i Szent Szűz egyház
rectorja, Srachicha-i Gerye fia: Gerdak, Wlkyzlaus fia: Radech, Wlk fia: Radk,
Gergely fia: János, Radwn fia: István és Elye fia: Miklós perbe hívták Guylermus,
toplicensis apátot szabadságaikkal kapcsolatban és a pert a közgyűlésről 1361. május
1-re (ad presentes octavas festi Georgii martiris) halasztották el. Ekkor Márton pap, a
többieket a zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével képviselve, valamint az apát a
bán ítélőszéke előtt bemutatták a zágrábi káptalan, 1361. március 23-án (feria tercia
proxima post dominicam Ramispalmarum) kelt békéltető levelét, miszerint a
káptalan előtt megjelent egyrészről Guylermus, Toplicensis apát, egész konventjének
nevében, másrészről Márton, a Strachicha-i Szent Szűz egyház rector-ja, a zágrábi
káptalan ügyvédvalló levelével képviselve Gerge fia: Gerdak, Wlkyzlaus fia:
Radech, Wlk fia: Radk, Gergely fia: János, Radwn fia: István és Elye fia: Miklós
Strachicha-i nemeseket is. Az ügyvédek kijelentették, hogy a felek között régóta
pereskedés van, a nemesek részéről az apátnak járó kötelességek miatt, azonban
megegyezésre jutottak Jakab zágrábi kanonok közreműködésével, a következő
feltételekkel, egyezségekkel és szolgálatokkal: a Strachicha-i nemesek a bírájukat
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vagy előljárójukat (maior) maguk között, aki nekik tetszik szabadon választhatják. A
bíró a hatalmaskodási, lopási és vérontási bírságokból két részt a monostor apátjának
vagy ügyvédjének tartozik adni és a harmadik rész az övé. A nemesek minden évben
november 11-e körül (circa festum sancti Martini) az apátnak a monostor
használatára három pensát tartoznak adni (tres pensas denariorium pro tempore
currencium) a szokásos megszállással (descensus), hasonlóképpen a tized
kivetésekor a sertésekből, ahol tíz van, egyet a monostor használatára kell adni. Ha a
király vagy a bán a monostorban vesz szállást (descensus) minden mansio után 4
denárt kell leróni. Akinek a birtokán jobbágyok (colonos) vannak, nem fizet
marturinát, akinek nincsenek jobbágyai kilenc dénárt kell, hogy fizessen. A felek
akarata, hogy a megegyezésük a jövőben is megmaradjon. Kelt Zagrabie, sedecimo
die termini prenotati, anno Domini MCCC LXo primo.
Másolat: NAZ Toplica 47. sz. = MOL DF 283 328
Kiadás: Smič. XIII. 95. sz.
Megjegyzés: a káptalan 1361. március 23-án kelt oklevelének kiadása: Smič. XIII.
81. sz.
259. (37.) 1361. május 16. (Zágráb)
Leustachius szlavón bán királyi felhatalmazás alapján a Zawa és a Gwozd között
lakó minden nemesnek és minden rendű és rangú embernek 1360. november 16-án
(feria secunda proxima post festum beati Martini confessoris), Zágrábban tartott
közgyűlésén (generalis congregatio) Luchk fiai: Lukács és István, Mihály fia:
Benedek, Helye fia: András, Radoztych-i Kurse fia: Gyurge, Raztomer fia: Elya,
Pecyna fia: Mykou, Braysa fia: Iván, testvére: Luch-nak mondott Wlk, Wlkman fia:
Demeter, Jelk fia: Gerdona és Jakmyn fia: Tamás Dolech-i testvéreik nevében is
Gyllermus Toplicensis apátot perbe hívták és a pert a közgyűlésen 1361 május 1-re
(ad presentes octavas festi beati Georgii martiris) elhalasztották. Ekkor egyrészről
Luchk fiai: Lukács és István, képviselve a többieket a zágrábi káptalan ügyvédvalló
oklevelével, másrészről az apát bemutatták a zágrábi káptalan 1361. március 23-án
(feria tertia proxima post dominicam Ramispalmarum) kelt oklevelét, mely szerint a
káptalan előtt megjelent Guillermus apát, képviselve konventjét az egyik részről, a
másikról pedig Radoztich-i Luchk fia: Lukács, a maga nevében, képviselve Luchk
fia: Istvánt, Mihály fia: Benedeket, Elye fia: Andrást, Raoztich-i Gyurek-et,
Raztomer fia: Elye-t, Pecyna fia: Mykou-t, Braysa fia: Ivánt, Luchk-nak mondott
(dictus) Wlk-et, Wlkman fia: Demetert, Jelk fia: Gerdonya-t, Jekmynus fia: Tamást
és a Dolech-i és Radoztych-i többi nemes testvérüket, a zágrábi káptalan ügyvédvalló
levelével és egyhangúlag kijelentették, hogy közöttük a Toplicensis egyház számára
a nemesek részéről járó szolgáltatások miatt per támadt. Azonban Jakab, zágrábi
prépost közvetítésével egyetértésre jutottak a zágrábi káptalan előtt a következő
módon: a Dolech-i és Radoztich-i nemesek évenként szeptember 29-én (in festo
Michaelis archangeli) két penzát az apátnak vagy ügyvédjének és három ajándékot
évi egy megszállással, miképpen más nemzetségek is, tartoznak adni. A tizedek
kirovásakor, azok a nemesek, akiknek egy sertésük van, nem adnak semmit az apát
tizedszedőinek, akinek több van minden sertés után négy dénárt kell adnia. Bírót
vagy előljárót (maiorem) maguk közül azt választanak, aki akarnak, aki az
erőszakosság, tolvajlás és vérontás miatt kirótt birság kétharmad részét az apátnak
vagy ügyvédjének tartozik adni, egyharmad része pedig az övé. A király, a bárók, a
káptalanok vagy konventek akármelyik oklevele, amelyek bármikor az egyik fél
érdekében felbukkannak, érvénytelenek. A Dolech-i és Radoztich-i nemesek
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birtokainak határa, miképpen a zágrábi káptalan előtt a felek elmondták: déli
irányban kezdődik Ratetych nemzetség határainál, az Odolenak nevű folyónál,
Clanech nevű út észak felé, hosszú lonka, földjel, észak felé a Bolhad nevű folyón
túl, hegy, harazt fa alatt földjel, a hegy csúcsán keresztül észak felé, a közút mellett
földjel, az úton keletre tart hosszú ideig, keresztút, földjel, az úton keresztül a hegy
fel, szőlő kezdete, határjel, kelet felé az úton át a zlanouharazt nevű fáig, aztán a
brezt nevű fáig. A határtól jobbra eső föld a nemeseké, a balra eső az apáté és a
konvent káptalanáé. Kelt Zagrabie, sedecimo die termini prenotati, anno Domini
MCCCLXo primo.
Másolat: NAZ Toplica 45. sz. = MOL DF 283 328
Kiadás: Kukuljevic, Jura regni II. 8-10., Smič. XIII. 96. sz.
Megjegyzés: a káptalan 1361. március 23-án kelt oklevelének kiadása: Smič. XIII.
80. sz. (A határjárás leírása a két oklevélben megegyezik.)
260. (38.) 1361. május 20. (Zágráb)
Leustachius szlavón bán parancsa értelmében Tamás fia: László, zágrábi ispán és
Lypouch-i várnagy az örökös nélkül elhalt Pribych-i Domonkos fia: Fülöp minden
Pribych-i birtokát a bán számára lefoglalta. Azonban bizonyossá vált, hogy az
elhunyt unokaöccse, Domonkos fia: Miklós fia: János életben van és törvényes
örökösnek számít, ezért a bán az elvett birtokot visszaadja Jánosnak és erről függő,
autentikus pecsétje alatt oklevelet ad ki. Kelt Zagrabie, feria quinta proxima post
festum Penthecostes, anno Domini MoCCCo sexagesimo primo.
Átirat: 1. MOL MKA NRA 458/18 (zágrábi káptalan, 1361. augusztus 23.) = MOL
DL 33 344
2. HDA Obitelj Oršić 21/53 (zágrábi káptalan, 1442. május 15.) = MOL DF
276 850
Kiadás: Smič. XIII. 98. sz.
Regeszta: A.HAZU. Az Oršić család okleveleinek regesztái (Regesti dokumenata
obitelji Oršić), Fol. 232, Fasc. 21., No. 23., Isprave 695. sz.
Megjegyzés: a zágrábi káptalan 1361. augusztus 23-án kelt oklevelének kiadása:
Smič. XIII. 113. sz.
261. (39.) 1361. május 23. után
Leusták szlavón bán a Kamarcha-i Miklós fia: Kosk és Mihály fia: Guyd (Guid)
közötti pert május 23-ról (ab octavis festi Penthecostis) a felek akaratából elhalasztja
augusztus 1-re (ad octavas festi beati Jacobi apostoli).
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. február 2. (MOL Családi levéltárak,
Festetics család, MISC 108. (átírja: csázmai káptalan, 1376. május 1.) = MOL DL
91 826)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: regesztagyűjtemény,
311. sz.
262. (40.) 1361. június 25. előtt
Leusták szlavón bán a zágrábi káptalan és Varasd megyei (de comitatu
Worosdiensis) Benedek fiai: Dénes, Miklós és István közötti pert a káptalan Thoplica
nevű és Benedek fiainak Polanya nevű birtokát elválasztó határok ügyében
elhalasztotta június 25-re.
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Említés: Paksi Leusták szlavón bán, 1361. augusztus 16. (HDA ACZ AA 55/2. =
MOL DF 256 676)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
266. sz.
263. (41.) 1361. június 25. előtt
Leusták szlavón bán előtt Benedek fiai: Miklós és István ügyvédjüknek vallják
testvérüket: Dénest.
Említés: Paksi Leusták szlavón bán, 1361. augusztus 16. (HDA ACZ AA 55/2. =
MOL DF 256 676)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
266. sz.
264. (42.) 1361. július 1. (Zágráb)
Leustachius szlavón bánnak [I] Lajos király a tudomására hozta, hogy Herricus fia:
Jakab fia: Péter jelentette neki, hogy miután apja: Jakab Mykch egykori szlavón bán
seregében részt vett az István bán hűtlenné vált fiai által tartott Lypouch vár
ostromában és ott súlyosan megsebesülve meghalt, Mykch bán a Kőrös megyében
fekvő Othna nevű birtokát elfoglalta és az most is királyi kézen van. [I.] Lajos király
az előtte bemutatott oklevelek alapján a birtokot Péternek visszaadni rendelte. Ezért
Leustachius bán a Mykch bán foglalása után a báni honorhoz tartozó Othna nevű
birtokot minden tartozékával és haszonvételével együtt Péternek visszaadja és az
iktatás elvégzésére familiárisát: Barbatus Jánost küldi ki és erről függőpecsétje alatt
állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, in octavis festi Nativitatis beati Johannis baptiste,
anno Domini MoCCCo LXo primo.
Eredeti: MOL MKA NRA 1598/19 = MOL DL 33 968
Kiadás: Smič. XIII. 105. sz.
Pecsét: függő
265. (43.) 1361. augusztus 1. után
Leusták szlavón bán a Kamarcha-i Miklós fia: Kosk és Mihály fia: Guyd ~ Guid
közötti pert Guid ~ Guyd kérésére elhalasztja augusztus 1-ről október 6-ra (ad
octavas festi beati Mychaelis archangeli), három márka büntetés mellett.
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. február 2. (MOL Családi levéltárak,
Festetics család, MISC 108. (átírja: csázmai káptalan, 1376. május 1.) = MOL DL
91 826)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
311. sz.
266. (44.) 1361. augusztus 16. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia bánja elé a zágrábi káptalan perbe hívta a Varasd
megyei (de comitatu Worosdiensis) Benedek fiait: Dénest, Miklóst és Istvánt a
káptalan Thoplica nevű és Benedek fiainak Polanya nevű birtokát elválasztó határok
ügyében, melyet többször elhalasztottak, végül június 25-re (secundum diem festi
Nativitatis beati Johannis baptiste). Ekkor a bán előtt a zágrábi káptalan nevében
Dezső, a káptalan prebendariusa, annak ügyvédvalló levelével és Benedek fia:
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Dénes, képviselve a bán ügyvédvalló levelével testvéreit: Miklóst és Istvánt is,
elmondták, hogy közöttük a Thoplica és Polanya nevű birtokaik között húzódó határ
ügyében a következő megegyezésre jutottak: fogott bírák (probi viri)
közreműködésével: július 10-én (sabbato proximo ante festum beati Benedicti
abbatis) a mondott birtokokra a káptalan részéről Ivánka fia: János, Benedek fiainak
részéről pedig: Bálint fia: Jakab báni emberek a csázmai káptalan tanúbizonysága
mellett – a bán káptalannak küldött parancslevele alapján - ki fognak menni és mind
a két fél részéről a négy-négy fogott bírát a birtokok határait tartalmazó oklevelek
alapján azok elválasztásának ügyében a másik fél tartozik elfogadni. Ha nem fogadja
el valamelyik fél, akkor 24 márka büntetés kell fizetnie a másik félnek és a bánnak is.
Az esküdtek névsorát a káptalan oklevelébe foglalva a bán számára augusztus 1-ig
(octavas festi beati Jacobi apostoli) kellett jelenteni. Ekkor Mikcs zágrábi kanonok, a
zágrábi káptalan ügyvédvalló levelével képviselve a káptalant és Benedek fia: Dénes,
képviselve a bán ügyvédvalló oklevelével testvéreit: Miklóst és Istvánt megjelentek a
bán színe előtt és bemutatták a zágrábi káptalan válaszlevelét, a következő
tartalommal: a káptalan a bán levelének kézhezvétele után Moroucha-i Ivánka fia:
János – a káptalan részéről – és Bálint fia: Jakab – Benedek fiai: Dénes, Miklós és
István részéről – báni emberekkel együtt július 10-én (sabbato proximo ante festum
beati Bendecti abbatis) a káptalan Thopolcha nevű birtokának határainak ügyében a
két fél részéről négy-négy fogott bírával, a felek részére Pétert, prebendariusukat
küldték ki a Thopolka nevű birtokra. A káptalani és a báni emberek együtt Benedek
fia: Dénessel, aki képviselte testvéreit: Miklóst és István a csázmai káptalan
ügyvédvalló levelével, visszatérve a káptalanhoz egyetértőleg jelentették, hogy a
káptalan részéről oda: Rakolnuk-i Márton fia: Péter, A Haenow nemzetségből
származó György fia: András, Sasnytka-i, Sanctus Johannes-i Elye fia: Balázs és
ugyanonnan származó György fia: Pál, Benedek fiai részéről pedig: Sancto Elya-i
György, Zelk fia: István fia: István, Pugureet-nek mondott Jakab fia: János, Leusták
fia: István Varasd megyei nemesek, a fent mondott napon Thoplica nevű birtokra
megidéztettek. Az esküdtek odamentek és miután meghallgatták a felek ügyvédjeit és
megtekintették az okleveles bizonyítékokat úgy határoztak, hogy mivel azt a teljes
birtokrészt, amelyen most Benedek fiai bírnak örökös lakóhelyet bírnak Béla király
privilégiumában, amit Jakab, zágrábi prépost, János Waska-i archidiaconus és
Mihály Iwachini, zágrábi kanonokok ott bemutattak, a káptalan Thopolca nevű
földbirtokának határai között van, azonban az Benedek Rusus-hoz, Dénes és István
kezéhez került, a Szent Szűz egyházánál fekvő földet keltről elhatárolták és örökös
birtoklásra nekik adták. Ezzel szemben Dénes azt mondta az egészen eddig tartott
földbirtokról, hogy az a zágrábi káptalan Thinonch nevű falvának részétől kezdve
megvizsgálva azt visszaadja a káptalannak. Határbejárás: az első határjel a Bedna
folyónál kezdődik és nyugat felé tart, lobokamlakam, nyugat felé egy keresztel jelölt
tulfa alatti földjel, észak felé fordul, nagy át, tulfa alatti földjel, hegy, tölgyfa alatt
határjel, a hegycsúcson keresztel jelölt tul fa alatti földjel, észak felé tart, keresztel
jelölt bükkfa alatt földjel, régi út, gyiertan fa alatti földjel, észak felé a
Thopolouchpatak felé, aminek a mentén a Prevalnipatak felé, észak felé tart, Rufus
Benedek fiainak földje, nagy hegy, három földjel (egyik a káptalané, a másik Imre
fia: Egyedé, a harmadik Benedek fiaié. Ezeket megnézve a bán Mihályt, a káptalan
ügyvédjét és Benedek fia: Dénest (aki testvéreit is képviseli) megkérdezte, hogy ezt a
megegyezést fenn akarják-e tartani, aki azt mondták, hogy igen. A bán erről függő,
autentikus pecsétje alatt állítat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, sedecimo die octavarum
festi beati Jacobi apostoli predictarum, anno Domini Mo CCCo sexagesimo primo.
Eredeti: HDA ACZ AA 55/2. = MOL DF 256 676
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Átirat: HDA ACZ AA 100/32 = MOL DF 256 963 (csak a határbejárást közli)
Pecsét: függő
267. (45.) 1361. szeptember 3. előtt
Leusták szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Zana-i András fia: Budk báni ember kiszáll Gyura fia: Lóránd
Zana megyében fekvő (in comitatu de Zana), Trubar nevű birtokára és a
szomszédosok és határosok jelenlétében azt számára iktatja.
Említés: a zágrábi káptalan, 1361. szeptember 18. (HDA ACZ ALC Ser. I./T 184. =
MOL DF 275 112)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XIII. 120. sz.
268. (46.) 1361. szeptember 3. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia bánja a Chanouch-i Imre fia: Dénes által Wrathna-i
János fia: Györggyel szemben a zágrábi káptalan idézőlevele alapján augusztus 27én (in octavis festi beati regis Stephani) indított perét a felek akaratából elhalasztotta
november 8-ra (ad octavas festi Omnium sanctorum proxime venturum), azzal a
feltétellel, hogy ha valamelyik fél ítélet nélkül el akarja halasztani az ügyet királyi,
királynéi oklevéllel vagy bármilyen más indokkal, ötven márkát tartozik neki fizetni.
Kelt Zagrabie, octavo die termini prenotate anno Domini MoCCCo LXmo primo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, jelzet nélküli
oklevelek = MOL DL 103 309
Regeszta: MOL-CD
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Dionisio filio Emerici contra Georgium filium Johannis ad octavas festi
Omnium sanctorum prorogatoria
269. (47.) 1361. szeptember 13. (Zágráb)
Leustachius szlavón bán a zágrábi káptalannak. Rakounok-i László fia: Tamás
jelentette számára, hogy Mykch egykori bán fia: István a curiája előtt vadászhálókat
felállítva lovakkal és kutyákkal érkező jobbágyaival meg akarta [ölni] és egy
jobbágyának a feleséget elrabolta, majd miután vele erőszakkal együtt hált,
megkorbácsoltatta. Később István az embereit és jobbágyait a házához küldte, hogy
öljék meg őt. Ezért a bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Simon fia Tamás vagy Péter fia: Tamás báni ember lefolytatja a
vizsgálatot és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria secunda proxima ante
festum Exaltacionis sancte crucis, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo
primo.
Átirat: A.HAZU D-V/39. (zágrábi káptalan, 1361. szeptember 17.) = MOL DF 230
484
Kiadás: Smič. XIII. 118. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XIII. 119. sz.
270. (48.) 1362. április 1. előtt
Leusták szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében ítélőmestere (prothonotarius): János kiszáll a Ryuche-i
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kerületből származó (districtus de Ryuche) Konzka melletti (de iuxta Konzka)
Hedricus özvegye, és fia: György, valamint Dorozlou fia: János közötti vitás birtokra
és annak tulajdonjogát megítéli.
Említés: Paksi Leusták szlavón bán, 1362. április 5. (MOL Gyűjteményekből,
állagtalan fondok, Rumy család levéltára 39/12 = MOL DL 49 621)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
272. sz.
271. (49.) 1362. április 3. (Kapronca)
Leustachius szlavón bán Dorozalus fia: János kérésére elengedi azt a bírságot,
amellyel a kőrösi ispán Hedricus fia: Györggyel szemben megterhelte. Kelt sub
castro Kaproncha, in dominica Iudica, anno Domini MoCCCo LXo secundo.
Eredeti: MOL MKA, Acta Paulinorum, Garig 2/3. = MOL DL 35 222
Kiadás: Smič. XIII. 151. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
272. (50.) 1362. április 5. (Kapronca)
Leustachius, egész Szlavónia bánja előtt a Konzka melletti (de iuxta Konzka)
Hedricus özvegye, a Ryuche-i kerületből (districtus de Ryuche) és fia, György
Dorozlou fia: Jánossal és szemben elmondták, hogy György Konzka folyó mellett
elhelyezkedő birtokát János jogtalanul elfoglalta és a saját, ugyanott fekvő
birtokához csatolta. Ezért a bán Jánost, ítélőmesterét (protonotarius) a két fél birtoka
határainak elválasztására a csázmai káptalan hiteles emberének tanúbizonysága
mellett elküldte, aki azt jelentette, hogy Pál csázmai kanonokkal április 1-én (feria
sexta proxima ante dominicam Iudicia) a vitatott birtokra kimentek és a
szomszédosok és határosok jelenlétében két fél akaratából megvizsgálta a
bizonyítékokat és azoknak, valamint nemesek a tanúbizonysága alapján a vitatott
földet a következő határok mellett osztotta fel a felek között: a György kertje alatti
árok dél felé tart a gyümölcsfákhoz, tovább egy füves útig, ami mellett egy új földjel
van, innét az úton tovább kelet felé, újabb földjel, egy kettős út, közöttük harmadik
földjel, nyugat felé egy berek, a Serdahel-ről Ryuche faluba menő nagy út, negyedik
földjel három bokor alatt. A kettéosztott birtok keleti része Dorozlou fia: Jánosé, a
másik pedig Hedricus fia: Györgyé, azzal a joggal, amivel ősei is birtokolták és erről
a bán függőpecsétje alatt ad ki oklevelet. Kelt in Kaproncha, feria tertia proxima post
dominicam Iudica prenotatam, anno Domini Mo CCCo LXmo secundo.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, állagtalan fondok, Rumy család levéltára 39/12 =
MOL DL 49 621
Pecsét: rányomott, hátlapon
273. (51.) 1362. április 18. (Zágráb)
Leustachius szlavón bán Bulch-i Domonkos fiainak: Mihálynak és Zwudor-nak
mondott (dictus) Györgynek, valamint az általuk képviselt testvéreiknek - Péternek,
Simonnak, Istvánnak, Jánosnak és Imrének – a kérésére átírja és megerősíti a zágrábi
káptalan 1287. szeptember 1-én (in festo beati Egedii confessoris, anno Domini Mo
CCo octuagesimo septimo) kelt oklevelét. Kelt Zagrabie, secundo die Passce Domini,
anno eiusdem MoCCCo LXo secundo.
Eredeti: MOL MKA NRA 1533/15 = MOL DL 33 733
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Kiadás: Smič. XIII. 157. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: az átírt oklevél kiadása: Smič. VI. 503. sz.
274. (52.) 1362. május 5. (Zágráb)
Leustachius szlavón bánnak a Maior Kemlek-i várjobbágyok (iobagiones castri)
elpanaszolták, ők a Kemlek-i várnagyoktól és helyetteseiktől szabadágaikkal
szemben folyamatos és elviselhetetlen zaklatásokat szenvednek, várnagy és a
helyettese a várjobbágyokat gyakran ok nélkül a jelenlétük elé megidézi és megtiltja,
hogy borukat és gabonájukat szabadon elvihessék, tőlük jogtalanul szedi be a
tributumot. Ezért azt kérték a bántól, hogy könnyítsen terheiken. A bán függő,
autentikus pecsétjével megerősített oklevelében a várjobbágyokat felmenti a
jogtalanul szedett tributum alól, és megtiltja, hogy a Kemlek-i várnagy vagy
helyettese a várjobbágyokat megidézhesse és borukat, valamint gabonájukat bárhová
elvihetik. Kelt in Crisio, tertio die festi Inventionis sancte crucis, anno Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo secundo.
Átirat: 1. HDA Obitelj Drasković, Archivum maius 45/9. (> Erzsébet királyné,
1385. június 12. > Zsigmond, 1405. július 23. > Bátori István országbíró, 1492.
november 13.) = MOL DF 233 345
2. A.HAZU D-XVIII/86. (> Bátori István országbíró, 1492. november 13. >
II. Lajos király, 1526. február 6.) = MOL DF 231 912
Regeszta: Stipišić, 70. sz.
275. (53.) 1362. május 13. előtt
Paksi Leusták felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a
jelenlétében Nagy Pál kőrösi ispán és Jakab báni ítélőmester (protonotarius), báni
emberek május 13-án (feria sexta proxima post octavas festi Inventionis sancte
crucis) kimennek a Begna-i György fia: Miklós, Begna-i Márk fia: János özvegye és
fiai: Péter és Tamás, valamint Chuz-nak mondott (dictus) János, Horvátország és
Dalmácia egykori bánja között vitatott földre és a felek vagy ügyvédjeik, valamint a
szomszédosok és határosok jelenlétében lefolytatják a birtokjoggal kapcsolatos
vizsgálatot.
Említés: Paksi Leusták szlavón bán, 1362. május 23. (MOL Családi levéltárak,
Batthyány család levéltára, Maioratus, Lubreg, 1/17/6 = MOL DF 101 676)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
276. sz.
276. (54.) 1362. május 23. (Zágráb)
Leustachius egész Szlavónia bánjának Lajos király – meghallgatva Begna-i György
fia: Miklósnak és Begna-i Márk fia: János özvegyének és fiainak: Péternek és
Tamásnak a panaszát Chuz-nak mondott János, Horvátország és Dalmácia egykor
bánja ellen – megparancsolta, hogy az ügyet fejezze be a Kőrösön tartózkodó bárók
részvételével, figyelmen kívül hagyva minden olyan pert, amit János bán a királyi
kúriában indított a felperesek ellen. A két fél személyesen április 27-én (feria quarta
proxima post festum beati Georgy martiris) a bán, István zágrábi püspök, [Lackfi]
Dénes erdélyi vajda, Márton fia: Simon ispán, valamint más lovagok és előkelők
színe előtt megjelent. György fia: Miklós, Márk fia: János özvegye és fiai: Péter és
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Tamás előadták, hogy János bán azt állítja, hogy egy szántóföldjük, egy kaszálóval
és két szőlővel, erdőkkel és más tartozékokkal együtt, melyek őket örökség jogán
illeti meg, hű szolgálataiért Péter fia: Miklós halála után királyi adományként kapott
Lyudbreg nevű birtoka határai között fekszik, és arra törekszik, hogy azt jogaik
sérelmére tőlük jogtalanul elfoglalja és Lyudbreg nevű birtokához csatolja. János bán
ezzel szemben kijelentette, hogy a vitatott föld minden tartozékával együtt az övé és
Ludbreg nevű birtokához tartozik, amit a királytól kapott hű szolgálataiért. A bán a
vele együtt törvényszéket ülő nemesek tanácsa szerint, mivel a két fél közül egyik
sem tudta valamilyem dokumentummal vagy oklevél bemutatásával igazolni
tulajdonjogát, megparancsolta, hogy Nagy (magnus) Pál kőrösi ispán és Jakab báni
protonotarius, báni emberek a zágrábi káptalan hiteles emberével együtt május 13-án
(feria sexta proxima post octavas festi Inventionis sancte crucis) menjenek ki a vita
tárgyát képező földre, annak minden szomszédosát összehíva, és a két fél vagy
ügyvédjeik jelenlétében tekintsék meg az bizonyítékokat és folytassák le a
vizsgálatot a birtok tulajdonjogáról. A bán május 20-án (sabbato proximo ante
festum Asscensionis Domini) tartott törvényszékén György fia: Miklós és János fia:
Péter (testvére, Tamás képviseletében is) személyesen és János bán nevében
ügyvédje, famulusa: Pál deák (litteratus) bemutatta a zágrábi káptalan jelentését,
mely szerint Nagy (magnus) Pál kőrösi ispánnal, Jakab báni ítélőmesterrel
(protonotarius) Mihály kanonokot küldték ki a vizsgálat elvégzésére, akik május 13án (feria sexta proxima post octavas festi Inventionis sancte crucis) Begna-i György
fia: Miklóssal és Márk fia: János fia: Péterrel és Tamással és Pál deákkal (litteratus)
(aki Csúz Jánost képviseli) együtt kimentek és mivel egyik fél sem tudta igazát
oklevéllel bizonyítani, ezért a birtokot a felek egyetértésével két, egyenlő részre
osztották a következő határok mellett: az Ebres-ről Zlaviam-ra menő nagy őt mellett,
kelet felé fordul, Berch, keresztel jelölt tulfa, alatta nyugatról két földjel, nyugatra
fordul, nagy völgy, erdőnél elfordul egy szántó felé, két földjel, Zegenye folyó, a
folyó partján körtefa, átlépi a folyót, szántóföldek, két földjel egy árok mellett,
nyugat felé fordul, Berech, keresztel jelölt tulfa, alatta két határjel, dél felé fordul,
átmegy egy völgyön, nyugat felé fordul, egy völgy szája, kereszttel jelölt tulfa,
Berech felé fordul, hrazt fa alatt földjel, hegy, bükkfa alatt határjel, észak felé fordul,
Grylnapatak nevű folyó forrása (caput), a folyó folyása, György fia: Miklós és János
fiainak Kedhel nevű falva melletti nagy útig, ami Kaproncáról megy Ludbreg felé.
Az így kettéosztott fold nyugati része János báné, a keleti része pedig György fia:
Miklósé és János fiaié örökös birtoklásra. János fiai és János bán a Gynlapatak
folyása, az erdő oldala, és nyugat felé Golombokpatoka nevű másik víz által határolt
területen Miklósnak nem adnak részt birtoklásra. A folyók között elhelyezkedő
részeket a következő határok alatt osztják fel: a Golombokpataka nevű folyóban a
folyó medrét követve a Begna nevű folyóig megy, innen a folyóval szemben egy
nyíllövésnyire északra fordul egy újonnan emelt földjelig, [….] észak felé fordul egy
nagy erdő oldalánál keresztel jelölt fáig, ahol újból emelt földjel van, egy nagy erdőn
keresztül a keresztel jelölt fák során át északra tart és belép a Plychuicha nevű
folyóba, ahol a híd mellett keresztel jelölt tulfa alatt határjel van, az így körülhatárolt
terület nyugati része János báné, keleti része pedig János fiaié örökös birtoklásra. A
bán a báni és a zágrábi káptalan embere által kettéosztott birtokot a fentebb leírt
osztozás szerint a felek számára örökös birtoklásra adja és erről függőpecsétje alatt
állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, tertio die termini prenotati, anno Domini Mo
CCCo LXmo secundo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, Maioratus, Lubreg,
1/17/6 = MOL DF 101 676
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Pecsét: függő
Megjegyzés: az oklevélben előforduló Márton fia: Simon ispán valószínűleg
Meggyesi Simont takarja, aki ebben az időben varasdi ispán volt. Ekkor viszont apja
neve hibásan van feltüntetve. (Móric helyett Márton)
277. (55.) 1362. november 9. (Kőrös)
Leustachius szlavón bán előtt az általa, királyi felhatalmazásból a Drawa és a Zawa
között lakó nemeseknek 1362. november 7-én (feria secunda proxima ante festum
beati Martini confessoris) Kőrösön tartott közgyűlésén (generalis congregatio) Péter
fiai: [Salamon] és [Fábián], János fiai: Gergely és János és Illés fia: Illés tiltakoztak,
hogy atyai rokonuk Farkas fia: Imre Gal[ambok]-nak nevezett birtokát, ami [az ő
határaikat érinti] Pousa-nak adta el, mert azt a testvériség okán inkább nekik tartozik
eladni. Kelt Crisy, tertio die congregacionis nostre prenotate, anno Domini Mo CCCo
sexagesimo secundo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, jelzet nélküli
oklevelek = MOL DL 106 924
Pecsét: rányomott, hátlapon
Megjegyzés: nagyon rossz állapotban
278. (56.) 1363. szeptember 10. előtt
Paksi Leusták szlavón bán a Kamarcha-i Miklós fia: Kosk és Mihály fia: Guyd ~
Guid közötti pert elhalasztja a királyi hadoszlás 15. napjára. (ad quindenas residentie
exercitus regny, [tricesimam primam diem] festi beati regis Stephani sub anno
Domini Mmo CCCmo LXmo tercio)
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. február 2. (MOL Családi levéltárak,
Festetics család, MISC 108. (átírja: csázmai káptalan, 1376. május 1.) = MOL DL
91 826)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
311. sz.
279. (57.) 1363. november 18. előtt
Leusták szlavón bán a Kyristalfelde-i Sámson fia: Bálint fiai: György, Péter pap
(sacerdos) valamint Boleta és az ugyanonnan való Lőrinc fia: István fia: Miklós
közötti pert elhalasztja.
Említés: István zágrábi püspök – szlavón vicarius generalis, 1363. december 3.
(MOL MKA NRA 1509/49 = MOL DL 239)
Megjegyzés: említő oklevél kiadása: Smič. XIII. 239. sz.
Kétes hitelű oklevelek
280. (58.) 1356. június 19. - 1357. április 12. között
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója a
Honoldus, a zágrábi Szent Szűz egyház apátját és Gerynus, zágrábi (Grecensis)
polgár közötti pert, a zágrábi egyház Grech folyó mellett fekvő fürdőjének tárgyában
elhalasztja 1357. április 12-re (ad quindenas residencie exercitus regii proxime
proclamande).
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Említés: Leusták szlavón vikárius, 1357. november 10. (A.HAZU D-VI/32 = MOL
DF 230 587)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón vikárius említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 282. sz.
281. (59.) 1357. október 30. előtt
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója
megidézi jelenléte elé Honoldust, a zágrábi Szent Szűz egyház apátját és Gerynus
zágrábi (Grecgensis) polgárt.
Említés: Paksi Leusták szlavón vikárius, 1357. november 10. (A.HAZU D-VI/32 =
MOL DF 230 587)
Megjegyzés: Paksi Leusták szlavón vikárius említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 282. sz.
282. (60.) 1357. november 10. (Zágráb) (+ 1376.)
Leustachius egész Szlavónia Lajos király által kinevezett általános helytartója
számára az uralkodó 1356. június 19-én (in octavas festi Penthecostes) kelt levelében
döntéshozatalra átadta az előtte megjelent Honoldus, a zágrábi Szent Szűz egyház
apátjának panaszát Gerynus, zágrábi (Grechensis) polgár ellen, abban az ügyben,
hogy a zágrábi egyház egy, a Grech folyó mellett fekvő fürdőjét Gerynus elfoglalta.
Az ügyet a vikárius elhalasztotta egyrészt, mert annak megtárgyalására kevés nemes
volt mellette, másrészt érett megfontolás kialakítása végett 1357. április 12-re (ad
quindenas residencie exercitus regii proxime proclamande), miközben a felek részére
is érkezett királyi parancs az ügyben, hogy a bán jelenléte előtt tartoznak ebben az
ügyben megjelenni. 1357. október 30-án (feria secunda proxima post festum
apostolorum Symonis et Jude beatorum), a bán idézésre előtte, valamint a
tartományban időző főpapok és bárók előtt megjelent Pál, a zágrábi káptalan
kanonokja és kántora, törvényes ügyvédként, Honoldus apát személyében a vitatott
fürdő ügyével kapcsolatban és a bemutatta a zágrábi káptalan pátens, régi pecsétjével
megerősített, 1291-ben kelt oklevelét, amely szerint János, egykori zágrábi püspök
színe előtt megjelent egyrészről Péter, a zágrábi egyház egykori kanonokja,
másrészről Szent Jakab szigetéről (de Insula sancti Jacobi) az apát és a testvérek egy
a Grech folyónál levő, Péter mester curia-ja alatt elhelyezkedő fürdővel
kapcsolatban, amelyet Péter a saját kanonoki curia-jához tartozónak, az apát és
testvérei viszont a Szent Szűz egyházának területén fekvőnek mond és ezért közöttük
pereskedés támadt és régtől fogva van. János püspök az ügyet döntéshozatalra átadta
a zágrábi káptalannak és a kanonokok öten, akiket a vizsgálatra lefolytatására
választottak meg, jelentették, hogy a fürdő területe a zágrábi Szent Szűz egyházhoz,
nem pedig Péter kanonoki curia-jához tartozik, ezért a káptalan azt a püspök
személyében és joghatóságánál fogva Péterre örökös parancsolva, a Szent Szűz
egyházának teljes joggal, örökös birtoklásra adta. Ezzel szemben Gerynus, zágrábi
polgár azt mondta, hogy a fürdő feleségéé, Maphye, egykori zágrábi polgár lányáé,
az örökös jogán és feleségének az apja, valamint utódai a fürdőt a Szent Szűz
egyházától évenként fizetendő bér (census) fejében tartotta és minden épület,
valamint minden fából készült műtárgy (universa edificia et opera lignea), egyetlen
kicsi fürdő kivételével, amit az apát elődei csináltattak, felesége apja és elődei által
lettek megcsinálva, jóllehet Zágráb (Grechensis) város és más oklevéladó okleveleit
is bemutatták, amelyek szerint a fürdőt egy zágrábi polgár (civis Grechensis) eladta
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másnak a predialisi joggal (iure prediali) és a Szent Szűz egyház által fizetendő
bérrel együtt. Mivel Gerynus zágrábi polgár (civis Grechensis) nem tudott
semmilyen, a fürdő jogaira vonatkozó oklevelet bemutatni, sem a jövőre
vonatkozóan nem ígérte, ezért a bán a fürdő területét, az épületek és más fából
készült műtárgyak kivételével, amelyek - egy kicsi fürdő kivételével – Gerinus
feleségének jogaiban vannak, a [Szent Szűz egyház] apátjának és egyházának hagyja
a vele együtt törvényszéket tartó főpapok és bárók, vagyis Miklós választott kalocsai
érsek, királyi kancellár, István választott zágrábi püspök, László csázmai prépost,
királyi kápolnaispán, [Hahót] István fia: Miklós egykori bán, Lochk fia: Miklós
zempléni ispán és mások egyetértésével, azzal a megszorítással, hogy Gerynus
minden épületet és más fából készült műtárgyak ügyében 1358. január 13-ig (usque
octavas Epiphanie Domini) nem tudnak megegyezni az apáttal, megjelenhet a bán
színe előtt. Erről a helytartó függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt
Zagrabie, duodecimo die termini prenotati, anno Domini millesimo trecentesimo
septuagesimo sexto.
Másolat: A.HAZU D-VI/32 = MOL DF 230 587
Kiadás: Tkal. I./457. sz., Smič. XII. 283. sz.
Megjegyzés: A datálásához Paksi Leusták címzését, az archontológiai adatokat
(Apáti Keszei Miklós 1356. szeptember 4-e és 1358. szeptember 8-a között viselte a
kalocsai érseki méltóságot, Kanizsai István 1356. szeptember 4. és 1376. január 15.
között volt zágrábi püspök, Lackfi Miklós testvérével: Pállal 1343. szeptember 20. és
1369. július 7. között viselte a zempléni ispáni méltóságot.) illetve a hadoszlás
időpontját lehet segítségül hívni. Azonban a corroboratio kétségessé teszi az oklevél
hitelességét, hiszen egészen addig, amíg Paksi Leusták nem báni, hanem vicariusi
címét viselte, a ránk maradt, vitán felül hiteles oklevelek soha nem használják a
függőpecsét mellett az autentikus jelzőt.
Kanizsai István (1363-1365)
283. (1.) 1363. szeptember 10.
István zágrábi püspök és Szlavónia általános helytartója (vicarius generalis) színe
előtt megjelent [Miklós fia:] Kosk, összhangban Leusták volt bán [perhalasztó
oklevelével] szeptember 10-én (in quindenis residentie exercitus regny, [tricesimo
primo die] festi beati regis Stephani sub anno Domini Mmo CCCmo LXmo tercio) és
bemutatta a csázmai káptalan három oklevelét Mihály fia: Gwd-dal szemben, melyek
közül az egyik 1304. június 23-án (in vigilia festi beati Johannis baptiste, anno
Domini Mmo CCCmo quinto) kelt oklevelét, majd kijelentette, hogy Károly király
privilégiuma is birtokában van, ezért István püspök a pert elhalasztotta a
legközelebbi általa Zágrábban tartott általános gyűlésre (generalis congregatio)és
bemutatta a csázmai káptalan három oklevelét Mihály fia: Gwd-dal szemben.
Tartalmi átirat: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. február 2. (MOL Családi
levéltárak, Festetics család, MISC 108. (átírja: csázmai káptalan, 1376. május 1.) =
MOL DL 91 826)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 311. sz. Paksi Leusták szlavón bán említett oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 278. sz., a csázmai káptalan oklevelének regesztája: Anjouoklt. I. (1301-1305) 628. sz.
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284. (2.) 1363. december 3. (Zágráb)
István zágrábi püspök és Szlavónia általános helytartója (vicarius generalis) elé
Kyristalfelde-i Sámson fia: Bálint fiai: György, Péter pap sacerdos és Boleta az
ugyanonnan való Lőrinc fia: István fia: Miklóst Leustachius volt szlavón bán
jelenléte elé perbe hívták, az ügyet azonban többször is elhalasztották és végül, mivel
időközben a báni székben is változás történt, az ügy István helytartó színe elé került
1363. november 18-ra (ad presentes octavas festi beati Martini confessoris). Ekkor
Bálint fiai: György és Péter pap (sacerdos) (a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével
képviselve testvérüket: Boleta-t) István fia: Miklóssal szemben elmondták, hogy a
Chech-nek mondott Iwan fia: Péter birtokrészét, mely a Kyristalfelde nevű birtokon,
a Thoplicha nevű folyó mellett helyezkedik el, és amelyen Chech-nek mondott Péter
halála után az ország szokása szerint egy rész megilleti őket, teljességgel magának
elfoglalta. István fia: Miklós ezzel szemben elmondta, hogy a vitatott területet, mely
egykoron Chech-nek mondott (dictus) Péter birtoka volt, az őséhez Bayleta fia:
Druganus-hoz tartozott és bemutatta [IV.] Béla magyar király 1239. november 7-én
(anno ab incarnatione Domini millesimo CCo XXXo nono, septimo idus novembris,
regni sui anno quinto) kelt privilegiális oklevelét, mely szerint Kálmán király, egész
Szlavónia hercege, mivel Bayleta fia: Druganus földje szomszédos volt a herceg
Wereytiche nevű prediumával, azt a prediumhoz csatolta, Druganusnak pedig
cserébe a Thoplicha nevű, Garych-ban fekvő, a somogyi várhoz tartozó földet
(terram castri Symigiensis) adta, a birtok határait az oklevélben rögzítették. A
következőleg pedig [I.] Lajos, magyar király 1363-ban (in anno proxime transacto)
kelt privilegiális oklevelét, mely szerint a király Kyristalfelde-i Arthow-nak mondott
István fia: Miklós kérésére (mivel anyja Druganus leszármazottja) átírja és
megerősíti Béla király Druganus Thoplicha nevű birtokára vonatkozó oklevelét és
neki és örököseinek új adomány címen (nove donacionis sue tytulo) megerősíti. Kelt
Zagrabie, sedecimo die termini prenotati, anno Domini millesimo trecentesimo
sexagesimo tercio.
Eredeti: MOL MKA NRA 1509/49 = MOL DL 239
Kiadás: Smič. XIII. 239. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: IV. Béla 1239. november 7-én kelt oklevelének kiadása: Smič. IV. 83.
sz., I. Lajos király említett, 1363. február 19-én kelt oklevelének kiadása: Smič. XIII.
198. sz. (= MOL DL 237)
285. (3.) 1363. december 12. (Zágráb)
István zágrábi püspök és Szlavónia általános helytartója (vicarius generalis) a
csázmai káptalannak. Kiristalfelde-i István fia: Miklós azt kérte tőle, hogy a
Kyristalfelde, más néven Tapolcha nevű birtokon fekvő birtokrészébe, mely
egykoron Cheh-nek mondott Iván fia: Péter tulajdonában volt, vezesse be. Ezért a
helytartó felkéri a káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében
Garazda-nak mondott (dictus) Side fia: Péter vagy testvére: Andak, vagy Tamás fia:
Demeter vagy Hwal fia: Pál fia: Lukács vagy Vrdugh-nek mondott (dicti) Imre fia:
Leukus báni ember a szomszédok és határosok jelenlétében bevezeti István fia:
Miklóst a birtokba, az esetleges ellentmondókat pedig a helytartó jelenléte elé idézi
meg és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, in vigilia festi beate Lucie
virginis et martiris, anno Domini MoCCCoLXo tercio.
Átirat: MOL MKA NRA 1509/50 (csázmai káptalan, 1363. december 112.) = MOL
DL 33 610
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Kiadás: Smič. XIII. 241. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XIII. 243. sz.
286. (4.) 1364. március 3. (Zágráb)
István zágrábi püspök és Szlavónia általános helytartója (vicarius generalis) tudtul
adja, hogy [I.] Lajos királytól Kamarcha-i Péter fia: Fülöp fia: Miklós és ugyanazon
Péter fia: Máté fiai: Peteu és Tamás, Tamás fiaival: Péterrel – a zágrábi egyház
archydiaconusával – és Endrével szemben kieszközölték, hogy Ivánnak nevezett
(dicti Iwan) fiainak: Hektornak és Jánosnak, Myrsa fiainak: Ivánnak és Iwachynusnak a Kőrös megyében fekvő, Othna-nak, Orbona-nak és Mosyna-nak nevezett
birtokait adományképpen. A király okleveles bizonyítékaikkal együtt megidézte őket
jelenléte elé 1363. március 1-re (ad feriam sextam proximam ante dominicam Letare)
az ügyet pedig Miklós esztergomi érsek, Miklós nádor, Bebek György, a szlavón
helytartó és más nemesek ítéletére bízta. A bíróság előtt Fülöp fia: Miklós és Máté
fiai: Peteu és Tamás kijelentették, hogy látták Péter archidiaconus és Endre
bizonyítékait Othna, Orbona és Mosyna birtokra vonatkozóan, elismerték, hogy azok
Tamás fiaihoz: Péter archidiaconus és Endréhez királyi adomány címén tartoznak,
ezért a birtokokat minden tartozékával és haszonvételével együtt oklevélben rögzített
határaik mellett visszaadják Tamás fiainak: Péter archidiaconus-nak és Endrének,
valamint Endre örököseinek, valamint a mondott birtokok határai között
elhelyezkedő minden birtokrészt, amelyeket zálog címen birtokolnak Tamás fiainak:
Péter archidiaconus-nak és Endrének azon pénzösszeg megfizetése nélkül, amelyért
ők zálogba vették, átadják. Ezen kívül, ha a birtok határain belül fekvő birtokrész
másnál van zálogban, a zálogösszeg lefizetése mellett szabadon visszaválthatják.
Tamás fiai: Péter archidiaconus és Endre kijelentik, hogy Fülöp fia: Miklósnak és
Máté fia: Peteu és Tamás vásárolt szőlőjét, mely a Mosyna hegyen fekvő Mosyna
birtokon helyezkedik el, számukra hasonlóképpen biztosítják és a felek azt is
kijelentik a bírák színe előtt, hogy Tamás fiai a fenti szőlővel egyezőt a csázmai
szőlőhegyen (in promontorio Chasmensi), vagy a Garygh-i kerületben (in districtu
Garygh) vagy a másik fél akarta szerint bárhol máshol cserébe adnak. Ha pedig a
kérdéses szőlővel egyezőt nem találnak, akkor a szőlőbirtokot a szőlőt birtokló
nemesek módjára és a hegyvám megfizetésével megtarthatják. Erről Miklós érsek,
Miklós nádor és György mester tanácsára és egyetértésével az általános helytartó
függőpecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, tercio die termini prenotati,
anno Domini MoCCCoLXo quarto.
Eredeti: MOL MKA NRA 647/40 = MOL DL 34 105
Kiadás: Smič. XIII. 251. sz
Pecsét: függő
287. (5.) 1364. március 5. (Zágráb)
István zágrábi püspök és Szlavónia általános helytartója (vicarius generalis) a […….
…..] hiteleshelynek. [Iván és Márton …….. Scent Iwan-i nemesek], képviselve frater
carnalis-aikat: Pétert, Tamást és Lőrincet is és Jwachinus fia: Jakab jelentették neki,
hogy Mykch bán idején Ban-nak mondott (dictus) Pál fia: István [a Scent Iwan
határai között fekvő Jalsouch nevű birtokukat] elfoglalta és […….] kétszáz márka
kárt okozott számukra. Továbbá birtokon lévő Keresztelő Szent János tiszteletére
emelt egyházat leromboltatta, Márk és Iwachinus ott lévő szekrényeit (scrinia), ezüst
[...], öveket és más ezüst kincseket, ruhákkal és más tárgyakkal együtt onnét
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elrabolta. Továbbá a Jalseuch nevű birtokon malmot építetett,[.........], hat ökrüket,
[....] és egy István nevű jobbágyukat onnét elhurcolta. Ezért a püspök felkéri a [….]
hiteleshelyet, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akiknek a jelenlétében János fia:
Tamás vagy Luca fia: János vagy Ruenicha-i Gergely fia: János vagy [….. …..] az
általa kiküldött ember lefolytatja a vizsgálatot és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt
Zagrabie, feria tercia proxima post dominicam Letare, anno Domini Mo CCCo LXo
quarto.
Átirat: MOL MKA Acta Paulinorum, Garig 2/11 (zágrábi káptalan, 1364. március
19.) = MOL DL 35 231
Kiadás: Smič. XIII. 253. sz.
Megjegyzés: az eredeti oklevélnek ma csak kb. ¼-e van meg. Az adatok töredékesen
összeállíthatóak a püspök parancsleveléből és a káptalan erre küldött válaszleveléből.
A káptalan válaszlevelének kiadása: Smič. XIII. 257. sz.
288. (6.) 1364. június 13. (Zágráb)
István zágrábi püspök és Szlavónia általános helytartója (vicarius generalis) a zágrábi
káptalan tudtára adja, hogy Guydo, a Toplicensis Szent Szűz monostor apátja a
helytartó általános közgyűlésén, amit különleges királyi felhatalmazás alapján István
sacre scripture magistro nyitrai püspökkel, és Tamás királyi emberrel, az elhunyt
Miklós esztergomi érsek testvérével, királyi kiküldöttekkel együtt tartott 1364. június
11-én (feria secunda proxima ante festum beati Barnabe apostoli), Zágráb megye
minden nemese számára, Zágrábban, a Petrina-i falunaggyal (villicus) és hospesekkel
szemben előadta, hogy ők [1357.] április 4-én (feria quinta proxima ante quindenas
festi Pasce Domini, cuius in proximo septima preterisset revolucio annualis) a
monostor Mlynoga és Vizoka nevű birtokait, valamint Ztresich nevű birtoknak a felét
- amelyet András király, a monostor alapítója adományozott nekik a közgyűlésen
bemutatott oklevele szerint, örökös adományként, határait pedig István szlavón bán
és Sztiriai kapitány a közgyűlésen szintén bemutatott oklevele rögzíti –
hatalmaskodva elpusztították, és a monostor törvényes tiltakozása ellenére Petrina
szabad faluhoz csatolták (libera villa) és a monostor sérelmére visszatartották. A
közgyűlésen jelen levő szolgabírák, esküdtek és nemesek ezt a helytartó vizsgálata
alkalmával megerősítették. Moroucha-i Jakab fia: Taysa, a Petrina-i falunagy és
hospesek ügyvédje (procurator) előadta, hogy a hospesek nem a monostor földjét
foglalták el, hanem Petrina falu földjét, melynek határait a szabadságaikat rögzítő
királyi oklevél tartalmazza, melyet be is mutattak a helytartó színe előtt. A helytartó
ezért felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki magasabb egyházi méltóságot viselő
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében és akinek jelenlétében Jakab ítélőmester
(prothonotarius) és a helytartó helyettese, Mihály fia: Gallus, István egykori kalocsai
érsek és István István nyitrai püspök unokaöccse (nepos), Kouachi-i István fia:
László, Tamás mester különleges kiküldöttek Zágráb megye egyik szolgabírájával
menjenek ki 1364. június 26-án (tercio die festi Nativitatis beati Johannis baptiste)
Mlynoga, Vizoko és Ztresich birtokokra és ott a szomszédosok, határosok, valamint
a két fél vagy ügyvédjeik jelenlétében a Petrina szabad faluhoz tartozó földeket az ott
bemutatott oklevelekben foglalt határok mellett járják be és a felek ellentmondását ne
fogadják el. Az iktatás elvégzése után vizsgálják meg, hogy a monostor birtokát a
Petrina-i hospesek elfoglalták és maguknál tartják-e és erről jelentés kiállítását kéri.
Kelt Zagrabie, quarto die congregationis nostre prenotate, anno Domini MCCCLXo
quarto.
Másolat: NAZ Toplica 66. = MOL DF 283 328
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Kiadás: Smič. XIII. 277. sz.
Megjegyzés: az oklevélben a hatalmaskodás dátumát az évforduló számával adják
meg, ami a pontos napi dátum kiszámításánál nehézséget okoz. Ha a tárgyévre
vonatkoztatjuk, akkor április 4-én, ha pedig 1357-re, akkor április 20-án történt.
További nehézséget okoz az, hogy az ügyről szóló, 1364. június 15-én kelt oklevél
szerint nem hét, hanem hat éve történt az eset, így a napi dátum harmadik lehetséges
feloldása: április 12.
289. (7.) 1364. június 15. (Zágráb)
István zágrábi püspök és Szlavónia általános helytartója (vicarius generalis) előtt az
általa és István sacre theologie magistro, nyitrai püspök és Tamás lovag, Miklós volt
esztergomi érsek testvére, királyi kiküldöttek által 1364. június 11-én (feria secunda
proxima ante festum beati Barnabe apostoli), Zágrábban, Zágráb megye nemesei
számára tartott általános közgyűlésen (generalis congregatio) Guido, a Toplicensis
Szent Szűz egyház (monasterii beate Virginis de Toplica) apátja jelentette, hogy
Iwche falunagy (villicus) és a Petrina-i hospesek [1358.] április 4-én (feria quinta
proxima ante quindenas festi Pasce Domini, cuius in proximo sexta preterisset
revolucio annualis) a monostor Mlynoga, Vyzoko és Ztresich nevű birtokait –
melyek királyi adományként kerültek a monostor birtokába, Mlynoga és Vizoka
egészen, Ztresich félig – elfoglalták és a monostor ismétlődő tiltakozásai ellenére
maguknál tartották és az elfoglalt birtokokat elpusztították, tizenkét telepest
(colonus) elűztek, hét malmot elpusztítottak. A közgyűlésen a helytartó a
jelenlevőket megkérdezte ennek az igazságáról, akik a Szent Kereszt fáját
megérintve bizonyították, hogy a Petrina-i a monostorok földjeit elfoglalták, és régi
határait lerombolták és új határjeleket állítottak, de arról nem tudtak bizonyosat,
hogy mekkora a monostor elpusztított birtoka és mekkora kárt okoztak. Az ügyről
István érsek, Tamás mester és a helytartó pecsétjével megerősített oklevelet adtak ki.
Kelt Zagrabie, sexto die congregacionis nostre prenotate, anno Domini MCCCo
sexagesimo quarto.
Másolat: NAZ Toplica 65. = MOL DF 283 328
Kiadás: Smič. XIII. 278. sz.
Megjegyzés: lásd az előző számhoz tartozó megjegyzést
290. (8.) 1365. október 3. (Zágráb)
István zágrábi püspök és Szlavónia általános helytartója (vicarius generalis) a
csázmai káptalannak. Zent Juan-i Márton fia: Tamás, a Pasaga-i Szent Péter egyház
káptalanának ügyvédvalló levelével képviselve Klára asszonyt, az elhunyt Chupor
fia: István lányát, Teuteus fia: László feleségét előtte kijelentette, hogy Klára asszony
minden a Bernoz nemzetségnél lévő birtokát, amit a jegyajándékáért vásárolt (rebus
parafernalibus), minden tartozékával és haszonvételével együtt Zudor György
lovagnak és örököseinek rokonai engedélyével 200 márkáért (marcis solidorum
bonorum plene) adta. Ezért a helytartó felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Ratathych-i András fia: Miklós vagy
Zredahel-i Pasa báni ember Klára asszonyhoz kiszáll és megvizsgálja, hogy az
adományozás igaz-e; és ha az asszony elismeri annak igazságát, akkor a birtokot
Zudar Györgynek iktatja minden jogával és tartozékával együtt és erről jelentés
kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria sexta proxima ante festum sancti Francisci
confessoris, anno Domini millesimo CCCo LXo quinto.
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Átirat: 1. MOL MKA NRA 1540/9 (> csázmai káptalan, 1365. október 8.) =
DL 33 747
2. MOL MKA NRA 1540/17 (> csázmai káptalan 1365. október 8. >
király, 1366. november 20.) = MOL DL 33 748
3. MOL MKA NRA 1540/17 (> csázmai káptalan 1365. október 8. >
király, 1366. november 20. > 1410. április 24. Rozgonyi Simon országbíró) =
DL 33749
Kiadás: Smič. XIII. 340. sz.
Megjegyzés: Lajos király átíró oklevelének: Smič. XIII. 341. sz.

MOL
Lajos
Lajos
MOL

Szécsi Miklós (másodszor, 1366-1368)
291. (1.) 1366. szeptember 21. (Zágráb)
Zeech-i Miklós szlavón bán a csázmai káptalannak. Amikor [I.] Lajos király Tamás
fiai: Péter, zágrábi archidiaconus és Endre Othna, Orbona és Mosyna nevű, Kőrös
megyében fekvő birtokait elcserélte, egyúttal megbízta a bánt, hogy a két fél
cserebirtokait mérje fel. Ezért a bán felkéri a káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében János fia: László kőrösi ispán és Mihály, báni
ítélőmester (prothonotarius), speciális báni kiküldöttek kiszállnak a cserebirtokokra
és azokat a szomszédosok és határosok jelenlétében felmérik, az esetleges
ellentmondókról és a felmérésről pedig jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, in
festo sancti Mathey apostoli et ewangeliste, anno Domini Mo CCCo LXmo sexto.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Batthyány család AA Kristallóc 4 6 104 A (csázmai
káptalan, 1366. október 11.) = MOL DF 100 115
292. (2.) 1366. október 6. előtt
Szécsi Miklós szlavón bán felkéri a csázmai káptalannak, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a báni ember megidézi szentandrási (de
Sancto Andree) Egyed fiait: Dezső sacerdos-t, Jánost és Miklóst, valamint András
fia: Jánost és [Pál fia: Tamást] szemben István fia: Miklóssal a bán jelenléte elé.
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1366. október 25. (Családi levéltárak, Bittó
család 6. = MOL DL 95 012)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
293. sz.
293. (3.) 1366. október 25. (Zágráb)
Zeech-i Miklós szlavón bán előtt az október 6-án (in octavis [festi] Michaelis
archangeli) Szlavónia nemeseivel tartott törvényszékén a Kőrös megyei Garigh-i
kerületbeli (in districtu de Garigh) Szentandrási (de Sancto Andree) István fia:
Miklós bemutatta a csázmai káptalan oklevelét Egyed fiai: Dezső sacerdos-sal,
Jánossal és Miklóssal, valamint András fia: Jánossal és [Pál] fia: Tamással szemben,
amelyből kitűnt, hogy Szentandrás-i (de Sancto Andree) István fia: Miklós a
királynak jelentette, hogy a szentandrási (de Sancto Andree) Egyed fiaival: Dezső
sacerdos-sal, Jánossal és Miklóssal, valamint András fia: Jánossal és [Pál fia:
Tamással] folytatott birtokperében Rohman-i György, volt kőrösi alispán nem igaz
ítéletet hozott, ezért a király meghagyta a bánnak, hogy a pert ítélje meg. A bán a
királyi parancs kézhezvétele után felkérte a csázmai káptalant, hogy küldje ki
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tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a báni ember megidézi szentandrási (de
Sancto Andree) Egyed fiait: Dezső sacerdos-t, Jánost és Miklóst, valamint András
fia: Jánost és [Pál fia: Tamást] szemben István fia: Miklóssal a bán jelenléte elé. A
káptalan idézőlevelének bemutatása után a bán előtt István fia: Miklós kérte, hogy
Tamás és János mutassák be György ispán Dugeteleke nevű birtokról szóló
ítéletlevelét, melyből kitűnt, hogy Dezső pap a saját és testvérei nevében, valamint a
zágrábi és csázmai káptalanok ügyvédvalló leveleivel képviselve Jánost és Tamást,
bemutatta a kérdéses oklevelet, melyből kitűnt hogy Dezső pap, a zágrábi (de monte
Grechensis de Zagrabia ) Szent Márk evangélista templom rectora a maga és frater
uterinus-ai: Egyed fiai: János és Miklós, valamint szentandrási (de sancto Andree)
Pál fia: [..................] személyében a csázmai káptalan [ügyvédvalló levelével] Szent
Mihály ünnepe [......] nyolcadán megjelentek [György kőrösi ispán színe előtt
összhangban] Jakab István zágrábi püspök [és volt szlavón helytartó] prothonotariusa
[és helyettese] perhalasztó oklevelével, szemben a szintén szentandrási (de sancto
Andree) Jakab fia: István fia: Miklóssal [bemutatták] a zágrábi [káptalan] ........ (feria
secunda proxima post festum beati Andrea apostoli tunc in anno tercio confestis) kelt
oklevelét, mely szerint Moroucha-i János fia: [......], István zágrábi püspök embere és
János a káptalan custosa kiszálltak a Wratesynch és [.....] birtokokra és azokat ...........
(feria sexta tunc) [....] a szomszédosok és határosok jelenlétében bejárták és Egyed
fiainak: Dezső papnak, Jánosnak és Miklósnak, András fiának: Jánosnak, Pál fiának:
Tamásnak iktatták. István fia: Miklós viszont az iktatásnak a keleti oldalon, ahol a
Szent [.....]egyházhoz menő út van és észak felől ellentmondott, és őt a csázmai
káptalan és a püspök emberei megidézték .... (ad octavas festi Epiphaniarum Domini)
a püspök színe elé. az ispán előtt Miklós a tiltakozása okáról a következőket mondta:
azért mondott ellent, mert Dezső és a többi fent nevezettek az ő Dugatelek nevű
birtokának egy részét maguknak akarták elfoglalni. Dezső sacerdos a maga nevében
és a többieket törvényes ügyvédként (procurator) képviselve István zágrábi püspök
és a zágrábi káptalan [okleveleivel összhangban] kijelentette, hogy a Dugateleke
nevű birtokot minden tartozékával együtt István fia: Miklóstól, a Chakanteleke nevű
birtokukért cserébe kapták és ezért akarták azt meghatároltatni és bemutatta a zágrábi
káptalan 135[.]-ben kelt oklevelét. Ennek tartalma szerint: Jakab fia: István fia:
Miklós egyrészről, másrészről pedig Dezső sacerdos, ügyvédvalló levéllel képviselve
frater-eit, Egyed fiait: Jánost és Miklóst, valamint András fia: [Jánost és Pál fia:
Tamást] és István kijelentette, hogy Dugateleke nevű öröklött birtokát, annak minden
tartozékával együtt elcserélte Egyed fiaival: Dezső sacerdos-sal. Jánossal és
Miklóssal valamint András fia: [Jánossal és Pál fia: Tamással] a Chakanteleke nevű
birtokukért, de Bertalan fia: Miklós fia: András ellentmondott. István fia: Miklós
semmilyen [jogot nem bírt abban] és Dezső sacerdos és frater-ei a Dugateleke nevű
birtokot minden tartozékával együtt [................] Dezső pap és frater-ei tiltakozást
jelentettek be, és az erről szóló oklevelet bemutatták György mesternek, [...........] aki
a következő ítéletet hozta: bírságként három márkát Dezső sacerdos-sal és [......] azt a
birtokot Dezső sacerdos-nak, Egyed fiainak: Jánosnak és Miklósnak, András fia:
Jánosnak és Pál [fia: ....] és örököseiknek hagyja, a csázmai káptalan oklevelének
megtekintése után Dezső pap a saját és testévei, valamint [....] fia: János nevében
törvényes ügyvédként [........] György mesteren keresztül [...........] amikor István fia:
Miklós kijelentette, hogy ő a [csázmai] káptalan és a megyebeli nemesek
jelenlétében, ahogyan a csázmai káptalan oklevelében benne van és nem [............]
Dezső sacerdos-nak a [............], akkor az ispán megidézte jelenléte elé [.................]
és András fia: Jánost és Pál fia: Tamást [..........], és [István fia: Miklós] kijelentette,
hogy a [.........] birtokot Dezső papnak, fratrer-einek és a [többi megnevezetteknek]
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cserébe adta és bemutatta a [...........] káptalan oklevelét, [.................] Jakab fiainak:
Jakabnak, Péternek, Istvánnak és [.........] és bevallotta, hogy Jakab fiainak [...........]
adta [........] ha Húsvétvasárnaphoz három évre (usque terciam revolucionem festi
Resurrectionis Domini) [...........] [.........] hat márkáért, ha az okleveleit nem tudja
visszaszerezni, [................................] Dezső sacerdos kijelentette, hogy ő és testvérei
[sem a párviadal], sem a köztudomány által [........ ........]. A Chakanfelde nevű
birtokon elhelyezkedő birtokrészt cserébe bírja Miklós, ahogyan ők István fia:
Miklóst megkapták cserébe Dugateleke nevű birtokot. , miképpen azt [............]. A
bán az oklevelek megtekintése és a felek meghallgatása után úgy határozott, hogy
István fia: Miklóst elmarasztalja 25 márka büntetésben, amelyet a bánnak [és perbeli
ellenfeleinek kell fizetnie], és a Dugateleke nevű birtokot minden tartozékával és
haszonvételével együtt a csázmai káptalan oklevelével összhangban [csere címén
Egyed fiainak:] Dezső sacerdos-nak, [Jánosnak és Miklósnak], valamint András fia:
[Jánosnak és Pál fia: Tamásnak] adja, István fia: Miklósnak pedig a Chakanfelde
nevű birtokot [szintén csere címén] adja örökös birtoklásra. Erről a bán függő,
autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt, Zagrabie vigesimo die termini
prenotati, anno Domini millesimo [trecentesimo septuagesimo] sexto.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Bittó család 6. = MOL DL 95 012
Pecsét: függő
Megjegyzés: az oklevél nagyon rossz állapotban van, csonka.
294. (4.) 1366. december 13. előtt
Szécsi Miklós szlavón bán [I.] Lajos királynak jelenti, hogy Tamás fiainak: Péter
zágrábi archidiaconus-nak és Endrének az Othona, Orbona és Musyna nevű birtokait
– melyeket a király elcserélt velük – és azoknak tartozékait felmérte.
Említés: I. Lajos király, 1366. december 13. (MOL MKA NRA 1540/30 = MOL DL
33 754)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XIII. 423. sz.
295. (5.) 1367. január 13. után
Szécsi Miklós szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, aki a Kamarcha-i Miklós fia: Kosk és Mihály fia: Guyd ~ Guid
közötti perben a feleket megidézi a bán jelenléte elé, bizonyítékaikkal együtt 1367.
április 28-ra (ad premissam feriam quartam proximam post octavas festi Passce
Domini)
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán 1368. február 2. (MOL Családi levéltárak,
Festetics család, MISC 108. (átírja: csázmai káptalan, 1376. május 1.) = MOL DL
91 826)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
311. sz.
296. (6.) 1367. június 13. előtt
Szécsi Miklós szlavón bán a Kamarcha-i Miklós fia: Kosk és Mihály fia: Guyd ~
Guid közötti pert átteszi az országbíró jelenléte elé, 1367. június 13-ra (ad octavas
festi Penthecostes)
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Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1368. február 2. (MOL Családi levéltárak,
Festetics család, MISC 108. (átírja: csázmai káptalan, 1376. május 1.) = MOL DL
91 826)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
311. sz.
297. (7.) 1367. július 19. előtt
Szécsi Miklós bírói meghagyása (conmissio) szerint a Nogkemluk-i kerületből (de
districtu) származó Péter fia: Jánosnak és az ugyanonnan való Fynech fia: Pál, a
közöttük lévő perben bajvívókat kell állítaniuk.
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1367. augusztus 23. (MOL MKA NRA 1540/50
= MOL DL 33 668)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
307. sz.
298. (8.) 1367. április 24. (Kőrös)
Zec-i Miklós egész Szlavónia bánja a csázmai káptalan tudomására hozza, hogy
Lajos király Péterrel, a zágrábi egyház archidaconus-ával és testvérével: Endrével
birtokcserét hajtott végre és a bánnak parancsba adta, hogy a cserebirtokok
minőségét, mennyiségét, egyenlőségét vizsgálja meg és a birtokok iktatását Péter
archidiaconus-nak és testvérének: Endrének végezze el. A bán által Szlavóniában, a
szlavón nemesekkel együtt, Kőrösön tartott törvényszéken megjelent Péter
archidiaconus és testvére: Endre és bemutatták Lajos király nagyobb, új, autentikus
pecsétje alatt 1366. december 14-én (feria secunda proxima post festum sancte Lucie
virginis, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto) kelt oklevelét. A
bán Lászlóval, a Szent László egyház plebanus-ával, csázmai kanonokkal, a csázmai
káptalan tanúbizonyságával együtt a királyi oklevél tartalmának megfelelően kiszállt
Péter archidiaconus és Endre Othna és Orbona nevű birtokára, majd pedig a Mosnyai birtokrészeikre és a szomszédosok és határosok jelenlétében azokat bejárta és
megállapította a nagyságukat, felmérve, hogy most 42 jobbágy ül rajtuk, de 120 vagy
kicsivel több jobbágy élhetne ott, és minden telekhez 20 iugerumnyi föld tartozna. A
tölgyesek, a szedresek területe és a Chasme folyón a birtokokhoz tartozó rész akkora,
amekkora a szántóföldeké. Folyók, kisebb vízfolyások és négy malom van rajta, a
Mosnya nevű birtokrészen ötven iugeriumnyi erdő, 5 iugerumnyi szőlőskert van.
Ztreza birtok - ahová szintén személyesen szállt ki a bán - egyedül sokkal kisebb és
kevesebbet ér, mint Péter és Endre cserébe adott birtokai, de mivel a Plaunicha nevű
királyi birtok, mely Orbán fia: János, örökös nélkül elhunyt emberé volt korábban,
Mykch bán ideje alatt hozzá lett csatolva, együttesen már megfelelő mennyiségűek
és minőségűek. Azokon összesen 57 lakott és 6 üres jobbágytelek van és annyi
szántóföld, hogy minden jobbágy 20 iugerumnyit használhat és az erdőirtás után 100
jobbágyot el lehetne ott helyezni. Folyók és áradás idején használható malmok
vannak a birtokon. Az Othna, Orbona és Mosnya birtokok nagyobbnak és
érékesebbnek tűnnek, azonban a bán a Ztreza és Plaunicha birtokokat a Ztreza
birtokon lévő Szent Szűz egyházzal és minden tartozékaikkal: erdőkkel, ligetekkel,
rétekkel, legelőkkel, művelt és műveletlen szántóföldekkel, szőlőkkel és minden
egyéb haszonvételével a szomszédosok és határosok jelenlétében cserében iktatta
Péternek és Endrének, valamint leszármazottainak örökös birtoklásra. Határjárás: az
első földjel a Kamarcha folyónál van, ahol a Bratheypataka nevű folyó belefolyik,
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egy szögletben; a Brateypataka folyásával szemben haladva földjel, kilép a folyóból,
kelet felé egy dombon, út, hárfa alatt földjel, tovább az úton, körtefa alatt földjel, a
Martonpataka nevű folyó, tovább a folyó forrásáig, ott határjel, észak felé fordul, a
Kaproncha-ról Zredahel-re menő nagy út, az út keleti oldalán földjel, az úton tovább
egy völgy szájáig, a völgyben egy nagy erdő alatt a Globoki nevű folyó, aminek a
partján van a földjel, kelet felé halad a folyóban, elér a Kamarcha nevű folyóig,
annak folyásirányában halad észak felé, a népnyelven (wlgo) Prodnibrod-nak
nevezett révnél kilép a folyóból, keleti oldalán van a földjel, és az eddig leírt határ
elválasztja a Ztreza nevű birtokot Blaganya fiainak és Jacou fia: István fia: Miklós
birtokaitól. A következő határ Chyzar fia: Tamás fia: Imrével közös: Kamarcha-ról
tart kelet felé egy erdőn keresztül egy hegyre, az úton túl bykfa alatt határjel, kelet
felé halad egy erdő oldala mellett, egy iugerumnyi szántóföld mellett egy forrásnál
határjel, délkelet felé halad, cseresznyefa alatt földjel, másik cseresznyefa, délkelet
felé halad, Tretrnyk folyó, partján körtefa alatt földjel, itt végződik Imre földjének a
határa és a folyó Ztreza birtokot elválasztja Blagonya fiainak és István fia: Miklós
birtokától. A határjel a Treztrnyk folyóban nyugat felé fordul, kilép a folyóból,
időszaki vízfolyás, a nyugati oldalán földjel, völgy, a völgy szája, két bykfa, alattuk
határjel, a Szent László faluból Zredahel-re vezető nagy út, az út északi oldalán
földjel, az úton hosszan dél felé, az út északi részén ismét földjel. Innentől Antal fia:
Gergely földjével szomszédos Ztereza. Az úton tovább addig, ahol az kettéválik, az
út mellett jobb oldalon keresztel megjelölt jegenyefa, az úton délnyugatra, bykfa, az
út bal oldalán György földje, a bykfával szemben, jobb oldalon földjel, az úton
tovább a hegy csúcsáig, nyugat felé eltávolodik az úttól, barkolcha fa alatt földjel.
Innentől Lukács fia: Jakab földjével szomszédos a birtok. Út, a Kis-Plaunicha folyó,
földjel, a folyó folyásának irányában dél felé halad, ahol a Kis-Plaunicha belép a
Nagy-Plaunicha-ba, völgy nyugat felé, […] földjel, a hegyen át az erdőn, a hegy
csúcsán az út mellett a Dyankaveleg nevű völgy, a völgyön tovább, út, út mellett
földjel. Innen a birtok Lachou fiainak: Mihálynak, Péternek és Jakabnak a birtokával
szomszédos. Az úton tovább északnyugat felé, régi földjel, vele szemben hárfa alatt
új földjel, berkynyfa-nak nevezett fa, ami három birtokot választ el: Ztreza-t kelet
felől és Lachou fiainak birtokát nyugat felől és Lindua-i Miklós volt bán fiainak
Konzka nevű birtokát, az úton tovább egy hegy oldalában, az út mellett bykfa alatt új
földjel, két régi határjel. Innentől Zterza birtok Lucachouch királyi birtokkal és
tartozékaival szomszédos. Észak felé halad egy régi határjelig, vele szemben új
határjel, tovább a régi úton egy útkereszteződésig, régi határjel, hárfa alatt új határjel
, az úton tovább, kelet felé elhagyja azt, az út mellett a régi mellett új határjel, egy kis
völgyben a szántóföldön elér egy rétig, a rét mellett egy mocsárban keresztel jelölt
hárfa alatt földjel, a mocsaras föld közepén délnyugat felé halad, hárfa alatt régi
határjel, mellette új határjel, a Kamarcha folyóban elér az első határjelig. A bán
megparancsolja a káptalannak, hogy állítsa ki a király részére a jelentését, mely
tartalmazza az ő oklevelét is átiratban. Kelt Crisii, in festo beati Georgii martiris,
anno Domini millesimo CCCo LXo septimo.
Átirat: 1. MOL MKA Acta Paulinorum (> csázmai káptalan, 1367. május 8.) =
MOL DL 34 636
2. MOL MKA NRA 455/21 (> Durazzói Károly, 1372. június 15.) = MOL
DL 5 517
3. MOL MKA NRA 441/2 (> Zágrábi káptalan, 1397. december 15.) = MOL
DL 33 222
4. MOL MKA Acta Paulinorum (> csázmai káptalan, 1367. május 8. >
csázmai káptalan, 1397. december 21.) = MOL DL 34 637
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Említés: zágrábi káptalan, 1367. október 27. (MOL MKA NRA 1598/30 = MOL DL
33 972)
Kiadás: Smič. XIV. 9. sz.
Regeszta: Mályusz, Pálosok III. Sztrezai kolostor, 9. sz. 88-89. p. (LK 1928) az átíró
oklevél regesztája: Mályusz, III. 10. sz. 89. p. (LK 1928)
Megjegyzés: a csázmai káptalan 1367-ben kelt átíró oklevelének oklevél kiadása:
Smič. XIV. 16. sz.
299. (9.) 1367. május 11. előtt
Szécsi Miklós Szlavónia bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Chempdi-nek mondott (dictus) Máté fia:
János báni ember a Ryuche megye-i Konzka-i Jakab fia: Domonkost bevezeti a
Ryuche megyei Konschchicha, más néven Saulfelde birtokrészébe, melyet Benedek
fia: Jakabbal elcserélt.
Említés: zágrábi káptalan, 1367. május 14. (MOL MKA NRA 1675/8 = MOL DL
33 666)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XIV. 18. sz.
300. (10.) 1367. június 30. (Alsólendva)
Zeech-i Miklós egész Szlavónia bánja felkéri a zágrábi káptalant, hogy [I.] Lajos
magyar király 1367. június 20-án (die dominico proximo post festum Corporis
Christi, anno eiusdem Mmo CCCmo LXmo septimo) kelt, az uralkodó új, autentikus
pecsétjével megerősített oklevelének megfelelően küldje ki tanúbizonyságát, akinek
a jelenlétében Kisal-i Jakab fia: Miklós, a bán famulusa Péter fiait: Miklóst és Istvánt
a Zaversya, Poduirnya és Thoplichamelleky nevű, Kőrös megyében fekvő birtokokba
bevezeti, Pousa és András tiltakozásával nem törődve és erről jelentés kiállítását kéri.
Kelt in inferiori Lendve, secundo die festi beatorum Petri et Pauli apostolorum, anno
Domini supradicto.
Átirat: A.HAZU V-70 (zágrábi káptalan, 1367. július 9.) = MOL DF 230 515
Kiadás: Smič. XIV. 31. sz.
Megjegyzés: Lajos király átírt oklevelének kiadása: Smič. XIV. 27. sz., az átíró
káptalani oklevél kiadása: Smič. XIV. 34. sz.
301. (11.) 1367. július 1. előtt
Szécsi Miklós szlavón bán Mykch egykori bán fia: István és a Kaproncha-i polgárok
közötti pert elhalasztja 1367. július 1-re. (ad presentes octavas festi Nativitatis beati
Johannis baptiste)
Említés: Szécsi Miklós, 1367. július 26. (A.HAZU D-V/66 = MOL DF 230 511)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
303. sz.
302. (12.) 1367. július 24. (Kőrös)
Zeech-i Miklós egész Szlavónia bánja előtt megjelent egyrészről Rauen-i Pál fia:
János, Kőrös megyei nemes, másrészről Sidinnya-i Fábián fia: János deák (litteratus)
és Pál fia: János kijelentette, hogy apjával: Pállal és testvérével: Miklóssal együtt
elhatározták, hogy János deákot örökbefogadott testvérül, illetve örökbefogadott
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gyermekként elfogadják és Margitot, lánytestvérüket hozzáadják feleségül. A
leánynegyedet minden birtokukból, birtokrészükből természetben és nem pénzben
fizetik ki, összhangban az uralkodó új, autentikus pecsétjével megerősített
oklevelének tartalmával. Erről a bán függő, autentikus pecsétjével megerősített
oklevelet ad ki. Kel in Krisio, in vigilia festi beati Jacobi apostoli, anno Domini Mo
CCCo LXmo septimo.
Átirat: A.HAZU D-V/69 (I. Lajos király, 1367. augusztus 1.) = MOL DF 230 514
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1369. június 27. (A.HAZU D-V/84 = MOL DF
230 529)
Kiadás: Smič. XIV. 40. sz.
Megjegyzés: Lajos király átíró oklevelének kiadása: Smič. XIV. 43. sz. Cudar Péter
szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 325. sz.
303. (13.) 1367. július 26. (Zágráb)
Zeech-i Miklós egész Szlavónia bánja tudtul adja, hogy a Kaproncha-i polgárok a
királynak és az anyakirálynénak jelentették, hogy Mykch egykori bán fia: István
tőlük jogtalanul szedi a harmincadot, a szokás szerint járó 2 dénár helyett 40 vagy
még több dénárt követel, és zálogot is elfogad tőlük. A király a bánnak
megparancsolta, hogy Istvánt azon bizonyítékaival egyetemben, melyeknek alapján a
harmincadot szedi, idézze maga elé és úgy rendezze a kérdést, hogy a polgárokat
jogtalan követelésekkel ne zaklassák és a jogtalan fizetések miatt István fizessen
nekik kártérítést. A bán a zágrábi káptalan tanúbizonysága mellett kiküldött embere
megidézte Istvánt a Kaproncha-i polgárokkal szemben a bán jelenléte elé, de a
bizonyítékok bemutatását több ízben elhalasztották, legutóbb 1367. július 1-re. (ad
presentes octavas festi Nativitatis beati Johannis baptiste) Ekkor a bán előtt
egyrészről a Kaproncha-i polgárok képviseletében a város ügyvédvalló levelével
Mihály volt bíró, Péter fia: János, egy másik Péter fia: Benedek, András deák
(litteratus) jegyző (notarius), Wlkxa fia: István, Pál fia: Márton, egy másik Pál fia:
János és egy harmadik Pál fia: Tamás; a másik részről pedig Mykch volt bán fia:
István kijelentették, hogy a harmincad ügyében a következő megegyezés született
közöttük: 1. a polgárok bármilyen árut szállító nagy kocsi után 10 dénárt, a piacra
igyekvő kisebb kocsik után 5 dénárt, a bármilyen árucikket szállító kétfogatú kocsik
után 2 dénárt és a sót szállító kocsik után két sókockát, a bármilyen árucikket szállító
ember után, bármilyen nemzetségből származik is egy dénárt fizetnek. 2. Az ökrök és
tehenek után egy dénárt; 3. a juhok után egy obolust, az anyadisznók és sertések után
Szent Márton ünnepéig (november 11.) egy obolust, az ünnep után pedig egy dénárt
tartoznak fizetni Istvánnak és örököseinek harmincadként Zuhalog-i Zenthgurg és
Zenthelizabeth nevű falvakban. István és örökösei soha nem követelhetnek a
megállapított összegnél magasabb összegű harmincadot. A bán erről
függőpecsétjével megerősített oklevelet ad ki. Kelt Zagrabie, vigesimo sexto die
termini prenotati, anno Domini millesimo CCCmo LXmo septimo.
Eredeti: A.HAZU D-V/66 = MOL DF 230 511
Kiadás: Smič. XIV. 41. sz.
Pecsét: függő
304. (14.) 1367. augusztus 3. (Raccha?)
Zeech-i Miklós szlavón bán előtt csázmamelléki (de iuxta Chasma) János fia: András
bevádolta Raccha-i Vyda fia: Jánost (Janes), hogy annak a Chasma folyón felépített
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új malma miatt az ő már régen ott lévő malma kárt szenved. Ezzel szemben Vyda fia:
János kijelentette, hogy egy olyan helyen építette fel malmát, ahol az semmilyen kárt
nem tud okozni András malmának, de kötelezte magát, hogy amennyiben a fogott
bírák (probi viri) és a molnárok mesterének (magister molendinatorum) ítélete szerint
a malma Andrásénak kárt okoz, akkor azt más helyen fogja felépíteni. Feria tercia
proxima ante festum beati Laurenci martiris, anno Domini millesimo trecentesimo
sexagesimo septimo.
Tartalmi átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag (Cillei Hermann
szlavón bán, 1425. március 31.) = MOL DL 43 628
Regeszta: MOL-CD
305. (15.) 1367. augusztus 18. (Zágráb)
Zeech-i Miklós egész Szlavónia bánja a szekszárdi (Saxade) káptalannak. Wezeus
fia: János nevében jelentették neki, hogy Dussan fia: János 1367. április 7-én (feria
quarta proxima ante dominicam Ramispalmarum) János Dragos nevű Blyna-i
jobbágyának szénaboglyáját erőszakkal a maga birtokára átvitette és Jánosnak a
Blyna falu mellett elterülő erdejét, ami gyepűként és védőbástyaként szolgált,
kivágatta. Ezért a bán felkéri a káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a
jelenlétében László fia: Dénes vagy Fülöp fia: János fia: Endre vagy Sanegy-i
Benedek fia: Péter báni ember lefolytatja a vizsgálatot és erről jelentés kiállítását
kéri. Kelt Zagrabie, feria quinta proxima ante festum sancti regis Stephani, anno
Domini MoCCCmo LXo septimo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 211 B 477 (szekszárdi
konvent, 1367. október 14.) = MOL DL 77 395
Megjegyzés: a következő számmal szövegében részben azonos oklevél.
306. (16.) 1367. augusztus 18. (Zágráb)
Zeech-i Miklós egész Szlavónia bánja [ismeretlen hiteleshelynek]. Wezeus fia: János
nevében jelentették neki, hogy Dussan fia: János 1367. április 7-én (feria quarta
proxima ante dominicam Ramispalmarum) János Dragos nevű Blyna-i jobbágyának
szénaboglyáját erőszakkal a maga birtokára átvitette és Jánosnak a Blyna falu mellett
elterülő erdejét, ami gyepűként és védőbástyaként szolgált, kivágatta. Ezért a bán
felkéri a káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében László fia:
Dénes vagy Fülöp fia: János fia: András vagy Blyna-i Péter fia: István vagy Marcell
fia: Miklós vagy ugyanazon Marcell fia: János vagy Moyus fia: István vagy Sangy-i
Péter fia: Péter vagy Mykula fia: János bán ember lefolytatja a vizsgálatot és erről
jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria quinta proxima ante festum sancti regis
Stephani, anno Domini MoCCCmo LXo septimo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 211 B 483 (ismeretlen
hiteleshely, 1367. október 21.) = MOL DL 77 396
Megjegyzés: 1. az előző számmal szövegében részben azonos oklevél. 2. Az oklevél
nagymértékben roncsolt, a felső 4 sor kisebb-nagyobb mértékben hiányzik, a
hiteleshely neve ezért nem állapítható meg.
307. (17.) 1367. augusztus 23. (Zágráb)
Zeech-i Miklós egész Szlavónia bánjának bírói meghagyása (commiso) szerint a
Nogkemluk-i kerületből (de districtu) származó Péter fia: János és perbeli ellenfele,
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az ugyanonnan való Fynech fia: Pál bajvívót állítottak a következő ügyben: Fynech
fia: Pál 1367. február 23-án (feria tercia proxima post dominicam Exurge) az
ugyanabban a kerületben fekvő Vinicha nevű birtokán található házához
hatalmaskodva ment és onnét egy láda zabot és egy láda búzát elhurcoltatott és a
Karchouch nevű birtokára átszállítatott. Fynech fia: Pál saját maga küzdött, mert
magát a fentebb írtakban teljességgel ártatlannak állította, lovon és katonai
fegyverzetben 1367. július 19-én (feria secunda proxima ante festum beate Marie
Magdalene) a bán előtt Zágrábban a küzdőtéren (in area certaminis duelii). A
küzdelem napján Péter fia: János bajvívója és Pál összecsaptak és kölcsönösen
megsebesültek, azonban Pál maradt alul a küzdelemben és a bán őrizetbe vette.
Végül Péter fia: János egyrészről, a másikról pedig Fynech fia: Pál és testvérei: Jakab
és Gergely a bán előtt kijelentették, hogy a közöttük levő pereskedésben a következő
megegyezésre jutottak: Péter fia: János Pált a hatalombajban való elbukás
következményeitől mentesnek jelentik ki, Fynech fiai: Jakab, Gergely és Pál
kijelentik, hogy minden birtokrészüket, amelyek Vinichna birtok határai között
fekszenek, bármilyen címen is birtokolják átadják Jánosnak, Jakab saját szőlőjének
és Krachouch-i jobbágyainak szőlőjének kivételével, amelyeket János Jakabnak és
Jakab fiának: Györgynek és örököseinek a hegyvám lefizetése nélkül átengedett.
Péter fia: János a Krachouch nevű birtokot, mely most Fynech fia: Jakab és Jakab fia:
György kezében van, neki adományozza. János megengedi, hogy Jakab és György
Krachouch-i jobbágyai a Vinichna nevű hegyen, az elhagyott helyeken a hegyvám
megfizetése nélkül szőlőt telepíthetnek. A felek kijelentették, hogy ha Péter fia:
János örökös nélkül hunyna el, Vinicha birtok minden tartozékával együtt Fynech
fia: Jakab és fia: György és György örökösei kezéhez kerüljön, és életében sem
idegenítheti el őket másnak, csak Jakabnak és Györgynek. Ha Jakab és György
örökös nélkül hunynának el, Krachouch nevű birtokrészük Péter fia: Jánosra és
örököseire háramoljon és azt nem idegeníthetik el életükben másnak, csak Jánosnak.
Ha valamelyik fél megszegi a megállapodást, akkor a perben a bajvívásban
pervesztes legyen. Kelt Zagrabie, in festo beati Bartholomei apostoli, anno Domini
millesimo trecentesimo LXmo septimo.
Eredeti: MOL MKA NRA 1540/50 = MOL DL 33 668
Kiadás: Smič. XIV. 47. sz.
Pecsét: függő
308. (18.) 1367. november 1.(Zágráb) (+1377. november 1.)
Zeech-i Miklós Szlavónia bánja Pál testvér, a zágrábelőhegyi Szent Szűz egyház
pálos kolostor apátja kérésére átírja és megerősíti a zágrábi káptalan korábbi pecsétje
alatt 1292-ben (anno Domini MCC nonagesimo secundo) kelt oklevelét, mivel azt
sekrestyéjükből (de conservatorio) más helyekre nem tudják biztonságosan elvinni.
Kelt Zagrabie, in festo Omnium sanctorum, anno Domini MCCCLXX septimo.
Eredeti: Smič. szerint a HDA-ban. (Actor. conventus Remethensis Facs. 1/2
Megjegyzés: a dokumentum eredetije a MOL gyűjteményében nem lelhető fel. A
kiadásban az éves dátum 1377, ami valószínűleg nyomdahiba 1367 helyett.
309. (19.) 1367.
Zeech-i Miklós szlavón bán a Lukács fia: Benedek Myka és Moravcha-i Simon fia:
Tamás közötti pert elhalasztja.
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Regeszta: A.HAZU, Az Oršić család okleveleinek regesztái (Regesti dokumenata
obitelji Oršić), Fol. 232, Fasc. 21., No. 23., Smič. XIV. 65. sz., Isprave 695. sz.
Megjegyzés: a dokumentum eredetije ma nem lelhető fel.
310. (20.) 1368. január 20. (Zágráb)
Zeech-i Miklós egész Szlavónia bánja előtt Endre fia: Tamás, Teutus fia: László
famulusa a pécsváradi konvent ügyvédvalló levelével képviselve urát 1368. január
13-án (in octavis festi Epiphanie Domini) megjelent, Mihály báni ítélőmester
(prothonotarius) és albán perhalasztó oklevelének megfelelően és bemutatta a pécsi
káptalan visszafoglaló és idézőlevelét Kochan-i Miklós deákkal (litteratus) szemben,
mely szerint László a báni ember és a pécsi káptalan tanúbizonysága jelenlétében
1367. október 9-én (sabbato videlicet in festo beati Dyonisii) a Kochan nevű birtokot
szomszédosai és határosai jelenlétében visszafoglaltatni és magának iktattatni akarta,
azonban Miklós deák (litteratus) ennek a helyszínen ellentmondott, ezért őt a báni
ember szeptember 6-ra (ad octavas festi beati Mychaelis archangeli) megidézte
Teutus fia: Lászlóval szemben a bán színe elé. Miklós deák (litteratus) ezzel szemben
kijelentette, hogy a Kochan birtokon lévő birtokrészeinek tulajdonjogát oklevelekkel
tudja bizonyítani, de azokat most nincsenek nála, a legközelebbi alkalomra el tudja
hozni. A bán ezért a pert 1368. május 1-re (in octavis festi beati Georgii martiris
proxime venturis) halasztja el. Kelt Zagrabie, octavo die termini prenotati, anno
Domini MCCCoLX octavo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 211 B 485 = MOL
DL 77 399
Kiadás: Smič. XIV. 111. sz. (1368. október 13-ra dátumozva)
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro magistro Ladislao filio Teutus contra magistrum Nicolaum litteratum de
Kochan ad octavas festi beati Georgy martiris prorogatoria
Megjegyzés: 1. Az oklevélben foglalt idézési időpontok zavarának feloldása úgy
lehetséges, hogy hogy Szent Mihály oktáváját nem mechanikusan egy konkrét
napnak vesszük, hanem az őszi bíráskodási időszakot látjuk benne és így válik
érthetővé, hogy egy három nappal későbbi dátumon hogyan kaphattak a peres felek
(látszólag) korábbi időpontra idézést. 2. Mihály vicebán perhalasztó oklevelének
eredetije nem lelhető fel.
311. (21.) 1368. április 2. (Zágráb)
Szécsi Miklós szlavón bán előtt az 1368. március 2-án (feria quinta proxima post
dominicam Invocavit) Budán, a királyi udvarban a főpapokkal és bárókkal együtt
tartott törvényszéken Kamarcha-i István fia: Miklós és Kamarcha-i Blagonya fia:
Tamás (képviselve a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével Kamarcha-i Miklós fia:
Kosk-ot) bemutattak három oklevelet: a csázmai káptalan egy, és Paksi Leusták volt
szlavón bán két kiadványát. Ezekből kitűnt, hogy Miklós fia: Kosk a csázmai
káptalan tanúbizonysága mellett a bán emberével 1360. november 3-án (feria tertia
proxima post festum Omnium sanctorum, sub anno Domini Mmo CCCmo LXmo)
bizonyos birtokokat, melyek közül az egyik a Chasma és Plaunicha nevű folyók
között fekszik és egy fából készült, Szent Péternek szentelt egyház van rajta, a
Zredrik vagy Bakonchech nevű, a Zrednyk folyó mellett fekvő Mikalaka nevű és a
Plaunicha folyó mellett elhelyezkedő Plaunicha nevű birtokokat magának akarta
iktattatni. Az iktatásnak azonban Mihály fia: Guyd ~ Guid ellentmondott, ezért őt
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november 18-ra (ad octavas festi Martini) a báni ember megidézte. A bán a pert a
felek akaratából erről az időpontról 1361. május 23-ra (ad octavas festi Penthecostes)
halasztotta el, azzal a feltétellel, hogy a halasztás időpontján mind a két fél a birtokra
vonatkozó okleveleit az ügy eldöntése miatt Leusták bán előtt tartozik bemutatni. Az
oklevelek bemutatása után Leusták bán az ügyet tovább halasztotta augusztus 1-re
(ad octavas festi beati Jacobi apostoli) Kosk kérésére. Guid ~ Gyd minden nyomós
ok nélkül ekkor azt kérte Leusták bántól, hogy az oklevelek bemutatását halassza el
október 6-ra (ad octavas festi beati Mychaelis archangeli), aki ezt három márka
büntetés mellett megtette. Miklós és Tamás ezeken kívül bemutatta István zágrábi
püspök és volt szlavón általános helytartó (vicarius generali) oklevelét, mely szerint
[Miklós fia:] Kosk megjelent István püspök és helytartó színe előtt, összhangban
Leusták volt bán [perhalasztó oklevelével] szeptember 10-én (in quindenis residentie
exercitus regii, [tricesimo primo die] festi beati regis Stephani, sub anno Domini Mmo
CCCmo LXmo tercio) és bemutatta a csázmai káptalan három oklevelét Mihály fia:
Gwd-dal szemben, melyek közül az egyik 1304. június 23-án (in vigilia festi beati
Johannis baptiste anno Domini Mmo CCCmo quinto) kelt oklevelét, majd kijelentette,
hogy Károly király privilégiuma is birtokában van, ezért István püspök a pert
elhalasztotta a legközelebbi általa Zágrábban tartott általános gyűlésre (generalis
congregatio). A per végül többszöri halasztás után György egykori kőrösi ispán és
István püspök helyettese elé került 1365. október 6-ra (ad quindenas residentie
exercitus regii ad octavas festi beati Mychaelis in anno Domini Mmo CCCmo LXmo
quinto). Erről az időpontról a pert elhalasztották 1366. január 13-ra (ad octavas festi
Epiphanie Domini), végül pedig a báni székben bekövetkezett változás miatt Szécsi
Miklós elé került 1366. október 6-ra, (ad octavas festi beati Mychaelis archangeli sub
anno Domini Mmo CCCmo LXmo septimo) innét továbbhalasztották 1367. január 13-ra
(ad octavas festi Epiphanie Domini). Ezen az időponton azonban Gwd nem jött el és
nem is küldött maga helyett senkit és ezért Mihály, Szécsi Miklós helyettese és
ítélőmestere (prothonotariusa) három márka bírságban elmarasztalta. Kosk nevében
az oklevelek bemutatása után Miklós és Tamás ítéletet kért. Azonban a bán jelenléte
elé Kosk ügyvédjei csak Mihály báni ítélőmester (prothonotarius) oklevelét hozták el
és ezért a pert a bán nem tudta eldönteni, valamint mert Gwd okleveleinek
bemutatása és a kiszabott büntetés megfizetése is szükségesnek látszott, ezért a bán
felkérte a csázmai káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek a jelenlétében
Mihály fia: Péter báni ember megidézi Mihály fia: Gwd-ot Kosk-al szemben a bán
jelenléte elé, okleveles bizonyítékaival együtt és a három márkás bírságot tartozik
megfizetni. Végül 1367. május 20-án (vigesimo tercio die ferie quarte proxime post
octavis festi Passce Domini) a báni ítélőszék előtt megjelent Kosk személyesen és
bemutatta a csázmai káptalan bánnak írott válaszlevelét, mely szerint Mihály fia:
Kosk-ot 1367. április 28-ra (ad premissam feriam quartam proximam post octavas
festi Passce Domini) a káptalani és a báni ember megidézte a bán színe elé. Ekkor
Gwd is megjelent személyesen és a bírságot megfizette. Kosk a bán előtt újra
bemutatta a csázmai káptalan István püspök előtt már bemutatott okleveleit,
melyeket a káptalan régi pecsétjével erősítettek meg és amelyek közül az egyik
1281-ben, a másik pedig 1289-ben kelt. Ezekből kitűnt, hogy Kamarcha-i fehér
(Albus) Dénes személyesen megjelent a káptalan előtt és egy Kamarcha-ban (in
Kamarcha) fekvő birtokrészét, mely hozzá Pethk fia: Mártontól és ugyanazon Márton
fia: Pétertől került és Blagyonya fia: Jakab comes földje mellett fekszik, eladta Jakab
comesnek és örököseinek 2 és fél márkáért (pro duabus marcis et dimidia). A
csázmai káptalan másik bemutatott oklevele szerint Rodynus ispán és Blagonya fia:
Jakab megjelentek a káptalan előtt és Rodynus ispán kijelentette, hogy a Bokonoh és
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Hrednyk folyók között fekvő birtokrészének a felét, amelyet Pethk fia: Mártontól
vásárolt 24 denármárkáért (marcis denariorum) eladta Jakabnak és örököseinek 12
márkáért. Gwd ezután bemutatta bemutatta Mykech bán két privilegiális oklevelét,
mely közül az egyik 1331. április 7-én (in octavis festi Resurrectionis Domini, in
anno Domini CCCmo XXXmo primo), a másik pedig 1331. július 23-án (secundo die
festi beate Marie Magdalene) kelt és a zágrábi káptalan egy 1331. április 6-án
(sabbato proximo ante octavas festi Resurrectionis Domini) kelt pátens oklevelét,
melyeket a bán jelen oklevelében tartalmilag átír. Az oklevelek bemutatása után Gwd
kijelentette, hogy nem minden bizonyítékot tud bemutatni, mert vannak olyanok,
amelyeket tőle elidegenítettek. Mikcs bán bemutatott oklevelének tartalma szerint
Kosk-ot hatalmaskodás miatt fej- és jószágvesztéssel büntette, majd pedig a
birtokokat mentő körülményekről tudomást szerezve visszaadta Kosk-nak. A bán
ezért a vele törvényszéket ülő nemesekkel együtt a birtokokat Kosk-nak vissza akarta
adni, de Gwd kérésére a pert áttette az országbíró ítélőszéke elé 1367. június 13-ra
(ad octavas festi Penthecostes). A felek bemutatták a bán előtt Bebek István
országbíró oklevelét, mely szerint, a felek tartoztak a bán oklevele szerint megjelenni
1367. június 13-án (ad ipsas octavas festi Penthecostes) a színe színe előtt, de Gwd
ekkor nem jelent meg és nem is küldött maga helyett senkit. Az országbíró Gwd-ot
Miklós fia: Kosk-al szemben augusztus 27-re (ad octavas festi beati regis Stephani)
megidéztette a király jelenléte elé a királyi ember és a csázmai káptalan
tanúbizonyságával, majd erről az időpontról a pert elhalasztotta november 18-ra (ad
octavas festi beati Martini confessoris). Ekkor Miklós fia: Kosk személyesen, míg
Mihály fia: Gwd nevében Illés fia: László – a csázmai káptalan ügyvédvalló
levelével – jelent meg az országbíró, a főpapok és bárók jelenléte előtt és László
bemutatta a csázmai káptalan két oklevelét, melyek közül az egyik 1339. február 24én (in festo beati Mathie apostoli, anno Domini Mo CCCo XXXo nono) kelt, a másik
pedig 1324. május 21-én (deria secunda proxima ante festum Asscensionis Domini,
anno Domini Mo CCCo XXo quarto) és melyeket az országbíró oklevelében
tartalmilag átírt. Végül az országbíró a pert visszautalta a bán elé 1368. január 8-ra
(octavas diei Strennorum). A bán előtt István fia: Miklós bemutatta a király 1367.
december 13-án (in festo beate Luce virginis), Kapruncha-n kelt oklevelét, mely
szerint Péter fia: Márton birtokait, melyeket Mihály fia: Gwd tart Mikcs bán fia:
Istvánnak és fiainak adta, mint örökös nélkül elhunyt ember birtokait, ezért azokat
sem Kosk, sem Gwd nem bírhatja törvényesen. Ezért a király megparancsolta, hogy
az ügyet végleges döntse el. István fia: Mihály a törvényes idézésre megjelenve
Mikcs bán fia: Istvánra és Mihály fia: Gwd-ra harminc napot várakozott, majd a bán
a következő ítéletet hozta: a vitatott birtokokat a bemutatott oklevelek alapján István
fia: Miklósnak, az elhunyt Miklós fia: Kosk frater patruelis-ének és örököseinek
hagyja örökös birtoklásra és erről függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet.
Kelt Zagrabie, tricesimo secundo die termini prenotati, anno Domini Mmo CCCmo
sexagesimo octavo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Festetics család, MISC 108. (csázmai káptalan,
1376. május 1.) = MOL DL 91 826
Regeszta: MOL-CD
312. (22.) 1368. május 27. (Zágráb)
Zeech-i Miklós szlavón bán a zágrábi káptalannak. Zágrábmezei (de Campo) Máté
fia: Wlk jelentette neki, hogy Ratolechicha nevű birtokát nővérének: Klárának,
Kathen-nek mondott (dictus) György feleségének adta, de még nem történt meg a
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birtok határjárása és ezért nővére annak a mennyiségét nem tudta felmérni, és
megfelelő módon használatba venni tartozékaival együtt. Ezért Wlk június 5-én
(feria secunda proxima post festum sancte Trinitatis proxime venturum) nővérének
vagy törvényes képviselőjének (procurator) jelenlétében a Ratolechicha nevű
birtokot a báni és a káptalani ember jelenlétében be akarja járatni. A bán ezért felkéri
a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében János
lovag (miles) fia: Mihály vagy Zala-nak mondott (dictus) Egyed fia: György vagy
György testvére: Pál, vagy Ztanomerius fia: Márk vagy István fia: Péter vagy
zágrábmezei (de campo Zagrabiensi) Chernk fia: Mykech vagy Kastanicha-i János
fia: Miklós Wlk részéről, valamint András fia: Melles-nek mondott (dictus) András
vagy a Kőrös megyéből származó János fia: István vagy Alaz-nak mondott (dictus)
András vagy Tamás fia: Péter vagy Domonkos fia: György vagy Beke fia: Tamás
Wlk nővére részéről küldött báni emberek június 5-én (feria secunda post festum
sancte Trinitatis) kiszállnak a Ratolechicha nevű birtokra, azt szomszédosai és
határosai jelenlétében bejárják és iktatják Wlk nővérének, az esetleges
ellentmondókat pedig megidézik a bán színe elé és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt
Zagrabie, in vigilia festi Penthecostes, anno Domini MoCCCoLX octavo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 218 B 71 (zágrábi
káptalan, 1368. június 8.) = MOL DL 77 408
Kiadás: Smič. XIV. 86. sz., Zichy III. 351-353. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XIV. 88. sz.
Cudar Péter (először, 1369-1371)
313. (1.) 1369. február 11. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán a pécsi káptalannak. Tuteus fia: László nevében jelentették
neki, hogy Miklós deák (litteratus) jogtalanul elfoglalta a Kocyan nevű, Kőrös
megyében, a Garygh-i kerületben (in districtu) fekvő földjét, melybe apja halála után
az akkor gyermekkorú (in puerili etate) Lászlót a királyság törvényeinek megfelelően
bevezették. A bán felkéri a pécsi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a
jelenlétében László fia: Dénes vagy Márk fia: Miklós, vagy Pozabuch-i Péter fia:
István, vagy Simon fia: Benedek, vagy Márk fia: Tamás báni ember a vizsgálatot
elvégzi és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, in dominica Esto michi, anno
Domini MoCCCoLX nono.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára, 211 B 507 (pécsi
káptalan, 1369. április 9.) = MOL DL 77 425
Kiadás: Zichy, III. 369-371. p., Smič. XIV. 117. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XIV. 122. sz.
314. (2.) 1369. február 18. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán az előtt megjelenő Bachka-i Miklós fia: István mester a
gyermekkorú (in puerili etate) Gyorphas fia: János fia: Miklós képviseletében és
bemutatta [I.] Lajos magyar király 1368. december 8-án (in festo Concepcionis beate
Marie virginis, anno Domini millesimo CCCmo LXmo octavo) kelt, titkos pecsétjével
(sub secretiori suo sigillo) megerősített oklevelét. A bán a neki címzett és jelen
oklevelében átírt királyi parancslevél értelmében Gyurphas fia: János fiát Kozzoua
nevű atyai birtoknak jogában örök időkre háborítatlanul megerősíti. Kelt Zagrabie, in
dominica Iudicavit, anno Domini millesimo CCCmo LXmo nono.
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Eredeti: MOL MKA NRA 11/72 = MOL DL 5 714
Pecsét: rányomott, hátlapon
315. (3.) 1369. április 29. (Kőrös)
Zudar Péter szlavón bán előtt az általa április 24-én (in festo beati Georgii martiris),
Kőrösön tartott általános gyűlésen (generalis congregatio) megjelentek a Ryuche-i
kerületbeli (de districtu Ryuche) Belyd fia: Fábián lányai: Erzsébet és Klára és
testvérükkel: Phile-vel szemben kijelentették, hogy az apjuk birtokából nekik járó
leánynegyedet akarják megkapni. Phile kijelentette, hogy az atyai birtokból járó
teljes leánynegyedet Ipris asszonynak, idősebb nővérüknek már kiadta, Erzsébetnek
nem is tartozik kiadni, Klárának pedig a leánynegyedből rá eső részt Iprisen kell
követelnie. Ipris kijelentette, hogy az a rész, amit birtokol, összeér (devenio) a saját
birtokaival és a kettőt semmilyen módon nem akarja elválasztani. Erzsébet elmondta,
hogy azért, mert Fyle folyamatosan zaklatta, kénytelen volt távozni a házából és
férjéhez törvényesen csatlakozott. Mivel a bánnak úgy tűnt, hogy ezért nem lehet
Erzsébetet a részétől megfosztani, elrendelte, hogy Fábián fia: Fyle a teljes
leánynegyedet a három asszonynak, vagy legalábbis Erzsébetnek és Klárának az
atyai birtokból rájuk jutó részt secundo die festi Penthecostes proxime nunc venturo
Domonkos fia: Miklós vagy Péter fia: Lampert vagy Radozlaw fia: András vagy
Leoplod fia: Briccius báni ember és a csázmai egyház tanúbizonyságának
jelenlétében, birtokban, mivel nemtelen emberekhez mentek férjhez, köteles kiadni,
felosztva közöttük. Máskülönben a kőrösi ispán feladata lesz, hogy a két asszonynak
a leánynegyedet kiadja, a bán parancsa szerint, Fyle és Ipris tiltakozását semmisnek
véve. A bán a kiadásról annak nyolcadára jelentést kér a káptalantól a kőrösi ispán
részére. Kelt in eadem Crisio, sexto die congregacionis nostre prenotate, anno
Domini Mmo CCCo LXo nono.
Átírás: MOL MKA NRA 1675/9 (csázmai káptalan, 1369. május 30.) = MOL DL 33
857
Másolat: NAZ JUR 8. (1780) = MOL DF 252 142
Kiadás: Smič. XIV. 123. sz.
Megjegyzés: a másolat a csázmai káptalan okleveléről készült. Az átíró oklevél
kiadása: Smič. XIV. 129. sz.
316. (4.) 1369. április 29. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán április 24-én (in festi Georgii martiris), Kőrös megye
minden nemese számára, Kőrösön tartott közgyűlésén (generalis congregacio)
Gresencha-i Tamás fia: Dénes jelentette Gresencha-i Márk fia: Györggyel és
Demeter fia: Pállal szemben, hogy a Gresencha-i kerületben (in districtu de
Gresencha), a Lesnik folyó mellett fekvő, Lesnyk és Felteleke nevű birtokokból,
amelyeket korábban Damianus fia: Jakab, most pedig György és Pál bírnak,
anyjának: Vizina fia: Damianus lánya: Punda asszonynak leánynegyedét meg akarja
kapni. György és Pál kijelentették, hogy Punda asszony leánynegyedét a birtokból
már Dénesnek, Punda asszony fiának ki akarták adni. (se extradere velle allegarunt.)
A bán elrendelte, hogy György és Pál Punda asszony leánynegyedét Dénesnek, mivel
ő nemtelen, minden tartozékával együtt 1369. július 1-én (in octavis festi Nativitatis
beati Johannis baptiste) Balata Galicus vagy Borch fia: Juuanchech, vagy a Benedek
nemzetségbeli Zuilan fia: Miklós báni ember és a csázmai káptalan tanúbizonysága
jelenlétében tartoznak kiadni és erről a bán július 8-ra (ad octavarum diem
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octavarum) jelentést kér a káptalantól. Kelt in eadem Crisyo, sexto die
congregacionis nostre prenotate, anno Domini CCCmo LXmo nono.
Átírás: MOL MKA, Acta Paulinorum, Garig 2/20 (> csázmai káptalan, 1369. július
23.) =MOL DL 35 240
Kiadás: Smič. XIV. 124. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XIV. 146. sz.
317. (5.) 1369. április 29. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán előtt egyrészről Temerie-i Farkas fia: Demeter (képviselve
testvérét: Gyure-t) és Fülöp fia: János fia: Imre (képviselve atyját és testvérét:
Miklóst), másrészről pedig ugyanazon Fülöp fia: Mihály fia: István kijelentették,
hogy a közöttük lévő birtokosztályban és más perekben a következő megegyezésre
jutottak: július 11-én (in festo beati Benedicti abbatis) a Temerie birtokon nyolc
fogott bíró (probos viros) két kőrösi szolgabíró jelenlétében fog ítéletet hozni, a felek
pedig tartoznak azt elfogadni. Ha valamelyik fél nem állít fogott bírákat, vagy a
fogott bírák nem hoznak ítéletet, vagy az ítéletet nem fogadja el, a másik féllel
szemben harminc márkával pervesztesnek nyilváníttatik. A két szolgabíró az ítélet
nyolcadnapjára köteles a bánnak jelentést tenni az ügyről. Kelt in Crisio, die
dominica proxima post festum beati Marci evangeliste, anno Domini Mo CCCo LXmo
nono.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány levéltár, jelzet nélküli oklevelek =MOL
DL 103 324
Pecsét: rányomott, hátlapon
Regeszta: MOL-CD
318. (6.) 1369. április 29. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán április 24-én (in festo beati Georgii martiris), Kőrösön,
Kőrös megye minden nemese számára tartott általános közgyűlésén (generalis
congregatio) hozott ítélete szerint Kamarcha-i Mihály fia: Bazarad köteles
harmadmagával esküt tenni a kőrösi Szent Kereszt egyházban a báni ember
jelenlétében Lukács özvegye: Erzsébet asszony és lánya: [..]agyacha ellenében,
miszerint július 20-án ([feria sexta] proxima ante festum beate Marie Magdalene),
amelynek most van […..] évfordulója, nem tört be hatalmaskodva házukba, nem
verték meg őket, Erzsébetet nem sebesítette meg három halálos sebbel és nem
hajtotta el egy ökrüket. Bazarad az esküt Péter deák (litteratus) báni ember előtt
letette és ezzel tisztázta magát a vád alól. Kelt in Crisio, sexto die congregacionis
nostre prenotate, anno Domini Mmo CCCmo LXmo nono.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány levéltár, jelzet nélküli oklevelek =MOL
DL 106 925
Pecsét: rányomott, hátlapon
Regeszta: MOL-CD
Megjegyzés: az oklevél sérült, néhány helyen olvashatatlan.
319. (7.) 1369. május 1. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán előtt Farkas fia: Demeter, a bán ügyvédvalló levelével
képviselve Pál lánya: Jelka asszonyt, Márk fia: Miklós feleségét, elmondta, hogy az
asszony Budor fia: István fiait: Jakabot és Györgyöt perbe hívta leánynegyedének az
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ügyében és miután teljes elégtételt kapott tőlük, Demeter útján az ügyet befejezettnek
nyilvánítja. Kelt in Crisyo, in festo beatorum Philipi et Jacobi apostolorum, anno
Domini millesimo CCCmo LXmo nono.
Másolat: Smič. szerint a HDA-ban (Doc. medii aevi)
Kiadás: Smič. XIV. 125. sz.
Megjegyzés: a MOL gyűjteményében nem szerepel
320. (8.) 1369. május 2. előtt
Cudar Péter szlavón bán előtt Pál lánya, Márk fia: Miklós felesége: Jelka asszony
ügyvédjéül vallja Farkas fia: Demetert.
Említése: Cudar Péter szlavón bán, 1369. május 2. (MOL Gyűjteményekből, MNM
törzsanyag 1894/23. (> Cillei Hermann szlavón bán, 1425. március 31.) = MOL DL
43 628)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
321. sz.
321. (9.) 1369. május 2.
Zwdar Péter szlavón bán tudtul adja, hogy abban a perben, melyet Zenthandras-i
János fia: András indított János (Janes) Racha-i predialis ellen Andrásnak a Chasma
folyón levő malmának lerombolása ügyében, a lerombolt malom helyreállítását
rendeli el. Kelt feria quarta proxima post fetum beatorum Philipii et Jacobi
apostolorum, anno Domini Mmo trecentesimo sexagesimo nono.
Tartalmi átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag 1894/23. (> Cillei
Hermann szlavón bán, 1425. március 31.) = MOL DL 43 628
322. (10.) 1369. június 2. előtt
Cudar Péter szlavón bán [I.] Lajos királynak írott oklevelében alátámasztja francia
(gallici) Puchocius és Péter panaszát.
Említése: I. Lajos király, 1369. június 2. (A.HAZU D-V/81 = MOL DF 230 526)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XIV. 132. sz.
323. (11.) 1369. június 3. előtt
Cudar Péter szlavón bán előtt Jakab fia: Pál lánya: Margit asszony ügyvédül vallja
férjét, Fábián fia: Jánost.
Említése: Cudar Péter szlavón bán, 1369. június 27. (A.HAZU D-V/84 = MOL DF
230 529)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
324. sz.
324. (12.) 1369. június 27. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Chyrke Péter kőrösi ispán és vicebán, egy vagy két kőrös
megyei szolgabíró, valamint Jakab fia: Domonkos báni ember Jakab fia: Pál és fiai
összes birtokára kiszáll július 3-án (in quindenis festi Penthecostes) és azokat négy
egyenlő részre felosztja.
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Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1369. június 27 (A.HAZU D-V/84 =MOL DF
230 529)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
325. sz.
325. (13.) 1369. június 27. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán előtt az általa királyi parancsból április 24-én (in festo beati
Georgii martyris), Cato bácsi préposttal, decretorum doctorral és Tamás mesterrel,
Miklós esztergomi érsek testvérével, királyi emberekkel, Kőrösön, Kőrös megye
minden nemese számára tartott általános közgyűlésén (generalis congregatio) Raueni (de Rauen) Jakab fia: Pál jelentette, hogy fia: János az anyját tőrrel (bicellus)
megütötte és folyamatosan zaklatta. Ezzel szemben János kijelentette, hogy apját
semmilyen módon nem zaklatta, de az apja Fábián fia: János deákot (litteratus),
[örökbefogadott fiát] a birtokaiba bevezetette, aki magának a birtok jobb részét
elfoglalta és [az apja] nem törődött vele, hogy számára a birtokból az igazságosan
osztott részt kiadja. János deák (litteratus) kijelentette, hogy apósa: Jakab fia: Pál,
Miklós nevű fiával együtt, a királyi oklevélben foglaltaknak megfelelően megígérte,
hogy feleségének: Margit asszonynak és következésképpen, neki: a férjnek valamint
örököseiknek minden birtokukból a leánynegyedet természetben ki fogja adni,
valamint hogy Pál fia: János [szintén megígérte], hogy birtokaiból a leánynegyedet
feleségének ki fogja adni és erről bemutatta Zeech-i Miklós volt [szlavón bán]
oklevelét. Pál fia: János ezzel szemben kijelentette, hogy apja birtokából rá eső teljes
részt szeretné visszakapni, [mire a többiek azt mondták, hogy] készek kiadni azt a
részt, amit János korábban birtokolt és vele a birtokosztályt megtenni. A bán úgy
határozott, hogy Chyrke-nek mondott (dictus) Péter, kőrösi ispán és egy vagy két
kőrösi szolgabíró és Jakab fia: Domonkos báni ember a csázmai káptalan
tanúbizonyságának jelenlétében szálljon ki június 3-án (in quindenis festi
Penthecostis) Jakab fia: Pál és fiai minden birtokára, azokat ossza fel négy egyenlő
részre és abból egy részt iktasson minden tartozékával, haszonvételével és a rajta ülő
jobbágyokkal Pál lánya: Margit asszonynak, férjének: Fábián fia: János deáknak
(litteratus) és örököseiknek leánynegyed címen. A második és harmadik negyedet
Jakab fia: Pálnak és Pál fiának: Miklósnak, a negyedik negyedet pedig: ugyanazon
Pál fia: Jánosnak, hasonlóképpen minden tartozékával, haszonvételével és a rajta ülő
jobbágyokkal. Ha a zálogban levő birtokokat Pál [és fiai] visszaváltják, azokat
hasonlóképpen négy részre osszák fel és a leánynegyedet Margit asszonynak,
férjének és örököseiknek kiadni tartoznak. A bán felkéri a csázmai káptalant, hogy a
fentiek elvégzésére küldje ki hiteles emberét és erről a birtokosztály nyolcadára
jelentés kiállítását kéri. [……] Jakab fia: Pál, maga és Miklós fia nevében, valamint
[Fábián fia:] János – feleségét:[Margit asszonyt] is képviselve a bán ügyvédvalló
levelével – és bemutatták a csázmai káptalan jelentését a birtokosztályról, mely
szerint: Chyrke-nek mondott (dictus) Péter [kőrösi ispán] Jakab fia:[Domonkos] báni
emberrel, valamint Miklós fia: Péter és [Ádám] deák (litteratus) kőrösi
szolgabírákkal a csázmai káptalan tanúbizonyságának jelenlétében június 3-án (in
quindenis festi Pentecostes) kiszálltak Pál és fiai minden birtokára és a Rauen nevű
birtokon az ott lévő Szent […], fából készült templom patronátusát, a Rauen birtokon
lévő birtokrésszel, amelyet az alább leírt határral választottak el a többi birtokrésztől,
valamint a Cirkeuna folyó mellett elhelyezkedő [...] nevű birtokon, amely Bertalan
halála után került hozzájuk, két teljes sessiot, amelyek Bertalan házaival szemben
helyezkednek el és amelyeken a Gerdak nevű jobbágy ül és […. ….. …. Továbbá] a
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Stephanouch nevű birtok negyedrészét a Miklós nevű [jobbággyal] együtt minden
tartozékukkal és haszonvételükkel együtt Jakab fia: Péter és más rokonaik
jelenlétében, ellentmondás nélkül, leánynegyed címén Pál fia: Margit asszonynak,
férjének és örököseiknek iktatták örökös birtoklásra. A Zlony nevű birtok valamely
rokonuknál éppen zálogban van, ezért vele kapcsolatban úgy rendelkeznek, hogy ha
Pál, fiai vagy veje: János deák (litteratus) visszaváltja, akkor azt is osszák fel négy
részre és belőle a leánynegyedet Margitnak és férjének ellentmondás nélkül adják ki
a csázmai káptalan tanúbizonyságának jelenlétében. A Rauen birtokból kihasított
birtokrész határai: az első határjel Myke fiainak földjénél van, […] dél felé fordul
egy ösvényen keresztül, határkövek mentén eljut egy keresztel jelölt tul fáig, ami
alatt földjel van, keresztel jelölt tul fákig, […] a hegyre, itt a zágrábi püspökség
földjével szomszédos, földjel, dél felé halad a nagy úton a kereszttel jelölt tul fáig,
amit rohouocertel-nek neveznek, alatta földjel, innét elfordul [….] az úton észak felé,
keresztel jelölt tul fa, földjel, a nagy úton észak felé haladegy folyón keresztül és
egyenesen a Tereuinch folyónál lévő földjelig […], átlépi a folyót, keresztel jelölt zyl
fa, itt a Razosas nevű folyó partja, földjel, a folyóban István kőrösi várjobbágy
fiainak földjéig halad, ott kilép belőle és kelet felé halad, István fiainak földje mellett
belép a Lezkonich nevű folyóba, itt két kereszttel jelölt tul fa és két földjel, a
folyóban dél felé halad és belép a Tereninch folyóba és abban halad az első
határjelig. A bán erről függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt
Zagrabie, vigesimo quinto die termini reportacionis serie prenotatem, anno Domini
millesimo trecentesimo sexagesimo nono.
Eredeti: A.HAZU D-V/84 = MOL DF 230 529
Kiadás: Smič. XIV. 143. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: az oklevél igen rossz állapotban van.
326. (14.) 1369. december 21. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán előtt Bertalan, a csázmai káptalan custos-a a csázmai
káptalan ügyvédvalló levelével képviselve testvéreit: Arad-i Tamás fiait: Lőrincet és
Tamást kijelentette, hogy Canisa-i Lőrinc fia: János fia: István zágrábi püspök tőle és
testvéreitől felvett 1500 forintot, melynek fejében testvéreivel: Miklóssal és Jánossal,
a zágrábi egyház kanonokjával együtt a Somogy megyei (in comitatu Symiginesi)
Myhald és Kysazzonfalva nevű birtokokat adta zálogba, a zágrábi és az óbudai
káptalan okleveleinek megfelelően. Miután pedig a zálogösszeget visszafizették
Bertalan - testvérei nevében is - a püspököt és testvéreit minden adósságtól
mentesnek jelenti ki. Kelt Zagrabie, in festo beati Thome apostoli, anno Domini
millesimo CCCmo LXmo nono.
Eredeti: MOL MKA NRA 1016/2 = MOL DL 5 770
Pecsét: rányomott, hátlapon
327. (15.) 1370. január 2. (Zágráb)
Zodor Péter szlavón bán a pécsi káptalannak. Theutus fia: László személyében
jelentették neki, hogy Desnycha-i Cheh-nek mondott (dictus) Máté fia: Bertalan és
fia: Pál 1369. október 25-én (feria quinta proxima ante festum Omnium sanctorum)
László Garygh folyó mellett elhelyezkedő birtokára és a birtokhoz tartozó erdőre
hatalmaskodva rátörtek és László Wlchyak nevű jobbágyának 60 sertését elhajtották
és László egyik jobbágyának a fiát, aki a birtokhoz tartozó erdőben fát vágott,
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megkínozták. A bán ezért felkéri pécsi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Simon fia: Benedek, vagy Sarkuzy-nek mondott (dictus)
Miklós, vagy Marcellus fia: Miklós, vagy Perhta-nak mondott (dictus) Márk fia:
Tamás, vagy Péter fia: István, vagy Blyna-i László fia: Dénes, vagy zágrábmezei (de
campo Zagrabiensi) Chak fia: Tamás, vagy Blyna-i Fülöp fia: János fia: Endre báni
ember a vizsgálatot lefolytatja és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie,
secundo die festi Circumcisionis Domini, anno eiusdem Mmo CCCmo LXXmo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 211 B 515 (pécsi
káptalan, 1370. március 10.) = MOL DL 77 443
Kiadás: Zichy III. 393. sz., Smič. XIV. 162. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XIV. 173. sz.
328. (16.) 1370. január 5. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán a csázmai káptalannak. Gorbonuk-i Bodor fia: István fia:
György jelentette neki, hogy Gorbonuk-i Beke fia: István fia: László a saját házából
a nővéreivel együtt kizárta őt, birtokait és egyéb javait jogtalanul elfoglalta,
jobbágyaitól a collectát beszedte. Ezért a bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje
ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Kamarcha-i István fia: István, vagy
Kamarcha-i Lipót fia: Bendek vagy Mosyna-i Farkas fia: Lóránd vagy Chezmicha-i
Péter fia: Pál báni ember a vizsgálatot lefolytatja és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt
Zagrabie, in vigilia festi Epiphanie Domini, anno eiusdem millesimo CCCmo LXXmo.
Átirat: A.HAZU D-V/86 (csázmai káptalan, 1370. március 24.) = MOL DF 230 531
Kiadás: Smič. XIV. 163. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XIV. 177. sz.
329. (17.) 1370. március 28. (Zágráb)
Zudor Péter Szlavónia bánja emlékezetül adja, hogy bizonyos hamis információk
alapján a zágrábi káptalan Zave folyón lévő, Jelenouchríve-nek nevezett révjét
(portum) Szent Jakabi és Kyralryve-i Lászlóval, a harmincadszedőjével elfoglaltatta.
Azonban mivel a bán a káptalan által bemutatott oklevelekből egyértelműen
megállapította, hogy a Jelenauchryve nevű rév a Szent István tiszteletére alapított
egyházhoz tartozik, kiveszi harmincadszedője és más, hozzá tartozó személyek
hatalma alól és az egyháznak és a káptalannak hagyja örökös birtoklásra. A bán a
kereskedőknek és más útonlévőknek, akik a harmincadot és a vámot leróják, biztos
és szabad átkelést ad a Jelenauchryve-nek nevezett réven és erről függő, autentikus
pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, die dominico proximo post festum
beati Marci evangeliste, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo.
Eredeti: HDA ACZ AA 23/62 = MOL DF 256 525
Pecsét: függő
330. (18.) 1371. május 1. előtt
Zudar Péter a János lovag (miles) fia: Mihály és Teutus fia: László közötti pert
elhalasztja 1371. május 1-re. (in octavis festi beati Georgii martiris.)
Említés: Durazzói Károly szlavón herceg, 1371. május 8. (Családi levéltárak, Zichy
család zsélyi levéltára 211 B 534 = MOL DL 77 472)
Megjegyzés: Durazzói Károly szlavón herceg oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
472. sz.
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Szécsi Miklós (harmadszor, 1372-1373)
331. (1.) 1372. október 6. előtt
Szécsi Miklós szlavón bán Nabrad-inak mondott (dictus de Nabrad) János özvegye
és Isow fia: Miklós lánya, Lanceus felesége közötti pert elhalasztja október 6-ra.
Említés: Szécsi Miklós, szlavón bán 1372. október 17. (MOL Családi levéltárak,
Pongrácz család bashalmi levéltára, 1/35 = MOL DL 94 435)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
332. sz.
332. (2.) 1372. október 17. (Zágráb)
Zeech-i Miklós szlavón bán előtt október 6-án (in octavis festi beati Mychaelis
archangeli), a bán korábbi perhalasztó levelének megfelelően megjelentek Nabradinak mondott (dictus de Nabrad) János fiai: Fülöp és Bálint (a csázmai káptalan
ügyvédvalló levelével képviselve anyjukat: János özvegyét) szemben Isow fia:
Miklós lányával, Lanceus feleségével és bemutatták a csázmai káptalan zárt,
Duracium-i Károly szlavón herceg számára küldött válaszlevelét, amely a herceg
káptalannak küldött parancslevelét is tartalmazta. Ebből kitűnt, hogy Nabrad-inak
mondott (dictus de Nabrad) János özvegyének a nevében, aki szintén Isow fia:
Miklós lánya, jelentették a hercegnek, hogy apja minden birtokának, de
különösképpen a Creychin-nek nevezett harmadrészét, a birtokokra vonatkozó összes
oklevéllel és apja minden egyéb javát és tulajdonát húga: Beke fia: Lanceus felesége
jogtalanul magának elfoglalta. A herceg felkérte a csázmai káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a báni ember Lanceus fia: Beke feleségénél, a
birtokok minden szomszédosának és határosának jelenlétében Isow fia: Miklós
birtokainak és minden javának harmadrészét és minden birtokra vonatkozó
oklevelének a másolatát (copiam), melyek Lanceus felesége birtokában vannak János
özvegyének adja át, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a herceg jelenléte
elé. A káptalan válaszlevele szerint Berch fia: Demeter hercegi emberrel kiküldték
Mártont, prebendariusukat, akik a következő jelentést tették: [1371.] augusztus 11-én
(feria secunda proxima post festum beati Laurencii martiris) kiszálltak és Isow fia:
Miklós minden birtokának és javainak harmadrészét és a birtokokra vonatkozó
oklevelek másolatát (copiam) át akarták adni Nabrad-inak mondott (dictus de
Nabrad) János özvegyének, de Lanceus felesége azt mondta, hogy azokat apja neki
adta, ezért őt megidézték a herceg jelenléte elé szeptember 15-re (ad octavas festi
Nativitatis Virginis gloriose). Az oklevelek bemutatása után Lanceus (a pécsi
káptalan ügyvédvalló levelével képviselve feleségét) kijelentette, hogy a Creychin
nevű birtok és tartozékai, valamint az a birtok, amelyen a Szent Szűz tiszteletére
emelt egyház van, a Cretyn és a Saplouncha folyók között fekvő Soploncha nevű
birtok feleségéhez és következésképpen hozzá tartozik és nem kötelesek abból
Nabrad-inak mondott (dictus de Nabrad) János özvegyének juttatni, sem pedig apósa
javaiból adni és bemutatta a csázmai káptalan három és Mykech volt szlavón bán egy
privilégiumát. A csázmai káptalan első oklevele 1314. november 21-én (in anno
Domini Mo CCCo quartodecimo feria quinta proxima post festum beate Elizabeth)
kelt, és kitűnt belőle, hogy Isow fia: Miklós és testvére: Ábrahám fiai: Pál és György
a káptalan előtt kijelentették, hogy fogott bírák segítségével a következő
birtokosztályt tették: három birtokuk: Zwnch (ahol a Szent Mihály tiszteletére
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szentelt kápolna van), Thopolcha és Wochoyn Pál és György, míg többi birtokuk:
egy, amelyen a Szent Szűz tiszteletére emelt egyház van, a Creytin és Sopluncha a
Creytin és Sopluncha folyók között Miklós birtoka. Ha Miklós fiúörökös nélkül hal
meg, szabadon rendelkezhet birtokairól. Breztouchfew egy részét, melyet Miklós és
lánya Ambrosius fia: Bálint részére adott el, a soror-uknak hagyják. A csázmai
káptalan másik oklevele 1340. július 3-án kelt. (in anno Domini Mo CCCo XLmo feria
secunda proxima post festum Petri et Pauli apostolorum) E szerint a csázmai
káptalan előtt megjelentek egyrészről Ábrahám fiai: Pál és György, másrészről pedig
Beke fia: Lanceus és kijelentették, hogy minden perükben megbékéltek.
Kijelentették, hogy ha Ábrahám fiai a tiltakozó- és tudományvevő okleveleiket
bemutatják valamikor, akkor azokat érvénytelennek kell tekinteni. Ábrahám fiai és
Isow fia: Miklós rokoni szeretetből Lanceus részére tett birtokadományozását,
amelyet István a csázmai káptalan lectora és István fia: István báni ember
jelenlétében végeztek, érvényesnek kell tekinteni és a birtokot Lanceusnak hagyják
örökös birtoklásra. A csázmai káptalan harmadik oklevele értelmében a káptalan
Mykech szlavón bán oklevelének megfelelően kiküldte Endre fia: Péter és István fia:
István báni emberekkel István lectort az Isow fia: Miklós által Beke fia: Lanceusnak
adott birtokok iktatására. A kiküldöttek visszatérve azt jelentették, hogy a Soploncha
és Cretin folyók között fekvő Crecyn és Chuerech nevű birtokokat, valamint a
Breztouch nevű birtokot – amelyen a Szent Szűz tiszteletére emelt egyház van – és
amelyek Isow fia: Miklós tulajdonai, ellentmondás nélkül bejárták és azokat Miklós
minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt Beke fia: Lanceusnak és
örököseinek adta örökös birtoklásra, azon oklevelekkel együtt, melyek rájuk
vonatkoznak. Az esetlegesen Miklós által később bemutatott okleveleket pedig
érvénytelennek mondják ki. Miklós felesége, Lanceus feleségének anyja a káptalani
és a báni ember jelenlétében kijelentette, hogy azokat a birtokokat, amelyeket a férje:
Miklós neki adott, ő lányának és annak férjének: Lanceusnak adta örökös birtoklásra
és azokban magának semmilyen jogot fenn nem tartott. Ábrahám fiai: Pál és György
Zuinch nevű birtokukból egy birtokrészt és egy erdőt Lanceusnak és örököseinek
adtak és ezeket a Cretin birtokhoz csatolták, valamint Miklós és felesége
birtokadományát is jóváhagyták. Vállalták, hogy ha Lanceus felesége örökösök
nélkül hunyna el, a birtokokat Lanceustól nem idegenítik el. Mykch bán bemutatott
privilégiuma szerint, Ábrahám fiai: Pál és György 1340. július 6-án (octavarum die
Petri et Pauli apostolorum, anno Domini Mo CCCo XLmo) megjelentek a bán színe
előtt Beke fia: Lanceussal és a bánnak bemutatták a csázmai káptalan fenti
okleveleit, kérve, hogy a bán írja át és erősítse meg. Az oklevelek bemutatása után
Bálint és Fülöp anyjuk nevében kijelentették, hogy a vitatott és Lanceus feleségénél
lévő birtokok mindig a fiúkra szálltak, most pedig Miklós lányaira kell szállniuk, de
az ezzel kapcsolatos bizonyítékok Lanceus feleségénél, Miklós fiatalabb leányánál
vannak. János fiai a birtokkal kapcsolatban semmilyen oklevelet nem tudnak
bemutatni. Mivel a csázmai káptalan bemutatott okleveleiből világosan kitűnt, hogy
Isow fia: Miklós és Ábrahámnak a fiai egymással birtokosztályt tettek és Miklós
feleségével együtt ezeket a birtokokat lányukra: Lanceus feleségére és Lanceusra
hagyta, és ezzel az ajándékozással Ábrahám fiai is egyetértettek, ezért a bán a vele
együtt törvényszéken ülő nemesekkel a következő döntést hozta: Nabrad-inak
mondott (dicti de Nabrad) János özvegyének az apai birtokból járó leánynegyedet
nem birtokban, hanem pénzben kell kiadni és Isow fia: Miklós Crechyn, Saplouncha
és Breztouchfew nevű birtokai, valamint a hozzájuk tartozó haszonvételek és
tartozékok Beke fia: Lanceus és felesége, valamint örököseik birtoka és erről
Lanceusnak és feleségének függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt
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Zagrabie, duodecimo die octavarum festi beati Mychaelis archangeli predictarum,
anno Domini millesimo tricentesimo septuagesimo secundo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Pongrácz család bashalmi levéltára, 1/35 = MOL
DL 94 435
Regeszta: Pongárcz, 510. p.
Megjegyzés: A csázmai káptalan 1314-es oklevelének regesztája: Anjou-oklt. III.
(1311-1314) 847. sz., a csázmai káptalan 1340. május 26-én kelt oklevelének
regesztája: Anjou-oklt. XXIV. (1340) 335. sz. (ez pontos dátum nélkül szerepel a
jelen oklevélben), a csázmai káptalan 1340. július 3-án kelt oklevelének regesztája:
Anjou-oklt. XXIV. (1340) 425. sz., Ákos Mikcs szlavón bán oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 75. sz.
333. (3.) 1372. november 1. (Zágráb)
Zeech-i Miklós szlavón bán Pál testvér, a zágrábelőhegyi Szent Szűz pálos kolostor
(ordinis sancti Pauli primi Heremitarie ….. conventus ecclesie beate Virginis
promontorio Zagrabiensis) priorja kérésére átírja és megerősíti zágrábi káptalan
korábbi pecsétjével megerősített 1322. június 2-án (feria secunda proxima post
Penthecostes, anno Domini Mmo CCCmo XXmo secundo) kelt oklevelét, mivel azt
biztonságban a sekrestyéből más helyre nem tudják elvinni. Kelt Zagrabie, in festo
Omnium sanctorum, anno Domini Mmo CCmo LXXmo secundo.
Eredeti: MOL MKA Acta Paulinorum, Remete I/4. = MOL DL 34 368
Regeszta: Mályusz, II. Remetei kolostor, 5. sz. 137. p., MOL-CD
Pecsét: rányomott, hátlapon
Megjegyzés: 1. az átírt oklevél regesztája: Mályusz, II. Remetei kolostor, 3. sz. 137.
p. kiadása: Smič. IX. 56. sz. 2. A bán oklevele rossz állapotban van.
334. (4.) 1372. december 8. (Zágráb)
Zeech-i Miklós szlavón bán előtt Ernenyche-i Gergely fia: Benedek a pozsegai
káptalan ügyvédvalló levelével képviselve feleségét: Bagynkereztura-i Miklós fia:
János leányát, november 25-től (a quindenis festi beati Martini confessoris)
kezdődően Bagynkereztura-i Bako fiaival: Miklóssal és Tamással szemben 13 napig
folyamatosan megjelent, de ellenfelei a pozsegai káptalan idézőlevelének ellenére
nem jöttek el, és nem küldtek maguk helyett senkit. A bán a perben pervesztesnek
nyilvánítja őket, ha nem tudják távolmaradásukat megindokolni. Az oklevelet a báni
pecsét távolléte miatt Mihály vicebán és báni prothonotarius pecsétjével erősítik
meg. Kelt Zagrabie, quarto die termini prenotati, anno Domini Mmo CCCmo LXXmo
secundo.
Eredeti: A.HAZU D-V/107 = MOL DF 230 552
Tartalmi átirat: Cudar Péter szlavón bán, 1373. október 20. (A.HAZU D-VI/11) =
MOL DF 230 566
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro nobili domina consorte Benedecti filii Gregory de Crneniche contra
Nicolaum et Thomam filios Bako de Bagynkereztura iudicialis
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd a gyűjtemény
…. száma alatt
335.

(5.) 1373. március 30. előtt
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Szécsi Miklós szlavón bán felkéri a pozsegai káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Péter fia: Loránd báni ember a Gerech és
Breztouch nevű birtokok határait bejárja és azokat Nabrad-i János fiainak: Fülöpnek
és Bálintnak iktatja, nem törődve senkinek, különösképpen pedig János fiai perbeli
ellenfelének, Almamelyke-i Beke fia: Lanceus tiltakozásával.
Említés: pozsegai káptalan, 1373. április 2. (A.HAZU D/VI-4 (átírja Cudar Péter
szlavón bán, 1373. május 8.) = MOL DF 230 559)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XIV. 386. sz. Cudar Péter szlavón bán
1373. május 8-án kelt oklevelében, melyben átírja a pozsegai káptalan oklevelét,
szintén megemlíti, hogy az átírt oklevél tartalmazza Szécsi Miklós oklevelét. (Cudar
Péter szlavón bán oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 338. sz.)
336. (6.) 1373. március 31. előtt
Szécsi Miklós szlavón bán felkéri a pozsegai káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát a Breztouch birtokon található templomba március 31-én (secundo
die octavarum medii quadregesime), ahol jelenlétében Kvetyn-i Lanceus felesége:
Ankow asszony három nemes férfival vagy asszonnyal együtt köteles megesküdni
arra, hogy Isow fia: Miklós javai és oklevelei közül semmi nincs nála, ami Nabrad-i
János özvegyét: Bagych asszonyt illetné és a János özvegye által felhozott vádakban
ártatlan.
Említés: pozsegai káptalan, 1373. április 6. (A.HAZU D-VI/3 (átírja: Cudar Péter
szlavón bán, 1373. május 8.) = MOL DF 230 558)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
339. sz.
337. (7.) 1373. április 10. előtt
Zeech-i Miklós szlavón bán a Teutus fia: László és Roh fia: János fiai: János és
István közötti pert április 10-re (in octavis festi Passce Domini) halasztja el.
Említés: György, Cudar Péter szlavón bán protonotariusa és helyettese, 1373. május
1. (MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Véghely = MOL DL 41 901)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XIV. 397. sz.
Cudar Péter (másodszor, 1373-1381)
338. (1.) 1373. május 8. (Zágráb)
Zudor Péter Szlavónia bánja a pozsegai káptalan ügyvédvalló oklevelével a
testvéreit: Bálintot, Györgyöt és Fülöpöt is képviselő Nadrad-i János fia: István
kérésére pátens oklevelében átírja és megerősíti a pozsegai káptalan 1373. április 2án (sabbato proximo ante dominicam Iudica, anno Domini Mo CCCmo LXXmo tertio)
kelt oklevelét. Kelt Zagrabie, die dominico proximo post festum beati Johannis ante
portam Latinam, anno Domini supradicto.
Eredeti: A.HAZU D-VI/4 = MOL DF 230 559
Kiadás: Smič. XIV. 399. sz.
Megjegyzés: az átírt káptalani oklevél kiadása: Smič. XIV. 386. sz.
339.

(2.) 1373. május 8. (Zágráb)
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Zudor Péter szlavón bán a pécsi káptalan ügyvédvalló levelével Ankow asszonyt,
Almamellike-i Lanceus feleségét képviselő Péter fia: Lóránd kérésére autentikus
pecsétjével ellátott oklevelében átírja és megerősíti a pozsegai káptalan 1373.
október 6-án (tercio die iuramenti prenotati (secundo die octavarum diei medii
Quadragesime)) kelt pátens levelét Kelt Zagrabie, die dominico proximo post festum
beati Johannis ante portam Latinam, anno Domini supra.
Eredeti: A.HAZU D-VI/3 = MOL DF 230 558
Kiadás: Smič. XIV. 400. sz.
Megjegyzés: a pozsegai káptalan átírt oklevelének kiadása: Smič. XIV. 390. sz.
340. (3.) 1373. augusztus 15. (Kőrös)
Zudar Péter szlavón bán Lajos magyar királynak jelenti, hogy a király István zágrábi
püspöknél levő háromezer-négyszáz forintját (tercio milia et quadringentos
florenum) aranyban hiánytalanul megkapta. Kelt in Crisio, in festo Assumpcionis
Virginis gloriose, anno Domini Mmo trecentesimo septuagesimo tercio.
Eredeti: MOL MKA NRA 1698/170 = MOL DL 6 134
Pecsét: rányomott, hátlapon
341. (4.) 1373. augusztus 15. (Kőrös)
Zwdar Péter bánnak János fia: András özvegye és fiai: Máté, Lőrinc és Domonkos
elpanaszolták, hogy a Chasma folyón lévő malmuk Janes Raccha-i hospes malmától
nagy károkat szenved. Ezért a bán megparancsolja Lóránd fia: Lukácsnak, Raccha-i
ispánjának, hogy levelének kézhezvétele után rögtön induljon és fuvarosokat
(carpentariis) magával víve vizsgálja meg a kérdéses malmot, és hogyha András fia:
János özvegyének és fiainak panasza helytálló, Janes malmát vontassa át, hogy a
másik malomnak semmi kárt ne okozhasson és András fia: János özvegyét, fiait,
azokak minden birtokát és javait a bán nevében védelmezze meg. Kelt in festo
Assumpcionis Virginis gloriose, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo
tercio.
Tartalmi átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag (Cillei Hermann
szlavón bán, 1425. március 31.) = MOL DL 43 628
Regeszta: MOL-CD
342. (5.) 1373. szeptember 19. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a pozsegai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Péter fia: János báni ember Ceruenicha-i Gergely fia: Benedek
felesége számára atyja: Bagenkryzchura-i Miklós fia: János ugyanott fekvő
birtokából a leánynegyedet a szomszédosok és határosok jelenlétében kiszakítja,
majd iktatja az asszonynak, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a bán színe
elé és erről jelentés kiállítását kéri.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1373. október 20. (A.HAZU D-VI/11. = MOL DF
230 566)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
343. sz.
343.

(6.) 1373. október 20. (Zágráb)
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[Cudar Péter] szlavón bán a pozsegai káptalannak. [1373.] október 17-én (duodecimo
die octavarum festi beati Michaelis archangeli) Szlavónia nemeseivel tartott
törvényszéken, Cerwenicha-i Gergely fia: Benedek [feleségének:] Miklós fia: János
[lányának] a nevében bemutatta a pozsegai káptalan válaszlevelét, továbbá Zeech-i
Miklós volt szlavón bán ítéletlevelét. A káptalan válaszlevele szerint szeptember 19én (feria secunda proxima ante festum beati Mathei apostoli) kiküldték Györgyöt,
clericus chori ecclesie a bán emberével: Péter fia: Jánossal, akik azt jelentették, hogy
kiszálltak Bagenkrezthura-i Miklós fia: János ugyanott fekvő birtokrészére és a
szomszédosok és határosok jelenlétében a Ceruenicha-i Gergely fia: Benedek
feleségét, János lányát abból megillető leánynegyedet kiadták és a királyi és
királynői oklevelek tartalmának megfelelően az asszony részére iktatni akarták.
Ugyanazon Bagenkrezthura-i Miklós fia: Bakaw fiai: Miklós és Tamás ennek
ellentmondtak és őket Péter fia: János báni ember a pozsegai káptalan
tanúbizonysága mellett megidézte a bán jelenléte elé október 6-ra (ad octavas festi
beati Mychaelis archangeli). [Zeech-i] Miklós bán oklevele szerint amikor
Bagenkerezthura-i Bakow fiai Gergely fia: Benedek feleségével szemben a bán színe
elé voltak idézve 1372. november 25-re (ad quindenas beati Martini confessoris),
Benedek a pozsegai káptalan ügyvédvalló levelével képviselve feleségét 13 napon
keresztül megjelent a bán színe előtt, azonban ellenfelei nem mentek el és nem
küldtek maguk helyett senkit, ezért őket a bán pervesztesnek nyilvánította, ha
távolmaradásukat megfelelő indokkal nem tudják kimenteni. Cudar Péter – mivel a
leánynegyed Benedek feleségének a királyi és királynéi oklevelek szerint jogszerűen
iktatandó és az esetleges ellentmondókat háromszor kell nyilvánosan megidézni –
felkérte a pozsegai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a
Garigh-i kerületből (districtus) származó Horwath-nak mondott János fia: Pál, vagy
Pál testvére: András vagy Ábrahám fia: Péter fia: János vagy Pukur-i János fia:
Ábrahám vagy Petend-i Péter báni ember Bagenkreztura-i Miklós fia: János
birtokrészéből a szomszédosok és határosok összehívása után a leánynegyedet iktatja
Benedek felesége részére és az eseteleges ellentmondókat megidézi a bán színe elé és
erről jelentés kiállítását kéri. Mivel pedig Benedek október 6-ától (in presentibus
octavis festi beati Michaelis archangeli) feleségének a nevében 13 napon keresztül a
bán színe előtt megjelent, perbeli ellenfelei pedig nem jöttek el és nem küldtek
maguk helyett senkit, a bán őket pervesztesenek nyilvánítja, ha nem tudják magukat
megfelelő indokkal kimenteni. Kelt Zagrabie, quinto decimo die octavarum
predictarum, anno Domini Mo CCCo LXXo tertio.
Eredeti: A.HAZU D-VI/11 = MOL DF 230 566
Kiadás: Smič. XIV. 424. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: discretis viris capitulo ecclesie beati Petri de Pasega amicis suis reverendis
pro nobili domina consorte Benedicti filii Gregory de Cerwenicha recaptivatoria
Megjegyzés: 1. Az oklevél felső széle két helyen károsodott, beázott, az adatok a
későbbiek szerint kiegészíthetőek. 2. Szécsi Miklós szlavón bán 1372. december 8-án
kelt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 334. sz. 3. a pozsegai káptalan oklevele
eredetiben nem maradt ránk.
344. (7.) 1374. február 1. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán előtt Ryche birtok határainak vizsgálata alkalmával
Domonkos fia: János, Pribizlo fia: Iván, Pribizlo fia: Iván fiai: Barnabás és János, Pál
fia: Imre, János fiai: Péter és Henyk, Sebestyén deák (litteratus) és fivérei, János
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deák (litteratus), mindannyian Ryche birtok szomszédosai, valamint a megye
(provincia) más nemesei tanúsították, hogy Ryche birtok és az ő birtokaik határa
mindig a Konzka nevű folyón volt. A bán tehát pátens oklevelében a nevezett
birtokot a Ryche-i hospesek számára adta, a Konzka nevű folyó közepén
megállapított határral, minden ellentmondást eltiltva. Kelt Crisy, in vigilia festi
Purificationis Virginis gloriose, anno Domini Mo CCCmo LXXmo quarto.
Eredeti: MOL MKA NRA 561/2 = MOL DL 33 369
Kiadás: Smič. XV. 8. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
345. (8.) 1374. február 1. (Kőrös)
Zudar Péter szlavón bán elé Jaxa bán fia: Péter fia: Jakab fia: Pál, Rauen-i Fábián fia:
János deák (litteratus) (Pál veje és örökbefogadott fia), János deák (litteratus) fiai:
János és Miklós, perbe hívták rokonukat Wrbowch-i Iwok – Jaxa bán frater uterinusa - fia: János fia: Pál fia: Miklóst, Zlonyn nevű, Wrbowch mellett, Kőrös megyében
fekvő birtokának jogtalan visszatartása miatt. A felek a bán és más jeles férfiak előtt
a következő megegyezésre jutottak a Zlonyn nevű birtok ügyében: Pál fia: Miklós az
említett Zlonyn nevű birtokot az összes rajta ülő jobbággyal – egy János nevű
jobbágy kivételével –, minden kis és nagy makkot termő erdővel, és ligetekkel,
makkfákkal, malmokkal, malomhelyekkel és általánosan minden tartozékával és
haszonvételével, bárhogy is nevezik azokat, régi határai mellett Jakab fia: Pálnak,
János deáknak (litteratus) - Pál vejének -, Margit asszonynak – János deák (litteratus)
feleségének és Pál lányának -, örököseiknek és leszármazottaiknak, Pál fiainak:
Jánosnak és Miklósnak és örököseiknek visszaadja, a zálogösszeg visszafizetése
nélkül, hogy azokat a különböző költségeket csökkentsék, amiket János deák
(litteratus) a per során elviselt. A bán felszólítja Pál fia: Miklóst, hogy a nála lévő,
Zlonyn birtokra vonatkozó okleveleket adja át a másik félnek. Ha Miklósnak a
birtokkal kapcsolatban a jövőben perbe kell mennie, a másik fél tartozik érdekében a
bíróságon megjelenni. Erről a bán függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet.
Kelt in Crisio, feria quarta proxima ante festum Purificationis Virginis gloriose, anno
Domini millesimo CCCmo LXXmo quarto.
Eredeti: A.HAZU D-VI/13 = MOL DF 230 568
Kiadás: Smič. XV. 7. sz.
346. (9.) 1374. február 3. (Kőrös)
Zwdor Péter szlavón bán előtt Jwnk fia: János fia: János és fiai: Dénes és Imre,
valamint Vrouch-i (a Vrbouch) Pál fia: Miklós a következő bevallást tették: közöttük
birtokaik, de különösképp ugyanazon Jwnk fia: Beke birtokrésze miatt
ellenségeskedés támadt, de a bán és más fogott bírák segítségével a következő
megegyezésre jutottak: a felek minden birtokukat és különösképpen Beke bárhol
fekvő és tulajdonukba került birtokrészeit békésen bírhatják, kikötve azt, hogy ha
valamelyik fél a birtokát a királynak, a zágrábi egyháznak vagy más bármilyen állású
embernek csere vagy zálog címén vagy örökre elidegeníti a másik fél akarata
ellenére, akkor az veszítse el minden peres eljárás nélkül birtokjogát és az a másik
félre száll, hacsak nem egyeznek meg. A bán erről privilégium kiállítását ígéri a
feleknek. Kelt in Crisio, secundo die festi Purificationis beate Virginis gloriose, anno
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto.
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Átirat: A.HAZU D-VI/100 (1374. február 5., Cudar Péter szlavón bán > 1453.
május 12., Cillei Ulrik szlavón bán) = MOL DF 230 655
Kiadás: Smič. XV. 9. sz.
347. (10.) 1374. február 5. (Kőrös)
Zwdar Péter szlavón bán az apját: Jánost és testvérét: Imrét képviselő Jwnk fia: János
fia: János fia: Dénes kérésére nagyobb, függőpecsétje alatt kelt oklevelében átírja és
megerősíti a saját, gyűrűspecsétjével megerősített 1374. február 3-án (secundo die
festi Purificationis beate Virginis gloriose) kelt oklevelét. Kelt in Crisio, die
dominico proximo post predictum festum Purificationis Virginis gloriose, anno
Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto.
Átirat: A.HAZU D-VI/100 (Cillei Ulrik szlavón bán, 1453. május 1) = MOL DF
230 655
Kiadás: Smič. XV. 10. sz.
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 346.
sz.
348. (11.) 1374. február 13. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében a báni ember a Zlonyn nevű birtokot Rauen-i Jaxa bán fia:
Péter fia: Jakab fia: Pál, Pál fiai: János és Miklós és lánya: Margit, valamint Margit
férje: János deák (litteratus) részére iktatja, az esetleges ellentmondókat pedig
megidézi a bán színe elé.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1374. március 26. (A.HAZU D-VI/21 = MOL DF
230 576)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
349. sz.
349. (12.) 1374. március 26. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán elé Rauen-i Jaxa bán fia: Péter fia: Jakab fia: Pál rokonát:
Vrbouch-i Junk (Jaxa bán testvére) fia: János fia: Pál fia: Miklóst a Zlonyn nevű,
Kőrös megyében fekvő birtokának jogtalan visszatartása ügyében perbe hívta;
azonban ott a következő egyezségre jutottak: Miklós a Zlonyn nevű, Vrbouch mellett
elhelyezkedő birtokot egy János nevű jobbágy kivételével – akit Pál a fiaival és
vejével: János deákkal (litteratus) egyetértésben Miklósnak átadott - minden rajta ülő
jobbággyal együtt, nagy makkosaival, kis erdeivel, szántóföldjeivel, mezőivel,
ligeteivel, vizeivel és vízfolyásaival, legelőivel, makkosaival, malmaival és
malomhelyeivel és minden tartozékával és haszonvételével együtt, korábbi határai
mellett Jakab fia: Pálnak, vejének: János deáknak (litteratus) és Margit asszonynak,
Pál lányának és János feleségének, valamint János Margittól született örököseinek,
valamint Pál fiainak: Jánosnak és Miklósnak és örököseiknek adta, azon összeg
visszafizetése nélkül, melyért a Zlonyn nevű birtok Miklósnál zálogban volt, hogy
János deák (litteratus) a per folyamán kifizetett költségei megtérüljenek. A bán,
mivel Magyarország (Pannonia) szokása szerint Zlonyn birtok iktatásához báni
embert és a csázmai káptalan tanúbizonyságát szükséges küldeni, felkéri a káptalant,
küldje ki hiteles emberét, akinek a jelenlétében a báni ember Zloyn birtokot
szomszédosai és határosai jelenlétében bejárja és iktatja minden tartozékával és
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haszonvételével együtt korábbi határai mellett Jakab fia: Pálnak, vejének: János
deáknak (litteratus), valamint örököseinek és őket a birtokba törvényesen bevezeti,
az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a bán színe elé. János deák (litteratus),
Pál Tallouch-i officiális veje megjelent a bán előtt, képviselve feleségét, apósát és
Pál fiait, és bemutatta a csázmai káptalan bánnak küldött válaszlevelét az iktatásról,
mely szerint a Mile nemzetségből (de genere Mile) származó Wluchynk fia: Benedek
báni ember, Márknak, a csázmai káptalan klerikusának jelenlétében (chori ipsius
capituli clerici) 1374. február 13-án (feria secunda post dominicam Esto michi)
kiszállt a Zlonyn nevű birtokra, azt határosai és szomszédosai jelenlétben bejárta, és
minden tartozékával és haszonvételével együtt, mint tölgyeseivel, kis erdeivel,
szántóföldjeivel, minden rajta ülő jobbággyal, egy János nevű kivételével, akit
Miklósnak saját jószántukból adtak át, Jakab fia: Pálnak és vejének: János deáknak
(litteratus) és Margit asszonynak: János deák (litteratus) feleségének és Pál lányának,
és örököseiknek, valamint Pál fiainak: Jánosnak és Miklósnak és az örököseiknek
iktatta örökös birtoklásra ellentmondás nélkül. A bán a káptalani oklevél
megtekintése után, a bírói székén megkérdezte Zlonyn birtok minden határosát és
szomszédosát, különösképpen Pál fia: Miklóst, Junk fia: János fia: Jánost és fiait:
Dénest és Imrét, Pál osztályosait, hogy ellentmondással akarnak-e élni, de ők
megerősítették a birtok iktatását. A bán erről függő, autentikus pecsétje alatt állítat ki
oklevelet. Kelt Zagrabie, duodecimo die octavarum dierum medii Quadragesime,
anno Domini millesimo CCCmo LXXo quarto.
Eredeti: A.HAZU D-VI/21 = MOL DF 230 576
Kiadás: Smič. XV. 16. sz.
Pecsét: függő
Külzet: statutio facta Paulo filio Jacobi de Raven filie generi et filiis suis super
possessione Zlayn
Megjegyzés: Smič.-nál március 30.-ra dátumozva.
350. (13.) 1374. április 8. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében a báni ember megidézi Arlandus dubicai preceptort, frater-eit
és rokonaikat és zágrábmezei (de campo Zagrabiensis) Mátyás fia: Farkast és
Bachyn-i Márk fia: Andrást bizonyítékaikkal együtt a bán jelenléte elé.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1376. július 23. (HDA ACZ ALC Ser. II. 21 =
MOL DF 255 670)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
364. sz.
351. (14.) 1374. május 1. (Kőrös)
Zudor Péter Szlavónia bánja előtt egyrészről Szentandrási (de sancto Andree) János
fia: András lánya, István fia: Leukus felesége: Elena asszony férjével: Leukussal,
másrészről János fia: András özvegye, fiaival: Lászlóval és Dénessel együtt –
képviselve Máté nevű fiát is – megjelentek és Elena asszony elmondta, hogy lemond
a leánynegyedről, melyet az anyjának és testvéreinek ki kellett volna számára adniuk,
mivel ők férjének negyven forint megfizetését. Kelt in Crisio, in festo beatorum
Philipi et Jacobi apostolorum, anno Domini Mo CCCo LXXo quarto.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány család levéltára, AA MISC 5 8 274 C =
MOL DL 100 140
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Pecsét: rányomott, hátlapon
352. (15.) 1374. május 8.
Zudar Péter szlavón bán előtt Canysa-i János fiai: János és István egyrészről,
másrészről pedig Lindvai-i Miklós bán fia: István – testvéreinek: Jánosnak,
Miklósnak és Lászlónak a képviseletében megjelentek és István kijelentette, hogy
amikor János fiai a királyi ember és a somogyi konvent (conventus Simigiensis)
tanúbizonysága jelenlétében Beryn nevű birtokukat a többi birtoktól el akarták
választatni és be akarták járatni, egészen addig a nagy útig, ami Chergon-ról
Segesdre (Segesdinum) megy, ott ő és testvérei egy olyan birtokrésszel kapcsolatban,
mely a Segesdre menő nagy úton túl, a Beryn nevű birtok felé fekszik tiltakozásukat
jelentették be, mivel az az ő Scyncha nevű birtokukhoz tartozik, melyet most a
keresztesektől vettek haszonbérbe (feudario iure). János fiai a bán fiait perbe hívták a
király jelenléte elé (in presenciam domini regis), ahol István mester és testvérei a
tiltakozásuknak hathatós okát nem tudták előadni és elismerték, hogy a vitatott birtok
Canysa-i Miklós, Lőrinc, János és István birtoka és ezentúl sem ők, sem pedig a
Scyncha birtokon élő jobbágyaik sem titokban, sem nyíltan nem fogják használni.
Kelt in Apparacionis beati Mychaelis archangeli, anno Domini Mo CCCo LXXo
quarto.
Eredeti: MOL MKA NRA 580/26 = MOL DL 6 211
Pecsét: rányomott, hátlapon
353. (16.) 1374. május 10. (Zágráb)
István zágrábi püspök és Zudor Péter egész Szlavónia bánja egyrészről mint rendes,
másrészről pedig a felek: a zágrábi káptalan és Lindua-i Miklós bán fia: István által a
bán fiainak a Bexin-i egyházmegyében (dyochesy) lakó népeinek a káptalannak
fizetendő tizedével kapcsolatos perében választott bírák, mely perben mind a két fél
az egyetértésre törekszik, előtt a zágrábi káptalan és Miklós bán fia: István –
képviselve testvéreit: Jánost, Miklóst és Lászlót – és a káptalan bemutatta [IV.] Béla
magyar király 1256. május 15-én (anno gracie Mmo ducentesimo quinquagesimo
sexto, ydus maii), Smaradgus választott fehérvári prépost, királyi alkancellár keze
által kelt oklevelét, melyben átírta Sándor vicebán és zágrábi ispán 1256-ban (anno
Domini Mmo ducentesimo Lo sexto) kelt oklevelét. Ezekből kitűnt, hogy a zágrábi
káptalan és Hahold ispán között, az ispán Gyre nemzetségi földjén (in terra sua
generacionis Gyre) élő népeinek tizedével kapcsolatban per támadt és az országbíró
ítélete szerint Hahold ispánnak esküt kell tenni, mely szerint a káptalan tizedszedőit a
tized kivetésében és beszedésében nem akadályozta és a káptalan részéről Péter
zágrábi és Péter kamarcsai (Kamarcensi) archidiaconus-ok tettek esküt, hogy Hahold
ispán által megtagadott öt éves tized 50 pensát tesz ki és a tizedet Hahold ispán
megtagadta. Az esküt a feleknek Sándor vicebán és zágrábi ispán jelenlétében a
zágrábi nagy egyházban (in maiori ecclesie Zagrabiensi) kell letenniük. Az eskütétel
napján a felek Sándor vicebán előtt megjelentek és kijelentették, hogy a következő
megegyezésre jutottak: Hahold ispán népeinek gabona- és bortizedét a
következőképpen kell megadnia: minden nagyobb és kisebb szőlő után két cubulus
bort, tíz kepe (capecia) gabona után 1 dénárt kell adni, hogyha pedig a bor- és
gabonatized fizetőinek száma megnövekszik, akkor a megye (provincia) szokásai
szerint kell adni. A Kyta-ból és a kakasokból természetben kell adni, ha nincs
belőlük kilenc vagy tíz, akkor a megye (provincia) szokásai szerint pénzel kell
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megváltani A sertések minden ólja (amit okol-nak hívnak) után egy tizedet
(pollechan). A szabad falvak lakói a tizedet a gabona, bor, bárányok és méhek után
úgy adják, ahogy a többiek, de minden sertés után két dénárt fizetnek, míg Hahold
ispán kérésére a káptalan elengedi a kytta, kakas, méh és bárányok után járó tizedet,
valamint a pollecha-t. Az oklevelek bemutatása után a káptalan képviselője kérte,
hogy Hahold ispán örökösei: Miklós bán fiai a tizedet az ország többi lakosának
megfelelően fizessék, mivel Béla király oklevele szerint is, hogyha a birtokok
benépesednek, akkor tizedet a megye (provincia) szokása szerint kell fizetni. István a
maga, és testvérei nevében elmondta, hogy a tizedet azért nem tudják megfizetni,
mivel birtokaik Ausztria hercegének birtokaival (regno ducis Austrie) szomszédosak,
és mivel az Almania-i püspökök a tized ott nem szedik, ha ők beszednék, birtokaik
elnéptelenednének, a lakosok Almania-ba költöznének át és ebből nekik és a
püspökségnek is nagy kára származna. A felek meghallgatása után a bírák a
következő döntést hozták: minden tíz kepe (capecia) gabona: búza (triticum), őszi
búza (siligo), árpa (ordeus) és zab (avena) után a mindenkor Magyarországon
érvényes három dénárt, minden tíz cubulus bor után szintén három dénárt, tíz bárányt
és kecskét és tíz méhet természetben kell adni minden évben a káptalan
tizedszedőinek a következő feltételekkel: a bor-, gabona tizedet és a méhekből
adandót Miklós bán fiainak népei Szent Márton őszi ünnepéig köteles adni. Ha a
tizedet az aratás és a szüret idején Miklós bán fiainak népei nem fizetik meg, akkor a
királyi és a káptalani ember tartozik meginteni őket, és ha az azt követő 15 napon
belül nem fizetik ki a tizedet, akkor mind a bor-, mind pedig a gabonatized
büntetésből egy dénárral emelkedik. Abban az esetben pedig, ha Miklós bán fiai a
megintés után a megnövelt tizedet sem fizettetik ki, akkor a káptalannak fizetendő
100 márka mellett perbe hívattatnak, és a tizedet a büntetéssel együtt egyben ki kell
fizetniük. A káptalan tizedszedői a falunagyoknál (penes villicos) decensus-t
vehetnek és illő ellátmánnyal élhetnek, ha a falunagy erre ajánlja tizedét. Ha inkább
megfizeti tizedét, akkor a tizedszedők sem decensus-t, sem gabonát nem vehetnek
nála. A káptalan a kisebb tizedeket, mint a kyta, kakasok és disznók tizedét, mivel
Miklós bán fiai a bor- és gabonatizedet növelni akarják, átengedi számukra. A felek
kijelentették, hogy jelen megegyezést örök időkre meg akarják tartani. A felek a
püspök és a bán oklevelét tartoznak a királlyal megerősíttetni és ezzel kapcsolatban
egyik fél sem élhet ellentmondással. Erről a püspök és a bán függőpecsétjükkel
megerősített oklevelet ad ki. Kelt Zagrabie, in vigilia Asscensionis Domini, anno
eiusdem Mo CCCmo LXXo quarto.
Eredeti: NAZ DEC 6. = MOL DF 252 038
Átirat: Statny Oblastny Archiv V Nitre, Mednyánszky család beckói levéltára 63.
(csázmai káptalan, 1501. április 9.) = MOL DF 266 805
Regeszta: Smič. XV. 71. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Sándor vicebán oklevelének kiadása: Smič. V. 548. sz.(eredetije nem
maradt ránk). IV. Béla oklevelének kiadása: Smič. V. 549. sz. (eredetije: NAZ DEC
1. = MOL DF 252 033)
354. (17.) 1374. május 13. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében István fia: Egyed báni ember Duymus fia: János ispán (comes)
Oztosech várához tartozó Dobornicha nevű birtokrészét bejárja.
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Említés: zágrábi káptalan, 1374. május 24. (MOL Családi levéltárak, Blagay család
46. = MOL DL 66 534)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XV. 27. sz.
355. (18.) 1374. június 10. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében C[hrunk] fia: Miklós báni ember megidézi Arlandus dubicai
preceptort, Albert keresztest, Albert fia: Iwk-ot, annak feleségét: Elena asszonyt,
Péter fia: Pétert, István fia: Istvánt, Martonos fia: Ivánt, Tiburcius fiait: Dyank-ot és
Györgyöt, Péter fia: Györgyöt [………………..] szemben Máté fia: Wlk-el és Márk
fia: Andrással a bán jelenléte elé július 1-re (ad octavas festi beati Johannis baptiste).
Tartalmi átirat: Cudar Péter szlavón bán, 1376. július 23. (HDA ACZ ALC Ser. II.
21 = MOL DF 255 670)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 364. sz.
356. (19.) 1374. november 17. előtt
Cudar Péter szlavón bán a Péter fia: György és István fia: Jakab, másrészről Pethew
fiai: János és György között meglévő pert elhalasztja Zágrábba való
visszaérkezésére.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1374. november 17. (A.HAZU D-VI/17 = MOL
DF 230 572)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
357. sz.
357. (20.) 1374. november 17. (Kapronca)
Cudar Péter egész Szlavónia bánja emlékezetül adja, hogy a Péter fia: György és
István fia: Jakab, valamint Pethew fiai: János és György között lévő pert, amely
egyszer már elhalasztott Zágrábba való visszaérkezésére, újból elhalasztja újbóli
visszaérkezésére [1375.] január 13-ra. (ad octavas festi Epiphaniarum Domini) Kelt
Kaprunche, feria sexta proxima ante octavas festi beati Martini confessoris, anno
Domini Mmo CCCmo LXXmo quarto.
Eredeti: A.HAZU D-VI/17 = MOL DF 230 572
Kiadás: Smič. XV. 61. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Georgio filio Petri et Jacobo filio Stephani contra Johannem et
Georgium filios Pethew ad octavas festi Epiphaniarum Domini proxime nunc
venturas prorogatoria
Signatura: Chasmenses Garas vel filius Nicolai aut Johannes filius Ladislai seu
Benedictus filius eiusdem sin Petrus filius Gyurka an Andreas filius eiusdem vel
Pangracius aut seu Georgius filii Pe.
358. (21.) 1375. január 13. előtt
Cudar Péter szlavón bán a Máté fia: Wlk és Márk fia: András, valamint ellenfeleik
közötti pert elhalasztja 1375. január 13-ra. (ad octavas festi Epiphaniarum Domini).
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Tartalmi átirat: Cudar Péter szlavón bán, 1376. július 23. (HDA ACZ ALC Ser. II.
21 = MOL DF 255 670)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 364. sz.
359. (22.) 1375. április 4. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a [zágrábi káptalant], hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében [Stragonlya-i] Fábián fia: György báni ember
megidézi [Albert keresztes vitézt, fiát: Iwk-ot,] annak feleségét: Elena asszonyt,
Péter fia: Pétert, István fia: Istvánt, Martonos fia: Ivánt, Tiburcius fiait: Dyank-ot és
Györgyöt és Péter fia: Györgyöt és Elia rokonait minden bizonyítékkal együtt, a
szükséges büntetések lefizetése mellett 1375. április 4-re. ([ad octavas] diei Medie
XLme) és erről jelentés kiállítását kéri.
Tartalmi átirat: Cudar Péter, szlavón bán, 1376. július 23. (HDA ACZ ALC Ser. II.
21 = MOL DF 255 670)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 364. sz.
360. (23.) 1375. május 7. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében a báni ember kihirdeti három megyebeli (conprovincialis)
piactéren (forum), hogy a fent nevezettek bizonyítékaikkal egyetemben kötelesek
megjelenni 1375. június 17-én (ad octavas festi Penthecostis) a bán színe előtt. Az
addig meg jelent fél általuk fizetendő bírság összege [2]52 márka, melyet részben a
bánnak, részben perbeli ellenfeleiknek kell fizetniük.
Tartalmi átirat: Cudar Péter szlavón bán, 1376. július 23. (HDA ACZ ALC Ser. II.
21 = MOL DF 255 670)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 364. sz.
361. (24.) 1375. május 8. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán emlékezetül adja, hogy Lipolch-i Bendek a somogyi
konvent ügyvédvalló levelével képviselve Elye fia: Lászlót egyrészről, másrészről
Heydricus fiai: Bálint és György, valamint Bálint fia: Benedek a bán korábbi
ügyvédvalló levelével összhangban megjelentek 1375. május 1-én (in octavis festi
beati Georgii martiris) a bán jelenléte előtt és bemutatták a somogyi konvent
(conventus Symigiensis) [Durazzói] Károly, volt szlavón herceg számára címzett
jelentését, melyet királyi mandátumra írtak válaszul és amely a királyi parancslevelet
is magába foglalja, és kijelentették, hogy Elye fia: László elfogadta Zenchen-i
György fia: Miklós királyi embert és Miklós testvért a [somogyi] konvent
tanúbizonyságát, akik 1372. április 12-én (feria secunda proxima post quindenas
Pasce Domini, in anno Domini Mmo CCCmo LXXmo secundo) Cherchan birtokra
kiszállva, a szomszédosok és határosok jelenlétében azt bejárták, és amikor Cherchan
birtok határjeleit Heyndruch fiai földje mellett akarták felállítani, akkor a nevezettek
ennek ellentmondtak. Az ellentmondókat 1372. május 1-re (ad diem octavarum festi
beati Georgii martiris) megidézték Károly herceg színe elé. Ezzel szemben Bálint,
György és Benedek kijelentették, hogy Elye fia: László a határbejárás során egy részt
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a birtokukból magának kihasítani igyekezett. Az okleveles bizonyítékaikat bemutatni
készek voltak, de Elye fia: László ügyvédje (procurator) nem tudta bemutatni az
okleveleket és azt kérte, hogy a pert a bán halassza el, de mivel felperesnek mindig
készen kell állni a bizonyítékok bemutatására, ezért azt hat márka büntetés lefizetése
mellett elhalasztja 1375. november 18-ra. (in octavis festi beati Martini confessoris)
Kelt Zagrabie, octavo die termini prenotati, anno Domini Mmo CCCmo LXXmo quinto.
Eredeti: MOL MKA, Acta Paulinorum, Garig 2/29 = MOL DL 35 250
Kiadás: Smič. XV. 93. sz.
Regeszta: Mályusz: Pálosok, 6. közlemény 284-315. p. 5. szám, Garigi kolostor.
Pecsét: két darab rányomott, zárópecsét maradványai
Külzet: pro Valentino et Georgio filiis Heydrici et Benedicto filio eiusdem Valentini
contra Ladislaum filium Elye de Jelsa ad octavas festi beati Martini confessoris cum
iudicio sex marcarum prorogatoria
Megjegyzés: 1. az oklevél nagyon rossz állapotban van, írása nehezen olvasható. 2.
A borítékban mellette XVIII. századi (1792) másolata van.
362. (25.) 1375. július 1. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében a báni ember 1376. július 1-én (octo die festi Nativitatis beati
Johannis baptiste) kiszáll Odolenus fiai: [Elia] és István összes birtokára, a
szomszédosok és határosok jelenlétében Wlk és András bizonyítékainak tartalma
szerint azokat iktatja számukra és erről július 8-ra jelentés kiállítását kéri. (diem
eiusdem octavarum diei).
Tartalmi átirat: Cudar Péter szlavón bán, 1376. július 23. (HDA ACZ ALC Ser. II.
21 = MOL DF 255 670)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán tartalmilag átíró oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 364. sz.
363. (26.) 1376. február 19. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán előtt egyrészről Sydna-i Fábián fia: János deák (litteratus),
Rauen-i Jakab fia: Pál veje és Margit asszony, János deák (litteratus) felesége és
Jakab fia: Pál lánya; másrészről pedig Stephanouch-i István fia: Miklós és Miklós
fia: Fábián – akinek jelenleg nincs örököse – kijelentették, hogy közöttük már hosszú
ideje ellenségeskedés volt, azonban fogott bírák segítségével a következő
megegyezésre jutottak: István fia: Miklós és Miklós fia: Fábián a Kőrös megyében
megyében fekvő Rauen birtokkal és annak összes tartozékával kapcsolatban,
(melynek a határait a zágrábi káptalan 1349-ben (in anno Domini Mo CCCo XLo
nono), Mihály zágrábi lector keze által kelt oklevele tartalmazza) elismerik, hogy
abban sem őseiknek, sem nekik nem volt semmilyen joguk és a jövőben sem tartanak
erre igényt. Ha mégis érinteni fogja őket Raven birtok bármilyen ügye, arról
Jánossal, feleségével és örököseivel fognak megegyezni. Rauen birtokot átadják
Jánosnak, feleségének és örököseiknek. Miklós és Fábián kijelentették, hogy a Kőrös
megyében, a Wrbouch nevű birtok elhelyezkedő Zloyn nevű birtokot, mely ősüknek:
Jaxa bánnak volt a birtoka minden tartozékával és haszonvételével együtt, miután
Jánostól korábban felvettek 100 dénármárkát, Jánosnak, feleségének és örököseiknek
és azoknak, akiknek a Zloyn nevű birtokot régi határaik mellett még életükben vagy
haláluk után bármilyen módon elidegenítik. Továbbá kijelentették, hogy ha a Rauen
birtokon birtokrészt vagy birtokrészeket Pál fiaitól: János feleségének frater uterinus201

aitól János deák (litteratus), a felesége vagy örököseik különleges engedélye (speciali
promissione) nélkül adásvétel vagy zálogba adás vagy más jogcímen megszereznek
és egy Kőrös megyei szolgabíró intése után nem adják vissza Jánosnak, feleségének
és örököseiknek, akkor a visszatartás miatt pervesztést állapítanak meg velük
szemben és János, a felesége és örököseik a birtokrészeket az esetleges
ellentmondásokkal nem törődve újra birtokba vehetik. Továbbá a Sydna birtokon két
jobbágytelket, [........] a házakkal együtt január 26. körül ([...] Cinerum) egy vagy
kőrösi szolgabíró és Jakab fia: Domonkos, Péter fia: Miklós, György fia: András,
Radozlaus fia: András a felek által választott vagy más fogott bírák jelenlétében azért
a két jobbágytelekért, melyeken a Gerdak és a Miklós nevű jobbágyok ülnek cserébe
adják. Azt is kijelentették, hogy Kőrös megye hatóságának az oklevelét a két
jobbágytelek (sessio) és tartozékaik cseréjének tárgyában megszerzik és megőrzik.
János és a felesége kijelentették, hogy a két, Miklós és Fábián által átadott
jobbágytelekért (sessio) cserébe, két telküket (sessio) - amelyek a birtokosztály
idején kerületek hozzájuk - és az egyiken a Gurdak, a másikon a Miklós nevű
jobbágy ül, minden tartozékukkal és haszonvételükkel együtt Miklósnak és
Fábiánnak adják. Ezen kívül hat jobbágytelket, amelyek Jakab fia: Pál és ő fiai: János
és Miklós részét képezik és amelyeket Miklós és Fábián János deák (litteratus) és
felesége törvényes tiltakozásai ellenére megszereztek és amelyek tárgyában per is
támadt közöttük, mert Pál és fiai a rokonság okán azokat inkább János deáknak
(litteratus), mint Miklósnak és Fábiánnak vagy bárki másnak tartoztak eladni vagy
zálogba tenni, elcserélik: Miklós és Fábián február 2-től (a festo Purificationis
Virginis gloriose) kezdődően három éven (ad terciam revolutionem eiusdem festi)
belül a Rauen nevű birtokon megfelelő cserebirtokot fognak juttatni János deáknak
(litteratus) és feleségének és kijelentik, hogy őket minden cserebirtokkal kapcsolatos
perükben megvédelmezik. Miklós és Fábián kijelentették, hogy ha bizonyos
birtokrészeket Pál fiaitól: Jánostól és Miklóstól 23 márkáért (13 Miklósnak és 10
Jánosnak) visszaszereznek, akkor azokat tartoznak visszaadni Jánosnak, feleségének
és örököseiknek. Ha vonakodnak János, felesége és örököseik minden
pénzvisszafizetés nélkül élhetnek követelésükkel, az esetleges ellentmondásokkal
nem törődve. Erről a bán függő, autentikus pecsétje alatt ad ki oklevelet. Kelt in
Crisio, feria quarta proxima ante festum Katedre beati Petri apostoli, anno Domini
Mmo CCCmo LXXmo VIo.
Eredeti: A.HAZU D-VI/26 = MOL DF 230 581
Kiadás: Smič. XV. 134. sz.
Megjegyzés: az oklevél erősen csonka, a regeszta a kiadás alapján készült.
364. (27.) 1376. július 23. (Zágráb)
Cudar Péter szlavón bán tudtul adja, hogy megkapta Lajos magyar király
nagypecsétjével megerősített, 1374. március 6-án (feria secunda proxima post
dominicam Oculi, anno Domini Mo CCCmo LXXmo quarto) kelt oklevelét, mely
szerint zágrábmezei (de campo Zagrabiensis) Máté fia: Farkas és Bachyn-i Márk fia:
András jelentette számára, hogy nagybátyjuknak, Odolenus fia: Eliának, Szent János
rendi testvérnek a halála után Arlandus, Dubicensis preceptor Elia és frater uterinusa: István minden birtokát, amelyek öröklés vagy más jogcímen hozzájuk tartoztak,
elfoglalta és a dubicai preceptorsághoz (preceptorie Dubicensi) csatolta, jóllehet azok
Farkast és Andrást illetik, vásárlás és anyai örökség címén. Ezért a király
megparancsolta a bánnak és Gerardus Gora-i preceptornak, hogy idézzék meg
bizonyítékaikkal együtt a feleket és vizsgálják meg a birtokok kérdését és erről
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jelentés kiállítását kérte. A bán ezért felszólította a zágrábi káptalant, hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a báni ember megidézi Arlandus testvért,
[.........] és [Elia] rokonait bizonyítékaikkal együtt a színe elé és erről jelentés
kiállítását kéri. A zágrábi káptalan jelentése szerint [........] báni emberrel elküldték
tanúbizonyságukat: János Bexin-i archidiaconus-t, akik a következőket jelentették:
1374. április 8-án (sabbato proximo post festum Passce Domini, preterito anno
eiusdem domini Mmo CCCmo LXXmo [quarto]) Arlandust testvért a saját házában,
[Albert keresztes vitézt, fiát: Iwk-ot,] annak feleségét: Elena asszonyt, Péter fia:
Pétert, István fia: Istvánt, Martonos fia: Ivánt, Tiburcius fiait: Dyank-ot és Györgyöt
és Péter fia: Györgyöt a Kosuchya nevű birtokon és Dubicha-ban Marcus lánya:
Dragicha asszonyt megidézték a bán jelenléte elé mindenbizonyítékukkal együtt,
1374. április 23-ra (quindenas octavarum [Passce Domini]) szemben Máté fia: Wlkel és Marcus fia: Andrással. A jelzett időponton azonban csak Wlk és András jelent
meg, akik kivárták a törvényes időt, de perbeli ellenfeleik nem jöttek el és nem is
küldtek maguk helyett senkit. Ezért a bán megparancsolta a csázmai káptalannak,
hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében C[hrunk] fia: Miklós báni
ember megidézi Arlandus preceptort és a többi fent megnevezettet minden
bizonyítékukkal együtt a bán jelenléte elé és erről jelentés kiállítását kéri. A káptalan
jelentése szerint C[hrunk] fia: Miklós báni emberrel kiküldték Pétert,
prebendariusukat, akik visszatérve azt jelentették, hogy 1374. június 10-én (sabbato
proximo ante festum beati Barnabe apostoli, in dicto anno Mmo CCCmo LXXmo
quinto) kiszálltak [……] Kosichya és Mechenycha birtokrészekre és ott megidézték
Arlandus testvért, Albert keresztest, Albert fia: Iwk-ot, annak feleségét: Elena
asszonyt, Péter fia: Pétert, István fia: Istvánt, Martonos fia: Ivánt, Tiburcius fiait:
Dyank-ot és Györgyöt, Péter fia: Györgyöt [………………..] szemben Máté fia:
Wlk-el és Márk fia: Andrással a bán jelenléte elé július 1-re (ad octavas festi beati
Johannis baptiste). A pert azonban többször elhalasztották, utójára 1375. január 13ra, (ad octavas festi Epiphaniarum Domini) és a közbeeső időben Arlandust
felmentették a dubucai preceptorságból és helyette azt Albert testvér kapta meg. A
fenti időponton azonban ismét csak Farkas és András jelent meg, és kivárták a
törvényes napokat, de perbeli ellenfeleik nem mentek el és nem is küldtek maguk
helyett senkit. Ezért a bán felszólítja a [zágrábi káptalant], hogy küldje ki
tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a báni ember megidézi [Albert keresztes
vitézt, fiát: Iwk-ot,] annak feleségét: Elena asszonyt, Péter fia: Pétert, István fia:
Istvánt, Martonos fia: Ivánt, Tiburcius fiait: Dyank-ot és Györgyöt és Péter fia:
Györgyöt és Elia rokonait minden bizonyítéukkal együtt, a szükséges büntetések
lefizetése mellett 1375. április 4-re (ad octavas] diei Medie XLme) és erről jelentés
kiállítását kéri. A jelzett időponton Farkas és András bemutatta a bánnak a káptalan
válaszlevelét, mely szerint szerint [Stragonlya-i] Fábián fia: György báni emberrel
elküldték tanúbizonyságukat:[Györgyöt, a Mindenszentek egyházának plebanus-át],
akik visszatérve azt jelentették, hogy megidézték a fentebb említetteket a 102 márka
bírság lefizetése mellett a bán jelenléte elé 1375. április 4-re. (ad octavas] diei Medie
XLme), azonban csak Wlk és András jelentek meg, pervbeli ellenfeleik nem mentek
el, nem küldtek maguk helyett senkit és a kiszabott bírságot sem fizették meg, míg
ők a törvényes napokat kivárták. Cudar Péter bán ezért felszólítja a csázmai
káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében a báni ember
kihirdeti három megyebeli (conprovincialis) piactéren (forum), hogy a fent
nevezettek bizonyítékaikkal egyetemben kötelesek megjelenni 1375. június 17-én (ad
octavas festi Penthecostis) a bán színe előtt. Az addig meg jelent fél általuk fizetendő
bírság összege [2]52 márka, melyet részben a bánnak, részben perbeli ellenfeleiknek
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kell fizetniük. A jelezett időponton a bán előtt megjelent Máté fia: Wlk és Márk fia:
[András] és bemutatták a káptalan válaszlevelét, mely szerint Raterich-i Mixe fia:
György báni emberrel elküldték tanúbizonyságukat: Péter kanonokot, akik 1375.
május 7-én (feria secunda proxima post festum beati Philippi et Jacobi apostolorum)
Dubica szabad faluban (libera villa), május 10-én [.....] faluban, május 11-én,
szombaton Kazcamcha-n (ahol Kazcamcha-i Dénes fia: Peteu és János fia: Miklós a
kihirdetést megtiltotta), majd május 12-én, vasárnap Gora-n kihirdették, hogy a fent
nevezettek minden bizonyítékukkal együtt kötelesek 1375. június 17-én megjelenni a
bán színe előtt. A jelzett időponton Wlk és András megjelentek, de perbeli
ellenfeleik nem mentek el, nem küldtek maguk helyett senkit és a rájuk kiszabott
bírságot sem fizették ki. Wlk és András [bemutatták] András király [oklevelét, mely
szerint Arlandus a vitatott birtokokat elfoglalta és ezek őket illetik] valamint Lajos
király parancslevele szerint az ügyet nem lehet [tovább halasztani és a vitatott
birtokokat a meg nem jelent fél tiltakozásával nem törődve Elia rokonainak iktatni
kell], ezért a bán áttekintve az eddigi idézéseket, melyekre csak Wlk és András
mentek el és a vele együtt törvényszéket ülő nemesekkel úgy határozott, hogy
Odolenus fiai: Elie testvér és István minden birtokát Wlk-nek és Andrásnak adják
örökös birtoklásra és perbeli ellenfeleikre ezzel kapcsolatban örökös hallgatást
parancsolnak és a bán felszólítja a zágrábi káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét,
akinek a jelenlétében a báni ember 1376. július 1-én (octo die festi Nativitatis beati
Johannis baptiste) kiszáll Odolenus fiai: [……] és István összes birtokára, a
szomszédosok és határosok jelenlétében Wlk és András bizonyítékainak tartalma
szerint azokat iktatja számukra és erről július 8-ra jelentés kiállítását kéri. (diem
eiusdem octavarum diei). A jelzett időponton Wlk és András megjelent a bán színe
előtt és bemutatták a zágrábi káptalan válaszlevelét, melyből kitűnt, hogy a káptalan
kiküldte Chrunk? fia: Mykech báni emberrel Imre kanonokot és Vaska-i
archidiaconus-t, akik azt jelentették, hogy 1376. július 1- (in octavas festi Nativitatis
beati Johannis baptiste) kiszálltak a Kosucha Mechenicha, Wlna nevű birtokokra és a
hozzájuk tartozó birtokrészekre és azokat Máté fia: Wlk-nek, majd alsó- és felsőBachyn birtokokra és azt minden tartozékával, valamint négy szőlővel Mark fia:
Andrásnak iktatták. A bán a káptalan által iktatott birtokokat Wlk-nek, Andrásnak
valamint örököseiknek adja örökös birtoklásra és erről Wlk-nek és Andrásnak függő,
autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, sedecimo die ipsius
octavi diei predicti octavi die festi Nativitatis beati Johannis baptiste, anno Domini
millesimo CCCmo LXXmo sexto.
Eredeti: HDA ACZ ALC Ser. II. 21 = MOL DF 255 670
Pecsét: függő
Megjegyzés: az oklevél nagymértékben roncsolt, károsodott.
365. (28.) 1376. szeptember 15. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán előtt egyrészről: Rauen-i Jakab fia: Pál fiai: János és
Miklós, másrészről: Sydinya-i Fábián fia: János mester, Zeech-i Miklós horvát bán
jegyzője (notarius), valamint János és Miklós nővérének: Margit asszonynak a férje
elmondták, hogy János és felesége Jánost és Miklóst a király jelenléte elé háromszor
perbe hívták, mert azok Jakab fia: Pál és fiai – vagy saját vagy idegen kezelésben
lévő - birtokaira vonatkozó okleveleket nem adták át, majd végül a megye három
piacán nyilvánosan kihirdették a perbe hívást, ahogyan azt Scepus-i Jakab országbíró
oklevele tartalmazza. Pál fiai az országbíró ítélete szerint az okleveleket Jánosnak és
feleségének a bán átiratában kötelesek átadni. Az oklevelek közül öt a csázmai
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káptalan nyílt oklevele, melyekből kettőt régi, kerek, hármat pedig újabb
pecsétjükkel erősítettek meg, három pedig Kőrös megye hatóságának kiadványa: az
első káptalani, kerek pecséttel megerősített oklevél 1261. május 31-én (Anno Domini
MCCLX primo, terti feria proxima ante Ascensionem Domini) kelt. A második
káptalani oklevél 1297. június 16-án (in octavis sancte Trinitatis, anno Domini M CC
nonagesimo septimo) kelt. A harmadik, újabb káptalani pecséttel megerősített
oklevél 1306. július 13-án (in festo beate Margarete virginis, anno Domini Mo CCCo
sexto) kelt, a negyedik oklevél 1306. július 13-án (in festo beate Margarete virginis,
anno Domini MCCC sexto) kelt, az ötödik káptalani oklevél 1308. július 23-án (in
crastino festi beate Marie Magdalene, anno Domini MCCC octavo) kelt. Péter fia:
Tamás liptói és kőrösi ispán és a szolgabírák kiadványa 1350. február 24-én (in
quindenis diei Cinerum anno Domini MCCC quinquagesimo) kelt, Jakab kőrösi
ispán 1348. szeptember 30-án (secundo die festi beati Mychaelis archangeli, anno
Domini MCCCo quatragesimo secundo) kelt, Nagy Pál kőrösi ispán oklevele 1358.
június 26-án (feria tercia proxima post festum Nativitatis beati Johannis baptiste,
anno Domini millesimo CCC Lo octavo) kelt. Cudar Péter erről pecsétjével
megerősített privilegiális oklevelet ad ki János, a felesége és örököseik részére. Kelt
Zagrabie, octavo die festi Nativitatis beate Marie virginis, anno Domini millesimo
trecentesimo septuagesimo sexto.
Eredeti: A.HAZU D-II/3. = MOL DF 230 168
Kiadás: Smič. XV. 161. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: 1. az 1261. május 31-én kelt oklevél kiadása: Smič. V. 700. sz. 2. az
1297. június 16-án kiadott oklevél kiadása: Smič. VII. 243. sz. 3. a csázmai káptalan
1306. július 13-án kelt okleveleinek kiadása: Smič. VIII. 110. és 111. sz. 4. a csázmai
káptalan 1308. július 23-án kelt oklevelének kiadása: Smič. VIII. 170. sz. 5. Péter fia:
Tamás liptói és kőrösi ispán oklevelének kiadása: Smič. XI. 443. sz. 6. Jakab kőrösi
ispán oklevelének kiadása: Smič. XI. 368. sz. 7. Nagy Pál kőrösi ispán oklevelének
kiadása: Smič. XII. 376. sz. 8. Az oklevél a következő számmal tartalmában részben
azonos.
366. (29.) 1376. szeptember 15. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán előtt egyrészről: Rauen-i Jakab fia: Pál fiai: János és
Miklós, másrészről: Sydinya-i Fábián fia: János mester, Zeech-i Miklós horvát bán
jegyzője (notarius), valamint János és Miklós nővérének: Margit asszonynak a férje
elmondták, hogy János és felesége Jánost és Miklóst a király jelenléte elé háromszor
perbe hívták, mert azok Jakab fia: Pál és fiai – vagy saját vagy idegen kezelésben
lévő - birtokaira vonatkozó okleveleket nem adták át, majd végül a megye három
piacán nyilvánosan kihirdették a perbe hívást, ahogyan azt Scepus-i Jakab országbíró
oklevele tartalmazza. Pál fiai az országbíró ítélete szerint az okleveleket Jánosnak és
feleségének a bán átiratában kötelesek átadni. A három szóban forgó oklevél a
csázmai káptalan papírra készült kiadványa, melyeket újabb pecsétjükkel erősítettek
meg, amelyek közül az egyik az ABC betűivel készített chirographum, mely 1357.
március 28-án (feria tercia proxima post dominicam Iudica, anno Domini millesimo
CCCo Lo septimo) kelt, a káptalan második kiadványa 1357. március 29-én (feria
quarta proxima post dominicam Iudica, anno Domini millesimo CCCLo septimo)
kelt, a harmadik pedig 1322. március 20-án (sabbato ante dominicam Letare, anno
Domini millesimo CCCo vicesimo secundo) kelt. A bán erről pecsétjével
megerősített privilegiális oklevelet ad ki János, a felesége és örököseik részére. Kelt
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Zagrabie, octavo die festi Nativitatis beate Marie virginis, anno Domini millesimo
CCCmo septuagesimo sexto.
Eredeti: A.HAZU D-III/50 = MOL DF 230 302
Kiadás: Smič. XV. 162. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: 1. az előző számmal szövegében nagymértékben megegyező oklevél. 2.
a káptalani oklevelek kiadása: 1322. március 20.: Smič. IX. 47. sz., 1357. március
28.: Smič. XII. 297. sz., 1357. március 29.: Smič. XII. 298. sz.
367. (30.) 1376. október 7. előtt
Cudar Péter szlavón bán előtt Dechche-i Roh fia: János fiai: János és István
ügyvédjüknek vallják Demeter fia: Labas-nak mondott (dictus) Gergelyt.
Említés: Csirke Péter kőrösi ispán, 1376. október 7. (Smič. szerint MNM Véghely,
ma nem található meg), 1376. október 14. (MOL Gyűjteményekből, MNM
törzsanyag, Véghely = MOL DL 42 019)
Megjegyzés: az említő oklevelek kiadása: Smič. XV. 165. sz., 167. sz.
368. (31.) 1377. január 28. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán a zágrábi káptalannak. Gerpuzenthpeter-i Lukács fia: István
fia: Benedek jelentette neki, hogy Arnaldus testvér, a Jeruzsálemi Szent János
lovagrend aurana-i alpriorja officiálisát Bosyakow-i népeinek és jobbágyainak
sokaságával együtt január 23-án (feria sexta proxima ante festum Conversionis beati
Pauli apostoli) átküldte a Zenthmiklows birtok határai között fekvő Lumpno nevű
birtokrészére, ott két jobbágyának a házát leromboltatta, a fákat kivágatta, a gabonát
és a házak felszerelését elvitette és tönkretetette, a jobbágyok állatait elhajtatta, egy
asszonyt pedig nyíllövéssel súlyosan megsebesítettek. Ezért a bán felkéri a káptalant,
hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Rakounok-i László fia: Tamás
vagy testvére: Benedek, vagy Glaunicha-i Miklós fia: László vagy Taysa fia: György
vagy Moraucha-i Jakab fia: György báni ember lefolytatja a vizsgálatot és erről
jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria quarta proxima post predictum festum
Conversacionis beati Pauli apostoli, anno Domini millesimo CCCmo LXXmo septimo.
Átirat: MOL MKA, Collectio Kukuljevicsiana (zágrábi káptalan, 1377. február 3.) =
MOL DL 35 884
369. (32.) 1377. február 21. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán kiküldte Ádám deák és Domonkos fiát: Miklós kőrösi
szolgabírákat, február 18-án (octavo die diey Cinerum), Szent Márton egyházához az
Ebres-i Myke fia: Miklós által, ötödmagával, testvérével, Pállal szemben leteendő
eskühöz. Myke fia: Miklós eskü alatt vallotta, hogy Ebres nevű falvát nyárfákkal
csinosította és erre a munkára az ő apja, Myke egyetlen jobbágyot sem kényszerített
az ott lakók közül. A bán Miklóst felmenti a fentiek miatti vádak alól. Kelt in Crisio,
quarto die deposicionis iuramendi prenotati, anno Domini millesimo CCCo LXXo
septimo.
Kiadás: Smič. XV. 186. sz.
Pecsét: Smič. szerint függőpecsétjének már csak vörös-zöld színű zsinege látható.
Megjegyzés: Smič. szerint a HAZU levéltárában. A dokumentum ma már nem
található fel, nem szerepel a Stipišić-féle leltárban sem.
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370. (33.) 1377. április 1. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán függő, autentikus pecsétjével megerősített oklevelében a
Kemluk vára alatt elhelyezkedő Brezovicha nevű királyi falu számára engedélyezi
vasárnaponként a hetivásár tartását, a többi vásár sérelme nélkül. Egyúttal biztosítja a
kereskedőket és mindenki mást, hogy oda szabadon, javaik és személyük minden
bántódása nélkül elmehetnek és megparancsolja, hogy ezt minden piactéren
nyilvánosan hirdessék ki. Kelt in Crisio, quarto die festi Passce Domini, anno
eiusdem Mmo CCCo septuagesimo septimo. A kereskedők nem tartoznak a
harmincadot fizetni áruik után. Datum ut supra.
Eredeti: Vas Megyei Levéltár Vasvári Káptalan OL LITT INSTR 12/2 = MOL DF
262 541
Pecsét: függő
371. (34.) 1377. május 9. (Kőrös)
Zwdar Péter Szlavónia bánja Virtus-i Miklós zágrábi ispánnak és a szolgabíráknak.
Zágráb (civitatis Zagrabiensis de Grech) bírájának, esküdjeinek és polgárainak
nevében jelentették számára, hogy 1377. április 23-án (feria quinta proxima ante
festum beati Georgii martiris) a zágrábi káptalan átküldte embereit a város
területéhez tartozó Újfaluba (ad Novam villam) és a Száva mellett fényes nappal a
lakosok halászhálóit elhurcolták, megsemmisítették őket és a lakosok közül néhányat
kegyetlenül megvertek. Továbbá 1377. április 30-án (in vigilia beatorum Philippi et
Jacobi apostolorum), amikor az asszonyok Újfaluból (de Nova villa) az árucikkeiket,
mint a lenvászont, tojást, tejtermékeket, sajtot és más egyebeket a piacra a közúton
vitték, őket kifosztották, lemeztelenítették és rútul megtapogatták őket. Ugyanazon a
napon vecsernye idején (circa horam vesperarum) elküldték fegyveres embereiket és
a falut teljes egészében elpusztították és egy jobbágyot: Bogdesa fia: Ivánt halálosan
megsebesítettek, aki május 6-án elhunyt (in vigilia Ascensionis Domini). Ezért a bán
felszólítja Zágráb megye hatóságát, hogy küldjön ki két szolgabírót, aki Gay-i Iván
fia: Mathya, vagy Garig-i Pál fia: Mihály vagy Krauarzka-i Damianus fia: Wlkech
vagy Mlaka-i Miklós fia: Péter báni emberrel együtt lefolytatják a vizsgálatot és erről
a király számára jelentés kiállítását kéri. Kelt in Crisio, sabbato proximo post
predictum festum Ascensionis Domini, anno eiusdem MCCCLXX septimo.
Átirat: DAZg Középkori oklevelek br. 26. (Vértes Miklós zágrábi ispán, 1377.
május 18.) = MOL DF 255 436
Kiadás: Tkal. I./267. sz. és Smič. XV. 201. sz.
Megjegyzés: az átírt oklevél kiadása: Smič. XV. 204. sz.
372. (35.) 1377. július 6. előtt
Zudar Péter szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Jakowzerdahel-i Lipoldus fia: Benedek báni ember Péter fia:
Dénes és Kamarcha-i Domonkos fia: Miklós valamint Máté fiai: Péter, Jakab és
Gergely között a Plaunycha nevű birtokot két egyenlő részre felosztja.
Tartalmi átirat: 1377. július 12. csázmai káptalan. (Smič. szerint az A.HAZU-ban,
a MOL gyűjteményében ma nem található meg.)
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XV. 213. sz.
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373. (36.) 1377. szeptember 24. (Olnad)
Zudar Péter szlavón bán László fiainak: Ubulnak és Mihálynak, Demeter fia:
Jánosnak és más Kallo-i nemeseknek tudomására hozza, hogy Kallo-i Imre fia:
Demeter nevében jelentették neki, hogy a mondott nemesek jobbágyai az ő jobbágyai
számára igen gyakran sok kárt okoztak és okoznak. Ezért a bán felszólítja a
nemeseket, hogy akadályozzák meg a jobbágyaikat, hogy Demeter jobbágyainak
több kárt ne okozhassanak. Kelt in Olnad, feria quinta proxima ante festum beatorum
Cosme et Damiani apostolorum, anno Domini Mo CCCmo LXXmo septimo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Kállay család 1300/1655 = MOL DL 52 256
Regeszta: Kállay 1749. sz., MOL-CD
Pecsét: rányomott, hátlapon
374. (37.) 1377. november 25. (Zágráb)
Zudar Péter szlavón bán előtt az általa 1377. november 18-án (in octavis festi beati
Martini confessoris) Szlavónia nemeseivel tartott bírói széken Crispus János mester
és Parvus András mester, a zágrábi káptalan kanonokjai és archidiakonus-ai, a
káptalan ügyvédvalló levelével képviselve káptalan egészét Zágráb város (civitatis
Grechensis) polgárainak képviseletében megjelent Ferenc bíróval szemben
bemutatták Lajos király 1377. október 31-én (in vigilia festi Omnium sanctorum,
anno Domini millesimo CCCLXX septimo) kelt oklevelét. A bán miután az
megjelent kanonokoktól úgy értesült, hogy a püspök a királyi oklevélben foglalt
ügyet rendezni nem tudja, azonban elfoglaltságai miatt ő sem képes erre, ezért
elhalasztja azt 1378. március 31-re. (ad octavas diei medie quadragesime proxime
venturas) Kelt Zagrabie, octavo die termini prenotati, anno Domini supradicto.
Eredeti: Smič. szerint a HAZU levéltárában
Kiadás: Tkal. I./277. sz., Smič. XV. 242. sz.
Megjegyzés: a bemutatott királyi oklevél kiadása: Smič. XV. 231. sz. Az oklevél
jelenleg nem található fel, a HAZU levéltárának Stipisic-féle leltárában sem szerepel.
375. (38.) 1378. május 19. (Zágráb)
Zudar Péter Szlavónia bánja a kőrösi ispánnak és a szolgabíráknak. A zágrábi
(montis Grechensis) polgárok jelentették neki, hogy Duym, a zágrábi káptalan
officialisa a káptalan parancsára 1378. május 13-án (feria quinta proxima post festum
sancti Stanizlai martiris) fegyveresekkel a város területén átvezető közúton lesben
állva, amikor az Ava Maria-ra harangoztak (hora quando ad ave Maria pulsaretur)
Pertold zágrábi (Grechensis) polgárt, János fehérvái kanonok kérésére - miképpen azt
a Péter pap (sacerdos), a Zágrábelővárosi (de suburbio Grechensi) Szent Margit
egyház rektora és Chechy-i Márton fia: Péter esküvel megerősítette, és aki akkor
Perthold házában lakott peregrinus-ként – amikor a nővérének, Jalsa asszonynak a
házához ment, hogy oda bort szállítsanak, elfogták, megsebesítették, bilincsbe verték
és Duym a karjainál, lábainál és nyakánál kikötözve kereszt módjára kiköttette ki és
100 forintban egyezett meg vele. A bán felszólítja Kőrös megye hatóságát, hogy
folytassák le a vizsgálatot és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria quarta
proxima ante festum beate Elene regine. Anno Domini MCCCLXX octavo.
Átirat: Csirke Péter, Kőrös megye 1378. május 1.
Kiadás: Tkal. I./282. sz., Smič. XV. 296. sz.
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XV. 274. sz., eredetije a MOL
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376. (39.) 1378. október 6. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán tudtul adja, hogy István fia: Péter, András fiai: Benedek,
János és Péter október 6-án (in … octavis festi beati Mychaelis archangeli) eleget
tettek a kirótt bírság megfizetésének mind perbeli ellenfeleik: Zelch-i István fiai:
Miklós és István, mind a bán felé. Kelt Zagrabie, in predictis octavis festi beati
Mychaelis archangeli, anno Domini Mmo CCCo LXXo octavo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Esterházy család hercegi ága, Repositorium 32
E/281 = MOL DL 87 514
Pecsét: rányomott, hátlapon
377. (40.) 1378. október 13. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán Rakounok-i László fiai: Tamás és Benedek, valamint az
ugyanonnan származó János fia: Miklós és Tamás fiai: László és Tamás közötti pert,
melyet Chyrke Péter vicebán és kőrösi ispán október 6-ára (in octavis festi beati
Mychaelis archangeli) halasztott el a zágrábi káptalan perhalasztó oklevelében foglalt
ügyben, tovább halasztja 1379. január 13-ra. (ad octavas festi Epiphaniarum Domini)
Kelt Zagarbie, octavo die termini prenotati, anno Domini Mmo CCCmo LXXmo
octavo.
Eredeti: HDA DMV 92. = MOL DF 218 588
Kiadás: Smič. XV. 297. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Thoma et Benedicto filiis Ladislai de Rakonuok contra Nicolaum filium
Johannis de eadem et alios interscriptos ad octavas festi Epiphaniarum Domini
prorogatoria
Signatura: ad communem inquisicionem nobilium in Rauan exinde in octavo die
diei medii quadragesime hic in Crisio presente testimonio capituli Zagrabiensis
378. (41.) 1378. október 13. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán a Kanyeuicha-i Cheze-nek mondott (dictus) János és
felesége: Zvylka asszony (akiket a csázmai káptalan ügyvédvalló levelével Tamás
fia: Endre képvisel) és a Beke fia: Tamás közötti pert, mely a csázmai káptalan
oklevelével összhangban október 6-ára (in octavis festi beati Mychaelis archangeli)
elé került elhalasztja 1379. május 1-re (ad octavas festi beati beati Georgii martiris).
Kelt Zagrabie, octavo die termini prenotati, anno Domini millesimo CCCo LXXmo
octavo.
Eredeti: MOL MKA, Acta Paulinorum, Garigh 2/35 = MOL DL 35 256
Kiadás: Smič. XV. 289. sz.
Regeszta: Mályusz: Pálosok, 6. közlemény 284-315. p. 11. szám, Garigi kolostor.
289-290. p.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Johanne dicto Cheze et domina Zwylka consorte sua contra Thomam
filium Beke ad octavas festi beati Georgii martiris
Signatura: Ad iuramentum domine atricis se submisit in capitulo Chasmensi
secundo die baptiste octavo ad iudicem. Paria Andree filii Ladiha in Chasmensi.
379.

(42.) 1379. január 13. után
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Cudar Péter szlavón bán Rakounok-i László fiai: Tamás és Benedek, valamint az
ugyanonnan származó János fia: Miklós és Tamás fiai: László és Tamás közötti
perben köztudomány rendel el (ad communem inquisicionem) március 23-án (in
octavo die diei medii quadragesime) Kőrösön, a zágrábi káptalan tanúbizonyságának
jelenlétében.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1378. október 13-án kelt oklevelének
signaturáján. (HDA DMV 92. = MOL DF 218 588)
380. (43.) 1379. július 1. előtt
Cudar Péter szlavón bán a zágrábi káptalan és zágrábmezei (de Campo Zagrabiensis)
Mykech fiai: István és Pál között levő birtokpert elhalasztja július 1-re.
Említés: Cudar Péter bán, 1379. augusztus 5. (HDA ACZ AA 31/45 = MOL DF
256 612)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
384. sz.
381. (44.) 1379. július 12. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a pécsi káptalant, hogy a Soploncha-i Paharus-nak
mondott (dictus) Miklós és a Dobrakuchya-i nemesek közötti perben a köztudomány
(communis inquisicio) érdekében küldje ki tanúbizonyságát, aki a Dobrakucha-i
(Dobrakuchya) nemesek érdekében Custalfelde-i István fia: Miklós báni emberrel
együtt elvégzi azt.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1379. július 12. (Családok irataiból, Batthyány
levéltár, Jelzet nélküli oklevelek = MOL DL 103 351)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 382. sz.
382. (45.) 1379. július 12.
Zudor Péter szlavón bán előtt Soploncha-i Paharus-nak mondott (dicti) Péter fia:
Miklós július 11-én (feria secunda proxima ante festum beate Margarete virginis et
martiris) bemutatta a pécsi káptalan 1379. június 10-én (secundo die festi Corporis
Christi, anno eiusdem Mo CCCo LXXmo nono) kelt válaszlevelét, mely dátum nélkül
átírta [I.] Lajos király az ügyre vonatkozó oklevelét, melynek értelmében a bán a
Miklós és a Dobrakucha-i nemesek közötti perben a köztudományt (communis
inquisicio) elhalasztja az általa legközelebb Kőrös megyében tartott közgyűlésre
(generalis congregacio). Kelt secundo die termino prenotati, anno Domini millesimo
CCCo LXXmo nono.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány levéltár, Jelzet nélküli oklevelek =
MOL DL 103 351
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro nobiles de Dobrakucha contra magistrum Nicolaum dictum Paharus de
Soploncha super communem inquisicionem ad congregacionem generalem primo per
dictum comitatum Crisio celebrandam prorogativa
Megjegyzés: az oklevél sérült, a kiadás helyét tartalmazó rész kiszakadt.
383.

(46.) 1379. augusztus 2. előtt
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Cudar Péter szlavón bán és a vele együtt törvényszéket ülő szlavón nemesek döntése
értelmében a zágrábi káptalan és a zágrábmezei (de Campo Zagrabiensis) Mykech
fiai: István és Pál között levő perben a Crispus János Kemlek-i és János Dobicha-i
archidiaconus-ok ötvened magukkal taroznak augusztus 2-án (feria tercia proxima
post octavas festi beati Jacobi apostoli), a zágrábi egyházban Imre herceg oltáránál
Ádám deák (litteratus), kőrösi szolgabíró, báni ember jelenlétében esküt tenni,
miszerint a zágrábi káptalan csak a vitatott birtokról, nem pedig Mykech fiainak
öröklött birtokjogáról szóló oklevelet tartja magánál.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1379. augusztus 5. (HDA ACZ AA 31/45 = MOL
DF 256 612)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 384. sz.
384. (47.) 1379. augusztus 5. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán tudtul adja, hogy a zágrábi káptalan és a zágrábmezei (de
Campo Zagrabiensis) Mykech fiai: István és Pál között egy bizonyos birtokrész miatt
per támadt, melyet a káptalan Prenlaka nevű birtok, Mykech fiai pedig Hrechyn nevű
birtokukhoz tartozónak vallanak. A pert többször elhalasztották, végül július 1-re (ad
octavas festi Nativitatis beati Johannis baptiste), amikor a zágrábi káptalan
ügyvédvalló levelével képviselve a káptalant Crispus János zágrábi kanonok és
Kemlek-i archidiaconus, valamint Mykech fiai: István és Pál megjelentek és Cripus
János előadta, hogy István és Pál a káptalan Prenlaka nevű birtokához tartozó
birtokrészt jogtalanul elfoglalták és Hrechlyn nevű birtokukhoz csatolták és a
káptalan bemutatta a bánnak okleveleit. István és Pál azt állították, hogy a vitatott
rész az öröklött Hrechyn nevű birtokukhoz tartozik és erről rendelkeznek a zágrábi
káptalan korábbi pecsétjével megerősített oklevéllel. Ezt a káptalannal szerették
volna átíratni, de az nem akarta megerősíteni és többszöri kérésük ellenére sem adták
vissza nekik és erről bemutatták a pozsegai káptalan, a somogyi konvent (conventus
Symigiensis) és Kőrös megye hatóságának oklevelét. Crispus János azt válaszolta,
hogy a káptalan Mykech fiaitól semmilyen a birtokjogukra vonatkozó bizonyított
nem ragadott el, csak átvették a vitatott birtokról szóló Mykech fiai részére kiállított
oklevelüket, melyet ő kész bemutatni. A bán a vele együtt törvényszéket ülő szlavón
nemesekkel a következő döntést hozta: Crispus János Kemlek-i és János Dobicha-i
archidiaconus 50-ed magukkal taroznak augusztus 2-án (feria tercia proxima post
octavas festi beati Jacobi apostoli), a zágrábi egyházban Imre herceg oltáránál Ádám
deák (litteratus), kőrösi szolgabíró, báni ember jelenlétében esküt tenni, miszerint a
zágrábi káptalan csak a vitatott birtokról, nem pedig Mykech fiainak öröklött
birtokjogáról szóló oklevelet tartja magánál. Ádám deák jelentette a bánnak, hogy
Crispus János Kemlek-i és János Dobucha-i archidiaconus a fentebb írt napon és
helyen az esküt letették, ezért a bán a káptalant minden vád alól mentesnek jelenti ki
és erről függő, autentikus pecsétje alatt állíttat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, feria sexta
proxima post predictas octavas festi beati Jacobi apostoli. anno Domini millesimo
CCCmo LXXmo nono.
Eredeti: HDA ACZ AA 31/45 = MOL DF 256 612
Pecsét: függő
385.

(48.) 1379. október 6. előtt
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Cudar Péter szlavón bán a Zelch-i Varisa fia: András fia: Benedek deák (litteratus) és
Blina-i Teuteus fia: László közötti pert elhalasztja október 6-ra (in octavis festi betai
Mychaelis archangeli).
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1379. október 13. (Zichy család zsélyi levéltára
211 B 625 = MOL DL 77 754)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
386. sz.
386. (49.) 1379. október 13. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán a Zelch-i Varisa fia: András fia: Benedek deák (litteratus) és
Blina-i Teuteus fia: László közötti pert, amely királyi paranccsal került elé október 6ra (ad octavas festi beati Mychaelis arhangeli) elhalasztja november 18-ra (ad
octavas festi beati Martini confessoris), mert Lászlónak bizonyos ügyeit október 6-án
(in octavis festi beati Mychaelis archangeli) az országbíró jelenléte, illetve a nádor
jelenléte előtt a királyi udvarban kell intéznie, valamint azért, mert László
betegágyban fekszik. Kelt Zagrabie, octavo die termini prenotati, anno Domini Mmo
CCCmo LXXmo nono.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 211 B 625 = MOL
DL 77 754
Kiadás: Zichy IV. 117-118. p., Smič. XVI. 38. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro magistro Ladislao filio Demetrii de Blina contra Benedictum litteratum
filium Andree de Zelch ad ad octavas festi beati Martini confessoris prorogatoria
387. (50.) 1379. október 13. (Zágráb)
Zudar Péter szlavón bán zágrábi káptalan (akiknek a nevében ügyvédvalló levelükkel
Miklós a káptalan notariusa jelent meg) és a zágrábi polgárok (cives civitatis
Zagrabiensis) közötti pert, amelyet október 6-án (in octavis festi beati Mychaelis
archangeli) kellett volna megítélni, mivel most a király szolgálatában rendkívül
elfoglalt, elhalasztja 1380. április 30-ra (ad octavis festi Georgii martiris), a
tárnokmester jelenléte elé. Datum Zagrabie, octavo die termini prenotati, anno
Domini MCCCLXX nono.
Eredeti: A.HAZU D-VI/38 = MOL DF 230 593
Kiadás: Tkal. I./287. sz.
Regeszta: Smič. XVI. 37. sz. (horvát nyelven)
Pecsét: rányomott, hátlapon
388. (51.) 1379. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán a zágrábi káptalant képviselő Crispus János Kemluk-i
archidiaconus és Miklós, a zágrábi egyház kanonokja és jegyzője (notarius) kérésére
függő, autentikus pecsétjével ellátott oklevelében átírja és megerősíti [Szécsi] Miklós
volt szlavón-horvát bán 1347. február 24-én (in festo beati Mathie apostoli anno
Domini Mmo CCCmo XLmo septimo) kelt pátens oklevelét. Kelt Zagrabie […] anno
Domini millesimo CCCmo LXXmo nono.
Eredeti: HDA ACZ AA 23/6 = MOL DF 256 484
Pecsét: függő
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Megjegyzés: 1. a MOL gyűjteményében szereplő fotón a dátum napi része
olvashatatlan. 2. Szécsi Miklós szlavón-horvát bán átírt oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 147. sz.
389. (52.) 1380. április 17. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán a kőrösi ispánnak, alispánnak és szolgabíráknak. Zágráb
város (civitas montis Grechensis de Zagrabia) bírájának, esküdtjeinek és minden
polgárának a nevében jelentették számára, hogy 1380. április 13-án (duodecimo die
Concussionis ovorum, in anno Domini millesimo CCCLXXX) a város polgárát,
Gergelyt a zágrábi káptalan két jobbágya – Zagorch-nak mondott (dictus) János és a
káptalan Keresztelő Szent János és Zakariás egyháza mellett fekvő Újfalujából (de
nova villa) származó Benedek – halálosan megsebesítette, hogy a lelkét kilehelte és a
halottat a káptalan területéről elvitték. Aztán március 27-én (feria tercia proxima post
festum Pasce Domini) elküldték kanonokjukat: Bryslinus fia: Miklóst fegyveresek
csapatával, akik fényes nappal a Szent Márton egyház közelében fekvő településre
(civitate) rárontottak, két polgárt Draginich fia: Ivánt és Lourenchich fia: Péter
halálosan megsebesítették a saját házukban, akik közül Iván már elhunyt és Péter
élete kérdéses. Ezért a bán megparancsolja Kőrös megye hatóságának, hogy maguk
közül egyet vagy kettőt küldjenek ki, akik az ügy kivizsgálása után arról a királynak
jelentést tesznek. Kelt Crisii, feria tercia proxima ante festum beati Georgi martiris,
anno Domini millesimo CCCLXXX. Az oklevelet a bán pecsétjének távollétében
Chyrke Péter albán (vices nostras obeuntis) pecsétjével erősítik meg. Datum ut supra.
Eredeti: A.HAZU D-VI/45 = MOL DF 230 600
Kiadás: Tkal. I./297. sz.
Regeszta Smič. XVI. 73. sz. (horvát nyelven)
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: nobilibus viro comiti vel vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus
Crisiensis pro iudice iuratis et universis civibus seu hospitibus montis Grechensis de
Zagrabia inquisitoris
390. (53.) 1380. május 10. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán Pacrin-nak mondott (dictus) Péternek, a Lonya-i hidak
mesterének (magistro pontium) tudtára adja, hogy a zágrábi (civitatis Grecensis de
Zagrabia) polgárok panaszt emeltek ellene, hogy a híd okán és annak építése miatt
(racione dictorum poncium et structure eorundem) zaklatja őket. Miután a bán
tudtára jutott, hogy a polgárokat nem tartoznak a hidakat építeni és jobbítani és soha
nem is tartoztak, megparancsolja Péternek, hogy a Lonya-i hidak okán a polgárokat
ne zaklassa. Kelt Crisii, feria quinta proxima ante festum Pentecostes, anno Domini
Mmo CCCo LXXXo.
Eredeti: A.HAZU D-VI/48 = MOL DF 230 604
Kiadás: Tkal. I./303. sz.
Regeszta: Smič. XVI. 84. sz. (horvát nyelven)
Pecsét: rányomott, hátlapon
391. (54.) 1380. június 11. körül
Cudar Péter szlavón bán megparancsolja Antalnak, a Garygh-i Szent Szűz kolostor
priorjának, hogy István lánya, Gersenche-i Márton felesége: Dragya asszonynak a
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kolostornál megőrzésre (ad conservandum) elhelyezett okleveleit keresse meg. Ha
megtalálja [1380.] augusztus 6-ra (ad feriam secundam proximam post octavas
predicti festi beati Jacobi apostoli) hozza magával és adja át Dragya asszonynak, ha
pedig nem találja, akkor a mondott időponton a bán színe előtt köteles erről
beszámolni.
Tartalmi átirat: Szécsi Miklós országbíró, 1381. január 24. (MOL MKA NRA
51/16) és 1381. május 28. (MOL MKA, Acta Paulinorum, Garig 2/49 = MOL DL
35 206)
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevelek kiadása: Smič. XVI. 133. és 159. sz.
392. (55.) 1380. július 2. után
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében a báni ember megidézi István fia: Pált szemben György fia:
Pállal a bán jelenléte elé és erről jelentés kiállítását kéri.
Tartalmi átirat: Lendvai István és János bánok, 1381. október 29. (MOL MKA
NRA 320/12 = MOL DL 33 183)
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 191. sz.
393. (56.) 1380. július 6.
Cudar Péter szlavón bán előtt az 1380. július 2-án (feria secunda proxima post
festum beatorum Petri et Pauli apostolorum) Zágrábban, az általa és Demeter, az
esztergomi érseki szék kormányzója (gubernator) által, Zágráb, Dubicensis, Orbaz,
Zana és Meren megyék számára tartott királyi közgyűlésen (congregacio) Iaxa fia:
Pál, Chirke Péter vicebán és kőrösi ispán ügyvédvalló levelével képviselve Brukon
fiait: Mihályt, Vrkon-t és Miklóst, valamint Gora-i Mausa fiait: Sándort és Tamást és
Zeryn-i György fia: Pállal szemben bemutatta a zágrábi káptalan királyi mandatumra
írott, [Cudar] Péternek címzett levelét, mely szerint Brukon fiai és Mausa fiai Zana-i
Dénes fia: Miklós királyi ember és Bendek, a zágrábi káptalan presbiterjének
közreműködésével április 9-én (sedecimo die festi Resurrectionis Domini) a Gora
birtok határai között elhelyezkedő birtokrészüket akarták visszakapni, amellyel
kapcsolatban Pál Brukon fiait és Mausa fiait perbe hívta. Lapech-i Volk, Pál
familiarisa az iktatásnak ellentmondott, akit 1380. május 1-re (ad octavas festi beati
Georgii martiris) a királyi ember megidézett a bán színe elé. A bán jelenléte előtt a
közgyűlésen Pál kijelentette, hogy a birtok iktatásának azért mondott ellent, mert az
övé és ezt bizonyítékokkal tudja alátámasztani, melyek nincsenek nála, de a
következő időponton be tudja mutatni. A bán a vele együtt lévő nemesekkel úgy
határozott, hogy György fia: Pál a bizonyítékait 1380. október 6-án, (in octavis festi
beati Mychaelis archangeli) Zágrábban előtte köteles bemutatni. Kelt in anno Domini
millesimo CCCo octuagesimo, quinto die congregacionis domini Lodovici regis.
Tartalmi átirat: Szécsi Miklós országbíró, 1383. október 31. (MOL MKA NRA
953/9 = MOL DL 33 734)
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 317. sz.
394. (57.) 1380. július 22. előtt
Zudar Péter szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében a báni ember [1380.] július 22-én (die dominico proximo ante
festum beati Iacobi apostoli) kiszáll Myhalwlge birtokra, a szomszédosok és
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határosok vagy azok ügyvédjei jelenlétében István lánya, Gersenche-i Márton
felesége: Dragya asszony vagy ügyvédje bizonyítása alapján annak egy részét
Dragya asszonynak iktatja, ha nem lép fel ellentmondó, az esetleges ellentmondókat
pedig idézzék meg a bán színe elé, a kőrösi ítélőszékére [1380.] augusztus 6-ra (ad
feriam secundam proximam post octavas predicti festi beati Jacobi apostoli) Dragya
asszonnyal szemben .Ha a Garygh-i Szent Szűz kolostor priorja vagy Gersenche-i
Ziulan fia: Benedek leányai: Chala és Margit mondanak ellent, nem kell őket
megidézni, mert nekik a Dragya asszonnyal folytatott perükben egyébként is meg
kell jelenniük az idézés időpontján a bán színe előtt. A bán az iktatásról jelentés
kiállítását kéri.
Tartalmi átirat: Szécsi Miklós országbíró, 1381. január 24. és 1381. május 20.
(MOL MKA Acta Paulinorum, Garig 2/49 = MOL DL 35 206)
Megjegyzés: a tartalmi átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 133. és 159. sz.
395. (58.) 1380. július 28. (Kőrös)
Cudar Péter szlavón bán előtt [Athyna-i Miklós fia:] Péter és fia: Miklós a
Sumugpalfylaka nevű birtokon fekvő birtokrészeiket [Mikcs bán fia: Sándor fiaitól:]
Ákostól és Istvántól a bán bírósági döntése (iuxta iudiciariam commissonem) szerint
53 denármárkáért visszaváltották és a birtokot Péternek és Miklósnak a bán örök
birtoklásra iktatatta. [Kelt] Crisii, quarto die festi beati Jacobi apostoli, in anno Mmo
CCCmo LXXXmo.
Tartalmi átirat: Lendvai István és János szlavón bánok, 1381. november 25. (Smič.
szerint NRA 993/3.)
Megjegyzés: átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 196. sz.
396. (59.) 1380. augusztus 6. után
Cudar Péter szlavón bán az István lánya, Gersenche-i Márton felesége: Dragya
asszony és Antalnak, a Garygh-i Szent Szűz kolostor priorja, valamint Gersenche-i
Ziulan fia: Benedek leányai: Chala és Margit közötti pert elhalasztja [1380.] október
8-ra (feria secunda proxima post octavas festi beati Mychaelis archangeli), hogy a
prior és Benedek leányai okleveleiket be tudják mutatni. Ekkor a prior Dragya
asszony okleveleinek ügyében is tartozik választ adni.
Tartalmi átirat: Szécsi Miklós országbíró, 1381. január 24. és 1381. május 20.
(MOL MKA, Acta Paulinorum, Garig 2/49 = MOL DL 35 206)
Megjegyzés: a tartalmi átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 133. és 159. sz.
397. (60.) 1380. augusztus 20. (Kőrös)
Zudor Péter szlavón bán előtt az 1380. augusztus 6-án (feria secunda proxima post
octavas festi beati Jacobi apostoli), Kőrösön tartott törvényszéken a Máté
nemzetségbeli Wlkon fia: Miklós fia: Pál, Kamechnicha-i nemes várjobbágy
bemutatta Jakab kőrösi ispán ás Vydus kőrösi comes terrestris, 1317. július 11-én
(feria secunda proxima post octavas festi beatorum Petri et Pauli apostolorum) kelt
pátens oklevelét – mely tartalmazta annak azokat az okokat, melyek miatt Chernek
fia: Péter földje Pál kezébe került, és a birtok határait is, kérve azt, hogy a bán a
küldje ki emberét a birtok határainak bejárására, mert Kamechnicha-i Péter fia: Péter
özvegye és fiai zaklatják és egy – a nevezett birtok határai között fekvő – birtokrészt
a maguk számára elfoglaltak. A bán a kérésnek helyt adva Chyrke Péter vicebánt és
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kőrösi ispánt küldte ki a határbejárás elvégzésére, aki visszatérve jelentette, hogy
augusztus 12-én (die dominico proximo ante festum Assumpcionis beate Virginis) a
nevezett birtokra kiszállt és a szomszédosok és határosok, valamint Pál, Péter fia:
Péter özvegye és gyerekkorú fiai jelenlétében, ellentmondás nélkül régi határai
mellett bejárta, ahol szükséges volt új határjeleket emelet és a birtokot Miklós fia:
Pálnak iktatta örökös birtoklásra. A föld határai a következők: a Tetruunch folyó
hídja mellett hársfa (wlgo hasfa) alatt földjel, kelet felé halad, felmegy a hegyre, a
hegy csúcsán thul fa alatt földjel, kelet felé tovább egy gesztenyefáig, egy birtok
határjele, Jalseuech folyó, a folyónál a tul fa törzsénél földjel, Pál és Péter
özvegyének szántóföldjei között egy földjelig tovább, belép a Kamechnicha folyó
vizébe, a folyó folyásával szemben Braath-nak mondott Márk fia: Péter határáig
megy. Kelt Crisii, feria secunda proxima post predictum fertum assumpcionis beate
Virginis, anno Domini mill[esimo] CCCmo octuagesimo.
Eredeti: HDA Plemicka opcina Sv. Jelena Koruska br. 17. = MOL DF 286 093
Kiadás: Smič. XVI. 106. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: az említett oklevél regesztája: Anjou-oklt. IV. (1315-1317) 519. sz.
398. (61.) 1380. augusztus 21. - szeptember 5. között
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében a báni ember megidézi István fia: Pált a bán jelenléte elé
György fia: Pállal szemben, aki hat márka büntetést tartozik fizetni, mert az előző
időponton nem jelent meg és erről jelentés kiállítását kéri.
Tartalmi átirat: Lendvai István és János bánok, 1381. október 29. (MOL MKA
NRA 320/12 = MOL DL 33 183)
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 191. sz.
399. (62.) 1380. augusztus 23. (Kőrös)
Zudar Péter szlavón bán Vertes-i Miklós zágrábi ispán és Medue-i várnagynak,
valamint a zágrábi szolgabíráknak. Jakab fia: [...] esküdt és minden zágrábi (montis
Grechensis) polgár arról panaszkodott, hogy Pál zágrábi püspök és a káptalan az
elmúlt napokban szolgáik és fegyveres embereik által őrzik a kereskedők által
használt utakat és nem engedik őket a városban augusztus 20-án (in festo sancti beati
regis Stephani) tartott vásárra menni. Ezért a bán felszólítja Zágráb megye hatóságát,
hogy az ügyet vizsgálja meg és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt in Crisy, in vigilia
festi beati Bartholomei apostoli, anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo.
Átirat: HDA ACZ AA 10/68 (Zágráb megye, 1380. augusztus 24.) = MOL DF
256 348
400. (63.) 1380. augusztus 24. után
Cudar Péter szlavón bán Chirke Péter vicebánnak és kőrösi ispánnak. Oresia-i Wlk
fia: Tamás [1380.] augusztus 23-án (in quindenis festi beati Laurencii martiris)
bemutatta számára a zágrábi káptalan Chirke Péter vicebán és kőrösi ispán számára
írott válaszlevelét, mely szerint Tamás elfogadta György fia: Jánost, a kőrösi ispán
emberét, aki Mátyással, a káptalan tanúbizonyságával együtt kiszállt [1380.]
augusztus 10-én (in festo beati Laurencii martiris) Oresia birtokra és a szomszédosok
és határosok jelenlétében őt abba be akarta iktatni, de ennek Maren fia: Miklós
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ellentmondott, ezért őt megidézték [1380.] augusztus 23-ra (in quindenis festi beati
Laurencii martiris) a bán színe elé. Ekkor Tamás a zágrábi káptalan [1380.] július 11én (feria quarta proxima ante festum beate Margarete virginis et martiris) kelt két
oklevelét mutatta be, mely szerint: Oresia-i Marenus fia: Miklós a saját és frater
uterinus-ai: Mirenus és Márton, valamint frater patruelis-e: Malezlaus fia: György és
György fiai: Iwech és Barla nevében egyrészről, másrészről Wlk fia: Tamás zágrábi
polgár (civis montis Grechensis) a káptalan előtt megjelentek és kijelentették, hogy
Tamás Miklóst és testvéreit az Oresia birtokon elhelyezkedő birtokrésze, mely rá
ősétől (avus): Cuzmisa-tól maradt, tárgyában perbe hívta, azonban a következő
módon megegyeztek: Maren fiai Cuzmise teljes birtokrészt Tamásnak és örököseinek
hagyják örökös birtoklásra . Ezzel szemben Miklós kijelentette, hogy amíg neki tíz
dénármárkát (marcas denariorum) nem fizetnek, addig nem lehet őket a birtokba
bevezetni és bemutatta Fábián zágrábi 1261. december 15-én (feria quinta proxima
post octavas sancti Nicolai, anno Domini MCCLX primo) kelt oklevelét, melyet a
bán jelen levelében átír; valamint a zágrábi káptalan egy, 1380. július 14-én (secundo
die festi beate Margarete virginis et martiris) oklevelét. A káptalani oklevél szerint
Oresya-i Wlk fia: Tamás egyrészről, másrészről [Marenus fia: Miklós] megjelentek a
káptalan előtt és Tamás kijelentette, hogy az ősétől: Cusmisa-tól rá szállott öröklött
birtokba a Miklós által követelt tíz dénármárka lefizetése után Miklósnak őt be
kellene vezettetni, és hogy őse az Oresya nevű birtokon nem bírt nagyobb részt, csak
annyit, amennyi Detre ispán oklevelében van és azt Tamásnak adta. Miklós,
képviselve testvéreit is, a bán színe előtt kijelentette, hogy a tiltakozásának az oka
egyedül a 10 dénármárka volt és azt Tamás teljes egészében neki megfizette. A bán
ezért felszólította a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a
jelenlétében a báni ember kiszáll az elhunyt Cuzmisa Oresya nevű birtokára és azt a
szomszédosok és határosok jelenlétében Tamásnak iktatja, nem törődve Miklós
tiltakozásával, és az esetleges többi ellentmondót a bán színe elé megidézi és erről
jelentés kiállítását kéri.
Tartalmi átirat: Csirke Péter szlavón vicebán és kőrösi ispán, 1380. december 3.
(HDA ACZ ALC 24/25 = MOL DL 255 673)
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 125. sz. Fábián ispán
oklevelét Cudar Péter Detre zágrábi ispán 1268. március 15-én kelt átiratában
tartalmazza. (Smič. V. 926. sz.) Fábián ispán oklevelének kiadása: Smič. V. 706. sz.
401. (64.) 1380. szeptember 15. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy idézze meg Teutus fia:
Lászlóval szemben Sornou-i András fiait: Benedeket, Jánost és Pált [1380.]
szeptember 15-re a színe elé.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1380. október 3. (MOL Családi levéltárak, Zichy
család zsélyi levéltára 211/B/643 = MOL DL 77 796)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XVI. 141. sz.
402. (65.) 1380. szeptember 19. után
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében a báni ember három megyebeli (coprovinciales) piactéren
nyilvánosan megidézi István fia: Pált a bán jelenléte elé György fia: Pállal szemben
november 18-ra (ad octavas festi beati Martini confessoris). Ha István fia: Pál nem
jelenik meg és nem fizeti meg a 15 márkás bírságot részben a bánnak, részben pedig
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perbeli ellenfelének, akkor a bán az ügyben távollétében is ítéletet fog hozni. A bán
az idézésről jelentés kiállítását kéri.
Tartalmi átirat: Lendvai István és János szlavón bánok, 1381. október 29. (MOL
MKA NRA 320/12 = MOL DL 33 183)
Megjegyzés: a tartalmilag átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 191. sz.
403. (66.) 1380. október 1. előtt
Cudar Péter bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy a Blagay-i Doymus fiai: János,
Miklós, Baboneg és István, valamint a Cresych nemzetség tagjai közötti
megegyezéshez küldje ki mind a két fél részére tanúbizonyságát.
Említés: zágrábi káptalan, 1380. október 18. (MOL Családi levéltárak, Blagay
család levéltára 55. = MOL DL 66 538)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XVI. 120. sz.
404. (67.) 1380. október 3. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán tudtul adja, hogy Churukch fia: Tamás (a csázmai káptalan
ügyvédvalló levelével képviselve Teutus fia: Lászlót) Sornou-i András fiaival:
Benedek deákkal, Jánossal és Pállal szemben 1380. szeptember 15-től (ab octavis
festi Nativitatis beate Virginis) kezdődően 18 napon keresztül megjelent a bán színe
előtt, a másik fél azonban nem jelent meg, és nem is küldtek maguk helyett senkit.
Ezért a bán őket pervesztesnek nyilvánította, ha nem tudnak ésszerű okot felhozni
mentségükre. Az oklevelet Chirke Péter vicebán és kőrösi ispán pecsétjével
erősítették meg a báni pecsét távolléte miatt. Kelt Zagrabie, decimo nono die termini
prenotati, anno Domini Mo CCCmo LXXXmo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 211/B/643 = MOL
DL 77 796
Kiadás: Smič. XVI. 114. sz. és Zichy IV 160. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro magistro Ladislao filo Teuteus contra Benedictum litteratum Johannem
et Petrum filios Andree de Sornou iudiciaria
405. (68.) 1380. október 9. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Draganych-i Miklós fia: Iván báni ember beiktatja a Zowk
nemzetségből származó András fia: Jánost, Egyed fiait: Jánost és Miklóst, Imbor fia:
Györgyöt, Tamás fia: Bertalant, István fia: Jakabot, János fia: Pétert, Lőrinc fia: Pál
deákot (litteratus), valamint a Gorycza-i kerületbeli (districtus) Godenycza-i Dlezk
fia: Lukácsot, Ilia fia: Iliát és más atyafiaikat a Godenycza nevű birtokba.
Említés: csázmai káptalan, 1380. október 9. (A. HAZU D/VI-103. = MOL DF
230 658)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XVI. 117. sz.
406. (69.) 1380. október 20. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Gresencha-i Iwan fia: Péter báni ember a Sarnov nevű birtokra
kiszállva megidézi András fiait: Benedek deákot (litteratus), Jánost és Pétert Cheter
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fia: Domonkos özvegyével: Ivabya nemes asszonnyal szemben a bán színe elé 1380.
november 8-ra. (ad octavas festi Omnium sanctorum).
Említés: csázmai káptalan, 1380. október 22. (MOL Családi levéltárak, Zichy család
zsélyi levéltára 211 B 645 = MOL DL 77 803)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XVI. 121. sz.
407. (70.) 1380. október 31. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
akinek a jelenlétében Schytaria-i György fia: János báni ember az Oresya (korábban:
Cuzmisa) birtokon fekvő birtokrészeket a szomszédosok és határosok jelenlétében
Oresya-i Wlk fia: Tamásnak iktatja, nem törődve Maren fia: Miklós tiltakozásával és
erről november 18-ra (ad octavas festi beati Martini confessoris) jelentés kiállítását
kéri. Az oklevelet Chyrke Péter vicebán és kőrösi ispán pecsétjével erősítették meg.
Említés: csázmai káptalan, 1380. november 26. és Csirke Péter szlavón vicebán és
kőrösi ispán, 1380. december 3. (HDA ACZ ALC 24/25 = MOL DF 255 673)
Megjegyzés: az említő oklevelek kiadása: 1. Smič. XVI. 123. sz. 2. Smič, XVI. 125.
sz.
408. (71.) 1381. január 30. előtt
Cudar Péter szlavón bán felkéri a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát,
aki megidézi Sarnou-i András fiát: Jánost 1381. január 13-án (ad octavis festi
Epiphaniarum Domini) a bán színe elé, szemben Zerch-i Chetheus-nak mondott
Domonkos özvegyével, Iwanya asszonnyal.
Említés: Cudar Péter szlavón bán, 1381. január 30. (Zichy család zsélyi levéltára 218
B 84 = MOL DL 77 811)
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
409. sz.
409. (72.) 1381. január 30. (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán előtt Churuk fia: Tamás, a csázmai káptalan ügyvédvalló
levelével képviselve Zerch-i Chetheus-nak mondott (dictus) Domonkos özvegyét,
Iwanya asszonyt, szemben Sarnou-i András fiával: Jánossal 1381. január 13-tól (ab
octavis festi Epiphaniarum Domini) kezdődően folyamatosan 17 napig a színe előtt
tartózkodott, de perbeli ellenfele nem jött el és nem is küldött maga helyett senkit, és
nem fizette ki a 18 márkás bírságot, mely részben a bánnak, részben pedig perbeli
ellenfelének járt. Ezért a bán bírság összegét a duplájára emeli, ha távolmaradását
nem lesz képes ésszerű indokkal kimenteni. Az oklevelet a báni pecsét távolléte miatt
Chirke Péter vicebán és kőrösi ispán pecsétjével erősítették meg. Datum Zagrabie,
decimo octavo die termini prenotati, anno Domini Mmo CCCmo LXXXmo primo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 218 B 84 = MOL DL
77 811
Kiadás: Smič. XVI. 135. sz. és Zichy IV. 154. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro nobili domina Iwana vocata, relicta Dominici dicti Chechel de Zelch
contra Johannem filium Andree de Sarnaou iudicialis
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410. (73.) 1381. október 8. előtt
Cudar Péter szlavón bán előtt Bedna-i Miklós fiai: Miklós és Dénes ügyvédjüknek
vallják Imre fia: Benedeket.
Említés: Bükki Basó kőrösi ispán, 1381. október 8. (MOL Gyűjteményekből, MNM
törzsanyag, Véghely = MOL DL 42 215)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XVI. 183. sz.
411. (74.) 1381. október 8. előtt (Zágráb)
Zudor Péter szlavón bán tudtul adja, hogy Jakab fia: Pétert, Perchínouch-i Lőrinccel
és Werchak-kal együtt arra utasította, hogy fogott bírák segítségével egyezzenek ki.
Ezért senki ne akadályozza őket ebben. Kelt Zagrabie, feria secunda proxima post
festum Nativitatis Virginis gloriose.
Eredeti: Istorijski Archiv Varaždin, Arhiv casmanskog Kaptola, AA 32 = MOL DF
282 351
Pecsét: rányomott, záró
Megjegyzés: az oklevélben csak a napi dátum szerepel, az évi nem, ezért
szerepeltetem Cudar Péter okleveleinek végén.
Függelék – a szlavón hercegek oklevelei
Anjou István (először, 1350)
412. (1.) 1350. február 17. előtt
István herceg megparancsolja (de mandato) Ugali Pálnak, Szlavónia általa kinevezett
bánjának, hogy Szlavónia minden rendű és rangú lakosának tartson közgyűlést
(generalis congregatio) Zágrábban, [1350.] február 17-én (in octavis diei Cynerum).
Említés: Ugali Pál szlavón-horvát kinevezett bán, 1350. február 20. (NAZ PRIV 29.
= MOL DF 251 997)
Megjegyzés: Ugali Pál szlavón-horvát kinevezett bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 168. sz.
413. (2.) 1350. április 7.
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege az Ozul vár környékén
elhelyezkedő Kulch előljárójának (villicus), esküdtjeinek és hospeseinek. Mihály fia:
István Ozul-i várnagya jelentette számára, hogy a település a királyság ellenségei
által támadott helyen fekszik, és azért, hogy a lakosok megvédelmezhessék magukat,
meghagyja őket Mykch és István fia: Miklós bánok ideje óta élvezett
szabadságaikban és azt is megengedi számukra, hogy maguk és javaik védelmére
erősséget építsenek. Kelt post octavas festi Passce Domini, anno eiusdem Mo CCCo
quinquagesimo.
Eredeti: Smič. szerint Trg község (Ozalj mellett) levéltárában. (A MOL
nyilvántartásában nem szerepel)
Kiadás: Smič. XI. 449. sz.
Pecsét: Smič. szerint rányomott, hátlapon
Jegyzet: Relacio Ladislai filii Teudeus (Smič. szerint pecsét alatt)
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Megjegyzés: a herceg oklevélében valószínűleg Ákos Mikcs szlavón bán 1329.
július 17-én (lásd: Regesztagyűjtemény, 30. sz.) és Hahót Miklós szlavón bán 1343.
június 12-én (lásd: Regesztagyűjtemény, 96. sz.) kelt okleveleiről tesz említést.
414. (3.) 1350. április 19. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege elrendeli [I.] Károly
király oklevele és más előtte bemutatott bizonyítékok alapján, hogy az eddig hercegi
birtoknak számító Somogy megyei (in comitatu Simigiensi) Keer és Ataad birtokokat
adják vissza jogos tulajdonosaiknak, Berkus fia: Jakabnak, Imre fia: Dénesnek és
Mike fia: Jakabnak, akiket öröklés jogán illet meg. A birtokokat a mondott
személyeknek és örököseiknek jelen oklevelének erejével teljes jogon minden
tartozékával együtt visszaadja, megígérve, hogy amint a beiktatást hírül adják
számára, privilegiális oklevelet állíttat ki. Datum Bude, feria secunda proxima ante
festum sancti Georgii martiris, anno Domini millesimo CCCo quinquagesimo.
Kiadás: A.O. V. 218. sz.
Jegyzet: conmissio domini ducis propria et relacio Pauli dicti Touth (hátlapon,
pecsét alatt)
Megjegyzés: az oklevél a kiadásban szereplő megjegyzés szerint magánkézben volt
1887-ben. A MOL gyűjteményébe azóta nem került be.
415. (4.) 1350. április 29. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia herceg megparancsolja Péter fia:
Tamás liptói és kőrösi ispánnak és Chokakw-i várnagynak, hogy mivel Marceltw-i
Bertalan fia: István özvegye, fiai: Péter és Miklós, valamint birtokaik, famulusaik és
jobbágyaik speciális hercegi védelem alatt állnak, ezért őket ne zaklassa. Datum
Bude, feria quinta proxima post festum sancti Georgii martiris, anno Domini Mo
CCCo quinquagesimo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Üchtritz-Amadé család 1/1/7 = MOL DL 90 347
Kiadás: H.O. I. 136. sz., Smič. XI. 456. sz.
Pecsét: hátlapon, rányomott
Jegyzet: Relacio magistri Thome filii Petri (pecsét alatt)
416. (5.) 1350. május 2. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege a pozsonyi káptalannak.
Másik oklevelét adják át Strem? Vereskw-i várnagynak vagy annak alvárnagyának és
amit az oklevél készhezvétele után tesz vagy válaszol, jelentsék neki. Kelt Bude, in
dominica proxima post festum sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum, anno
Domini Mo CCCo quinquagesimo.
Eredeti: Štátny Ústredný Archív SR Bratislava, Pozsonyi káptalan hiteleshelyi
levéltára: Oklevelek, 28/1/18 = MOL DF 226 960
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: fidelibus suis disretis viris capituli ecclesie Posoniensis
417. (6.) 1350. május 17. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege tudtul adja, hogy
Abraam-i Omodeus fia: Pált és Rendes-i András fia: Miklóst egy birtokügyben a
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király jelenléte elé perbe hívta, azonban jelen oklevelével a kérdéses birtokokat
visszaadja Pálnak és Miklósnak, valamint örököseiknek teljes joggal, minden
tartozékukkal egyetemben, és megparancsolja minden, a birtokokon szolgálatot
teljesítő hivatalviselőnek, hogy Pált és Miklóst ne zaklassák. Kelt Bude, feria
secunda proxima post festum Penthecostes, anno Domini Mo CCCo quinquagesimo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Festetics család, Zala 26/I. (István erdélyi herceg,
1351. július 21. > somogyi konvent, 1353. augusztus 3.) = MOL DL 91 451
Kiadás: Zala vármegye története, I./ 313. sz., Smič. XI. 459. sz.
418. (7.) 1350. május 25. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege a bácsi káptalan
tudomására adja, hogy Szentmihályi (de Sancto Michaele) Mihály mester jelentette
neki, hogy Zenche-i Mihály fia: Péter fia: Péterhez adta lányát: Katalint feleségül
200 márka értékű hozománnyal, nevezetesen: tizenöt ezüstserleget (quindecim
pricaria argentea), tizenöt övet (quindecim balceos), tizenhat nyereg alá való lovat
(sedecim equus selliferanos), és hatvan ménesbe való lovat (sexaginta equos
equatiales) adott, amelyekkel Péter fia: Péter Miklós nevű testvérét a fogságból
kiváltotta. Péter halála után harminc nappal a jegyajándék megváltása nélkül Péter
testvérei: Miklós, Pál és Demeter az asszonyt elhalt ura birtokain elhelyezkedő négy
curiális hely használatából kizárták. Ezért a herceg felszólítja a káptalant, hogy
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Byuada-i Miklós vagy Kelemen-i
Fülöp fia: Péter vagy Kelemen-i Gallus fia: Ágoston hercegi ember a vizsgálatot
lefolytatja és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Bude, feria tertia proxima post festum
sancte Trinitatis, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Festetics család, Kőrös 1. (Bácsi káptalan, 1350.
június 24.) = MOL DL 91 415
Regeszta: MOL-CD
419. (8.) 1350. június 18. előtt
István Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege megparancsolja a bácsi
(Bachyensis) káptalannak, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében
Péter, hercegi udvari ifjú lefolytatja a vizsgálatot Wolkou-i Phyle fia: Lőrinc fia:
Lőrinc birtokjogával kapcsolatban, szemben a Wolkouar-i polgárokkal és
hospesekkel, és erről Lajos király számára jelentés kiállítását kéri.
Említés: bácsi káptalan, 1350. június 26. (MOL MKA NRA 646/29 = MOL DL
33 596)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XI. 462. sz.
420. (9.) 1350. június 27. (Buda)
István, egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Vas vármegye (de
comitatu Castriferrei) ispánjának és alispánjának megparancsolja, hogy a Burs-i
Szent Szűzről nevezett Benedek rendi kolostor (ordinis sancti Bernaldi de claustro
ecclesie beate Virginis de Burs) apátját, szerzeteseit, a mondott egyház birtokait és
jobbágyait az ő helyetteseként minden alkalmatlankodástól és zavarástól
védelmezzék meg, mert különleges hercegi védelemben részesítette őket. Datum
Bude, in festo sancti regis Ladislai, anno Domini Mo CCCo quinquagesimo.
Eredeti: MOL MKA, Acta ecclesiastica 68/167 = MOL DL 4 134
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Kiadás: A. O. V. 231. sz.
Regeszta: MOL-CD
Pecsét: rányomott, hátlapon
Megjegyzés: az oklevél szövegében a Benedek rend tévesen szerepel Bernaldként,
valószínűleg a scriptor tévedéséből.
421. (10.) 1350. június 27. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege a pozsonyi káptalannak.
A Modur-i hospesek azt kérték tőle, hogy egy rétjüket és erdejüket járassa be. Ezért
felszólítja a káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Jakch
testvére: György különleges hercegi ember a rétre és az erdőre kiszállva, azokat
bejárja és iktatja a Modur-i hospesek részére és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt
Bude, in festo beati regis Ladislai, anno Domini millesimo tricentesimo
quinquagesimo.
Eredeti: Štátny Ústredný SR Bratislava, Pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltára,
Oklevelek 7/1/11 = MOL DF 273 803
Pecsét: rányomott, hátlapon
Jegyzet: relatio Nicolai filii Pousa (pecsét alatt)
Külzet: fidelibus suis capitulo Posoniensi pro hospitibus Modor
422. (11.) 1350. június 29. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Szepes megye (in
comitatu Scepusiensi) hatóságának. Erzsébet királyné a Mendzenth-i népek, valamint
Detricus fia: Jakab deák (litteratus) és Hannus fia: Zonk között, a Wlchyne nevű
birtok fele miatt támadt perben a bizonyítékok bemutatását június 6-án (vicesimo
secundo die festi Penthecostes) elhalasztotta a király tengerentúlról Budára való
visszatérésének 15. napjára (ad quindenas reversionis …. regis … de partibus
transmarinis in Budam). A herceg meghagyja, hogy a megye a szepesi (Scepusiensi)
káptalan tanúbizonyságának jelenlétében augusztus 10-én (tercio die quindenarum
festi beati Jacobi apostoli) tartson közgyűlést (congregacio generalis) és vizsgálja
meg, vajon Wlchyne birtok felét Hannus fia: Zonk, Jakab deák (litteratus) és Zeurus
fia: Mátyás és őseik vagy a Mendzenth-i népek bírják-e régtől fogva és erről jelentés
kiállítását kéri. Kelt Bude, in festo beatorum Petri et Pauli apostolorum, anno Domini
Mo CCCo quinquagesimo.
Átirat: MOL Családi levéltárak, Máriássy család, Vegyes iratok 119. (Szepesi
káptalan, 1350. augusztus 15. ) = MOL DL 60 262
Kiadás: A. O. V. 232. sz.
423. (12.) 1350. július 9. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege minden főpapjának,
bárójának, ispánjának, várnagyának és helyetteseiknek, továbbá a városoknak,
falvaknak és elöljáróiknak, valamint minden rendű és rangú embernek és
különösképpen a szlavóniai harmincadszedőinek tudomására hozza, hogy a zágrábi
(Grechensis) polgárokat szabadságaikban ne háborgassák. Kelt Bude, feria sexta
proxima post quindenas festi Nativitatis beati Johannis baptiste, anno Domini MCCC
quinquagesimo.
Eredeti: A.HAZU D-IV/62 = MOL DF 230 432
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Kiadás: Kukuljevics, Jura regni, I/118,, Tkal. I/220. sz., Smič. XI. 465. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
424. (13.) 1350. augusztus 10. (Buda)
István Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege minden főpapnak, bárónak,
ispánnak, várnagynak és hivatalviselőnek, különösképpen pedig azoknak akik a
földön vagy a vízen a harmincadot bírják, a hamincadszedőknek tudomására hozza,
hogy a Sancta Colonia-ból, Hoy városából és a Renus más részeiről származó
kereskedők a színe elé járulva bemutatták Lajos magyar király oklevelét, mely
szerint ők a harmincadot vagy vámot (tributum seu teloneum) úgy kötelesek javaik
után fizetni, ahogyan a prágai kereskedők (mercatores Pragenses). Károly király
oklevélben pedig a következő kiváltságokat biztosította a számukra: Magyarország
határai közé való belépéskor Alba Ecclesia-n, amit népnyelven (wlgari) Wyuar-nak
neveznek áruik után nyolcvanadot kell fizetni. Aztán vagy Saaswar-on vagy Sanchen a kocsik után, amit népnyelven (vulgariter) rudas-nak neveznek egy latto-t vagy
három pondust, az aynuchas-nak nevezett (dicto) kocsi után közepes tributum-ot
vagy közepes latto-t. A Korlátkő vára mellett fekvő Jablunchza-n (circa castrum
Korlathkw) hídvámot (tributum pontis) kell adni: a kocsit húzó ló vagy ökör után egy
bécsi dénárt (denarius Vyennensis), két nagyobb eladásra szánt állat után, valamint
négy kisebb állat, mint: juh, kecske és sertés után egy bécsi dénárt (denarius
Vyennensis). Bikzad-on (in loco Bikzad) vagy Beyn faluban (villa) úgy kell fizetni
mint Saaswar-on és Zynche-n is hasonlóképpen. Nagyszombatból Budáig a
következő helyeken kell a fentebbi módon megfizetni a tributumot: először
Farkashyda, aztán Semcy-n, az esztergomi érsek Nyarhyd és Vduard nevű falvaiban
(villis), Esztergomban, Óbuda vára előtt (pre Castro Veteris Bude) Szentjakab
faluban (in villa Sancti Jacobi) és a Buda város hídján. Továbbá, hogy a felsorolt
helyeken a kocsikat nem lehet feltartóztatni (religatio), kivéve azokban a városokban,
ahol a harmincadot szednek és ezekről a király a cseh Brünn városának polgáraitól
(civibus Brunensibus de regno Bohemie) és a nagyszombati polgároktól szerzett
tudomást, azzal együtt, hogy ez Béla király idejétől fogva szokásban van. Az oklevél
bemutatásával együtt a kereskedők azzal a panasszal éltek, hogy a főurak közül
sokan Károly király rendelkezésével szemben a törvényes útról a kereskedőket a
saját tributum-szedő helyeikre kényszerítik. A király távollétében a herceg, mint az
ország kormányzója megparancsolja, hogy a Sancta Colonia-i, a Hoy városbeli és a
Renus más részeiről származó kereskedőket, akik áruikkal Magyarországra jönnek a
királyi oklevélben leírt tributumok mellett senki nem kényszerítse többnek a
megfizetésére. Kelt Bude, in festo sancti Laurencii, anno Domini MCCC
quinquagesimo.
Eredeti: a kiadások alapján Köln város levéltárában.
Kiadás: DEA II./ 318. sz., MTT. 7. kötet. 247-48. p.
Pecsét: hátlapon, rányomott
Megjegyzés: a MOL gyűjteményében nem lelhető fel.
425. (14.) 1350. augusztus 12. (Buda)
István Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Rodolphus mosoni, vasvári és
soproni ispánnak (comiti Mosonyensis, Castriferrei et Sopronyensis), valamint
helyetteseinek tudomására hozza, hogy a soproni (de Suprunio) bíró, az esküdtek és a
város polgárainak összessége panaszt emeltek az ellen, hogy szabadságaik ellenében
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zaklatják őket. Ezért a herceg megparancsolja az érintetteknek, hogy a soproni
polgárokat az elődei által nekik adományozott szabadságaikban ne zaklassák. Kelt
Bude, tercio die festi beati Laurencii martiris, anno Domini Mo CCCo
quinquagesimo.
Eredeti: GYMSML Soproni Levéltár, Sopron város levéltára, Diplomatarium 141. =
MOL DF 201 775
Kiadás: Házi, I. kötet, 156. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
Jegyzet: relacio Blasii filii Pousa (pecsét alatt)
426. (15.) 1350. augusztus 14. előtt
István szlavón-horvát-dalmát herceg megparancsolja a győri káptalannak, hogy
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Kutus-i Gergely hercegi ember
megidézi Hedruwar-i Miklós fia: Miklóssal, István fia: Miklóssal és Héder (Hedrech)
fia: Miklóssal szemben Varkun-i János fiait: Lothart és Istvánt és az idézésről a
nádor részére kér jelentést.
Említés: győri káptalan, 1350. augusztus 14. (MOL Családi levéltárak, ÜchritzAmadé család 5/1/57 = MOL DL 48 566)
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: H.O. V/103. regesztája: Héderváry I/52. sz.
427. (16.) 1350. augusztus 27. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege tudomására hozza
[Hahót] Miklósnak, volt szlavón bánnak, jelenlegi zalai ispánnak (comiti Zaladiensi),
hogy Vathka-i Dezső fiait: Dénest és Lőrincet, valamint jobbágyaikat és szolgáikat
(famulos) és minden hozzájuk tartozót speciális hercegi védelme alá vett és ezért
megparancsolja Miklósnak, hogy Dénest, Lőrincet, jobbágyaikat és szolgáikat és
Vathka nevű birtokukat ne zaklassa. Kelt Bude, feria sexta proxima post festum
sancti Bartholomei apostoli, anno Domini Mo CCCo quinquagesimo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Festetics család, Zala 26 A = MOL DL 91 417
Kiadás: Zala megye története I/317. sz., Smič. XI. 471. sz.
Regeszta: MOL CD
Pecsét: rányomott, hátlapon
Jegyzet: relatio Johannis filii Dominici bani (pecsét alatt)
428. (17.) 1350. augusztus 30. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege István és Craterius
mestereknek, budai polgároknak, budai és esztergomi kamaraispánoknak tudomására
hozza, hogy a Nyulak-szigetén (de Insula leporum), a Szent Szűz kolostorban élő
apácák kérésére átírja és megerősíti [I.] Lajos magyar király 1344. augusztus 19-én
(feria quinta proxima post festum Assumpcionis beate Virginis, anno Domini Mmo
CCCo XLmo quarto) kelt, gyűrűspecsétjével megerősített oklevelét. A herceg
megparancsolja a nevezetteknek, hogy a királyi oklevél tartalma értelmében a
kamarahaszna (lucrum camere) adót az apácák jobbágyain ne követeljék. Kelt Bude,
secundo die festi Decollacionis sancti Johannis baptiste, anno Domini Mo CCCo
quinquagesimo.
Eredeti: MOL MKA, Acta ecclesiastica ordinum et monialium VBuda 15/17, Poson
64/12 = MOL DL 4 165
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Regeszta: MOL CD
Pecsét: rányomott, hátlapon
Jegyzet: relacio magistri Thome filii Petri (pecsét alatt)
429. (18.) 1350. október 10.
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege tudtára adja mindenkinek,
hogy Zent Jakab-i Simon fia: László fia: Tamás Aklych-i várnagy számára, hűséges
szolgálataiért, amelyeket a herceg mellett annak gyermekkorától fogva tanúsított,
valamint Elye fia: László fia: János – Tamás frater patruelis-a – számára Miklós fia:
Demeter örökös nélkül elhunyt ember birtokait, amelyek Szlavóniában, Orbaz
megyében fekszenek és jogszerűen háramlottak a kezéhez, nevezetesen: Rastigh-ot –
amelyen a Szent Szűz tiszteletére emelt egyház van -, Ezeek-et – amelyen Szent
György mártír tiszteletére emelet fából készült kápolna van -, Kopeel-t, Laaz-ot,
Polyna-t, Tharnowcz-ot és Kwchyan-t adományozza. A herceg a birtokokat minden
tartozékukkal és haszonvételükkel együtt, azon határok között, melyekkel Demeter
és felmenői birtokolták, örök jogon Tamásnak és Jánosnak, valamint örököseiknek
adományozza, Lajos király, Erzsébet királyné, valamint a főpapok és bárók
tanácsából és erről függő, autentikus pecsétje alatt állítat ki oklevelet. Kelt György
mester, hercegi prothonotarius keze által, sexto idus octobris, anno Domini
trecentesimo quinquagesimo, ducatus autem nostri anno primo.
Átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Jankovich (> Mátyás király
Buda, 1458. március 28. > Mátyás király 1464. augusztus 27.) = MOL DL 45 129
Kiadás: Thallóczy, 30. p., Smič. XI. 487. sz.
430. (19.) 1350. október 22. (Pozsony)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege emlékezetül adja, hogy
Jakab fia: Miklósnak, Lajos király tárnoki (thavarnicali) szervitorának, mivel az
amikor a királyhoz leveleket vitt, meghozta annak Magyarországra való szerencsés
megérkezésének a hírét, a Bars megyében (in comitatu Barsyensi) fekvő Ugroch
nevű birtokot, és három, az említett birtok határai között fekvő mansiót, melyek a
Pasyth nevű földön fekszenek, adományozza örökös birtoklásra, mivel a birtok a
herceg adományozási jogkörébe tartozik. A herceg ígéretet tett arra is, hogy a
királytól is kieszközli Miklós részére az adomány megerősítését, ha pedig nem tudja
ezt véghezvinni, akkor egy másik, hasonló birtokot fog számára kieszközölni. Kelt
Posonii, secundo die Undecim militem virginum, anno Domini Mo CCCo
quinquagesimo.
Eredeti: Statni Archiv v Brne, Seilernove: Rodinny Archiv 24. = MOL DF 249 099
Pecsét: rányomott, hátlapon
Jegyzet: relacio Thome filii Petri Cyeo? et Nicolai filii Bricy (pecsét alatt)
431. (20.) 1350.
István Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Lőrinc fia: Farkas és
Koranicha-i Jalko fia: Pech egész nemzetségét korábban élvezett szabadságaikba és
jogaikba visszahelyezi.
Említés: Lackfi István szlavón-horvát bán, 1351. november 3. (MOL MKA NRA
726/20 (átírja: zágrábi káptalan, 1359. március 29.) = MOL DL 4 596)
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Megjegyzés: Lackfi István
Regesztagyűjtemény, 179. sz.

szlavón-horvát

bán

említő

oklevelét

lásd:

Anjou István (másodszor, 1353-1354)
432. (1.) 1353. március 10. (Zágráb)
István szlavón-horvát-dalmát hercegnek a Kapruncha-i polgárok és hospesek
elpanaszolták, hogy az őket terhelő szolgálatok miatt már igen nagy szegénységre
jutottak és ezért arra kérték, hogy terheiken könnyítsen. A herceg ezért függő,
autentikus pecsétjével megerősített oklevelében a következő szabadságokat adja a
polgároknak: 1. a polgárok és hospesek minden bíró joghatósága alól mentesülnek 2.
évente szabadon választhatnak bírót és plébánost, akiket a hercegnek be kell
mutatniuk 3. a bíró esküdt polgártársaival a többi szabad királyi város joga alapján
minden egymás között felmerülő perben ítél. Ha az igazságszolgáltatásban valamely
panaszt elhanyagol, akkor a herceg vagy a tárnokmester jelenléte elé perbe lehet
hívni. 4. A polgárok a város minden tartozékát és haszonvételét, Keukproncha vár
jogaival és Kapruncha városban levő a hercegséghez tartozó épületekkel szabadon
használhatják, Kapruncha városát minden oldalról fából készült erődítésekkel kell
körbevenni és a kijáratoknál a két kapu felett fából készült tornyokat kell építeni. 5.
A szokott bort és a collectát a herceg számára mindig meg kell fizetniük. Kelt
Zagrabie, György hercegi udvari prothonotarius és Orbaz-i ispán keze által, in
dominica Iudica, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tercio.
Eredeti: HDA Grad Koprivnica, Oklevelek I/2. = MOL DF 267 988
Átirat: HDA Grad Koprivnica, Oklevelek I/6 (zágrábi káptalan, 1355. június 13.) =
MOL DF 267 992
Kiadás: Smič. XII. 107. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: 1. Az oklevél eredetije egy helyen szakadt, hiányos. A szöveg
rekonstruálása az átirat segítségével lehetséges. 2. Az átíró oklevél kiadása: Smič.
XII. 221. sz.
433. (2.) 1353. március 12. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege a Crappina-váralján (sub
castro Crappina) élő polgárok és hospesek kérésére pátens oklevelében átírja és
megerősíti [I.] Lajos király 1347. március 1-én (feria quinta proxima ante dominicam
Oculi, anno Domini MCCCXLo septimo) kelt, gyűrűspecsétjével megerősített, a
nevezettek szabadságáról szóló oklevelét. Kelt Zagrabie, feria tertia proxima ante
dominicam Ramispalmarum, anno Domini Mo CCCo quinquagesimo tertio.
Eredeti: Smič. szerint Krapina város levéltárában. A MOL gyűjteményében jelenleg
nem található meg.
Kiadás: Smič. XII. 109. sz.
Megjegyzés: az átírt oklevél kiadása: Smič. XI. 261. sz.
434. (3.) 1353. április 11.
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege emlékezetül adja, hogy
Miklós fia: Demeter, örökös nélkül elhunyt ember Szlavóniában, Orbaz megyében
fekvő birtokait – Rastigh-ot, Ezeek-et, Kopul-t, Laaz-t, Polyna-t, Tharnowcz-ot és
227

Kwchan-t, amelyek első hercegsége idején jogszerűen háramlottak a kezéhez ZentJacab-i Simon fia: László fia: Tamásnak, Medwed-i várnagyának és Elye fia: László
fia: Thar-nak mondott (dictus) Jánosnak, Tamás frater patruelis-ának – valamint
rajtuk keresztül örököseiknek - adta hű szolgálataikért és kárpótlásképpen, minden
olyan tartozékaikkal és haszonvételeikkel együtt, melyekkel Miklós fia: Demeter is
bírta azokat, az uralkodó, az anyakirályné, a főpapok és a bárók beleegyezésével.
Mivel azonban László fia: Tamás és Thar-nak mondott (dictus) János folyamatosan
azért panaszkodtak, hogy az adománybirtok annyira Szlavónia határán fekszik, hogy
nem bírhatják azokat békében, a herceg visszaveszi azokat és Orbaz várához csatolja
és helyettük a Zentpether nevű, Szlavóniában, Kőrös megyében fekvő hercegi
birtokot adja minden tartozékával, jogával és haszonvételével együtt. A herceg
kötelezettséget vállal arra, hogy Tamást, Jánost és örököseiket minden a birtokkal és
tartozékaival kapcsolatos perben megvédelmezi. Kelt György hercegi udvari
prothonotarius és Orbaz-i ispán keze által, anno Domini millesimo CCCo
quinquagesimo tertio, ducatus autem nostri anno primo.
Átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Jankovich (Mátyás király, 1458.
március 28. > Mátyás király 1464. augusztus 27.) = MOL DL 45 129
Kiadás: Smič. XII. 113. sz. Thallóczy, 32. sz.
Regeszta: MOL-CD
Megjegyzés: István szlavón-horvát-dalmát herceg említett oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 429. sz.
435. (4.) 1353. május 8. előtt
István herceg megparancsolja (litteratorio edicto) Peteuch fia: János kőrösi ispánnak,
hogy Mihály fia: László, testvéreik: Bazarad és Briccius és felesége: Rusa asszony,
nemkülönben Planicha-i Valter fiai: János és Balázs szemben Pousa fia: László fia:
Lachou-val a Kőrös megyében, a Riche-i kerületben (in districtu) fekvő, Kanizka
nevű birtokukkal kapcsolatos perükben bemutatott, László király által kiállított
privilégiumok hamisságának vizsgálatát tegye át a herceg 1353. május 8-án (in
quindenis festi beati Georgy martiris) tartandó közgyűlésére.
Említés: Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg, 1353. május 22. (GYMSML
Soproni Levéltár, Sopron vármegye levéltára, 4506. = MOL DF 264 725)
Megjegyzés: Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 439. sz.
436. (5.) 1353. május 8. előtt
István szlavón-horvát-dalmát herceg megparancsolja (de mandato) Miklós szlavónhorvát bánnak, hogy a Draua és Zaua között élő minden nemesnek és bármilyen
állású embereknek [1353.] május 8-án (in quindenis festi beati beati Georgy martiris)
tartson közgyűlést.
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1353. május 13. (A.HAZU D-II/80 =
MOL DF 230 424)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 188. sz.
437.

(6.) 1353. május 14.(Zágráb)
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István Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege a zágrábi káptalannak. Simon
fia: László fia: Tamás mester, hercegi udvari ifjú, Gresencze-i ispán és Medwe-i
várnagy, a saját és Elye fia: egy másik László fia: Thar-nak mondott János, frater
patruelis-a személyében jelentette számára, hogy a Kőrös megyében fekvő
Zenthpether nevű birtokukat, amelyet a hercegtől cserébe kaptak, be kellene járni.
Ezért a herceg felszólítja a káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a
jelenlétében Becke fia: István, Werewcze-i ispán, vagy Dobowecz-i János fia: János
hercegi ember, a szomszédosok és határosok jelenlétében, bejárja a birtokot a régi
határjelek mentén és a birtokot Tamás mesternek és Thar-nak mondott (dictus)
Jánosnak iktatja örökös birtoklásra, az esetleges ellentmondókat pedig megidézi a
herceg jelenléte elé, aki erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria tertia
proxima post festum Penthecostes, anno Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo tertio.
Átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Jankovich (> zágrábi káptalan
1353. május 21. > Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg, 1353. május 29. >
Mátyás király, 1458. márc. 28. > Mátyás király, 1464. aug. 27.) = MOL DL 45 129
Kiadás: Smič. XII. 119. sz. Thallóczy, 35. sz.
Regeszta: MOL-CD
Megjegyzés: a zágrábi káptalan átíró oklevelének kiadása: Smič. XII. 123. sz.,
Anjou
István
szlavón-horvát-dalmát
herceg
átíró
oklevelét
lásd:
Regesztagyűjtemény, 442. sz.
438. (7.) 1353. május 22. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege előtt a Moroucha-i
Zelnaváráshely-i (de foro Zelna) Demeter falunagy (villicus), Lőrinc fia: Fülöp és
Benedek fia: Mykch jobbágyok megjelentek és bemutatták István fia: Miklós bán
1344. április 22-én (quinta feria proxima ante festum beati Georgii martiris, anno
Domini millesimo trecentesimo quatragesimo quarto) kelt privilégiumát, melyben
átírta és megerősítette Mykch bán szabadságaikról szóló oklevelét, kérve a herceget,
hogy a bemutatott oklevelet részükre írja át és erősítse meg. A herceg a privilégiumot
a következő cikk kivételével szóról szóra átírja és megerősíti: bárki miután
Zelnavásárhelyre jött lakni, kezességvállalás hátrahagyásával, a kezességvállalása
miatt senki nem zaklathatja. Ezenfelül a herceg engedélyezi számukra, hogy
idegenekkel (cum extraneis hominibus) folytatott perükben az ő tanúikon kívül
senkit nem lehet megidézni, és esküt sem tehetnek. Erről a herceg függő, autentikus
pecsétje alatt állítat ki oklevelet. Kelt Zagrabie, György, hercegi udvari
prothonotarius, Orbaz-i ispán keze által, decimo kalendas mensis iunii, anno Domini
millesimo trecentesimo quinquagesimo tercio, ductaus autem nostri anno primo.
Átirat: A.HAZU D-V/31. (Váradi káptalan, 1408. október 19.) = MOL DF 230 476
Kiadás: Smič. XII. 124. sz.
Megjegyzés: 1. a kiadásban az oklevél dátumozása 1353. május 23. 2. Hahót Miklós
szlavón-horvát bán átírt oklevélét lásd a regesztagyűjtemény 112. sz., Ákos Mikcs
szlavón bán oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 22. sz.
439. (8.) 1353. május 22. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege tudtul adja, hogy 1353.
május 1-én (in octavis festi beati Georgii martiris) Mihály fia: Lászlónak,
testvéreinek: Bazarad-nak és Briccius-nak és feleségének: Rusa asszonynak,
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nemkülönben Planicha-i Valter fiainak: Jánosnak és Balázsnak szemben Pousa fia:
László fia: Lachou-val a Kőrös megyében, a Riche-i kerületben (in districtu) fekvő,
Kanizka nevű birtokkal kapcsolatos perükben a bizonyítékaikat be kellett volna
mutatniuk. A jelzett időponton Peteuch fia: János kőrösi ispán előtt megjelent Mihály
fia: László, ügyvédvalló levéllel képviselve a többieket és Lachou; és László
bemutatta László király privilegiális oklevelét, mire Lachou is László király egy
hasonlóképpen privilegiális oklevelét mutatta be. János ispán felismerve, hogy
László király Mihály fia: László által bemutatott oklevele hamis, mind a két fél
okleveles bizonyítékait a privilégiumok vizsgálata végett magánál tartotta és a herceg
parancsának engedelmeskedve a pert áttette az 1353. május 8-án (in quindenis festi
beati Georgii martiris), Zágrábban tartott közgyűlésre (generalis congregatio) , a
herceg, István fia: Miklós bán, György hercegi udvari ítélőmester (prothonotarius),
Orbaz-i ispán, a herceg által delegált bírák és a nemes esküdtek, valamint minden
jelenlévő nemes elé vizsgálatra. Az ispán pecsétjével lezárt okleveleket a felek
maguk mutatták be a közgyűlésen és Lachou okleveles bizonyítékaiból kitűnt, hogy a
Kanizka nevű birtok egykoron Athanyas fia: Domonkosé volt, akinek ismeretes bűne
miatt (ob notorio crimine) a birtokok a király kezére szálltak és királyi
adományképpen Gerzenche-i Miklós fia: Jánosé lett, akitől Lachou megvásárolta. A
Mihály fia: László által bemutatott oklevélen a viasz új volta és a pecsételés látványa
(in novitate cere et sigillari impressione eiusdem sigilli) bizonyította a herceg, a bírák
és az esküdtek számára annak hamis voltát. A herceg az ügyet másnapra (ad alterum
diem) elhalasztotta és a feleknek a bírák pecsétjeivel lezárt okleveleit Peteuch fia:
Jánosnak adta megőrzésre. Másnap a herceg a bírákkal, az esküdtekkel és minden a
törvényszéken jelen levő nemessel az ügyben törvényszéket ült és megparancsolta,
hogy János mutassa be a gondjára bízott okleveleket. János ekkor megrettenve felállt
és kijelentette, hogy úgy a Lachou által, mint a Mihály fia: László által bemutatott
oklevelet, László Zágráb városban (in civitate nostra Grecensi) vett szállásán csalárd
módon visszakérte és alattomban elvitte, majd az oklevelekkel együtt megszökött. A
herceg által delegált bírák, az esküdtek és a közgyűlésen jelen levő nemesek a
következő döntést hozták: Mihály fia: László, valamint felesége, Bazarad és
Briccius, fratres uterinis-ei és Planicha-i Valter fiai: János és Balázs patrueles fratresei, akiknek a nevében ügyvédvalló levéllel megjelent, bűnösek hamis oklevél
bemutatásában, maga László egyedül az oklevelek csalárd megszerzéséért, mint
felségsértőt (tamquam sedem maiestetm violentem) fejvesztéssel és minden javának
elvesztésével büntetik. Bazarad-ot és Briccius-t, fratres uterines-eit, Valter fiait:
Jánost és Balázst, fratres patrueles-eit és feleségét: Ruzsa asszonyt hasonlóképpen
minden javuknak elvesztésével büntetik. A Kanizka nevű birtokot pedig minden
tartozékával egyetemben vásárlás címén Pousa fia: Lachou-nak és leszármazottainak
adják örökös birtoklásra és erről a herceg később privilegiális oklevél kiállítását
ígéri. Datum quintodecimo die congregacionis nostre predicte, in loco antedicto,
anno Domini millesimo CCCmo quinquagesimo tercio.
Eredeti: GYMSML Soproni Levéltár, Sopron vármegye levéltára, 4506. = MOL DF
264 725
Kiadás: Sopron vármegye I. 26. sz.
Pecsét: hátlapon, rányomott
440. (9.) 1353. május 28. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege emlékezetül adja, hogy
amikor 1353. május 28-án (feria tertia proxima post festum Corporis Christi, anno
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incarnationis eiusdem MCCC quinquagesimo tertio), Zágráb (Grech) városából,
székhelyéről átment meglátogatni a zágrábi katedrálist, amelyet László király Szent
István tiszteletére alapított, a zágrábi káptalan tagjai a katedrálisban térdet hajtva,
bemutatták neki a zágrábi egyház kiváltságairól szóló okleveleket, melyeket Szent
László, valamint a későbbi királyok adtak ki, arany és viasz függőpecsétekkel
megpecsételve, és kérték, hogy István király aranybullával megerősített oklevelét –
melyben megerősíti apjának: Bélának azon oklevelét, melyben az megerősíti András
király arany bullával ellátott oklevelét a zágrábi egyház általa adományozott
szabadságairól - írja át és erősítse meg. A herceg a káptalan iránta tanúsított hűségét,
és azt, hogy amikor első ízben Zágrábba érkezett királyi hercegnek kijáró
külsőségekkel fogadták, emlékezetébe idézve István király oklevelét átírja és
megerősíti és erről függő, autentikus pecsétje alatt állítat ki oklevelet. Kelt György
hercegi udvari prothonotarius és Orbaz-i ispán keze által, loco die et anno
supradictis, dicti autem nostri ducatus anno primo.
Eredeti: HDA ACZ AA 13/96 = MOL DF 256 379
Másolat: A.HAZU D-I/13 = MOL DF 230 097
Kiadás: Kercselics. Not. Prael. 147., Farlati V. 435.p., Katona. Hist. crit. X. 70-73.,
F CD IX/6 65-66. (csak részleteket közöl), Tkal. I./228. sz., Smič. XII. 127. sz.
441. (10.) 1353. május 29.
Másolat: MOL MKA Collectio Kukuljevicsiana = MOL DL 35 867
Megjegyzés: a fényképfelvételen található felirat: „MÁSOLAT – 1948. évi
átrendezéskor nem volt feltalálható. A szám könyvben már régebben törölve.” A
dokumentum tartalmáról semmilyen közelebbi információ nincs, kiadatlan.
442. (11.) 1353. május 29. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Simon fia: László fia:
Tamás mester, hercegi udvari ifjú, Grescencze-i ispán és Medwe-i várnagy, valamint
az általa képviselt frater patruelis-e, egy másik László fia: Thar-nak mondott (dictus)
János kérésére privilegiális oklevelében átírja és megerősíti a zágrábi káptalan 1353.
május 21-én (feria tercia proxima post festum sancte Trinitatis) kelt, a Kőrös
megyében fekvő, Zenthpeter nevű birtok határbejárásáról és iktatásáról szóló
oklevelét. Kelt Zagrabie, György mester, hercegi udvar prothonotarius, Orbaz-i ispán
keze által, quinto kalendas mensis iunii, anno Domini in eodem millesimo CCCo
quinquagesimo tertio, ducatus autem nostri anno primo.
Átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Jankovich (Mátyás király, 1458.
márc. 28. > Mátyás király, 1464. aug. 27) = MOL DL 45 129
Kiadás: Thallóczy 37. sz., Smič. XII. 128. sz.
Megjegyzés: az átírt oklevél kiadása: Smič. XII. 123. sz. István szlavón-horvátdalmát herceg 1353. május 14-én kelt parancslevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 437.
sz.
443. (12.) 1353. június 3.
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege előtt Athyna-i Jakab fia:
János, hercegi udvari lovag és a saját, valamint János fia: Miklós, Miklós fia: Péter,
Péter fia: Lőrinc és a többi atyafia nevében előadta, hogy a rablók, tolvajok és más
gonosztevők az Athyna nevű birtokuk körül annyira elszaporodtak – hiszen ők a
visszaeső bűnözőket nem sújthatják halálbüntetéssel – hogy ők már a legvégső
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szegénységre jutottak. A herceg megfontolva Jakab fia: János hűséges szolgálatait,
az Athyna-i nemesek számára függő, autentikus pecsétjével megerősített oklevelében
azt a szabadságot adományozza, hogy a tolvajokat, latrokat és bármilyen fővesztésre
ítélendő gonosztevőt, akiket Athyna birtok határai között elfognak, a nemesek vagy
officialisaik elítélhessék. Kelt György, hercegi udvari prothonotarius, Orbaz-i ispán
és várnagy keze által, tercio nonas mensis iunii, anno Domini millesimo CCCo
quinquagesimo tercio, ducatus autem nostri anno primo.
Eredeti: MOL MKA NRA 1509/19 = MOL DL 33 598
Kiadás: Smič. XII. 129. sz.
Pecsét: függő
Jegyzet: Relacio Johannis fili Peteuch (plica alatt bal oldalon)
444. (13.) 1353. június 3. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege László fia: Lachou
kérésére függő, autentikus pecsétje alatt kelt oklevelében átírja és megerősíti a
zágrábi káptalan 1353. június 5-én (in festo beati Bonifacii pape) kelt válaszlevelét
István fia: Miklós szlavón-horvát bán 1353. május 19-én (in octavis festi
Penthecostes) kelt okleveles parancsára Kaniska birtokának iktatásáról. Kelt
Zagrabie, György mester, a hercegi udvar prothonotariusa, Orbaz-i ispán keze által,
tertio nonas mensis iunii, anno dominice incarnacionis antedicto, ducatus autem
nostri anno primo.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Szapáry = MOL DL 41 207
Kiadás: Smič. XII. 130. sz.
Regeszta: MOL-CD
Pecsét: függő
Megjegyzés: 1. a herceg diplomája korábban kelt, mint a benne átírt káptalani. 2.
Hahót Miklós szlavón bán parancslevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 189. sz., a
káptalan válaszlevelének kiadása: Smič. XII. 125. sz., 1353. május 25. kelettel.
445. (14.) 1353. szeptember 16. (Buda)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege a pozsegai káptalannak.
Iwahun fia: Miklós, a saját és testvére: János nevében jelentette számára, hogy
perben állnak Radyn fia: Domokossal és amikor július 8-án (in quindenis festi
Nativitatis beati Johannis baptiste) Kyrisoduarhel-en, a törvényszéken (in sede
iudiciara) szálláshelyükre akartak menni, Radyn fia: Domonkos az embereivel,
különösképpen Sándor fia: Moyus-sal, aki akkor Domonkos ügyvédje (procurator)
volt, fegyveresen ellenük indult és kardot rántva, ha nem tudták volna magukat
megvédelmezi, megölte volna őket. Valamint Domokos az ő, Desnyche folyón
elhelyezkedő malmuk kárára egy másik malmot készítetett, és azokat az embereket,
akik a Zent Iwan faluban lévő piacukra jöttek, 1353. április 7-én (in quindenis festi
Passce Domini), szolgáival javaiktól megfosztatta és kiraboltatta. Miklós ezen kívül
elmondta, hogy amikor Domokos a csázmai káptalan kör alakú pecséttel megerősített
privilégiumát, amelyet maga Miklós azon a törvényszéken a bírák előtt bemutatott,
hamisnak mondta és a bíró valamint az ott jelen lévő többi nemesek a privilégium
igaz vagy hamis voltáról a csázmai káptalantól bizonyságot akartak szerezni, Miklós
a saját tettét nem a káptalannal akarta megítéltetni, sem ezt az ítéletet nem akarta
elfogadni. Ezért a herceg megparancsolja a pozsegai káptalannak, hogy küldje ki
hiteles emberét, akinek a jelenlétében Mathyus fia: Bertalan vagy Miklós fia: István,
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vagy István fia: Miklós, vagy János fia: Tamás vagy Gergely fia: János hercegi
ember lefolytatja a vizsgálatot és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Bude, feria
secunda proxima post festum Exaltacionis sancte crucis, anno Domini millesimo
CCCo quinquagesimo tercio.
Átirat: MOL MKA NRA 575/19 (pozsegai káptalan, 1353. október 23.) = MOL DL
4 386
Kiadás: A.O. VI. 120-121., Smič. XII. 145. sz.
Regeszta: MOL-CD
Megjegyzés: az átíró oklevél kiadása: Smič. XII. 154. sz.
446. (15.) 1353. szeptember 19. előtt
István Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege megparancsolja (de mandato et
precepto) Miklós szlavón-horvát bánnak, hogy a hercegi jogok visszaszerzése
céljából Horvátország minden rendű és rangú lakosának tartson közgyűlést 1353.
szeptember 19-én Kninben (Tynynyo).
Említés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán, 1353. szeptember 19. (Smičiklas szerint
Senj levéltárában, Szécsi Miklós 1366. március 7-én kelt átiratából.)
Megjegyzés: 1. Hahót Miklós szlavón-horvát bán említő oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 199. sz. 2. Az oklevél a MOL gyűjteményében nem található
meg.
447. (16.) 1353. november 27. (Zágráb)
István Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Máté fia: Myke fia: Miklós
kérésére függő, autentikus pecsétje alatt kelt oklevelében átírja és megerősíti [Hahót]
Miklós bán 1346. július 6-án (in octavis festi beatorum Petri et Pauli apostolorum,
anno Domini MCCCXLo sexto) kelt, régi pecsétjével megerősített oklevelét, a kőrösi
várjobbágyi statusból történt felmentéséről. A herceg tudtul adja, hogy Myke fia:
Miklóst és testvérét Gergelyt a továbbiakban birtokaikkal együtt a királyság nemesei
közé kell számítani és leszármazottaikkal együtt mentesülnek a kőrösi vár szolgálatai
alól. Kelt György, hercegi udvari prothonotarius, Orbaz-i ispán és várnagy keze által,
quinto kalendas mensis decembris, anno Dominice (!) incarnaccionis MCCCLo
tercio, ducatus autem nostri anno primo.
Átirat: 1. A.HAZU D-IV/36. (> Bajor Margit hercegnő, 1355. január 20.) = MOL
DF 230 407
2. MOL MKA NRA 1540/66 (> I. Lajos 1355. február 2. > csázmai káptalan,
1356. március 12.) = MOL DL 35 861
3. MOL MKA Collectio Kukuljevicsiana (> I. Lajos, 1355. február 2. (I.
Lajos megerősítő záradéka, 1364. február 28.)) = MOL DL 35 874
4. MOL MKA NRA 135/11 (> I. Lajos 1355. február 2. > csázmai káptalan,
1372. november 11. (Lajos király megerősítő záradéka, 1364. február 18.)) = MOL
DL 32 990
Kiadás: Vjesnik 1900. 5. p., Smič. XII. 158. sz. (Margit hercegnő átiratából készült a
kiadás)
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát bán átírt oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 134. sz. I. Lajos király 1355. február 2-án kelt átíró
oklevelének kiadása: Smič. XII. 203. sz. Bajor Margit szlavón-horvát-dalmát
hercegnő átíró oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény, 460. sz.
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448. (17.) 1353. december 8. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege - mivel Kappruncha
városát a szabadságnak azzal a kiváltságával akarta támogatni, amelyet Zágráb
(civitas Grechensis) élvez - megfontolva Ambrus mester Kappruncha-i polgár és a
város jegyző hű szolgálatait, amelyeket számára a városba érkezése alkalmával
végzett, azt a kegyet biztosítja számára és hivatalbeli utódai számára, hogy a
városból és suburbiumából származó gabona, bor és más termékek tizedének
tizenhatod részét a Kappruncha-i polgárok tiltakozására tekintet nélkül maguknak
beszedhessék. A herceg megparancsolja a jelenlegi és jövőbeli Kapproncha-i
előljárónak (villicus), esküdteknek és minden hospesnek, hogy városból és
suburbium-ából származó tizedeknek tizenhadot részét Ambrus mesternek és
hivatalbeli utódainak adják át csökkentés és levonás nélkül. Kelt Zagrabie, György
mester, a hercegi udvar prothonotariusa, Orbaz-i ispán és várnagy keze által, sexto
idus mensis decembris, anno ab incarnatione Domini millesimo CCCo
quinquagesimo tercio, István első hercegi évében.
Eredeti: HDA Grad Koprivnica, Oklevelek I/3 = MOL DF 267 989
Kiadás: Smič. XII. 161. sz., Vjesnik, II. 172. doc. 8.
Pecsét: függő
Jegyzet: commissio propria et relacio Mathye sacerdotis. (a plica alatt bal oldalon és
az oklevél hátán)
449. (18.) 1354. január 6.(Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege előtt Jekul elöljáró
(villicus), Ambrus jegyző és Miklós fia: Mihály Kappruncha-i polgárok
elpanaszolták, hogy a város hiányt szenved a polgárok és hospesek használatára
szolgáló erdőkben. A herceg megengedi, hogy a Kapproncha várához tartozó
erdőkből a házak építésére és saját használatukra a várnagyok minden háborgatása
nélkül ezek után fát vághassanak és megparancsolja László fia: Tamás Kaproncha-i
várnagyának, hogy a Kappruncha-i polgárokat és hospeseket a várhoz tartozó erdők
használatában ne háborgassák. Kelt Zagrabie, secundo die festi Epiphaniarum
Domini, anno eiusdem millesimo CCCo quinquagesimo quarto.
Eredeti: HDA Grad Koprivnica, Oklevelek I/4 = MOL DF 267 990
Kiadás: Kaprinai sub C. Tom. XI. p. 288–9., F CD IX/2 327-328., Vjesnik, II. 173.,
Smič. XII. 163. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
Jegyzet: conmissio ducis propria, presentibus Joanne filio Peteuch et Stephano filio
Mychaelis
450. (19.) 1354. február 20. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege István, a dubicai (circa
liberam villam Dobycensem) Szent Szűz pálos kolostor priorja kérésére függő,
autentikus pecsétje alatt kiállított oklevelében átírja és megerősíti [V.] István király
1270-ben kelt oklevelét, melyben az uralkodó megerősítette Dobycha villicusának és
minden hospesének egy birtokrészüknek a pálosok részére történt adományozásáról
szóló oklevelét – melyhez Kálmán, Szlavónia egykori hercege is hozzájárult. Kelt
Zagrabie, György hercegi udvari prothonotarius, Orbaz-i ispán keze által, decimo
kalendas mensis marcii, anno Dominice incarnationis millesimo CCCo
quinquagesimo quarto, ducatus autem nostri anno secundo.
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Eredeti: MOL MKA Acta Paulinorum, Dubica 2. = MOL DL 35 140
Kiadás: Smič. XII. 169. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Dubica oklevelének kiadása: Smič. IV. 228. sz., V. István oklevelének
kiadása: Smič. V. 31. sz.
451. (20.) 1354. március 13. előtt
István szlavón-horvát-dalmát herceg megparancsolja (ex precepto et mandato)
Domonkos fia: Benedek Mayor Kemluk-i és Greben-i várnagyának és Moroucha-i
ispánjának, valamint Pál fia: János Moroucha-i comes terrestrisének, hogy
Cheturtukhel-en tartsanak Morouche megye minden nemesének és egyéb állású
emberének általános közgyűlést (congregatio generalis) 1354. március 13-én (feria
quinta proxima post festum beati Gregorii pape).
Említés: Domonkos fia: Benedek nagykemléki és grebeni várnagy, valamint
marócsai ispán és Pál fia: János marócsai comes terrestris, 1354. március 13. (MOL
MKA Collectio Kukuljevicsiana = MOL DL 35 859).
Megjegyzés: az említő oklevél kiadása: Smič. XII. 173. sz.
452. (21.) 1354. április 7. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Beke fia: Leontius
hercegi udvari lovag hűséges szolgálataiért a Kőrös megyében fekvő Crechen és
Breztouch, valamint a Verőce megyei Chernech nevű birtokait mentesíti a
nyestbőradó alól. Egyúttal a bárók, ispánok, várnagyok és officialisaik, valamint a
szlavón bán és a nyestbőradó-szedők és általánosan minden Szlavóniában hivatalt
viselő személy számára parancsba adja, hogy Leontius birtokait a nyestbőradó miatt
ne zaklassák és erről titkos pecsétjével megerősített oklevelet ad ki. Kelt Zagrabie,
feria secunda proxima post dominicam Ramispalmarum, anno Domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo quarto.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Pongrácz család bashalmi levéltára, I/23. = MOL
DL 94 423
Pecsét: függő
Regeszta: Pongrácz 508-509. p.
453. (22.) 1354. május 10. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege emlékezetül adja, hogy
Paris fia: Fülöp és ugyanazon Fülöp fia: János, hercegi udvari ifjú előtte megjelenve
a tudomására hozták, hogy a vásárolt Obroua nevű birtokukból egy részt, amelyen a
Mindenszentek tiszteletére emelt egyház van, az egyház területétől egészen a
Chernoka nevű halastóig és a mellette fekvő erdőig, minden tartozékával és
haszonvételével együtt - tudniillik a Mykudyna nevű halastóval, szántóföldekkel,
rétekkel, legelőkkel és kaszálókkal – a zágrábelőhegyi ágostonos remeték (fratribus
Heremitarum ordinis sancti Augustini de promontoria Zagrabiensi) számára adtak a
saját, szüleik, őseik és minden rokonuk lelki üdvéért, a Szent Szűz iránti tiszteletből,
bízva a remete atyák könyörgéseiben, virrasztásaiban, böjtölésében és más istenes
cselekedeteiben és abban, hogy könyörgéseik által könnyebben elnyerik az örök
üdvösséget. A remeték sertései Fülöp és fia erdeiben makkolhatnak, azzal a
feltétellel, hogy a remeték közül valaki egy laikus conversus testvérrel a
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Mindenszentek tiszteletére emelt egyházban a szent szolgálatokat elvégzi. Ha a
remete atyák még máshonnan is nyernek birtokot, akkor a ius patronatus Paris fia:
Fülöpé és Fülöp fia: Jánosé és örököseiké lesz.A herceg az adományozásról függő,
autentikus pecsétjével megerősített privilegiális oklevelet állíttat ki. Kelt Zagrabie,
György hercegi udvari prothonotarius és Orbaz-i ispán keze által, sexto idus mensis
maii, anno ab incarnatione Domini millesimo CCCo quinquagesimo quarto, ducatus
autem nostri anno secundo.
Eredeti: Smič. szerint a HDA-ban, Doc. Medi aevia 1354.
Kiadás: Smič. XII. 179. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: a MOL adatbázisában jelenleg nem található meg.
454. (23.) 1354. május 15. (Ivanics)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Rathk fia: Miklós
Moroucha-i nemes várjobbágy megjelent előtte, képviselve a Moroucha-i nemes
várjobbágyok közül Miklós fiait: Ivánt és Györgyöt, fratres patreuelis-eit, Brokon
fia: Mártont, mostohaapjukat és Péter fia: Bank-ot és a herceg figyelmébe ajánlotta
mindőjük és őseik hűséges szolgálatait, amelyeket Mykch-el, egykori szlavón-horvát
bánnal együtt teljesítettek, vérük hullását, tagjaik csonkulását és fogságaikat,
melyeket hosszú lenne elbeszélni és azt kérte, hogy őket a herceg utódaikkal és
birtokaikkal együtt mentse fel a Moroucha-i vár várjobbágyi állásából. A herceg
figyelembe véve a fent említettek hűséges szolgálatait őket felmenti utódaikkal
együtt a várjobbágyi állásból és a királyság valódi nemesei közé, a királyi serviensek
sorába iktatja. Továbbá megparancsolja a bánnak, az ispánoknak és Moroucha
megye szolgabíráinak, hogy Rathk fia: Miklóst, Ivánt, Györgyöt, Mártont és Péter
fia: Bankot és örököseiket a várjobbágyi állás okán birtokaikba nem zavarják és erről
nagyobb pecsétjével megerősített patens oklevelet állít ki. Kelt in Iuanch, feria quinta
proxima post quindenas festi sancti Georgii martirys, anno Domini millesimo CCCo
quinquagesimo quarto.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag, Jankovich = MOL DL 41 241
Kiadás: F CD IX/2 666-668, VI/286-288, Kukuljevics, Jura regni I/124-125. Smič.
XII. 181. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
Jegyzet: Commissio propria presentibus Ivan et Petheu de Kaztanych (a lap felső
szélén) és conmissio propria presentibus predictis (a pecsét alatt)
455. (24.) 1354. július 13. (Zágráb)
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Beke fia: Leontius,
hercegi udvari lovagnak (aule nostre iuvenis) hűséges szolgálataiért privilegiális
oklevelével engedélyezi, hogy a Kőrös megyében fekvő Crechen birtokon minden
hétfőn hetivásárt tarthasson. Továbbá Crechen birtokon a vásárnapon vagy az azt
követő napokon se a hercegi kamaraispán, se annak officiálisai új dénárokat
(denarios novarum monetarum) ne helyezhessenek ki. Továbbá Leoncius és utódai
minden gonosztevőt a Kőrös megyében fekvő Crechen és Breztouch és a Verőce
megyében (in comitatu Vereuche) fekvő Chernech nevű birtokokon elfoghatnak és
megbüntethetnek és erről titkos pecsétje alatt kelt oklevelet állíttat ki. Kelt Zagrabie,
in festo beate Marie virginis, anno Domini millesimo quinquagesimo quarto.
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Eredeti: MOL Családi levéltárak, állagtalan fondok, Pongrácz család bashalmi
levéltára 1/24 = MOL DL 94 424
Pecsét: függő
Regeszta: Pongrácz, 509. p.
456. (25.) 1354. augusztus 19. előtt
István egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercege Lubizlaus fia: Iván fia:
Lepsech Kemlek-i nemes várjobbágynak adományozza a Lubeuschicha nevű földet
minden tartozékával és haszonvételével együtt, mely a Kemlek-i kerületben
(comitatus), a Bedna folyó mellett helyezkedik el.
Említés: Smič. szerint Ljubelšćive város levéltárában található. Kiadó: Domonkos
fia: Benedek nagykemléki várnagy, grebeni és marócsai ispán, valamint Budizlaus
fia: Benk fia: György nagykemléki comes terrestris, 1355. április 28.
Megjegyzés: 1. A MOL adatbázisában jelenleg az oklevél nem található meg. 2. A
herceg oklevele nem kelhetett csak halála, vagyis 1354. augusztus 19. előtt. 3. Az
említő oklevél kiadása: Smič. XII. 218. sz.
Bajor Margit (1354-1356)
457. (1.) 1354. november 6. (Buda)
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője Nemeth-nek mondott
(dictus) Gergely fia: Jánost, és testvérét: Gergelyt, valamint fratres patrueles-eit:
Dorozlou fiait – Jánost, Dorozlou-t és Imrét – felmenti a Dorozloch - más néven
Kaniska - és Obakua nevű birtokaikon ülő negyven jobbágy után a neki járó
nyestbőradó megfizetése alól és parancsot intéz a nyestbőradó-beszedőkhöz, hogy
ebben az ügyben a fent nevezetteket ne háborgassák. Kelt Bude, in octavis festi beati
Mychaelis archangeli, anno Domini Mo CCCo quinquagesimo quarto.
Eredeti: Zala Megyei Levéltár, Mohács előtti oklevelek gyűjteménye, 338. szám =
MOL DF 254 164
Pecsét: hátlapon, rányomott
Jegyzet: commissio propria domine ducisse (pecsét alatt és a lap felső szélén)
458. (2.) 1354. december 2. (Buda)
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője bánjának, [Hahót]
Miklósnak, a zágrábi ispánnak, minden hivatalviselőjének és a collecta-szedőknek
megparancsolja, hogy a Zauan túl, Zágrábmezőn élő zágrábi várjobbágyokat
(iobagiones castri Zagrabiensis ultra Zauan in campo Zagrabiensis) Magyarország
királyaitól nyert szabadságaikban ne háborgassák. Datum Bude, tercio die festi beati
Andree apostoli, anno Domini Mo CCCo quinquagesimo quarto.
Eredeti: HDA Turopolje I/70. = MOL DF 267 914
Kiadás: Lasz. I/70. sz. és Smič. XII. 195. sz.
Pecsét: hátlapon, rányomott
459. (3.) 1354. december 4. (Buda)
Margit, Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője a zágrábi várjobbágyok
(iobagiones castri Zagrabiensis) nevében előtte megjelenő Mykych fia: István comes
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terrestris és Stanamer fia: Márk várjobbágy kérésére átírja és megerősíti [I.] Lajos
magyar király 1352. március 25-én (in dominica Iudica, anno Domini millesimo
CCCo quinquagesimo secundo) kelt oklevelét, amelyben az uralkodó átírja [I.]
Károly 1333. július 4-i (dominica proxima post festum beatorum Petri et Pauli
apostolorum, anno Domini millesimo CCCo tricesimo tercio) kelt diplomáját,
amelyben a király [IV.] László 1279-ben kelt privilegiálisát erősítette meg. Kelt
Bude, feria quinta ante festum beati Nicolai confessoris, anno Domini millesimo
CCCo quinquagesimo quarto.
Eredeti: HDA Turopolje I/71. = MOL DF 267 915
Kiadás: Lasz. I/71. sz. és Smič. XII. 197. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: IV. László oklevelének kiadása (többek között): Smič. VI. 266. sz., I.
Károly király oklevelének kiadása: Lasz. I/50. sz., Smič. X. 71. sz. I. (Nagy) Lajos
király oklevelének kiadása: Lasz. I/66. sz., Smič. XII. 58. sz.
460. (4.) 1355. január 20.
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője Mátyás fia: Mike fiai:
Miklós és Gergely kérésére átírja és megerősíti [Anjou] István szlavón-horvát-dalmát
herceg 1353. november 27-én (quinto kalendas mensis decembris, anno Dominica
incarnaccionis MCCCLo tercio) kelt oklevelét, melyben a herceg megerősíti [Hahót]
Miklós bán 1346. július 6-án (in octavis festi beatorum Petri et Pauli apostolorum,
anno Domini MCCCXLo sexto) kelt diplomáját, melyben a nevezetteket kiveszi a
várjobbágyi státusból és az ország nemeseinek sorába emeli. Kelt Péter vasvári
prépost és hercegnői kancellár keze által, in die festi beatorum Fabiani et Sebastiani
martirum, anno Domini MCCC quinquagesimo quinto.
Eredeti: A.HAZU D-IV/36 = MOL DF 230 407
Kiadás: Smič. XII. 201. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: Hahót Miklós szlavón-horvát-dalmát bán oklevelét lásd:
Regesztagyűjtemény, 134. sz., Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg oklevelét
lásd: Regesztagyűjtemény, 447. sz.
461. (5.) 1355. március 1. (Buda)
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője a zágrábi (de civitate
Grecensi) polgárok és hospesek számára meglévő kiváltságuk mellett engedélyezi,
hogy a gyilkosokat a városból kiűzzék és a polgárok közösségéből kizárják és
töröljék, olyan módon, hogy semmilyen biztosíték alatt és semmilyen esetben oda
többet ne mehessenek – ha mégis megszegik ezt, akkor halálbüntetéssel sújtassanak.
Azonban ha a város közösségének az lesz az akarata, hogy a gyilkosokat a
közösségbe visszafogadják, akkor ezt tehessék meg. Kelt Bude, in secunda dominica
quadragesime, qua cantatur reminiscere, anno domini MCCC quinquagesimo quinto.
Eredeti: DAZg Középkori oklevelek br. 20. = MOL DF 255 432
Kiadás: Tkal. I./230. sz. és Smič. XII. 212. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
Jegyzet: conmissio propria domine ducisse (pecsét alatt részben takarva és pecsét
felett a lap széle alatt)
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462. (6.) 1355. március 1. (Buda)
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője tudatja minden főpappal,
báróval, ispánnal, várnaggyal és azok helyetteseivel, valamint mind egyházi, mind
világi részről delegált bírókkal, hogy Antal bíró, Ligerius fia: Péter és János fia: Iván
deák (litteratus) gréci (de civitate Grecensi) polgárok polgártársaik nevében előtte
megjelenve előadták, hogy sok esetben sérelmet szenvednek szabadságaikban és
kiváltságaikban. A hercegnő ezért megparancsolja, hogy a fent mondott polgárokat
sem szabadságukban, sem a bíróságon, sem azon kívül ne háborgassák. Kelt Bude, in
secunda dominica XLme, qua cantatur reminiscere, anno Domini MCCCL quinto.
Eredeti: A.HAZU D-V/4 = MOL DF 230 447
Kiadás: Tkal. I/231. sz. és Smič. XII. 211. sz
Pecsét: hátlapon, rányomott
Jegyzet: conmissio propria domine ducisse (a lap felső szélén)
463. (7.) 1355. április 27. (Buda)
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője Péter fia: László,
Kapruncha-i várnagynak és minden tisztségbeli utódjának megtiltja, hogy Kapruncha
polgárait akadályozza a szabad erdőhasználatban, mely jogot [Anjou] István herceg
privilégiuma biztosította számukra. Kelt Bude, feria secunda post festum sancti
Georgii martiris, anno Domini MoCCCo quinquagesimo quinto.
Eredeti: HDA Grad Koprivnica: oklevelek I/5 = MOL DF 267 991
Kiadás: F CD IX/2. 204. sz., Vjestnik 2. (1900.) 174. p. és Smič. XII. 217. sz.
Pecsét: hátlapon, rányomott
Megjegyzés: a hercegnő valószínűleg Anjou István szlavón-horvát-dalmát herceg
1353. március 10-én kelt oklevelére hivatkozik. (lásd: Regesztagyűjtemény, 432. sz.)
464. (8.) 1355. november 30. (Zágráb)
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője Cacestayn-i Rodolfus
nyestbőradó-szedőnek és tisztségbeli utódainak megparancsolja, hogy mivel az előtte
megjelent Tétény nembeli Pukur-i Lőrinc fia: Pál - a maga és fia: Miklós, valamint
sógora: Castellan-nak mondott (dictus) Péter és annak felesége: Anna nevében –
bemutatatta számára [IV.] László magyar király és Erzsébet, magyar királynő, egész
Szlavónia, Macsó és Bosznia hercegnője, a fent mondott László király sógórasszonya
által kiadott okleveleket, melyek szerint ők és örököseik mentesek PukurSzentgyörgy és más birtokaikon mentesek mind adó (vectigalia, 7 báni dénáros
marturina) alól, ezért a fent nevezettektől semmilyen adót ne szedjenek. Kelt
Zagrabie, in festo sancti Andre apostoli, anno Domini MCCCo quinquagesimo
quinto.
Eredeti: A.HAZU D-V/8 = MOL DF 230 453
Kiadás: Smič. XII. 236. sz.
Pecsét: hátlapon, rányomott
465. (9.) 1355. december 20. (Zágráb)
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője számára a zágrábi káptalan
tagjai elmondták, hogy az Acsa nemzetségből származó Lukács fia András, mikor a
zágrábi domonkos testvérek kolostorában haldokolva feküdt, Zlaunouch nevű falvát
egyházi és világi tanúk jelenlétében a zágrábi egyházra hagyta. Ezt a falut a káptalan
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sok éven át zavartalanul birtokolta, ám Miklós, szlavón bán erővel elfoglalta és
Medve várához csatolta azt. A káptalan tagjai a mondott birtok visszaállítását már
István hercegtől kérték, ám őt hirtelen halála megakadályozta abban, hogy ezt
véghezvigye. A hercegnő most egyháziak és világiak tanúbizonysága alapján a falut
visszaállítja a káptalan birtokába és kifejezi abbéli reményét, hogy fia, János herceg
felnövekedvén apja akaratát tiszteletben tartva, a mondott rendelkezést meg fogja
erősíteni. Kelt Zagrabie, in vigilia festi beati Thome apostoli, anno Domini millesimo
trecentesimo quinquagesimo quinto.
Eredeti: HDA ACZ AA 95/6 = MOL DF 256 900
Átirat: HDA ACZ AA 23/24 (csázmai káptalan, 1458. április 28.) = MOL DF 256
497
Regeszta: Kerchelich, Hist. eccl. Zagr. Pars I. Tomus I. 132. p., F CD IX/2. 205. sz.
és Smič. XII. 238. sz.
Pecsét: függő
466. (10.) 1356. január 10. (Zágráb)
Margit Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője megismerve Tamás fiának:
Istvánnak, familiárisának hű szolgálatait, melyet elhunyt férje, István herceg
udvarában folyamatosan teljesített, elkísérte őt a szerbek ellen vezetett királyi
hadjáratba is és a herceg halála után is Margit hercegnő udvarában maradt és
továbbra is hűen szolgált - kifejezve abbéli reményét is, hogy a nevezett István János
herceg iránt is hasonló szolgálatokat fog teljesíteni. Mindezekért Istvánnak,
testvérének: Miklósnak és frater uterinus-ának: Mihálynak a Pothgorya nevű
birtokuk után a hercegnőnek járó hegyvámot örök időkre meghagyja. Kelt Zagrabie,
Péter vasvári prépost és hercegnői kancellár keze által, in dominica proxima ante
octavas festi Epiphaniarum Domini, anno eiusdem Mo CCCo quinquagesimo sexto.
Eredeti: HDA DMV 63. = MOL DF 218 559
Másolat: MOL MKA NRA 1509/32 = MOL DL 4 586
Kiadás: F CD IX/2 241. sz. és Smič. XII. 239. sz.
Pecsét: függő
Jegyzet: conmissio propria et relacio Jenslini Teutonici (Szöveg felett bal oldalon és
plica alatt, közvetlenül a hajtásvonalnál)
467. (11.) 1356. január 14. (Zágráb)
Margit egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője a zágrábi káptalan
tudtára adja, hogy Pryztawschyna nevű birtokát, amely a Gradschan nevű birtok
mellett fekszik férjének: István hercegnek a lelki üdvéért és fiának: János hercegnek
szerencsés állásáért (pro felici statu) a zágrábhegyfoki pálos remetéknek (fratribus
Heremitis ecclesie beate Virginis de promontorio Zagrabiensi) adományozta. Ezért
felszólítja a zágrábi káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében
Domonkos fia: Benedek vagy Morowcha-i Tamás vagy ugyanazon Benedek
famulusa: Hraschyna-i Gatal hercegnői ember kiszáll a Pryztawchyna nevű birtokra
és azt minden tartozékával együtt iktatja a remete atyáknak, az esetleges
ellentmondókat pedig megidézi a bán színe elé. Kelt Zagrabie, secundo die festi
Epiphaniarum Domini, anno eiusdem MCCCL sexto.
Átirat: Smič. szerint: Smič. szerint eredeti jelzete: Act. Concvent. Remet. fasc. I. nr.
10. In archivo regni C[roatie] S[clavonie] D[almatie]. Zagrabie (zágrábi káptalan,
1356. január 15. > Bajor Margit hercegnő, 1356.)
240

Kiadás: Kukuljević Arkiv za pov. Jugosl. III. 86. Arkiv za povjestnicu
jugoslavensku Knjiga III. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski Zagreb, 1854. 86-87. p.
(9. sz), Tkal. I/233. sz., Smič. XII. 241. sz.
Megjegyzés: eredetije ma nem lelhető fel.
468. (12.) 1356. január 15. és április 4. között
Margit, egész Szlavónia, Horvátország és Dalmácia hercegnője a zágrábhegyfoki
pálos remeték számára (fratribus Heremitis ecclesie beate Virginis de promontorio
Zagrabiensi) férje, Anjou István herceg lelki üdvéért és fia, János herceg szerencsés
előmeneteléért Pryztawschyna nevű birtokát adományozza. Kelt Zagrabie, anno
Domini millesimo quinquagesimo sexto.
Eredeti: Smič. szerint: Zágrábban, a Horvát Állami Levéltárban (Kr. zem. arkivu u
Zagrebu): Doc. med. aevi. (régi jelzet: Acta convent. Remetensis fasc. I. no 10.)
Tartalmi átirat: 1. MOL MKA Acta Paulinorum, Remete 2/1. (Lendvai István és
Lendvai János szlavón bánok (1382. január 5.) > Luxemburgi Zsigmond (1407.
augusztus 26.) = MOL DL 34 350
2. MOL MKA Acta Paulinorum, Remete 2/12. (Lendvai István és János
szlavón bánok (1382. január 5.) > Garai Miklós szlavón bán (1397. szeptember 14.)
> zágrábi káptalan (1398. január 9.) > zágrábi káptalan (1398. október 17.) > zágrábi
káptalan (1399. szeptember 9.) > Garai Miklós szlavón bán (1401. március 14.) >
Luxemburgi Zsigmond (1405. augusztus 26.) > Luxemburgi Zsigmond (1402.
október 27.) > zágrábi káptalan (1422. június 3.) > Luxemburgi Zsigmond (1423.
január 5.) > Cillei Frigyes szlavón bán (1424. augusztus 20.) > csázmai káptalan
(1425. április 18.) > Pálóczi Máté országbíró (1425. június 19.) = MOL DL 34 963
Kiadás: Kukuljević Arkiv za pov. Jugosl. III. 86. Arkiv za povjestnicu
jugoslavensku Knjiga III. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski Zagreb, 1854. 86-87. p.
(9. sz.), Tkal. I/235. sz. és Smič. XII. 286. sz.
Pecsét: Smič. szerint függő
Regeszta: Mályusz, Pálosok LK 1927 (V.) 136-209. p. remetei kolostor, 4. szám,
136-137. lap. – az itt szereplő „kiadva, egész terjedelmében” megjegyzés azt
sugallja, hogy a dokumentum eredeti vagy legalábbis teljes szövegű átirata/másolata
is megvan, a ma rendelkezésünkre álló segédletek segítségével azonban ez nem
lelhető fel.
Megjegyzés: az 1. számú átíró oklevél kiadása: Smič. XVI. 206. sz., az eredetije ma
ismeretlen, Smič. szerint eredeti jelzete: Act. Concvent. Remet. fasc. I. nr. 10. In
archivo regni C[roatie] S[clavonie] D[almatie]. Zagrabie
Durazzói Károly (1371-1372)
469. (1.) 1371. április 16. (Chichan)
Károly, Durazzó és Szlavónia hercege előtt megjelent István fia: Péter zágrábmezei
(de campo Zagrabiensis) comes terrestris, Jaxa fia: Péter, Péter fia: Orbán, Máté fia:
Márk, Wlchyak fia: Lukács, István fia: Egyed, Endre fia: Vitus, János fia: Iwank, egy
másik János fia: Márton, valamint más nemes zágrábmezei jobbágyok és bemutatták
Lajos, magyar és lengyel király 1364. március 6-án (anno Domini Mmo CCCmo LXmo
quarto, pridie nonas mensis marcii), uralkodásának 12. évében kelt privilegiális
oklevelét, kérve, hogy a herceg az abban foglalt szabadságaikat őrizze meg. A herceg
minden ispánjának, várnagyának és azok helyetteseinek megparancsolja, hogy a
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nemes jobbágyok királyi oklevélben foglalt szabadságait ne sértsék meg. Kelt in
Chichan, quarto die octavarum festi Pasce Domini, anno eiusdem Mmo CCCmo
LXXmo primo.
Eredeti: HDA Turopolje I/85. = MOL DF 267 918
Kiadás: Lasz. I./85. sz., Smič. XIV. 238. sz.
Pecsét: rányomott, hátlapon
Megjegyzés: Lajos király említett oklevelének kiadása: Smič. XIII 256. sz.
470. (2.) 1371. április 28. (Zágráb)
Duracium-i Károly egész Szlavónia hercege a zágrábmezei nemes jobbágyokat
képviselő István fia: Péter zágrábmezei comes terrestris, Jaxa fia: Péter, Péter fia:
Orbán, Máté fia: Márk, Wlchius fia: Lukács, István fia: Egyed, Endre fia: Vitus,
János fia: Iwanc, egy másik János fia: Márton kérésére átírja és megerősíti [I.] Lajos,
magyar és lengyel király szabadságaikról szóló, 1364. március 6-án (anno Domini
millesimo CCCo LXo quarto, pridie nonas mensis marti) kelt oklevelét. Kelt
Zagrabie, quinto die festi beati Georgii martiris, anno Domini millesimo CCCmo
LXXo primo.
Eredeti: HDA Turopolje I/88. = MOL DF 267 919
Kiadás: Lasz. I./86. sz., Smič. XIV. 244. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: az átírt oklevél kiadása: Lasz. I./88. sz. és Smič. XIII. 256. sz.
471. (3.) 1371. május 6. (Zágráb)
Durachium-i Károly Szlavónia hercege zágrábi ispánjának, alispánjának és
szolgabíráinak tudomására hozza, hogy Teutus fia: László nevében jelentették a
számára, hogy István zágrábi püspök Hraztoucha-i várnagya: Haga 1370. december
4-én (feria quarta proxima post festum beati Andree apostoli) fegyveresek csapatával
a püspök parancsára László Iusynch nevű birtokára hatalmaskodva betört, László
Lettor nevű predialisát minden javától megfosztva két halálos sebbel megsebesítette,
Haga Lettor lányát a házból kihúzatta és a Vinodal-ról való jobbágyok által nagyobb
becstelenséget követett el rajta és ezért László és a püspök között per támadt. Ezért a
herceg felszólítja Zágráb megye hatóságát, hogy maguk közül egy vagy két embert
küldjenek ki a vizsgálat végrehajtására és erről jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie,
in festo beate Johannis ante portam latinam, anno Domini Mmo CCCmo LXXmo primo.
Átirat: MOL MKA NRA 346/63 (Zágráb megye, 1371. május 15. előtt) = MOL DL
5 928
Megjegyzés: az átíró oklevél a dátumnál csonka
472. (4.) 1371. május 8. (Zágráb)
Duratium-i Károly Szlavónia hercege azt a pert, amelyet János lovag (miles) fia:
Mihály (akinek a képviseletében György fia: János jelent meg a zágrábi káptalan
ügyvédvalló levelével) visel Teutus fia: László (akinek a képviseltében Endre fia:
Tamás jelent meg a pécsi kápatan ügyvédvalló levelével) ellenében és amelyet Zudor
Péter volt szlavón bán május 1-re (in octavis festi beati Georgii martiris) halasztott
el, a két fél ügyvédjeinek (procurator) kérésére továbbhalasztja augusztus 1-re (ad
octavas festi beati Jacobi apostoli proxime venturas). Kelt Zagrabie, octavo die
termini prenotati, anno Domini millesimo CCC LXX primo.
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Eredeti: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 211 B 534 = MOL
DL 77 472
Kiadás: Zichy III. 423. sz., Smič. XIV. 253. sz.
Pecsét: hátlapon, záró
Külzet: pro magistro Ladislao filio Tuteus contra magistrum Mychaelem filium
Johannis militis de campo Zagrabiensi ad octavas festi beati Jacobi apostoli
prorogatoria
Megjegyzés: Cudar Péter szlavón bán említett oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
330. sz.
473. (5.) 1371. augusztus 10. (Zágráb)
Károly Duracium és Szlavónia hercege előtt Chanouch-i Dénes fia: Miklós a maga
valamint testvérei: Benedek és Péter nevében is tiltakozott, hogy Domonkos fia:
János és Otok-i Mihály fia: István az Otok birtokon elhelyezkedő birtokrészeik
hasznát és haszonélvezetét, valamint egy erdejüket akaratuk és törvényes
tiltakozásuk ellenére hatalmukba kerítették. Dénes fia: Miklós a maga és testvérei
nevében Domonkos fia: Jánost és Mihály fia: Istvánt, valamint minden hozzájuk
tartozót a birtokrészek és az erdő használatától eltiltja a herceg előtt. Kelt Zagrabie,
in festo beati Laurencii martiris, anno Domini millesimo CCCo LXXo primo.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag 1897/13 = MOL DL 41 850
Kiadás: Smič. XIV. 273. sz.
Regeszta: MOL-CD
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: pro Nicolao Benedicto et Petro filiis Dyonisii de Chanouch contra Johannem
filium Dominici et Stephanum filium Mychaelis de Otok super prohibitione usuum et
utilitatum possessionarie portionis eorundem filiorum Dyonisii in eadem possessione
Otok habite facta memorie
474. (6.) 1371. augusztus 11. előtt
Károly szlavón hercegnek jelentették Nabrad-inak mondott (dictus de Nabrad) János
özvegyének (Isow fia: Miklós lányának) a nevében, hogy apja minden birtokának, de
különösképpen a Creychin-nek nevezettnek (dictus) harmadrészét, a birtokokra
vonatkozó összes oklevéllel és apja minden egyéb javát és tulajdonát húga: Beke fia:
Lanceus felesége jogtalanul magának elfoglalta, pedig azok őt illetnék meg. A herceg
felszólítja a csázmai káptalant, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében
a báni ember Lanceus fia: Beke feleségénél, a birtokok minden szomszédosának és
határosának jelenlétében Isow fia: Miklós birtokainak és minden javának
harmadrészét és minden birtokra vonatkozó oklevelének a másolatát (copiam),
melyek Lanceus felesége birtokában vannak János övegyének adja át, az esetleges
ellentmondókat pedig megidézi a herceg jelenléte elé és erről jelentés kiállítását kéri.
Említés: Szécsi Miklós szlavón bán, 1372. október 17. (MOL Családi levéltárak,
Pongrácz család bashalmi levéltára, 1/35 = MOL DL 94 435)
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán említő oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
332. sz.
475.

(7.) 1372. január 21. előtt
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Károly Duracium és Szlavónia hercegének oklevele a Zágráb megyei Bykzad és
Berenycza közötti határokról.
Tartalmi átirat: MOL MKA Archivum familiae Nádasdy (Luxemburgi Zsigmond,
1424. szeptember 19.) = MOL DL 24 452
476. (8.) 1372. március 25. (Zágráb)
Károly Duracium és Szlavónia hercege a pozsegai káptalannak. Tuteus fia: László
nevében jelentették számára, hogy István fia: Péter, Vansa fia: András, ugyanazon
András fiai: Benedek, János és Péter, Wrathyna fia: Wrathk, ugyanazon Wrathk fia:
Péter, Fülöp fia: János fiai: Endre és Damianus, ugyanazon Fülöp fia: Márk,
ugyanazon Márk fia: Miklós és ugyanazon Fülöp fia: Lukács fiai: Bálint és István a
Scela nevű birtokon található birtokrészeit, amelyeket apja háborítatlanul birtokolt,
akarata ellenére elfoglalták és élvezik, és őket ettől László el akarja tiltani. Ezért a
herceg megparancsolja a káptalannak, hogy küldje ki hiteles emberét, akinek a
jelenlétében Lyuban fia: Miklós vagy Jakab fia: Iván vagy Domonkos fia: Miklós
vagy János fia: János vagy Simon fia: Benedek vagy Blyna-i Dénes vagy testvére:
Gyurek hercegi ember Tuteus fia: László Scelo földön bírt birtokrészeire kiszállva, a
szomszédosok és határosok jelenlétében az oklevélben említett nemeseket és
másokat is László birtokainak használatától és erőszakos birtokbavételétől eltiltja.
Erről a herceg jelentés kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, in die cene Domini, anno
eiusdem Mo CCCo LXX secundo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Zichy család zsélyi levéltára 211/B/546 = MOL
DL 77 507
Kiadás: Smič. XIV. 304. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: fidelibus suis capitulo ecclesie beati Petri de Pasega pro magistro Ladislao
filio Tuetus de Blyna prohibitoria
477. (9.) 1372. április 8. (Zágráb)
Károly Duracium és Szlavónia hercege a pozsegai káptalannak. Dobrakucha-i Pál
fiai: Nelepech és Miklós nevében jelentették számára, hogy Jablanycha-i Beke fia:
Lanceus március 30-án (feria tercia proxima post festum Pasche Domini) a
Dobrakucha nevű várukhoz tartozó birtokra hatalmaskodva rátört, ott két
jobbágyukat: Istvánt és Buken-t halálosan megsebesítette, március 31-én (feria
quarta) jobbágyaival a házuk közelében elhelyezkedő erdőt kivágatta és a fákat a
saját birtokára vitette, a jobbágyaik Huzonazelka nevű faluban lévő házait szintén a
saját birtokára vitette. A herceg megparancsolja a káptalannak, hogy küldje ki hiteles
emberét, akinek a jelenlétében Urbanus-i Márton fia: Novak vagy Posega-i János fia:
Gergely vagy Woyk fia: István báni ember a vizsgálatot lefolytatja és erről jelentés
kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, feria quinta proxima post octavas festi Pasche Domini,
anno eiusdem millesimo CCCmo LXXmo secundo.
Eredeti: MOL Családi levéltárak, Batthyány levéltár jelzet nélküli oklevelek = MOL
DL 103 334
Pecsét: rányomott, záró
478.

(10.) 1372. május 1. (Racha)
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Duracio-i Károly, Szlavónia hercege emlékezetül adja, hogy Péter fia: György,
Budrouch-i nemes panaszának kivizsgálására elküldte speciális embereit: a Garigh
kerületbeli (de districtu) Loránd fia: Elya-t és Gorbonuk-i Miklós fiait: Istvánt és
Grab-ot, akik a következőket jelentették: április 30-án (feria sexta proxima ante
octavas festi sancti Georgii martiris) a következőket tudták meg: Chapoch fiai:
György és Petov március 20-án (sabbato proximo ante dominicam Ramispalmarum)
embereikkel együtt hatalmaskodva Péter fia: György István nevű jobbágyát a saját
birtokukra áthurcolták és György házához nyomultak, hogy őt meggyilkolják. Methnek mondott (dictus) Andrást, György szolgáját (famulus) a jobbágy elhurcolása
közben súlyosan megsebesítették, a Pál nevű szolgán is látszott egy seb, de azzal,
hogy az mikor keletkezett, nem törődtek. Kelt in Racha, in festo beatorum Philippi et
Jacobi apostolorum, anno Domini millesimo CCCo LXXo secundo.
Eredeti: A.HAZU D-V/106 = MOL DF 230 551
Kiadás: Smič. XIV. 307. sz.
Pecsét: záró
Külzet: Pro Georgio filio Petri de Budrouch contra Johannem Georgium et Petuv
filios Petov de Chapoch inquisitoria
479. (11.) 1372. június 15. (Zágráb)
Károly Duracium és Szlavónia hercege a pozsegai káptalan tudomására hozza, hogy
Chernyk-i János fia: György a saját, illetve Bokou fia: Pál, János fia: Mihály, Deseu
fiai: Domonkos és István, Egyed fiai: Kormus, Tamás, Gergely, Lőkös, Demeter és
Benedek, Chernyk-i Miklós fiai: Tamás, Dezylsou és Miklós nevében jelentette neki,
hogy Demeter fia: Denk, Antal fia: László, Radovanch-i Aladár fia: Alk Scychnik-i
Mátyás fiaival: Pállal és Lászlóval és a káptalan jegyzőjével: Mártonnal, valamint
más cinkosaikkal együtt április 6-7-8-án (feriis teria quarta et quinta post octavas
festi Passce Domini) hatalmaskodva a Rasthych nevű birtokukra rátörtek és onnan 28
jobbágyot, akik kezesség alatt álltak, minden javukkal és házukkal együtt az Wrbaz
megyében fekvő birtokaikra átvitettek. Ozlada fiát: Iwk-ot, hivatalviselőjüket
(officialis) a saját házában megverték, 300 köböl gabonát, 10 szalonnát és Iwk
minden tulajdonát onnan elrabolták. Ezért a herceg felszólítja a káptalant, hogy
küldje ki tanúbizonyságát, akinek a jelenlétében Lyphyna-i Iván fia: Farkas vagy
Fraoshege-i Ivánka fia: János vagy Petheu fia: Tamás vagy Berzthanouch-i Márton
fia: Bertalan vagy Balázs fia: János vagy Beke fia: Tamás, Zelnech-i Iwánka fia:
Péter hercegi ember a fentebb leírt ügyben lefolytatja a vizsgálatot és erről jelentés
kiállítását kéri. Kelt Zagrabie, secundo die festi beatorum Viti et Modesti martyrum,
anno Domini MoCCCoLXXo secundo.
Eredeti: MOL MKA NRA 1598/38 = MOL DL 6 031
Kiadás: Thallóczy 53. sz., Smič. XIV. 314. sz.
Pecsét: rányomott, záró
Külzet: fidelibus suis capitulo ecclesie beati Petri de Pasega pro Georgio filio
Johannis de Chernyk et aliis intrascriptis inquisitoria
Megjegyzés: az oklevél rossz állapotban van, az olvasást beázások nehezítik
480. (12.) 1372. június 16. (Zágráb)
Károly Duracium és Szlavónia hercege emlékezetül adja, hogy megjelent előtte
Péter, a zágrábi egyház archidiakonus-a, képviselve testvérét: Endrét és annak fiait is
és bemutatta Lajos magyar és lengyel király 1366. december 13-án (in festo beate
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Lucie virginis, anno Domini MoCCCoLXo sexto) kelt pátens oklevelét a közöttük
létrejött birtokcseréről és kérte, hogy mivel az oklevelet eredeti alakjában az utak
veszélyei miatt nem merik magukkal vinni, a herceg írja át és erősítse meg. A herceg
ennek a kérésnek eleget tesz és erről függő, autentikus hercegi pecsétje alatt állítat ki
oklevelet. Kelt Zagrabie, in festo beatorum Viti et Modesti martirum, anno Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo secundo.
Eredeti: MOL MKA NRA 562/1 = MOL DL 33 466
Kiadás: Smič. XIV. 312. sz.
Pecsét: függő
Megjegyzés: I. Lajos király átírt oklevelének kiadása: Smič. XIII. 423. sz.
481. (13.) 1372. június 16. (Zágráb)
Károly Duracium és Szlavónia hercege előtt megjelent Péter zágrábi archidiakonus,
képviselve testvérét: Endrét és annak fiait is, és bemutatta Zeech-i Miklós egykori
szlavón bán 1367. április 24-én (in festo beati Georgii martiris, anno Domini
millesimo CCCo LXo septimo) kelt privilégiumát a Ztresa nevű birtok iktatásáról és
határjárásáról és kérte, hogy a herceg az írja át és erősítse meg, mivel az utak
veszélyei miatt eredetiben nem merik magukkal vinni. A herceg a kérésnek eleget
téve a kérdéses oklevelet átírja és erről függő, autentikus hercegi pecsétje alatt állíttat
ki oklevelet. Kelt Zagrabie, in festo beatorum Vici et Modesti, anno Domini
millesimo trecentesimo septuagesimo secundo.
Eredeti: MOL MKA NRA 455/21 = MOL DL 5 517
Pecsét: függő
Megjegyzés: Szécsi Miklós szlavón bán átírt oklevelét lásd: Regesztagyűjtemény,
298. sz.
482. (14.) 1372. (Kőrös)
Károly szlavón herceg emlékezetül adja, hogy amikor Márton fia: András kőrösi
comes terrestrist az alábbi vizsgálat elvégzésére kiküldte, az visszatérve jelentette,
hogy a következő dolgokat tudta meg: Vidig fia: Janes, Péter fia: Tormak, Miklós
fia: Marcus társaikkal együtt István vajda (Voyvoda) és Pál Racha-i előljáró (vilicus)
parancsára sexta feria nunc proxime preterita diei lucesscente Chasmamelleky-i
András fiai: Máté, Lőrinc és Domonkos Platerna nevű birtokára hatalmaskodva
rátörtek, a curia kerítését széttörték, az ajtókat leszaggatták és András lányainak
ágyneműjét (lectisternia) széttépték, valamint miután az edényeket széttörték,
minden lenvásznat (universa linteola), három szalonnát, marhákat és egy szolgát,
annak minden ingóságával hatalmaskodva a Racha nevű birtokukra átvittek. Majd a
következő szombaton ismételten hatalmaskodva megjelentek és kondájukat
felfedezve, abból néhány sertést megsebesítettek, néhányat megöltek és néhányat
elragadtak. Janes a Chasma folyón lévő malmukat lerombolta és az elmúlt
nagyböjtben András fiainak a szénáját (fenum) elégetették. Kelt Crisii, tercio die
inquisicionis prenotate, anno Domini MCCCmo septuagesimo secundo.
Eredeti: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag = MOL DL 41 868
Tartalmi átirat: MOL Gyűjteményekből, MNM törzsanyag (Cillei Hermann
szlavón bán, 1425. március 31.) = MOL DL 43 628
Regeszta: MOL CD (a tartalmi átiratról készült)
Pecsét: rányomott, hátlapon
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Hamis oklevelek
483. (1.) 1355. május 26.
Mykch egész Szlavónia bánja emlékezetül adja, hogy mivel a Ryuche-i polgárok és
Farkas fia: Miklós között Miklós birtokának határai kérdésében per támadt, kiküldte
Pál fia: Jánost Kaproncha-i várnagyát, Lőrinc fia: Péter Kaproncha-i comes
terrestrist, Medwe-i Elyat, Balázs fia: Mihályt és más nemeseket a Ryuche-i
kerületből, Farkas határainak bejárásra. A kiküldöttek jelentették, hogy a
privilégiumban foglalt határok szerint Ryuche birtokából a Farkasnak járó részt
kihasították. Kelt anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, feria
tertia proxima post festum Penthecostes.
Tartalmi átirat: 1. MOL MKA NRA 520/58 (> Szentjakabi Tamás liptói és kőrösi
ispán, 1350. augusztus 22. > csázmai káptalan, 1374. október 15. > Szécsényi Simon
országbíró, 1395. május 17.) = MOL DL 33 511
2. MOL MKA NRA 520/59 (> Szentjakabi Tamás liptói és kőrösi
ispán, 1350. augusztus 22. > csázmai káptalan, 1374. november 15. > Kőrös megye,
1411. október 18.) = MOL DL 33 512
Megjegyzés: a dokumentumot az 1350-ben Budán, Szentjakabi Tamás liptói és
kőrösi ispán vezetésével összeült bíróság ítélte hamisnak. Bylya-i Pál fia: János 1327
(Smič. IX. 296. sz.) és 1342 (Smič. X. 472. sz.) között volt kaproncai várnagy, 1329
(MOL DF 228 441) és 1342 (Smič. X. 472. sz.), között pedig rojcsai ispán. Lőrinc
fia: Péter rojcsai comes terrestrissel egy 1331. augusztus 19-én kelt kiadványban
találkozunk. (Smič. IX. 462. sz.)
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A 14. századi szlavón hercegek és bánok névsora305

Hercegek
Anjou István (először)
1350. február 20. (Smič. XI. 441. sz.)
1350. október 22. (MOL DF 249 099)
Anjou István (másodszor)
1353. március 10. (Smič. XII. 107. sz.)
1354. július 13. (MOL DL 94 424)
Bajor Margit
1354. december 6. (Smič. XII. 198. sz.)
1356. január 14. (Smič. XII. 241. sz.)
Durazzói Károly
1371. április 16. (Smič. XIV. 238.)
1372. június 16. (XIV. 14. 314. sz.)
Bánok
Felsőlendvai Miklós
1323. február 4. (Smič. IX. 94. sz.)
1325. április 14. (HO. III. 76.)
Ákos Mikcs
1325. május 27. (Zala I. 184)
1343. április 26. (Smič. XI. 44. sz.)
Hahót Miklós (először)
1343. május 18. (Smič. XI. 47. sz.)
1346. július 6. (Smič. XI. 231. sz.)
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A lista elkészítésénél Engel Pál Archontológiájának vonatkozó fejezetét, Damir Karbić kéziratát

(ezúton szeretném megköszönni a szerző szíves engedélyét az anyag használatára vonatkozóan) és a
saját gyűjtésemet használtam. A szlavón bánok archontológiájval foglalkozott még: Wertner,
Archontológia, 590-591. p. Ő azonban nagyrészt csak a kiadott oklevelek alapján dolgozott, műve így
több helyen pontatlan. A Korai Magyar Történeti Lexikonban pedig a Szabados György által
összeállíott báni listát olvashatjuk. (KMTL, 649-650. p.) A most közreadott listát a további kutatások
minden valószínűség szerint tovább fogják pontosítani.
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Szécsi Miklós (először)
1346. július 31. (Smič. XI. 237. sz.)
1349. június 5. (Smič. XI. 407. sz.)
Ugali Pál (kinevezett bán)
1349. július 6. (F CD IX/6. 43. sz.)
1350. július 6.(Sjme Ljubić, Listine 3./278. sz.)
Lackfi István
1351. január 9. (MOL DL 4 168)
1353. január 13. (Smič. XII. 103. sz..)
Hahót Miklós (másodszor)
1353. április 29. (A.O. 6/60.)
1356. február 22. (MOL DL 58 021)
Üresedés
1356. február 27. (MOL DL 24 438)
1356. március 21. (A.V. 439. sz.)
Paksi Leusták (vicarius, majd 1360-tól bán)
1356. április 6. (F CD IX/7. 141)
1362. október 27. (Smič. XIII. 188. sz.)
Kanizsai István (vicarius)
1362. október 31. (MOL DF 212 780)
1366. július 19. (Smič. XIII. 395. sz.)
Szécsi Miklós (másodszor)
1366. augusztus 1. (Smič. XIII. 399. sz.)
1368. május 27. (Smič. XIV. 86. sz.)
Cudar Péter (először)
1368. augusztus 2. (MOL DL 73 604)
1371. január 21. (Smič. XIV. 304. sz.)
De Surdis János (helytartó)
1371. július 6. (Smič. XIV. 269. sz.)
1372. június 11. (Smič. XIV. 311. sz.)
Szécsi Miklós (harmadszor)
1372. november 17. (MOL DL 94 435)
1373. február 8. (MOL DL 322)
Cudar Péter (másodszor)
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1373. március 8. (MOL DL 61 223)
1381. május 20. (Smič. XVI. 159. sz.)
Tutor Sclavoniae
Cudar György
1370. június 13. (MOL DL 43 628)
1370. augusztus 14. (MOL DL 103 327)
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MOL- számok mutatója
A táblázatban a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárának és
Diplomatikai Fényképtáránk számai sorrendjében szerepelnek a dokumentumok. Az
egyes számokhoz tartozó regesztákat és az oklevélre vonatkozó többi információt a
kiadó és a dátum alapján kereshetjük ki a gyűjteményben. A táblázatban az említések
esetén dőlt, míg a többi esetben normál szedést használtam.
239
239
2 173
2 521
2 836
2 836
2 919
2 919
3 044
3 328
3 355
3 560
3 621
3 828
3 828
3 828
3 870
3 612
4 134
4 165
4 315
4 386
4 586
4 596
4 596
4 984
4 993
5 007
5 517
5 517
5 714
5 770
5 928
6 031
6 134
6 211

1363. november 18. előtt (Paksi Leuták)
1363. december 3. (Kanizsai István)
1323. június 26. előtt (Felsőlendvai
Miklós)
1329. január 23. (Ákos Mikcs)
1334. június 28. előtt (Ákos Mikcs)
1334. június 28. (Ákos Mikcs)
1335. május 29. (Ákos Mikcs)
1340. október 9. (Ákos Mikcs)
1337. március 1. (Ákos Mikcs)
1340. október 1. előtt (Ákos Mikcs)
1341. február 4. (Ákos Mikcs)
1343. március 6. előtt (Ákos Mikcs)
1343. szeptember 24. (Hahót Miklós)
1346. március 13. előtt (Hahót Miklós)
1346. március 13. előtt (Hahót Miklós)
1346. március 13. (Hahót Miklós)
1346. december 6. előtt (Szécsi Miklós)
1343. október 21. (Hahót Miklós)
1350. június 27. (Anjou István)
1350. augusztus 30. (Anjou István)
1352. november 2. (Lackfi István)
1353. szeptember 16. (Anjou István)
1356. január 10. (Bajor Margit)
1350. (Anjou István)
1351. november 3. (Lackfi István)
1360. szeptember 9. (Paksi Leusták)
1360. október 10. (Paksi Leusták)
1360. november 18. (Paksi Leusták)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1372. június 16. (Durazzói Károly)
1369. február 18. (Cudar Péter)
1369. december 21. (Cudar Péter)
1371. május 6. (Durazzói Károly)
1372. június 15. (Durazzói Károly)
1373. augusztus 15. (Cudar Péter)
1374. május 8. (Cudar Péter)
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6 759
24 452
25 790
25 790
32 861
32 951
32 990
32 990
33 183
33 183
33 183
33 222
33 250
33 322
33 322
33 340
33 344
33 369
33 399
33 399
33 407
33 407
33 407
33 407
33 408
33 408
33 408
33 466
33 511
33 512
33 582
33 583
33 583
33 589
33 590
33 591
33 596
33 597
33 598
33 600
33 610
33 666
33 668
33 668
33 733
33 734

1380. június 11. körül (Cudar Péter)
1372. január 21. előtt (Durazzói Károly)
1329. július 17. (Ákos Mikcs)
1343. június 12. (Hahót Miklós)
1344. november 11. (Hahót Miklós)
1360. október 13. (Paksi Leusták)
1346. július 6. (Hahót Miklós)
1353. november 27. (Anjou István)
1380. július 2. után (Cudar Péter)
1380. szeptember 5. előtt (Cudar Péter)
1380. szeptember 19. után (Cudar Péter)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1375. május 8. (Cudar Péter)
1343. szeptember 13. előtt (Hahót
Miklós)
1346. április 21. (Hahót Miklós)
1347. december 21. (Szécsi Miklós)
1361. május 20. (Paksi Leusták)
1374. február 1. (Cudar Péter)
1345. szeptember 23. előtt (Hahót
Miklós)
1345. szeptember 23. (Hahót Miklós)
1353. október 6. után (Hahót Miklós)
1353. október 6. előtt (Hahót Miklós)
1353. november 18. után (Hahót Miklós)
1354. február 1. (Hahót Miklós)
1353. augusztus 1. után (Hahót Miklós)
1353. szeptember 15. előtt (Hahót
Miklós)
1353. október 21. (Hahót Miklós)
1372. június 16. (Durazzói Károly)
1355. május 26. (Ákos Mikcs) HAMIS!
1355. május 26. (Ákos Mikcs) HAMIS!
1337. április 5. (Ákos Mikcs)
1337. április 10. előtt (Ákos Mikcs)
1337. április 12. (Ákos Mikcs)
1349. május 29. (Szécsi Miklós)
1356-59 (Paksi Leusták)
1354. március 16. előtt (Hahót Miklós)
1350. június 18. előtt (Anjou István)
1352. június 14. előtt (Lackfi István)
1353. június 3. (Anjou István)
1354. március 4. előtt (Hahót Miklós)
1363. december 12. (Kanizsai István)
1367. május 11. előtt (Szécsi Miklós)
1367. július 19. előtt (Szécsi Miklós)
1367. augusztus 23. (Szécsi Miklós)
1362. április 18. (Paksi Leusták)
1380. július 6. (Cudar Péter)
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33 744
33 744
33 747
33 748
33 749
33 754
33 857
33 968
33 972
34 010
34 010
34 010
34 010
34 105
34 294
34 350
34 368
34 636
34 637
34 963
35 140
35 174
35 204
35 206
35 206
35 206
35 206
35 206
35 207
35 208
35 209
35 210
35 211
35 215
35 222
35 231
35 240
35 241
35 250
35 256
35 853
35 856
35 859
35 861
35 861
35 864
35 867
35 874

1361. január 8. előtt (Paksi Leusták)
1361. január 21. (Paksi Leusták)
1365. október 3. (Kanizsai István)
1365. október 3. (Kanizsai István)
1365. október 3. (Kanizsai István)
1366. december 13. előtt (Szécsi Miklós)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1361. július 1. (Paksi Leusták)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1332. (Ákos Mikcs)
1336. december 21. után (Ákos Mikcs)
1337. március 12. előtt (Ákos Mikcs)
1337. április 3. (Ákos Mikcs)
1364. március 3. (Kanizsai István)
1352. november 2. (Lackfi István)
1356. január 15. után (Bajor Margit)
1372. november 1. (Szécsi Miklós)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1356. január 15. után (Bajor Margit)
1354. február 20. (Anjou István)
1346. május 1. (Hahót Miklós)
1353. június 23. (Hahót Miklós)
1353. július 5. előtt (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1380. június 11. körül (CudarPéter)
1380. július 22. előtt (CudarPéter)
1380. augusztus 6. után (Cudar Péter)
1353. július 5. előtt (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1354. december 6. (Hahót Miklós)
1362. április 3. (Paksi Leusták)
1364. március 5. (Kanizsai István)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1369. június 15. előtt (Cudar Péter)
1375. május 8. (Cudar Péter)
1378. október 13. (Cudar Péter)
1346. szeptember 3. (Szécsi Miklós)
1351. október 26. előtt (Lackfi István)
1354. március 13. előtt (Anjou István)
1346. július 6. (Hahót Miklós)
1353. november 27. (Anjou István)
1340. október 21. (Ákos Mikcs)
1353. május 29. (Anjou István)
1346. július 6. (Hahót Miklós)
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35 874
35 884
35 910
35 191
35 850
35 851
35 858
36 203
36 204
36 231
36 240
36 451
37 580
37 580
37 586
37 586
38 793
38 793
40 421
40 430
40 636
40 693
40 732
40 763
40 763
40 763
40 763
40 763
40 763
40 763
40 763
40 921
40 921
41 207
41 207
41 211
41 217
41 217
41 217
41 241
41 332
41 332
41 370
41 370
41 370
41 370

1353. november 27. (Anjou István)
1377. január 28. (Cudar Péter)
Kétes hitelű (Ákos Mikcs, 1330-as évek)
1347. december 3. (Szécsi Miklós)
1342. március 12. (Ákos Mikcs)
1342. április 27. (Ákos Mikcs)
1353. szeptember 14. előtt (Hahót
Miklós)
1351. június 25. (Lackfi István)
1351. június 25. (Lackfi István)
1332. április 26. (Ákos Mikcs)
1348. július 28. előtt (Szécsi Miklós)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1335. augusztus 27. (Ákos Mikcs)
1360. november 19. (Paksi Leusták)
1347. január 15. (Szécsi Miklós)
1347. január 15. (Szécsi Miklós)
1329. július 17. (Ákos Mikcs)
1343. június 12. (Hahót Miklós)
1323. május 30. (Felsőlendvai Miklós)
1323. szeptember 8. (Felsőlendvai
Miklós)
1333. február 9. előtt (Ákos Mikcs)
1335. május 9. (Ákos Mikcs)
1336. december 14. (Ákos Mikcs)
1335. augusztus 8. után (Ákos Mikcs)
1336. március 6. után (Ákos Mikcs)
1337. február 23. után (Ákos Mikcs)
1337. március 9. után (Ákos Mikcs)
1337. március 24. után (Ákos Mikcs)
1337. április 7. (Ákos Mikcs)
1337. június 15. után (Ákos Mikcs)
1337. augusztus 29. (Ákos Mikcs)
1343. szeptember 15. után (Hahót
Miklós)
1343. szeptember 18. (Hahót Miklós)
1353. május 19. (Hahót Miklós)
1353. június 3. (Anjou István)
1353. június 8. (Hahót Miklós)
1353. augusztus 1. előtt (Hahót Miklós)
1353. augusztus 12. (Hahót Miklós)
1354. január 8. után (Hahót Miklós)
1354. május 15. (Anjou István)
1357. december 13. (Paksi Leusták)
1358. január 24. (Paksi Leusták)
1335. július 17. előtt (Ákos Mikcs)
1346. november 22. után (Szécsi Miklós)
1354. augusztus 19. előtt (Hahót Miklós)
1355. január 20. után (Hahót Miklós)
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41 370
41 370
41 370
41 593
41 636
41 850
41 868
41 901
42 215
42 019
43 628
43 628
43 628
43 628
45 129
45 129
45 129
45 129
47 850
48 566
49 621
49 621
51 575
52 256
60 262
65 760
66 514
66 515
66 520
66 520
66 534
66 538
76 753
77 237
77 395
77 399
77 408
77 425
77 443
77 472
77 472
77 507
77 754
77 754
77 796
77 796
77 803

1355. július 8. előtt (Hahót Miklós)
1355. április 12. után (Hahót Miklós)
1355. február 25. után (Hahót Miklós)
1323. szeptember 8. (Felsőlendvai
Miklós)
1333. február 9. előtt (Ákos Mikcs)
1371. augusztus 10. (Durazzói Károly)
1372. (Durazzói Károly)
1372. április 10. előtt (Szécsi Miklós)
1381. október 8. előtt (Cudar Péter)
1376. október 7. előtt (Cudar Péter)
1367. augusztus 13. (Szécsi Miklós)
1369. május 2. (Cudar Péter)
1370. június 13. (Cudar György)
1373. augusztus 15. (Cudar Péter)
1350. október 10. (Anjou István)
1353. május 29. (Anjou István)
1353. április 11. (Anjou István)
1353. május 14. (Anjou István)
1371. augusztus 10. (Durazzói Károly)
1350. augusztus 14. előtt (István herceg)
1362. április 1. előtt (Paksi Leusták)
1362. április 5. (Paksi Leusták)
1351. február 14. (Lackfi István)
1377. szeptember 24. (Cudar Péter)
1350. június 29. (Anjou István)
1357. (Paksi Leusták)
1352. november 14. (Lackfi István)
1352. november 14. (Lackfi István)
1357. október 15. (Paksi Leusták)
1357. november 8. (Paksi Leusták)
1374. május 13. előtt (Cudar Péter)
1380. október 1. előtt (Cudar Péter)
1344. szeptember 9. előtt (Hahót Miklós)
1358. szeptember 10. (Paksi Leusták)
1367. augusztus 18. (Szécsi Miklós)
1368. január 20. (Szécsi Miklós)
1368. május 27. (Szécsi Miklós)
1369. február 11. (Cudar Péter)
1370. január 2. (Cudar Péter)
1371. május 1. előtt (Cudar Péter)
1371. május 8. (Durazzói Károly)
1372. március 25. (Durazzói Károly)
1379. október 6. előtt (Cudar Péter)
1379. október 13. (Cudar Péter)
1380. szeptember 15. előtt (Cudar Péter)
1380. október 3. (Cudar Péter)
1380. október 20. előtt (Cudar Péter)
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77 811
77 811
77 396
86 995
87 514
87 539
90 347
91 341
91 415
91 417
91 451
91 826
91 826
91 826
91 826
91 826
91 826
91 826
91 826
91 826
91 826
91 826
91 826
94 076
94 415
94 416
94 423
94 424
94 435
94 435
94 435
94 435
95 012
95 012
99 902
99 904
100 033
100 034
100 034
100 049
100 049
100 049
100 049
100 069
100 083
100 115

1381. január 30. előtt (Cudar Péter)
1381. január 31. (Cudar Péter)
1367. augusztus 18. (Szécsi Miklós)
1327. szeptember 16. (Ákos Mikcs)
1378. október 6. (Cudar Péter)
1345. június 23. (Hahót Miklós)
1350. április 29. (Anjou István)
1325. április 14. (Felsőlendvai Miklós)
1350. május 25. (Anjou István)
1350. augusztus 27. (Anjou István)
1350. május 17. (Anjou István)
1331. április 7. (Ákos Mikcs)
1331. július 23. (Ákos Mikcs)
1331. november 18. (Ákos Mikcs)
1360. november 3. előtt (Paksi Leusták)
1360. november 18. után (Paksi Leusták)
1361. május 23. után (Paksi Leusták)
1361. augusztus 1. után (Paksi Leusták)
1363. szeptember 10. előtt (Paksi
Leusták)
1363. szeptember 10. (Kanizsai István)
1367. január 13. után (Szécsi Miklós)
1367. június 13. előtt (Szécsi Miklós)
1368. április 2. (Szécsi Miklós)
1349. március 10. (Szécsi Miklós)
1350. május 25. (Anjou István)
1340. május 26. előtt (Ákos Mikcs)
1354. április 7. (Anjou István)
1354. július 13. (Anjou István)
1340. július 7. (Ákos Mikcs)
1371. augusztus 11. előtt (Durazzói
Károly)
1372. október 6. előtt (Szécsi Miklós)
1372. október 17. (Szécsi Miklós)
1366. október 6. előtt (Szécsi Miklós)
1366. október 25. (Szécsi Miklós)
1325. október 14. előtt (Ákos Mikcs)
1325. október 14. előtt (Ákos Mikcs)
1347. február 9. (Szécsi Miklós)
1347. március 27. (Szécsi Miklós)
1347. április 15. (Szécsi Miklós)
1333. augusztus 20. (Ákos Mikcs)
1344. augusztus 22. (Hahót Miklós)
1347. március 10. (Szécsi Miklós)
1351. szeptember 21. (Lackfi István)
1358. február 9. (Paksi Leusták)
1360. október 26. (Paksi Leusták)
1366. szeptember 21. (Szécsi Miklós)
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100 133
100 140
100 415
101 669
101 669
101 676
101 676
101 898
103 280
103 283
103 307
103 309
103 311
103 324
103 327
103 334
103 351
103 351
104 539
106 924
106 925
107 490
201 713
201 775
218 559
218 588
218 588
219 379
219 384
219 384
226 960
230 097
230 104
230 168
230 242
230 242
230 302
230 322
230 322
230 340
230 373
230 375
230 377
230 381
230 386
230 387
230 394
230 396

1347. február 18. (Szécsi Miklós)
1374. május 1. (Cudar Péter)
1330. április 25. (Ákos Mikcs)
1351. június 21. előtt (Lackfi István)
1351. június 27. (Lackfi István)
1362. május 13. előtt (Paksi Leusták)
1362. május 23. (Paksi Leusták)
1341. február 11. (Ákos Mikcs)
1351. augusztus 7. (Lackfi István)
1353. augusztus 6. (Hahót Miklós)
1361. április 25. (Paksi Leusták)
1361. szeptember 3. (Paksi Leusták)
1360. november 16. (Paksi Leusták)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1370. augusztus 14. (Cudar György)
1372. április 8. (Durazzói Károly)
1379. július 12. előtt (Cudar Péter)
1379. július 12. (Cudar Péter)
1356-59. (Paksi Leusták)
1362. november 9. (Paksi Leusták)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1358. március 20. (Paksi Leusták)
1325. február 3. (Felsőlendvai Miklós)s
1350. augusztus 12. (Anjou István)
1356. január 10. (Bajor Margit)
1378. október 13. (Cudar Péter)
1379. január 13. után (Cudar Péter)
1329. június 29. (Ákos Mikcs)
1346. szeptember 4. (Szécsi Miklós)
1347. július 24. (Szécsi Miklós)
1350. május 2. (Anjou István)
1353. május 28. (Anjou István)
1325. augusztus 1. (Ákos Mikcs)
1376. szeptember 15. (Cudar Péter)
1342. március 12. (Ákos Mikcs)
1353. május 13. (Hahót Miklós)
1376. szeptember 15. (Cudar Péter9
1329. június 22. előtt (Ákos Mikcs)
1329. június 22. (Ákos Mikcs)
1333. szeptember 14. (Ákos Mikcs)
1341. április 12. (Ákos Mikcs)
1341. április 19. (Ákos Mikcs)
1342. április 13. (Ákos Mikcs)
1342. augusztus 9. (Ákos Mikcs)
1343. december 13. előtt (Hahót Miklós)
1343. február 26. előtt (Ákos MIkcs)
1345. január 6. (Hahót Miklós)
1345. augusztus 21. (Hahót Miklós)
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230 406
230 407
230 407
230 407
230 409
230 424
230 428
230 429
230 429
230 432
230 447
230 448
230 448
230 449
230 453
230 460
230 460
230 476
230 476
230 476
230 476
230 476
230 481
230 482
230 484
230 511
230 511
230 514
230 515
230 526
230 529
230 529
230 529
230 531
230 551
230 552
230 558
230 558
230 559
230 559
230 566
230 566
230 566
230 566
230 568
230 572
230 572
230 576

1354. június 26. (Hahót Miklós)
1346. július 6. (Hahót Miklós)
1353. november 27. (Anjou István)
1355. január 20. (Bajor Margit)
1347. április 15. (Szécsi Miklós)
1353. május 8. előtt (Anjou István)
1349. március 7. előtt (Szécsi Miklós)
1349. május 1. előtt (Szécsi Miklós)
1349. május 6. (Szécsi Miklós)
1350. július 9. (Anjou István)
1355. március 1. (Bajor Margit)
1355. február 18. előtt (Hahót Miklós)
1355. március 8. (Hahót Miklós)
1355. október 14. (Hahót Miklós)
1355. november 30. (Bajor Margit)
1357. május 24. előtt (Paksi Leusták)
1357. június 11. (Paksi Leusták)
1328. október 16. (Ákos Mikcs)
1329. február 1. (Ákos Mikcs)
1340. november 15. (Ákos Mikcs)
1344. április 22. (Hahót Miklós)
1353. május 22. (István herceg)
1360. november 19. (Paksi Leusták)
1361. január 31. (Paksi Leusták)
1361. szeptember 13. (Paksi Leusták)
1367. július 1. előtt (Szécsi Miklós)
1367. július 26. (Szécsi Miklós)
1367. július 24. (Szécsi Miklós)
1367. június 30. (Szécsi Miklós)
1369. június 2. előtt (Cudar Péter)
1367. július 24. (Szécsi Miklós)
1369. június 27. előtt (Cudar Péter)
1369. június 27. (Cudar Péter)
1370. március 24. (Cudar Péter)
1372. május 1. (Durazzói Károly)
1372. december 8. (Szécsi Miklós)
1373. március 31. előtt (Szécsi Miklós)
1373. május 8. (Cudar Péter)
1372. március 30. előtt (Szécsi Miklós)
1373. május 8. (Cudar Péter)
1372. december 8. (Szécsi Miklós)
1373. szeptember 19. előtt (Cudar Péter)
1373. október 20. (Cudar Péter)
1374. február 3. (Cudar Péter)
1374. február 1. (Cudar Péter)
1374. november 17. előtt (Cudar Péter)
1374. november 17. (Cudar Péter)
1374. február 13. előtt (Cudar Péter)
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230 576
230 581
230 587
230 587
230 587
230 593
230 600
230 604
230 630
230 630
230 655
230 655
230 658
230 721
231 912
231 912
233 098
233 345
233 345
243 784
249 099
251 997
251 997
252 015
252 027
252 035
252 035
252 036
252 038
252 046
252 142
252 180
252 181
252 343
252 344
252 345
252 347
252 348
253 555
254 164
255 424
255 425
255 425
255 429
255 429
255 429
255 432
255 436

1374. március 26. (Cudar Péter)
1376. február 19. (Cudar Péter)
1357. április 12. előtt (Paksi Leusták)
1357. október 30. előtt (Paksi Leusták)
1357. november 10. (Paksi Leusták)
1379. október 13. (Cudar Péter)
1380. április 17. (Cudar Péter)
1380. május 10. (Cudar Péter)
1340. március 29. előtt (Ákos Mikcs)
1340. március 30. (Ákos Mikcs)
1374. február 3. (Cudar Péter)
1374. február 5. (Cudar Péter)
1380. október 9. előtt (Cudar Péter)
1343. február 27. előtt (Ákos Mikcs)
1352. november 18. (Lackfi István)
1362. május 5. (Paksi Leusták)
1342. október 9. előtt (Ákos Mikcs)
1352. november 14. (Lackfi István)
1362. május 5. (Paksi Leusták)
1356-59. (Paksi Leusták)
1350. október 22. (Anjou István)
1350. február 17. előtt (Anjou István)
1350. február 20. (Ugali Pál)
1344. április 13. (Hahót Miklós)
1344. április 13. (Hahót Miklós)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1334. augusztus 21. (Ákos Mikcs)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1374. május 10. (Cudar Péter)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1350. február 20. (Ugali Pál)
1350. február 20. (Ugali Pál)
1334. március 22. előtt (Ákos Mikcs)
1336. augusztus 4. (Ákos Mikcs)
1336. november 11. (Ákos Mikcs)
1341. február 9. (Ákos Mikcs)
1343. augusztus 20. előtt (Hahót Miklós)
1343. október 23. (Hahót Miklós)
1354. november 6. (Bajor Margit)
1333. április 29. (Ákos Mikcs)
1333. április 29. (Ákos Mikcs)
1352. december 5. (Lackfi István)
1343. július 4. előtt (Hahót Miklós)
1343. július 12. (Hahót Miklós)
1343. augusztus 8. (Hahót Miklós)
1355. március 1. (Bajor Margit)
1377. május 9. (Cudar Péter)
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255 644
255 670
255 670
255 670
255 670
255 670
255 670
255 670
255 673
255 673
256 132
256 133
256 133
256 134
256 134
256 140
256 141
256 202
256 202
256 348
256 379
256 382
256 482
256 484
256 484
256 485
256 485
256 485
256 485
256 497
256 515
256 525
256 612
256 612
256 612
256 674
256 676
256 676
256 676
256 689
256 698
256 873
256 963
256 990
257 258
257 258
261 640
261 771

1354. január 7. (Hahót Miklós)
1374. április 8. előtt (Cudar Péter)
1374. június 10. előtt (Cudar Péter)
1375. január 13. előtt (Cudar Péter)
1375. április 4. előtt (Cudar Péter)
1375. május 7. előtt (Cudar Péter)
1375. július 1. előtt (Cudar Péter)
1376. június 23. (Cudar Péter)
1380. augusztus 24. után (Cudar Péter)
1380. október 31. előtt (Cudar Péter)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1346. augusztus 16. (Szécsi Miklós)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1346. augusztus 16. (Szécsi Miklós)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1358. április 24. előtt (Paksi Leusták)
1358. május 12. (Paksi Leusták)
1380. augusztus 23. (Cudar Péter)
1353. május 28. (Anjou István)
1344. január 23. (Hahót Miklós)
1353. október 18. (Hahót Miklós)
1347. február 24. (Szécsi Miklós)
1379. (Cudar Péter)
1350. február 17. előtt (Hahót Miklós)
1350. február 17. előtt (Szécsi Miklós)
1350. február 17. előtt (Ugali Pál)
1350. április 9. (Ugali Pál)
1355. december 20. (Bajor Margit)
1328. július 13. (Ákos Mikcs)
1370. március 28. (Cudar Péter)
1379. július 1. előtt (Cudar Péter)
1379. augusztus 2. előtt (Cudar Péter)
1379. augusztus 5. (Cudar Péter)
1358. augusztus 22. (Paksi Leusták)
1361. június 25. előtt (Paksi Leusták)
1361. június 25. előtt (Paksi Leusták)
1361. augusztus 16. (Paksi Leusták)
1358. május 15. (Paksi Leusták)
1336. december 20. (Ákos Mikcs)
1328. július 13. (Ákos Mikcs)
1361. augusztus 16. (Paksi Leusták)
1355. december 20. (Bajor Margit)
1358. május 15. (Paksi Leusták)
1358. augusztus 22. (Paksi Leusták)
1343. október 8. (Hahót Miklós)
1324. július 6. előtt (Felsőlendvai Miklós)
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261 771
262 541
264 725
264 725
266 805
267 908
267 908
267 911
267 912
267 914
267 915
267 918
267 919
267 980
267 980
267 981
267 987
267 988
267 989
267 990
267 991
267 992
268 013
268 067
268 069
268 253
270 018
273 803
275 018
275 022
275 112
276 850
276 990
277 894
279 533
282 336
282 351
283 328
283 328
283 328
283 328
283 328
283 328
283 328
283 328
283 555
283 555

1327. október 8. (Ákos Mikcs)
1377. április 1. (Cudar Péter)
1353. május 8. előtt (Anjou István)
1353. május 22. (Anjou István)
1374. május 10. (Cudar Péter)
1324. január 26. (Felsőlendvai Miklós)
1326. július 4. (Ákos Mikcs)
1347. március 5. (Szécsi Miklós)
1349. május 29. (Szécsi Miklós)
1354. december 2. (Bajor Margit)
1354. december 4. (Bajor Margit)
1371. április 16. (Durazzói Károly)
1371. április 28. (Durazzói Károly)
1335. augusztus 27. (Ákos Mikcs)
1360. november 19. (Paksi Leusták)
1351. június 25. (Lackfi István)
1338. május 3. (Ákos Mikcs)
1353. március 10. (Anjou István)
1353. december 8. (Anjou István)
1354. január 6. (Anjou István)
1355. április 27. (Bajor Margit)
1353. március 10. (Anjou István)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1349. április 29. (Szécsi Miklós)
1325. július 8. előtt (Ákos Mikcs)
1352. november 18. (Lackfi István)
1336. december 10. (Ákos Mikcs)
1350. június 27. (Anjou István)
1336. december 10. (Ákos Mikcs)
1325. július 8. előtt (Ákos Mikcs)
1361. szeptember 3. előtt (Paksi Leusták)
1361. május 20. (Paksi Leusták)
1352. december 4. (Lackfi István)
1340. április 24. (Ákos Mikcs)
1342. november 11. (Ákos Mikcs)
1359. március 13-április 4. (Paksi
Leusták)
1381. október 8. előtt (Cudar Péter)
1323. október 2. (Felsőlendvai Miklós)
1350. március 6. (Ugali Pál)
1360. november 16. után (Paksi Leusták)
1360. november 16. után (Paksi Leusták)
1361. május 16. (Paksi Leusták)
1361. május 16. (Paksi Leusták)
1364. június 13. (Kanizsai István)
1364. június 15. (Kanizsai István)
1327. június 24. (Ákos Mikcs)
1327. október 12. (Ákos Mikcs)
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283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 555
283 671
283 711
283 739
285 566
285 949
286 093
286 775
286 775
288 036
291 740
291 740
291 740
291 740

1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1328. október 28. (Ákos Mikcs)
1333. augusztus 7. (Ákos Mikcs)
1339. október 31. (Ákos Mikcs)
1343. október 22. (Hahót Miklós)
1343. október 23. (Hahót Miklós)
1345. augusztus 24. (Hahót Miklós)
1345. október 20. (Hahót Miklós)
1345. október 20. (Hahót Miklós)
1346. augusztus 3. (Szécsi Miklós)
1346. augusztus 15. (Szécsi Miklós)
1346. augusztus 16. (Szécsi Miklós)
1347. augusztus 18. (Szécsi Miklós)
1326. szeptember 8. (Ákos Mikcs)
1340. július 7. (Ákos Mikcs)
1342. augusztus 9. (Ákos Mikcs)
1351. június 15. előtt (Lackfi István)
1325. április 14. (Felsőlendvai Miklós)
1380. augusztus 20. (Cudar Péter)
1326. szeptember 8. (Ákos Mikcs)
1357. január 24. (Paksi Leusták)
1360. december 27. (Paksi Leusták)
1345. január 1. előtt (Hahót Miklós)
1345. január 1. (Hahót Miklós)
1353s. október 18. (Hahót Miklós)
1353. október 18. (Hahót Miklós)
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Fond-mutató
A táblázatban a dokumentumok eredeti jelzetük rendjének megfelelően
szerepelnek. Ha egy oklevelet csak említésből ismerünk, dátumát dőlten szedtem.
Minden más esetben a szedés normál. Az egyes számokhoz tartozó regesztákat és az
oklevélre vonatkozó többi információt a kiadó és a dátum alapján kereshetjük ki a
gyűjteményben.

Magyar Országos
Levéltár
Magyar Kamara
Archivuma
Neo-regestrata Acta
9/6

2 919

11/72
28/3
51/16
68/167
135/11

5 714
4 984
6 759
4 134
32 990

138/1
320/12

32 951
33 183

338/34
345/11
346/33
386/5
441/2
446/22

3 355
33 250
5 928
5 007
33 222
33 339

455/21

5 517

457/21
458/18
462/6
465/24

33 340
33 344
2 521
33 322

483/7

38 793

1335. május 29. (Ákos Mikcs)
1340. október 9. (Ákos Mikcs)
1369. február 18. (Cudar Péter)
1360. szeptember 9. (Paksi Leusták)
1380. június 11. körül (Cudar Péter)
1350. június 27. (Anjou István)
1346. július 6. (Hahót Miklós)
1353. november 27. (Anjou István)
1360. október 13. (Paksi Leusták)
1380. július 2. után (Cudar Péter)
1380. szeptember 5. előtt (Cudar
Péter)
1380. szeptember 19. után (Cudar
Péter)
1341. február 4. (Ákos Mikcs)
1375. május 8. (Cudar Péter)
1371. május 6. (Durazzói Károly)
1360. november 18. (Paksi Leusták)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1345. szeptember 23. előtt (Hahót
Miklós)
1345. szeptember 23. (Hahót Miklós)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1372. június 16. (Durazzói Károly)
1347. december 21. (Szécsi Miklós)
1361. május 20. (Paksi Leusták)
1329. január 23. (Ákos Mikcs)
1343. szeptember 13. előtt (Hahót
Miklós)
1346. április 21. (Hahót Miklós)
1329. július 17. (Ákos Mikcs)
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520/58

33 511

520/59

33 512

561/2
562/1
575/19
580/26
590/26

33 369
33 466
4 386
6 211
33 407

590/27

33 408

629/21

2 836

646/29
647/40
681/22
692/25
693/1

33 596
34 105
34 294
33 597
2 173

693/21

3 612

714/5

33 744

726/20

4 596

953/9
1016/2
1508/10
1508/11

33 734
5 770
33 583
33 582

1509/3
1509/2
1509/19
1509/22
1509/23

33 589
33 590
33 598
33 600
33 591

1509/32
1509/49

4 586
239

1343. június 12. (Hahót Miklós)
1355. május 26. (Ákos Mikcs)
HAMIS!
1355. május 26. (Ákos Mikcs)
HAMIS!
1374. február 1. (Cudar Péter)
1372. június 16. (Durazzói Károly)
1353. szeptember 16. (Anjou István)
1374. május 8. (Cudar Péter)
1353. október 6. után (Hahót Miklós)
1353. október 6. előtt (Hahót Miklós)
1353. november 18. után (Hahót
Miklós)
1354. február 1. (Hahót Miklós)
1353. augusztus 1. után (Hahót
Miklós)
1353. szeptember 15. előtt (Hahót
Miklós)
1353. október 21. (Hahót Miklós)
1334. június 28. előtt (Ákos Mikcs)
1334. június 28. (Ákos Mikcs)
1350. június 18. előtt (Anjou István)
1364. március 3. (Kanizsai István)
1352. november 2. (Lackfi István)
1352. június 14. előtt (Lackfi István)
1323. június 26. előtt (Felsőlendvai
Miklós)
1343. október 21. (Hahót Miklós)
1343. szeptember 24. (Hahót Miklós)
1361. január 8. előtt (Paksi Leusták)
1361. január 21. (Paksi Leusták)
1351. november 3. (Lackfi István)
1350. (Anjou István)
1380. július 6. (Cudar Péter)
1369. december 21. (Cudar Péter)
1337. április 7. előtt (Ákos Mikcs)
1337. április 5. (Ákos Mikcs)
1337. április 10. előtt (Ákos Mikcs)
1337. április 12. (Ákos Mikcs)
1349. május 29. (Szécsi Miklós)
1356-59 (Paksi Leusták)
1353. június 3. (Anjou István)
1354. március 4. előtt (Hahót Miklós)
1354. március 16. előtt (Hahót
Miklós)
1356. január 10. (Bajor Margit)
1363. november 18. előtt (Paksi
Leuták)
1363. december 3. (Kanizsai István)
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1509/50
1533/15
1536/45
1536/102

33 610
33 733
3 328
3 828

1540/9
1540/17
1540/17
1540/30

33 747
33 748
33 749
33 754

1540/50

33 668

1540/66

35 861

1597/32

34 010

1598/19
1598/30
1598/38
1675/8
1675/9
1683/1
1697/2

33 968
33 972
6 031
33 666
33 857
3 560
3 870

1697/3
1697/6
1698/107
1698/170
Acta publica
34/3
Acta Paulinorum

4 315
3 044
4 993
6 134

1363. december 12. (Kanizsai István)
1362. április 18. (Paksi Leusták)
1340. október 1. előtt (Ákos Mikcs)
1346. március 13. előtt (Hahót
Miklós)
1346. március 13. előtt (Hahót
Miklós)
1346. március 13. (Hahót Miklós)
1365. október 3. (Kanizsai István)
1365. október 3. (Kanizsai István)
1365. október 3. (Kanizsai István)
1366. december 13. előtt (Szécsi
Miklós)
1367. július 19. előtt (Szécsi Miklós)
1367. augusztus 23. (Szécsi Miklós)
1346. június 6. (Hahót Miklós)
1353. november 27. (Anjou István)
1332. (Ákos Mikcs)
1336. december 21. után (Ákos Mikcs)
1337. március 12. előtt (Ákos Mikcs)
1337. április 3. (Ákos Mikcs)
1361. július 1. (Paksi Leusták)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1372. június 15. (Durazzói Károly)
1367. május 11. előtt (Szécsi Miklós)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1343. március 6. előtt (Ákos Mikcs)
1346. december 6. előtt (Szécsi
Miklós)
1352. november 2. (Lackfi István)
1337. március 1. (Ákos Mikcs)
1360. október 10. (Paksi Leusták)
1373. augusztus 15. (Cudar Péter)

32 861

1344. november 11. (Hahót Miklós)

2
1/23
1/40
1/41
1/42
1/43
2/3
2/11
2/20
2/21
2/30

Dubica
35 140
Garig
35 174
35 204
35 207
35 208
35 215
35 222
35 231
35 240
35 241
35 250

1354. február 20. (Anjou István)
1346. május 1. (Hahót Miklós)
1353. június 23. (Hahót Miklós)
1353. július 5. előtt (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1354. december 6. (Hahót Miklós)
1362. április 3. (Paksi vLesuták)
1364. március 5. (Kanizsai István)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1369. június 15. előtt (Cudar Péter)
1375. május 8. (Cudar Péter)
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2/35
2/40

35 256
35 206

2/41
3/6
3/21
4/7

35 207
35 209
35 210
35 211
Kamenszka
35 191
Remete
34 368
34 350
34 963
Sztreza
34 636
34 637

1/5
¼
2/1
2/12
1/7
1/22
Collectio Kukuljevicsiana

35 850
35 851
35 853
35 856
35 858

1347. december 3. (Szécsi Miklós)
1372. november 1. (Szécsi Miklós)
1356. január 15. után (Bajor Margit)
1356. január 15. után (Bajor Margit)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)
1367. április 24. (Szécsi Miklós)

36 231

1342. március 12. (Ákos Mikcs)
1342. április 27. (Ákos Mikcs)
1346. szeptember 3. (Szécsi Miklós)
1351. október 26. előtt (Lackfi István)
1353. szeptember 14. előtt (Hahót
Miklós)
1354. március 13. előtt (Anjou István)
1346. július 6. (Hahót Miklós)
1353. november 27. (Anjou István)
1340. október 21. (Ákos Mikcs)
1353. május 29. (Anjou István)
1346. július 6. (Hahót Miklós)
1353. november 27. (Anjou István)
1377. január 28. (Cudar Péter)
Kétes datálású (Ákos Mikcs)
1351. június 25. (Lackfi István)
1348. július 28. előtt (Szécsi Miklós)
1351. június 25. (Lackfi István)
1332. április 26. (Ákos Mikcs)

36 451
4 134

1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1350. június 27. (Anjou István)

4 165

1350. augusztus 30. (Anjou István)

24 452

1372. január 21. előtt (Durazzói
Károly)

35 859
35 861
35 864
35 867
35 874
35 884
35 910
36 203
36 204
Acta ecclesiastica
64/20
68/167
Acta ecclesiastica ordinum
et monialium
VBUDA 15 17, Poson 64/12
Archivum familiae Nádasdy

1378. október 13. (Cudar Péter)
1353. július 5. előtt (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1380. június 11. körül (CudarPéter)
1380. július 22. előtt (CudarPéter)
1380. augusztus 6. után (Cudar Péter)
1353. július 5. (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
1354. január 7. (Hahót Miklós)
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Családi levéltárak
Balassa család
22/79
Batthyány család

65 760

Aszuágy 5/1/23
Csanyovc 5/3/267
Hrassina 4/4/25

Acta antiqua
103 283
100 083
100 049

Hrassina 4/4/26
Kristallócz 4/6/104/A
Kristallócz 4/6/96/A
Ludbreg 1/17/7

100 415
100 115
100 133
101 669

Ludbreg 1/17/6

101 676

Lukalaka 5/1/34
Mehence
MISC 5/8/274/C
MISC 4/7/162
Németújvár 2/41/195/1
Pekér 5/1/8
Szentandrás 4/9/359/1
Toplica 5/3/286

99 904
99 902
100 140
99 902
101 898
100 069
100 033
100 034
Jelzet nélküli
oklevelek
103 280
103 307
103 309
103 311
103 324
103 327
103 334
103 351
104 539
106 924
106 925

1357. (Paksi Leusták)
1353. augusztus 6. (Hahót Miklós)
1360. október 26. (Paksi Leusták)
1333. augusztus 20. (Ákos Mikcs)
1344. augusztus 22. (Hahót Miklós)
1347. március 10. (Szécsi Miklós)
1351. szeptember 21. (Lackfi István)
1330. április 25.
1366. szeptember 21. (Szécsi Miklós)
1347. február 18. (Szécsi Miklós)
1351. június 21. előtt (Lackfi István)
1351. június 27. (Lackfi István)
1362. május 13. előtt (Paksi Leusták)
1362. május 23. (Paksi Leusták)
1325. október 14. előtt (Ákos Mikcs)
1325. október 14. előtt (Ákos Mikcs)
1374. május 1. (Cudar Péter)
1325. október 14. előtt (Ákos Mikcs)
1341. február 11. (Ákos Mikcs)
1358. február 9. (Paksi Leusták)
1347. február 9. (Szécsi Miklós)
1347. március 27. (Szécsi Miklós)
1347. április 15. (Szécsi Miklós)
1351. augusztus 7. (Lackfi István)
1361. április 25. (Paksi Leusták)
1361. szeptember 3. (Paksi Leusták)
1360. november 16. (Paksi Leusták)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1370. augusztus 14. (Cudar György)
1372. április 8. (Durazzói Károly)
1379. július 12. előtt (Cudar Péter)
1379. július 12. (Cudar Péter)
1356-59. (Paksi Leusták)
1362. november 9. (Paksi Leusták)
1369. április 29. (Cudar Péter)

Bittó család
6

95 012

1366. október 6. előtt (Szécsi Miklós)
1366. október 25. (Szécsi Miklós)

Blagay család
32 A
32 B
36

66 514
66 515
66 520

1352. november 14. (Lackfi István)
1352. november 14. (Lackfi István)
1357. október 15. (Paksi Leusták)
1357. november 8. (Paksi Leusták)
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46
55
Esterházy család hercegi
ága
32 E 281
42 A 5
42 B 8
Festetics család
1.
108

26 A
26 I
Hunyadi család
63

66 534
66 538

1374. május 13. előtt (Cudar Péter)
1380. október 1. előtt (Cudar Péter)

Repositorium
87 514
86 995
87 539

1378. október 6. (Cudar Péter)
1327. szeptember 16. (Ákos Mikcs)
1345. június 23. (Hahót Miklós)

Körös
91 415
Miscellenea
91 826

Zala
91 417
91 451
37 586

1350. május 25. (Anjou István)
1331. július 23. (Ákos Mikcs)
1331. november 18. (Ákos Mikcs)
1360. november 3. előtt (Paksi
Leusták)
1360. november 18. után (Paksi
Leusták)
1361. május 23. után (Paksi Leusták)
1363. szeptember 10. előtt (Paksi
Leusták)
1363. szeptember 10. (Kanizsai
István)
1367. január 13. után (Szécsi Miklós)
1367. június 13. előtt (Szécsi Miklós)
1368. április 2. (Szécsi Miklós)
1331. április 7. (Ákos Mikcs)
1361. augusztus 1. után (Paksi
Leusták)
1350. augusztus 27. (Anjou István)
1350. május 17. (Anjou István)
1347. január 15. (Szécsi Miklós)
1347. január 15. (Szécsi Miklós)
1335. augusztus 27. (Ákos Mikcs)
1360. november 19. (Paksi Leusták)

472

37 580

Kállay család
1300/984
1300/1655
Máriássy család

51 575
52 256

1351. február 14. (Lackfi István)
1377. szeptember 24. (Cudar Péter)

vegyes iratok
60 262

1350. június 29. (Anjou István)

bashalmi levéltár
94 416
94 423
94 424
94 435

1340. május 26. előtt (Ákos Mikcs)
1354. április 7. (Anjou István)
1354. július 13. (Anjou István)
1340. július 7. (Ákos Mikcs)

119
Pongrácz család
1/16
1/23
1/24
1/35
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1372. október 6. előtt (Szécsi Miklós)
1372. október 17. (Szécsi Miklós)
1371. augusztus 11. előtt (Durazzói
Károly)
Rumy család
39/12

49 621

1362. április 1. előtt (Paksi Leusták)
1362. április 5. (Paksi Leusták)

Sallér család
84/1
Üchtritz-Amadé család
1/1/3

94 076

1349. március 10. (Szécsi Miklós)

90 341

1/1/7
3/1/148 (4.)

90 347
285 949

5/1/57

48 566

1325. április 14. (Felsőlendvai
Miklós)
1350. április 29. (Anjou István)
1325. április 14. (Felsőlendvai
Miklós)
1350. augusztus 14. előtt (István
herceg)

Zichy család
211 A 230

zsélyi levéltár
76 753

211 B 406
211 B 477
211 B 483
211 B 485
211 B 507
211 B 515
211 B 534

77 237
77 395
77 396
77 399
77 425
77 443
77 472

211 B 546
211 B 625

77 507
77 754

211 B 643

77 796

211 B 645
218 B 71
218 B 84

77 803
77 408
77 811

1344. szeptember 9. előtt (Hahót
Miklós)
1358. szeptember 10. (Paksi Leusták)
1367. augusztus 18. (Szécsi Miklós)
1367. augusztus 18. (Szécsi Miklós)
1368. január 20. (Szécsi Miklós)
1369. február 11. (Cudar Péter)
1370. január 2. (Cudar Péter)
1371. május 1. előtt (Cudar Péter)
1371. május 8. (Durazzói Károly)
1372. március 25. (Durazzói Károly)
1379. október 6. előtt (Cudar Péter)
1379. október 13. (Cudar Péter)
1380. szeptember 15. előtt (Cudar
Péter)
1380. október 3. (Cudar Péter)
1380. október 20. előtt (Cudar Péter)
1368. május 27. (Szécsi Miklós)
1381. január 30. előtt (Cudar Péter)
1381. január 30. (Cudar Péter)

Magyar Nemzeti
Múzeum, Törzsanyag
40 430
40 693
41 370

1323. szeptember 8. (Felsőlendvai
Miklós)
1335. május 9. (Ákos Mikcs)
1335. július 17. előtt (Ákos Mikcs)
1346. november 22. után (Szécsi
Miklós)
1354. augusztus 19. előtt (Hahót
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41 593
43 628

1897/13
40 636
41 850
41 868
Véghely
40 421
40 921
41 901
42 215
42 019
Nagy Imre
40 763

41 211
Jankovich
40 732
41 241
45 129

Szapáry
41 207
Békássy
41 217

Miklós)
1355. január 20. után (Hahót Miklós)
1355. július 8. előtt (Hahót Miklós)
1355. április 12. után (Hahót Miklós)
1355. február 25. után (Hahót Miklós)
1323. szeptember 8. (Felsőlendvai
Miklós)
1367. augusztus 13. (Szécsi Miklós)
1369. május 2. (Cudar Péter)
1370. június 13. (Cudar György)
1372. (Durazzói Károly)
1373. augusztus 15. (Cudar Péter)
1333. február 9. előtt (Ákos Mikcs)
1371. augusztus 10. (Durazzói Károly)
1372. (Durazzói Károly)
1323. május 30. (Felsőlendvai Miklós)
1343. szeptember 15. után (Hahót
Miklós)
1343. szeptember 18. (Hahót Miklós)
1372. április 10. előtt (Szécsi Miklós)
1381. október 8. előtt (Cudar Péter)
1376. október 7. előtt (Cudar Péter)
1335. augusztus 8. után (Ákos Mikcs)
1336. március 6. után (Ákos Mikcs)
1337. február 23. után (Ákos Mikcs)
1337. március 9. után (Ákos Mikcs)
1337. március 24. után (Ákos Mikcs)
1337. augusztus 29. (Ákos Mikcs)
1337. április 7. (Ákos Mikcs)
1337. június 15. után (Ákos Mikcs)
1353. június 8. (Hahót Miklós)
1336. december 14. (Ákos Mikcs)
1354. május 15. (Anjou István)
1350. október 10. (Anjou István)
1353. május 29. (Anjou István)
1353. április 11. (Anjou István)
1353. május 14. (Anjou István)
1353. május 19. (Hahót Miklós)
1353. június 3. (Anjou István)
1353. augusztus 1. előtt (Hahót
Miklós)
1353. augusztus 12. (Hahót Miklós)
1354. január 8. után (Hahót Miklós)
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Zarka
41 332

1357. december 13. (Paksi Leusták)
1358. január 24. (Paksi Leusták)

Gyűjteményekből
Ismeretlen provenienciájú
iratok
25 790

1329. július 17. (Ákos Mikcs)
1343. június 12. (Hahót Miklós)

107 490

1358. március 20. (Paksi Leusták)

Csánki Dezső gyűjtemény

Vas Megyei Levéltár
Vegyes letétek
119. sz.
Erdődy család vépi levéltára
16/766

261 640

1343. október 8. (Hahót Miklós)

261 771

1324. július 6. előtt (Felsőlendvai
Miklós)
1327. október 8. (Ákos Mikcs)

Vasvári káptalan OL LITT
INST
12/2

262 541

1377. április 1. (Cudar Péter)

201 713
201 775

1325. február 3. (Felsőlendvai Miklós)
1350. augusztus 12. (Anjou István)

264 725

1353. május 8. előtt (Anjou István)
1353. május 22. (Anjou István)

Győr-Moson-Sopron
Megyei Levéltár
Soproni levéltára
Sopron város
(Diplomatarium)
79.
141
Sopron vármegye
4506
Csornai konvent hiteleshelyi
levéltára
5640/87
5640/145

Copiae litterarum
286 775

1326. szeptember 8. (Ákos Mikcs)
1357. január 24. (Paksi Leusták)

MTA Kézirattár
Oklevélgyűjtemény
139.

243 784

1356-59. (Paksi Leusták)

Somogy Megyei
Levéltár
Mohács előtti oklevelek
gyűjteménye
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Jankovich család

268 253

1352. november 18. (Lackfi István)

254 164

1354. november 6. (Bajor Margit)

D-I/13
D-I/20
D-II/3
D-II/80

230 097
230 104
230 168
230 242

D-III/50
D-III/70

230 302
230 322

D-III/90
D-IV/2
D-IV/4
D-IV/6
D-IV/10
D-IV/15

230 340
230 373
230 375
230 377
230 381
230 386

D-IV/16
D-IV/23
D-IV/25
D-IV/35
D-IV/36

230 387
230 394
230 396
230 406
230 407

D-IV/38
D-IV/54
D-IV/58
D-IV/59

230 409
230 424
230 428
230 429

D-IV/62
D-V/4
D-V/5

230 432
230 447
230 448

D-V/6
D-V/8
D-V/15

230 449
230 453
230 460

D-V/31

230 476

1353. május 28. (Anjou István)
1325. augusztus 1. (Ákos Mikcs)
1376. szeptember 15. (Cudar Péter)
1342. március 12. (Ákos Mikcs)
1353. május 8. előtt (Anjou István)
1353. május 13. (Hahót Miklós)
1376. szeptember 15. (Cudar Péter9
1329. június 22. előtt (Ákos Mikcs)
1329. június 22. (Ákos Mikcs)
1333. szeptember 14. (Ákos Mikcs)
1341. április 12. (Ákos Mikcs)
1341. április 19. (Ákos Mikcs)
1342. április 13. (Ákos Mikcs)
1342. augusztus 9. (Ákos Mikcs)
1343. december 13. előtt (Hahót
Miklós)
1343. február 26. előtt (Ákos MIkcs)
1345. január 6. (Hahót Miklós)
1345. augusztus 21. (Hahót Miklós)
1354. június 26. (Hahót Miklós)
1346. július 6. (Hahót Miklós)
1353. november 27. (Anjou István)
1355. január 20. (Bajor Margit)
1347. április 15. (Szécsi Miklós)
1353. május 8. előtt (Anjou István)
1349. március 7. előtt (Szécsi Miklós)
1349. május 1. előtt (Szécsi Miklós)
1349. május 6. (Szécsi Miklós)
1350. július 9. (Anjou István)
1355. március 1. (Bajor Margit)
1355. február 18. előtt (Hahót Miklós)
1355. március 8. (Hahót Miklós)
1355. október 14. (Hahót Miklós)
1355. november 30. (Bajor Margit)
1357. május 24. előtt (Paksi Leusták)
1357. június 11. (Paksi Leusták)
1328. október 16. (Ákos Mikcs)
1329. február 1. (Ákos Mikcs)
1340. november 15. (Ákos Mikcs)

Zala Megyei Levéltár
Mohács előtti oklevelek
gyűjteménye
338.

Horvát Tudományos
Akadémia Levéltára

272

D-V/36
D-V/37
D-V/39
D-V/66

230 481
230 482
230 484
230 511

D-V/69
D-V/70
D-V/81
D-V/84

230 514
230 515
230 526
230 529

D-V/86
D-V/106
D-V/107
D-VI/3

230 531
230 551
230 552
230 558

D-VI/4

230 559

D-VI/11

230 566

D-VI/13
D-VI/17

230 568
230 572

D-VI/21

230 576

D-VI/26
D-VI/32

230 581
230 587

D-VI/38
D-VI/45
D-VI/48
D-VI/74

230 593
230 600
230 604
230 630

D-VI/100
D-VI/103
D-VIIA/59

230 655
230 658
230 721

D-XVIII/86

231 912

1344. április 22. (Hahót Miklós)
1353. május 22. (Anjou István)
1360. november 19. (Paksi Leusták)
1361. január 31. (Paksi Leusták)
1361. szeptember 13. (Paksi Leusták)
1367. július 1. előtt (Szécsi Miklós)
1367. július 26. (Szécsi Miklós)
1367. július 24. (Szécsi Miklós)
1367. június 30. (Szécsi Miklós)
1369. június 2. előtt (Cudar Péter)
1367. július 24. (Szécsi Miklós)
1369. június 27. előtt (Cudar Péter)
1369. június 27. (Cudar Péter)
1370. március 24. (Cudar Péter)
1372. május 1. (Durazzói Károly)
1372. december 8. (Szécsi Miklós)
1372. március 31. előtt (Szécsi Miklós)
1373. május 8. (Cudar Péter)
1372. március 30. előtt (Szécsi Miklós)
1373. május 8. (Cudar Péter)
1372. december 9. (Szécsi Miklós)
1373. szeptember 19. előtt (Cudar
Péter)
1373. október 20. (Cudar Péter)
1374. február 3. (Cudar Péter)
1374. február 1. (Cudar Péter)
1374. november 17. előtt (Cudar
Péter)
1374. november 17. (Cudar Péter)
1374. február 13. előtt (Cudar Péter)
1374. március 26. (Cudar Péter)
1376. február 19. (Cudar Péter)
1357. április 12. előtt (Paksi Leusták)
1357. október 30. előtt (Paksi Leusták)
1357. november 10. (Paksi Leusták)
1379. október 13. (Cudar Péter)
1380. április 17. (Cudar Péter)
1380. május 10. (Cudar Péter)
1340. március 29. előtt (Ákos Mikcs)
1340. március 30. (Ákos Mikcs)
1374. február 3. (Cudar Péter)
1380. október 9. előtt (Cudar Péter)
1343. február 27. előtt (Ákos Mikcs)
1374. február 5. (Cudar Péter)
1352. november 18. (Lackfi István)
1362. május 5. (Paksi Leusták)

Nadbiskupski Arhiv,
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Zagreb
Középkori oklevelek
DEC 3

252 035

DEC 4
DEC 6
DEC 15
DEC 104
DON 9
DON 10
DON 11
DON 13
DON 14

252 036
252 038
252 046
268 013
252 343
252 344
252 345
252 347
252 348

JUR 8
JUR 48
PRIV 29

252 142
252 180
251 997

PRIV 47
PRIV 48 A
PRIV 59
Tenor privilegiorum
monasterii Beatae Virginis
Mariae de Toplica

252 015
252 181
252 027
283 328

Liber privilegiorum

283 555

1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1334. augusztus 21. (Ákos Mikcs)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1374. május 10. 8Cudar Péter)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1334. március 22. előtt (Ákos Mikcs)
1336. augusztus 4. (Ákos Mikcs)
1336. november 11. (Ákos Mikcs)
1341. február 9. (Ákos Mikcs)
1343. augusztus 20. előtt (Hahót
Miklós)
1369. április 29. (Cudar Péter)
1350. február 20. (Ugali Pál)
1350. február 20. (Ugali Pál)
1350. február 17. előtt (Anjou István)
1344. április 13. (Hahót Miklós)
1350. február 20. (Ugali Pál)
1344. április 13. (Hahót Miklós)
1323. október 2. (Felsőlendvai
Miklós) /No. 22./
1350. március 6. (Ugali Pál) /No. 16./
1360. november 16. után (Paksi
Leusták) /No. 47./
1360. november 16. után (Paksi
Leusták) /No. 45./
1361. május 16. (Paksi Leusták) /No.
47./
1361. május 16. (Paksi Leusták) /No.
45./
1364. június 13. (Kanizsai István) /No.
66./
1364. június 15. (Kanizsai István) /No.
65./
1327. június 24. (Ákos Mikcs)
1327. október 12. (Ákos Mikcs)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1328. október 28. (Ákos Mikcs)
1333. augusztus 7. (Ákos Mikcs)
1339. október 31. (Ákos Mikcs)
1343. október 22. (Hahót Miklós)
1343. október 23. (Hahót Miklós)
1345. augusztus 24. (Hahót Miklós)
1345. október 20. (Hahót Miklós)
1345. október 20. (Hahót Miklós)
1346. augusztus 3. (Szécsi Miklós)
1346. augusztus 15. (Szécsi Miklós)
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1346. augusztus 16. (Szécsi Miklós)
1347. augusztus 18. (Szécsi Miklós)

Hravatski Državni
Archiv
Documenta medievalia varia
63
218 559
92
218 588
863
868

219 379
219 384

1356. január 10. (Bajor Margit)
1378. október 13. (Cudar Péter)
1379. január 13. után (Cudar Péter)
1329. június 29. (Ákos Mikcs)
1346. szeptember 4. (Szécsi Miklós)
1347. július 24. (Szécsi Miklós)

Archivum Capituli
Zagrabiensis
G 20/388
O 79
P8
T 184

Acta loci credibilis
Ser I.
255 644
275 018
275 022
275 112

21.

Acta loci credibilis
Ser II.
255 670

25

255 673

2/6
2/6/A

Acta antiqua
256 132
256 133

2/7

256 134

2/15
2/15A
5/22A

256 140
256 141
256 202

10/68
13/96
14/22
23/4
23/6

256 348
256 379
256 382
256 482
256 484

1354. január 7. (Hahót Miklós)
1336. december 10. (Ákos Mikcs)
1325. július 8. előtt (Ákos Mikcs)
1361. szeptember 3. előtt (Paksi
Leusták)
1374. április 8. előtt (Cudar Péter)
1374. június 10. előtt (Cudar Péter)
1375. január 13. előtt (Cudar Péter)
1375. április 4. előtt (Cudar Péter)
1375. május 7. előtt (Cudar Péter)
1375. július 1. előtt (Cudar Péter)
1376. június 23. (Cudar Péter)
1380. augusztus 24. után (Cudar
Péter)
1380. október 31. előtt (Cudar Péter)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1346. augusztus 16. (Szécsi Miklós)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1346. augusztus 16. (Szécsi Miklós)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1328. október 25. (Ákos Mikcs)
1358. április 24. előtt (Paksi Leusták)
1358. május 12. (Paksi Leusták)
1380. augusztus 23. (Cudar Péter)
1353. május 28. (Anjou István)
1344. január 23. (Hahót Miklós)
1353. október 18. (Hahót Miklós)
1347. február 24. (Szécsi Miklós)
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23/7

256 485

23/24
23/51
23/62
31/45

256 497
256 515
256 525
256 612

52/11
55/2

256 674
256 676

55/20
56/2
92/48
95/6
100/32
Szám nélkül

256 689
256 698
256 873
256 900
256 963
257 258
Liber acclavatus
seu statutorum
Zagrabiensi
291 740

Archivum communitatis
nobilium de Turopolje:
Diplomata et donationes
I/39

267 908

I/61
I/64
I/70
I/71
I/85
I/86
II/298

267 911
267 912
267 914
267 915
267 918
267 919
267 980

1379. (Cudar Péter)
1350. február 17. előtt (Hahót Miklós)
1350. február 17. előtt (Szécsi Miklós)
1350. február 17. előtt (Ugali Pál)
1350. április 9. (Ugali Pál)
1355. december 20. (Bajor Margit)
1328. július 13. (Ákos Mikcs)
1370. március 28. (Cudar Péter)
1379. július 1. előtt (Cudar Péter)
1379. augusztus 2. előtt (Cudar Péter)
1379. augusztus 5. (Cudar Péter)
1358. augusztus 22. (Paksi Leusták)
1361. június 25. előtt (Paksi Leusták)
1361. június 25. előtt (Paksi Leusták)
1361. augusztus 16. (Paksi Leusták)
1358. május 15. (Paksi Leusták)
1336. december 20. (Ákos Mikcs)
1328. július 13. (Ákos Mikcs)
1355. december 20. (Bajor Margit)
1361. augusztus 16. (Paksi Leusták)
1358. május 15. (Paksi Leusták)
1358. augusztus 22. (Paksi Leusták)

1345. január 1. előtt (Hahót Miklós)ű
1345. január 1. (Hahót Miklós)
1353. október 18. (Hahót Miklós)
1353. október 18. (Hahót Miklós)

1324. január 26. (Felsőlendvai
Miklós)
1326. július 4. (Ákos Mikcs)
1347. március 5. (Szécsi Miklós)
1349. május 29. (Szécsi Miklós)
1354. december 2. (Bajor Margit)
1354. december 4. (Bajor Margit)
1371. április 16. (Durazzói Károly)
1371. április 28. (Durazzói Károly)
1335. augusztus 27. (Ákos Mikcs)
1360. november 19. (Paksi Leusták)

Grad Križevci
1.
Grad Koprivnica
1/1

Diplomata
267 981

1351. június 25. (Lackfi István)

Oklevelek
267 987

1338. május 3. (Ákos Mikcs)
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1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
Diplome, Privilegia regni
3.
5.
Obitelj Draskovic
45/9

267 988
267 989
267 990
267 991
267 992

1353. március 10. (Anjou István)
1353. december 8. (Anjou István)
1354. január 6. (Anjou István)
1355. április 27. (Bajor Margit)
1353. március 10. (Anjou István)

268 067
268 069

1349. április 29. (Szécsi Miklós)
1325. július 8. előtt (Ákos Mikcs)

Archivum maius
233 345
283 671
233 098

1352. november 14. (Lackfi István)
1362. május 5. (Paksi Leusták)
1326. szeptember 8. (Ákos Mikcs)
1342. október 9. előtt (Ákos Mikcs)

276 850
276 990

1361. május 20. (Paksi Leusták)
1352. december 4. (Lackfi István)

277 894

1340. április 24. (Ákos Mikcs)

279 533

1342. november 11. (Ákos Mikcs)

286 093

1380. augusztus 20. (Cudar Péter)

Diplomata
12.
19.

255 424
255 425

16.

255 429

20.
26.

255 432
255 436

1333. április 29. (Ákos Mikcs)
1333. április 29. (Ákos Mikcs)
1352. december 5. (Lackfi István)
1343. július 12. (Hahót Miklós)
1343. július 4. előtt (Hahót Miklós)
1343. augusztus 8. (Hahót Miklós)
1355. március 1. (Bajor Margit)
1377. május 9. (Cudar Péter)

12/13
12/14
Obitelj Oršic
21/53
s. n.
Plemicka opcina Cvetkovic
F
Depositi: Obitelj Bešenic
Kaseta 1/1
Plemicka opcina Sv. Jelena
Koruska
17.

Istorijski Arhiv
Grada Zagreba

Istorijski Arhiv
Varaždin
Arhiv casmanskoga Kaptola
17.
32
Grad Varaždin, Radikalni
Arhiv
11/159

Acta antiqua
282 336
282 351

1359. március 13-április 4. (Paksi
Leusták)
1381. október 8. előtt (Cudar Péter)

288 036

1360. december 27. (Paksi Leusták)
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Istirijski Arhiv
Zadar
Spisi i pergamene
samostana Sv. Kresevana u
Zadru
2/A/26

285 566

1351. június 15. előtt (Lackfi István)

Oklevelek
273 803
226 960

1350. június 27. (Anjou István)
1350. május 2. (Anjou István)

249 099

1350. október 22. (Anjou István)

266 805

1374. május 10. (Cudar Péter)

283 711
283 739

1340. július 7. (Ákos Mikcs)
1342. augusztus 9. (Ákos Mikcs)

Štátny Ústredny
Archiv SR Bratislava
Pozsonyi káptalan
hiteleshelyi levéltára
7/1/11
28/1/18

Státní Archiv v Brne
Seilernové
Rodinny Archiv (Archiv
Révayu a Serényiu)
24

Štátny Oblastný
Archiv v Nitre
Mednyánszky család beckói
levéltára
63

Zentralarchiv des
Deutschen Ordens,
Wien
Magyar vonatkozású
oklevelek (Urkunden)
17.
45.
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Rövidítésjegyzék

•

AA = Acta antiqua

•

ACZ = Archivum Capituli Zagrabiensis

•

A.HAZU = Arhiv Hravatske Akademije, Zagreb

•

ALC = Acta loci credibilis

•

A.O. = Nagy Imre – Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori Okmánytár. Codex
diplomaticus Hungaricus Andegavensis I-VII. Budapest, 1878-1920.

•

Anjou-oklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore
regum Andegavensium illustrantia. Főszerkesztő: Kristó Gyula. BudapestSzeged, 1990-

•

Bak, Történeti topográfia = Bak Borbála, Magyarország történeti
topográfiája. Budapest, 1997. /História könyvtár – Monográfiák 9/I./

•

Bárczay = Bárczay Oszkár, A heraldika kézkönyve. Budapest, 1897.

•

Békeszerződések = Köblös József – Süttő Szilárd – Szende Katailn, Magyar
békeszerződések, 100-1526. Pápa, 2000.

•

Bertényi, Anjou-kor = Bertényi Iván, Magyarország az Anjouk-korában.
Budapest 1987. /Magyar História/

•

Bertényi, Ítélőmester = Bertényi Iván, A nádori és az országbírói ítélőmester
bírósági működése a XIV. században. In.: Levéltári Szemle XXXV. (1964)
187-203. p.

•

Bertényi, Nagy Lajos = Bertényi Iván, Nagy Lajos király. Budapest, 1989.
/Népszerű történelem/

•

Bertényi, Országbíró = Bertényi Iván, Az országbírói intézmény története a
XIV. században. Budapest 1976.

•

Bertényi, Pecséttan = Bertényi Iván, Pecséttan. In.: A történelem
segédtudományai.

Szerk.:

Bertényi

Iván.

Budapest,

1998.

/A

történettudomány kézikönyve 1./ 279-304. p.
•

Bertényi, Szepesi = Bertényi Iván, Szepesi Jakab országbíró. A magyar
királyi kuriai bíráskodás történetéhez a XIV. században. (Bölcsészdoktori
értekezés) Budapest, 1963.
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•

Bertényi, Tizennegyedik = Bertényi Iván, A tizennegyedik század története.
Budapest, 2000. /Magyar századok/

•

BGL = Hans Wagner – Irmtraut Lindeck-Pozza, Urkundenbuch des
Burgenlandes und der angrezenden Gebiete der Komitate Wieselburg,
Ödenburg und Eisenburg. I-IV. Graz-Köln-Wien 1955-1985.

•

Bogdán, Papíripar = Bogdán István, A magyarországi papíripar története
1530-1900. Budapest, 1963.

•

Bojničić = knini Bojničić Iván, Az oklevélhamisítás a középkorban
különösen Magyarországon és társországaiban. Zágráb, 1880.

•

Bónis, 1971. = Bónis György, A jogtudó értelmiség a Mohács előtti
Magyarországon. Budapest, 1971.

•

Bónis, Kúriai irodák = Bónis György, A kúriai irodák munkája a XIV. és XV.
században. In.: Levéltári Közlemények. 34. (1963) 197-243. p.

•

Borsa, 1946 = Borsa Iván, A középkori oklevelek regesztázása. (Függelék: a
Kölcsey család levéltárának középkori oklevelei) In.: LK XXIV. (1946) 4770. p.

•

Cod. Blag. = A Blagay-család oklevéltára, beveztő tanulmánnyal a család
történetéhez. Szerk.: Thallóczy Lajos és Barabás Samu. Bp. 1897.
/Monumenta Hungariae Historica. 28. kötet./

•

Collectio Hevenessiana = Eötvös Lorand Tudományegyetem Könyvtára,
Budapest, Collectio Hevenessiana

•

Csukovits,

Írástudók

=

Csukovits

Enikő,

A

középkori

írástudók

„munkaideje”. In.: Levéltári Közlemények. 63. (1992) 3-14. p.
•

DAZg = Državni Arhiv Zagreb

•

DEA = Magyar diplomácziai emlékek az Anjou korból, II. kötet. Szerk:
Wenczel Gusztáv, Budapest, 1875.

•

DEC= Decretalia

•

Dercsényi, Nagy Lajos = Dercsényi Dezső, Nagy Lajos király. Budapest
1990. /Az Akadémiai Kiadó Reprint sorozata/

•

DF = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény,
Budapest

•

DL = Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár, Budapest

•

DMV = Documenta Mediaevalia Varia
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•

DON = Donationes

•

Engel CD = Engel Pál, Magyarország világi archontológiája 1301-1457.
Budapest, 1996.

•

Engel, 1988. = Engel Pál, Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az
oligarchák ellen (1310-1323). In.: Századok, 1988. 89-146. p.

•

Engel, Honor = Engel Pál, Honor, vár, ispánság. In.: Századok CXVI (1982)
880-922. p. és Engel Pál, Honor, vár, ispánság /Millenniumi magyar
történelem – Historikusok/ Budapest, 2003. 101-161. p.

•

Engel, Szent István = Engel Pál, Szent István birodalma. A középkori
Magyarország története. Budapest, 2001. /História Könyvtár – Monográfiák
17./

•

Érszegi, Paleográfia = Érszegi Géza, Paleográfia. In.: In.: A történelem
segédtudományai.

Szerk.:

Bertényi

Iván.

Budapest,

1998.

/A

történettudomány kézikönyve 1./ 117 – 141. p.
•

F CD = Georgius Fejér, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac
civilis. I-XI. Budae, 1829-1844.

•

Farlati = Daniel Farlati, Illyrici sacri tomi VIII. Venetiis 1751-1819.

•

Fejárpataky-Áldásy = Fejérpataky László – Áldásy Antal, Pápai oklevelek.
Budapest, 1926. /A magyar történettudomány kézikönyve II/4./

•

Fekete-Nagy-Borsa, Balassa = A Balassa család levéltára 1193-1526. Fekete
Nagy Antal kézirata alapján sajtó alá rendezte és szerkesztette: Borsa Iván.
(A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 18.)
Budapest, 1990

•

Fügedi, Könyörülj = Fügedi Erik, „Könyörülj, bánom, könyörülj …”.
Budapest, 1986. /Labirintus könyvek/

•

Geszetlyi-Rácz, Antik gemma = Gesztelyi Tamás, Rácz György, Antik
gemmapecsétek a középkori Magyarországon – Antike Gemmensiegel in
mittelalterlichen Ungarn. /ΑΓΑΘΑ XIX./. Debrecen 2006.

•

Grbovi = Vlasta Brajković, Grbovi, grbovnice, rodoslovlja. Katalog zbirke
grbova, grbovnica i rodoslovlja. Zagreb, 1995.

•

Gulin, Sfragistika = Ante Gulin, Hrvatska crkvena srednjovjekovna
sfragistika. Zagreb, 1998.

•

GYMSML = Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára
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•

Györffy = Györffy György, Szlavónia kialakulásának oklevélkritikai
vizsgálata. In.: Levéltári Közlemények 41. (1970), 223-240. p.

•

Halász, Anjou István herceg = Halász Éva, Anjou István herceg (1332-1354).
In.: Fons. Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. XII. évfolyam
(2005)/1. sz. 29-70. p.

•

Halász, Bajor Margit = Halász Éva, Bajor Margit hercegnő (1325-1374)
magyarországi tevékenysége. In.: Turul 2005 (79. évf.) 109-116. p.

•

Halász, Körösi = Halász Éva, A körösi ispánok oklevéladó tevékenysége
1323-1381 között, regesztákkal. (Kézirat)

•

Házi = Házi Jenő, Sopron szabad királyi város története. I. rész 1-7. II. rész 16. Oklevelek. Sopron, 1921-1943.

•

HDA = Hravatski Državni Arhiv, Zagreb

•

Héderváry = Radvánszky Béla, Závodszky Levente, A Héderváry-család
oklevéltára. Budapest, 1909.

•

Hegedűs, Tornagallér = Hegedűs András, A tornagallér használata I. Károly
király pecsétjein. In.: Megpecsételt történelem – Középkori pecsétek
Esztergomból. Szerk.: Hegedűs András. Esztergom, 200. 6-10. p.

•

HO = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius I-VIII. Győr-Budapeszt.
1865-1891.

•

Hóman-Szekfű = Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I-VII.
Budapest, é. n.

•

Iványi, Teleki = Iványi Béla, A római szent birodalmi széki gróf Teleki
család gyömrői oklevéltára. Archivum Gyömrőense gentis comitum Teleki de
Szék. Szeged, 1931.

•

Jakó, Írástörténet = Jakó Zsigmond – Radu Manolescu, A latin írás története.
Budapest, 1987.

•

Janits = Janits (Borsa) Iván, Az erdélyi vajdák igazságszolgáltató és
oklevéladó működése 1526-ig. Budapest, 1940. /A Pázmány PéterTudományegyetem

Történelmi

szemináriumának

kiadványai

18.

sz.

(Oklevél– és címertani tanszék)/
•

JUR = Juridica

•

Kállay = A nagykállói Kállay-család levéltára. (Az oklevelek és egyéb iratok
kivonatai.) I-II. Budapest 1943.
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•

Karácsonyi = Karácsonyi János, A magyar nemzetségek a XIV. század
közepéig. Budapest, 1900.

•

Karácsonyi, Die ersten Lónyay = Karácsonyi János, Die ersten Lónyay,
Pozsony, 1912.

•

Karácsonyi, Halvány vonások = Karácsonyi János, Halvány vonások hazánk
Szent István korabeli határairól. In.: Századok 95. évf. (1901) 10. sz. 9911008. p.

•

Karácsonyi, Szent László = Karácsonyi János, Szent László meghódítja a régi
Szlavóniát. In.: Értekezések a történeti tudományok köréből. Szerk.:
Fejérpataky László. XXIV/2. szám. 1-34. p. Budapest, 1916.

•

Karbić, Defining = Damir Karbić, Defining the position of Croatia during the
restoration of royal power (1345-1361). An outline. In.: …The Man of Many
Devices, Who Wandered Full Many Ways… (Festchrift in Honor of János M.
Bak.) Ed.: Balázs Nagy, Marcell Sebők. hn. én. 520-526. p

•

Károly Róbert = Károly Róbert emlékezete. A szövenyagaot válogatta,
szerkesztette, a bevetőt és a jegyzetek írta Kristó Gyula és Makk Ferenc.
Budapest, 1988.

•

Katona, Hist. crit. = Stephanus Katona, Historia critica regum Hungariae.
Pestini-Budae 1779-1817.

•

Kerchelich, Hist. eccl. Zagr. = Balthasar Adamus Kercselich de Corbavia,
Historiarum cathedralis ecclesiae Zagrabiensis partis primae tomus I.
Zagrabiae [1760]

•

Kerchelich, Not. praelim. = Balthasar Adamus Kercselich de Corbavia, de
regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae praeliminares. Zagrabiae. é.n.

•

Klaić, Izvori = Nada Klaić, Izvori za hravatsku povijest do 1526 godine.
Zagreb, 1972.

•

Klaić, Povijest = Nada Klaić, Povijest hravtata u srednjem vijeku. Zagreb,
1990.

•

KMTL = Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század) Főszerk.: Kristó
Gyula. Budapest, 1994.

•

Korbuly, 1868 = Korbuly Imre, A báni méltóság. Pest, 1868.
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•

Korbuly, 1869 = Korbuly Imre, A báni méltóság eredetétől kezdve
napjainkig. In.: Győri történelmi és régészeti füzetek. IV. kötet, III. és IV.
füzet. Győr 1869.

•

Koszta, Pozsega = Koszta László, A pozsegai káptalan hiteleshelyi
tevékenysége 1353-ig. A közhitelű oklevéladás kezdete. In.: Századok 132.
(1998) 3- 46.p.

•

Kristó, 1988. = Kristó Gyula, Az Anjou-kor háborúi. Budapest, 1988.

•

Kristó, Hercegség = Kirstó Gyula, a XI. századi hercegség története
Magyarországon. Budapest, 1974.

•

Kristó, Különkormányzat = Kristó Gyula, Különkormányzat az Árpád-kori
Drávántúlon és Erdélyben. In.: Kristó Gyula, Tanulmányok az Árpád-korról.
Budapest, 1983. /Nemzet és emlékezet/ 208-240. p.

•

Kristó,

Széttagolódás

=

Kristó

Gyula,

A

feudális

széttagolódás

Magyarországon. Budapest, 1979.
•

Kristó, Tájszemlélet = Kristó Gyula, Tájszemlélet és térszervezés a középkori
Magyarországon. Szeged, 2003. /Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 19./

•

Kristó,

Vármegyék

=

Kristó

Gyula,

A

vármegyék

kialakulás

Magyarországon. Budapest, 1988. /Nemzet és emlékezet/
•

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

•

Kumorovitz, 1936. = Kumorovitz L. Bernát, Az authentikus pecsét. In.: Turul
1936, 45-68. p.

•

Kumorovitz, 1993. = Kumorovitz L. Bernát, A magyar pecséthasználat
története a középkorban. Budapest, 1993.

•

Küküllei = Küküllei János, Lajos király krónikája. Fordította: Kristó Gyula,
Budapest, 2000. /Millenniumi Magyar Történelem – források/

•

Lasz. = Emilius Laszowski, Monumenta historica nob. communitatis
Turoploje olim „Campus Zagrabiensis” dictae. I. 1225-1466. Zagrabiae 1904.

•

Levéltártörténet = A magyar levéltártörténet kronológiája 1000-2000. Szerk.:
Dóka Klára, Müller Veronika, Réfi Oszkó Magdolna. Budapest, 2000.

•

LK = Levéltári Közlemények

•

Lónyay = Karácsonyi János, az első Lónyayak. Családtörténeti tanulmány.
Nagyvárad 1904.
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•

Lopašić, Oko Kupe i Korane = Radoslav Lopašić, Oko Kupe i Korane,
Mjestopisne i poviestne crtice. Zagreb 1895.

•

Lopašić- urbari= Lopašić, Radoslav, Hrvatski urbari, Zagreb, 1894.

•

Lucius = Joannes Lucius = De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex.
Amsterdami 1676.

•

Mályusz, Krónika = Mályusz Elemér, Királyi kancellária és krónikaírás a
középkori Magyarországon. Budapest, 1973. /Irodalomtörténeti füzete 79.
sz../

•

Mályusz, Pálosok = Mályusz Elemér, A szlavóniai és horvátországi
középkori pálos kolostorok oklevelei az orsz. levéltárban. I-XI. közlemények.
In.: Levéltári Közlemények, IV-XIII. (1926-1935). (Ide a pontos jelzeteket
felvinni)

•

Matijević Sokol, Struktura = Mirjana Matijević Sokol, Struktura i
diplomatička analiza isprava Kninskog kaptola. In: Radovi zavoda za
povijesne znanosti HAZU U Zadru, 36 (1994), Zadar. 69-85. p.

•

Megpecsételt történelem = Megpecsételt történele Középkori pecsétek
Esztergomból. Szerk. Hegedűs András. Eszetergom, 2000.

•

Mezey = Mezei László, Paleográfia. A latin írás története. Könyv- és
oklevélpaleográfiai áttekintés. Budapest, 1962.

•

MISC = Miscellanea

•

MKA = Magyar Országos Levéltár, Magyar Kamara Arhívuma

•

MNM = Magyar Nemzeti Múzeum

•

MOL = Magyar Országos Levéltár

•

MOL-CD = A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DLDF 4.2) Szerkesztette: Rácz György, Budapest 2003. (CD-ROM)

•

MOL pecsétmutató = [Csánki Dezső,] A Magyar Királyi Országos Levéltár
Diplomatikai Osztályában őrzött pecsétek mutatója. Tizenkét fénynyomatú
táblával. Budapest, 1889.

•

Mon. Hist. Ep. Zagr. = Monumenta historica episcopatus Zagrabiensis
(Povjestni spomenici Zagrebačke biskupije) Ed.: Johannes Bapt. Tkalčić. I-II.
Zagreb, 1873-1874.

•

MTT = Magyar Történelemi Tár. Pest-Budapest. 1855-1934.
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•

Nagy Imre - Véghely Dezső - Nagy Gyula, Zala vármegye története.
Oklevéltár. I-II. Budapest 1886-1890.

•

NAZ = Nadbiskupski Arhiv, Zagreb

•

Névtelen = Névtelen szerző, Geszta Lajos királyról. Fordította: Kristó Gyula,
Budapest, 2000. /Millenniumi Magyar Történelem – források/

•

NRA = Neo Regestrata Acta

•

Nyáry = Nyáry Albert, A heraldika vezérfonala. Budapest, 1886.

•

Nyers = Nyers Lajos, A nádor bírói és oklevéladó működése a XIV.
században (1307-1386). Kecskemét 1934. /Palaestra Calasanctiana – A
piaristák doktori értekezései az 1932. évtől. 4. szám/

•

Perger = Bé vezetés A’ diplomatikába vagy is az oklevél esméret
tudományába,

mellyet

TT.

Schwartner

Márton

úr

után,

némelly

változtatásokkal ’s hasznos bővítésekkel magyar nyelven kiadott Perger János
Bihar vármegyei fi ’s a tekéntetes királyi táblánál hites ügyvéd. 1821.s
•

Pesty, 1868 = Pesty Frigyes, Korbuly Imre: A báni méltóság, tekintettel a
horvát-, dalmát- és tótországi, nemkülönben a szörényi, bosnyákországi,
macsói, sói, ozorai, bronchi, kruchói, bolgárországi, nándorfehérvári,
zreberniki, jajczai, szabácsi, és szerémi bánságok történelmi és közjogi
viszonyaira. Pest, 1868. (Könyvisertetés). In.: SZ 2 (1868) 648-655. p.

•

Pesty, Macsói = Pesty Frigyes, A macsói bánok. In.: SZ 9 (1875) 361-381. és
450-467. p.

•

Pesty, Nándor-fejérvári = Pesty Frigyes, Nándor-fejérvári, szreberniki, jajczai
bánok és barsi alaispánok. In.: SZ 9 (1875) 132-133. p.

•

Pesty Szörényi = Pesty Frigyes. A Szörényi Bánság és Szörény vármegye
története. I-III. Budapest, 1878.

•

Piti, Új elemek = Piti Ferenc, Új elemek a központi oklevélkiadásban az
1342. évi királyváltás után. In.: Középkortörténeti tanulmányok 5. Szeged,
2007. 129-132. p.

•

Pongrácz = Karácsonyi János, Oklevélkivonatok a szentmiklóssi és óvári gróf
Pongrácz család levéltárából. I. közlemény. Történelmi Tár 1896. 505-528. p.

•

Pór, Nagy Lajos = Pór Antal, Nagy Lajos 1326-1382. Budapest, 1892.

•

Pór, Pecséttani = Pór Antal Pecséttani újabb apróságok. In.: Turul 15 (1895)
10-19. sz.
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•

Pray = Syntagma historicum de sigillis regum et reginarum Hunagariae
pluribusque aliis auctore Georgio Pray. Budae 1805.

•

PRIV = Privilegiales

•

Šišić, Pregled = Ferdo Šišić, Pregled povijesti hravatskoga naroda. Zagreb,
1902.

•

Sjme Ljubić, Listine = Ljubić, Sjme, Listine o odnošajih između južnoga
slavenstva i mletačke republike. I-V. 960-1527. Zagreb 1868-1875.

•

Solymosi, Grafikus = Solymosi László, Árpád-kori okleveleink grafikus
szimbólumai. In.: Solymosi László, Írásbeliség és társadalom az Árpádkorban. (Diplomatikai és pecséttani tanulmányok), Budapest, 2006. 23-43. p.

•

Solymosi, Hiteleshelyi = Solymosi László, A a hiteleshelyi pecséthasználat
kezdetei. In.: Solymosi László, Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban.
(Diplomatikai és pecséttani tanulmányok), Budapest, 2006. 44-70. p.

•

Solymosi, Oklevéltan = Solymosi László, Oklevéltan. In.: Történelem
segédtudományai.

Szerk.

Bertényi

Iván.

Budapest,

1998.

/A

Történettudomány kézikönyve I./ 176-193. p. Illetve: in.: Írásbeliség és
társadalom az Árpád-korban. (Diplomatikai és pecséttani tanulmányok)
Budapest, 2006. 9-22. p.
•

Solymosi, Székesfehérvár = Solymosi László, A székesfehérvári káptalan
hiteleshelyi működésének főbb sajátosságai. In.: Írásbeliség és társadalom az
Árpád-korban. (Diplomatikai és pecséttani tanulmányok) Budapest, 2006.
105-116. p.

•

Solymosi, Világi bíráskodás = Solymosi László, A világi bíráskodás kezdetei
és az oklevéladás. In.: Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban.
(Diplomatikai és pecséttani tanulmányok) Budapest, 2006. 156-169. p.

•

Sopron vm. = Nagy Imre, Sopron vármegye története. Oklevéltár I-II.
Sopron, 1889-1891.

•

Sopron vármegye = Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye I.
Középkori oklevelek (1236-1526) Sümeghy Dezső, 1928.

•

Smič. = Marko Kostrenčić – T. Smičiklas, Codex diplomaticus regni Croatie,
Dalmatie ac Slavonie. Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i
Slavonije. I-XVII. Zagrabiae, 1904-1981.
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•

Spekner = Spekner Enikő: Adalékok a budavári István torony névadójának
kérdéséhez. In: Budapest régiségei 30./1-2. Budapest, 2002. 425. p.

•

Stipišić = Stipišić, J – Šamšalović, M, in.: Isprave u Archivu Jugoslavenske
Akademije. In: Zbornik Historijskog Jogoslavenske Akademije 19. (1959.)
289-379. p.

•

Stipišić, Pomoćne = Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i
praksi. Zagreb 1985.

•

Šulek, Naše pravice = Šulek Bogoslav, Naše pravice, Izbor zakonah, poveljah
i spisah, znamenitih za državno pravo kraljevine dalmatinsko-hrvatskoslavonske od g. 1202-1868. Zagreb, 1868.

•

Sulitková, III. Andárs = Ludmilla Sulitková, Az utolsó Árpád-házi uralkodó,
III. András kancelláriájának működése és személyzete. In.: LK 1982 (53) 1.
sz. 35-79. p.

•

Süttő = Süttő Szilárd, Anjou-Magyarország alkonya (Magyarország politikai
története Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384-1387. évi belviszályok
okmánytárával) Budapest, 2003.

•

SZ = Századok

•

Szentpétery = Szentpétery Imre, Magyar Oklevéltan. Budapest, 1930. /A
Magyar történettudomány kézikönyve III/3. Szerk.: Hóman Bálint/

•

Szentpétery, Kancelláriai jegyzetek = Szentpétery Imre, A kancelláriai
jegyzetek anjoukori okleveleinken. In.: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése
nyolcvanadik fordulójának ünnepére. 1933. október 7. Budapest, 1933. 471490. p.

•

Thallóczy = Thallóczy Lajos-Horváth Sándor: Alsó-Szlavóniai okmánytár
(Dubicza, Orbász és Szana vármegyék) Codex diplomaticus partium regno
Hungariae adnexarum (Comitatuum Dubicza, Orbász et Szana). 1244-1718.
Budapest 1912.

•

Tkal. = Joannes Bapt. Tkalčić, Monumenta historica liberae regiae civitatis
Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae. Povjestni
spomenici slob. kralj. grada Zagreba. I-XIV. Zagrabiae, 1889-1932.

•

Toplica = Tenor privilegiorum monasterii Beatae Virginis Mariae de Toplica
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•

Trosztovszky = Trosztovszky Gabriella, Az esztergomi káptalan XIII-XIV.
századi oklevelei az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában. In.: LK
1989 (…) 57-83. p.

•

Turoploje = Archivum communitatis nobilium de Turopolje: Diplomata et
donationes

•

Valentić-Prister = Mirko Valentić – Lada Prister, Zbirka kamenih spomenika.
Zagreb, 2002.

•

Vjesnik = Vjesnik kr. hravatsko-slavonskog-dalmatinskog zemaljskog arkiva,
U Zagrebu 1899-1920.
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