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I.) — Bevezetés 
Az Európában egyedülálló magyarországi közhitelő intézményrendszer, a hiteleshelyek (loca 

credibilia) történetének vizsgálata az utóbbi években felélénkült. A közel egy évszázada írt, 

és a kutatás irányát lényegében mind a mai napig meghatározó alapmunka, Eckhart Ferenc 

német nyelvő tanulmánya többeknek adott ösztönzést a téma különbözı irányokból való 

megközelítésére, az egyházi intézmények hiteleshelyi oklevéladásának eltérı szinteken való 

vizsgálatára.1 Eckhart munkáján, az ilyen jellegő tevékenységrıl általában és összefoglalóan 

elmondható ismereteken túl, több okból is szükséges azonban egy-egy konkrét intézmény 

mőködésének feldolgozása, ami pedig csak akkor mondható teljesnek, ha az adott hiteleshely 

által a vizsgálni kívánt idıszakban termelt, még fellelhetı iratmennyiség jelentıs részének 

ismeretén alapszik. 

 A legteljesebb képet olyan hiteleshelyek esetében kaphatjuk, amelyeknek nem csak a 

hozzájuk forduló felek részére kiadott oklevelei, hanem a közhitelő munka során létrejött 

egyéb, saját használatra szánt iratai, protocollumai, fogalmazványai, illetve hiteleshelyi levél-

tára is fennmaradt. A feldolgozott anyag mennyiségét, típusát, de a feldolgozás módszertanát 

tekintve is mindenképpen kiemelkedı Kumorovitz Bernátnak a leleszi premontrei konvent 

hiteleshelyi tevékenységét bemutató tanulmánya, aminek mindezeken túl még igen figyelem-

reméltó sajátossága, hogy a középkori magyar államiság végének tekintett 1526 helyett in-

kább a vizsgált intézmény történetéhez és oklevéladó gyakorlatához igazodva választott kor-

szakhatárt.2 

 Hasonlóan nem a köztörténet, bár azzal éppen egybeesı módon a hiteleshely középko-

ri mőködésének végét is jelentı mohácsi vereség és az azt követı török elırenyomulás szabott 

idıbeli határt Szakály Ferenc tanulmányának.3 A szekszárdi hiteleshely mőködését bemutató 

dolgozat a konvent (hiteleshelyi) levéltárának megsemmisülése illetve szétszóródása okán, 

Kumorovitztól eltérıen, csak a kora újkori pusztításokat elkerülı, vagy azok által csak kisebb 

                                                 
1 Franz Eckhart, Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. In: Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung, IX. Ergänzungsband, 2. Heft. Innsbruck, 1914. 395–558., illetve magyarul: 
Eckhart Ferenc, Hiteles helyeink oklevélkritikája. Turul 31 (1913) 158–163.; Uı, Hiteles helyeink eredete és 
jelentısége. Századok 47 (1913) 641–655. Természetesen ez sem elızmények nélkül való munka, ld. pl. Jerney 
János, A magyarországi káptalanok és konventek mint hielmes és hiteles helyek története. Magyar Történelmi 
Tár 2 (1855) 1–166.; Érdújhelyi Menyhért, A közjegyzıség és a hiteles helyek története Magyarországon. Buda-
pest., 1899.; Stolcz Alfonz, A hiteles helyek és azok jelentısége a középkorban Magyarországon. Újvidék, 1912.; 
illetve egyes hiteleshelyek kisebb-nagyobb részletességgel megírt feldolgozásai: Füssy Tamás, A zalavári kon-
vent, mint hiteles helynek története. Századok 25 (1891) 809–823.; Farkas Róbert, A jászói konvent hiteleshelyi 
mőködése. In: A jászóvári premontrei kanonokrend jubileumi névtára. Budapest, 1902.; Tóth-Szabó Pál, A 
jászói konvent, mint hiteles hely a középkorban. Turul 21 (1903) 110–119. 
2 Kumorovitz L. Bernát, A leleszi konvent oklevéladó mőködése 1569-ig. Turul 42 (1928) 1–39. 
3 Szakály Ferenc, A szekszárdi konvent hiteleshelyi és oklevéladó mőködése 1526-ig. In: Tanulmányok Tolna 
megye történetébıl I. Szerk.: Puskás Attila. Szekszárd, 1968. 9–60. 
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részben érintett családi és testületi levéltárakban megırzött szekszárdi kiadványok módszeres 

felgyőjtésének útját követhette, ami a magyarországi középkori levéltári források sajátos 

helyzetébıl — és a vizsgált intézmény irattermelésének nem túl nagy számban fennmaradt 

emlékeibıl — adódóan egy szinte teljes, a proveniencia elve alapján felálló oklevélsorozat, 

egy fiktív hiteleshelyi levéltár létrehozását jelentette. Az így összeállított adatbázis képezte 

aztán a feldolgozás alapját. 

 Alapvetıen ezt a módszert követik az utóbbi idıben napvilágot látott, egy-egy 

hiteleshely középkori, jórészt azonban inkább csak az intézményrendszer 1351. évi reformját 

követı 1353. évi pecsétrevízióig tartó mőködését bemutató tanulmányok is.4 Köszönhetıen a 

Magyar Országos Levéltár Mohács elıtti győjteményét darabszinten feldolgozó adatbázisnak, 

a jelentısebb forráskiadvány-sorozatok lassanként megjelenı digitális változatainak5 és nem 

utolsó sorban az Anjou-kori oklevéltár, lassan már a XIV. század közepén járó, teljességre 

törekvı regeszta-köteteinek, egy-egy hiteleshely korai kiadványainak csokorba győjtése és a 

fentebb említett elıdök által részletesen kidolgozott és bemutatott módszerekkel történı is-

mertetése ma már nem okoz különösebb nehézséget. 

 Annál inkább tartogathat érdekességeket és talán néhány meglepetést is a kutató szá-

mára a hiteleshelyi gyakorlat egységessé válása utáni idıszak okleveleinek alaposabb vizsgá-

                                                 
4 Sipos Gábor, A kolozsmonostori konvent hiteleshelyi mőködése. In: Mővelıdéstörténeti tanulmányok. Szerk.: 
Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest, 1979. 33–50.; Varga Árpád, A váradi káptalan hiteleshelyi 
mőködése. In: Mővelıdéstörténeti tanulmányok. Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor, Tonk Sándor. 
Bukarest, 1980. 20–35.; E. Kovács Péter, Az egri káptalan hiteleshelyi és oklevéladói tevékenysége az Árpád-
korban. In: Archivum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei 12 (1990) 5–43.; Solymosi László, A székesfe-
hérvári káptalan hiteleshelyi mőködésének fıbb sajátosságai az Árpád-korban. In: Solymosi László, Írásbeliség 
és társadalom az Árpád-korban. Budapest, 2006. 105–116.; Jakó Zsigmond, A kolozsmonostori apátság és 
hiteleshely a szekularizációig. In: Jakó Zsigmond, Társadalom, egyház, mővelıdés. Tanulmányok Erdély törté-
nelméhez. Budapest, 1997. 133–240.; Kıfalvi Tamás, A pécsváradi bencés konvent hiteleshelyi tevékenysége az 
Árpád-korban. In: Egyház és mővelıdés. Pannonhalma 996–1996. Szerk.: Hajdú Ákos és Kokas Zsuzsanna. 
Budapest, 1997. 49–56.; Kıfalvi Tamás, A pécsváradi konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In: 
Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetébıl. Szerk.: Koszta László. Szeged, 1998. 129–149.; 
Hunyadi Zsolt, A székesfehérvári johannita konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In: Capitulum I. 
Fejezetek a középkori magyar egyház történetébıl. Szerk.: Koszta László. Szeged, 1998. 35–67.; Koszta László, 
A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig. A közhitelő oklevéladás kezdete. Századok 132 (1998) 
3–46.; Koszta László, A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1214–1353). Tanulmányok Pécs törté-
netébıl 4. Pécs, 1998.; Kurecskó Mihály, A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége a kezdetektıl 1269-ig. In: 
„Magyarok eleirıl.” Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendıs Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc. Sze-
ged, 2000. 329–347.; Tóth Ildikó, Káptalan a déli határszélen. (A boszniai székeskáptalan területi hatóköre a 
XIV. század közepéig. In: „Magyarok eleirıl.” Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendıs Makk Ferenc tiszteleté-
re. Szerk.: Piti Ferenc. Szeged, 2000. 617–635.; Parlagi Márton, A bácsi káptalan hiteles helyi tevékenysége a 
14. század elsı felében. In: Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Weisz Boglárka, Balogh László, Szarka József. 
Szeged, 2001. 95–112.; Vekov, Károly, Locul de adeverire din Alba-Iulia (Secolele XIII–XVI) Cluj-Napoca, 
2003. 
5 A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). Szerk.: Rácz György. Budapest, 
2003.; Collectio Diplomatica Benedictina. A Pannonhalmi Bencés Fıapátsági Levéltár középkori oklevelei. 
Szerk.: Dreska Gábor. Nagykanizsa–Pannonhalma 2001.; Magyarország középkori digitális okmánytára (1.0). 
2005. 
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lata, különösen a területi hatókör szerencsésebb földrajzi elhelyezkedésébıl adódóan nagyobb 

fennmaradt kiadvány-számmal rendelkezı káptalanok, konventek esetében. A legjelentısebb, 

és legnagyobb számú iratot termelı intézmények anyagának teljes felgyőjtése és publikálása 

azonban még várat magára;6 komolyabb, a XIV. század közepe utáni idıszakra is mértékadó 

forráskiadásról illetve regesztagyőjteményrıl csak Kolozsmonostor esetében beszélhetünk.7 

 
 Jelen dolgozat célja a középkori közhitelő tevékenység sajátosságainak vizsgálata egy 

olyan intézmény, a pannonhalmi bencés konvent hiteleshelyének esetében, amelynek jegyzı-

könyvei ugyan nem, de késı-középkori saját kiadványokat, fogalmazványokat is viszonylag 

szép számban megırzı hiteleshelyi levéltára fennmaradt, és amelynek oklevélkiadását — 

eddigi, teljességre törekvı győjtésem szerint — 1500-ig 800, majd a hiteleshely szempontjá-

ból mérvadónak nem tekinthetı, de jelzésértékő 1526-os esztendıig újabb 200 darab irat jelzi. 

Bár ez a mennyiség nem mérhetı a már említett káptalanok, illetve konventek teljesítményé-

hez, de éppen ezért nem is túl áttekinthetetlen, hogy minden egyes darabját fel lehessen dol-

gozni, és nem is túl csekély, hogy a valósághoz közelítı megállapításokat lehessen tenni az 

intézmény mőködését illetıen. 

 Vizsgálataimnak azonban idıbeli határokat is kellett szabni. A teljes középkori anyag 

felgyőjtése során megállapítható volt, hogy — egyes esetek, egyes oklevelek tartalmának, 

külsı illetve belsı jegyeinek ismertetésén túl — hiteleshelyi munkáról írni és arra nézve kö-

vetkeztetéseket levonni érdemben csak akkor szabad, ha az egyes vizsgálati szempontok kö-

rébe tartozó dokumentumok száma jelentısen nagyobb, mint egy. Így elkerülhetınek tőnik az 

a csapda, hogy a levonható/levonandó következtetés csak a szakirodalom eddigi megállapítá-

                                                 
6 A Szentpétery Imre által felsorolt (Szentpétery, Oklevéltan 136–137.) 1353 után is mőködı hiteleshelyek kiad-
ványszámai a MOL adatbázisa szerint a következık: SZÉKESKÁPTALANOK: egri – 5101, nyitrai – 3914, váradi – 
3143, zágrábi – 3082, gyıri – 2677, erdélyi – 2317, esztergomi – 1776, veszprémi – 1518, váci – 1383, pécsi – 
1130, csanádi – 638, bácsi – 555, kalocsai – 525, boszniai – 448, kıi – 312, szerémi – 39; TÁRSASKÁPTALANOK: 
budai – 5750, szepesi – 5631, pozsonyi – 4893, vasvári – 4507, csázmai – 3268, fehérvári – 2003, aradi – 928, 
pozsegai – 538, titeli – 91; BENCÉS KONVENTEK: kolozsmonostori – 7312, garamszentbenedeki – 3126, somogyi 
– 1639, zalai – 1544, kapornaki – 1250, pannonhalmi – 934, pécsváradi – 920, zobori – 569, szekszárdi – 543, 
szentjobbi – 183; PREMONTREI KONVENTEK: leleszi – 15084, jászói – 4697, sági – 2300, turóci – 2120, csornai – 
817, váradhegyfoki – 259; KERESZTES KONVENTEK: fehérvári – 1387, esztergomi – 346, budafelhévízi – 156. A 
számokat természetesen a többszörös átiratok vagy a nem hiteleshelyi kiadványok, illetve az adatok felvétele 
kapcsán elıforduló esetleges hibák (pl. hibás kiadó) módosítják, de az eddigi, teljességre törekvı feldolgozások 
és az adatbázis összevetése azt mutatja, hogy az arányok mindenképpen megbízhatóak. Pécsvárad esetében pél-
dául Kıfalvi Tamás regesztagyőjteményében (Kıfalvi, Oklevéltár) 926 oklevelet tart számon, Pannonhalma 
esetében pedig (ha Kıfalvihoz hasonlóan az ügyvédvallásokat nem számolom) 978 darab lehet a végleges szám. 
7 Jakó Zsigmond, A kolozsmonostori konvent jegyzıkönyvei (1289–1556). I–II. Budapest, 1990. (Magyar Or-
szágos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 17.) illetve az ezek alapján készült tanulmány: Jakó, A 
kolozsmonostori apátság. Kivételként említhetı még a jóval kisebb, Pannonhalmával azonos nagyságrendő 
pécsváradi hiteleshely kiadványainak regesztagyőjteménye: Kıfalvi, Oklevéltár. A két szent istváni alapítású 
bencés monostor konventjének kiadványszámában tapasztalható negyfokú hasonlóság a két intézménynek a 
maga környezetében betöltött azonos szerepét jelenthetné, ezen következtetés levonása azonban további, részben 
éppen a dolgozat tárgyát képezı vizsgálatokat feltételez, mégpedig mindkét konvent mőködését illetıen. 



 4 

sait ismételve arra jusson, miszerint ezen hiteleshely esetében is minden úgy történt, ahogyan 

az másutt, ahelyett, hogy szignifikáns mennyiségő saját adatból nyert információnak a birto-

kában önálló (és akár más, szintén önálló kutatások eredményein alapuló vizsgálatok követ-

keztetéseivel is egybevágó) megállapítások megtételét engedhesse meg magának. Dolgoza-

tomban ezért az Árpád-kori anyaggal — ahonnét nagyon kis számú: fél évszázadból mindösz-

szesen 13 darab oklevélszöveg vagy annak említése maradt fenn — a történeti bevezetın és 

szakirodalmi áttekintésen túl nem kívánok külön foglalkozni, csak amennyiben a késıbbiek 

kapcsán feltétlenül szükséges lesz annak érintése. 

 A nagyobb volumenő iratkiadás igénye okán korszakhatárnak kínálkozott az elmúlt 

egy-másfél évtized hiteleshelyi irodalmában komolyabb indoklás nélkül túlhangsúlyozott 

1353. esztendı. Ez Pannonhalma esetében ugyan jól érzékelhetı kiadványszám-növekedést 

hozott,8 de a források tükrében számomra inkább csak újabb kérdéseket vetett fel. Nem tisztá-

zott ugyanis, hogy az 1351. évi törvények betőjének betartatása érdekében elrendelt uralkodói 

pecsétrevízió, aminek következtében a kisebb konventek közhitelő mőködése ténylegesen is 

megszőnt, a hiteleshelyi tevékenységüket a továbbiakban is gyakorló intézmények számára a 

pecsétjüket vesztettek feladatkörének átvételén, azaz a területi hatáskör esetleges bıvülésén 

túl, jelentett-e változást.9 Ha ugyanis igen, azaz nem csak a hiteleshelyek számának csökkené-

sérıl és egyes intézmények kiadványszámának növekedésérıl beszélhetünk, akkor ezen vál-

tozások megismeréséhez a XIV. század közepét nem vég- vagy kiindulópontként, hanem a 

vizsgált idıszak részeként kell kezelnünk, összehasonlíthatóvá téve az azt megelızı és az azt 

követı mőködést. Ha viszont nem történt minıségi változás, akkor a továbbra is mőködı 

hiteleshelyek, így Pannonhalma számára nem jelenthettek fordulópontot ezek az évek. Csupán 

mennyiségi kritériumokat figyelembe véve azonban jelentısebb korszakhatárt is találhatunk. 

 Az alkalmi jelleggel folytatott Árpád-kori hiteleshelyi gyakorlatot követıen az 1298 és 

1321 közötti idıszakból is csak egyetlen oklevél maradt ránk, talán a nem túl kedvezı közál-

lapotoknak köszönhetıen.10 A hosszú cezúra után azonban 1321-tıl újra megindult, sıt a 

számok tanúsága szerint rendszeressé is vált az oklevélkiadás. Ennek okát kereshetjük a helyi 

viszonyok szerencsésebb alakulásában,11 de tanulságos következtetéseket vonhatunk le a ma-

gyarországi hiteleshelyi kiadványok összességének áttekintésekor is. A Magyar Országos 
                                                 
8 Szovák, Kezdetek 430., illetve ld. az V. fejezet listáját. 
9 Nem kívánom az 1351–1353-as éveknek az intézménytörténetben játszott jelentıségét elvitatni, de tény, hogy a 
korábbi szakirodalom nem tulajdonított túlzott szerepet ennek a dátumnak. Felértékelıdéséhez valószínőleg 
számszerő okok vezettek, és az 1351-es törvény ismert rendelkezésein túl a hiteleshelyeket érintı egyéb feltéte-
lezett intézkedések kapcsán felmerülı kérdésekre adandó válasszal a kutatás mindmáig adós. Vö. Borsa, A 
hiteleshelyekrıl 101. 
10 Szovák, Kezdetek 427. és 429. 
11 Szovák, Kezdetek 430. 
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Levéltár középkori adatbázisának találatai alapján készített grafikon (1. ábra) jól mutatja,12 

hogy az 1326 és 1330 közötti fél évtizedre a hiteleshelyi kiadványok száma — követve a nem 

hiteleshelyi kiadványok által rajzolt görbét — az 1316–20-as évekhez képest megduplázódott. 

Az így elért évi 1500 darabos átlag aztán — a továbbra is lassú emelkedést mutató egyéb ki-

adványoktól eltérıen — hosszú idıre stagnált, és majd csak a század utolsó évtizedében, va-

lószínőleg Zsigmond uralkodásának köszönhetıen emelkedett magasabb szintre.13 
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1. ábra: Hiteleshelyi és nem hiteleshelyi kiadványok 1251–1525 

 

                                                 
12 A grafikon alapjául a MOL adatbázisa szolgált. A hiteleshelyi kiadványok adatai mögött a fentebb (6. j.) felso-
rolt intézmények legalább évhez kötött oklevelei szerepelnek, míg az egyéb kiadványok görbéje a szintén leg-
alább évhez és kiadóhoz kötött oklevelek valamint a hiteleshelyi kiadványok különbségét mutatja. A számok 
megbízhatóságára ld. szintén a 6. jegyzetben megfogalmazottakat, valamint az adatbázis éves bejegyzéseit az 
Anjou-kori oklevéltár (AOklt.) és a Zsigmondkori oklevéltár (ZsO) kiadványszámaival összevetı grafikont: 

0

500

1000

1500

2000

2500

13
05

13
10

13
15

13
20

13
25

13
30

13
35

13
40

14
13

14
18

MOL-adatbázis

Regesztagyűjtemények

 
13 Ugyancsak ezen grafikon alapján megállapítható, hogy a hiteleshelyi kiadványok összességének alakulásában 
a XIV. század közepén (a korábban leírtaknak megfelelıen) nem történt jelentısebb változás, illetve hogy a 
görbe jellege 1346 és 1360 között azonos a nem hiteleshelyi kiadványokéval. 
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A hiteleshelyi munka fellendülése és mennyiségi fejlıdése is tehát a Szentpétery Imre által 

„tömegesjellegő okleveles gyakorlat korszakának”14 nevezett idıszakban realizálódott, még-

pedig láthatólag néhány éves lemaradásban a nem hiteleshelyi kiadványokhoz képest. Vizsgá-

lódásaimat tehát a pannonhalmi gyakorlat rendszeressé válását jelentı, de országos szem-

pontból is fontosnak tőnı 1320-as évekkel kezdem. 

 A rendszeres hiteleshelyi mőködés megindulásával kezdıdı dolgozatom illenék, hogy 

a rendszeres hiteleshelyi mőködés megszőntével, a Szent Márton hegyérıl 1585-ben, a török 

elıl véglegesen elmenekülı bencések távozásával záruljon. Ez a dátum azonban, akárcsak a 

Rend és a monostor életében egyaránt jelentıs változásokat hozó Tolnai Máté fıapát 1535. 

évi halálának idıpontja, már túl van a magyar levéltári gyakorlatban éles cezúraként kezelt 

mohácsi katasztrófa napján, így — bevallottan a kisebb ellenállás irányába haladva, és mert a 

konvent kora újkori kiadványainak felgyőjtése már erısen feszegette volna a jelen dolgozat 

kereteit — inkább a köztörténet által korszakhatárnak tekintett 1526-os év elıtt tőnt érdemes-

nek provizórikus végpontot keresnem. Mivel egyházi intézmények történetének tagolása — a 

régóta bevett gyakorlat szerint15 — általában az azok élén állók személyek méltóságviselése 

alapján történik, ezért praktikusan ezt próbáltam meg itt is érvényesíteni. Tolnai Máténak a 

pannonhalmi konvent élére való kerülése, azaz az 1500. esztendı, mint záró korszakhatár, 

több szempontból is vízválasztó lehet. Egyrészt, a monostor életét tekintve ekkor ért véget 

egy idıre a hosszú évtizedek óta tartó kommendátori korszak, illetve ennek keretén belül a 

kisebb megszakításokkal 1472-tıl tartó közvetlen királyi kegyúri birtoklás. Másrészt viszont, 

a hiteleshelyhez inkább köthetı szempontként, az ezután következı években fog jelentısen 

megnıni a közhitelő intézmények oklevélkibocsátása,16 a mennyiségi mellett bizonyos minı-

ségi változásokkal együtt. Ezen dátum kiválasztásával persze a legkevésbé sem kívánom azt 

hangsúlyozni, hogy a hiteleshelyi intézménytörténetnek szoros kapcsolata lenne az egyháztör-

ténettel, hiszen az egyházi intézmények „csak” a mőködési helyszínt és a mőködtetı személy-

zetet biztosították a hiteleshelyek számára. A kiadványok számának ingadozása, az azokban 

beálló bármiféle változások sokkal inkább a királyi hatalom, a központi kormányzat akaratától 

függtek, és legtöbbször az országosan általános gyakorlatnak megfelelıen alakultak. 

 Dolgozatomban tehát az 1321 és 1500 közötti idıszakot vizsgálom, ezen belül is külö-

nös jelentıséget tulajdonítva a Luxemburgi Zsigmond halálától Hunyadi Mátyás uralkodásá-

nak végéig tartó, valamivel több, mint fél évszázadnak. Teszem mindezt azért, mert a 

                                                 
14 Szentpétery, Oklevéltan 36. és 152 skk. 
15 Vö. PRT, MES. 
16 Ld. az 1. ábrát, illetve Pannonhalmára vonatkozóan az V. fejezet táblázatát. 
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hiteleshelyi intézményrendszer mőködésébe törvényekkel is nem egyszer beavatkozó Zsig-

mond király tevékenységének következményeként ez az idıszak — a korábbi évtizedekhez 

képest — több szempontból is egységesebb képet mutat, amit az Albert, I. Ulászló és V. Lász-

ló királyok alatti gyakorlat, majd különösen Mátyás törvénykezése még inkább erısített, illet-

ve egyes területeken tovább finomított. A függelékként közölt oklevéltár éppen ezért ennek az 

idıszaknak, az 1438—1490 közötti éveknek, Pannonhalma közhitelő tevékenysége nyomán 

létrejött okleveleit mutatja be, megoldási kísérletet nyújtva néhány, a hiteleshelyi oklevelek 

kiadása során felmerülı problémára, illetve ízelítıt is adva a készülı pannonhalmi hiteleshelyi 

oklevéltár anyagából és összeállításának módszerébıl. 
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II.) — A pannonhalmi hiteleshely működésének kezdetei 
A poroszló — mint egyes hatóságok nevében eljáró személy, illetve közhitelő tanú — szóbe-

liségre támaszkodó intézményének hanyatlásával egy idıben,17 az istenítéletek helyszíneként 

szolgáló székes- és társaskáptalanok18 a XII. század utolsó negyedétıl egyre szorosabb érint-

kezésbe kerültek a magyar bírósági szervezettel. Az okleveles bizonyítás ugyanebben az idı-

ben Magyarországon is megerısödı gyakorlata szintén elıtérbe helyezte az írásbeliség köve-

telményének is megfelelı egyházi intézményeket, a káptalanok mellé ekkor már felsorakoz-

tatva jelentısebb szerzetesrendi konventeket is.19 Ezen testületek aztán megbízhatóságuk, 

hitelességük, valamint eljárásuk dokumentálásának képessége okán olyannyira népszerővé 

váltak, hogy II. András király 1231. évi törvényének X. cikkelye — valószínőleg az akkor 

már jól mőködı gyakorlatot követve — kötelezıvé is tette az új, a poroszló szavahihetıségét 

bizonyító intézmény, a hiteleshely bizonyos esetekben történı szerepvállalását.20 

 A középkori vidéki írásbeliség legfontosabb központjaivá váló káptalanok és konven-

tek közhitelő mőködésének különös súlyt adott a gyakorlatukban a XIII. század elsı harma-

dában általánossá váló iratmegerısítési mód, a pecséthasználat.21 A mások ügyében is bizo-

nyító erıvel bíró, autentikus pecsét hiteleshelyi alkalmazása — hátterében a kánoni jog támo-

gatásával22 — tovább növelte ezen intézmények kiadványainak elismertségét, és az egyéni 

tanúk jogbiztosítása helyett egyre inkább elıtérbe került a megpecsételéssel kifejezésre jutó 

kollektív (testületi) jogbiztosítás.23 

 Az írott dokumentum, mint a jogbiztosítás és -bizonyítás egyik legfontosabb eszközé-

nek jelentıségét felismerık között, az istenítéletek kapcsán említett káptalanok mellett Szent 

                                                 
17 A poroszló intézményérıl részletesen ld. Eckhart, Glaubwürdige Orte 403–407. 
18 Vö. Kálmán I. 22. Iudicium ferri et aque in aliqua ecclesia fieri interdicimus, nisi in sede episcopali et 
maioribus prepositoriis, necnon Posanii et Nitrie. — Závodszky 186. 
19 Az okleveles bizonyítás XII. század végi megerısödésére ld. Guoth Kálmán, Az okleveles bizonyítás kifejlı-
dése Magyarországon. Budapest, 1936. 32. skk. 
20 quia multi in regno leduntur per falsos prestaldos, citationes vel testimonia eorum non valeant, nisi per 
testimonium diocesis episcopi vel capituli; nec falsificatus prestaldus possit se iustificare, nisi eorundem 
testimoniis in factis maiorum, in factis minorum vicinorum conventuum vel claustrorum testimoniis. DRMH I. 
38. Vö. Kumorovitz, Pecséthasználat 56–58.; Eckhart, Glaubwürdige Orte 416–417. Az ekkor már mőködı gya-
korlatra ld. az Atyusz nemzetség 1223. évi oklevelét — amely szerint László ispán majdani özvegye csak akkor 
adhatja el birtokát bárkinek, ha László fia(i) és az almádi monostor coram testimonio alicuius loci lemondanak 
annak megvásárlásától (Holub József, Az Atyusz nemzetség. Turul 54 (1937) 67., amit idéz Solymosi, 
Hiteleshelyi pecséthasználat 109–110.) —, valamint a bencés konventek szintén ezidıtájt induló hiteleshelyi 
kiadványait. (ld. alább, 24. j.). A hiteleshelyek eredetének legfrissebb, a korábbi szakirodalmat is felvonultató 
összefoglalása Szovák, ... sub testimonio 81–83. 
21 Kumorovitz, Pecséthasználat 52., 57–58.; A megállapítást pontosítja, és a fehérvári káptalan 1235–1237 körüli 
pecsételési gyakorlat megkezdését késıi kivételnek minısíti Solymosi, Hiteleshelyi pecséthasználat 110–111. és 
különösen 116–117. A korábbi szakirodalom összefoglalására és tévedésére ld. uo. 137. 124. j. 
22 Az autentikus pecsétrıl részletesen: Kumorovitz, Az autentikus pecsét; Kumorovitz, Pecséthasználat 13–14.; a 
nem királyi pecsétes oklevelekrıl uo. 49–53. 
23 Solymosi, Hiteleshelyi pecséthasználat 113. és 120.; Mezey, Pécsi egyetemalapítás 68., 76. 
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Benedek magyarországi rendjének monostorai is korán felbukkantak. Az eleinte fıleg okle-

vélnyerıként (destinatarius) dokumentumokat kiállító — és szerzett jogaikat az adományos 

részérıl biztosítani kívánó — monostorok a XIII. század elején már saját pereiket és birtokai-

kat illetıen is, azaz érdekelt félként adtak ki megpecsételt oklevelet az eljárásban érintett má-

sik résztvevınek, a század húszas éveitıl kezdve pedig egyes konventek már tılük független 

egyházi vagy világi személyek ügyeiben is eljártak és készítettek — immár minden tekintet-

ben hiteleshelyinek mondható — kiadványokat.24 Ezt a gyakorlatot, azaz a káptalanok mellett 

bizonyos konventek elıtérbe kerülését erısíthette meg a fentebb említett, 1231. évi törvény is; 

tette mindezt azonban anélkül, hogy következményeként lényegesen megszaporodott volna a 

szerzetesrendi közösségek hiteleshelyi okleveleinek száma.25 

 A Pannonia Szent Hegyén lévı Szent Márton monostor scriptoriuma szinte egyidıs a 

magyarországi írásbeliséggel. A Szent István által alapított egyház konventje aktív részese 

volt a hazai magánjogi oklevelezés elsı korszakának, és a javára tett adományok tényének 

írásbeli rögzítésérıl, majd jogait biztosítandó a királyi pecsét megszerzésérıl legtöbbször ma-

ga gondoskodott.26 Az írott dokumentumok jelentıségének emelkedésével a bencés konven-

tek közül elsıként, már 1201-tıl adott ki saját nevében (még ha intitulatio nélkül is) pecsétes 

oklevelet a pannonhalmi monostor. Ezen, az apát és/vagy a konvent joghatóságának ügyeiben 

kelt iratokat azonban, a már a XIII. század elsı harmadában is érvényes elv alapján — misze-

rint saját ügyében saját pecsétjével senki sem bizonyíthat jogerısen — nem tekinthetjük 

hiteleshelyi kiadványoknak.27 De az a tény, hogy a század elsı felébıl nem maradt ránk (sıt, 

megkockáztathatjuk: nem is keletkezett) hiteleshelyi irat, nem jelenti feltétlenül azt is, hogy a 

pannonhalmi monostor ekkor még nem végzett hiteleshelyi tevékenységet.28 

                                                 
24 Solymosi, Bencés konventek 481–488. A század elsı felébıl fennmaradt bencés hiteleshelyi oklevelek: 1221 
(Tata), 1228 (Tihany), 1229 (Lébény), 1232 (Garamszentbenedek), 1239 (Szentjobb), 1239-40 (Rahonca), 1244 
(Tihany), 1249 (Almád), 1250 (Csatár). Másik, rövidebb összefoglalása Szovák, ... sub testimonio 83–85. 
25 Solymosi, Bencés konventek 488. Mivel azonban a törvény nem a poroszló által tett eljárás írásba foglalását 
rendelte el, hanem csak egy kiküldöttnek tanúként való részvételét, így a konventtagok eljárásának esetleges 
gyakoribbá válásáról nem sok adattal rendelkezünk. Egy pannonhalmi tanúskodást említ például — hiteleshelyi 
oklevéladásra való hivatkozás nélkül — Kán nembeli László nádor 1244-ben kiadott oklevele: Szovák, Kezdetek 
422. és Solymosi, Bencés konventek 489. 
26 Kumorovitz, Magánjogi írásbeliség 1–31., különösen 11., amit idéz Szovák, Kezdetek 422. és 457. 2. j. 
27 Eckhardt, Glaubwürdige Orte 451.-re hivatkozva Szovák, Kezdetek 422. 
28 A hiteleshely elnevezést Pannonhalma kiadványaiban csak ritkán használta: si idem Georgius ... disposicionem 
... faceret vel in posterum in aliquo loco credibili, capitulo vel conventu fecerit — №719 (1479); de et super 
huiusmodi vendicione in aliquo credibili seu testimonii loco ... fassionem facere debuissent — №727 (1480). A 
jegyzetek félkövéren és eltérı betőtípussal szedett №-számai a pannonhalmi konventnek a dolgozat V. fejezeté-
ben felsorolt kiadványaira hivatkoznak, a tájékozódást megkönnyítendı minden esetben feltüntetve az oklevél 
kiadási évét is. 
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A) — Az első jelentések (relationes) ... 
A konvent elsı — az 1231. évi törvény szellemének megfelelı — közhitelő tevékenységérıl 

1244-bıl van adatunk. Ekkor — amint errıl Kán nembeli László nádor oklevele tudósít min-

ket — a nádor megbízásából eljáró poroszló a gyıri káptalan, illetve a pannonhalmi apát és 

konvent emberének kíséretében (una cum homine capituli Ieuriensis et cum homine abbatis et 

conventus ecclesie Sancti Martini de Sacro Monte Pannonie) jelent meg a Veszprém megyei 

Gicen, hogy megtudja, egy eladásra kerülı föld szomszédai kívánnak-e élni elıvételi joguk-

kal. Az eljárás után azonban sem Pannonhalmán, sem Gyırött nem készült jelentés; a nádor 

oklevele legalábbis ilyenrıl nem tesz említést. Miután viszont a poroszló más vevıket kere-

sett, majd az adásvételt megerısítendı visszatért velük a nádorhoz, az egész ügyet ad 

maiorem cautelam leíró 1244-es oklevél részletezi az illetı föld határait is, amire csak az 

egyik eljáró hiteleshely feljegyzései nyomán kerülhetett sor.29 Ha jelentés tehát nem is, de 

valamilyen írás mindenképpen kellett, hogy készüljön egy ilyen eljárás alkalmával. 

 Ezt az elképzelést támaszthatja alá egy másik, pontosan tíz évvel késıbb kiadott okle-

vél is. A Sopron városa és Amadé gyıri püspök között a Fertı partján fekvı Rákos kapcsán 

folyó perben IV. Béla király a felek megnyugtatására a két település közös határát megjárandó 

Osl nembeli Herbord ispánt küldte ki a pannonhalmi apát és konvent bizonysága mellett (cum 

testimonio abbatis et conventus monasterii de Sacro Monte Pannonie), majd foglalta a határ-

vonal részletes leírását kiváltságlevelébe anélkül, hogy az eljárásnál jelen levı hiteleshely 

oklevelére — a fentebbivel megegyezı módon — hivatkozott volna. A konvent tehát — az 

1231. évi törvény értelmében — itt is csak az ügyben közremőködı királyi megbízott eljárását 

volt hivatva tanújával hitelesíteni; ezt azonban írásban rögzítenie nem kellett.30 Ha valamiféle 

dokumentum mégis született, az vagy az azt elkészítı hiteleshelyi kiküldött, illetve az ıt ki-

küldı konvent, vagy a határjárás nyomán a saját jogigényét inkább érvényre juttatni tudó pe-

res fél számára jelentett biztosítékot. 

 Miként azonban ezen 1254. évi eljárást hasonlítani lehet az egy évtizeddel korábbihoz, 

úgy az idıben elıre tekintve, a konvent egy 1258-as, immár eredeti, privilegiális formájában 

                                                 
29 Solymosi, Bencés konventek 489., illetve Szovák, Kezdetek 422–423. A hiteleshelyeknek az országos bírói 
gyakorlatba való bevonása a szakirodalom egységes megítélése szerint 1250 táján került sor — vö. Szovák, 
Kormányzat és hiteleshely 226. 14. j. A gyıri káptalan 1244 körül már határjárásról jelent: ÁUO II. 167. A 
hiteleshelyek perjogi írásbeliségben való részvételét valamivel korábbra, a század 30-as éveire teszi Solymosi, 
Világi bíráskodás 231–234. 
30 IV. Béla király 1254. június 4-én kiadott privilégiuma (Reg. Arp. 1010.) sajnos csak Zsigmond király 1429. 
évi tartalmi átírásában maradt fenn: Sopron v. lt. 818. (D II 21) (DF 202453); Sopron II. 136–140. (80). Az eljá-
rás dokumentálásáról kissé másként vélekedik Szovák, Kormányzat és hiteleshely 229. A XIII. századi vidéki 
kormányzatra ld. Fügedi, IV. Béla adományai. 
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is fennmaradt kiadványával is párhuzamok vonhatók.31 Ekkor királyi parancsra küldte ki egy 

emberét (unum ex nobis misissemus in testimonium) a hiteleshely Tarjánba egy birtokvita le-

zárásához. A megegyezéskor jelen levı bizonyság aztán visszatérve a monostorba jelentést 

tett, a konvent pedig — bizonyíthatóan itt elıször — ez alapján oklevelet adott ki, amelyben 

leírta az egyezség során kijelölt határokat. Különlegesnek tarthatjuk, bár mindenképpen a ké-

sıbbi, hasonló esetekben alkalmazott gyakorlatnak megfelelı, hogy király által kiküldött em-

ber nem volt jelen a felek közös megegyezésével létrejött perlezárás alkalmával; legalábbis az 

oklevélbıl csak a hiteleshelyi tanúról értesülünk.32 Ugyancsak elıremutató, viszont az említett 

két korábbi oklevél gyakorlatával is egybevágónak tekinthetı, hogy a megbízás sikeres vég-

rehajtásáról, a per lezárásáról nem készült a tanú kiküldését elrendelı király számára jelen-

tés;33 az oklevél a szöveg szerint a két fél kérésére készült, de talán nem járunk messze a való-

ságtól, amikor inkább a valószínőleg felperes bakonybéli apát érdekét keressük a háttérben.34 

 A következı évtized — fentebbiekhez hasonlóan királyi parancsra végzett — közhite-

lő eljárásai nyomán már tényleges, a megbízást adó uralkodónak címzett jelentések születtek. 

Ezek kiadója és a parancsban foglalt eljárás végrehajtója azonban nem a konvent, illetve an-

nak kiküldöttje volt, hanem maga a monostor apátja.35 Az 1245 és 1270 közötti idıszak álta-

lános gyakorlatának megfelelıen — Fügedi Erik kutatásai szerint — a vidéki kormányzat 

birtokadományozással, illetve — Szovák Kornél megállapítása szerint — bizonyos bírósági 

eljárásokkal kapcsolatos külsı munkáit az uralkodó többnyire a területileg illetékes ispánnal 

vagy az ország valamelyik fıpapjával végeztette el,36 mikoris persze nem maguk a megbízot-

tak, hanem valamelyik emberük — Pannonhalma esetében valószínősíthetıen a konvent 

egyik tagja — járt el.37 Az 1270 utáni megbízásoknál viszont már a késıbbi, és 1272 óta ál-

landósult gyakorlatnak megfelelıen egy király által kiküldött ember mellett a konvent 

testimoniumát látjuk eljárni, az intézkedésrıl pedig a hiteleshely — mivel teljes szövegő, a 

                                                 
31 №5 (1258. május 27.) Facsimiléje: Mons Sacer I. 423. 
32 Hogy peregyezség alkalmával nincs homo regius, csak fogott bírák, arra ld. a III. A 4. l) fejezetben leírtakat. 
33 A XIV. századtól az iktatási parancsok sikeres végrehajtása esetén több alkalommal nem a parancsot küldınek 
címezte a hiteleshely a jelentést, hanem universis vagy omnibus Christi fidelibus adott ki az eljárásról privilégi-
umot. A gyakorlatról részletesebben ld. a III. B 4. a) fejezetben leírtakat. 
34 ad instanciam et peticionem partis utriusque presentes litteras contulimus abbati prememorato. A reláció vagy 
a relációs formulák hiánya és a privilegiális formában kelt „jelentések” kezdetleges volta Szovák, Kormányzat és 
hiteleshely 226. szerint azt mutatja, hogy ha uralkodói parancsra vagy hatósági megbízásra esetenként el is jártak 
a hiteleshelyek, tevékenységüknek ez nem lényegi, pusztán — a hozzájuk magán felekként forduló ügyfelek 
fassióiról való oklevélkiállítás mellett — járulékos eleme volt. 
35 Favus apát a mórichidai premonteiek birtokának bejárásáról jelent — №6 (1263); Favus apát a Veszprém 
megyei Tótréde föld értékérıl jelent — №7 (1263); Bonifác apát a hantai prépostot Nyulas birtokába vezeti — 
№8 (1270). 
36 Fügedi, IV. Béla adományai 42., illetve Szovák, Kormányzat és hiteleshely 225–226. 
37 Ennek az oklevéltípusnak a tárgyalása, kontextusba helyezésére ld. Szovák, Kormányzat és hiteleshely 223–
229. 
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XIII. század utolsó negyedében kiadott reláció nem maradt fenn, ezért csak valószínősíthetıen 

— saját nevében adott ki oklevelet.38 

B) — ... és az első felvallások (fassiones) 
Eltérı a helyzet a hiteleshelyi kiadványok másik, az intézményhez forduló felek felvallásait, 

fassióit írásba foglaló csoportjával.39 Az egyes káptalanok, konventek gyakorlatában ezen 

irattípus korábban, a relációkat megelızıen jelent meg, és a kiadásuk, a magánjogügyletek 

intézése folyamán fokozatosan kialakuló közhitelességet vette igénybe a fentebb említett mó-

don és idıben a királyi hatalom.40 Pannonhalma ilyen jellegő tevékenységérıl szintén a XIII. 

század közepérıl vannak az elsı adataink. Bár néhány kisebb bencés konvent már a század 

húszas-harmicas éveiben kiadványába foglalta és pecsétjével erısítette meg a tıle mindenki 

számára bizonyító erıvel bíró oklevelet kérı felek részére kiállított privilegiálisait (ld. fön-

tebb), Szent Márton hegyének monostora esetében ilyennel elég késın, csak 1253-ban talál-

kozunk.41 A megegyezı tevékenységet folytató szomszédos egyházakhoz viszonyított nem túl 

korai kezdést sem követte azonban a környékbeliek tömegeinek hasonló igényekkel történı 

megjelenése. A XIII. századból — a korábban már említett 1253. évi végrendeleten túl — 

mindössze három felvallásról van tudomásunk, amelyek a gyıri káptalan, Bonifác apát 

officialisa, illetve a vasvári káptalan ügyében keltek.42 Az alacsony kiadványszám oka keres-

hetı egyrészt az iratok pusztulásában, másrészt viszont — a XIV. századtól fennmaradó, jóval 

nagyobb volumenő iratmennyiséget nézve — gyanakodhatunk arra is, hogy egyáltalán nem, 

vagy csak alig születtek további felvallások Pannonhalmán, azaz az Árpád-korban nem be-

szélhetünk rendszeres, mint inkább alkalmi hiteleshelyi tevékenységrıl.43 

 A századforduló és a XIV. század elsı évtizedeinek anarchiája sem kedvezett túlságo-

san a konvent közhitelő mőködésének, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az 1298. évi 

                                                 
38 coram testimonio conventus Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae mutattatja be V. István király a gyıri 
káptalan harangozóinak kiváltságáról szóló oklevelet a Veszprém megyei adószedıknek — №9 (1270); a pan-
nonhalmi apátnak és konventnek adja írott parancsba IV. László király, ut mitterent unum ex ipsis virum 
honestum, coram quo Endere de Roasd elvégzi az iktatást — №10 (1278); az elıbbivel szinte azonos megfo-
galmazásban írja az apátnak és a konventnek IV. László, ut unum ex se virum ydoneum pro testimonio 
destinarent, coram quo vir nobilis, comes Pangracius de genere Geur elvégzi az iktatást — №12 (1284). Az 
1272. év vízválasztó szerepérıl ld. Szovák, Kormányzat és hiteleshely 227–228. 
39 Bár a hiteleshelyi fassio fordítására a szakirodalom általában a bevallás szót alkalmazza, én a magyar kifejezés 
sajátos perjogi konnotációja okán inkább a felvallás szót használom, hivatkozva egyrészt a XVII. századi magyar 
gyakorlatra (vö. Szamota–Zolnai 275.), másrészt pedig a szerencsésebb sorsú hiteleshelyi levéltárakban fennma-
radt fassiós (felvallási) jegyzıkönyvek gyakorlatban használatos magyar elnevezésére. 
40 Szentpétery Imre, Magyar oklevéltan. (A magyar történettudomány kézikönyve II/3.) Budapest, 1930. 124. 
41 Hab ispán Rózsa nevő lánya az anyjától korábban Pázmányon kapott földet a pannonhalmi konvent kiküldöttei 
elıtt végrendeletileg visszaadja anyjának — №1 (1253). Említés a hántai káptalan 1253-as oklevelében. Az 
oklevélrıl bıvebben ld. Szovák, Kezdetek 423. 
42 №4 (1257), №11 (1278), illetve №13 (1298). 
43 Az Árpád-kori alkalmi hiteleshelyi gyakorlat indokairól ld. Szovák, Kezdetek 427–428. 
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kiadvány után a következı 1306-ból, majd hosszabb szünet után csak 1321-bıl maradt ránk.44 

Ettıl az évtıl kezdve azonban egyre gyarapodó számban találkozhatunk a pannonhalmi 

hiteleshely okleveleivel, mind a felvallások, mind a bírói megkeresésre tett jelentések terüle-

tén. A XIII. század közepi indulás után tehát a pannonhalmi konvent hiteleshelyi tevékenysé-

ge az 1320-as évektıl lendült fel igazán45 és vált általánossá, még ha a jelentısebb székes- 

vagy társaskáptalanokkal mennyiségi mutatók területén nem is tudta felvenni a versenyt. 

                                                 
44 Szovák, Kezdetek 429–430. 
45 Ld. az V. fejezetben a hiteleshely 1500-ig kiadott okleveleinek teljes listáját. 
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III.) — A hiteleshelyi működés rendszeressé válása 
Az alkalmi jelleggel folytatott Árpád-kori hiteleshelyi gyakorlatot követı két évtizedes szünet 

után — amint azt már a dolgozat idıbeli korlátainak kijelölése kapcsán is említettem — 1321-

tıl vált rendszeressé Pannonhalmán a közhitelő oklevélkiadás. Ennek tapasztalható megnyil-

vánulása részben a konventhez forduló felek, részben pedig az oklevelek számának gyarapo-

dása volt.46 Mivel a dolgozat alapját ezek a kiadványok adják, és célom nem csak néhány jel-

lemzınek tőnı adatra, vagy éppen ritkának számító kivételre hivatkozva, hanem minél na-

gyobb teljességre törekedve bemutatni a hiteleshely tevékenységét, ezért szükségesnek tartot-

tam a konvent valamennyi, közhitelő mőködéshez köthetı emlékét a lehetı legnagyobb teljes-

ségre törekedve összegyőjteni.  

 Az V. fejezetben közölt, a hiteleshely kiadványait 1500-ig katalogizáló táblázatban 

szereplı anyag gerincét természetesen az eredeti formában, illetve teljes szövegő átírásban 

fennmaradt pannonhalmi kiadványok adják (627 db – 76%). Nem elhanyagolható azonban a 

tartalmi említések száma sem (112 db – 14%), amelyek részben közlik a kiadás pontos dátu-

mát, részben viszont csak az átíró bírói oklevélnek a perfolyam egyes korábbi állomásait rész-

letezı leírásából lehet ıket két bírósági nyolcad közé datálni. Kicsi, de az idı elırehaladtával 

egyre nagyobb a konventnek szóló királyi parancslevelek illetve bírói megkeresések csoport-

jának száma illetve jelentısége (26 db – 3%), amelyek egy részének végrehajtásáról az okle-

vél hátlapi feljegyzése tudósít, megnevezve az eljáró királyi embert, a kiküldött hiteleshelyi 

tanút, az eljárás idıpontját és néha a jelentés kiállításának napját, értékes információkat nyújt-

va így a hiteleshelyi külsı munkáról. Szintén nem volt kihagyható a konvent által kiadott 

ügyvédvalló oklevelek — bizonyára korántsem teljes — felgyőjtése (59 db – 7%).47 Ennek 

szükségességét minden esetlegessége és datálási problémája mellett leginkább az indokolhat-

ja, hogy a konvent által felvett fassiók 16%-át jelenti ez a pár tucat oklevél, illetve hogy ezek 

közül kilenc ügyvédvallás eredeti formájában is ránk maradt,48 ezeknek pedig minden kétsé-

get kizáróan a győjteményben a helyük.49 

                                                 
46 A kiadványszám gyarapodására ld. az V. fejezet listáját, illetve vö. Szovák, Kezdetek 430–431. 
47 Másként vélekedik errıl Kıfalvi Tamás, aki a pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltárának összeállításakor 
— bár szintén kifejezetten a teljességre törekedett — az ügyvédvalló oklevelek említéseit és a konventhez inté-
zett parancsleveleket is mellızte. (Kıfalvi, Oklevéltár 45–46.) 
48 Az oklevéltárban közölt szövege közül a №657 (1466), №713 (1478), №721 (1479) és №731 (1481). 
49 Ennek analógiájára talán a pannonhalmi apát vagy a konvent nevében eljárók számára, azaz saját ügyben ki-
adott ügyvédvallásoknak is itt lehetne a helyük. (Vö. Szakály, Szekszárd 14.) Ezeket azonban, mivel a 
hiteleshelyi munka igen speciális részét képezik, illetve adataik leginkább csak a monostor történetéhez, esetle-
ges külsı kapcsolataihoz, de nem a hiteleshely intézményének mőködéséhez szolgálnának információval, mel-
lızhetınek véltem. 



 15 

 A hiteleshely azonosított kiadványainak kronológiai rendbe történı állítása után vizs-

gálatuk lehetıségének megteremtése, az oklevelek osztályozása volt a következı feladat. Még 

a győjtés szakaszában felmerült, hogy nem lenne érdektelen az eredetiben fennmaradt doku-

mentumok ırzési hely szerinti csoportosítása. (2. táblázat) Ennek elkészítése során tőnt fel, 

hogy a hiteleshelyi kiadványok túlnyomó része eredetiben maradt ránk, és a fent említett 

(1500-ig bezárólag) 627 teljes szövegő oklevélbıl 42-nek (6,7%) van csak középkori átírása, 

ezek közül pedig összesen 7 alkalommal fordult elı (1,1%), hogy a konvent írta át saját ko-

rábbi kiadványát.50 Az elkészült táblázat fontos eredménye ugyanakkor, hogy számszerőleg is 

megragadhatóvá váltak bizonyos pannonhalmi oklevélnyerık, illetve pannonhalmi kiadvá-

nyokat ırzı levéltárak. Ennek a jelen dolgozat és a függelékben közölt oklevéltár szempont-

jából gyakorlati haszna mindenekelıtt az volt, hogy ezen levéltárakat átkutatva sorra bukkan-

tak elı a pannonhalmi konventtel párhuzamosan, ugyanabban az ügyben bírói parancsra vizs-

gálatokat (inquisitiones) végzı szomszédos hiteleshely(ek, illetve megye) által kiadott jelenté-

sek, valamint esetleges olyan pannonhalmi — leginkább tartalmi átírásban fennmaradt — 

kiadványok, amelyek a MOL diplomatikai adatbázisából kimaradtak. Másik, a táblázat ké-

sıbbiekben értékelendı haszna viszont a Mohács utáni oklevelek felgyőjtésében játszhat majd 

fontos szerepet. Azon családi vagy intézményi levéltárak ugyanis, ahova középkori pannon-

halmi kiadványok jelentısebb számba kerültek, érdemleges megırzési helyeit jelenthetik a 

hiteleshely késıbbi, XVI. századi okleveleinek is, feltételezve, hogy az 1526-os események 

nem hoztak jelentısebb változást a Pannonhalmához forduló felvallók és a központi bírósá-

gok korábbi gyakorlatát illetıen. 

 Az oklevelek proveniencia alapján történı vizsgálata helyett azonban a dolgozat 

szempontjából praktikusabb rendszerezésre volt szükség. Érvek sorakoztathatók például az 

alaki csoportok kialakítása mellett, hiszen a kiadványok külsı megjelenése sokszor valóban 

összefüggésbe hozható tartalmukkal.51 Ezek változatossága és esetenként idıbeli változása 

miatt azonban logikusabbnak tőnt — a szakirodalom eddigi gyakorlatával közel megegyezı 

módon — tárgyi, tartalmi szempontok szerint osztályozni a kiadványokat. Így a formai meg-

jelenéssel ellentétben egy, a vizsgált idıszakban végig alkalmazható rendszer volt felállítható, 

az azonos kategóriába sorolt oklevelek esetében pedig már konkrétabban lehetett foglalkozni 

az alaki megjelenéssel, annak változataival és változásaival. 

                                                 
50 Ezen utóbbiak: №44 (1343), №51 (1346), №71 (1356), №194 (1373), №252 (1385), №458 (1426), 
№680 (1471). 
51 Szentpétery, Oklevéltan 132. A hiteleshelyi kiadványokat külsı jegyeik vizsgálata céljából megjelenési formá-
juk alapján is csoportosítja pl. Hunyadi, A székesfehérvári johannita konvent 45–47., illetve Kumorovitz, Lelesz 
is „A konvent kiadványai” címő fejezetben (13. skk.) megjelenés alapján jellemzi az okleveleket. 
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 1353–1386 1387–1437 1438–1490 1491–1500 1501–1526 Össz. 
PBFL, Capsarium 52 53 6 4 10+252 127 
MNM Törzsanyag 7 17 34 3 14 75 
NRA 8 25 21 3 4 61 
PBFL, Hh. lt. 1 1 7 1 17+25 52 
Csornai konv. mlt. 0 21 17 8 0 46 
Pozsonyi kápt. mlt. 0 19 5 0 2 26 
Acta Eccl. 0 13 9 2 0 24 
Batthyány cs. lt. 1 2 10 5 4 22 
PBFL, AA 0 0 1 1 0+17 19 
Szepesi kápt. olt. 5 3 3 5 0 16 
Héderváry cs. lt. 1 3 7 0 3 14 
Kisfaludy cs. lt. 1 1 8 1 3 14 
Amadé cs. lt. 1 7 0 1 4 13 
MTAK 3 2 6 1 1 13 
Ostffy cs. lt. 1 9 1 0 1 12 
Veszprémi kápt. mlt. 7 4 1 0 0 12 
Festetich cs. lt. 2 2 2 1 3 10 
Komárom megye lt. 1 2 3 0 3 9 
Esztergomi kpt. mlt. 0 1 3 0 5 9 

2. táblázat: Az 1353 és 1526 közötti pannonhalmi kiadványok legfontosabb ırzési helyei 

 
 A klasszikus szakirodalmi besorolás szerint tehát két fı részre bontottam a hiteleshelyi 

kiadványokat. A felvallások (fassiones) csoportba azon oklevelek kerültek, amelyek a kon-

vent elıtt szabad akaratukból megjelenı felek magánvonatkozású jogi ügyeirıl készültek. A 

jelentések (relationes) ezzel szemben a királyi parancsra vagy bírói megbízásra végzett ható-

sági mőködés, azaz legtöbbször a hiteleshely külsı helyszínen történı eljárásáról tett beszá-

molókat foglalják magukba. 

A) — Felvallások (fassiones) 
A hiteleshelyi mőködés kezdetei kapcsán már emlegetett, a közhitelő tevékenység kialakulása 

során legelıször megjelent felvallások csoportjába sorolható „a feleknek a hiteleshely elıtt 

történt minden jogi természető akaratnyilvánítása.”53 Ezen alkalmakkor a felvallást tevı sze-

mélyek vagy azok — ügyvédvalló oklevéllel ellátott, bizonyos esetekben pedig anélkül meg-

jelenı — törvényes képviselıi nem valamelyik bíróság utasítására, hanem saját akaratukból, 

önként álltak a hiteleshely elé és jelentették elhatározásukat, amelynek bizonyságára oklevél 

kiállítását kérték. 

                                                 
52 A hozzáadott számok a konventnek szóló azon bírói megkereséseket jelzik, amelyek esetében a rájuk írt relá-
ció eredetije nem maradt ránk. 
53 Kumorovitz, Lelesz 2. Az általános gyakorlattal ellentétben — amint az az elızı fejezetbıl is kiderült — Pan-
nonhalmán ugyan a relatiók voltak az idıben elıbb megjelenı kiadványok, ennek ellenére azonban az általános 
szakirodalmi gyakorlatnak megfelelıen dolgozatomban én is a fassiók körét érintem elsıként. 
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1.) – A felvallók személye 
A csalásokat elkerülendı a felvallás megtétele elıtt a felvallóknak valami módon igazolniuk 

kellett személyazonosságukat, ilyen típusú feljegyzések hiánya esetében azonban valószínő-

síthetı, hogy a konvent tagjai ismerték a felvallókat. Ha mégsem, akkor az ıket igazoló sze-

mélyek nevei is helyet kaptak a kiadványban.54 Ezekkel az esetekkel a XIV. század végétıl 

találkozhatunk. Elıbb a hiteleshely a felvalló(k) megnevezésével együtt, a contextus elején 

említette az igazolók nevét,55 de az ilyen típusú felvallások sora hamarosan abbamaradt, ami-

nek indoka az a Werbıczy által megfogalmazott szokásjogi gyakorlat, amely ezen hiteleshelyi 

kiadványokat érvénytelenek tekintette.56 Másfél évtizedes szünet után aztán, egyszeri elıfor-

dulás erejéig ez az assecuratiós formula átkerült a corroboratióba, közvetlenül a dátum elé,57 

majd újabb, három évtizedes kihagyást követıen immár az oklevél hátán, valószínőleg a kirá-

lyi kúria gyakorlatának hatására, a pecsét alatt tőnik fel ismét, szinte végigkísérve a középkori 

oklevélkiadást.58 

 Ezen adatokkal kapcsolatban azonban érdemes még valamit megfigyelnünk. Jóllehet a 

felvallásokat — az oklevélátírások (transumptiones) eseteit kivéve — két fél között létreho-

zott vagy éppen megváltoztatott jogviszony rögzítésének az igénye motiválta, az ezeket írásba 

foglaló oklevelek legtöbbször csak az egyik fél hiteleshely elıtti megjelenését és felvallását 

említik. Kivétel nélkül ı az, aki bármiféle jogáról lemondott a másik javára vagy azt ideigle-

nesen átruházta (adomány, adásvétel, zálogba adás, nyugta vagy ügyvédvallás), esetleg éppen 

bizonyos jogainak visszaszerzésére törekedett (tiltakozás), aki tehát a felvallás kezdeménye-

zıje, és akit ezért az oklevél — ha a hiteleshely elıtt esetleg a másik fél is megjelent volna — 

mindig az elsı helyen nevez meg.59 Az esetek másik, kisebb csoportjában viszont kölcsönös 

ügyekrıl van szó (birtokosztály, birtokcsere, örökösödési szerzıdés, peregyezség, perhalasz-

                                                 
54 Vö. Eckhardt, Glaubwürdige Orte 503–505., Szentpétery, Oklevéltan 125–126. 
55 de quorum/cuius noticia personali ... nos reddiderunt cerciores — №252 (1385), [Szovák, Kezdetek 432.] 
№256 (1386); de cuius notitia personali ... nos assecuravit — №262 (1389); de cuius domine noticia 
personali ... nos certificavit — №271 (1391); de quorum/cuius noticia ... nos assecuravit — №277 (1392), 
№318 (1404). 
56 Werbıczy, Trip. II. 16. 
57 De noticia autem personali ... nobis fidem fecerunt evidenter. — №388 (1418). 
58 Assecurator ... — №579 (1448), №584 (1450), №629 (1460); Per assecurationem ... — №672 (1470); 
Assecuravit ... — №704 (1477), №817 (1499), DF 208143 (1515). A pecsét alatti assecuratiós jegyzetek kirá-
lyi kancelláriai megjelenésérıl ld. Szentpétery Imre, Kancelláriai jegyzetek 480. Szintén a pecsét alatt jelenik 
meg egy alkalommal az adásvétellel egyet nem értık megjelölése: Discordes Andreas et Paulus filii Mark de 
Kysfalud ac Petrus filius Michaelis de eadem. — №227 (1380). Vö. Szakály, Szekszárd 13. 
59 Erre vonatkozóan is tájékoztató jellegőek az 1438 és 1490 közötti felvallásokat feldolgozó 3. táblázat adatai. A 
harmadik és negyedik oszlop (részben) félkövéren szedett nevei a hiteleshely elıtt bizonyíthatóan személyesen 
megjelent feleket jelzik. Ezeket — különösen pedig a negyedik oszlop kiemeltjeit — ha összevetjük a második 
oszlop adatsorával, a fentebbi kijelentést láthatjuk igazolva lenni, néhány érdekes kivételt is találva ugyanakkor 
azon esetekre, ha ilyen típusú felvallások alkalmával a másik fél is megjelent. 
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tás), ahol a két fél azonos szerepben tőnik fel. Egyformán érdekeltek a felvallásban, kezdemé-

nyezıként tekinthetünk bármelyikükre, mindketten jelen vannak a konvent elıtt.60 

 Az assecuratiós feljegyzések tanúsága szerint a hiteleshely számára mindig a jogi cse-

lekményt kezdeményezı fél személyazonosságának ismerete volt érdekes, neki kellett csak 

magát igazolni. Ha az 1418-ig terjedı idıszak contextusban megjelenı assecuratiós formuláit 

vizsgáljuk, azt tapasztalhatjuk, hogy zálogba adás, nyugta vagy birtokeladás alkalmával min-

dig a kezdeményezık, tehát a tényleges felvallók azonosítása történt meg, mégpedig ha töb-

ben voltak, akkor mindegyiküké.61 A mindkét fél megjelenését szükségessé tevı 

birtokosztálytétel, örökösödési szerzıdés, illetve birtokcsere felvallásakor viszont mindkét fél 

azonosítására szükség volt.62 A pecsét alá írt assecuratiós formulák idıszakában azonban az 

már közvetlenül nem tudható, hogy kinek a személyét igazolták az ott feljegyzettek, de mivel 

a minden esetben megjelölt lakhelyük a felvallást kezdeményezı — csak birtokeladásról, il-

letve zálogba adásról lévén szó — eladó vagy zálogba adó fél lakhelyével, illetve a felvallás-

ban érintett birtokéval volt azonos, így nagyon valószínő, hogy a korábbi gyakorlatnak megfe-

lelıen történt a XV. század második felében is a hiteleshely elıtt megjelenık identifikálása.63 

 Míg tehát a konvent érdeke volt — valótlan szerzıdések rögzítését és hitelesítését el-

kerülendı — a felvallást kezdeményezı, jogairól lemondó vagy azt átruházó személy azono-

sítása, addig az ügy többi, esetleg éppen hiteleshely elıtt is megjelenı érintettjével kapcsolat-

ban már semmiféle kötelezettséggel nem rendelkezett; ez a terület már a felvalló felelısségi 

körébe tartozott. Ezt bizonyítja az a pannonhalmi konvent elıtt tett tiltakozás is, amely szerint 

Csáfordi Dombó Imre a Komárom megyei Ekli birtokban fekvı részét, amely örökösök nél-

küli halála esetén örökjogon Andrásházi Ivacson Miklós lányát, Krisztinát illette volna, Ócsai 

Füssi Péternek és Mihálynak eladta, az adásvételrıl pedig egy — mivel az ügyben nem az 

intézmény hibázott, így közelebbrıl meg nem nevezett — hiteleshely elıtt tett felvallást, aho-

va az említett Krisztina, és annak nıvére, Borbála helyett más nıket vezetett, hogy hozzájáru-

lásukat és egyetértésüket adják az adásvételhez. A pannonhalmi konvent elıtti tiltakozás nem 

                                                 
60 Szintén ld. a 3. táblázat adatsorait. 
61 Zálog — №256 (1386); nyugta — №262 (1389). Egy pápoci birtok elidegenítésekor viszont az eladók nobi-
lis vir Benedictus filius Iohannis filii Boda de Gench et domina Clara soror iam dicti Benedicti uterina, consors 
Ladislai filii Iohannis de Papuch voltak, de cuius domine noticia personali honorabilis vir, dominus Stephanus 
prepositus ecclesie Sancti Salvatoris de Papuch predicta nos certificavit, míg Benedeket valószínőleg ismerte a 
konvent — №271 (1391). 
62 Birtokosztály — №252 (1385) és №277 (1392); örökösödési szerzıdés — №388 (1418). Egy szılı cseréje 
alkalmával viszont csak az egyik megjelenı fél azonosítása történt meg, míg a másiké szükségtelen volt, mivel 
egy korábbi birtokcsere kapcsán már megfordult a konvent elıtt — №318 (1404). 
63 Ettıl való eltérést talán csak a Mohács elıtti utolsó ilyen típusú feljegyzés mutathat, amikor egy adásvétel 
alkalmával mind az eladó, mind a vevı lakhelyérıl említ a pecsét alatti feljegyzés assecuratorokat — DF 
208143 (1515). 
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is az oklevelet kiállító hiteleshely cselekedete ellen emelt szót, hanem az adásvételben részt-

vevı feleket tiltotta el a tranzakció foganatosításától.64 

2.) – A felvallás módja 
Ha a személyazonosság kérdésében a konvent csak saját ismereteire vagy a felvallókat igazo-

lók szavára volt is kénytelen hagyatkozni, a felvallás másik fontos kritériumát, a saját szán-

dékból, önként történı akaratnyilvánítást mindenképpen meg tudta állapítani. Perecskei Tardi 

Gergely 1456-ban éppen a pannonhalmi hiteleshely elıtt vonta vissza azon felvallásokat, 

amelyeket Veszprém megyei Perecske/Pölöske birtoka ügyében ı és felesége tettek a 

kapornaki konvent elıtt. Az érvénytelenítés oka az volt, hogy a Rumi Oszvald és Domonkos 

ellen pereskedı Gergelyt a Rumi fivérek a Veszprém megyei közgyőlésen lefogatták és be-

börtönöztették, majd feleségét a kapornaki hiteleshely elé utaztatván szeptember 8-án a ma-

guk javára felvallást tetettek vele a birtokról. Három nappal késıbb aztán a bilincsbe vert fér-

jet is Kapornakra vitték, ahol — teljes birtokának eladásáról — azonos tartalmú vallomást 

kényszerítettek ki belıle. A kapornaki konvent valószínőleg tisztában volt a jogsértés tényé-

vel, de bizonyos formai követelmények (a férj személyes megjelenésének) teljesülése esetén 

nem tagadta meg az oklevél kiállítását, hiszen abban valótlan dolgot nem fogalmazott meg. A 

kényszer hatása alatt tett vallomáson túl az szinte már mellékes, hogy a Perecskei Gergely 

kapornaki felvallásának napján, szeptember 11-én kelt kiadvány a férj és a feleség egymástól 

független megjelenésérıl sem tesz említést.65 Valószínőleg az ilyen jellegő, külsı nyomásra 

tett felvallások elleni védekezésül jelent meg bizonyos — leginkább birtokadományt, adásvé-

telt, illetve zálogot rögzítı — hiteleshelyi kiadványokban a felvallók nevének rögzítése után, 

a fımondat állítmányát megelızı sponte et libere kitétel, ami Pannonhalma gyakorlatában 

(egy XIV. század végi egyedi esettıl eltekintve) a XV. század második harmadától figyelhetı 

                                                 
64 et cum ... Emericus Dombo de et super huiusmodi vendicione in aliquo credibili seu testimonii loco ... Petro et 
Michaeli filiis Iohannis Fysi fassionem facere debuissent, tunc idem Emericus Dombo, necnon dicti Petrus et 
Michael Fysi ... quadam nequissima dolositate et astucia preconcepta in dicte domine Cristine ac condam nobi-
lis domine Barbare ... sororis senioris dicte domine Cristine 〈personis〉, eo tunc eadem domina Cristina in tenera 
etate constitute contradictio seu prohibicio huiusmodi inique fassioni obviaret aliqualis, nominibus et in 
personis condam domine Barbare ac domine Cristine quasdam alias mulieres et puellam ad locum credibilem 
secum adduxissent et fassioni prefati Emerici filii Ladislai Dombo super huiusmodi vendicione facte benivolum 
consensum preberi fecissent — №727 (1480). 
65 interim autem, quousque in eadem captivitate fuisset ... Oswaldus et Dominicus de Rwm ... dominam 
Elyzabeth, consortem suam in festo Nativitatis Beate Marie Virginis proxime preteritum in proprio curru eorum 
ad conventum de Kapornak portassent ibique cum ipsa fassionem super porcione posessionaria eorum, in dicta 
possessione Perechke existenti, quam voluissent facere procurassent et sepefatum Gregorium, maritum eiusdem 
domine Elyzabeth in huiusmodi captivitate ac vinculis sabbato proximo post dictum festum Nativitatis Beate 
Marie Virginis ad dictum conventum ecclesie de Kapornak similiter abducentes, cum quo similem fassionem in 
eodem conventu vi et coacte sibi ipsis fieri fecissent — №612 (1456). A kapornaki konvent 1456. szeptember 
11-én kiadott kiadványa: DL 49958. 
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meg, majd a 80-as években lesz egyre gyakoribb, hogy aztán a XVI. század elején a birtokfel-

vallások állandó és elengedhetetlen elemévé váljék.66 

 
 Bizonyos esetekben nem a felvallást tenni szándékozó ügyfél jelent meg a hiteleshely 

elıtt, hanem tanú kiküldését kérte a felvallás, az írásban rögzíteni kívánt esemény helyszíné-

re.67 Ezek az alkalmak — a fennmaradt oklevelek tanúsága szerint — a pannonhalmi konvent 

gyakorlatában igen ritkák és kivételesek voltak. A korai idıszakban összesen kétszer fordult 

elı, hogy végakarat írásba foglalásához kiszállt a konvent,68 a késıbbiekben inkább a végren-

delkezı környezetében élı nemesek és egyháziak jelentek meg a betegágynál, majd számoltak 

be a hallottakról a hiteleshely elıtt.69 Kiszállásra a késıbbiekben csak nagyon indokolt eset-

ben került sor. Ilyen volt például, amikor kegyes adomány írásbeli rögzítésére volt szükség,70 

de a fogott bírák ítéletének végrehajtását ellenırizni kiküldött testimonium jelentését rögzítı 

oklevelet is ide sorolhatnánk.71 

3.) – A hiteleshelyi hatókör I. 
A felvallókkal szemben a konvent által támasztott legfontosabb követelmény az ismertség 

volt, ehhez kapcsolódóan pedig érdemes a hiteleshelyi hatókör kérdését is — legalább részben 

— megvizsgálni. Bár az nyilvánvaló, hogy a hiteleshely földrajzi hatósugarának vizsgálatakor 

el kell egymástól választani azt a területet, ahonnét a lakosok a hiteleshelyet felkeresték fel-

vallásukat írásba foglalandó, és azt, amelyen a hiteleshely emberei bírói megkeresésre kiszál-

lásokat végeztek,72 a birtokjoggal kapcsolatos felvallások egy részénél gyakran eldöntendı 

kérdésként merül fel, hogy a felvalló lakhelyét, vagy a felvallás által érintett területet vegyük 

                                                 
66 propositum extitit ... sponte et relatum — №256 (1386); sponte et libere est confessus — №517 (1432); 
sponte ac benivole confessum extitit pariter et relatum — №631 (1461); sponte et libere oraculo vive vocis 
confessum extitit pariter et relatum — №739 (1482). Az önként, illetve kényszerítésre tett felvallások 
hiteleshely általi megítélésére ld. a somogyi konvent válaszát a szlavóniai nemesek vádjaira: Szovák, ... sub 
testimonio 95. 
67 Eckhardt, Glaubwürdige Orte 509.; Szentpétery, Oklevéltan 126. 
68 №2 (1253), №17 (1321). 
69 №71 (1356), №106 (1360), №257 (1387). 
70 Három tagját, a perjelt, a kántort és az alperjelt küldte ki a konvent ahhoz a felvalláshoz, amelyben néhai Kont 
Miklós nádor unokái, László és Imre Csatkán megerısítették a nagyszüleik és apjuk által a csatkai pálosoknak 
tett adományt — №280 (1393). A másik alkalommal két tagja volt jelen Gyırben, amikor a székesegyház Szent 
Ágoston oltára részére történt birtokadomány. — №639 (1463). 
71 №114 (1361), №117 (1362), №142 (1366), №166 (1368), ezek azonban inkább a jelentések csoportjában 
tárgyalandók. Szintén ritka példa a bakonybéli apát számára esedékes bérletfizetéshez kiküldött konvent tanú 
jelentése — №494 (1429). 
72 Kumorovitz, Lelesz 4–5. külön összeállítást közöl a felvallások és a külsı eljárások által érintett területrıl. A 
két jogosultsági területet elválasztja egymástól Szentpétery, Oklevéltan 216–217. is, legutóbb pedig Borsa, A 
hiteleshelyekrıl 103. hívta fel a figyelmet a két terület elkülönített kezelésére. 
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figyelembe.73 Míg ez utóbbi az oklevelek szövegébıl egyértelmően megtudható, addig a fel-

vallók lakóhelyének megállapítása már problémákat okozhat. Jóllehet a késı-középkori ne-

mesi névadás nagyrészt helynevek alapján történt, ami legtöbbször az illetı személy lakó-

helyét jelölte, de ugyanúgy utalhatott a származás helyére is, mint például a nyilvánvalóan 

Komárom megyében (is) birtokló, azonban csak Zala megyei elınevet viselı Csáfordi Dombó 

család esetében.74 A probléma vizsgálatához táblázatba foglaltam az 1438 és 1490 közötti 

évek felvallásait, választ keresve egyúttal egy másik kérdésre is, miszerint az ügyek többsé-

gében érintett két fél közül mely esetben jelenik meg csak a kezdeményezı, és mikor a felval-

lásban érintett másik személy (adományos, vevı, ügyvéd, eltiltott, illetve perbeli ellenfél) is.75 

 

                                                 
73 Ezen utóbbira analógiaként merülhet fel a késıbb tárgyalandó relatiók esete, ahol általában az eljárás helyszí-
ne és nem a peres fél hovatartozása volt a mérvadó a hiteleshely kiválasztásakor. Kizárólag a felvallásban érintett 
birtokok figyelembe vételével feltételezi — helytelenül — a bácsi káptalan kimondatlan országos hatáskörét 
Parlagi, Bács 108., mivel 1313-ban (recte: 1303) bizonyos valkói nemesek Valkó megyei birtokuk felét egy 
Abaújvár megyei birtokrészre cserélték [AOklt. I. 261–262. (512); Anjou I. 68–69.]. Fedeles, Pécsi vonzáskörzet 
11. csak „kiadványokba került helységeket” említ azok közelebbi értelmezése nélkül, akárcsak Koszta László, 
aki egy, a Fejér megyei Moha falut érintı felvallás kapcsán teszi a pécsi székeskáptalan területi hatáskörének 
északi határát az 1320 és 1339 közötti idıszakban az Észak-Dunántúlra [Koszta, Pécs 79–80. és 89.]. Velük 
szemben viszont már Szentpétery, Oklevéltan 217. inkább a felek hovatartozásának fontossága mellett érvelt 
azon megjegyzésével, miszerint „a XIV. századból van arra adat, hogy a bevalló felek szükségesnek látták az 
ügyet abban a megyében fekvı hiteles hely által is oklevélbe foglaltatni, ahol a bevallás tárgyát képezı birtok 
feküdt.” 
74 Vö. Szakály, Szekszárd 28. Komárom megyei birtoklásukra utalhat a róluk elnevezett nemesi telkük: alios 
quoslibet ab impetracione ... duarum sessionum nobilitarium ... DomboRezewalal vocatarum ... in possessione 
Ekel ... atque in comitatu Komaroniensi existencium ... prohibuit — №750 (1483). 
75 A felvallók közül félkövéren kiemeltem azokat (pontosabban azok tartózkodási helyét), akik meg is jelentek a 
hiteleshely elıtt, kurzívval jelezve azon eseteket, ahol az illetık nem személyesen, hanem csak ügyvéd útján 
képviseltették magukat. Az egyszerőség kedvéért a szereplıket itt a lehetı legrövidebb, de a vizsgálandó kérdés 
szempontjából még informatív alakban adtam meg. A további részletek az oklevéltárból kikereshetık. A gyak-
rabban alkalmazott rövidítések: f. = filius, d. = dictus, rel. = relicta, a többi értelem szerint. 
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№ típus felvallás kezdeményezıje felvallás kedvezményezettje76 felvallásban érintett birtok(ok) 
558 (1438) tiltakozás Anthonius prepositus de Chorna Albert király, 

Stephanus f. Andree f. Herch de Rohoncz 
Keresztúr, Vásárosfalu (Sopron m.) 

559 (1438) örökösödési szerz. Clemens f. Thome de Boczor 
castellanus castri Iauriensis 

Andreas f. Michaelis de Atya Bocor, Duka (Vas m.) 
Vanyola Atya, Ács (Veszprém m.) 
Mezıszerecsen (Gyır m.) 

560 (1438) tiltakozás capitulum eccl. Posoniensis Georgius f. Ioannis Fodor dicti, 
Nicolaus et Georgius Groff de Bozen 

Botszeg, Torony (Pozsony m.) 

562 (1439) oklevélátírás Bartholomeus abbas de Lyben — — 
564 (1439) zálogba adás Nicolaus Zomor d. de Thekes alias de Ben Laurentius f. Michaelis de Ben Bıny (Gyır m.) 
565 (1440) oklevélátírás Emericus f. Egidii de Chakan — — 
566 (1442) adásvétel hospites eccl. Beati Stephani de Naagech Ladislaus f. Egidii de Chythuand Nagyécs (Gyır m.) 
573 (1444) peregyezség Iohannes f. Simonis d. Nemes de Azonfolwa Nicolaus f. Simonis d. Nemes de Azonfolwa Asszonyfalva (Gyır m.) 
574 (1445) nyugta Franciscus f. Iohannis de Azonfolwa Andreas f. [...] de Alaph — 
577 (1447) ügyvédvallás Gaspar f. Anthonii Litterati de Kysfalud Veronica rel. Anthonii Litterati de Kysfalud — 
579 (1448) adásvétel Stephanus f. Briccii de Adastewel Anthonius f. Lamperti de Adastewel Kispéc (Gyır m.) 
580 (1448) peregyezség Andreas de Chep Benedictus de Chep Csép (Komárom m.) 
584 (1450) adásvétel Blasius plebanus de Zenthmiclos Iustina consors Petri Espan Asszonyfalva (Gyır m.) 
586 (1451) zálogba adás Ambrosius d. Iolath f. Blasii Barocz de Iaar Georgius f. Anthonius de Papa Tapolcavizén Parlagszék malom 
588 (1452) oklevélátírás Georgius f. Anthonii de Papa — — 
589 (1452) birtokosztály Thomas f. Iohannis de Kysfys Emericus Thaka Nagyfüss (Komárom m.) 
590 (1452) ügyvédvallás Anastasia rel. Dominici Zarka de Lyherth Valentinus de Wsal — 
591 (1452) zálogba adás Anastasia rel. Dominici Zarka de Lyherth Georgius f. Anthonii de Papa Léhért (Veszprém m.) 
594 (1453) tiltakozás Ladislaus Magnus de Guthor Ieronimus Kolos de Nema Lovad, Ács (Komárom m.) 
601 (1454) tiltakozás Ladislaus f. Sebastiani de Lewrynthe 

Georgius f. Iohannis de Lewrynthe 
V. László király, Anthonius de Myske 
Ladislaus Ugron abbas de Thykonio 

Lırinte, Nagycsóta (Veszprém m.) 
Dörögd (Zala m.) 

603 (1455) peregyezség Pethew f. Petri f. Nicolai de Merges Symon f. Thome Poky alias Berchey d. Pok, Tét, Mérges, Utal, Homoród, 
Réti (Gyır m.) Iszkáz (Veszprém m.) 
Und (Sopron m.) 

607 (1455) tiltakozás Gregorius gubernator abbacie de Bel Michael Anyos de Fayz, 
capitulum eccl. Wesprimiensis 

Bere (Veszprém m.) 

608 (1455) tiltakozás Gregorius gubernator abbacie de Bel Ladislaus episc. Agriensis, 
Paulus de Hederwara, 
Paulus prepositus de Moroczhyda 

Árpás (Gyır m.) 

609 (1456) peregyezség Mathias f. Petri f. Nicolai de Merges Symon f. Thome Poky alias Berchey d. Ld. a №603 alatt. 
611 (1456) örökösödési szerz. Valentinus f. Iohannis de Zap Georgius f. Iacobi de Zap Alsó- és Felsıszap (Gyır m.) 

                                                 
76 A kedvezményezettrıl van szó birtokeladásnál, adománynál, zálogbaadásnál, de ide soroltam az eltiltottakat és a felvallott ügyvédeket is. 
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612 (1456) tiltakozás Gregorius f. Pauli Thardy de Perechke — Perecske (Pölöske) (Veszprém m.) 
613 (1456) oklevélátírás Petrus f. Petri f. Nicolai de Merges — — 
614 (1457) oklevélátírás Augustinus episc. eccl. Iauriensis — — 
616 (1457) adomány Ladislaus f. Nicolai de Gara eccl. Iauriensis Somlyó vára (Veszprém m.) 
617 (1457) ügyvédvallás nobiles de Thakachy Benedictus f. Damyan de Thakachy — 
618 (1457) perhalasztás Gregorius gubernator abbacie de Beel nobiles de Thakachy 

Paulus prepositus de Chrona, 
Ladislaus f. Egidii de Chythwand 

Ponyvád (Gyır m.) 

619 (1457) oklevélátírás Georgius f. Anthonii de Papa — — 
620 (1458) peregyezség Pethew f. Petri f. Nicolai de Merges Veronica f. Petri f. Nicolai de Merges Ld. a №603 alatt. 
621 (1458) adásvétel vitrici eccl. de Bewn Fabianus f. Iacobi Pázmánd (Gyır m.) 
624 (1458) ügyvédvallás Georgius f. Anthonii de Papa Iohannes Zeke de Meggyes — 
628 (1459) zálogba adás Thomas de Debrenthe et fratres eiusdem Ladislaus Darabus de Dereske, 

Georgius de Papa 
Szerdahely, Deszics, Gutorfölde, 
Hahót, Kisfalud (Zala m.) 

629 (1460) zálogba adás Georgius f. Augustini de Kysdym Nicolaus f. Petri de Bedege Bödöge (Veszprém m.) 
631 (1461) adásvétel Mathyws f. Demetrii de Gymolth Martinus f. Iacobi de ZenthIwan Vanyola (Veszprém m.) 
633 (1461) tiltakozás Sebastianus f. Gregorii de Perechke Gregorius de Perechke Pölöske (Veszprém m.) 
634 (1461) zálogba adás Ladislaus Dombo d. de Chafford Udalricus Bekes d. de Beek Ekel (Komárom m.) 
635 (1462) tiltakozás Stephanus de Chrona Mátyás király, 

Pertholdus Eliderboh de Monyarokerek 
Lipótfalva, Alhó, Balfó, 
Ság, Kecelfalva (Vas m.) 

639 (1463) adomány Anthonius f. Georgii Norapy de Koromzo 
alias de Papa (nunc in civ. Iauriensi) 

altare B. Augustini in eccl. Iauriensi Bezi, Koroncó (Gyır m.) 

640 (1464) tiltakozás Elyzabeth cons. Dominici Patha de Peecz Dominicus Patha Borba, Péc, Tét (Gyır m.) 
641 (1464) tiltakozás Gregorius Ispany (de Asszonyfalva) Elizabeth rel. Dominici de FülPech Borba (Gyır m.) 
645 (1464) zálogkiváltás Apolanis rel. Galli de Repas Dominicus Posar de Kawa Vízvár (Komárom m.) 
647 (1464) peregyezség Emericus de Lak Elena rel. Nicolai de Dalka (Veszprém m.) 
651 (1465) zálogba adás Nicolaus f. Iohannis Iwachon de Andrashaza Ladislaus f. Nicolai de Kaldhaza Ekel (Komárom m.) 
653 (1465) adomány G[...] de Barakanhaza altare B. Augustini in eccl. Iauriensi Barakanhaza/Bıdsztlırinc (Veszpr. m.) 
655 (1466) nyugta Dorothea cons. Iohannis de Rozgon Mathyus f. Ladislai f. Iohannis Bani de Maroth — 
657 (1466) ügyvédvallás Laurencius f. Hym de Debrenthe Emericus f. Hym de Debrenthe — 
658 (1466) peregyezség capitulum eccl. Iauriensis Paulus prepositus de Chorna Szútor/Nagybaráti (Gyır m.) 
659 (1467) peregyezség Emericus et Nicolaus de Hederwara Georgius Aron d. de Zenthmargytha Szentmargita, Olaszfalu (Somogy m.) 
660 (1467) ügyvédvallás Georgius f. Iohannis Baso de Homokbedege Anthonius de Peech — 
661 (1468) tiltakozás Paulus prepositus de Chorna Zorardus gubernator prepositure de Thwrucz Nagybaráti, Megyer (Gyır m.) 
664 (1469) ügyvédvallás Georgius f. Iohannis Baso de Homokbedege Stephanus de Izkaz — 
666 (1469) oklevélátírás Georgius Baso de Homokbedege — — 
668 (1469) perhalasztás Paulus prepositus de Chorna Zorardus prepositus de Thurocz Nagybaráti (Gyır m.) 
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670 (1469) zálogba adás Colomanus f. Iohannis de Aranyas nobiles de Aranyas Aranyos (Komáron m.) 
672 (1470) zálogba adás Clemens f. Gregorii Poka d. de Salamonwatha Laurencius et Ladislaus f. Stephani Kylythy, 

Ladislaus f. Blasii de Zerhashaza et de Salam. 
Salamonvata (Pozsony m.) 

673 (1470) oklevélátírás Paulus prepositus de Chorna — — 
674 (1470) peregyezség Demetrius episc. Iauriensis Paulus de Hederwara Gyır (Gyır m.) 
676 (1470) oklevélátírás Benedictus de Zenthmiclosalap — — 
678 (1471) zálogba adás Paulus de Hederwara Michael et Thomas Wrach de Zenthwyd Szabadi, Újfalu (Gyır m.) 
680 (1471) zálogba adás Iohannes sartor civitatis Iauriensis Thomas canonicus ecclesie Iauriensis Gyır 
685 (1473) adomány Paulus de Hederwara Thomas de Babod Királyfölde (Gyır m.) 
686 (1473) tiltakozás Ladislaus abbas de Bel Mátyás király, 

Thomas Pan d. de Balathonfekayar 
Balatonfıkajár (Fejér m.) 

687 (1473) zálogba adás Gregorius f. Nicolai Barocz d. de Iar Gregorius de Gench Gyömörı, Kispéc (Gyır m.) 
691 (1475) tiltakozás Oswaldus de Hederwara et alii Paulus de Hederwara, 

Emericus f. Michaelis Zemere de Pakos 
Hédervár (Gyır m.) 
Strém (Vas m.) 

693 (1476) oklevélátírás Ladislaus de Myh[...] — — 
695 (1476) adásvétel Kolomanus et Elyzabeth de Aranyas Matheo de Aranyas et alii Aranyos (Komárom m.) 
697 (1476) oklevélátírás Iohannes f. Iohannis Walpek civis Iauriensis — — 
698 (1476) oklevélátírás Thomas canonicus ecclesie Iauriensis — — 
700 (1477) oklevélátírás Iohannes Litteratus de Sabbaria notarius publ. — — 
701 (1477) pénzkölcsön Iohannes f. Iohannis Walpek civis Iauriensis Thomas canonicus ecclesie Iauriensis — 
702 (1477) ügyvédvallás Barbara f. Ulrici Bekes d. de FelsewBewk Bartholomeus f. Nicolai de Markhaza — 
704 (1477) adásvétel Fabianus Litteratus de Rassa alias de Iaurino Iohannes Kayary d. de Naghech Nagyécs (Gyır m.) 
705 (1478) ügyvédvallás Michael de Hathalom Ladislaus de Hathalom — 
706 (1478) zálogba adás Ladislaus de Hathalom Emericus de Gycz Hathalom (Veszprém m.) 
709 (1478) peregyezség Petrus abbas de Zyrcz Iohannes comes de Sancto Georgio Börcs (Gyır m.) 
710 (1478) adásvétel Valentinus Zabo d. de Thamasy Elena rel. Benedicti Feyer de Wassan Románd (Veszprém m.) 
712 (1478) oklevélátírás Nicolaus f. Nicolai de Nagfys — — 
713 (1478) ügyvédvallás Stephanus Solyom d. de Zenthpetheralapya Paulus de Chaford — 
714 (1479) peregyezség Emericus et Nicolaus de Hedrehwara Iohannes Werthesy de ApayBewn Berencse, Apaibıny (Gyır m.) 
715 (1479) zálogba adás Nicolaus Olsphy de Azzonfalwa prep. Strig. Paulus prepositus de Chorna Csorna (Sopron m.) 
717 (1479) tiltakozás Nicolaus diaconus Iauriensis f. Georgii Byxy Georgius Bixy et Margaretha consors eiusdem, 

Iohannes Elderboh d. de Monyorokerek 
Büksi (Vas m.) 

718 (1479) ügyvédvallás Petrus f. Georgii de Bede d. de Zolthangwlach Georgius de Bede d. de Zolthangwlach — 
719 (1479) birtokosztály Georgius de Bede d. de Zolthangwlach Emericus de Gych, 

Bartholoeus castellanus castri Sancti Martini  
Lırincuzsa (Zala m.) 
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721 (1479) ügyvédvallás Emericus Simonis de Zenthbereczalapya77 Paulus de Chafford — 
722 (1480) zálogba adás Elizabeth rel. Iohannis Fysy de Fys Blasius Symonphy de Bewk Ekel (Komárom m.) 
727 (1480) tiltakozás Petrus f. Michaelis Baychi de Zenthwyd Emericus f. Ladislai Dombo d. de Chaford, 

Petrus f. Iohannis Fysi de Olcha 
Ekel (Komárom m.) 

728 (1480) zálogba adás Martinus f. Martini de Naghfys [...] de Naghfys Nagyfüss (Komárom m.) 
729 (1480) tiltakozás Martha rel. Ladislai de Hathalom Barbara cons. Emerici Laky, 

Martha cons. Iohannis Laky 
Dálka, Lak, Zimány(?) (Veszprém m.) 
Gyırszentmihály (Gyır m.) 

730 (1481) zálogba adás Iohannes f. Michaelis Dekan d. de Papa Blasius Pardycz de Papa Kispéc (Gyır m.) 
731 (1481) ügyvédvallás Paulus Solyom d. de Zenthpetheralapya Georgius Akay — 
733 (1481) zálogba adás Stephanus f. Ioannis de Rozgon Ioannes Ungur d. de Busa (?) Lırinci (Heves > Pest m.) 

Szada, Veresegyháza (Pest m.) 
739 (1482) adomány Clara rel. Ladislai de Hagmas claustrum de Chathka Koromla (Veszprém m.) 
742 (1482) tiltakozás Ladislaus Kolos d. de Nema Albertus f. [...] de Leel Nagyvát (?) (Gyır m.) 
743 (1483) tiltakozás Blasius f. Ladislai Zomor d. de Pokhateleke Elena soror Ladislai et Barnabe Zomor dicti Kisság, Nagyság M... (Nyitra m.) 

P... (Pozsony m.) 
744 (1483) adomány Sophya f. Emerici Litterati de Mak claustro de Chatka Koromla (Veszprém m.) 
746 (1483) tiltakozás Iohannes comes de Bozyn et de S. Georgio Mátyás király Cillei Hermann zagoriai birtokai 
749 (1483) tiltakozás Elizabeth rel. Iohannis Fysy de Olcha Cristina cons. Petri Baychy de Zenthwyd Ekel (Komárom m.) 
750 (1483) tiltakozás Michael Bewkes de FelseBewk Cristina cons. Petri Baychy de Zenthwyd Ekel (Komárom m.) 
753 (1484) zálogba adás Ulricus f. Thome de Nyek78 Thomas f. Benedicti de [...]eed Nyék (Pozsony m.) 
754 (1484) tiltakozás Iohannes f. Petri de Becher, 

Ambrosius Both d. de Baynan 
Mátyás király, 
Urbanus electus Iauriensis 

Szentmihály, Igmánd (Komárom m.) 

760 (1485) zálogba adás Michael Bekes de Bewk Michael f. Iohannis Fysy de Olcha Ekel (Komárom m.) 
762 (1486) peregyezség Ladislaus de Olcha Michael f. Iohannis Fysy de Olcha — 
763 (1486) adásvétel Martinus Zylwas d. f. Iohannis de Bodobaar Urbanus electus Iauriensis Bodóbár (Pozsony m.) 
765 (1486) zálogba adás Benedictus de Bank Iiohannes de Wyhel canonicus Wesprimiensis Veszprém (Veszprém m.) 
766 (1487) nyugta Michael Repas de NaghBarathy Gregorius prepositus de Chorna — 
768 (1489) zálogba adás Blasius Pardycz d. in Papa commorans Benedictus de Kapwch castellanus castri Papa Kispéc (Gyır m.) 
769 (1489) adomány Nicolaus f. Valentini Karomlyay de Karomlya claustro de Chatka Koromla (Veszprém m.) 
770 (1489) adásvétel Iohannes f. Michaelis Dekan d. de Papa Benedictus Kapwchy castellanus castri de Papa Kispéc (Gyır m.) 
772 (1490) oklevélátírás Ladislaus abbas de Beel — — 
773 (1490) peregyezség Nicolaus de Koromlya Stephanus f. Michaelis de Koromlya Koromla (Veszprém m.) 

3. táblázat: Az 1438 és 1490 közötti felvallások szereplıi és a felvallásban érintett birtokok 

                                                 
77 Zenthbereczkalapja alio nomine Reethalap — DL 30345. 
78 1484-ben a pozsonyi káptalan foglalta írásba végrendeletét — DL 45987 és 45989. 
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 A felvallást kezdeményezı fél konvent elıtti ismertségének leginkább a földrajzi kö-

zelség lehetett az oka. Ezt hangsúlyozhatta a hiteleshely akkor, amikor az elıtte megjelenı 

személy tisztség- vagy hivatalviselésének helyszínét,79 illetve egyes felvallóknál kettı vagy 

akár három földrajzi azonosítót is megjelölt, utolsó névelemként általában — az oklevélben 

található egyéb adatokból bizonyíthatóan — mindig az illetı tartózkodási helyével.80 A pan-

nonhalmi konvent okleveleinek jelentıs részében tehát az elıtte megjelenı és felvallást kez-

deményezı személyek tartózkodási helyük szerint lokalizálhatók, az így kapott települések 

köre viszont egy kisebb és Pannonhalmához jóval közelebbi területre terjed ki, mint ami a 

felvallások tárgyában érintett. Mindezek alapján logikusnak tőnik a hiteleshelyi hatókör suga-

rát a felvallók lakóhelyének, hivatalviselésének vagy birtoklásának, nem pedig a felvallott 

birtokok helyszíne alapján megvonnunk, még ha a kettı az esetek jelentıs részében egybe is 

esett. 

 Néhány alkalommal — örökösödési szerzıdés, peregyezség, illetve perhalasztás írásba 

foglalásakor — mindkét, nemritkán egymástól jelentıs távolságra lakó fél megjelenése szük-

séges volt a felvallás megtételéhez. Ekkor, a rendelkezésre álló adatok szerint, a kölcsönös 

megállapodás, a pereskedı felek tekintélye vagy éppen a perben játszott szerep dönthette el, 

hogy ki válasszon hiteleshelyet, ki legyen az elsı számú (ab una parte) felvalló. Így Pannon-

halmán halasztották el a Nagybaráti birtoka kapcsán folyó perükben az éppen aktuális nyolca-

don való megjelenést Pál csornai és Szórád turóci prépostok ügyvédei, itt állapodott meg kö-

zös birtokszerzési stratégiában Zoltángulácsi Bedei Jakab fia György, Bertalan pannonhalmi 

várnagy és Gici Imre, valamint itt jelent meg az alperes Hédervári Imre pozsegai ispánnak és 

testvérének, Miklós királyi étekfogómesternek ügyvédje és Szentmargitai Áron György bizo-

nyos somogyi és baranyai birtokok ügyében kötött peregyezségük felvallására,81 ez utóbbinál 

valószínőleg a tekintélyesebb félhez való földrajzi közelség okán. Ezen ügyekben ezért ele-

gendı az egyik, a konvent által bizonyíthatóan ismert fél hovatartozását figyelembe venni, 

                                                 
79 Clemens filius Thome de Boczor, castellanus castri Iauriensis — №559 (1438); Nicolaus diaconus ecclesie 
Iauriensis, filius Georgii Byxy dictus de Byx nunc in Kermend commorans — №717 (1479); Bartholomeus 
castellanus castri Sancti Martini — №719 (1479); Gregorius episcopus Milkoviensis et gubernator abbacie de 
Bel — №607 (1455), №608 (1455), №618 (1457); de ezen utóbbi analógiájára ide sorolhatjuk a többi egyhá-
zi méltóságviselıt is, mint például a csornai prépostot, a lébényi apátot, a szentmiklósi plébánost vagy éppen a 
gyıri püspököt. Ritka kivétel, amikor ezzel ellentétben nem a tartózkodási hely, mint inkább a származási hely 
lesz a fontos: Nicolaus Olsphy de Azzonfalwa, prepositus ecclesie Strigoniensis — №715 (1479). 
80 Nicolaus Zomor dictus de Thekes alias de Ben — №564 (1439); Symon filius Thome Poky alias Berchey 
dictus — №609 (1456); Gregorius filius Pauli Thardy de Perechke — №612 (1456); Anthonius filius Georgii 
Norapy de Koromzo alias de Papa — №639 (1463); Fabianus Litteratus de Rassa alias de Iaurino — №704 
(1477); Georgius filius Iacobi de Bede dicti de Zolthangwlach — №719 (1479); Petrus filius Michaelis Baychi 
de Zenthwyd, Petrus filius Iohannis Fysi de Olcha — №727 (1480). 
81 №668 (1469), №719 (1479) és №659 (1467). 
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míg a másik, esetenként Pannonhalmától is igen távoli illetıségő felvalló azonosítása már az ı 

érdekeit szolgálta. 

 Térképre vetítve tehát a Pannonhalmán megjelenı oklevélnyerık ilyetén pontosított és 

szőkített névsorát, megkapjuk a hiteleshely 1438 és 1490 közötti földrajzi hatókörét, ponto-

sabban azt a területet, ahonnét a feleknek a távolságot — és még néhány tényezıt — figye-

lembe véve inkább megérte Pannonhalmához, mint egy másik hiteleshelyhez fordulni. Az 1d. 

térképen ábrázolt közel hatvan település jól érzékelhetı zárt tömbben, egy körülbelül 40 km 

sugarú körben helyezkedik el, amely magában foglalja Gyır megyét, Komárom megye nyu-

gati felét a Vágközzel, a Bakony északi lejtıjéig bezárólag Veszprém megyét, benne különö-

sen a megye nyugati fele, Pápa környékével, valamint Sopron és Pozsony megyék néhány 

közelebbi települését. 

 Vannak persze ezen távolságtól jóval messzebb található helységek is, amelyek térké-

pen való feltőnésére csak a felvallás tárgyának, illetve az onnét érkezı felvallóknak egyedi 

vizsgálata adhat magyarázatot. A neve alapján a legmesszebbrıl, a Vas megyei Csákányról 

egy oklevél átíratására érkezı Imre apja például a gyıri káptalan átírt záloglevelében Csalló-

közi Egyedként tőnik fel, akinek hitvese, Egyházascsákányi Gere Péter lánya, testvérétıl, 

Gere Péter fia Sebestyéntıl vette zálogba néhai apjuk fél birtokrészét; fiágon tehát Imre is a 

Csallóközhöz, azaz a konvent vonzáskörzetéhez köthetı.82 Hasonlóképpen családi kötıdések-

kel lehet indokolni a szintén távoli, Veszprém megye délnyugati sarkában fekvı Lırintérıl 

társaival megjelenı (Bazsó) János fia György felvallását, akinek anyja, Klára asszony (Ho-

mok)bödögei János fia Móric lánya volt.83 A magát a Pozsony megyei Salamonvatáról neve-

zı, de a Veszprém megyei Nádasdi Imre által igazolt Póka Gergely fia Kelemen esetében 

szintén más forrásokból tudhatjuk meg, hogy családja a Veszprém megyei — Nádasdhoz kö-

zeli — Salamon helységben is birtokolt,84 sıt valószínőleg eredendıen onnét származott, így 

a pannonhalmi hiteleshelyhez való fordulása is érthetıvé válik. 

 Ezen adatok azt mutatják tehát, hogy néhány esetben a konvent hatókörén belüli tele-

pülésen is birtokló, de ott állandó rezidenciával nem rendelkezı — ezért ezt a helynevet saját 

                                                 
82 №565 (1440). 
83 №601 (1454). Lırintei Bazsó János özvegyének, azaz Bödögei János fia Móric lányának, Klárának 1452-ben 
adott nyugtája: DL 86379. Homokbödögei János fia György és Lırintei Bazsó János fia György Homokbödöge 
birtokára vonatkozó 1457-ben kötött egyezsége: DL 44823. 
84 №672 (1470). A pannonhalmi konvent elıtt tett elzálogosítást megelızıen, 1470. január 16-án a gyıri kápta-
lan elıtt Tonkházi Miklós tiltotta el Salamoni Póka Gergely fia Kelement a Pozsony megyei Salamonvatán és a 
Veszprém megyei Salamonon birtokolt részek elidegenítésétıl, Nádasdi Imrét, Kiliti István fia Lırincet és Lász-
lót pedig azok megszerzésétıl — DL 45388. A pannonhalmi felvallás után, május 13-án ugyanık ismét tiltakoz-
tak Kelemennek az említett birtokok ügyében Kiliti István özvegye Erzsébet és fiai, Lırinc s László, valamint 
Szerhásházi László részére tett elidegenítése ellen — DL 45402. 
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nevükben fel sem tüntetı — személyek is felvallást tettek a hiteleshely elıtt. A fenti közne-

meseken túl ide kell még sorolnunk Gutori Nagy László volt alnádort, aki az ıt zálogjogon 

megilletı Komárom megyei Lovad és Ács birtokok ügyében tiltakozott a konvent elıtt, 

Bajnai Both András valamint János késıbbi horvát-szlavón bánokat, akik a szintén Komárom 

megyei Szentmihály és Igmánd ügyében tiltakoztak,85 nemkülönben több bárói családot, úgy 

mint a Pápán, illetve Cseszneken birtokló Garaiakat, a Komárom megyei Banán, 

Kisigmándon és Szentmihályon birtokrésszel rendelkezı Rozgonyiakat, vagy a Gyır megyei 

Börcsön birtokot szerzı Szentgyörgyieket.86 A korábbi megállapítást kiegészítve elmondható 

tehát, hogy a hiteleshely hatókörén belüli lakóhely mellett a Pannonhalmán felvallásra megje-

lenık esetében szerepet játszott az ezen a területen bármiféle birtokjoggal történı rendelkezés 

is, a legfontosabb azonban a konvent elıtti ismertség volt. Ezt, az utóbb felsorolt családok 

tagjainak esetében biztosíthatta a személyes (!) megjelenés, de figyelembe vehetjük az alább 

részletezendı hiteleshelyi jelentéseket is, ahol ezen famíliák tagjai, mint iktatásra váró vagy 

mint hatalmaskodásban érintett felek, gyakran felbukkannak. 

 Végül, harmadikként ki kell emelnem még egy Pannonhalmától távoli felvalló esetét. 

A már említett Csallóközbıl jött adásvételérıl oklevelet kiállítandó az a Bodóbári János fia 

Szilas Márton, akinek Pozsony megyei birtoka félúton feküdt Pozsony és Gyır között. Hogy 

mégis Pannonhalmát választotta, abban valószínőleg a vevı, Nagylucsei Orbán személye 

játszhatott jelentıs szerepet, akinek így a püspöki székhelyéhez közeli hiteleshely — de a 

közhitelőség alapelvét tiszteletben tartva nem a gyıri káptalan — elıtt történt a felvallás.87 A 

Bodóbárral majdnem szomszédos Nyék és Pókatelek nemesei hasonló távolságból inkább a 

pozsonyi vagy a gyıri káptalan hiteleshelyét látogatták, egy-egy zálog, illetve tiltakozás erejé-

ig azonban szintén megfordultak Pannonhalmán.88 

 A hiteleshely vonzáskörzete tehát, bár zömében a fentebb már említett 40 km sugarú 

kör területét jelenti, mégsem egy jól körülhatárolható, zárt egység. A felvallók, oklevél kiállí-

tására igényt tartó személyek számára a megfelelı hiteleshely kiválasztásakor mérvadó volt 

                                                 
85 Gutori Nagy László — №594 (1453), Bajnai Both András, János és Ambrus — №754 (1484). 
86 Garai László — №616 (1457), Rozgonyi János neje Dorottya — №655 (1466), Rozgonyi János fia István — 
№733 (1481), Szentgyörgyi János és testvérei, — №709 (1478), №746 (1483). Ide sorolható még a térkép 
adatai alapján megrajzolható „hatótávolságon” belül fekvı, de Gyırhöz közelebbi birtokközponttal rendelkezı 
és az ottani káptalan elıtt is gyakran megforduló Hédervári család: Hédervári Osvát, Imre, Miklós — №659 
(1467), №691 (1475), №714 (1479) illetve Pál — №678 (1471), №685 (1473), bár az ı kapcsolatuk Pannon-
halmával — lévén, hogy 1439 és 1447 között Hédervári László személyében apátot is adtak a monostornak — 
más alapokon is nyugodott. 
87 №763 (1486). 
88 A Pannonhalmán teljes nyéki birtokrészét és nemesi kúriáját elzálogosító Tamás fia Ulrik — №753 (1484) 
végrendeletét ugyanebben az évben a pozsonyi káptalan foglalta írásba: DL 45987 és DL 45989. A szintén Pan-
nonhalma elıtt tiltakozó Pókatelki Szomor László fia Balázs — №743 (1483) egyéb ügyeiben inkább a pozso-
nyi illetve a gyıri káptalan hiteleshelyéhez fordult, vö. MOL CD. 
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ugyan a távolság,89 de az ügyben érintett másik féltıl, az ingatlan elhelyezkedésétıl, vagy 

éppen az ügy természetétıl függıen is választhattak intézményt. A Nyugat-Magyarországon 

még 1353 után is viszonylag sőrőn elhelyezkedı hiteleshelyek okán ez — amint a fentebbi 

esetek is mutatják — kivitelezhetı volt, az egyes káptalanok és konventek közhitelő mőködé-

sének tehát (földrajzi értelemben) leginkább a környékbeli, hasonló tevékenységgel foglalko-

zó intézmények mőködése, a konkurencia kellett, hogy határt szabjon. Pannonhalma esetében 

ez különösen jelentıs volt, hiszen a monostor szőkebb és tágabb környezetében is több intéz-

mény foglalkozott hasonló jellegő tevékenységgel,90 amelyek között olyan tekintélyeseket is 

találunk, mint a gyıri, a veszprémi, illetve a pozsonyi, vagy éppen a kivételes jogként orszá-

gos hatáskörrel bíró budai és fehérvári káptalanok, illetve a fehérvári keresztes konvent.91 

 
 A fentebbi megjegyzések figyelembevételével az 1321 és 1500 közötti vizsgált idı-

szak felvallásait, pontosabban a felvallókat azonosító földrajzi helyeket öt metszetben vetítet-

tem térképre.92 Ezeken keresztül talán érzékelhetıvé válik a hiteleshely vonzáskörzetének 

                                                 
89 Ha egy hiteleshely földrajzi mőködésének elvi határait keressük, akkor több szempont is megfontolás tárgyát 
kell, hogy képezze. Mind a hiteleshelyhez felvallásra érkezı majd hazatérı oklevélnyerık, mind a hiteleshelyrıl 
kiszálló majd jelentéstételre oda visszatérı tanúk szempontjából praktikusnak tőnne, ha egy-egy ügy teljes elin-
tézését a napkeltétıl napnyugtáig tartó idıszakban lebonyolíthatónak vennénk, azaz a hiteleshely actio 
radiusaként — az oklevél megírásának vagy a külsı helyszínen történı eljárásnak idıtartamát most nem számít-
va — a lóháton megtehetı egy napi út felét fogadhatnánk el. Mivel azonban a fent említett 40 km ezt nem látszik 
alátámasztani, és bizonyos kiszállásoknál a helyszínen több napot is tartózkodtak a kiküldöttek, ezért logikusabb 
az egy nap alatt megjárható távolságot tekinteni maximális hatóköri sugárnak. 
90 Az egyszerőség kedvéért egyéb (elsısorban földrajzi) tényezıket itt nem vettem figyelembe. A helynevek 
utáni számok a légvonalbeli távolságot adják meg. Az 1353-ban megszőnt hitelehelyek zárójelben () szerepel-
nek. — SZÉKESKÁPTALANOK: Gyır-19, Veszprém-53, Esztergom-80, Nyitra-90 — TÁRSASKÁPTALANOK: Hánta-
21, Szfvár-61, Pozsony-80, Vasvár-90, Buda-95 — BENCÉS KONVENTEK: (Bakonybél-30), (Tata-45), (Dömölk-
60), (Almád-70), (Tihany-75), Zoborhegy-90, Kapornak-100, Garamszentbenedek-110, Somogyvár-110, 
(Zalavár-110), (Csatár-110) — PREMONTREI KONVENTEK: Csorna-40, (Türje-80) — KERESZTES KONVENTEK: 
Székesfehérvár-61, (Bı-75), Esztergom-80, (Sopron-90), Budafelhévíz-95. Vö. Eckhart, Glaubwürdige 461–
462., Jerney (de hibás) MTT II. 35–129., Szentpétery, Oklevéltan 136–137. A hiteleshelyek Dunántúlon tapasz-
talható nagy számára egyelıre nincs magyarázat, mindenesetre szembeszökı rendkívüli sőrőségük akár Erdélyt, 
akár az Alföldet vagy éppen az ország észak-keleti részét nézzük. Az okot kereshetjük a szolgáltatásukat igénybe 
vevık számának különbségében, tehát az adott terület népsőrőségében [vö. Kubinyi András, A Magyar Királyság 
népessége a 15. század végén. Történelmi Szemle 38 (1996) 2–3. 135–161.], de indok lehet csupán a közhiteles-
séget megkövetelı feladatok elvégzésére hivatott egyházi intézményeknek ilyen módon történı — a hiteleshelyi 
gyakorlat megindulásánál jóval korábbi — megtelepedése, megtelepítése. 
91 A budai és a fehérvári társaskáptalanok, a fehérvári keresztes konvent, valamint a boszniai székeskáptalan 
országos hatásköre csak Werbıczy Hármaskönyvében nyer említést (Trip. II. 21.), és in executionibus, azaz bírói 
megkeresésekre teendı eljárásokban rendelkeznek ezzel a lehetıséggel. A boszniai káptalant az országgyőlés az 
1498. évi XII. cikkely ruházta fel ezen joggal (pro testimono capitulari ambulare), mégpedig adinstar capituli 
Budensis, a többiek pedig valószínőleg szokásjog alapján jártak el (vö. Eckhart, Glaubwürdige Orte 459.). Az 
országos hatáskör eredete és pontos mibenléte mindezidáig szintén tisztázatlan, bár a budai káptalan esetében 
szóba kerülhet, hogy a királyi kúria reformja során a királyi kápolnaispán 1374-ben megszüntetett hiteleshelyi 
mőködését részben ı vette át [Solymosi, Hiteleshely (KMTL 264.)], a fehérvári káptalan esetében pedig a nádori 
közgyőléseken való állandó részvétel lehet nyomós indok (Hajnik, Perjog 71. 34. j. és Solymosi, A székesfehér-
vári káptalan 114–115.).  
92 A térképeket Engel Pál, Magyarország a középkor végén. Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar 
Királyság településeirıl. [CD-ROM] Budapest, 2001. alapján készítettem. 
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idıbeli alakulása, bár igazán szembeszökı változást éppen azon két intervallum — az 1352-

vel záródó és az 1353-mal kezdıdı — között várhatnánk, amelyek között a felvallások szá-

mát illetıen egy évre vetítve a legnagyobb különbség van. 

 
Évkör Évek száma Felvallások száma Felvallások/évek 
1321–1352 32 46 1,44 
1353–1386 34 80 2,35 
1387–1437 51 114 2,23 
1438–1490 53 115 2,17 
1491–1500 10 32 3,20 

 4. táblázat: A térképre vetített évkörök felvallásainak száma 

 
 Összehasonlítva a négy utóbbi korszak térképét, a területi lefedettségben csak kisebb 

változásokat tapasztalhatunk,93 ami azt jelenti, hogy mindvégig a racionalitás, a földrajzi tá-

volság szabta meg azt a határt, ahonnét érdemes volt a hiteleshely elé járulni. A kivételesen 

távoli helyek is a fentebb, a Hunyadi-kor példái alapján megállapított csoportokba rendezhe-

tık. Találkozunk Gyır megyében is birtokos tolnai, vasi, sıt erdélyi, Doboka megyei nemes-

sel is,94 felbukkan a közelben is birtokos báró,95 Gyır megyei nemessel pereskedı távoli alpe-

res,96 egyházi személy kedvéért Pannonhalma elıtt megjelenı messzi Sopron megyei felval-

ló,97 valamint közhitelő okleveleket kiadó, de saját ügyeiben egy másik hiteleshely pecsétjére 

szoruló egyházi intézmény.98 

 Mindezeken túl azonban érdemes felfigyelnünk még egy távoli felvallóra, akinek Pan-

nonhalmához való kötıdése az eddigiektıl eltérı módon indokolható. A zselicszentjakabi 

monostor custosa, Tamás 1382-ben a konvent nevében is eltiltotta a monostor több birtokának 

elidegenítésétıl apátját, a Pannonhalma elıtt szintén megjelenı Tamást. A bencés konventek 

egymással való kapcsolatának, a Benedictina bulla nyomán Magyarországon is meginduló 

folyamatnak lehetett egy mozzanata a zselici apát és custos Pannonhalmán való megjelenése, 

amely a hiteleshelyi gyakorlatban is nyomott hagyott.99 Ezzel az esettel párhuzamba állítható 

                                                 
93 A Sopron megyei települések elıfordulása a XV. században lecsökkent, ami a csornai konvent hiteleshelyének 
1393. évi indulásával hozható kapcsolata. Ezzel párhuzamosan viszont fokozatosan nıtt a Komárom megyei 
ügyek azáma, sıt a külön vizsgált Hunyadi-korban Pozsony megyébıl, a Csallóközbıl is érkeztek felvallók. 
94 Tolna megyébıl Ladislaus de Warangh — №313 (1402), Vas megyébıl Thomas filius Michaelis de Kuchk — 
№198 (1373), Erdélybıl Thomas dictus Was filius Lwkws de Zentheged de Septemcastris — №479 (1429). 
95 Bartholomeus filius quondam Nicolai dicti Konth de Wylak olim palatini regni Hungarie — №263 (1390), 
№280 (1393); Nicolaus de Gara banus Machoviensis et magister Iohannes frater eiusdem uterinus — №281 
(1393); Iohannes (de Kanisa) archiepiscopus ecclesie Strigoniensis — №346 (1409). 
96 Kira — №117 (1362). 
97 Iacobus dictus Megyes de Daag et Nicolaus filius Stephani de Eburgeuch — №70 (1355). 
98 Pozsonyi káptalan — №473 (1428); veszprémi káptalan — №68 (1354), №79 (1357); gyıri káptalan — 
№431 (1423). 
99 A zselici monostor és Pannonhalma kapcsolatára ld. Kumorovitz, A zselicszentjakabi alapítólevél 61. 
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talán még a bakonybéli apát Pannonhalmán való gyakori feltőnése, bár itt a földrajzi közelség, 

a hiteleshely vonzáskörzetén belüli elhelyezkedés indoka mindennél erısebbnek látszik. 

 Miután tehát a Pannonhalmához túlságosan távolról érkezı felvallókat egyenként gór-

csı alá vettük, és a hiteleshely elıtti szokatlan megjelenésüket a földrajzi adottság helyett más 

módon meg tudtuk magyarázni, az egy tömbben fekvı települések alapján úgy gondolhat-

nánk, hogy könnyő meghúzni a vonzáskörzet határát. Bármennyire is csábító azonban, hogy a 

fentebbi vizsgálatok alapján végleges megállapításokat tegyünk, néhány egyéb szempont fi-

gyelembe vétele is megfontolandó. Mindenekelıtt szükség lenne ugyanezen módszerrel tér-

képre vetíteni a szomszédos hiteleshelyekhez érkezık körét, hogy meg tudjuk vizsgálni, 

mennyiben volt ez a vonzáskörzet kirekesztı, és mennyiben, mely’ területeken voltak átfedé-

sek a szomszédos hiteleshelyek között — a Gyır–Pannonhalma távolság ugyanis ezt minden-

képpen feltételezi. Lehetett-e például kialakult ügyfélköre Pannonhalmának és Gyırnek, vagy 

eseti volt, hogy a környékbeliek melyikhez fordultak, esetleg ügytípustól vagy egyéb szem-

ponttól is függött a hiteleshely-választás? A másik, területiséggel kapcsolatos kérdés, amely 

szintén csak több intézmény egyidejő vizsgálatakor értékelhetı, az esetleges „fehér foltok” 

helyzete. Mivel a Pannonhalmán megjelenı felvallók túlnyomó része egyházi intézmény kép-

viselıje vagy nemes volt, jobbágyok pedig csak nagyon ritkán jelentek meg ügyeiket — leg-

inkább csak szılı-eladásaikat — írásban rögzítendı,100 ezért bizonyos területek, ahol például 

uradalmak jobbágyfalvai alkották a településhálózat zömét és ritkán adódott ok közhitelő in-

tézményhez fordulni, nem jelenhetnek meg a térképen. 

 
 A földrajzi távolság alapján kirívóan messzirıl érkezett felvallók esetében, a táblázat 

adatainak figyelembevételével, érdemes egy másik szempontot is megvizsgálni. Csákányi 

Egyed fia Imre oklevelet íratott át a konventtel, Lırintei Sebestyén fia László pedig saját és 

— ügyvédvalló oklevél nélkül — társa nevében is tiltakozott V. László király birtokadománya 

ellen. Ugyancsak tiltakozott Szentgyörgyi János, illetve Bajnai Both András vagy Gutori 

Nagy László ügyvédje. A hiteleshely vonzáskörzetén belül birtokkal általában, de állandó 

székhellyel egyáltalán nem rendelkezık konvent elıtti felvallásai, bár csekély a számuk, alig 

néhány fassio-típust ölelnek csak fel. Egy-egy oklevél átírása vagy birtokügyben tett tiltako-

zás felvétele olyanok számára is elérhetı szolgáltatás volt Pannonhalmán, akik — leginkább 

talán földrajzi okokból — egyéb ügyeikkel nem ehhez a hiteleshelyhez fordultak. Ilyen al-
                                                 
100 A jobbágyok felvallásait tartalmazó pannonhalmi oklevelek — bár dolgozatomban kivétel nélkül szerepelnek 
— nem sorolhatók minden kétséget kizáróan a hiteleshelyi kiadványok közé, mivel azok minden esetben az 
apátság birtokairól származó személyek számára készültek, akik — mint a monostor jobbágyai (ld. 125. j.) — 
valószínőleg földesuruk beleegyezését kérték szılı-ingatlanjuk elidegenítéséhez; a konvent által kiadott oklevél 
leginkább ezt az aktust fejezhette ki, közhitelő volta pedig csak másodlagos volt.  
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kalmakkor, úgy tőnik, a felvallást tevı személy identifikálására sem volt szükség, hiszen egy 

bemutatott oklevél átírása senki jogát nem csorbíthatta, az eltiltás pedig per esetén csak az 

eltiltott jogot sajátnak bizonyító dokumentummal együtt volt használható. Jogtalan felvallást 

tenni ezen ügyekben tehát nem volt érdemes; a konvent nem vállalt túl nagy kockázatot, ha 

elıtte kevésbé ismert vagy éppen ismeretlen személyek megkeresésére oklevelet írt át, vagy 

tiltakozást vett fel. 

4.) – A felvallások csoportosítása 
Amikor a hiteleshely elıtt tett felvallásokat tartalmuk alapján kisebb csoportokba rendezzük, 

általában azonos külsıvel és formulás részeinek tekintetében is közel egyezı módon kiadott 

oklevelek kerülnek egymás mellé. Ezen a szinten azonban túllépve kialakíthatunk nagyobb, 

tematikus halmazokat is. Az egyik ilyen a birtokforgalommal, birtokjog-átruházással kapcso-

latos felvallások köre. Mivel a nemesi magánjog legfontosabb részét a birtokjog képezte, ezért 

a XIII. század végétıl az ebben bekövetkezett minden változást igyekeztek írásba foglaltatni, 

általában a hiteleshelyekkel. Így aztán nem meglepı, hogy az ezen körbe tartozó oklevéltípu-

sok adják a felvallások legtöbbjét. A másik csoportba ezzel szemben inkább a birtokjoggal 

ugyan szoros kapcsolatban lévı, de inkább a perjog tárgykörébe sorolható fassiókat soroltam, 

míg végül az egyéb, egyik nagyobb kategóriába sem illeszthetı témájú okleveleket zárják a 

felvallások körét. 

 A számok az V. fejezetben közölt táblázat sorszámaira hivatkoznak, utánuk pedig zá-

rójelben — a fentebb már alkalmazott gyakorlatnak megfelelıen — az oklevél kiadásának éve 

található. A színek az oklevelek küllemére utalnak, miszerint a zöld szín a zárópecséttel ellá-

tott okleveleket, a kék szín a papírra írt pátenseket, a sárga szín a pergamenre írt pátenseket, a 

piros szín pedig a függıpecsétes, privilegiális formájú okleveleket jelöli. 

a) Adomány vagy leánynegyed, hozomány és hitbér kiadása 
21 (1324); 26 (1331); 32 (1337); 35 (1339); 88 (1359); 

122 (1363); 170 (1368); 180 (1370); 245 (1382); 283 (1393); 

298 (1397); 329 (1407); 414 (1421); 534 (1435); 616 (1457); 

639 (1463); 653 (1465); 685 (1473); 739 (1482); 744 (1483); 

769 (1489); 807 (1497) 

262 (1389); 552 (1437); 574 (1445); 796 (1496) 

A konvent elıtt birtokügyben felvallást tevı felek egyik legünnepélyesebb aktusa az ado-

mánytétel, a birtokjogról való anyagi ellenszolgáltatás nélküli lemondás volt. Talán ennek is 

köszönhetı, hogy ilyen esetekben a felvalló fél kivétel nélkül mindig személyesen jelent meg, 

és soha nem ügyvédje útján adta elı szándékát, legyen akár szó Garai László nádorról vagy 
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Hédervári Pálról.101 A vizsgált idıszak huszonkét, általam ebbe a csoportba sorolt felvallásá-

nak majdnem a fele, a XV. század elsı évtizedéig bezárólag, szinte kizárólag nık birtokjogá-

nak ügyében kelt: özvegyi hitbér átengedése, hozomány kiadása, családon belüli birtokátadás, 

illetve leánynegyed természetben történı kifizetése102 — ezen utóbbi esetekben mind a 

leánynegyedet kiadó, mind az azt átvevı fél személyes megjelenésével — egyaránt fontos 

elemei voltak a környékbeli birtokos nemesség egymás közötti ingatlanforgalmának. Fontos-

ságukat és értéküket jelzi, hogy minden esetben hártyára készültek, függıpecséttel ellátott 

privilégiumként vagy hátlapra nyomott pecséttel hitelesített pátensként. 

 A csoport másik, az 1421-es évvel induló fele kettı kivételével103 egyházak — a 

csatkai pálos kolostor, a gyıri püspökség, és a gyıri székesegyházban Salánki Ágoston püs-

pök által alapított Szent Ágoston oltár — részére tett kegyes célú adományokat foglalja írás-

ba. Ezek megjelenési formája hártyára írt privilegiális vagy — ebben a kiadványi csoportban 

újonnan megjelenı típusként — papírra írt pátens, amely utóbbinak több oka is lehet. A füg-

gıpecséttel megerısített, hártyára készített privilégium minden esetben visszavonhatatlan 

örökjogot tartalmazott, aminek kiadására csak abban az esetben került sor, ha az ügy senki 

jogát nem sértette, senki nem emelt szót ellene. A tulajdonosváltás érintettek általi elfogadásá-

ra azonban leginkább a birtokos személyének változásával szükségszerően együtt járó iktatás 

alkalmával nyílhatott mód, így ennek foganatosításáig átmenetileg papíroklevél biztosította az 

ingatlanhoz való jogot. A dokumentum ideiglenes mivoltát bizonyítja a hiteleshely néhány 

esetben tett azon csatolt megjegyzése is, miszerint a késıbbiekben újólag bemutatandó okle-

velet kérésre privilégium formájába átszerkesztve is kiadják.104 

 Megfontolásra érdemes azonban egy másik ok is a papírra írt adománylevelekkel kap-

csolatban. Mint azt már fentebb, az assecuratiós feljegyzések értelmezésekor megállapítot-

tam, a fassionalis oklevelek kivétel nélkül a jogáról lemondó fél felvallását tartalmazzák, míg 

a másik, jogot szerzı fél hiteleshely elıtti megjelenése — az oklevelek tanúsága szerint — 

esetleges volt. Ez a helyzet azt kell jelentse, hogy a jogi aktus nem a hiteleshely elıtt történt, 

hanem ott csak egy korábbi megállapodás írásbeli rögzítésérıl volt szó, amint azt az oklevelek 

                                                 
101 №616 (1457) illetve №685 (1473). 
102 Hitbér — №32 (1337), №35 (1339), №122 (1363); hozomány — №170 (1368); birtokátadás — №180 
(1370), №283 (1393), №298 (1397); leánynegyed — №32 (1337), №245 (1382), №329 (1407). 
103 Hédervári Pál egy birtokrészt hőséges szolgálataiért Babóti Tamásnak adományoz — №685 (1473), illetve 
Logodi Balázs és Logodi Simon egy-egy jobbágytelkét Balázs nıvérének, Zsófiának adja — №807 (1497). 
104 Eckhart, Glaubwürdige Orte 501–502. Egy kegyes adomány alkalmával: presentes autem dum nobis in specie 
reportate fuerint, in formam nostri privilegii redigi faciemus — №739 (1482). Hasonlót olvashatunk korábban 
egy birtokeladás [presentes vero, dum nobis in specie infra annum fuerint reportate, easdem in forma nostri 
privilegii redigi faciemus — №695 (1476)], illetve egy birtokegyezség alkalmával is [et dum presentes nobis in 
specie fuerint presentate, easdem in formam privilegii nostri redigi faciemus — №709 (1479)]. 
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nyelvtani szerkesztése is tükrözi.105 Jóllehet tehát a történtek dokumentálása — a mai joggya-

korlat szerint — friss jogait biztosítandó a szerzı félnek lett volna érdeke, a felvallást mégis 

minden esetben a birtokról rendelkezı fél intézte, aki — ha ennek okát keressük — ezzel egy-

részt igazolta (pontosabban megfogalmazva: állította róla a hiteleshely), hogy a jog elidegení-

tése hozzá köthetı, másrészt pedig a szóban történt lemondását támasztotta alá írott dokumen-

tummal.106 Ennek megtételéhez egy pátens is elegendı volt, amelynek szövegét majd a bir-

tokszerzı, akinek (örök)jogát védte a privilégium, a sikeres iktatás után saját költségén füg-

gıpecsét alatt is kiadni kérhette a hiteleshelytıl. A papírra írt adományok (de ide sorolhatjuk 

az alább tárgyalandó adásvételek, birtokosztályok stb. eseteit is) gyarapodó számának oka 

lehet tehát, hogy a birtokszerzı nem szánt pénzt kiváltságlevél megszerzésére, hanem elegen-

dınek ítélte joga biztosítására a korábbi tulajdonostól kapott pátenst. Egy részüknél azonban 

az is felmerülhet, hogy a felvalló részére kiadott darabokról van szó.107 

 Az eltérı típusú oklevelek kapcsán meg kell említeni tehát azok eltérı árait is. A köz-

hitelő intézményt mőködtetı egyházak az oklevélkiadás során felmerülı anyagköltséget ter-

mészetesen megfizettették az oklevélnyerıvel, sıt a munkadíjat is, minek következtében ez a 

tevékenység bevételi forrást jelentett.108 Ezt a lehetıséget, egyúttal megfelelve az írott doku-

mentumok iránt egyre nagyobb méretekben jelentkezı társadalmi igénynek is, igyekezett ki-

használni majd’ minden, intézményi pecséttel rendelkezı káptalan illetve konvent, amikor 

környékbeli magánszemélyek felvallásait írásba foglalandó ilyen tevékenységbe fogott.109 A 

kisebb, esetleg magánkegyúri kézen levı egyházak befolyásolhatósága okán azonban néhá-

nyuk közhitelessége megkérdıjelezhetı volt, ezért a királyi hatalom a jogtalan elınyszerzést 

akadályozni próbálva már az 1300 körüli királyi tanácsi határozatok néven ismert törvényke-

zési emlékben rögzítette a hiteleshelyi kiküldöttek eljárási díjait, illetve maximalizálta az — 

ekkor még kizárólag pergamenre írt — oklevelek kiállításáért fizetendı összeget.110 A köz-

ponti árszabás a késıbbiekben is megmaradt: a XIV. században két alkalommal, önmagát 

                                                 
105 Adománynál például G[...] nobilis de Barakanhaza ... coram nobis ... confessus est in hunc modum, quod ipse 
... quandam possessionem suam ... Augustino episcopo Iauriensi ... dedisset, donasset et apropriasset, ymmo 
dedit, donavit et appropriavit ... coram nobis — №653 (1465); illetve egy adásvételnél iobagiones ... confessi 
sunt ... in hunc modum, quod ipsi ... quandam vineam ... Damiano filio Michaelis ... in et pro decem florenis nove 
monete plene numeratis et per ipsos levatis dixerunt se vendidisse et nostri vendiderunt in presencia — №481 
(1429). 
106 Eckhart, Glaubwürdige Orte 519–520. 
107 Nórápi György fia Antal kegyes adományról tett felvallást a konvent kiküldöttjei elıtt, ad quorum fassiones 
presentes litteras nostras memoriales prefato Anthonio de Norap duximus concedendas — №639 (1463). 
108 A hiteleshelyi díjakról összefoglalóan ld. Eckhart, Glaubwürdige Orte 491–497. 
109 Hogy ezen XIII. század elején kialakuló tevékenységbıl a bencés, premontrei és johannita konventek mellett 
a ciszterciek kimaradtak, az részben éppen konventi pecsétük hiányával magyarázható: Solymosi, Hiteleshely. In: 
KMTL 263–264., illetve Uı, Észrevételek 242–243. 
110 Szentpétery, Oklevéltan 124.; A XIX. cikkely: DRH 1301–1457. 395–396., illetve DRMH I. 74–75. 
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ismétlıen született törvény az eljárási díjakról, 1417-ben pedig az egy évszázaddal korábbi-

hoz képest részletesebb, az oklevéltípusokat és áraikat is differenciáló új szöveggel találkoz-

hatunk.111 Minden tekintetben a legaprólékosabb azonban az 1435.évi decretum maius X. 

cikkelye, amely már mint bevett szokásjogot foglalta írásba a legkülönfélébb oklevelekért 

fizetendı díjakat, és amelynek mérvadó voltára a további dekrétumok vagy hivatkoztak, vagy 

teljes szövegében át is vették rendelkezéseit.112 

Ha áttekintjük a táblázat vonatkozó tételeit, a fentebb egymás mellé állított pátens és 

privilegiális típusú felvallások árai között több, mint négyszeres különbséget találunk (24 – 

100 dénár), ami talán érthetıbbé teszi a függıpecsétes kiváltságlevelek számának csökkené-

sét.113 Nem szabad persze elfelejtenünk még egy tényezıt, az ügylet tárgyát képezı ingatlan 

értékét. Bár adományok esetében ilyen adatok nem szerepelnek az oklevélben, de látnivaló, 

hogy míg Garai László Somlyó várát a gyıri püspökségnek privilégiumban vallotta föl, addig 

a csatkai pálosoknak környékbeli nemesek által tett szılıadomány csak papíron maradt.114 

                                                 
111 1351:XXI. (DRH 1301–1457. 137.) = 1397:XLIII. (uo. 166.); 1417 (uo. 236.). 
112 presenti ordinatione antiquam tamen et laudabilem consuetudinem imitantes — DRH 1301–1457. 267–268. 
Az in ipso decreto domini Sigismundi imperatoris et regis foglaltak megtartását rendelte el Albert király 1439. 
évi XXXI. cikkelye (uo. 297.) és hasonlóan intézkedett I. Ulászló király 1444. évi XXI. cikkelye is (uo. 331.). 
Az 1447. évi országgyőlés nem csak hivatkozott rá, de teljes szövegében át is vette az 1435-ös rendelkezéseket 
(XXV. c., uo. 366–367.), akárcsak Mátyás király 1458. évi törvényének XXVIII. cikkelye (DRH 1458–1490. 
99–101.), amely viszont már az 1447-es, kissé módosított szövegő változatot ismételte meg. 1470-ben (VIII. c., 
uo. 188.) és 1471-ben (XXII. c., uo. 198.) ismét csak Zsigmond király intézkedésére találunk rövid utalást, az 
1486. évi decretum maius azonban (LXXIV. c., 306–307.) újra átírja az 1435-ös szöveget, akárcsak az ezen 
utóbbit pótolni hivatott 1492. évi 95–96. cikkelyek (CJH 1000–1526. 544–547.). A törvényekben lefektetett 
árszabást átvették a káptalani statútumok is, Várad esetében erre ld. Varga, Várad 31. 
113 Talán ez magyarázhatja azon esetet is, mikor egy sikeres — bár csak zálog címén történı — iktatásról szintén 
papíroklevél készült a már említett megjegyzéssel: et dum presentes infra annum nobis in specie fuerint 
reportate, easdem in formam nostri privilegii redigi faciemus — №708 (1478). Az ilyen pátensek fennmaradá-
sa erısítheti azt az elképzelést, miszerint — valószínőleg anyagi okokból — nem minden esetben került sor a 
privilegiális kiállítására. 
114 №616 (1457) illetve №534 (1435). 
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 c. 1300 1417 1435/47/58 1486 1492 
litt. super processibus 100 den.     
litt. recaptivatorie possessionum et alie 12 den.     
litt. reambulatorie (in quibus contradictio secuta fuerit)  24 den.    
litt. expeditorie (patentes)  24 den.    
litt. privilegiales (super perpetuitate possessionaria)  100 den.    
litt. evocatorie   24 den. 24 den. 24 den. 
litt. prorogatorie    14 den.  
litt. proclamatorie   100 den.   
litt. procuratorie   24 den.  24 den. 
litt. prohibitorie (patentes)  24 den. 24 den. 24 den. 24 den. 
litt. prohibitorie (clause)   12 den. 12 den. 12 den. 
litt. protestatorie (patentes)   24 den. 24 den. 24 den. 
litt. protestatorie (clause)   12 den. 12 den. 12 den. 
litt. fassionales (privilegiales)   100 den. 100 den. 100 den. 
litt. fassionales (patentes)  24 den. 24 den. 24 den. 24 den. 
litt. fassionales (clause)   12 den. 12 den.  
litt. inquisitorie (patentes)   24 den. 24 den. 24 den. 
litt. inquisitorie (clause)  12 den. 24 den. 24 den. 24 den. 
litt. transcriptionales (patens)   24 den. 24 den. 24 den. 
litt. transcriptionales (privilegiales)   100 den. 100 den. 100 den. 
litt. statutorie (in qua contradictio facta fuerit)  24 den. 24 den. 24 den. 24 den. 
litt. statutionales perpetue  
   (in quibus contradictio facta non fuerit) 

  secundum 
numerum 

sessionum 

secundum 
numerum 

sessionum 

secundum 
numerum 

sessionum 
litt. reambulatorie metales 
   (in quibus contradictio et evocatio facta non fuerit) 

  24 den. 24 den. 24 den. 

litt. reambulatorie 
   (in quibus simplex consignatio vel cum hominibus regiis 
   de curia regia transmissis similis consignatio vel finalis 
   metarum erectio cum iuramento super terram in forma 
   iudiciaria aut partibus concordantibus facta fuerit) 

  400 den. 400 den. 400 den. 

litt. reambulatorie 
   (ubi partibus in reambulationibus et demonstrationibus 
   metalibus discordantibus causa ad curiam regiam reducta fuerit) 

  200 den. 200 den. 100 den. 

de communi inquisitione, ordine iudiciario commissa   100 den. 100 den. 100 den. 
de revisione possessionarie occupationis   100 den. 100 den. 100 den. 
de estimationibus possessionariis 
   (iudiciaria commissione fiendis) 

  100 den. 100 den. 100 den. 

de possessionariis divisionibus 
   (de singulis possessionibus divisis) 

  100 den. 100 den.  

de expeditoria iuramentali   24 den. 24 den.  
de expeditoria iuramentali continente nomina coniuratorum   100 den. 100 den. 100 den. 

5. táblázat: A hiteleshelyi díjakról szóló törvények adatai az 1435. évihez hasonlítva 

 
 Jóllehet a tematikus csoportosítás szorosan vett kereteit figyelembe véve nem itt lenne 

a helyük, tartalmukat tekintve azonban mégsem tartom mellızhetınek a hitbér- illetve jegy-

ajándék kiadása ügyében keletkezett nyugtákat.115 A mereven értelmezett határok ellen 

egyébként éppen azon oklevél szólhat, amely az Almási Mihály lánya, néhai Orsolya jegy-

ajándékai ügyében folyó peren kívül, fogott bírák közbejöttével kötött megállapodást foglalja 

írásba116 — és amelyben Orsolya nıvére a megállapodás szerinti kifizetésrıl nyugtatja is a 

                                                 
115 Ezért is szerepelnek elkülönítve, a fejezetcímet követı felsorolás utolsó sorában. Szakály, Szekszárd 16–17. 
külön tételként tárgyalja ıket, Eckhart, Glaubwürdige Orte 528–529. azonban — bár hitbér és jegyajándék ki-
adását tartalmazó felvallásokról nem ejt szót — a zálogkiváltások kapcsán keletkezett nyugtákat a záloglevelek-
kel egy fejezetben említi. 
116 №552 (1437). A peregyezségrıl szóló okleveleket ld. az l) fejezetben! 



 37 

szintén néhai férj rokonait — ennélfogva mindkét csoportnál tárgyalható. Mivel az idesoro-

landó kiadványok száma csekély, és mindegyikük más jellegő, így tovább csoportosítani ıket 

vagy általános megállapításokat tenni velük kapcsolatban nem érdemes. Mindenképpen figye-

lemre méltó azonban egy függıpecséttel megerısített nyugta, amely szerint néhai Atyai Pál 

unokaöccse, György fia István, valamint Ispán Kálmán az özvegynek, Dorottyának de dote et 

rebus suis paraffernalibus de universis rebus et bonis ac porcionibus possessionariis condam 

Pauli ... mariti sui ... de regni consuetudine eidem provenire debentibus plenam atque 

omnimodam inpendissent satisfactionem, ideo ... Dorothea eosdem ... quitos reddidisset et 

expeditos.117 A privilegiális kiállításának okát keresve nem kerülheti el figyelmünket, hogy 

ugyanazon a napon a pannonhalmi konvent elıtt az említett István és Kálmán a néhai Pál bir-

tokai ügyében egymás között folyó perükben tett kiegyezést vallottak fel — szintén 

privilegiális formában. Eszerint egy hatalmaskodási perben a néhai Pál atyai birtokát magának 

bírói ítélettel megszerzı Kálmán azt visszaadta Istvánnak, a pertıl elállt, amiért cserébe két 

jobbágytelket kapott azok tartozékaival.118 A megállapodás tárgyát képezı birtokból kellett 

azonban kifizetni Dorottya asszony hitbérét (és jegyajándékait), így a — fennmaradási helye 

alapján nyilvánvalóan István számára készült — nyugtára a frissen (vissza)szerzett jogokat 

más oldalról is biztosítandó kerülhetett függıpecsét. A felvallások külsı megjelenésének te-

kintetében a tartalom mellett tehát még egy szempontot kell figyelembe vennünk: az oklevél-

szerzı igényeit. 

b) Végrendelet 
71 (1356); 106 (1360); 257 (1387) 

Az elızı csoporthoz szorosan kapcsolhatónak vélem a végrendeletekrıl szóló felvallásokat, 

amelyek szintén birtokadományt foglalnak írásba, amint azt a részben azonos igehasználat is 

mutatja.119 Lényeges különbség azonban, hogy míg ott a felvallók a konvent elıtt megjelenve 

számoltak be elhatározásukról, a testamentumtevık erre már általában képtelenek voltak. 

Ilyen esetekben a hiteleshely küldte ki embereit a felvallást meghallgatni,120 vagy más megol-

dást kellett találni. A pannonhalmi gyakorlatban meglepı módon alig van példa végrendeletre, 

és azok is mind a XIV. század második felében keletkeztek. Eljárási gyakorlata mindhárom-

nak ugyanaz: nem a testamentumot tevı jelent meg Pannonhalmán, de nem is konventi kikül-

                                                 
117 №796 (1496). A többi nyugtáról ld. alább, az o) fejezetben, összefoglalóan is! 
118 №795 (1496). 
119 Az adományokat tartalmazó oklevelek esetében tradidisset et contulisset [№26 (1331)], dedisset et 
contulisset [№170 (1368)], dedit et donavit [№180 (1370)] vagy dedit, donavit et contulit [№298 (1397)], míg 
végrendeleteknél dedisset et legasset [№71 (1356)], legasset et donasset [№106 (1360)], illetve legavisset 
[№257 (1387)] a birtokot. 
120 A pannonhalmi konvent fassio felvételére történı kiszállásairól ld. a III. A 2.) fejezetet. 
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döttek elıtt végrendelkezett otthonában, hanem más közvetítık segítségét kérte. Mindegyik 

alkalommal a falusi plébános és néhány környékbeli nemes volt az, aki megjelent a betegágy-

nál és többek jelenlétében meghallgatta a végrendeletet, majd a hiteleshely elé járulva az ott 

hallottakról felvallást tett és oklevél kiállítását kérte.121 

c) Adásvétel 
16 (1321); 17 (1321); 37 (1340); 67 (1353); 75 (1357); 

76 (1357); 82 (1358); 89 (1359); 115 (1362); 125 (1363); 

129 (1366); 162 (1368); 168 (1368); 207 (1374); 227 (1380); 

271 (1391); 336 (1409); 418 (1422); 481 (1429); 566 (1442); 

579 (1448); 584 (1450); 621 (1458); 631 (1461); 695 (1476); 

704 (1477); 710 (1478); 763 (1486); 770 (1489); 776 (1492); 

780 (1494); 782 (1494); 783 (1494); 815 (1499); 817 (1499) 

A birtokjog átruházásának a felvalló számára anyagi haszonnal is járó egyik módozata az in-

gatlan eladása volt. Ennek elsıdleges motivációs okáról néhány oklevél narratiója tájékoztat 

bennünket, amelyekbıl kitőnik, hogy minden esetben — még ha burkoltan is — a készpénz-

szerzés szándéka állt a háttérben.122 Jóllehet a 35 adásvételt tárgyaló oklevél közül csak 12 

esetében ismerjük a felvallott birtok tulajdonlásának jogcímét, és ezek kettı kivételével kizá-

rólag öröklött ingatlant említenek,123 mégis bizton állíthatjuk, hogy — a megfelelı körülmé-

nyek teljesülése esetén — bármely birtokukról rendelkezhettek a hiteleshely elıtt az arra jo-

gosult személyek.124 

                                                 
121 A végrendeletek felvallásánál megjelenı tanúkról ld. Eckhart, Glaubwürdige Orte 530. 
122 cum amore coniugali, tum eciam receptis nich[...] quinquaginta tribus marcis — №37 (1340); racione 
paupertatis sue inopina ... Stephanum filium suum non valens expedire de quodam homicidio diabolica suasione 
mediante perpetrato, nisi quandam vineam ... vendicioni exponeret, huiusmodi casuali{s} expedicione gaudens 
pocius de vite predicti filii sui prolixitate, quam in maius detrimentum paupertatis relapsurum — №76 (1375); 
imminentibus quibusdam arduis solucionibus rerum domino Nicolao Konth palatino regni Hungarie et 
quibusdam adversariis suis factis — №89 (1359); quibusdam necessitatibus ipsis ad presens imminentibus 
evitandis — №271 (1391); communi colloquio inter ipsos habito et pari cum voluntate pro edificiis ecclesie 
Beati Regis Stephani in dicta Nagech fundate — №481 (1429); pro quibusdam salubribus necessitatibus 
predicte ecclesie — №566 (1442); gravi et ardua compulsi necessitate — №770 (1489); pro quibusdam suis 
necessitatibus ipsum ad presens summe urgentibus — №815 (1499). 
123 possessionem suam hereditariam — №17 (1321); vineam suam ab ... primo marito suo rite et legittime sibi 
devolutam et legatam — №37 (1340); quartam partem ... vinee ... a ... marito suo sibi ... legatam et devolutam 
— №115 (1362); possessionem ipsorum \hereditariam/ — №168 (1368); vineam suam hereditariam — №207 
(1374); vineam eorum, ab avo ipsorum devolutam — №227 (1380); quandam possessionariam porcionem 
eorum ... a patre et matre eorum ipsis devolutam — №271 (1391); quandam vineam suam empticiam — №584 
(1450); totalem ipsorum porcionem possessionariam ... ipsos iure hereditario concernentem — №695 (1476); 
quandam vineam suam hereditariam — №710 (1478); totales porciones suas possessionarias ... tam 
hereditarias, quam empticias — №763 (1486); directam et equalem medietatem cuiusdam vinee sue hereditarie 
in ipsam devolute — №782 (1494), valamint egy konvent elıtti tiltakozás alkalmával szerzünk tudomást arról, 
hogy totalem suam porcionem possessionariam ... dominam Cristinam pleno iure et hereditario concernentem et 
... in eandem dominam et suas heredes devoluendam ... perhennali iure vendidisset — №727 (1480). 
124 Vö. Eckhart, Glaubwürdige Orte 520. 
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 Míg az elızı csoportnál ez nem tőnt ki, az adásvételek esetében már nyilvánvaló, 

hogy a hiteleshely elıtt nem csak nemesek, hanem (mezı)városi polgárok, hospesek és jobbá-

gyok is megjelenhettek ügyeikrıl közhitelő iratot kiállítandó, mégpedig az esetek egy részé-

ben — jellemzıen 1374-ig, ekkor viszont az adásvételek kétharmadában, illetve az ezt követı 

120 évben még két alkalommal — mindkét érintett fél, függetlenül társadalmi státuszuktól.125 

A felvallók túlnyomó részt személyesen, néhány kivételes esetben magát ügyvédvalló okle-

véllel igazoló képviselı által jelentették adásvételi szándékukat a hiteleshely elıtt, a birtokjog 

készpénz fejében történı és örökjogon, visszavonhatatlanul tett átruházása tehát — bármekko-

ra területrıl is legyen szó — az elızı csoporthoz hasonlóan, nagy jelentıséggel bírt. Ennek 

megfelelıen az adásvételt tartalmazó oklevelek is hosszú távú megırzésre kellett, hogy ké-

szüljenek: egy szılı eladását rögzítı oklevél kivételével 1442-ig hártyára is írták ıket, még-

pedig a három legkorábbin (1321 és 1340) kívül még két esetben — az idıszak legnagyobb 

összegő vásárlásainál — privilegiálisként, míg a többi alkalommal pátensként.126 A csoport-

nak az 1448. esztendıvel induló második fele viszont csak a nagyobb értékő, akár több száz 

forintos adásvételek esetében mutat hártyára írt — és függıpecséttel megerısített — okleve-

let, míg az alacsonyabb vételáron gazdát cserélı ingatlanok, fıleg szılık illetve kisebb neme-

si birtokrészek eladását rögzítı dokumentumok papírra készített pátensek.127 Összecsengıen 

tehát az adományt írásba foglaló felvallásoknál leírtakkal, az adásvételek esetében is a XV. 

század harmadától–felétıl vált egyre általánosabbá a papíroklevelek használata és szorult hát-

térbe a privilégiumok száma, mégpedig a korábban még csak sejteni vélt okból, azaz a tár-

                                                 
125 A hiteleshely elıtt adásvétel ügyében megjelenı jobbágyok, illetve jobbágyi csoportok egyes tagjai kivétel 
nélkül a konvent jobbágyai voltak: Iohannes dictus Repas iobagio ecclesie nostre de Lazi — №76 (1357); 
Iohannes et Ladislaus filii Lucasii de Menfeu astantibus ipsis fidelibus nostris iobagionibus dicte ecclesie nostre 
de villa nostra Chanak vocata, videlicet Nicolao filio Mathie ... et Paulo filio Petri de predicta Menfeu — №125 
(1363); Paulus filius Nicolai iobagio [noster] de Nilka — №162 (1368); Paulus filius Petri hospes de Saag et 
Briccius filius Iohannis dicti Theuthews, iobagio noster de Kysfalud — №227 (1380); Iohannes filius Michaelis 
prepositure de Turuch, Augustinus noster ... in Nogech et Paulus filius Nicolai capituli ecclesie Iauriensis in 
Kysech possessionibus iobagiones commorantes — №481 (1429). Ezen kiadványok ezért nem sorolhatók min-
den kétséget kizáróan a hiteleshelyi oklevelek közé, hiszen a felvallók konvent elıtti megjelenése inkább a job-
bágy-földesúr viszonylatnak volt köszönhetı, a konvent, mint földesúr eladáshoz való hozzájárulását mutatják. 
126 A papírra írt XIV. századi adásvétel éppen az egyik, amelyben a konvent csanaki egyházának jobbágyai is 
érintettek: №125 (1363). A két, XIV. század közepe utáni függıpecsétes oklevél [№89 (1359) és №271 
(1382)] 50 illetve 52 márkányi dénár értékő birtok adásvételét tanúsítja, ami több, mint kétszerese az értékben 
utánuk következı bármelyiknek is. 
127 A XV. század közepétıl csak az 50 forintot elérı vagy azt meghaladó értékő adásvételekrıl készült privilégi-
um, bár ekkor sem minden esetben. A Pápai Dékány Mihály fiai által 97 forintért eladott szılı [№770 (1489)]és 
a Bajcsi Mátyás pápai fıesperes által 100 forintért testvérének, Balázsnak eladott birtok [№780 (1494)] ügyé-
ben csak papírra írt pátensek maradtak fenn. A privilegiális oklevél hiteleshely általi kiállítását a vételár kifizeté-
sének tényéhez köti Eckhart, Glaubwürdige Orte 522., az adományleveleknél tapasztalt hasonló jelenség viszont 
ezt megkérdıjelezi. (Eckhart megállapításának alapja a veszprémi káptalannak egy 1299-es, adásvételrıl szóló 
zárt oklevele [Zala I. 115–116. (83)], amely szerint completis solucionibus ... super confirmacione et 
perpetuacione presentis rei peremcionis et comparacionis titulum sive modum per partes facte ... Myske [a vevı] 
sepius iterato sine parte adversa coram nobis comparente, nostrum privilegium conferemus.)  
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gyalt ingatlan értékétıl függıen: a 100 dénár (= 1 aranyforint) kiállítási költségő kiváltságle-

vél ára nem minden esetben lett volna arányban az általa biztosítandó jog értékével. 

 Bár fentebb már szó esett róla, azért külön is érdemes kitérni a felvallásokban érintett 

ingatlanokra. A majd’ két évszázad harmincöt adásvételi szerzıdésének kétharmada szılıbir-

tokok eladását rögzíti, míg kisebb hányada nemesi birtokrészek, kúriák, sıt egész birtokok 

elidegenítésérıl tudósít minket. Ennek megfelelıen az ellentételezésként szereplı összegek is 

nagy változatosságot mutatnak, az 1422-tıl (zálogügyeknél már 1410-tıl) kizárólagosan elı-

forduló pénznem tekintetében például az 5 aranyforintért eladott szılıtıl kezdve a 

Nagylucsei-fivérek Mátyás király adományából nyert birtokainak Sopron város részére történt 

1000 aranyforint értékő elidegenítéséig. A konvent elıtt tehetı felvallásoknak tehát, úgy tő-

nik, értékhatára nem volt, az egyetlen limitáló tényezıt az eladók forgalomképes birtokainak 

mérete jelentette.128 A több ezer forintos ingatlanügyek Pannonhalmán (is) tapasztalható hiá-

nya így nem valamiféle korlátozásnak tudható be, mint inkább annak, hogy az ilyen értékő 

birtokkal rendelkezı, és ebbıl kifolyólag az arisztokrácia soraiba tartozó személyek birtok-

ügyeik felvallásait nem feltétlen vidéki hiteleshelyeken, hanem a királyi kúriában intézték. 

d) Elzálogosítás 
70 (1355); 126 (1364); 193 (1373); 222 (1379); 256 (1386); 

288 (1394); 290 (1395); 354 (1410); 368 (1413); 371 (1414); 

429 (1423); 430 (1423); 438 (1424); 447 (1425); 457 (1426); 

497 (1430); 519 (1434); 564 (1439); 586 (1451); 591 (1452); 

628 (1459); 629 (1460); 634 (1461); 651 (1465); 670 (1469); 

672 (1470); 678 (1471); 680 (1471); 687 (1473); 706 (1478); 

715 (1479); 722 (1480); 728 (1480); 730 (1481); 733 (1481); 

753 (1484); 760 (1485); 765 (1486); 768 (1489); 781 (1494); 

786 (1495); 789 (1495); 790 (1495); 791 (1495); 792 (1495); 

813 (1498); 820 (1500) 

517 (1432); 540 (1453); 645 (1464); 774 (1492); 805 (1496) 

A birtokügyletek okleveleinek narratióiban esetenként elıforduló, a tranzakciót indokolni 

hivatott mondatok összevetése alapján úgy tőnik, az adásvétellel közel azonos cél motiválta az 

ingatlanok bizonyos idıre történı zálogba adását is. Míg azonban az elıbbi csoportban az 

indoklás csak az esetek körülbelül negyedénél fordult elı, tehát nem volt elengedhetetlen ré-

sze az oklevélnek, addig a zálogügyeknél a XIV. század végétıl már az számít kivételnek, ha 

nincs legalább egy formulás magyarázat a nyilvánvalóan pénzszőke okozta helyzetre. A leg-

                                                 
128 A hiteleshelyi kiadványok értékhatárhoz kötött hitelességének példaként idézett esete a jászói konvent Árpád-
kori gyakorlatában: Eckhart, Glaubwürdige Orte 441. A XIV. századi jogosultság-megállapítás után azonban 
ilyen jellegő korlátozásnak nincs nyoma: Szentpétery, Oklevéltan 125. 
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gyakrabban rövid, általános megfogalmazással találkozhatunk,129 néhány alkalommal azon-

ban, talán a zálogba adó fél kérésére, de minden esetben más adósságok törlesztésének kény-

szerétıl hajtva, egészen konkrét indoklások is elıfordulnak.130 Különbség az adásvételek és a 

zálogügyletek tárgyát képezı birtokokat illetıen talán csak abban ragadható meg — a zálogba 

vetett ingatlanok tulajdonjogának bizonyos ideig történı fenntartásán túl —, hogy az utóbbiak 

esetében a tulajdonlás jogcíme kevésbé volt fontos. Legalábbis erre enged következtetni az a 

tény, hogy az 50 zálogügy közül csak négynél értesülünk az elzálogosított ingatlanok típusá-

ról, ezen esetekben éppen kivétel nélkül öröklött birtok mivoltukról.131 Ennek magyarázata-

ként talán csak az szolgálhat, hogy mivel nem végleges elidegenítésekrıl volt szó, és a felval-

ló — az ügy jellegébıl kifolyólag természetesen — minden esetben fenntartotta magának a 

visszaváltás jogát, a birtokra bármi módon jogot formáló személyek, a rokonság joga így nem 

sérülhetett. 

 Mivel a zálogjogon való birtoklás csak a visszaváltás idıpontjáig tartott, az ezen jogot 

biztosító oklevelek is csak idıleges érvényőek, tehát leginkább papírra írt pátensek voltak. 

Kivétel persze akad, mint például az a hártyára készült záloglevél, amely talán szokatlanul is 

sok, 14 évben szabta meg a zálog idejét. A zálog idıtartamának vagy a visszaváltás idıpont-

jának meghatározása a XIV. század elsı feléig a hiteleshelyi gyakorlatban bevett szokás 

volt,132 Pannonhalmán azonban csak két példát találunk rá, ezen csoport két majd’ legkoráb-

bikát. Egy 1364. évi oklevél két birtokrész hat évre történı zálogba adásáról ad hírt, míg a 

közel egy évtizeddel késıbbi, már említett, hártyára írt pátens érdekessége a hosszú zálogidın 

                                                 
129 A legelsı elsıfordulása: urgente quadam necessitate — №290 (1395), amit a késıbbiekben felvált a 
quibusdam suis necessitatibus ad presens ipsum urgentibus pro evitandis — №430–447 (1423–1425), 1426-
tól pedig a pro quibusdam suis necessitatibus ipsum ad presens urgentibus evitandis — №457 (1426), néha 
egyedi módon, egyéb jelzıkkel is bıvítve: pro quibusdam magnis et gravissimis necessitatibus — №519 
(1434), arduis necessitatibus — №651 (1465); ipsum ad presens summe urgentibus — №733 (1481). 
130 Egyes esetekben nagyvonalú a megszövegezés, de sejthetı, hogy hiteltörlesztésre kell a pénz: pro quibusdam 
arduis suis negociis expediendis — №371 (1414), pro quibusdam certis factis suis defectis sublevandis — 
№586 (1451), máskor viszont egészen konkrét esetet ismerhetünk meg: quia ipse honorabili capitulo ecclesie 
Iauriensis ... triginta quinque florenos auri seu pecuniam equivalentem pro mensura in pecunia persolvere 
teneretur, eosdemque ad presens persolvere non possit, ob hoc possessionem suam totalem ... pro predictis 
triginta quinque florenis auri seu pecunia equivalenti memorato capitulo ecclesie Iauriensis ... pignori ... 
obligavit — №354 (1410); quia ... Ladislaus de Kanisa eidem domino fratri Nicolao ad execucionem earum 
possessionum dicti claustri prioratus sui de dicta Papuch ac sustentacione〈m〉 fratrum suorum in eodem claustro 
iugiter Deo famulancium viginti aureos florenos ... accomodasset et concessisset, ideo ipse dominus frater 
Nicolaus prior vicarius ... quandam possessionem dicti claustri sui ... usque ad restitucionem et persolucionem 
dictorum viginti florenorum aureorum ... dixit se inpignorasse — №497 (1430); pro quibusdam necessitatibus 
suis ipsos ad presens urgentibus evitandis et signanter pro debitis ipsorum, quibus Emerico de Gycz debitorie 
obligarentur, quasdam sex sessiones iobagionales ... Emerico de prefato Gycz ... inpignorasset — №706 
(1478). 
131 porciones suas possessionarias ... per mortem et obitum ... fratris sui condivisionalis ... in ipsum ... iure 
hereditario devolutas — №430 (1423), №447 (1425); porciones possessionarias ... in ipsum iure hereditario 
dewolutas sew condescensas — №672 (1470); vineam ipsorum hereditariam — №730 (1481). 
132 Vö. Eckhart, Glaubwürdige Orte 528. 
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túl, hogy annak letelte után a zálogösszeg visszafizetése nélkül juthatott birtokához a tulajdo-

nos.133 Ez utóbbi viszont azt jelenti, hogy lényegében egy hosszú távú, egy összegért történı 

bérbeadásról volt szó, semmint — a szóhasználat ellenére — zálogügyletrıl, ezen rendhagyó-

ság és a vele járó haszon pedig talán megért egy pergamen-oklevelet. 

 Ugyancsak egyedülálló az a függıpecsétes privilégium, ami a Döbrentei Himfiek bi-

zonyos Veszprém, illetve Zala megyei birtokainak Pápai György részére történı 500 forintos 

elzálogosítását foglalta írásba.134 A kiadvány külsı megjelenését a többiekhez viszonyítva 

rendkívül magas — az eredeti formájában, tehát vizsgálható külsıvel ránk maradt zálogleve-

lek között a legmagasabb — zálogösszeg indokolhatja. Érdekességet tapasztalhatunk viszont 

akkor, ha belsı jegyeit is megvizsgáljuk. Áttekintve a hiteleshely privilegiális formában kiállí-

tott okleveleit, azt a diplomatikai szakirodalom által már korábban megállapított tényt rögzít-

hetjük, hogy a függıpecsétes oklevelek a pátensektıl eltérı bizonyos egyéb, belsı jegyeket 

tudnak felmutatni, mint például a protocollumban a salutatio vagy az arenga, majd az irat 

végén, a dátum elıtt a corroboratio, utána pedig a konvent fıbb tagjainak névsora.135 Ezek 

megléte a pannonhalmi hiteleshely által függıpecsét alatt kiadott felvallásokban (nem vizs-

gálva most az oklevélátírásokat és értelemszerően a bírói megkeresésre tett sikeres iktatásról 

szóló jelentéseket) a XIV. század végéig szinte példás módon állandó. Az 1400-as évektıl 

kezdve azonban az arenga és a konventi tisztségviselık névsora egy-egy ritka kivételtıl elte-

kintve teljesen eltőnik ezen kiadványokból, sıt a salutatio mellızésére is találhatunk több 

példát.136 

                                                 
133 duas possessionarias porciones ... a data presentium per sex integros annos proxime consequenter venturos, 
et non ante redimendas pignori obligasset — №126 (1364); quandam possessionem ... pro triginta marcis 
denariorum ... ad revolucionem quatuordecim annorum integrorum titulo pignoris obligassent ... elapsis autem 
ipsis quatuordecim annis ... dictam possessionem ... absque aliquali pecuniali solucione reddere et resignare 
tenebuntur — №193 (1373). 
134 №519 (1434). A konvent elıtt megjelenı Himfi-fivérek lánytestvérének, Ilonának volt a férje Pápai Antal fia 
György: DL 102501. 
135 Eckhart, Glaubwürdige Orte 514–518.; Szentpétery, Oklevéltan 134–135., bár az elıbbi a citált példákból 
következıleg csak a XIV. század közepéig, az utóbbi pedig a fejezetcímbıl adódóan csak a század elejéig vizs-
gálja a kérdést. Szentpéterynek a késıbbi idıszakra vonatkozó elemzése (uo. 221.) jóval visszafogottabb. Hogy a 
konvent hiteleshelyi kancelláriája is tisztában volt a belsı jegyek megkülönböztetı szerepével, azt Garai László 
felvallása mutatja, amelynek fennmaradt egy privilegiális és egy pátens formában kiállított példánya is, az elıbbi 
salutatioval és corroboratioval, míg az utóbbi anélkül — №616 (1457). 
136 Ez a tendencia a privilegiális formában kiállított transumptumokra is érvényes: 1402-ig salutatio minden 
esetben, majd hosszabb kimaradás után 1439-tıl csak elszórtan található ezen oklevelekben. 
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AZONOSÍTÓ  TÍPUS SALUTATIO  ARENGA  CORROB. NÉVSOR 
35 (1339) szerzıdés + + + + 
37 (1340) adásvétel + + + + 
89 (1359) adásvétel + + + + 
117 (1362) birtokátadás + + + + 
142 (1366) peregyezség + + + + 
171 (1368) egyezség + + + + 
203 (1373) egyezség + + +  
213 (1376) egyezség +  + + 
245 (1382) adomány + + + + 
271 (1391) adásvétel + + + + 
329 (1407) adomány   +  
390 (1418) egyezség   +  
519 (1434) zálog     
559 (1438) örökösödési sz. +  +  
616 (1457) adomány +  +  
631 (1461) adásvétel   +  
653 (1465) adomány +  + + 
659 (1467) egyezség + + +  
714 (1479) egyezség   +  
763 (1486) adásvétel +  +  
783 (1494) adásvétel +  +  
795 (1496) egyezség +  +  
796 (1496) nyugta +    
807 (1497) adomány +!  +  
812 (1498) örökösödési sz.   +  
815 (1499) adásvétel   +  

6. táblázat: A privilegiális felvallások belsı jegyei 

 
Mindenképpen egyedi azonban a Himfiek említett záloglevele, mivel az — amint a táblázat-

ban is jól látható — semmiféle, privilegiálisokra jellemzı belsı jegyet nem tud felmutatni. 

Pecsételési módjától eltekintve tehát kísértetiesen hasonlít a szintén a Döbrentei Himfiek bi-

zonyos Zala megyei birtokainak ügyében és szintén Pápai György részére — bár csak 400 

forint értékben — tett elzálogosítást írásba foglaló oklevélre, amelynek sajnos csak átiratából 

tudjuk meg, hogy eredetileg pátens volt.137 A kettı közötti különbség és a függıpecsét oka 

azonban nem csak a 100 forint, a zálog indoklásának hiánya, vagy egyéb olyan formai apró-

ság, amit a megfogalmazásuk között eltelt negyedszázadnyi távolság érthetıvé tenne. Végig-

olvasva a két oklevelet könnyen feltőnik, hogy a pannonhalmi gyakorlatban néhány egyedi 

kivételtıl eltekintve minden záloglevélben alkalmazott szavatossági formulát a 1434. évi pri-

vilégiumban egy, a dispositióval meglepı módon azonos terjedelmő sanctio követi.138 Ennek 

tartalma szerint elperlés esetén a Himfi testvérek a zálogdíj kétszeresében, hatalmaskodásban 

és hőtlenségben lesznek elmarasztalhatók, minek okán Döbrente várukat és minden magyar-

országi birtokukat a zálogos — az ezt tartalmazó oklevél erejénél fogva — elfoglalhatja és 

                                                 
137 №628 (1459). 
138 A szavatosságról részletesen ld. Händel, Tehervállalás 384–385. 
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élheti, sıt ráadásul ezen büntetés alól maga a király sem adhat nekik kegyelmet.139 A félezer 

forintért cserébe vállalt garancia igazán nagyvonalú volt, egy ilyen tartalmú, a késıbbiekben 

esetleg jelentıs jogokat biztosító oklevél pedig — formulás hiányosságai ellenére — minden-

képpen megérdemelhetett egy függıpecsétet.140 

 A XV. század második felébıl maradt ránk még kettı, a többitıl külsı megjelenésé-

ben eltérı záloglevél: két pergamenre készített pátens.141 Ezek azonban tartalmukat tekintve 

nem mutatnak olyan különlegességet, ami indokolhatóvá tenné a papírnál drágább hordozó-

anyagot. Mivel a fentebb már említett kivételektıl eltekintve a vizsgált idıszak elzálogosítást 

tartalmazó oklevelei határozatlan idıre — visszaváltásig142 — szóltak, elképzelhetı, hogy a 

tartós formában való megjelenés hosszúlejáratú zálogolási szándékot jelenthetett. 

 A hitbér- és jegyajándék-kifizetésekhez hasonlóan a zálogügyekhez is csatolhatónak 

tartom a birtokok visszaváltása kapcsán keletkezett nyugtákat. Ezen felvallásokat értelemsze-

rően az ingatlan átadója tette a zálogösszeg kézhezvétele fejében, megjelenési formájuk min-

den esetben papírra írt pátens. 

e) Bérlet 
73 (1356); 272 (1391) 

Az elidegeníthetetlen egyházi ingatlanok készpénzért történı hasznosításának az elzálogosí-

táshoz némileg hasonló módja volt ezen birtokok meghatározott idıre és meghatározott ösz-

szegért világiaknak való bérbe (in feudum) adása.143 A dolgozat tárgyát képezı idıszakból, 

bár a pannonhalmi hiteleshely elıtt jónéhány egyházi intézmény megfordult, összesen két 

ingatlanbérletrıl maradt fenn írott dokumentum. Ennek oka lehet természetesen, hogy az ilyen 

típusú oklevelek a bérleti szerzıdés lejártával érvényüket vesztették, így megırzésük felesle-

                                                 
139 tali vinculo obligaminis interposito, quod si ipsi in dominio supranominatarum possessionum ipsorum ... 
Georgium conservare non possent ... extunc ipsi in duplo dictarum quingentorum florenorum auri ac in facto 
potencie convincerentur et convinci ac notam infidelitatis incurrere deberent eo ipso; racioneque huiusmodi 
dupli, facti potenciarum et note infidelitatis in dominium castri ipsorum de Debrente vocati ac possessionum ... 
ipsorum aliarum, ubilibet in regno habitarum et existencium ipse Georgius presencium per vigorem intrandi, 
descendendi et sibi ipsi appropriandi ac easdem utendi et tenendi liberam habeat facultatem, hoc eciam per 
ipsos Bazy, Emericum et Ladislaum specialiter adiecto, quod nullus serenissimorum regum, tam modernus, 
quam futurus ipsis super premissis gravaminibus et penis graciam facere possit atque valeat specialem — 
№519 (1434). 
140 Már amennyiben az eladó felvallotta, majd a vevı volt az, aki megpecsételtette és kiváltotta az oklevelet. Erre 
vonatkozóan nyújthat információt az a Kisdémi György által tett elzálogosításról tudósító oklevél, amelynek 
hátlapi feljegyzése szerint a zálogba vevı Bedegei Miklós fizetett az oklevélért — №629 (1460). 
141 №586 (1451) és №672 (1470). 
142 Például: donec pro eisdem rebus redimendi haberent facultatem — №70 (1355); tamdiw, quo ipse ab ipso 
redimere possit — №586 (1451); usque tempus redempcionis — №672 (1470). 
143 A feudum szó jelentésérıl és magyarországi használatáról ld. Györffy György, István király és mőve. Buda-
pest, 1977. 589–593. 
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gessé vált, de — a hasonló tulajdonságú, zálogjogot tartalmazó oklevelek nagy számával ösz-

szevetve — talán eredetileg sem készülhetett belılük túl sok. 

 Az egyik ilyen oklevél a Pannonhalmán elég gyakran megforduló bakonybéli monos-

tor részére készült. Tanúsága szerint a hiteleshely elıtt megjelenı Móric fia Simon pozsonyi 

ispán és Péter béli apát új feltételek — megduplázott éves bérleti díj — mellett megújították a 

béli monostor Árpás nevő birtokát érintı korábbi szerzıdésüket. A kiadvány érdekessége 

azonban nem annyira tartalmában, mint inkább formájában keresendı. Ez ugyanis a 

hiteleshely utolsó olyan oklevele, amelynek intitulatiójában az apát és a konvent együtt szere-

pel. Az apát, mint eljáró és/vagy oklevélkiadó megnevezése, különösen a korai jelentésekben, 

gyakran elıfordult, bár ez minden esetben a parancslevél inscriptiójától függött.144 Felvallá-

soknál azonban merıben szokatlan és ritka volt ez a megjelenési forma, amely leginkább a 

konvent, mint földesúr által kiadott oklevelek megszövegezéséhez hasonlítható.145 Ennek 

okán persze jogosan merül föl a kérdés, hogy ezt az oklevelet hiteleshelyi kiadványnak te-

kinthetjük-e, vagy sem. 

 Más okból, de ugyanez a kérdés tehetı föl az 1391. évi oklevél esetében is, bár külsı 

megjelenését tekintve ez ellen semmi kifogással nem élhetünk. Annál érdekesebb viszont a 

tartalma, ami arról tudósít, hogy Ilosvai Lesták királyi ajtónállómester két pannonhalmi vár-

nagya, (Gersei) Petı fia György és Romhányi István a monostor két tatai malmát három évre 

bérbe adták Tatai Cseh Istvánnak.146 Az ekkor királyi kézen levı vár élén álló személyek tehát 

— bár apátja, István személyében, volt a monostornak147 — szabadon rendelkeztek bizonyos 

javakkal, amit mutat a hiteleshely elıtti felvallásuk is. Más oldalról megközelítve azonban a 

kérdést, úgy is felfoghatjuk, hogy a kapitányok a konvent, mint földesúr elıtt jelentek meg és 

az oklevéllel együtt annak beleegyezését is kérték a jogügylethez, ami pedig azt jelentené, 

hogy a kiadvány nem tekinthetı hiteleshelyi oklevélnek. A katonai parancsnok és a konvent 

ilyen jellegő ügyekben történı együttmőködését mutatja még egy 1418. évi oklevél is, amely 

                                                 
144 Az apát nevében kelt a jelentés: №6 (1263), №7 (1263), №8 (1270); az apát és a konvent nevében: №12 
(1284), majd hosszú kihagyás után az utolsó: №43 (1341). 
145 Herman apát és a konvent egy vasvári káptalan részére tett adományt rögzít és átírja az errıl szóló oklevelet 
— №13 (1298); Miklós apát és a konvent a gyıri püspök kérésére oklevelet ír át — №25 (1331); Szigfrid apát 
és a konvent a bakonybéli monostor bérleti ügyét foglalja írásba — №73 (1356). A saját ügyben, apát és kon-
vent intitulatioval kiadott oklevelekre ld. Herman apát és a konvent officiálisuknak birtokot adományoz (1288) 
— PRT II. 416–417.; Miklós apát és a konvent birtokot cserél a zselici apátsággal (1328) — PRT II. 485.; László 
apát és a konvent bizonyos jobbágyainak kiváltságot ad (1369) — PRT II. 528–529. (193); István apát és a kon-
vent harcos jobbágyainak birtokot adományos (1383) — PRT II. 569. (212); István apát és a konvent a bazini 
vámrész megfizetésérıl nyugtát ad (1397) — DL 8256. 
146 magister Georgius filius Pethew et Stephanus de Rohman, castellani huius castri Sancti Martini vice 
magnifici viri, domini Lewstachii de Ilsuta, ianitorum regalium magistri ... proposuerunt ... quod ipsi unanimi 
voluntate et matura deliberacione prehabita quadam duo molendina predicti nostri monasterii ... in feudum 
dedissent ... possidere — №272 (1391). 
147 Vö. PRT II. 65–68. 
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Kropidló János kormányzó-apát lengyel várkapitánya, Dlugmerius és a konvent nevében ren-

delkezik bizonyos telepes-kiváltságokról.148 

f) Birtokosztály és -csere 
252 (1385); 315 (1403); 317 (1404); 318 (1404); 589 (1452); 

719 (1479); 823 (1500) 

Az eddig felsorolt csoportokba tartozó jogi események kapcsán mindig csak az egyik fél, 

mégpedig a felvalló mondott le bizonyos tulajdon- vagy használati jogáról, minek okán neki 

minden esetben meg kellett jelenni a hiteleshely elıtt, ebbéli szándékát ott kinyilvánítandó; a 

jogot szerzı fél konvent elıtti jelenléte, illetve ennek oklevélbe foglalása azonban csak eseti 

volt. Birtokosztálytétel, birtokcsere, valamint a következı pontban tárgyalandó örökösödési 

szerzıdés megkötésekor viszont az ügyben érintett mindkét fél részérıl bizonyos jogról való 

lemondásra volt szükség, így mindkettıjüknek a hiteleshely elé kellett állniuk, amit kivétel 

nélkül meg is tettek.149 

 Az adományhoz vagy adásvételhez hasonlóan ezekben az esetekben is örökjogú és 

visszavonhatatlan (kölcsönös) birtokátruházás történt, az ezt rögzítı oklevelek tehát szintén a 

korábbi fejezetekben részletezett szempontok figyelembevételével kellett, hogy készülje-

nek.150 Kivételként csak Korlátkövi Osvát tatai és komáromi várnagynak Némai Deák 

Györggyel, a veszprémi püspökség udvarbírájával kötött megállapodását említhetjük, amely a 

II. Ulászló király által nekik adományozott birtokokban tett osztályt rögzíti, és amely a meg-

osztott részekre nézve — bármelyikük esetleges magtalan halála esetén — kölcsönös örökö-

södési szerzıdést is magában foglal.151 Ennek papírra írt pátensként való megjelenése a bir-

tokosztályok között kirívónak tőnik, a szintén megállapodás tárgyát képezı kétoldalú öröklés 

elismerését is figyelembe véve azonban — a következı fejezetben kifejtetteknek megfelelıen 

— egyáltalán nem különös. 

 Érdekes darabja még a csoportnak az az oklevél, amelyben Uzsa nevő birtoka vissza-

szerzésére kötött szövetséget Gulácsi Bede Jakab fia György Gici Imrével és Bertalan pan-

                                                 
148 PRT III. 493. (32). 
149 A két fél egyidejő megjelenése minden esetben megtörtént, még ha a birtokokról történı rendelkezés ott és 
akkor nem is volt kölcsönös: Sebastianus filius Nicolai de villa Taryan ... personaliter coram nobis constitutus 
proposuit viva voce, quod ipse quandam vineam suam ... Iohanni filio Iacobi ... et domine Elisabeth ... similiter 
personaliter coram nobis astantibus pro quadam alia vinea, sibi per ipsos in forma concambii mediantibus aliis 
nostris litteris tradita dedisset et assignasset — №318 (1404). 
150 Ezt támasztja alá a korábban már idézett záróformula is: Presentes autem dum nobis reportare fuerit, [in 
formam] privilegii redigi faciemus — №252 (1385). 
151 Osualdus de Bwchan et de Korlathkew ... ab una, parte vero ab altera Georgius Litteratus de Nema ... 
confessi sunt ... quomodo ipsi ... inter se fecissent divisionem perpetuo duraturam ... tali sub condicione, quod ... 
si nutu divino pars aliqua deficere in heredibus contingerit, porcio illius decedentis in partem alteram 
superviventem condescendi debeat — №823 (1500). Vö. Neumann, A Korlátköviek 135–137. 
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nonhalmi várnaggyal, az ingatlan felét ígérve nekik siker esetén.152 Különlegessége abban a 

félmondatban rejlik, miszerint Bede György hatalmaskodás büntettében marasztalható el, 

amennyiben aliquam disposicionem ... in aliquo loco credibili, capitulo vel conventu fecerit, 

ahol tehát az intézmény, a késıbb általánossá váló szóhasználattal, hiteleshelynek nevezi ma-

gát. A pannonhalmi gyakorlatban ez a kifejezés hapax legomenon-ként fordul itt elı, és a kö-

vetkezı évben — valószínőleg ugyanazon hiteleshelyi jegyzı tollából — csak hasonló szer-

kezettel találkozhatunk.153 A szóhasználat egyéb forrásokban sem túl gyakori, és a jelzıs 

szerkezet két tagjának elıfordulását a kiadott anyag egy részében végigkövetve, úgy tőnik, a 

XV. század elején kapcsolódtak össze, de állandósult szókapcsolat ekkor még nem lett belı-

lük.154 

g) Örökösödési szerzıdés 
388 (1418); 559 (1438); 611 (1456); 812 (1498); 823 (1500) 

Bizonyos alkalmakkor az egymással szerzıdést kötı felek nem jogaik azonnali átruházásáról, 

hanem ingatlanaik esetleges közös birtoklásáról, illetve utódaik kölcsönös öröklésérıl álla-

podtak meg. Ezen szerzıdések egyik csoportjába — bár összesen csak négy, illetve öt a to-

vább osztható oklevelek száma — azokat sorolnám, amelyekben rokonok egyeztek meg örök-

                                                 
152 si iidem Emericus de Gycz et Bartholomeus castellanus ac Georgius Bede ... per evocaciones vel 
insinuaciones aut per donaciones et inpetraciones a regia maiestate ... eandem possessionem Usa vocatam 
rehabere poterunt ... extunc eadem possessio Usa in equales et directas partes inter ipsos ... dividatur — №719 
(1479). 
153 in aliquo credibili seu testimonii loco — №727 (1480). 
154 A hiteleshelyek általános megnevezésekor a XIII. század második felében a két egyházi intézményt 
(capitulum és conventus) felsorolva az utóbbi melléknevesített alakját kötötték össze a locus/loca kifejezéssel 
[1265: sine testimonio capituli vel loci conventualis (ÁUO VIII. 125.); 1279: alia capitula seu loca 
conventualia (HO VI. 255.); 1281: per litteras diversorum capitulorum et locorum conventualium (Fejér, CD 
V/3. 89.)], ami közel egy évszázados — általam dokumentálni nem tudott — szünet után, újbóli elıfordulásakor 
már mindkét közösséghez kapcsolódott, és végigkísérte a középkor további gyakorlatát [1385: locorumque 
capitularium et conventualium (HO III. 230.); 1435: in omnibus locis, tam capitularibus, quam conventualibus 
(DRH 1301–1457. 267.); 1472: loca capitularia seu conventualia (DRH 1458–1490. 206.); 1526: loca 
capitularia et conventualia (VSz 54. (2000) 1. 132.)]. A XIV. századi adathiány helyén viszont felbukkan egy 
másik kifejezés, amely az elızı analógiájára került megformálásra: az érintett káptalani és konventi intézmény 
közül az utóbbi kapott egy hiteles jelzıt [1316: sub testimonio alicuius capituli vel credibilis conventus (Fejér, 
CD VIII/1. 614.); 1335: presente testimonio alicuius capituli vel conventus credibilis (DRH 1301–1457. 87.); 
1343: capitulorum quorumlibet vel ... conventuum credibilium testimonio (Veszpr. Reg. 154.); 1371: alicuius 
capituli vel conventus credibilis (PRT II. 547.)], a loca capitularia et conventualia-típusú szerkezet XIV–XV. 
század fordulóján történı megjelenésével egy idıben pedig, néhány esetben, ez is mindkét egyházi testület jelzı-
jévé válik [1373: (a pannonhalmi konventnek címzett királyi parancslevélrıl eldönthetetlen, hogy ehhez vagy az 
elıbbi csoporthoz sorolandó) sub vestro vel alterius credibilis collegii sigillo — №194 (1373); 1404: testimoniis 
aliquorum credibilium capitulorum vel conventuum (DRH 1301–1457. 186.)]. Valószínősíthetıen a két eltérı 
megnevezés keveredésével jött létre a XV. század elején a késıbb állandósult locus credibilis kifejezés, amely 
nyomon követhetı a középkori okleveles gyakorlaton, de korántsem vált kizárólagossá, sıt a törvénykezési szö-
vegekbıl sem tudta kiszorítani a loca capitularia et conventialia kifejezést [1409: hominem alicuius capituli vel 
conventus aut alterius loci credibilis (Fejér, CD X/4. 869.); 1410: in loco credibili ratificare et superinde litteras 
ipsius loci credibilis ... emanari facere (PRT VIII. 492.); 1416: in loco credibili seu testimoniali (HO I. 310.); 
1433: capitulaque et conventus et alia loca credibilia quaecunque (Fejér, CD X/7. 497.); 1450: absque alicuius 
loci credibilis testimonio (HOklt. 416.); 1518: loca eciam omnia credibilia (PRT III. 705.)]. 
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jogon birtokolt ingatlanaik közös birtoklásáról és azok közös örökítésérıl.155 A másik cso-

portba ezzel szemben az a két pátens tartozik, amelyek egyikének tanúsága szerint két — 

atyafiságát szintén hangsúlyozó — szapi nemes állapodott meg vásárolt birtokaik összekap-

csolásáról, amit aztán az uralkodóval privilegiális formában át is írattak és megerısíttettek, 

illetve a másik, fentebb már említett esetben, Korlátkıi Osvát és Némai Deák György ismer-

ték el utódaik kölcsönös örökösödési jogát a II. Ulászló király által nekik adományozott birto-

kokban.156 Az utóbbiakban a papír alapanyagon túl azt is közösnek tarthatjuk, hogy a bennük 

foglaltak realizálódása esetén a királyi háramlási jog érvényesülése helyett a szerzıdı felek 

által kijelölt örökös birtokába jutnának az érintett ingatlanok, így ezen ügyekben csak királyi 

jóváhagyással lehetett intézkedni: a hiteleshelyi felvallások tehát uralkodói megerısítésre vár-

tak. 

 Végül külön, egyik csoportba sem tartozó darabként hivatkozhatunk a már említett 

Korlátkıi Osvát és Holbokai Miklós megállapodására, amelyben a gyermektelen Miklós 

Holboka birtok felét Osvátnak adta haláláig tartó haszonélvezeti jogának fönntartása mellett, 

míg ezért cserébe Osvát Holboka birtok másik felét adta át Miklósnak élete végéig tartó hasz-

nálatra.157 A tárgyalt birtokok típusáról az oklevél sajnos nem szól, de valószínőleg nem vásá-

rolt jószágról volt szó, amely feltevést igazolni látszik az, a privilegiális formában kiadott 

hiteleshelyi oklevélrıl királyi átírás is készült. 

h) Beleegyezés 
72 (1356); 280 (1393); 306 (1400); 415 (1421) 

A fentebb felsorolt birtokelidegenítések nem történhettek más, a birtokban szintén részes, 

vagy arra bármi módon akár csak jogot is formáló személy kárára. Ezért — egyúttal biztosí-

tandó a felvallás kedvezményezettjét is — elvileg mindenkinek, akit a fentebb felsorolt mó-

                                                 
155 dicti filii Emerici ... cum eodem Michaele filio Nicolai ab uno avo processissent, ideo dicta possessio Oztar 
vocata iure hereditario easdem partes equaliter concerneret et per easdem partes earumque heredes communiter 
esset possidenda — №388 (1418); propter proximitatis, qua invicem constringuntur, lineam in eorum iuribus 
possessionariis ... inter se fecissent contractum et disposicionem — №559 (1438). Mindkét esetet felfoghatjuk 
tehát a birtokosztálytétel ellentétes irányú párjaként. 
156 ipsi mutuo fraternitatis amore porciones eorum possessionarias ... emptas ... sese mutuo invicem et alternatim 
ac in eorum heredes, superstites et posteritates universos ... coniunxerunt, annexerunt et participarunt — №611 
(1456), illetve ipsi in ... iuribus possessionariis ... [per] dominum Wladislaum ... eisdem ... ipsorumque 
heredibus ... datis et collatis ... inter se fecissent divisionem perpetuo duraturam — №823 (1500). 
157 primo prefatus Nicolaus de Holboka ... medietatem ... possessionis Holboka ... Osualdo de Bwchan ... 
dedisset ... tali sub condicione, quod idem Osualdus ... pretitulatam medietatem ... quousque idem Nicolaus ... in 
humanis ageret pro seipso occupare ... nequaquam valeret, ipso autem Nicolao ... absque heredum solacio 
seculo decedendo ... prefatus Oswaldus ... dictam medietatem ... pro se occupandi ... haberet potestatis 
facultatem ... econverso vero memoratus Oswaldus ... in horum recompensam modo simili aliam ... medietatem 
... possessionis Holboka suam ... Nicolao ... dedisset ... eomodo, quod ipse Nicolaus ... eandem ... medietatem ... 
prefati Oswaldi ... saltem vita sua comite ... possidere ... valeret ... hoc tamen per expressum declarato, quod si 
prefatum Nicolaum ... filium vel filios habere contingerit, extunc prescripta medietas ... per ipsum Oswaldum ... 
dicto Nicolao data ... rursus et iterum in prefatum Oswaldum ... condescendi deberet — №812 (1498). 
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dok bármelyike révén átadni kívánt ingatlan érintett, nyilatkoznia kellett jogátruházási szán-

dékáról, illetve a jogátruházáshoz való hozzájárulásáról. 

 A pannonhalmi konvent által írásba foglalt felvallások158 egy részénél minden érintett 

felvalló megjelent — de úgy is fogalmazhatunk: minden konvent elıtt megjelenı érintett fel-

valló is volt —, illetve nem találunk semmiféle utalást arra, hogy a személyesen a hiteleshely 

elıtt akaratát kifejezı felvalló(ko)n kívül más is érintett lett volna az ügyben.159 A vizsgált 

idıszak legelején (1363-ig) különösen megragadható a teljességre való törekvés: a felvalló 

mellett — inkább csak jelenlétükkel, semmint felvallásukkal megerısítve az elhangzottakat 

— ott állt a többi érintett is.160 A jelenlevık (astantes) feladata, amint azt néhány késıbbi, 

hasonló megfogalmazás is mutatja, csupán fültanúként jelen lenni a felvallásnál,161 vagy — 

amint azt egy kései kivételként ezen formulát (is) felvonultató 1486-os oklevél tanúsítja — 

beleegyezésüket és hozzájárulásukat adni a jogügylethez.162 Érthetı okokból azonban ez a 

megoldás kiszorult a gyakorlatból, hiszen sokkal praktikusabb volt, ha egy személyben a fel-

valló nyilatkozott a többiek helyett is a hiteleshely elıtt.163 Ez azonban a felvallás kedvezmé-

nyezettje számára jelenthetett a késıbbiekben problémát, mivel semmiféle biztosítéka nem 

volt arra nézve, hogy a személyesen megjelenı felvalló által említett személyek — akiknek a 

                                                 
158 Itt most csak az adomány, adásvétel, elzálogosítás, birtokosztály és birtokcsere, örökösödési szerzıdés, illetve 
a késıbb tárgyalandó nyugta, kötelezvény és peregyezség eseteit vizsgálom, ahol a mások nevében történı 
felvallástétel elıfordult. 
159 Például: Iacobus dictus Megyes de Daag et Nicolaus filius Stephani de Eburgech nostri in presenciam 
personaliter constituti ... sunt confessi — №70 (1355); Ladislaus Dombo dictus de Chafford ac Emericus filius 
eiusdem coram nobis personaliter constituti fassi sunt — №634 (1461). 
160 Mark filius Iwanka de ... Nogech astantibus sibi Nicolao filio Chak, Georgio filio Nicolai, Paulo filio Iacobi, 
Petew filio Andree hospitibus de eadem Nogech ... coram nobis personaliter constituti — №67 (1353); Elizabet 
filia Pauli filii Benedicti de Azzun astante sibi Thoma filio Michaelis, marito suo ... coram nobis personaliter 
constituti — №75 (1357); Iohannes dictus Repas, iobagio ecclesie nostre de Lazi pro se et pro Stephano, iuniori 
filio suo, astante sibi Petro, maiori filio suo ... coram nobis personliter constituti — №76 (1357); Elizabeth ... 
filia Petri de Ethey, relicta autem Finta de Tarkan astante sibi Andrea filio Stephani de eadem Tarkan in nostra 
presencia personaliter comparendo ... confessa est — №122 (1363). 
161 1406-ban a vasvári káptalan elıtt Gregorius filius Iohannis filii Osl de Azzonfalwa ad nostram personaliter 
accedendo presenciam presente et astante personaliter ... Agatha ... consorte sua confessus extitit (HO IV. 248.); 
1453-ban Garai László nádor elıtt Döbrentei Tamás pannonhalmi kormányzó personaliter veniens in nostram 
presenciam presente ac coram nobis personaliter astante et audiente egregio Sebastiano filio Stephani de 
Rozgon eltiltotta Sebestyént a vereknyei vámharmadtól (PRT III. 526.) 
162 Martinus Zylwas dictus filius Iohannis de Bodobaar astante sibi Matheo filio Iohannis de eadem Bodobaar, 
consanguineo suo et subscripte fassioni benivolum consensum prebente pariter et assensum ... confessus est — 
№763 (1486). Vö. Händel, Tehervállalás 374–375. 
163 Wyd filius Chepany pro se et pro Andrea parvulino filio suo — №16 (1321); Iohannes dictus Repas, iobagio 
ecclesie nostre de Lazi pro se et pro Stephano, iuniori filio suo — №76 (1357); Georgius filius Nicolai ... sua 
propria pro se et puerorum suorum atque omnium consanguineorum ipsius in personis — №126 (1364); 
Nicolaus filius Stephani de Zouad pro se personaliter ac Iohanne filio suo de eadem Zouad — №207 (1374); 
Paulus ... et Briccius filius Iohannis dicti Theuthews iobagio noster de Kysfalud suis et Michaelis fratris dicti 
Briccii uterini in personis — №227 (1380); Iohannes filius Stephani de Sebehaza pro se personaliter et pro 
Nicolao fratre suo carnali — №252 (1385); Petrus et Iacobus filius Iohannis de Repas suis ac Georgii fratris 
ipsorum [... per]sonis — №342 (1409–1420). Vö. Händel, Tehervállalás 380–381. 
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nevében, nagyon kevés kivétellel, írott felhatalmazás nélkül történt a felvallás164 — valóban 

hozzájárultak a jogügylethez, illetve amennyiben igen, akkor a szóbeli hozzájárulást adott 

esetben nem vonják vissza. 

 Ezen problémák kiküszöbölésére, a kedvezményezettek biztosítására jelenhettek meg a 

már nyélbe ütött birtokügyekhez való hozzájárulást, egyetértést rögzítı oklevelek.165 Számuk 

nem túl nagy és csak kivételes esetekben, két alkalommal egyház számára kiskorú nevében 

tett kegyes adományhoz történı utólagos hozzájárulásnál, egyszer korábbi tiltakozás vissza-

vonásakor a tiltott tranzakció jóváhagyásánál, illetve rokonságon belül tett birtokügyek köl-

csönös elismerése alkalmával kérték a konventtıl ilyen típusú, korábbi ügyekkel kapcsolatos 

beleegyezést tanúsító oklevelek kiadását. Ezek helyett azonban egyre népszerőbb, sıt az 

1420-as évektıl kizárólagos és szinte kötelezı lett az ügyben érintettek terheinek átvállalását 

tartalmazó formula. Elsı pannonhalmi elıfordulásai a XIV. század végéhez köthetık,166 ekkor 

azonban még — keveredve a korábbi gyakorlattal — mindig név szerint felsorolt személyek 

terheinek átvállalásával történı felvallásról volt szó. Az 1410-es években jelent meg az elsı 

általános megfogalmazású, minden érintett atyafi és rokon nevében tett tehervállalás,167 hogy 

név szerint megnevezett hozzátartozók idınkénti felbukkanása mellett egyre gyakrabban, 

szinte minden, a fentebb említett felvallástípusok valamelyikébe sorolható oklevélben felbuk-

kanjon. 

i) Eltiltás 
19 (1322); 30 (1335); 62 (1352); 68 (1354); 69 (1354); 

79 (1357); 110 (1360); 128 (1366); 172 (1368); 183 (1372); 

208 (1374); 212 (1376); 229 (1381); 230 (1381); 239 (1382); 

243 (1382); 258 (1387); 263 (1390); 311 (1400); 339 (1409); 

                                                 
164 Ügyvédvalló oklevél említésével csak egy peregyezség alkalmával találkozhatunk: №58 (1349). 
165 consensum suum prebuisset, ymo consensit et assensit — №72 (1356); donacionem ... radificassent — 
№280 (1393); plenum consensum prebuerunt pariter et assensum — №306 (1400); benivolum prebuit 
consensum et assensum — №415 (1421), illetve a kivételként korábban már említett, de itt is felmutatható okle-
vél szerint benivolum consensum prebente pariter et assensum — №763 (1486). Vö. Händel, Tehervállalás 
376–377. 
166 Paulus ... et Briccius ... suis et Michaelis, fratris dicti Briccii uterini in personis, cuius onus, si in ifrascriptis 
persistere nollet super se assumpmentes — №227 (1380); Iohannes ... pro se personaliter et pro Nicolao, fratre 
suo carnali, cuius onus et gravamen in subsequenti divisione super se assumpsit — №252 (1385); Petrus et 
Iacobus ... suis ac Georgii fratris ipsorum [... per]sonis, onus eiusdem gravamen, si de infrascriptis resilire 
vellet in se assum[endo] — №342 (1409–1420). Händel, Tehervállalás 393. az 1340-es évekre teszi megjelené-
sét. 
167 Franciscus ... de Pok onus Iacobi filii et alterius Iacobi fratris uterini ac aliorum quorumlibet proximorum 
suorum, si in infrascriptis perstare nollent super se assumpmendo — №354 (1410); majd a következı alka-
lommal ugyanı, de már csak onus et gravamen quorumlibet proximorum suorum, si in infrascriptis perstare 
nollent super se assumpmendo — №368 (1413). Händel, Tehervállalás 404. az általánosságban tett teherválla-
lási formulák kialakulását közelebbi pontosítás nélkül a XV. századra, általánossá válását pedig a XV–XVI. 
század fordulójára teszi. 
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340 (1409); 346 (1409); 375 (1415); 378 (1415); 387 (1418); 

398 (1420); 433 (1423); 444 (1425); 446 (1425); 473 (1428); 

479 (1429); 487 (1429); 512 (1431); 555 (1437); 558 (1438); 

560 (1438); 594 (1453); 601 (1454); 607 (1455); 608 (1455); 

612 (1456); 633 (1461); 635 (1462); 640 (1464); 641 (1464); 

661 (1468); 686 (1473); 691 (1475); 717 (1479); 727 (1480); 

729 (1480); 742 (1482); 743 (1483); 746 (1483); 749 (1483); 

750 (1483); 754 (1484); 778 (1493); 784 (1495) 

Ha egy birtokelidegenítés az elıbb említett intézkedések dacára mégis sértette valakinek a 

jogát, az illetı ennek hangot adva és jogigényének fenntartását hangsúlyozva a hiteleshely 

elıtt tiltakozással élhetett. A szerteágazó rokonság és a legkülönfélébb címeken birtokolt vagy 

éppen csak használt ingatlanok okán igen gyakran elıfordult, hogy bármiféle szándékosság 

nélkül is jogsértésre került sor, ezért nem meglepı, hogy az ilyen típusú felvallások a legna-

gyobb számban fennmaradt és talán kiadott oklevelek Pannonhalmán. Érdekességük, hogy 

szinte korlátlan azon ügyek sokfélesége, amiben keletkezhettek: bármely jogsértınek vélt 

esetben eltilthatta a jogáról lemondót, a jogot szerzıt, bizonyos alkalommal az ezt megerısítı 

uralkodót, vagy a jogigényt érvényesíteni hivatott bármely hiteleshelyet mindennemő, a tilta-

kozás tárgyával kapcsolatos cselekedettıl. A tiltakozás természetesen nem jelentette a vélt 

vagy valós jog vissza- illetve megszerzését, csak az elbirtoklás ellen nyújthatott védelmet és 

az eltiltó oklevelek sora biztosíthatta a birtokjog fenntartását a legtöbbször birtokon kívül re-

kedtek számára.168 

 Leginkább talán a felvallások ezen típusánál mutatható ki, hogy a hiteleshely elıtt a 

felvalló személyének ismertsége volt a fontos és nem a felvallás által érintett birtok, hiszen 

ezen utóbbi nem egy esetben jelentıs távolságra volt a hiteleshelytıl, távol az általa ismerhetı 

határon.169 Néhány alkalommal azonban, úgy tőnik, hogy ezen határon túlról tiltakozók is 

érkeztek, tehát a prohibitiók esetében az intézményi vonzáskörzet szélesebb volt, mint egyéb-

ként. A veszprémi és a pozsonyi káptalanok megjelenése a szomszédos, és a relációs ügyek-

                                                 
168 Kiváló példa erre a Szentgyörgyi János és felesége, Cillei Hermann lánya, Margit lánya, Borbála nevében tett 
tiltakozás-sorozat, amelyben Mátyás királyt tiltják el Hermann minden zagoriai illetve bármely magyarországi 
birtokának vagy javainak eladományozásától hat egymást követı alkalommal, mégpedig 1464. március 30-án a 
fehérvári keresztesek konventje, 1464. június 24-én a csornai konvent, 1471. január 10-én a pozsonyi káptalan, 
1483. május 1-jén a pannonhalmi konvent, 1485. február 27-én újból a csornai konvent, majd 1485. március 12-
én a gyıri káptalan elıtt — №746 (1483). 
169 Gondolhatunk itt a Szentgyörgyiek elıbb idézett tiltakozására a zagoriai birtokok ügyében — №746 (1483), 
vagy akár Csornai Istvánnak a Vas megye nyugati szélén fekvı birtokait érintı eltiltására — №635 (1462), de 
említhetjük Bánkházi Vörös Miklós fia Péter tiltakozását is bizonyos erdélyi birtokok Lökös fiai általi elfoglalá-
sa miatt — №433 (1423). Ezen utóbbi esetben persze — jól illusztrálva a nemesi birtoklás összetettségét — ide 
kívánkozik megemlítendı a Thomas dictus Was filius Lwkws de Zentheged de Septemcastris részére kiállított, 
Zsigmond királyt a Gyır megyei Borba, Vanyola, Bánk és Szerecsen birtokok eladományozásától eltiltó pan-
nonhalmi kiadvány is — №479 (1429). 
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ben gyakran együttmőködı hiteleshelyek saját birtokügyeikben való egymásra utaltságával, 

Sopron városának Kanizsai István zágrábi püspök elleni, illetve Kanizsai János esztergomi 

érseknek Szentgyörgyi Péter elleni tiltakozása pedig talán az eltiltottaknak a konventtel való 

— szintén a relációkon keresztül megragadható — kapcsolata révén magyarázható.170 Tilta-

kozást tenni tehát olyanok is Pannonhalmához fordulhattak, akik egyéb ügyeikben esetleg 

más fórumokat kerestek fel oklevelet kiállítandó, de legalábbis Pannonhalmán más alkalmak-

kor nem bukkantak fel. A Kanizsaiak emlegetésekor persze nem szabad megfeledkeznünk 

arról sem, hogy az ı kegyuraságuk alatt állott a Pannonhalmához közeli csornai premontrei 

konvent, ami éppen ekkortájt, 1393-ban nyert hiteleshelyi pecsétet Zsigmond királytól azon 

megkötéssel, hogy a patrónus Osl-nemzetség tagjai számára nem állíthat ki oklevelet.171 Mi-

vel a csornai prépost a XV. században a gyıri káptalannal Baráti birtoka ügyében folytatott 

hosszú pereskedés alatt Pannonhalmán állandó ügyfél volt,172 így természetes volt, hogy bizo-

nyos esetekben a Kanizsai-família tagjai(nak képviselıi) is ezt a hiteleshelyet választották.173 

Végül a távoli tiltakozók csoportjának egyik különleges esetét kell még megemlíteni: a kon-

vent elıtt Tamás zselicszentjakabi ırszerzetes tiltotta el apátját a monostor több birtokának 

átengedésétıl. Ez alkalommal azonban a pannonhalmi hiteleshely elıtt jelen volt az érintett 

javakról rendelkezı Tamás apát, sıt a kedvezményezett Dersfi család tagjai,174 azaz a zselici 

monostor világi kegyurai is. Mindkettıjük megjelenése csak azzal magyarázható, hogy a 

custos által eltiltott akciót is ott vallották fel, aminek oka pedig a pannonhalmi apát, szintén 

mint kegyúr (?) hozzájárulásának megszerzésében keresendı.175 Felvallók és hiteleshely kap-

csolatának vizsgálatakor tehát rendi keretek sem hagyhatók figyelmen kívül.176 

                                                 
170 A veszprémi káptalan Kont Miklós vajdának peremartoni birtokfoglalása ellen [№68 (1354), №79 (1357)], 
a pozsonyi káptalan Szentgyörgyi László kürti [№473 (1428)], illetve Fodor György botszegi [№560 (1438)] 
birtokfoglalása ellen tiltakozott. Sopron városa István püspököt a Fertı felének felkérésétıl és elfoglalásától 
tiltotta el [№128 (1366)], János érsek pedig a néhai Szentgyörgyi Templinus által vállalt kezességet megöröklı, 
de azt jogi úton királyi segítséggel magáról lerázni igyekvı Péter eljárása ellen emelt szót [№346 (1409)]. 
171 Csornára ld. Szakály, Szekszárd 45. 11. j. 
172 A szútori nemesek bekapcsolódásával háromoldalúvá vált persorozatról ld. Dreska, Baráti határviták 66–71. 
173 Az idézetten [№346 (1409)] túl leginkább a csornai konvent és kegyuruk nevében tett tiltakozások a jellem-
zıek: №398 (1420); №444 (1425). 
174 dominum abbatem coram nobis facie ad faciem repertum a collacione ... et alienacione earundem 
possessionum, item annotatos nobiles de Szerdahel et de Peterfalua similiter facie ad faciem coram nobis 
repertos ab occupacione ... prohibuit contradicendo — №243 (1382). 
175 Öt évvel késıbb (1387. jan. 17.) Benedek veszprémi püspök Zselicszentjakabot az apátság patrónusai, a Szer-
dahelyi Dersfi család és a pannonhalmi bencés apát ajánlására adományozta (az egyébként a Dersfikhez hason-
lóan szintén Gyır nembeli) Miklós fia Bertalan bencésnek — DL 69994. Vö. Kumorovitz, A zselicszentjakabi 
alapítólevél 61. és Csóka, Geschichte des Benediktinischen Mönchtums in Ungarn 221. 
176 Hasonló esetekkel találkozhatunk Bakonybél kapcsán is, mivel azonban ez a monostor egyébként is Pannon-
halma hiteleshelyi vonzáskörzetébe tartozott, így a földrajzi és a rendi szempontok elkülönítése nehezen, talán 
csak a béli apát és/vagy konvent veszprémi káptalan elıtt tett fellvallásainak ismeretében lesz lehetséges. 
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 A tiltakozást tartalmazó oklevelek másik érdekessége azok megjelenési formája. Ter-

mészetesnek vennénk, hogy ezen iratok — mivel idıleges érvényőek voltak és konkrét cím-

zettre sem volt szükségük — pátens formában kiadott darabok legyenek. Végignézve azonban 

ıket, azt tapasztalhatjuk, hogy a XIV. század folyamán több alkalommal is elıfordult zárt 

oklevélként, a parancsra tett jelentésekhez teljesen hasonló külzettel kiállított tiltakozás, azaz 

a felperest (=felvallót), az alperest és a per tárgyát képezı birtokot is feltüntette az oklevél 

külsı oldala, csak a címzett, a megfelelı bírói fórum megjelölése maradt el az élrıl. A jelen-

ség nem véletlen voltát alátámasztják a fentebb (5. táblázat) már hivatkozott törvényszövegek 

is, amelyek a tiltakozólevelek (littere prohibitorie) esetében mind a nyílt, mind a zárt formát 

egyaránt ismerik. Ha a két eltérı megjelenési forma okát keressük, akkor viszont nem szabad 

megfeledkeznünk a konvent által kiadott jelentésekrıl sem, amelyek közül több, mint fél tu-

cat, szintén a XIV. századból, királyi parancsra tett kiszállás után eszközölt eltiltást foglal 

írásba. Ezen — egy kivételével — általános, éves parancslevélre és néhány alkalommal vizs-

gálat lefolytatásáról is jelentı, zárt formában kiállított tiltó oklevelek és a zárt alakú, szintén 

tiltakozást tartalmazó felvallások közötti kapcsolatot mutathatja az is, hogy mindkét típus 

kiadásának szinte egy idıben, a század utolsó évtizedében szakadt vége.177 

 
 A birtokforgalommal, birtokjog-átruházással kapcsolatos felvallásokon kívül azonban 

vannak egyéb témakörbe sorolható fassiók is. A következıkben ezeket próbálom meg csopor-

tokba rendezni és jellemzı tulajdonságaikat, esetleges idıbeli változásukat megállapítani: 

elıbb a perjoghoz kapcsolódókat, majd pedig a maradék, néha szinte egyedi darabokat szám-

ba véve. 

j) Ügyvédvallás 
18 (1322); 36 (1339); 38 (1340); 41 (1341); 57 (1349); 

74 (1357); 90 (1359); 92 (1359); 104 (1360); 120 (1362); 

132 (1366); 141 (1366); 143 (1366); 144 (1366); 179 (1370); 

185 (1372); 197 (1373); 200 (1373); 204 (1373); 209 (1376); 

211 (1376); 234 (1381); 281 (1393); 293 (1396); 295 (1396); 

325 (1407); 328 (1407); 345 (1409); 359 (1411); 392 (1419); 

401 (1420); 413 (1421); 416 (1422); 424 (1422); 427 (1422); 

434 (1423); 437 (1423); 451 (1425); 452 (1425); 453 (1425); 

455 (1426); 463 (1426); 467 (1427); 469 (1427); 470 (1427); 

478 (1429); 480 (1429); 488 (1429); 499 (1430); 526 (1434); 

                                                 
177 Bár az éves parancslevelek tanúsága szerint eltiltás a továbbiakban is történhetett volna parancsra, a gyakor-
latban — egy 1412. évi, de nyílt formában kiállított oklevéltıl eltekintve — erre Pannonhalmán 1380 után már 
nem került sor. 
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545 (1436); 577 (1447); 590 (1452); 617 (1457); 624 (1458); 

657 (1466); 660 (1467); 664 (1469); 702 (1477); 705 (1478); 

713 (1478); 718 (1479); 721 (1479); 731 (1481); 764 (1486) 

A felvallások említésben leggyakrabban, eredetiben viszont az egyik legritkábban fellelhetı 

típusát jelentik az ügyvédvalló oklevelek. Nagy számukat annak köszönhetik, hogy a bírósá-

gok, esetleg hiteleshelyek elıtt megjelent jogi képviselık illetve családtagok a megbízóik 

nevében történı eljárásukat — amelyek, mint fentebb már említettem, gyakran elıfordultak 

— ezzel kellett, hogy igazolják.178 Az Eckhart által megállapított fejlıdést — mivel teljes 

szövegő pannonhalmi ügyvédvallások csak a XV. század elsı felétıl maradtak ránk — teljes 

mértékben nyomon követni sajnos nem tudom, de a legkorábbi, és a késıbbiekhez képest jó-

val bıbeszédőbb említések szövegébıl megállapítható, hogy azok valószínőleg egy személy-

nek és egy esetre szóltak, inkább tehát megbízólevelek (littere credenciales) voltak, ennek 

megfelelıen pedig kortársaikhoz hasonlóan zárt formában, címzéssel állították ki ıket.179 Az 

eredeti formában ránk maradt XV. századi darabok viszont már teljesen sablonos szövegezést 

mutatnak, különbség csupán a felvalló(k) és a felvallott ügyvédek felsorolását illetıen tapasz-

talható. Az összlétszámhoz viszonyított elszórt fennmaradásuknak oka lehet, hogy meghatá-

rozott idıre, egy évre (a data presencium per anni circulum) szóltak,180 megjelenési formájuk 

pedig ennek megfelelıen papírra írt pátens. 

 Az ügyvédvalló oklevelek vonatkozásában szinte egyáltalán nem érvényesült az az 

elv, miszerint saját ügyében nem adhatott ki közhitelességre igényt tartó oklevelet a 

hiteleshely. A pannonhalmi apát és a konvent pereiben képviselıik rendre a hiteleshely pe-

csétje alatt kiállított ügyvédvallásokkal képviseltették magukat,181 ezek említéseit azonban — 

mivel nem tekinthetık az intézmény közhitelő mőködése nyomán keletkezett dokumentu-

moknak és jelentıs információval (legalább a hiteleshelyhez forduló ügyvédvallók hovatarto-

zási körének bıvítésével) sem gyarapították volna ismereteinket — nem vettem fel a kiad-

                                                 
178 Eckhart, Glaubwürdige Orte 506–508. 
179 nobilis domina Elisabeth, consors comitis Mokus filii Pouse de Kopach vice, persona et nomine eiusdem 
Mokus domini et mariti sui, tunc in captivitate domini regis Hungarie existentis, cum litteris eiusdem Moukus, 
mariti sui credencialibus auctoritatemque ad disponendum de suis possessionibus eidem domine per ipsum 
Mowkus, maritum suum datam continentibus, sub sigillo ... abbatis et conventus Sancti Martini de Sacro Monte 
Pannonie ... capitulo Castriferrei directis, coram eodem capitulo Castriferrei constituta ... possessionem Horrow 
... vendidisset — №18 (1322); Thomas filius ... Nicolai filii Romandyn pro ... Stephano filio Nicolai, fratre suo 
uterino cum sufficientibus procuratoriis litteris conventus Sancti Martini de Sacro Monte Pannonie 
possessionariam vendicionem fieri posse specialiter exprimentibus ad nostram accedens presenciam — №36 
(1339). Vö. Eckhart, Glaubwürdige Orte 507. Eredeti formában fennmaradt, zárt ügyvédvallás: Zichy I. 362. 
(370). 
180 Talán ennek tudható be, hogy egyikük csak éves datálással rendelkezik, bár másolási hibára is gyanakodha-
tunk, mivel a napi dátum helyén — a hiteleshelyi kiadványokban szinte egyedülálló módon — a kiadás helyét is 
megjelöli: Datum in castro Sancti Martini Sacri Montis Panonie, anno Domini millesimo quadringentesimo 
vigesimo nono. — №478 (1429). 
181 PRT II. és III. Oklevéltár, passim. 
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ványok sorába. Két kivételt azonban mégis kellett tennem, mégpedig Dobói Miklós pannon-

halmi apát konvent elıtti ügyvédvallásai esetében, amely oklevelek eredeti formájukban is 

ránk maradtak és szorosan kapcsolódnak a Dobó család más tagjainak felvallásaihoz.182 

 Érdekes darabja a csoportnak a Döbrentei Himfi Lırinc részére kiállított oklevél. Tar-

talma szerint Lırinc édestestvérének, Imrének minden jövıbeli rendelkezését és cselekedetét 

érvényesnek fogja elismerni, lényegét tekintve tehát korlátlan idıre szóló ügyvédvallásról van 

szó — bár azokkal szemben ez a bíróságok elıtti képviselet lehetıségét nem említi. Formailag 

ugyanakkor egyáltalán nem hasonlítható a többi szöveghez, sıt az oklevél harmadát, igen 

szokatlan módon, sanctio foglalja el, mégpedig törvényi (temporalis) és lelki (spiritualis) 

büntetést egyaránt kilátásba helyezve. A dokumentum sajátos megfogalmazása és különösen a 

corroboratio egyedisége jogosan vetheti fel azt a kérdést, hogy a jól bevált és országosan is-

mert formulák mellızése, és egy teljesen egyedi szöveg alkotása mennyiben köszönhetı az 

oklevélnyerı szándékának, azaz a megfogalmazás a hiteleshelyi notárius vagy Himfi Lırinc 

érdemének tudható be.183 

k) Perhalasztás 
116 (1362); 395 (1419); 431 (1423); 468 (1427); 502 (1430); 

618 (1457); 668 (1469) 

A perjogot érintı, konvent elıtti felvallások a bíróságon kívüli ügyintézéssel hozhatók kap-

csolatba. Céljuk elsısorban a központi bírói fórumok elıtti megjelenés mellızése volt, ezzel 

idıt és pénzt takarítva meg a felek számára. Erre kínált kitőnı lehetıséget a perhalasztás esete 

is. A különbözı perfázisban levı ügyek folytatásának késıbbi határidıre való halasztása leg-

többször a bíróságok elıtt történt, mégpedig bírói elhatározásból, királyi parancsra vagy ép-

pen a felek — leginkább az alperes — kérésére.184 Elıfordult azonban, hogy a bíróságtól távol 

született közös megegyezés az elnapolásra, amely esetben a peres feleknek nem feltétlenül 

kellett felkeresni a királyi kúriát, hanem a területileg illetékes hiteleshellyel is írásba foglaltat-

hatták megállapodásukat. Ilyen alkalmakkor Pannonhalmán mindkét fél (vagy annak képvise-

lıje) megjelent, hogy közösen tegyenek felvallást szándékukról és mindkét fél felvallóként 

szerepeljen az oklevélben. Említési sorrendjüket egy korábban már megállapított elv határozta 

meg: aki valamely jogáról mondott le a másik érdekében, ı került az elsı helyre (ab una par-
                                                 
182 Dobói Vencel fia Miklós apát ügyvédet vall: №453 (1425) és №469 (1427); Dobói Egyed fia Mátyás és 
Miklós ügyvédet vallanak: №452 (1425); Dobói Bertalan fiai, László és Péter, Dobói Vencel Péter fias János, 
Dobói György fia Balázs ügyvédet vallanak: №478 (1429). 
183 si ipse premissa observare nollet aut quoquomodo non curaret, extunc fidefragus ac in succubitu facti duelli 
potencialis convincatur et convinci debeat eo facto, nec regia maiestas sibi valeat graciam facere quoquomodo 
superinde et in ultima die mortis sue corpus et sanguis Domini nostri Ihesu Christi sibi non sufragetur, nec post 
mortem suam corpus suum terra suscipiat, sed eiciat et in heredibus suis totaliter deficiat — №657 (1466). 
184 A perhalasztásról részletesen: Hajnik, Perjog 239–245. 
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te). Általában a felperes volt az, aki hozzájárult, hogy a korábban kitőzött terminus helyett egy 

késıbbi nyolcadon folytatódjék a per, mégpedig statu in eodem absque omni gravamine, azaz 

anélkül, hogy a perelt személynek ebbıl joghátránya származott volna vagy bírságot kellett 

volna fizetnie. Egyes esetekben azonban, amikor bizonyítási eljárás, tehát bíró által a felpe-

resnek megítélt eskü elhalasztásáról volt szó, az eskütétel elodázásához hozzájáruló alperes 

került elıtérbe.185 

 A perhalasztások körülményeirıl az ebbe a csoportba tartozó pannonhalmi oklevelek 

közül csak az utolsó három tesz említést. Ezek — egybehangzó formulával, tehát mindenkép-

pen egy már kialakult általános gyakorlat részeként — feltételhez kötik a megállapodást, mi-

szerint a feleknek a következı bírósági terminus elıtt fogott bírák ítéletére kell bízniuk ügyü-

ket, sıt döntésüket tartoznak is elfogadni. A perhalasztás tehát a bírói fórum megkerülését, 

peren kívüli egyezség elıkészítését szolgálhatta. 

 A felek akaratából történı perhalasztás egymást követıen több alkalommal is megis-

métlıdhetett, ha a szükség úgy kívánta. Az esztergomi érsek vikáriusa, tehát egy szentszéki 

bíróság halasztotta el a Gergely milkói püspök és Pál csornai prépost közötti pert 1457-ben, 

hogy fogott bírák döntsenek. A kitőzött napon azonban Gergely ex causa timoris moderni 

temporis impacati nem tudta a keresetét alátámasztó okleveleket a fogott bíráknak bemutatni, 

így újabb idıpontban állapodtak meg, amint azt a pannonhalmi konvent elıtt fel is vallot-

ták.186 Siker azonban akkor sem koronázta a megegyezési kísérletet, mivel az oklevél hátlap-

jára írt feljegyzés azt mutatja, hogy ugyanazon állapotában újabb terminusra halasztották az 

ügyet. Szintén ez a hátirat tudósít arról — bár sajnos nem tudni, ki és mikor készítette: a fo-

gott bírák vagy egy jelenlévı hiteleshely187 —, hogy mindkét fél fizetett, mégpedig valószínő-

leg az oklevél kiállításáért, és ennek megfelelıen bizonyára mindkettı kapott is belıle egy-

egy példányt. 

l) Peregyezség 
44 (1343); 50 (1346); 51 (1346); 58 (1349); 83 (1358); 

111 (1361); 112 (1361); 114 (1361); 117 (1362); 142 (1366); 

166 (1368); 171 (1368); 198 (1373); 202 (1373); 203 (1373); 

231 (1381); 279 (1393); 301 (1398); 350 (1410); 390 (1418); 

422 (1422); 489 (1429); 552 (1437); 573 (1444); 580 (1448); 

603 (1455); 609 (1456); 620 (1458); 647 (1464); 658 (1466); 

                                                 
185 №395 (1419); №431 (1423). 
186 №618 (1457). 
187 Az egyik perhalasztás szövege szerint az ügyet octo probi et nobiles viri ... coram nostro testimonio 
arbitrative disponerent, azaz a hiteleshely is kiküldte emberét dokumentálni az eseményeket. — №502 (1430) 
A peregyezségek között erre több példát is találhatunk. 
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659 (1467); 674 (1470); 709 (1478); 714 (1479); 762 (1486); 

766 (1487); 773 (1490); 795 (1496); 801 (1496); 804 (1496); 

806 (1497); 808 (1497) 

Két fél vitája, sıt pere során a bíróságok mellızésével is születhetett közös megállapodás, 

aminek igazolása és az esetenként több részbıl álló folyamat dokumentálása szintén a 

hiteleshely feladatkörébe tartozott. Az általam ebbe a csoportba sorolt oklevelek tartalmukat 

tekintve ezért nagy változatosságot mutatnak, de közös tulajdonságuk, hogy mindegyikük 

vitás ügyek peren kívüli lezárásával hozható kapcsolatba. Ha folyamatában próbáljuk meg 

áttekinteni a peres eljárás megszüntetésének egyes elemeit, a legegyszerőbb esetnek kétség 

kívül az tőnik, amikor a felperes — akár saját belátása alapján, akár békéltetık (probi viri, 

fogott bírák) közremőködésének köszönhetıen — elállt a pertıl, amit egy személyben fel is 

vallott a konvent elıtt.188 Az esetek többségében azonban a felek közös akarattal vetettek vé-

get vitájuknak, mégpedig vagy saját maguk által szabott feltételek mellett,189 vagy — a XIV. 

század harmadik harmadától kizárólag — fogott bírák döntése alapján. 

 Peren kívüli megállapodáskor több alkalom is adódhatott hiteleshelyi munka igénybe-

vételére. Mindenekelıtt a felek közös elhatározására volt szükség ahhoz, hogy ügyüket az 

általuk választott személyek döntésére bízzák, és — amiért kötelezvénynek is tarthatjuk ezen 

okleveleket — ítéletüket minden esetben elfogadják.190 A szükséges biztosítékok és szankciók 

rögzítését követıen meghallgatták a döntıbírákat, majd közös felvallást tettek a hiteleshely 

elıtt. A legtöbb esetben ez az aktus az ügy végét is jelentette. Ennek jeleként a felvallók több 

oklevélben nyugtatták egymást a döntés végrehajtásáról, szavatosságot vállaltak az átengedett 

birtokok vagy birtokrészek ügyében, esetleg sanctiót fogalmaztak meg szerzıdésszegés eseté-

re, ez utóbbit gyakran kombinálva az elıbbi kettıvel.191 Esetenként azonban további helyszíni 

eljárásoknál is szükség volt a hiteleshelyre: kérhették kiküldöttjét a fogott bírák döntésének 

                                                 
188 liti in hac parte inter ipsas mote et habite cedendo — №231 (1381), illetve fogott bírák rendelkezése nyo-
mán: №762 (1486). A fogott bírákról részletesebben ld. 279. j. 
189 taliter in se amicabiliter ordinassent — №44 (1343); propter bonum pacis et concordie unionem per omnia 
et penitus de ipsorum voluntate concordassent — №50 (1346); de bona voluntate ipsorum concordassent — 
№51 (1346); partes amore ducti unionis, ut inter ecclesias ipsorum omnis invidie, ire, rixe et dissceptacionis 
fomes radicibus evolsis sopiretur et eterno pacis favore mutuo amplexerentur ... ad talem pacis et concordie 
unionem et convencionem devenissent — №171 (1368). 
190 ipse partes ... huiusmodi causas et differencias arbitrio et disposicioni certorum sex honestorum virorum, per 
ipsas partes equali numero eligendorum submisissent discuciendas et terminandas — №674 (1470). A konvent 
egy másik, szintén ilyen tartalmú oklevelérıl írva azt állítja, hogy prout in litteris nostris super infrasciptis 
obligatoriis et memorialibus ... confectis ... vidimus contineri — №111 (1361). 
191 Nyugta: №390 (1418); №489 (1429); №552 (1437); №766 (1487). Szavatosság: №603 (1455); №609 
(1456); №659 (1467); №709 (1478); №804 (1496). Sanctio: №83 (1358); №202 (1373); №301 (1398); 
№350 (1410); №422 (1422); №573 (1444); №580 (1448). Nyugta és sanctio: №647 (1464); №773 (1490); 
№801 (1496); №808 (1497). Szavatosság és sanctio: №198 (1373); №795 (1496). 
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végrehajtáshoz, elsısorban az érintett birtok átadásához.192 Az ezen alkalmakra kiszálló 

testimonium — illetve határjárásoknál testimoniumok, mivel mindkét fél mellé küldött egyet a 

konvent — aztán visszatérve jelentést tett(ek), amely alapján sor került az oklevél kiállításá-

ra.193 Minden úgy mőködött tehát, ahogy azt a késıbbiekben a hasonló jellegő bírósági meg-

bízatások alkalmával látni fogjuk, a különbség csupán annyi, hogy itt az eljárás nem bírói 

megkeresésre, hanem a felek közvetlen kérésére történt. 

 Az oklevelek megjelenési formája az adományok, illetve adásvételek esetében tapasz-

taltak szerint alakult: kezdetben függıpecsétes privilégiumok vagy hártyára írt pátensek szü-

lettek, amely utóbbiakat a XV. század elsı felében felváltották a papírra írt pátensek. Termé-

szetesen itt is elıfordul olyan záradék, miszerint újbóli bemutatás alkalmával a hiteleshely 

errıl privilegiálist fog kiállítani, mégpedig a XV. század végén egy alkalommal ezt záros ha-

táridıhöz kötve.194 

m) Kötelezvény 
39 (1340); 42 (1341); 111 (1361); 147 (1366); 165 (1368); 

342 (1409); 353 (1410); 412 (1421); 439 (1424); 493 (1429); 

674 (1470); 701 (1477); 777 (1492) 

A peregyezségekhez kapcsolódóan már említett, de mindenképpen külön csoportként is keze-

lendı kötelezvénylevelekrıl a szakirodalom ezidáig nem sok megállapítást tett érdemben.195 

                                                 
192 №114 (1361); №117 (1362); №142 (1366); №166 (1368). 
193 Mégpedig legalább két példányban, azaz mindkét fél részére, amint az egy esetben fenn is maradt — №795 
(1496): DL 46339 és DL 20410. 
194 №709 (1478); dum nobis infra annum reportate fuerint — №808 (1497). 
195 A hiteleshelyi kiadványok csoportosításával kapcsolatban mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy a szak-
irodalom — ahogyan ez a dolgozat több pontján is elmondható lenne — bármennyire is bıséges az utóbbi évti-
zedekben, mindezidáig adós néhány alapvetı, a hiteleshelyeket érintı kérdés megválaszolásával. Ilyen például a 
közhitelő intézmények kiadványainak tipizálása. A felvallás (Bekenntnis) nagy egységén belül az etalon-
feldolgozásként emlegetett Eckhart-monográfia is csak nagy vonalakban vázol négy csoportot:     1.) Die 
Kaufurkunde.     2.) Urkunden über Tausch, Güteraufteilung, Verpfändung, Manumission und Testamente.     3.) 
Litterae expeditoriae, protestatoriae.     4.) Litterae revisionales.     Eljárásának mindenképpen oka lehet, hogy 
egyrészt csak kiadott forrásokból dolgozott, tehát nem tekinthette át egy hiteleshely teljes anyagát, a kiadók által 
érdektelennek tekintett okleveleket, és nem is nagyon foglalkozott a rövid említésekben, elszórtan, jellegük miatt 
eredetiben ritkán fennmaradt oklevelekkel. Másrészt viszont ugyanezen okból — mert okmánytárak képezték 
kutatása alapját — hivatkozásai csak az azok által nagyobb számban közölt „korai”, a XIV. század közepét-végét 
megelızı kiadványokra támaszkodhattak, így bármennyire is általános érvényő akart lenni, a késıi középkor 
tekintetében ezt nem maradéktalanul sikerült megvalósítani. A hatalmas levéltári anyaggal dolgozó Kumorovitz 
Lelesz kapcsán sajnos nem is fordított nagyobb figyelmet az oklevelek tartalom szerinti csoportosítására. 
Eckhartnál részletesebb, de szintén nem teljességre törekvı Szakály rendszere, aki     a.) Ügyvédvalló levelek 
(litterae procuratoriae)     b.) A birtokjogi változásoknál kiállított oklevelek     c.) Tiltakozó és eltiltó oklevelek 
(litterae protestatoriae seu prohibitoriae)     d.) Nyugtató levelek (litterae expeditoriae)     e.) Egyezséglevelek 
(litterae compositionales seu transactionales)     csoportjaiba rendezi az általa ismertetett anyagot. Koszta Pécs 
kapcsán és a választott idıszakban szintén teljességre törekedve meg sem kísérelte csoportok kialakítását, csupán 
néhány példával illusztrálva ragadta ki a jellemzıbb típusokat egy-egy bekezdésben. Követendınek tekinthetı 
rendszer tehát nincs, így — természetesen részben a fentebb említettekkel egybevágóan és azokat figyelembe 
véve, de leginkább az 1320 és 1500 közötti pannonhalmi anyagra támaszkodva — magam alakítottam ki a cso-
portosítási elveket. A korábban tárgyalt legfontosabb kategóriák azonban nem ölelnek fel minden oklevelet, így 
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Ennek oka talán az lehet, hogy az egyes darabok más témakörben (is) tárgyalhatók, hiszen az 

általam ide sorolt oklevelek tartalma meglehetısen nagy változatosságot mutat. A középkori 

gyakorlat, illetve leginkább az ezen darabokat említı átírások egységesen littere obligatorie-

ként hivatkoznak mindazon oklevelekre, amelyek rendelkezı részének egyik leggyakrabban 

elıforduló állítmánya az obligare ige valamely alakja, vagy amelyben a felvalló bizonyos 

késıbb teljesítendı cselekedetére nézve kötelezettséget vállal.196 Ezek legtöbbször fizetési 

feltételek és határidık betartására, illetve fogott bírák ítéletének elfogadására vonatkoznak 

(ettıl függıen a felvallók száma egy vagy kettı), de elzálogosítási ígéret és kijelölendı bir-

tokhatárok elfogadásának kötelezettsége is felbukkan némelyikben.197 

 Tartalmukból következtetve valószínőleg a kötelezvények is gyakori darabjai voltak a 

középkori oklevélkiadásnak, mivel azonban néhány társukhoz hasonlóan csak rövid ideig — a 

vállalt kötelezettség megtételéig vagy éppen meg nem tételéig — voltak érvényben, majd a 

bennük említett határnapot követıen egy másik dokumentum született az ügyrıl, csak ritkán 

ırizték meg ıket hosszú távon. Megjelenési formájuk ennek megfelelıen papírra írt pátens.198 

Talán ennek a rövidtávú érvényességnek és szinte feljegyzésszerő jellegnek tudható be, hogy 

a XIV. században két alkalommal, amikor egy fizetési kötelezvény, illetve egy fogott bírák 

döntését kérı dokumentum tartalmi átírására került sor,199 úgy említik ıket, mint littere 

memoriales és littere obligatorie et memoriales. Az „emlékeztetı” elnevezést el is fogadhat-

nánk, ha a nem csak mások által annak nevezett, de magukat is így identifikáló oklevelek cso-

portja jellegében ezektıl nem térne el teljesen. 

n) Emlékeztetı 
19 (1322); 39 (1340); 40 (1340); 45 (1344); 99 (1360); 

111 (1361); 145 (1366); 177 (1370); 214 (1376); 215 (1377); 

216 (1378); 242 (1382); 277 (1392); 305 (1400); 337 (1409); 

494 (1429); 639 (1463); 775 (1492) 

Az általam a littere memoriales vagy littere memorialiter confecte csoportjába sorolt kiad-

ványok tartalmuk alapján a korábbiakkal ellentétben még távolról sem tekinthetık egységes-

                                                                                                                                                         
a még kifejtendı nyugták és átírások mellett szükségesnek tartottam két olyan csoport (kötelezvény és emlékezte-
tı) létrehozását, amelyek megnevezése a középkori gyakorlatban is általános volt. 
196 Saját magát csupán egyetlen, pénzkölcsön visszafizetésének feltételeit részletezı oklevél nevezi kötelezvény-
nek: №701 (1477). 
197 Tartozás visszafizetése: №39 (1340), №342 (1409), №353 (1410), №412 (1421), №493 (1429), №701 
(1477), №777 (1492). Fogott bírák ítéletének elfogadása: №111 (1361), №674 (1470). 
198 Ez alól egyetlen kivétel van, mégpedig az a sajátos tartalmú oklevél, amely szerint Lırinc fiai, Miklós és 
György az elıdeik által a bakonybéli monostorban megırzésre elhelyezett, birtokaikat érintı okleveleket Pál 
apáttól átvéve kötelezettséget vállalnak, hogy ha bármikor, bárki keresné ezen iratokat, akkor a béli apátot Mik-
lós és György vagy az ı utódaik ezügyben megvédeni tartoznak — №147 (1366). 
199 №39 (1340) és №111 (1361). 
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nek. A csoport elsıként említendı, és formailag jól körülhatárolható részét azon oklevelek 

teszik ki, amelyek memorialis mivoltát saját maguk állítják. Ezek azonban, egy kivételével, 

tartalmuk szerint máshova is sorolhatók, fentebbi megjelölésük pedig inkább szokatlanságuk-

nak, vagy talán a konventi írnok tanácstalanságának köszönhetı.200 A következı egységbe 

azon teljes szövegő átírásban vagy említésben fennmaradt dokumentumok sorolhatók, ame-

lyekrıl az azokat átíró oklevél állítja, hogy memorialiter confecte készültek. A fentebb már 

citált két, fizetési illetve peregyezséggel kapcsolatos kötelezvény mellett még három oklevél 

tartozik ide. Mivel azonban ezek mindegyike bírói ítéletlevél végrehajtását tartalmazza, így 

szintén más, mégpedig a hiteleshelyi relációk csoportjába sorolhatók.201 

 Az emlékeztetı oklevelek harmadik egysége végül a legváltozatosabb, ide soroltam 

ugyanis minden olyan felvallást, amelyet sem tartalma, sem pedig önmegnevezése alapján 

nem tudtam másik kategóriába tenni. Néhány darabjuk közös tulajdonsága, hogy kötelezvény-

levél alapján végrehajtandó fizetéshez vagy határjáráshoz kirendelt konventi tanú eljárásáról 

számol be, így szoros kapcsolat mutatható ki az elızı csoporttal,202 a többi azonban a legkü-

lönfélébb egyedi tárgyú felvallásokat foglalja írásba.203 

o) Nyugta 
262 (1389); 390 (1418); 406 (1420); 489 (1429); 517 (1432); 

540 (1435); 552 (1437); 574 (1445); 645 (1464); 655 (1466); 

766 (1487); 774 (1492); 796 (1496); 805 (1496) 

A legtöbb esetben készpénzkifizetés, ritkábban birtokátadás kapcsán kiadásra kerülı nyugtató 

levelek a szakirodalom tipizálása szerint külön csoportot alkotnak,204 mivel azonban azok 

hitbér vagy hozomány kiadásával, zálogbirtok kiváltásával vagy éppen peregyezség alkalmá-

                                                 
200 A máshol már említett, vagy majd említendı oklevelek azonosítóját a fejezet eleji felsorolásban kisebb bető-
méret jellemzi. Ezek tárgya: jogtalan birtokfoglalás elleni tiltakozás és eltiltás — №19 (1322); oklevél megsérü-
lésérıl tett felvallás — №99 (1360); éves parancsra tett eltiltás — №215 (1377); éves parancsra fogott bírák 
meghallgatásához kiszállás — №216 (1378). Ezen oklevelek esetében az „önmegnevezést” a külzet tartalmazza, 
megjelenési formájuk tehát értelemszerően zárt. Az utolsó, idıben jóval késıbbi, magát memorialisnak nevezı 
oklevél pedig a konvent kiküldöttjei elıtt a gyıri székesegyház Szent Ágoston oltára részére tett pátens formá-
tumú birtokfevallás, tehát egy adomány — №639 (1463). 
201 №39 (1340) és №111 (1361), illetve bírói ítéletlevél alapján eskütételrıl №145 (1366), №177 (1370) és 
№242 (1382). 
202 №40 (1340), №166 (1368), №494 (1429). 
203 A veszprémi káptalan, mint hiteleshely kiküldöttjének jelenlétében tett határjáráson a felperes bakonybéli apát 
kérésére a pannonhalmi kiküldött is megjelenik, részben mint szomszéd (ezért nem is feltétlenül hiteleshelyi 
kiadványnak tekinthetı) — №45 (1344); több némai nemes Miklós fia Jánost, aki ambobus pedibus orbatus 
Klára asszonytól születettnek vallja — №214 (1376); elıdeik birtokosztályát két lırintei nemes megerısíti — 
№277 (1392); férj és feleség felvallása birtokaikról — №305 (1400); egy tempore guerrarum elveszett oklevél 
tartalmának felvallása — №337 (1409); jogtalanul elfoglalt birtok visszaadása — №775 (1492). 
204 Eckhart, Glaubwürdige Orte 530., Szakály, Szekszárd 16. illetve ld. 195. j. 
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val születtek, így ezen fentebbi kategóriákba is sorolhatók.205 A pannonhalmi anyagban csu-

pán két, ezektıl eltérı esetben történı nyugtakiállítás lelhetı fel: Zsigmond király egy közös 

megegyezéssel záruló per kapcsán a pannonhalmi hiteleshelyet jelölte ki, amely elıtt a felpe-

res perköltségeit a másik fél köteles megtéríteni.206 A másik tartalma szerint Alsólendvai 

Bánfi Dorottya nyugtatja Maróti Bán János unokáit a néhai János által Dorottya nagyapjától 

felvett 3000 arany és az idıközben rárakódott kétszeres büntetés megfizetésérıl.207 

 A nyugtákban is minden alkalommal a pénzt vagy birtokot átvevı, további követelésé-

rıl, jogáról lemondó személy a felvalló. Mivel az oklevelekben foglaltak egy korábbi jogálla-

potot állítanak helyre (zálogbirtok kiváltása, birtokjog elismerése, jogigénynek eladása) és 

egy fennálló jogot (zálogjog, jogigény) szüntetnek meg, nem pedig egy újat hoznak létre, 

ezért ezen oklevelek megjelenési formája pátens. Kivétel csak ott tapasztalható, ahol a nyug-

tán kívül ugyanazon oklevélbe más, jogot biztosító tartalom is helyet kap.208 

p) Oklevélátírás 
20 (1322); 25 (1331); 27 (1331); 29 (1334); 59 (1349); 

65 (1353); 108 (1360); 181 (1371); 182 (1372); 259 (1388); 

287 (1394); 313 (1402); 333 (1408); 334 (1408); 344 (1409); 

396 (1419); 402 (1420); 513 (1432); 514 (1432); 516 (1432); 

522 (1434); 537 (1435); 562 (1439); 565 (1440); 588 (1452); 

613 (1456); 614 (1457); 619 (1457); 666 (1469); 673 (1470); 

676 (1470); 693 (1476); 697 (1476); 698 (1476); 700 (1477); 

712 (1478); 772 (1490); 803 (1496); 814 (1499); 822 (1500) 

A transumptumok megjelenése egyértelmően az oklevelek jogbiztosító és perjogi erejének 

növekedésével hozható kapcsolatba: az értékes jogokat biztosító dokumentumok eredeti, hite-

les példányait óvandó egyre gyakrabban készíttettek azokról másolatokat, átiratokat. Ezen 

alkalmakkor az oklevél birtokosa megjelent a hiteleshely elıtt és kérte ügyének írásbeli rögzí-

tését — azaz felvallást tett —, ami ilyenkor a bemutatott oklevélnek „szóról szóra történı, 

bármiféle kihagyás vagy bıvítés nélküli” lemásolását jelentette.209 

 Az oklevélátírás formái a XIII. század elsı felében kialakuló királyi kancelláriai gya-

korlatot követték. Eszerint a transumptum részletezte az oklevelet bemutató személy átírásra 

                                                 
205 Hitbér, hozomány: №262 (1389), №552 (1437), №574 (1445), №796 (1496). Zálog: №517 (1432), 
№540 (1453), №645 (1464), №774 (1492), №805 (1496). Peregyezség: №390 (1418), №489 (1429), 
№552 (1437), №766 (1487). 
206 №406 (1420). 
207 №655 (1466). 
208 Peregyezség a vitás birtok felosztásával és határainak kijelölésével — №390 (1418); birtokjogok átadása, 
ami inkább adásvételnek tőnik — №796 (1496). 
209 Az oklevélátírás szerepérıl, valamint a pannonhalmi gyakorlatról részletesen ld. Dreska, Oklevélátírások 
463–470. 
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irányuló kérelmét, gyakran a kérés konkrét (vagy általános) megokolásával, amit a bemutatott 

oklevél szószerinti másolata követett; végül az átírást megelızı vizsgálat eredményének leírá-

sa zárta a dokumentumot, ami a bemutatott irat hitelességét volt hivatva ellenırizni és meg-

erısíteni.210 Ez a hármas felosztás néha bıvült, és ha a király vagy egyéb országos nagybíró 

parancsára illetve kérésére került sor az átírás elkészítésére, a parancslevelet (mandatum 

requisitorium) is belefoglalták az oklevélbe. Valószínőleg ezen típusnak köszönhetı, hogy a 

szakirodalom helyenként a fassiók és a relatiók mellett, harmadik csoportként tárgyalja az 

átírásokat.211 

 A sajátos hazai jogfelfogás szerint a hiteleshelyi átírások kizárólag biztonsági másolat 

szerepét játszották és az átírt eredeti oklevelet nem pótolhatták teljesen, csak annak létezését 

voltak hivatva igazolni. Az átírás ezért leggyakrabban csak a nagyobb elıvigyázatosság212 

vagy esetleg a bizonyosság213 okán történt, ami persze nem jelentett mást, mint hogy — aho-

gyan azt Miklós bakonybéli apát is egy egyébként hamis oklevél átírásánál a pannonhalmi 

konventnek elıadta — tum propter viarum discrimina, tum propter aliorum periculorum, que 

fortuitu evenire possent, casus et timores varios evitandos  került sor az átírásra.214 Hogy ez a 

félelem mennyire valós volt, azt jól mutatja Mochya ispán feleségének esete, aki propter 

intestinam inpacati regni perturbacionem nem tudott megjelenni a konvent elıtt,215 illetve 

Domonkos, Gyır vára bírájának kérése is, aki már három hónappal a királyi pátens kelte után 

a kiváltságlevél átírását kérte a konventtıl, mivel predictas litteras ad quevis loca specietenus 

transmittere propter quosdam emulorum suorum insultus nem merik.216 A másolatok beszer-

zésének igénye ezek alapján már érthetı, hiszen feltétlen bizonyító ereje csak a meg nem ron-

gálódott, és különösen a legsérülékenyebb részére, a pecsétjére nézve ép iratoknak volt. 

 Hiteleshely által kiállított iratmásolat bármely dokumentumról készülhetett, amelynek 

tartalmára az oklevélszerzı igényt tartott.217 A szekszárdi konvent és a pécsi káptalan ilyen 

okleveleket elsısorban saját kiadványairól készített,218 Pannonhalma esetében azonban a 

                                                 
210 Eckhart, Glaubwürdige Orte 512. 
211 Szakály, Szekszárd 25–26.; Koszta, Pécs 23–25.  Ha a külön csoport kialakításának okát az adja, hogy okle-
vélátírás születhetett felvallás eredményeként, de bírói megkeresésére is, akkor kiemelendık lennének az eltiltá-
sok (prohibitones) is, amelyek a XIV. században szintén több formában készülhettek. 
212 maiorem rei ob cautelam — №402 (1420); ad cautelam iuris uberiorem — №522 (1434). 
213 ob maiorem cautelam et perpetue firmitatis stabilitatem — №27 (1331); ob maiorem cautelam et firmitatem 
rei evidenciam — №59 (1349); ob uberiorem futurorum cautelam ac fidem — №65 (1353). 
214 №29 (1334). Ugyanez más megfogalmazásban: quia ipsas ad quevis loca non esset tutum deferre — №259 
(1388). 
215 №13 (1298). 
216 №108 (1360). 
217 Okleveleken kívül arra is van példa, és éppen Pannonhalma kapcsán, hogy somogyi tizedjogának biztosítására 
a konvent Szent István Hartvik-féle legendájának egy részletét öt hiteleshellyel átíratta: Solymosi, Kezdetek 481. 
218 Szakály, Szekszárd 25.; Koszta, Pécs 24. 
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fennmaradt átírások aránya mást mutat. Az 1321 és 1500 közötti idıszak 40 transumptumának 

mindössze negyede a saját korábbi oklevelet átíró darab, amelyek közös tulajdonsága, hogy a 

felvalló fél kérésének fentebb már említett, sztereotip indoklása hiányzik.219 Mivel az átírások 

kivétel nélkül a konventnek bemutatott oklevélszövegek alapján történtek és egyetlen adatunk 

sincs arra nézve, hogy a hiteleshely protocollumából vagy sekrestyéjében ırzött par alapján 

kért volna oklevelet kiállítani az igénylı, ezért joggal feltételezhetı, hogy ilyenek nem is áll-

tak Pannonhalmán rendelkezésre. 

 Minden egyes átírást természetesen alapos körültekintéssel hajtottak végre. A bemuta-

tott oklevél hitelességének bizonyítására egyaránt megvizsgálták a külsı, formai, és a belsı, 

tartalmi jegyeket, a szempontokat pedig a szokásos formulával az átirat után foglalták össze. 

Gyanús oklevélrıl, illetve a vizsgálat egyes részleteirıl a pannonhalmi gyakorlatból sajnos 

nincs adat, de valószínőleg alaposan szemügyre vették a hordozóanyag állapotát, a szövegben 

levı esetleges javításokat, a dátumot, valamint a pecsétet.220 Ezen utóbbinak a jelentıségét 

mutatja, hogy a hiteles példány pecsétjének sérült voltát az átíró oklevél külön kiemeli. 

Lodomér esztergomi érsek két oklevelének átírása alkalmával arról értesülünk, hogy az egyik 

oklevél az érsek autentico et cognoscibili sigillo ... licet corpore ymaginis episcopalis sedentis 

in ipso expresse tum ex vetustate, tum ex negligenti conservacione confracto et colliso volt 

megpecsételve, a másik pedig eodem sigillo melius conservato, quamvis et dicte ymaginis 

caput exciderit ex eadem. Hitelességük mégis elismerést nyert, mert még az elsı, összetört 

pecsét is habente tamen in sui circumferencia integraliter et cognoscibiliter hanc scripturam: 

S. Lodomerii Dei gracia archiepiscopi Strigoniensis.221 Az ügy teljességéhez persze hozzátar-

tozik, hogy ez esetben két zárt oklevelet íratott át Péter bakonybéli apát, tehát a bizonyára 

zárópecsét szerepét betöltı viaszlenyomatok törvényszerően meg kellett hogy sérüljenek a 

felbontáskor. (Ezért is különös, hogy az oklevél írója csak a régiséget és a hanyagságot emeli 

ki a pecsétek sérülésének okaként.) A pecsét vagy az oklevél sérülése ugyanakkor nem feltét-

lenül kellett, hogy az átírás akadálya legyen. A XVI. század elején Zsigmond királynak in 

pergameno patenter confectas et emanatas sigilloque eiusdem a tergo consignatas ... propter 

vetustatem et incautam conservacionem in certa sui parte corruptas sigilloque eiusdem 

dirutas oklevelét írta át a konvent, quarum quidem litterarum tenor in ea parte, qua per nos 

                                                 
219 Uralkodó, illetve más hiteleshely oklevelét írja át 30 kiadvány, míg Pannonhalmához csupán 10 darab köthe-
tı, ezek közé számolva azt, amely három — köztük a pannonhalmi — hiteleshelynek azonos ügyben kiadott 
jelentését írta át [№537 (1435)], az apát és a konvent mint földesúr által kiadott oklevelet [№712 (1478)], va-
lamint Döbrentei Tamás gubernátor kiadványát [№803 (1496)] is. 
220 Hajnik, Bírósági szervezet és perjog 361.; Werbıczy, Trip. II. 17. 
221 №65 (1353). A pecsét állapotáról Werbıczy, Trip. II. 17. 2.§ 
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perlegi poterat et intelligi, talis est.222 A sérült és hiányos oklevél, valamint az összetört pe-

csét ellenére tehát elkészült az átírás, amely azt jelenti, hogy a hiteleshely meg tudta állapítani 

a bemutatott oklevél hitelességét, vagy azt, hogy a formai hiányosságok részletes leírásával 

védve érezte magát. 

 A kiállítandó másolat formája — amint az az oklevelek zárórészébıl kiderül —, több-

nyire csak az azt elnyerı kívánságától függött. Leggyakoribb a pátensrıl készült pátens223 és a 

privilégiumról készített privilégium.224 Mivel az átírás egyik legfontosabb szerepe a jogbizto-

sító iratok helyettesítése volt, ezért nem meglepı, hogy ezen iratfajta a XV. század elejéig 

formájától függetlenül kizárólag pergamenre készült. A következı évszázadban már csak 

harmaduk hordozóanyaga a hártya és ekkor a tartósság helyett inkább a másolásra szánt irat 

sokszorosításának igénye kerülhetett elıtérbe, megjelentek ugyanis a privilégiumról készített, 

papírra írt pátensek.225 Nem feledkezhetünk meg végül azon esetekrıl sem, amikor nyílt okle-

vélrıl készült függıpecsétes átirat.226 Ezen öt esetbıl kétszer a konvent saját kiadványát írta 

át, két korábbi esetben pedig Gyır, illetve Komárom város kérésére írt át egy-egy uralkodói 

oklevelet. 

5.) – Összefoglalóan a felvallásokról 
A pannonhalmi konvent hiteleshelye elıtt tett felvallásokat áttekintve mindenekelıtt számsze-

rő megállapításokat tehetünk. A vizsgált idıszak 800 oklevele között a fassiók — még a jelen-

tıs mennyiségő ügyvédvallásokkal együtt is — kisebb számban vannak jelen, mint a relatiók. 

Mivel átlagosan az egy évre esı oklevelek száma kettı, ezért kisléptékő idıbeli felbontás el-

készítésének nincs különösebb jelentısége. A lenti táblázat jól mutatja, hogy a kezdeti, né-

hány közeli kis hiteleshellyel konkuráló, és az 1438–1457 közötti, nem mindig kedvezı köz-

állapotoknak örvendı idıszakoktól eltekintve közel azonos volumenő volt a hiteleshely láto-

gatottsága. Ennél pontosabb megállapításokat az országos átlagban csekélynek tekinthetı ki-

adványszám nem tesz lehetıvé. 

                                                 
222 №822 (1500k.). 
223 №181 (1371), №182 (1372), №334 (1408), №344 (1409), №396 (1419), №522 (1434), №537 (1435), 
№565 (1440), №619 (1457), №673 (1470), №676 (1470), №697 (1476), №698 (1476), №700 (1477), 
№803 (1496), №814 (1499), №822 (1500k.). 
224 №25 (1331), №27 (1331), №29 (1334), №59 (1349), №287 (1394), №313 (1402), №513 (1432), №514 
(1432), №562 (1439), №588 (1452), №614 (1457), №712 (1478), №772 (1490). 
225 №516 (1432), №613 (1456), №666 (1469). 
226 №108 (1360), №259 (1388), №333 (1408), №402 (1420), №693 (1476). 
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 Fassiones Relationes ÖSSZES 
1321–1352 28 (0,88 db/év) 19 (0,59 db/év) 47 (1,47 db/év) 

1353–1386 72 (2,11 db/év) 120 (3,53 db/év) 192 (5,64 db/év) 

1387–1437 114 (2,23 db/év) 182 (3,57 db/év) 296 (5,80 db/év) 

1438–1457 32 (1,60 db/év) 29 (1,45 db/év) 61 (3,05 db/év) 

1458–1500 115 (2,67 db/év) 87 (2,02 db/év) 202 (4,69 db/év) 

1321–1500 361 (2,00 db/év) 437 (2,42 db/év) 798 (4,43 db/év) 

   806 db oklevél227 
 7. táblázat: A felvallások és jelentések idıbeli megoszlása 

 
 Egyes oklevelek kategóriába sorolását és vizsgálatát gyakran nehézzé teszi, hogy ben-

nük több ügytípus keveredik. A hiteleshely ugyanis nem szoros értelemben vett oklevélsablo-

nokat használt, amik közé beszorította volna a felvallók igényeit, hanem az igényeket foglalta 

írásba, amelyekhez aztán megkereste a megfelelı formulákat.228 Néhány dokumentum így 

több, egymással összefüggı jogeseményt is tartalmaz, miáltal több csoportba is sorolható. 

 Végül említésre érdemes még egy észrevétel. A pannonhalmi konventet az okleveles 

bizonyságra vágyók szinte mindig felkeresték, annak tagjai nagyon ritkán és kivételesnek 

tartható alkalmakkor szálltak ki felvallások meghallgatására — talán ezért olyan kevés a kon-

vent oklevelei között a végrendeletek száma. Ez a „kevés” persze csak egy (vagy inkább több) 

másik hiteleshely számadatainak tükrében lenne igazán viszonyítható, mindenesetre elgon-

dolkodtató az az Árpád-kor vonatkozásában megfogalmazott tétel, miszerint ellentétes volt a 

korabeli társadalmi értékrenddel, hogy a környékbeliek mindennapos ügyes-bajos dolgaikkal 

zaklassák a monostor lakóit.229 

B) — Jelentések (relationes) 
A magánjogügyletek tanúsításán kívül a másik igen fontos hiteleshelyi feladat a közhatósági 

megbízásból végzett mőködés volt. Ezen tevékenység alapvetı különbsége a felvallásokhoz 

képest, hogy nem magánfelek kérésére történt jogi tények írásban való rögzítése, hanem bíró-

sági felhívásra járt el a hiteleshely. A bírói megkeresések jelentıs része Pannonhalma eseté-

ben az uralkodó nevében kelt parancs230 volt, de számottevı csoportot képeznek az országbíró 

illetve a nádor kérései (petitio) is.231 

                                                 
227 A két szám különbségét az adja, hogy nyolc darab oklevél szövege olvashatatlanul rongált vagy csak rövid 
újkori kivonatban maradt ránk, így tartalma még körülbelül sem rekonstruálható. 
228 Különösen érezhetı ez a kötelezvények és az emlékeztetık csoportjába sorolt okleveleknél. 
229 Szovák, Kezdetek 427. 
230 Az egyedi esetekre szóló királyi oklevelek kapcsán, ahol az uralkodó precipiendo mandamus formulával élt, a 
konvent a XIV. században preceptum-ra, illetve néha mandatum-ra írta jelentéseit, 1400 és 1411 között eseten-
ként preceptum et mandatum-ra, 1411-tıl [№361 (1411)] viszont már kizárólagosan mandatum-ra jelentett. 
231 Néhány egyedi, illetve korszakhoz kötött megkeresés is felbukkan, így a Zsigmond király vikáriusaként tevé-
kenykedı esztegomi érsek — №372 (1414), az interregnum idején tevékenykedı országtanács — №578 
(1448), №581 (1448), Hunyadi János kormányzó — №587 (1452) vagy éppen a Gyır megyei alispán — 
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 1321–1352 1353–1386 1387–1437 1438–1457 1458–1500 
királyi 8 (40%) 39 (35,2%) 65 (35,7%) 9 (31,0%) 40 (47,1%) 

éves királyi 4 (20%) 27 (24,3%) 59 (32,4%) 2 (6,9%) — 

országbírói 2 (10%) 26 (23,4%) 28 (15,4%) 9 (31,0%) 22 (25,9%) 

nádori 1 (5%) 11 (9,9%) 14 (7,7%) 6 (20,7%) 20 (23,5%) 

ismeretlen 3 (15%) 8 (7,2%) 12 (6,6%) — 3 (3,5%) 

egyéb 2 (10%) — 4 (2,2%) 3 (10,4%) — 

összes 20 (100%) 111 (100%) 182 (100%) 29 (100%) 85 (100%) 

 1,6 db/év 3,26 db/év 3,56 db/év 1,45 db/év 1,97 db/év 
8. táblázat: A pannonhalmi konventhez szóló bírói megkeresések kiadói 

 
 A konventnek címzett bírósági megkeresések többnyire konkrét ügyet tartalmazó, 

egyedi alkalomra szóló parancsok vagy kérések voltak.232 A több pert is folytató és egy-egy 

hiteleshely szolgálatait gyakrabban igénybe venni kénytelen fél viszont éves parancslevél 

kiállítását is kérhette a királyi kúriában. 

1.) – Az éves parancslevél intézménye 
Az éves parancslevél egy, az oklevélben konkrétan megnevezett hiteleshelyhez szóló nyílt 

parancs volt, amelynek bemutatása után a felperes az irat érvényességi idején — általában egy 

éven233 — belül a címzettıl a rendszerint teljességre törekvıen felsorolt ügyek bármelyikének 

elintézését kérhette. A parancs tehát csak a megbízás tényére vonatkozott, annak tárgyát az 

oklevelet bemutató fél kérte élı szóval a hiteleshelytıl.234 Ilyen parancslevelet Pannonhalmán 

bemutatók — egyetlen kivételtıl eltekintve235 — csak egyháziak voltak: a pozsonyi, a veszp-

rémi és a gyıri káptalanok, a bakonybéli apátok, a veszprémi püspökök, valamint a csornai és 

a mórichidai prépostok. 

                                                                                                                                                         
№454 (1426), №456 (1426) oklevelei mindenképpen külön kiemelendık. Gyır megye néhány alkalommal a 
gyıri káptalant is felkérte eljárásra, erre ld. 1356-ból: PRT III. 333–334. (DF 207230). 
232 Alkalomadtán azonban olyan levélre is jelentett Pannonhalma, amely címzésében nem neki, hanem a megyé-
nek szólt, a konvent pedig csak mint eljárásra kötelezett volt benne megemlítve: Zsigmond király Veszprém 
megyének írt parancsa szerint coram testimonio conventus ecclesie Sancti Marthini Sacri Montis Panonie, quod 
per eundem conventum ad id presencium tenore destinare iubemus kellett vizsgálatot tartani — №525 (1434), 
egy Garai nádornak írt jelentése szerint pedig litteras ... Iohannis de Hwnyad ... gubernatoris per modum 
proclamate congregacionis emanatas comiti vel vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus Komaroniensis 
directas nobisque in aliqua sui parte loquentes hajtotta végre a konvent — №587 (1452). Bizonyos, alább még 
említendı esetekben damus pro memoria kiadott királyi, vagy memorie commendamus kiadott nádori oklevél 
végrehajtásáról — fogott bírák ítéletének [№213 (1376), №689 (1474)], illetve leteendı eskünek [№654 
(1465)] meghallgatásáról — számolt be. 
233 De van példa rövidebb érvényességi idıre is: Hektor fia György érdekében a quarta die festi Beate Anna 
proxime preteriti incipiens usque ad octavas festi Beati Michaelis archangeli proxime nunc venturas — №77 és 
78 (1357) szólt a parancs. Ez az eset azért is különös, mivel György az egyetlen nem egyházi személy, aki álta-
lános parancsot mutatott be a pannonhalmi konvent elıtt. 
234 Vö. Eckhart, Glaubwürdige Orte 538. Talán ennek köszönhetı, hogy a megyének már éves parancslevél sem 
kellett, hanem csak a fél közvetlen szóbeli kérésére (ad legitimam petitionem) is adott ki tudományvételrıl 
damus pro memoria vagy memorie commendamus típusú oklevelet. Gyır megye esetében ld. pl. Horváth, Gyır 
m. 49–50. (19) (1423-ból), 50–51. (22) (1426-ból), Veszprém megyénél DF 207820, DF 207821 (1437-bıl), 
Komárom megyénél pedig DL 45839 (1480-ból). 
235 Ld. a fentebb említett Hektor fia György esetét — №77 és 78 (1357). 
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 Az elsı, Pannonhalmának címzett egész évre szóló parancslevélrıl egy XIV. század 

közepi említés tudósít minket.236 A következı évben, 1348-ban a bakonybéli monostor leégé-

sérıl és birtokainak számbavételérıl tett vizsgálat után, a hiteleshely gyakorlatában egyedülál-

ló módon, teljes szövegében is átírásra került egy általános parancslevél.237 A következı év-

századból még két ilyen típusú, Pannonhalmához köthetı dokumentum maradt ránk, mégpe-

dig eredeti formában, tehát az egyedi ügyekben írt, zárt parancslevelekkel ellentétben pátens-

ként, a szöveg alá, illetve az oklevél hátára nyomott pecséttel.238 A három azonos típusú irat 

szövege — érthetı okokból — jelentıs részben azonos, és egyetlen kifejezés kivételével még 

az arenga is egyezés mutat.239 Érdekes lehet azonban éppen ezt az eltérést, és hozzá kapcso-

lódóan a címzett hiteleshely által elvégzendı/elvégezhetı feladatok sztereotipnek tőnı felso-

rolását alaposabban megvizsgálni. 

 Elég egy pillantást vetni az említett éves parancslevelek szövege alapján készített táb-

lázat soraira, hogy néhány érdekesség rögtön feltőnjön. Mindjárt az elején ismét szembesü-

lünk az arengákban is tapasztalható eltéréssel, miszerint az 1420-as oklevél a citatio helyett 

az evocatio kifejezést alkalmazza. Hogy tudatos szóválasztással állunk szemben, és a két eljá-

rás között különbség kell, hogy legyen, az megragadható a konvent egyéb kiadványaiban is. 

                                                 
236 №52 (1347), itt még littere generalesként említve. Hogy ez a megjelölés az éves parancslevelet jelenti, azt 
alátámaszthatja, hogy Miklós bakonybéli apát ügyében a konvent 1348 júliusában litteris vestre maiestatis inter 
cetera inquisitoriis ... per anni circulum generalibus receptis tartott vizsgálatot [№55 (1348)], valószínőleg 
ugyanazon parancslevélre válaszolva, amit negyed évvel korábban, 1348 áprilisában teljes egészében át is írt 
[№54 (1348)]. A littere annuales megjelenésére ld. LLMAeH I. 280. címszavát, amely elsı elıfordulásként 
éppen az 1347-es esztendıt hozza (Anjou V. 99.). 
237 №54 (1348). Ez az oklevél jelentıs hasonlóságot mutat a korszak alig néhány, más hiteleshelyek esetében 
hasonló módon teljes szövegében ránk hagyományozott éves parancslevelével. 1330-ban például a bácsi kápta-
lan írta át [Zichy I. 364–365. (372)] Károly Róbertnek a háji káptalan érdekében elızı 1329-ben kiadott éves 
parancslevelét [AOklt. XIII. (1329) 515.], 1331-bıl pedig a borsmonostori apát érdekében a vasvári káptalannak 
adott éves parancs maradt ránk [Fejér, CD VIII/3. 524–525. (227)]. 
238 №335 (1408) és №403 (1420). 
239 Quia cause ecclesiarum per morosas citaciones/evocationes plerumque periclitari continguntur. A nagyfokú 
egyezés az 1348-as oklevél formuláinak kiforrottságát mutathatja, különösen ha a fentebb említett 1331. évi 
megkeresés részben szintén egyezı, de még jóval bıvebb arengáját is figyelmbe vesszük: Quia causas 
ecclesiarum per morosas citationes plerumque periclitari superfluisque expensarum sumtibus ad inopiam redigi 
nonnunquam contingit, ut tam laborum, quam expensarum alleviatione ipsae ecclesiae remedientur, regia 
auctoritas annuales litteras sanxit inveniri. [Fejér, CD VIII/3. 524.] 
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Zichy I. 364. 
(1329) 

CD VIII/3. 524. 
(1331) 

№54 (1348) Zichy IV. 222. 
(1382) 

№335 (1408) №403 (1420) 

citaciones citaciones citaciones citaciones citaciones  
inquisiciones inquisiciones inquisiciones inquisiciones inquisiciones inquisitiones 
prohibiciones prohibiciones prohibiciones prohibiciones prohibiciones prohibitiones 
     evocaciones 
   aliarum litterarum 

nostrarum 
exhibiciones 

aliarum litterarum 
nostrarum 
exhibiciones 

aliarum litterarum 
nostrarum exhibiciones 

reambulaciones 
possessionum 

reambulaciones 
possessionis Kedhel 
vocate et aliarum 
quarumlibet 

reambulaciones 
possessionum 

possessionum 
propriarum apud 
manus earum 
habitarum 
reambulaciones 

possessionumque 
eorum propriarum 
apud manus ipsorum 
habitarum 
reambulaciones 

possessionumque 
propriarum apud 
manus ipsius 
habitarum 
reambulaciones 

recaptivaciones 
possessionum 

recaptivaciones 
earum 

recaptivaciones 
possessionum 

   

metarum 
distinctiones, 
renovaciones et 
erectiones 
earundem 

erectiones et 
renovaciones 
metarum 

metarum erectiones metarumque 
earundem erectiones 
et renovaciones 

metarumque earundem 
erectiones et 
renovaciones 

metarum erectiones et 
renovaciones 

 condicionariorum 
recaptivaciones 

condicionariorum 
recaptivaciones240 

   

ad omnia alia 
facienda, que de 
iure fieri 
consueverunt 

ad omnia alia et 
singula facienda 

ad omnia alia, que 
secundum regni 
consuetudinem fieri 
consueverunt legitime 
facienda 

ad omnia alia, que 
iuxta regni nostri 
consuetudinem 
talibus in 
processibus fieri 
consueverunt 
facienda 

ad omnia alia, que 
talibus in processibus 
iuxta regni 
consuetudinem de iure 
fieri consueverint 
facienda 

ad omnia alia, que 
talibus in processibus 
iuxta regni nostri 
consuetudinem de iure 
fieri consueverunt 
facienda 

9. táblázat: Éves parancslevelek formulái 

 
 A bírói megkeresésre eljáró hiteleshely több esetben került abba a helyzetbe, hogy 

idézzen is. Birtokadomány vagy bírói ítélet után az iktatást és birtokba vezetést elrendelı ok-

levelek 1407-ig ellentmondás esetén — egy eltévedt kivételt leszámítva — citatiót kértek, az 

idırendben közvetlen ezután következı, azonos típusú parancs 1412-ben viszont már 

evocatiót, ami a továbbiakban is így maradt.241 Visszafoglalás és iktatás esetében, amíg ezen 

oklevelek nagyobb számban vannak jelen, azaz 1409-ig, citatio, az egyetlen késıbbi esetben, 

1448-ban evocatio volt kézbesítendı a ellentmondóknak.242 Határjárások esetében jóval rit-

kábban fordult elı idézés — ezen eljárások egy részét ugyanis a már folyó per keretében ren-

delte el a bíróság, ezzel kísérelvén meg a felek által bizonyítékként bemutatott birtoklevelek-

nek gyakorlati hasznát venni —, de ezek a recaptivatio esetében tapasztaltakkal mutatnak 

nagy hasonlóságot.243 Az idézések leggyakrabban a felperes kérésére történı tudományvételt 

követıen tőnnek fel. Ezen alkalmakkor az elıbb vázolt kettısség, a XV. század elsı (vagy 

második) évtizedében beálló változás a korábbitól eltérı módon ragadható meg. Az egyedi 

esetekre szóló bírói megkeresések mindig evocatiót kértek a hiteleshelytıl, amit az teljesített 
                                                 
240 Ld. №134 (1366), ahol az ad possessionum suarum et iurium recaptivaciones küldött éves parancslevélnek 
megfelelıen a konvent iobagiones et vinidatores ... abbatis ... de Beel, in corpore ... possessionis sub dominio 
prioris et fratrum de Leuld ordinis Cartusiensis nunc existentis habitantes ... super eo, ut ad terram dicti 
monasterii de Beel, de qua recessisse dinoscerentur se transferendo redirent more pristino suo domino servituri 
ammonitos habuissent, azaz a recaptivatio (conditionariorum) itt tkp. a késıbbi ammonitio helyett mőködött. 
241 A №330 (1407)-ig citatio [kivéve a №309 (1400)], majd a №364 (1412)-tıl evocatio. 
242 Az utolsó citatio a №347 (1409), majd evocatiot kért a №581 (1448). 
243 A №273 (1391) és a №383 (1416) citatiot kért, a №606 (1455) már evocatiot. 
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is. Ha azonban éves parancsra történt az eljárás, akkor — az éves parancslevélben foglaltak-

nak megfelelıen — citatiót hajtottak végre az ügyben eljárók, mégpedig egészen 1418-ig. Ezt 

követıen aztán már evocatiót kért a király,244 a hiteleshely pedig ennek megfelelıen járt el és 

jelentett.245 Részben nagyon hasonló a helyzet az önálló idézéseknél is. Ezek mindig egyedi 

bírói megkeresésre történtek, amelyek — két kivételtıl eltekintve246 — a fentebbi gondolattal 

egybevágóan mindig evocatiót kértek. 

 Úgy tőnik tehát, a sztereotipnek tartott oklevélrész mégis csak valami módon össz-

hangban van a valósággal, szóhasználata, kifejezései nagyon is együtt mozognak a tényleges 

jogi gyakorlattal, amit a fentebbi táblázat többi sorának áttekintésekor is tapasztalhatunk. Ha-

tárjárások esetében a két XV. századi parancslevél például már csak a saját kézen lévı, azaz 

nem per tárgyát képezı birtokok bejárására adott lehetıséget, bár egy korai esettıl eltekintve 

éves parancsra történı határjárásra egyáltalán nincs is példa a pannonhalmi gyakorlatban.247 

Birtokok visszafoglalása (recaptivatio) esetében hasonló a helyzet. A XV. században ez már 

nem szerepel a végrehajtható feladatok között, bár a korábbi idıszakból is csak két kiadvány 

jelentett ilyen ügyben.248 Megállapítható tehát, hogy az állandó, formulának tekintett oklevél-

rész, sablonos felsorolás kifejezései, jóllehet tág teret engedtek a hiteleshelyi munkának, még-

is konkrét keretet adtak olyan feladatok felsorolásával, amelyek elvégezhetık voltak, és azok-

nak mellızésével, amelyek nem.249 

 Az éves parancslevelekhez kapcsolódóan érdemes még két további dolgot is szem 

elıtt tartani. Az egyik, ami az evocatio és citatio, illetve a fentebb érintett preceptum és 

mandatum kifejezések vizsgálatakor is kézenfekvınek tőnt, bár más szempontból egyáltalán 

nem tekinthetı annak, hogy ti. latin nyelvő szövegek adják a dolgozat tárgyát képezı kutatá-

sok alapját. Fontos tehát az oklevelek teljes szövegének, minden egyes szavának és kifejezé-

sének ismerete, amit nyilvánvalóan csak az eredeti levéltári, vagy a teljes szövegő, in extenso 

                                                 
244 Erre ld. a fentebb idézett, Pannonhalmának szóló éves parancslevél formuláit [№403 (1420)], illetve azt az 
erdélyi káptalannak szóló, 1418 májusában kiállított szintén éves parancslevelet, amelyben már evocatiot kért az 
uralkodó (ZsO VI. 1848.). 
245 Pannonhalma legközelebb sajnos csak 1430-ban — №498 (1430). Egy kivétellel azonban még találkozha-
tunk, mégpedig 1426-ban, mikoris Gyır megye alispánjának kérésére tartott vizsgálatot, majd idézést (citatio) a 
konvent — №454 (1426). 
246 Az egyik egy országbírói megkeresés — №157 (1367), a másik pedig ismét csak Gyır megye alispánjának 
kérése — №456 (1426). 
247 №97 (1360). 
248 №96 (1360) és №248 (1383). 
249 A parancslevelekben foglaltak kizárólagos végrehajtására lehet példa az a pannonhalmi jelentés [№225 
(1380)], amelyben a konvent Pál bakonybéli apát kérésére járt el, mégpedig egy Kutasi András és Ferenc, vala-
mint Dálkai János által birtokolt kiváltságlevélrıl átírást készíteni kérı egyedi parancslevél és egy éves parancs-
levél egyidejő bemutatásával. A hiteleshely által jelentett oklevél-kikérés az elıbbi, az ezt megelızıen tartott 
tudományvétel pedig az utóbbi parancs alapján történhetett csak, majd ezek után az egyedi parancs kifejezésé-
nek, de a fentebb vázolt gyakorlat szerint az éves parancs szellemiségének megfelelıen citatiot tartottak. 
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közölt nyomtatott források tudnak nyújtani. A hiteleshelyi intézményrendszer mőködésének 

feldolgozását nem tartom tehát elválaszthatónak néhány jelentıs vagy példaértékő káptalan 

illetve konvent — annak közhitelő tevékenysége során termelt — dokumentumainak teljes-

ségre törekvı felgyőjtésétıl és teljes szövegő közlésétıl. A regeszta formájában való forráski-

adás, legyen az bármennyire is részletes, ilyen és ehhez hasonló terminológiai kérdésekben, 

jellegénél fogva, nem adhat segítséget. A másik észrevétel a vizsgált anyag terjedelmét érinti. 

Jóllehet az 1320 és 1500 közötti idıszak Pannonhalmával kapcsolatba hozható majd’ 800 

hiteleshelyi kiadványa elsı pillanatban túl soknak és a tartalmát tekintve átláthatatlan halmaz-

nak tőnhet, a típusok szerinti kisebb csoportokba való bontást követıen bizonyos esetekben 

már olyan csekély számú és/vagy idıben annyira szórt a vizsgálható anyag, hogy egyedi ese-

tek tényként való rögzítésén túl általános következtetéseket levonni, a végrehajtásban vagy 

éppen csak annak megfogalmazásában végbement változásokat konkrét idıponthoz kötni nem 

lehet. A távolabbi célok között tehát mindenképpen megfogalmazható, hogy a Pannonhalma 

esetében észlelt tendenciákat egy másik, jelentısebb kiadványszámmal rendelkezı hiteleshely 

anyagán is meg kell vizsgálni, pontosítandó vagy éppen korrigálandó megállapításaimat a 

nagyobb forrásbázis tükrében. 

 
 Az éves parancslevél intézménye nem sokkal élte túl Zsigmond király uralkodását. A 

korábbi idıszakokban a bírói megkeresések harmadát-negyedét kitevı oklevéltípus 1437 után 

két eset kivételével teljesen és meglepı hirtelenséggel eltőnt; 1438-ban még ilyet bemutatva 

kért tudományvételt Mihály bakonybéli apát, majd utoljára 1444-ben Antal csornai prépost.250 

Hogy mi áll kiadásuk megszüntetésének hátterében, arról forrás nem szól, megfontolásra ér-

demes lehet azonban néhány szempont. 

 Az éves parancslevél tartalma szerint a címzett hiteleshely az ıt megkeresı és a paran-

csot bemutató fél szóbeli kérésére volt köteles eljárni. Ez az esetek jelentıs részében azt jelen-

tette, hogy Pannonhalma az elıtte megjelenı panaszos kérésére vizsgálatot kellett, hogy tart-

son az elszenvedett jogsértés helyszínén, függetlenül az illetı birtok földrajzi elhelyezkedésé-

tıl. Talán ezért is tarthatott a veszprémi püspök illetve a káptalan Zala, Somogy, sıt Tolna 

megyei birtokai kapcsán több alkalommal vizsgálatot Pannonhalma a XIV. században,251 bár 

                                                 
250 №561 (1438), №568 (1444). 
251 A legtávolabbi vizsgálati eljárások a veszprémi püspök ügyében a Somogy megyei Görgeteg [№98 (1360)] 
és a Tolna megyei Szanács birtokán [№95 (1360)], a veszprémi káptalan kérésére pedig a Somogy megyei Csa-
ba [№247 (1383)] és a Zala megyei Garabonc birtokokon [№250 (1384)] történtek. Ugyancsak 1360-ban a 
veszprémi püspök által bemutatott éves parancslevélnek megfelelıen a Somogy megyei Bedeg és Gerezd birto-
kokkal kapcsolatos eltiltásról jelentett Pannonhalma [№94 (1360)], valamint a Tolna megyei Szilen hajtott 
végre recaptivatiót [№96 (1360)] és Szanácson határjárást [№97 (1360)]. 
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ezen esetek említésekor nem szabad megfeledkeznünk az apátság dél-dunántúli birtokainak 

meglétérıl sem, minek következtében tényleges szomszédként lehetett közhitelő tanú majd’ 

féltucat alkalommal 1360-ban a távoli monostor egyik közeli egyházának, Kıröshegynek a 

papja.252 Az éves parancslevelek megszőnése tehát azt jelenthette, hogy — bár a felperes a 

királyi emberekkel együtt maga nevezhette meg az eljárásra felkért hiteleshelyet is253 — a 

parancslevelet kiadó kúriai bíróság kontrollálni tudta a hiteleshelyek mőködési körét, hely-

színtıl függıen beleszólhatása lévén az intézkedı, tehát a területileg illetékesnek tartott kápta-

lan vagy konvent kijelölésébe.254 A korábbinál ellenırizhetıbb rendszer által így a központi 

bíróságok a király jogát, továbbá azon, a nemesi jogokból alapvetıen fakadó tételt is tovább 

tudták erısíteni, hogy Magyarországon minden ügy bírói úton, törvényesen elintézhetı. 

 Ugyancsak nem hagyható figyelmen kívül az éves parancslevelek intézményének 

megszüntetése kapcsán, hogy esetükben nem csak a címzett hiteleshely, de az oklevélben fel-

sorolt királyi emberek is bármely, a felperes ügye által érintett megyében eljárhattak, függet-

lenül attól, hogy ismerısek voltak-e ott vagy sem. Az a XV. századra már általánosnak mond-

ható gyakorlat ugyanis, miszerint a királyi ember abból a megyébıl került ki, amelyhez az 

ügy kapcsolódott, a XIV. században még nem volt következetesnek mondható.255 A Pál csor-

nai prépost gyarmati és Koroncói Lırinc koroncói birtokán elkövetett hatalmaskodások, to-

vábbá a (Sopron és Gyır megye között határfolyó) Rába eltérítésének ügyében teendı 

inquisitio elvégzésére a pannonhalmi konventnek 1476-ban címzett parancslevél például 16, 

Gyır és Sopron megyei illetıségő személyt nevezett meg, akik közül mind a vizsgálatot vég-

zı pannonhalmi konvent, mind a szintén vizsgálódó, majd utána idézést is végrehajtó gyıri 

káptalan kiküldöttje mellett két-két homo regius járt el, egyikük Gyır, a másikuk pedig Sop-

ron megyébıl.256 A vizsgálatokat lefolytató, iktatásokat elvégzı királyi emberek „területi ha-

                                                 
252 Az apátság Somogy és Tolna megyei birtokaira ld. PRT II. 159–177. 
253 Engel, Királyi emberek 83. 
254 Bár a gyakorlati eltőnés Zsigmond király halálához köthetı, az intézmény végleges megszüntetését törvény 
rendelte el. Az 1447. évi XII. cikk szerint littere annuales ecclesiis et viris ecclesiasticis ulterius non dentur, ami 
— tekintettel arra, hogy a pannonhalmi gyakorlatban ezidáig is kizárólag egyháziak bukkantak föl ilyen oklevél-
lel — a teljes megszőnést jelentette. A littere annuales fogalmát tévesen értelmezi a DRH 1301–1457 ehhez a 
helyhez főzött jegyzete: 364. 
255 Engel, Királyi emberek 77. és 78., bár az 1351:XXII. cikk egyértelmően rendelkezik: homo regius ... non 
possit esse aliunde, nisi de eodem comitatu vel districtu, in quo est ille, qui citatur vel contra quem fit inquisitio. 
Ugyanezt Werbıczy is kívánalomként fogalmazza meg: homo regius ... in eo comitatu, ubi executio fit, 
haereditatem nobilitarem debet habere (Trip. II. 19.). 
256 №696 (1476) illetve a gyıri oklevél: DF 265150. A két királyi embernek azonban oka lehet a két felperes is, 
bár kereshetünk idıbeli változásokat is. A XIV. században ugyanis hasonló módon két megyében, de csak egy 
királyi ember járt el a bakonybéli apát érdekében tartott vizsgálatokon [№81 (1358), №146 (1366), №188 
(1372), №225 (1380)], míg a XV. században a parancslevél megfogalmazása szerint több megyében elkövetett 
hatalmaskodásokat csupán az egyikbe kiszállva végezték el [№569 (1444), №571 (1444), №646 (1464)]. A 
két megyében egyidıben, ugyanazon királyi ember általi vizsgálódás ezután már ritkán fordul elı [№501 (1430) 
és DF 274224 (1518)], jellemzı inkább, hogy a felperes még az egy megyében levı birtokain ugyanazon sze-
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tásköre” a XIV. században azonban nem volt ennyire elvágólagos, sokkal fontosabbnak tőnik 

a felperes személyéhez való kötıdés. A legjobban dokumentálható oklevélnyerı, a bakonybéli 

monostor ügyeiben 1357 és 1438 között kiadott pannonhalmi jelentéseket vizsgálva például 

azt tapasztalhatjuk, hogy az intézkedı királyi embert azonosító települést, Engel Pál Valkó 

megye kapcsán tett megfigyeléseivel azonos módon, csak a XV. század elsı évtizedétıl kezd-

ve találjuk minden esetben az intézkedés helyszínét jelentı megyében; a megelızı évszázad-

ban ez csupán esetleges volt.257 

 Míg az éves parancslevelek szövegében tehát semmi nem szabályozta a felsorolt homo 

regiusok mőködésének földrajzi korlátait, az egyedi ügyre szóló parancsban a bíróság az eljá-

rás feladatának kijelölésével együtt földrajzi kereteket is szabott. A bíróságok szerepének erı-

sítéséhez tehát ezen a módon is hozzájárulhatott a változtatás.258 

2.) – A hiteleshelyi eljárás 
Ahogy a fassiók közös tulajdonsága volt, hogy többnyire a hiteleshely elé mentek a felvallók 

és csak nagyon ritkán szállt ki külsı helyszínre a konvent, úgy a relatióknál mindezt éppen 

fordítva tapasztalhatjuk: legtöbbször bírói megbízást végrehajtó személy mellett volt a 

hiteleshely igazoló tanújára szükség, ezért elkerülhetetlenül meg kellett jelenni ez eljárás 

helyszínén egy konventi kiküldöttnek is. Ritkán találkozhatunk olyan esettel, amikor a perben 

érintett fél (vagy felek) jelentkeztek bírói parancsra Pannonhalmán — többnyire egyes perek 

bizonyítási szakaszának végén, eskütételre. 

 A jelentések általánosan emlegetett tulajdonsága, hogy a hiteleshely a bírói megkere-

sésben megnevezett királyi emberek egyikének eljárását tanúsítva kellett, hogy eljárjon.259 

                                                                                                                                                         
mély által egyidıben elkövetett hatalmaskodásokra is külön eljárási parancsot szerez és külön jelentést készíttet 
[a pozsonyi káptalan: №351 (1410), №352 (1410); bakonybéli apát: №425 (1422), №426 (1422); csornai 
konvent: №531 (1435), №532 (1435); Füssi János özvegye: №723 (1480), №724 (1480)], akárcsak az iktatá-
sok esetében. 
257 Vö. Engel, Királyi emberek 77–78. 
258 Természetesen a szóba jöhetı királyi emberek felsorolásakor a felperesnek tekintettel kellett lennie bizonyos 
ésszerő szempontokra. A bakonybéli apát és konvent érdekében kelt littere annuales [№54 (1348)] csak Veszp-
rém megyei, a pozsonyi káptalan ügyében kelt [№335 (1408)] pedig csak Pozsony megyei nemeseket sorol fel, 
mivel a pannonhalmi konvent kiszállását akkortájt ezen területekre kérte a két intézmény. A mórichidai premont-
rei prépost érdekében szóló éves parancs [№403 (1420)] viszont már vegyesebb képet mutat (Lucas de Gych 
[Veszprém m.] vel Georgius aut Nicolaus sin Iohannes Fodor de Koromzow [Gyır m.]  seu Georgius Bartha 
sive [...]us dictus Theremes de eadem neve Paulus dictus Makus de Zerechen [Gyır m.]  an Georgius de 
Pothyund [Sopron m.] ceu Paulus de eadem an Ladizlaus sive Con[rad]us de Paztor [Sopron m.] aut 
Bartholomeus vel Andreas filius Petri de Thata [Komárom m.]), valószínőleg a prépost jóval szórtabb birtokál-
lománya és szerteágazóbb pereskedése miatt. 
259 A királyi ember megnevezés alatt a továbbiakban általában a bírói fórumok megbízásából eljáró személyt 
értem, függetlenül az eljárásra megbízást adó bíró kilététıl, az eljárást kérı iratot pedig parancsként említem, 
ami alatt az egyéb bírói megkeresések is értendık. Az oklevelek szövegében is megkülönböztetett fogalmak 
összevont elnevezésére az ad lehetıséget, hogy mind az eljáró személyek joga és kötelessége, mind a 
hiteleshelynek címzett dokumentumok érvénye azonos volt. 
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Ezen királyi emberek kijelölésének módja Engel Pál kutatásainak köszönhetıen már körvona-

lazható.260 Az eljárást kérı bírói oklevélbe foglalt személyeket a felperes nevezte meg, így 

azok kijelölése igen esetleges lehetett; valószínőleg bárkit megnevezhetett a felperes a kör-

nyékbeliek közül, akit csak akart, akiben megbízott.261 Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 

köztudományok esetében, illetve akkor, amikor mindkét félnek aktív szerepe volt az eljárás-

ban (például vitás határ bejárásakor az al- és a felperes útmutatása alapján egyaránt), mindket-

ten saját homo regiust és természetesen hiteleshelyi tanút vehettek maguk mellé.262 Mint több 

más, addig bevett gyakorlat a perjogban, Mátyás 1486-os törvénye következtében azonban ez 

is megváltozott. A továbbiakban már nem a felperes jelölte ki az eljárásra jogosultak körét, 

hanem az 1486. évi VIII. tc. szerint a megye választott megfelelı személyeket.263 Így aztán a 

bírói megkeresések már nem sorolták fel ıket név szerint, hanem unum ex electis iuratis 

nobilibus dicti comitatus eljárását kérték, akit csak a reláció nevezett meg név szerint.264 Má-

tyás halála után természetesen ezen „káros újítás” magától is megszőnt, de az 1492. évi 53. tc. 

is rendelkezett a korábbi gyakorlat visszaállításáról.265 

 A bírói megbízás végrehajtásának biztosítása érdekében 1321 után a hiteleshelyeknek 

címzett parancsban már több homo regius került megnevezésre.266 Az oklevelekben felbukka-

nó királyi emberek létszámának gyarapodása az ugyanezen idıtıl kezdıdıen megszaporodó 

hiteleshelyi eljárásokkal (ld. az 1. ábrát) és az ilyen feladatok ellátására képes személyek na-

gyobb leterheltségével hozható kapcsolatba, de az ügyek és az elvégzendı munka gyarapodá-

sát illetıen nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a bíróság elıtti keresetét 

igazolandó a felperes általában két hiteleshely (és a területileg illetékes megye hatóságának) 

                                                 
260 Engel, Királyi emberek 71–88. 
261 Bár leginkább csak abból a megyébıl, amelyhez a végrehajtandó ügy kapcsolódott — vö. Engel, Királyi em-
berek 77. 
262 Eckhardt, Glaubwürdige Orte 435. Pannonhalma esetében köztudományvétel alkalmával: №176 (1369), 
№236 (1481), №809 (1497); határjárás és (eskü, majd) iktatás alkalmával: №145 (1366), №242 (1382), 
№302 (1399). A királyi emberek felpereshez való kötıdését mutatja továbbá az a tény is, hogy az azonos ügy-
ben párhuzamosan eljáró hiteleshelyeknek szóló parancslevelekben a bíróság mindig ugyanazon neveket sorolta 
fel: Engel, Királyi emberek 83., illetve ld. még alább. 
263 DRH 1458–1490. 271. 
264 A pannonhalmi konvent esetében ld. pl. №767 (1488). Szakály, Szekszárd 50–51. 97. j. ezt a formát a megye 
és a hiteleshely kapcsolatának tulajdonítja és két példával is illusztrálja ezen idıszakot. A vasvári káptalan ezen 
évekbıl való hiteleshelyi kiadványainak regesztáiban [Kóta, Középkori regeszták nr. 523 (1486. júl. 5.), nr. 525–
528 (1487. márc–dec.)] szintén a megyei esküdttel, mint királyi emberrel történı végrehajtás szerepel. 
265 CJH 1000–1526 514. Vö. Eckhardt, Glaubwürdige Orte 432. Pannonhalmán a Mátyás király halálát követı 
zavaros idıszak után az elsı jelentés ugyan csak 1494-bıl van [№779 (1494)], de Vasváron például már 1491 
decemberében a régi szokás szerint történtek a dolgok (Kóta, Középkori regeszták nr. 534.) 
266 Borsa Iván megfigyelése szerint (Reg. Arp. 3702.) eddig az idıpontig csak egy királyi embert nevezett meg a 
hiteleshelynek címzett parancslevél. Mivel a pannonhalmi konvent nagyobb volumenő közhitelő gyakorlata 
éppen ebben az idıben indult, ezért ezt a változást dolgozatomban dokumentálni nem tudom, csupán egy kivételt 
tudok felmutatni: Károly Róbert 1306. évi parancsában [№14 (1306)] három királyi ember felsorolásával is 
találkozunk: Deseu vel Lorandus filius Nane de Nema aut Iohannes filius Petri de Mendzenth aliis absentibus 
homo noster. 
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egybehangzó jelentését mutatta be,267 ami szintén jelentısen szőkíthette az adott esetben egy-

egy eljárásra igénybe vehetı személyek körét. Mivel pedig a sikeres végrehajtáshoz minden-

képpen királyi emberre volt szükség, a felperes számára aligha adódhatott szerencsésebb 

megoldás, minthogy adott pillanatban több lehetıség közül választhasson. 

 A parancslevelekben felsorolt királyi emberek számának idıvel történı fokozatos gya-

rapodásában rendezıelvet nem lehet találni, sem ha irattípusonként, sem ha megyénként állít-

juk ıket kronológiai rendbe. Valószínőleg kezdetektıl fogva az az 1486-ban megfogalmazott 

elv érvényesült, miszerint az adott terület, a megye igényeinek megfelelıen volt érdemes 

számukat meghatározni,268 bár a felperes személye és a megnevezettekkel való kapcsolata is 

befolyásolhatta az eljárásra kérhetık körét. A konvent jelentéseiben átírt parancslevelekben 

szerepelı királyi embereket felsoroló listák számadatait áttekintve annyi azonban megállapít-

ható, hogy a nagyfokú diverzitás ellenére az átlag hosszú távon állandó, mégpedig az öt fınél 

nagyobb létszámú listák megjelenésével, a XIV. század utolsó harmadától 1–2 fıs növekedést 

mutatva.269 

 Miután a bírói parancslevél megérkezett a hiteleshelyhez, pontosabban a felperes be-

mutatta azt a custosnak,270 sor kerülhetett az eljárásra. Bizonyos esetekben a konvent önállóan 

végezte el a bíróság által megjelölt feladatot, a végrehajtáshoz nem volt szükség királyi em-

berre. Ilyen alkalom lehetett fogott bírák ítéletének meghallgatása.271 A bíróságon kívüli per-

egyezségrıl, amint a felvallásoknál már szó volt róla, a felek gyakran maguk jelentettek a 

hiteleshelynek, fassio formájában. Néhány esetben azonban bíróság által kiadott oklevélben 

meghatározott helyen és idıben történt a békéltetési kísérlet, amelyre konventi ember megje-

lenését is kérte az irat (littere arbitrionales; littere arbitrative disposicionis).272 Ugyanez a 

                                                 
267 Hajnik, Perjog 291–292. Pannonhalmán erre elıször 1338-ban találunk példát [№33 (1338)]. A felperes 
vizsgálati okleveleinek számától függött a bíróság által az alperes számára megítélt eskü eskütársainak száma: si 
trinae litterae inquisitoriae fuerunt productae, tunc reus quinquagesimo, si vero binae, vigesimo quinto, si autem 
unicae dumtaxat, duodecimo se nobilibus iurabit et se ab actione acquisitioneque actoris expurgabit (Werbıczy, 
Trip. II. 32.). 
268 decem vel duodecem aut octo vel eo plures aut pauciores iuxta comitatus exigentiam — DRH 1458–1490. 
271. 
269 A minimálisan elıforduló két fı megnevezésére még a XV. század elejérıl [№432 (1423)], a jóval gyako-
ribb háromra pedig a század végérıl [№725 (1480)] is van adat. Az egy esetben elıforduló legterjedelmesebb 
lista 16 nevet sorol fel [№696 (1476)]. A számadatok diagramon történı ábrázolása nagy kísértést jelent, a 
számok közötti nagyságrendi eltérések, az éves megoszlás rapszodikussága és a királyi emberek listába kerülé-
sének alább tárgyalandó okai azonban inkább az adatok összehasonlításának problémájára hívják fel a figyelmet. 
270 A konventek hiteleshelyi tevékenységében a custos szerepére ld. Mezey, Pécsi egyetemalapítás 73–74. 77–
79., illetve Guti Ország Mihály nádor azon, a pannonhalmi konventnek címzett megkeresılevelét, melynek alján 
a következı feljegyzés olvasható: Domini et fratres nostri, experiatis istam litteram, sicut est modus. Frater 
Georgius custos propria manu aperui in campo Barathy. — №648 (1464). 
271 №103 (1360), №112 (1361), №213 (1376), №445 (1425), №538 (1435), №689 (1474), №802 (1496). 
272 presente testimonio dicti conventus ecclesie Sancti Martini, quod per ipsum conventum ad id serie 
presencium transmitti petimus/iubemus szólt a nádori/királyi oklevél [№689 (1474), illetve №213 (1376)]. 
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helyzet állt fenn a damus pro memoria formában kiállított bírói ítéletlevéllel (littere 

adiudicatorie seu iuramentales) vagy fogott bírák által megítélt eskü letétele alkalmával, 

mikoris az oklevélben meghatározott napon a bíróság által megfogalmazott kérdésben az es-

küre ítélt fél társaival együtt a konvent elıtt megjelenve a másik fél jelenlétében tett esküt.273 

Ha azonban ingatlan képezte a per tárgyát, és földre való esküvést ítélt meg a bíróság, az a 

vitás földön volt végrehajtandó, ahova a hiteleshelyi tanúnak kellett kiszállnia.274 Az esküté-

telrıl a konvent a parancshoz hasonlóan szintén damus pro memoria oklevelet adott ki. Ebbe 

a csoportba sorolhatók még a peregyezség végrehajtásáról,275 valamint a hatalmaskodási 

ügyekben hozott bírói ítéletek gyakori velejárójánál, a hatalmaskodásban részt vevı jobbá-

gyok saját földesuruk úriszékén történı megítélésénél jelen levı kiküldöttek beszámolója 

alapján készített kiadványok is.276 

 Ezen eseteket, bár nem közvetlenül a hiteleshelynek szóló parancslevélre írt jelentések 

voltak,277 a relatiók közé sorolhatjuk, mert olyan, konventi kiküldött elıtt, külsı helyszínen 

elvégzett és bíróság elıtti perfolyamat részét képezı (tehát nem csak az egyik fél önkéntes 

felvallásától függı) eljárások voltak, amelyekrıl a testimonium jelentése alapján állított ki 

oklevelet a hiteleshely, és amelyek dokumentálása alkalmával — a felvallásokkal ellentétben 

— a feleknek konvent elıtti megjelenése nem volt kötelezı jellegő.278 A relációs oklevelek 

másik fontos szereplıjének, a homo regiusnak mellızése ugyanakkor viszont a többi jelenlévı 

személyében keresendı. A bírói parancsot egyéb alkalmakkor ténylegesen teljesítı királyi 

                                                 
273 №268 (1390), №294 (1396), №372 (1414), №436 (1423), №486 (1429), №654 (1465). Az eskürıl 
részletesen ld. Hajnik, Perjog 328–341. Nem a konvent elıtt, hanem Veszprém városában kellett esküt tenniük a 
Döbrentei Himfieknek és jobbágyaiknak a bakonybéli apát keresetét illetıen: №539 (1435), №541 (1435), 
№542 (1435), №543 (1435). A fogott bírák döntése nyomán született esetet az magyarázhatja, hogy — mivel a 
per a Döbrenteiek jobbágyai okán indult, így — a földesuraik háromszori eskütétele után ipsorum iobagiones 
singuli et singulariter universi is esküt kellett tenni [№538 (1435)], ekkora tömegnél pedig célszerőbbnek tőn-
hetett a békebírók számára, ha inkább a hiteleshelyi tanút mozgatják. 
274 Eskü felvételére szállt ki, de a felek megegyezésrıl tett jelentést a kiküldött: №105 (1360), №113 (1361), 
№145 (1366). Amennyiben határjárás is megelızte és/vagy iktatás is követte az esküt, akkor a királyi ember 
jelenlétére is szükség volt: №145 (1366), №177 (1370), №242 (1382), №485 (1429). 
275 №114 (1361), №117 (1362), №142 (1366), №166 (1368). 
276 №397 (1420), №435 (1423). 
277 A kiszállást kérı okleveleket a bíróság nem a konventnek címezte, hanem csak damus pro memoria vagy 
memorie commendamus állította ki: fogott bírák ítéletét presente testimonio ... conventus Sancti Martini, quod 
per ipsum conventum serie presencium ad id transmitti iubemus [№213 (1376), №689 (1474)] kérte végrehaj-
tani, esküjüket pedig Iohannes filius Anthimi coram conventu ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie, 
prefatus vero Ladislaus filius dicti Anthimi coram ... conventu ecclesie Simigiensis ... prestare et tandem ipsorum 
iuramentalium deposicionum series, ut fuerit expediens, partes in litteris memoratorum conventuum Sancti Mar-
tini et Simigiensis ecclesiarum ... nostre personali presencie reportare teneantur — №654 (1465). 
278 Egy, már többször citált ügy záróakkordjaként a felek fogott bíráknak pannonhalmi kiküldött elıtti döntését 
[№112 (1361)] követıen kiegyeztek [№113 (1361)], majd szinén a konvent emberei elıtt határjárást és határki-
jelölést tartva concordassent, sed et ad maiorem rei evidenciam ac cautelam prelibati Benedictus Waryo 
personaliter et ... nobiles de Kyra una cum prenotatis hominibus nostris in nostri astantes presencia in propriis 
ipsorum personis premissa omnia et eorum singula acceptarunt et ratificarunt oraculo vive vocis — №117 
(1362). 
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embert ilyenkor a vele azonos körbıl kikerülı fogott bírák279 vagy eskütársak pótolták; ık 

voltak azok, akik jelenlétében a peres felek a bírói oklevélben foglaltakat végrehajtották. 

 Milyen viszonyban volt a külsı bírósági eljárásokban nélkülözhetetlen hiteleshelyi 

kiküldött és a királyi ember személye? A testimonium volt-e az intézmény sarokköve, aki, 

mint egy közhitelő dokumentum kiállítására képes hivatal képviselıje, tanúsította a homo 

regius eljárását, vagy a királyi ember játszotta a fontosabb szerepet, mert a kiküldött — egy-

házi mivoltából adódóan — a nemesi jogot érintı kérdésekben nem járhatott el? Bármilyen 

furcsa is, azért tartom indokoltnak a kérdést és a két feladat rangsorolását, mert a megyéknek 

szóló bírói parancsok teljesítésekor csak egy ember — mégpedig legtöbbször a szolgabíró, aki 

a királyi emberek között is gyakran felbukkan — járt el, kísérıre pedig neki nem volt szüksé-

ge. A XIII. századi, szükség szülte páros, a poroszló és az ı tevékenységét igazolni hivatott 

káptalani, illetve konventi tanú kettıse, amelynek eredeti célja a poroszlóság intézményébe 

vetett közbizalom helyreállítása volt, az új igényeknek megfelelıen átalakult. A királyi ember, 

mint a felperes bizalmasa, birtokainak, ügyeinek jó ismerıje, a nemesi jogban jártas, tehetı-

sebb, és az eljárás által érintett területen talán megfelelı kapcsolati tıkével is rendelkezı sze-

mély rendelkezett mindazon tulajdonságokkal, amelyekre a bírói parancs sikeres végrehajtá-

sához szükség volt. Egyetlen hiányosságát tudjuk csak megemlíteni, ami miatt egyedül eljárni 

képtelen volt. Mivel nem állt mögötte írószerv, sıt, ami még ennél is fontosabb, nem rendel-

kezett a mások ügyében írott dokumentumok hitelesítéséhez szükséges eszközzel, autentikus 

pecséttel, ezért az eljárást követı jelentési kötelezettségnek nem tudott eleget tenni.280 A po-

roszlót felváltó királyi ember a rábízott feladat ellátásában tehát nélkülözhetetlen volt, hiszen 

meg nem jelenése esetén elmaradt az eljárás,281 szerepének pótolhatóságát azonban jól mutat-

                                                 
279 A felkért fogott bírák tételes névsorát — a királyi emberekétıl eltérıen — az 1321 és 1500 közötti idıszak 
oklevelei csak két esetben tartalmazzák, a listák módszeres összevetésére így sajnos nincs mód. Az egyik esetben 
[№112 (1361)] felsorolt négy probus vir közül Némai Péter fia Kopasszal találkozhatunk királyi emberként 
egyéb alkalmakkor [№64 (1352), №131 (1366), №137 (1366), №140 (1366)], míg a másik oklevélben 
[№766 (1487)] felbukkanó hét döntnökbıl Enesei Pál (ekkor gyıri várnagy) fordul elı másutt, mint homo 
regius [№696 (1476), №745 (1483)]. A probus vir megnevezéshez érdekes adalékkal szolgálhat az az eset 
[№125 (1363)], amikor a pannonhalmi konvent elıtt ménfıi nemesek szılejüket probis viris, Blasio filio Iacobi 
et Petro filio Nicolai de KysBarbath et suis heredibus adták el. 
280 A megyei kiküldött, többnyire a szolgabíró, miután eljárt a parancsnak megfelelıen, a megye hatóságának 
jelentett és a notarius állította ki az oklevelet, amit az alispán és a szolgabírák erısítettek meg pecsétjeikkel. (Vö. 
Gábor Gyula, A megyei intézmény 108–111.) A XIV. század közepétıl, amikor a nemesi vármegyék elsıként 
megjelentek a hiteleshelyi gyakorlatban, az oklevélkiadó szervként is mőködı intézmény képviselıje, maga is 
megyei nemes lévén, nem szorult királyi ember segítségére, egyedül el tudta látni a kettıs feladatot. 
281 Ez a vizsgált idıszakban kizárólag a kúriából kiküldött királyi emberek esetében fordult elı: execucio 
premissorum propter non venienciam hominis regii (de curia regia ... ad id specialiter transmissi) minime 
effectui mancipata fore — №399 (1420); vestri homines vel alter ipsorum in ... litteris adiudicatoriis ... 
conscripti ad perficiendam ipsam iudiciariam commissionem non venisset ad locum et diem prenotatos, absque 
quorum vel cuius presencialitate nichil causa in premissa iidem nostri homines facere et expedire potuissent — 
№400 (1420); omnia, que in ... litteris adiudicatoriis seriatim continentur, perficere et suo modo exequi 
voluissent, nichilominus tamen propter absenciam hominis regii, magistri videlicet curie sew notarii regie 
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ják a korábban felsorolt oklevéltípusok. A hiteleshely tanújának elmaradása viszont nem for-

dulhatott elı, hiszen ez az intézmény kapta az eljárási parancsot és ı is jelentett a történtekrıl. 

A bíróságok munkáját támogató hiteleshelyi intézményrendszer sarokköve tehát a hiteleshelyi 

testimonium, az írómőhely tagja volt, akinek munkáját segítette bizonyos esetekben a királyi 

ember. Ezt támasztja alá az eljárás menete is. 

 A vizsgált majd’ két évszázadban a konventek szóló parancslevelek narratiójukban a 

hiteleshelyi eljárásra igényt tartó fél bíróságnak elıadott ügyérıl értesítették a konventet, 

majd kérték, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente ... 

homo noster végrehajtja az elvégzendı feladatot. Miután a parancsot szerzı féltıl a 

hiteleshely átvette a bírói oklevelet, az eljárást megindítandó nyomban mellé adta emberét.282 

Kettejük együttes eljárását igazolja azon törvénycikkek szóhasználata, amelyek a testimonium 

napidíjáról, illetve utaz(tat)ási költségérıl szólnak.283 A királyi ember hivatalos felkérésére ezt 

követıen, a hiteleshelyi kiküldött jelenlétében kerülhetett sor.284 Ha az eljárási helyszíneket és 

a bírói parancsban foglaltakat végrehajtó homo regius azonosítójaként szereplı település Pan-

nonhalmához viszonyított földrajzi elhelyezkedését vizsgájuk, arra a megállapításra juthatunk, 

hogy a felperes és a hiteleshelyi kiküldött párosa a királyi embert útközben kereste fel, túl 

nagy kitérı esetében viszont nem elképzelhetetlen, hogy a felperes már a hiteleshelyre vitte ıt 

magával. Így tehát biztosítva volt, hogy az eljáráskor a felperes által kért helyen egy idıben 

jelen legyen mind a két személy.285 

 A külsı hiteleshelyi feladatok végrehajtásának gyakorlati részleteirıl a rendelkezésre 

álló jelentések nem adnak pontos felvilágosítást, mivel az eljárás rutinját elmesélı formulás 

                                                                                                                                                         
maiestatis in eisdem litteris conscripto locoque et termino in predictis non comparente preceptis vestre 
serenitatis operam dare nequisissent — №448 (1425), №449 (1425). 
282 Hogy ez a monostortól távolabb fekvı plébániák, ad absurdum a Somogy megyei Köröshegy papjának eseté-
ben miként történt, az még további vizsgálódások tárgyát kell, hogy képezze. 
283 Az 1300 körüli királyi tanácsi határozat szerint si homines capitulorum vel conventuum ad ... iudiciarios 
processus exervendos ... transmissi fuerint, tunc ... si ... ipsi homines seu testimonia in equis conductorum 
transierint, tunc ... duodecim denarios valeant extorquere (DRH 1301–1457. 395–396.). Hasonlóképpen rendel-
kezik az 1351:XXI. cikk: si ipsius capituli vel conventus testimonium in equo suo proprio ductus fuerit, tunc ... 
stb. (uo. 137.), az 1417. évi törvény: homo autem ipsius capituli vel conventus, qui ... ad talia ... facta peragenda 
pro testimonio ducitur ... stb. (uo. 235–236.). Legrészletesebben az 1435:X. cikk fogalmaz: personis autem 
testimonialibus capitulorum et conventuum ... solvantur singuli duodecim denarii maiores, sive in propriis equis, 
sive in equis causantium ambulent et ducantur; ita tamen, quod in victualibus et expensis causantium et ipsos ad 
facta sua conducentium simul cum equis et familiaribus eorum de domo iterum in domum semper duci debeant 
et reduci (uo. 269.), amit szó szerint megismétel az 1486:LXXV. (DRH 1458–1490. 308.) és az 1492:XCV. 
cikkek (CJH 1000–1526. 546.) is. 
284 1435:VIII. cikk: quicunque vero nobilis per alium seu alios quoscunque mediantibus nostris regiis aut aliis 
consuetis litteris nomen suum continentibus pro homine regio coram testimonio alicuis capituli vel conventus 
requisitus onus huiusmodi processus assumere et exequi recusaverit, in birsagio consueto ... convincatur (DRH 
1301–1457. 266–267.). 
285 A királyi ember elmaradása, amint azt fenntebb már említettem, kizárólag a kúriából kiküldöttek esetében 
fordult elı: №399 (1420); №400 (1420); №448 (1425), №449 (1425). 
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részek kizárólag a cselekmény megtörténtét és nem annak mikéntjét tárták a bíróság elé. A 

fentebbi, törvényszövegek alapján tett rekonstrukciós kísérlet elfogadhatónak látszik, újabb 

kérdésekbe ütközhetünk viszont azon esetekben, amikor nem egy, hanem kettı vagy három 

hiteleshely jár el ugyanazon ügyben. Ez kizárólag egyszerő tudományvételek, inquisitiók ese-

tében volt lehetséges.286 Az 1321 és 1500 közötti pannonhalmi gyakorlatban 234 inquisitiós 

eljárást sikerült azonosítanom, amelyek közül 95 esetben (40%) sikerült találnom még egy, 38 

esetben pedig (16%) még két, a pannonhalmival párhuzamosan eljáró másik hiteleshelyet, 

illetve megyét. Az alábbi táblázatba287 foglalt adatsorok közül leginkább azon esetek érdeke-

sek, amikor mindhárom intézmény jelentése teljes szövegében, eredeti formájában ránk ma-

radt, minek következtében párhuzamosan vizsgálhatók az ugyanazon ügyben kelt parancsle-

velek és az azok nyomán készített jelentések is. 

                                                 
286 Werbıczy a köztudományvételt követı eskü alkalmával az alperes által felvonultatandó eskütársak számát az 
ítélethozatalon a felperes által bemutatott vizsgálati oklevelek számától teszi függıvé: si trinae litterae 
inquisitoriae fuerunt productae, tunc reus quinquagesimo, si vero binae, vigesimo quinto, si autem unicae 
dumtaxat, dudecimo se nobilibus iurabit, nem volt tehát kötelezı minden esetben három vizsgálati oklevél be-
mutatása: Werbıczy, Trip. II. 32. 2.§ 
287 Az oklevél azonosító adatai után a második oszlopban a pannonhalmi konvent, a harmadikban a másik egy-
házi hiteleshely, a negyedikben pedig a megye (kurzív szedéssel), illetve a harmadik hiteleshely eljárásának ada-
tai találhatók. Az intézmények közül a vizsgálat mellett idézést is végrehajtónak a neve félkövér formában ol-
vasható. A név után a hiteleshely által kapott parancs formája (Á=egyedi megbízást tartalmazó, a jelentés szöve-
gében átírt bírói parancs; Á-com=megyésispáni megkeresés; É=általános megbízást tartalmazó éves parancs; 
F=közvetlen a megye színe elıtt megjelenı fél szóbeli kérésére) és az eljárás idıpontja található, majd a követ-
kezı sorban a bírói parancslevél dátuma és a jelentés dátuma. Az utolsó oszlop végül az eljárás helyszínét adja 
meg. 
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№ Hiteleshely I. Hiteleshely II. Hiteleshely III. Eljárás helyszíne 
33 (1338) Ph. (Á) — 1338.01.10 

1337.12.23 — 1338.01.12 
Esztergomi kpt. (Á) — 1338.01.10 
1337.12.23 — 1338.01.14 

? (Gyır m.) Gyır 

48 (1346) Ph. (?) — 1346.07.16 Gyıri kpt. (?) — 1346.07.16 Pozsonyi kpt. (?) — 1346.07.16 (Pozsony m.) Jányok 
49 (1346) Ph. (?) — 1346.07.16 Gyıri kpt. (?) — 1346.07.16 Pozsonyi kpt. (?) — 1346.07.16 (Pozsony m.) Jányok 
64 (1352) Ph. (Á) — 1352.11.23 

1352.11.11 — 1352.11.28 
Zalavári konv. (Á) — 1352.11.23 
1352.11.11 — 1352.11.26 

? (Sopron m.) Árpás 

66 (1353) Ph. (?) Veszprémi kpt. (?) Fehérvári kpt. (?) (Sopron m.) Szovát és Pásztori 
94 (1360) Ph. (É) — 1360.01.24 

0000.00.00 — 1360.02.13 
Somogyi konv. (É) — 1360.01.24 
0000.00.00 — 1360.02.12 

? (Somogy m.) Bedeg, Gerezd 

95 (1360) Ph. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.13 

Somogyi konv. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.12 

Fehérvári kpt. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.11 

(Tolna m.) Szanás 

96 (1360) Ph. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.13 

Somogyi konv. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.12 

Fehérvári kpt. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.11 

(Tolna m.) Szil 

97 (1360) Ph. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.13 

Somogyi konv. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.12 

Fehérvári kpt. (É) — 1360.01.25 
0000.00.00 — 1360.02.11 

(Tolna m.) Szanás 

159 (1367) Ph. (É) — 1367.11.12 
0000.00.00 — 1367.11.16 

Fehérvári ker. konv. (É) — 1367.11.12 
0000.00.00 — 1367.11.17 

Fehérvári kpt. (É) — 1367.11.12 
0000.00.00 — 1367.11.15 

(Veszprém m.) Sándor 

175 (1369) Ph. (É) — 1369.08.06 
0000.00.00 — 1369.08.10 

Veszprémi kpt. (?) — 1369.08.06 Veszprém m. (É) — 1369.08.06 
0000.00.00 — 1369.08.16 

(Veszprém m.) Polány, Borsod 

223 (1379) Ph. (Á) — 1379.11.22 
1379.10.23 — 1379.11.23 

Gyıri kpt.  (Á) — 1379.11.23 
1379.10.23 — 1379.11.25 

? (Veszprém m.) Ajka 

228 (1380) Ph. (?) Gyıri kpt. (?) Pozsonyi kpt. (?) (Moson m.) Kálnok, Bezenye 
232 (1381) Ph. (Á) — 1381.01.29 

1381.01.11 — 1381.02.05 
Gyıri kpt.  (Á) — 1381.01.29 
1381.01.11 —? 

Pozsonyi kpt. (Á) 
1381.1.11 — ? 

(Moson m.) Kálnok 

244 (1382) Ph. (Á) Gyıri kpt.  (Á) Veszprémi kpt. (Á) (Komárom m.) Tömörd 
246 (1382) Ph. (?) Pécsváradi konv. (?) Fehérvári kpt. (?) (Tolna m.) Fadd 
249 (1383) Ph. (É) — 1383.09.22 

0000.00.00 — 1383.09.28 
Fehérvári kpt. (Á) — 1383.09.22 
1383.09.17 — 1383.09.25 

? (Zala m.) Keszı 

253 (1385) Ph. (Á) — 1385.06.28 
1385.05.02 — 1385.06.30 

Veszprémi kpt. (Á) — 1385.06.28 
1385.05.02 — 1385.07.01 

? (Zala m.) Nyirád 

261 (1388) Ph. (É) — 1388.12.21 
0000.00.00 — 1388.12.24 

Fehérvári kpt. (Á) — 1388.12.21 
1388.12.03 — 1388.12.25 

Veszprém m. (É) — 1388.12.21 
0000.00.00 — 1388.12.24 

(Veszprém m.) Bercsén 

274 (1392) Ph. (Á) — 1392.??.?? Pozsonyi kpt. (Á) — 1392.02.22 
1392.02.11 — 1392.02.25 

— (Pozsony m.) Csütörtök 

289 (1395) Ph. (Á) Fehérvári ker. konv. (Á) Zobori konv. (Á) (Komárom m.) Néma 
292 (1395) Ph. (É) — 1395.08.07 

0000.00.00 — 1395.08.13 
Gyıri kpt. (É) — 1395.08.07 
0000.00.00 — 1395.08.12 

Pozsony m. (É) — 1395.08.07 
0000.00.00 — 1395.08.12 

(Pozsony m.) Királykürt 
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308 (1400) Ph. (É) — 1400.09.08 

0000.00.00 — 1400.09.15 
Gyıri kpt. (É) — 1400.09.08 
0000.00.00 — 1400.09.13 

? (Pozsony m.) Papfalva 

322 (1406) Ph. (É) — 1406.05.04 
0000.00.00 — 1406.05.08 

Gyıri kpt. (É) — 1406.05.04 
0000.00.00 — 1406.05.07 

? (Pozsony m.) Kürt 

326 (1407) Ph. (Á) — 1407.01.14 
1406.12.31 — 1407.01.17 

Gyıri kpt.  (Á) — 1407.01.14 
1406.12.31 — 1407.01.16 

? (Sopron m.) Páli 

327 (1407) Ph. (Á) — 1407.01.31 
1407.01.08 — 1407.02.04 

Gyıri kpt.  (Á) — 1407.01.31 
1407.01.08 — 1407.02.03 

Pozsony m. (?) (Pozsony m.) Prépostkürt 
(=Vásárút) 

331 (1407) Ph. (Á) — 1407.11.18 
1407.11.11 — 1407.11.23 

? Pozsony m. (Á) — 1407.11.18 
1407.11.11 — 1407.11.27 

(Pozsony m.) Papfalva 

332 (1407) Ph. (Á) — 1407.11.20 
1407.11.11 — 1407.11.26 

Gyıri kpt.  (Á) — 1407.11.20 
1407.11.11 — 1407.11.25 

? (Pozsony m.) Nyárasd 

351 (1410) Ph. (Á) — 1410.06.14 
1410.06.06 — 1410.06.23 

Gyıri kpt.  (?) Pozsony m. (?) (Pozsony m.) Vásárút 

352 (1410) Ph. (Á) — 1410.06.14 
1410.06.09 — 1410.06.23 

Gyıri kpt.  (Á) — 1410.06.14 
1410.06.09 — 1410.06.21 

? (Pozsony m.) Papfalva 

356 (1411) Ph. (Á) — 1411.03.22 
1411.02.16 — 1411.03.29 

Gyıri kpt. (?) Pozsony m. (Á) — 1411.03.22 
1411.02.16 — 1411.03.31 

(Pozsony m.) Kürt 

358 (1411) Ph. (É) — 1411.07.06 
0000.00.00 — 1411.07.11 

? Pozsony m. (É) — 1411.07.06 
0000.00.00 — 1411.07.09 

(Pozsony m.) 

363 (1411) Ph. (É) — 1411.11.21 
0000.00.00 — 1411.11.27 

Gyıri kpt. (É) — 1411.11.21 
0000.00.00 — 1411.11.27 

Pozsony m. (É) — 1411.11.21 
0000.00.00 — 1411.11.29 

(Pozsony m.) Kürt 

365 (1412) Ph. (É) — 1412.10.06 
0000.00.00 — 1412.10.08 

? Gyır m. (É) — 1412.10.06 
0000.00.00 — 1412.10.08 

(Gyır m.) Gyarmat 

373 (1414) Ph. (É) — 1414.11.13 
0000.00.00 — 1414.11.17 

Gyıri kpt. (É) — 1414.11.13 
0000.00.00 — 1414.11.18 

? (Sopron m.) Vica 

386 (1417) Ph. (?) Gyıri kpt. (?) Gyır m. (?) (Gyır m.) Ásvány, Olcsva 
394 (1419) Ph. (?) Fehérvári ker. konv. (?) — (Komárom m.) Csetke, Császár 
420 (1422) Ph. (Á) — 1422.07.11 

1422.07.01 — 1422.07.14 
Gyıri kpt. (É) — 1422.07.11 
0000.00.00 — 1422.07.17 

? (Veszprém m.) Ganna 

425 (1422) Ph. (Á) — 1422.10.18 
1422.09.13 — 1422.10.?? 

Gyıri kpt. (É) — 1422.10.18 
0000.00.00 — ???? 

? (Veszprém m.) Zirc 

426 (1422) Ph. (Á) — 1422.10.18 
1422.09.11 — 1422.10.?? 

Gyıri kpt. (É) — 1422.10.18 
0000.00.00 — 1422.10.24 

Veszprém m. (Á) — 1422.09.24 
1422.09.11 — 1422.09.28 

(Veszprém m.) Akol 

442 (1424) Ph. (Á) — 1424.10.04 
1424.09.15 — 1424.10.08 

Gyıri kpt. (Á) — 1424.10.04 
1424.09.15 — 1424.10.08 

? (Veszprém m.) Péc 

 



 81 

№ Hiteleshely I. Hiteleshely II. Hiteleshely III. Eljárás helyszíne 
443 (1424) Ph. (Á) — 1424.11.02 

1424.09.05 — 1424.11.04 
? Veszprém m. (Á) — 1424.09.15 

1424.09.05 — 1424.09.19 
(Veszprém m.) 

454 (1426) Ph. (Á-com.) — 1426.01.04 
1426.01.02 — 1426.01.08 

Gyıri kpt. (Á-com.) — 1426.01.04 
1426.01.02. — 1426.01.08 

Gyır m. (F) — 1426.01.04 
0000.00.00 — 1426.01.08 

(Gyır m.) Kispéc 

459 (1426) Ph. (Á) — 1426.08.06 
1426.06.24 — 1426.08.11 

? Gyır m. (Á) — 1426.09.08 k. 
1416.06.24 — ? 

(Gyır m.) 

462 (1426) Ph. (É) — 1426.11.02 
0000.00.00 — 1426.11.06 

Gyıri kpt. (É) — 1426.11.02 
0000.00.00 — 1426.11.05 

Pozsony m. (É) — 1426.10.28 
0000.00.00 — 1426.11.04 

(Pozsony m.) Kürt 

466 (1427) Ph. (É) — 1427.01.20 
0000.00.00 — 1424.01.24 

? Veszprém m. (É) — 1427.01.20 
0000.00.00 —1427.01.25 

(Veszprém m.) Noszlop 

471 (1427) Ph. (É) — 1427.07.18 
0000.00.00 — 1427.07.24 

? Veszprém m. (É) — 1427.07.16 
0000.00.00 — 1427.07.20 

(Veszprém m.) Borsod, Polány 

476 (1428) Ph. (É) — 1428.07.25 
0000.00.00 — 1428.07.30 

Gyıri kpt. (É) — 1428.07.30 
0000.00.00 — 1428.08.04 

? (Gyır m.) Árpás 

490 (1429) Ph. (É) — 1429.08.10 
0000.00.00 — 1429.08.16 

Gyıri kpt. (É) — 1429.08.05 
0000.00.00 — 1429.08.10 

? (Gyır m.) Szögye 

504 (1430) Ph. (É) — 1430.08.22 
0000.00.00 — 1430.08.24 

Gyıri kpt. (É) — 1430.08.18 
0000.00.00 — 1430.08.21 

Veszprém m. (É) — 1430.08.20 
0000.00.00 — 1430.08.24 

(Veszprém m.) Ponyvád 

507 (1431) Ph. (É) — 1431.04.10 
0000.00.00 — 1431.04.14 

Gyıri kpt.  (É) — 1431.04.15 
0000.00.00 —1431.04.20 

? (Veszprém m.) Vaszar 

515 (1432) Ph. (É) — 1432.03.15 
0000.00.00 — 1432.03.19 

Gyıri kpt. (É) — 1432.04.25 
0000.00.00 — 1432.04.29 

Veszprém m. (É) — 1432.03.12 
0000.00.00 — 1432.03.16 

(Veszprém m.) Bakonybél, Kajár 

518 (1433) Ph. (É) — 1433.05.20 
0000.00.00 — 1433.05.25 

Gyıri kpt. (É) — 1433.05.28 
0000.00.00 — 1433.06.02 

? (Sopron m.) Páli 

523 (1434) Ph. (É) — 1434.08.09 
0000.00.00 — 1434.08.13 

Gyıri kpt. (É) — 1434.08.11 
0000.00.00 — 1434.08.14 

? (Veszprém m.) Ganna, Jakó 

524 (1434) Ph. (É) — 1434.08.16 
0000.00.00 — 1434.08.20 

Gyıri kpt. (É) — 1434.08.16 
0000.00.00 — 1434.08.20 

Veszprém m. (É) — 1434.08.10 
0000.00.00 — 1434.08.14 

(Veszprém m.) Ganna 

525 (1434) Ph. (Á-com) — 1434.08.31 
1434.08.14 — 1434.09.02 

? Veszprém m. (Á) — 1434.08.31 
1434.08.14 — 1434.09.02 

(Veszprém m.) Ganna, Jakó 

527 (1434) Ph. (?) Veszprémi kpt. (?) Veszprém m. (?) (Veszprém m.) 
528 (1434) Ph. (É) — 1434.11.12 

0000.00.00 — 1434.11.16 
? Veszprém m. (É) — 1434.11.15 

0000.00.00 — 1434.11.19 
(Veszprém m.) Ganna, Jakó 

530 (1435) Ph. (É) — 1435.01.07 
0000.00.00 — 1435.01.11 

Gyıri kpt.  (É) — 1435.06.13 
0000.00.00 — 1435.06.17 

? (Sopron m.) Vica 

531 (1435) Ph. (É) — 1435.01.07 
0000.00.00 — 1435.01.12 

Gyıri kpt.  (É) — 1435.01.03 
0000.00.00 — 1435.01.08 

? (Sopron m.) Csorna 
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535 (1435) Ph. (É) — 1435.05.21 

0000.00.00 — 1435.05.26 
Gyıri kpt.  (É) — 1435.06.13 
0000.00.00 — 1435.06.17 

? (Sopron m.) 

546 (1435) Ph. (?) Veszprémi kpt. (–) — 1435.04.29 
0000.00.0? — 1435.05.04 

Veszprém m. (Veszprém m.) Agyaglyuk 

547 (1436) Ph. (Á) — 1436.02.10 
1436.01.07 — 1436.02.15 

Gyıri kpt. (Á) — 1436.02.03 
1436.01.07 — 1436.02.08 

Veszprém m. (Á) — 1436.02.22 
1436.01.07 — 1436.02.27 

(Gyır m.) Kajár 

550 (1437) Ph. (É) — 1437.01.25 
0000.00.00 — 1437.01.29 

? Veszprém m. (F) — 1437.01.25 
0000.00.00 — 1437.02.14 

(Veszprém m.) Koppány 

551 (1437) Ph. (É) — 1437.01.25 
0000.00.00 — 1437.01.29 

Gyıri kpt. (É) — 1437.02.06 
0000.00.00 — 1437.02.10 

Veszprém m. (F) — 1437.01.25 
0000.00.00 — 1437.02.14 

(Veszprém m.) Koppány 

554 (1437) Ph. (É) — 1437.06.11 
0000.00.00 — 1437.06.16 

Gyıri kpt. (É) — 1437.06.13 
0000.00.00 — 1437.06.18 

? (Gyır m.) Gyarmat 

556 (1437) Ph. (É) — 1437.09.25 
0000.00.00 — 1437.09.28 

? Veszprém m. (F) — 1437.09.23 
0000.00.00 — 1437.09.27 

(Veszprém m.) Koppány 

557 (1437) Ph. (É) — 1437.12.02 
0000.00.00 — 1437.12.05 

Gyıri kpt. (É) — 1437.12.02 
0000.00.00 — 1437.12.05 

? (Veszprém m.) Koppány 

569 (1444) Ph. (Á) — 1444.07.12 
1444.04.24 — 1444.07.17 

? Sopron m. (Á) — 1444.07.12 
1444.04.24 — 1444.07.20 

(Sopron m.) Lak, Csánig 

572 (1444) Ph. (Á) — 1444.07.12 
1444.04.24 — 1444.07.17 

? Sopron m. (Á) — 1444.07.12 
1444.04.24 — 1444.07.20 

(Sopron m.) Kisfalud 

610 (1456) Ph. (Á) — 1456.06.29 
1456.06.07 — 1456.07.04 

? Veszprém m. (Á) — 1456.06.29 k. 
1456.06.07 — 1456.07.02 

(Veszprém m.) Pölöske 

625 (1458) Ph. (Á) — 1458.10.16 
1456.10.11 — 1456.10.21 

Vasvári kpt. (?) — 1458.11.14 
1458.10.11 — 1458.11.19 

? (Gyır m.) Szútor 

626 (1458) Ph. (Á) — 1458.11.27 
1458.11.22 — 1458.12.02 

? Sopron m. (Á) — 1458.12.04 
1458.11.22 — 1458.12.18 

(Sopron m.) Keresztúr 

632 (1461) Ph. (Á) — 1461.02.12 
1461.01.03 — 1461.02.26 

Veszprémi kpt. (Á) — 1461.01.21 
1461.01.03 — 1461.01.23 

Veszprém m. (Á) — 1461.01.14 
1461.01.03 — 1461.01.28 

(Veszprém m.) Ajka, Alaprennek 

643 (1464) Ph. (Á) — 1464.05.21 
1464.04.27 — 1464.05.23 

Gyıri kpt.  (Á) — 1464.05.21 
1464.04.27 — 1464.05.26 

? (Pozsony m.) Vereknye 

646 (1464) Ph. (Á) — 1464.07.14 
1464.07.02 — 1464.07.19 

Gyıri kpt. (Á) — 1464.08.06 
1464.07.02 — 1464.08.11. 

? (Gyır , Veszprém, Sopron m.) 

669 (1469) Ph. (Á) — 1469.09.21 
1469.09.01 — 1469.09.28 

Vasvári kpt. (Á) — 1469.09.30 
1469.09.01 — 1469.10.05 

Gyır m. (Á) — 1469.09.14 
1469.09.01 — 1469.09.19 

(Gyır m.) 

677 (1470) Ph. (Á) — ????.??.?? 
1470.12.08 — ? 

? Veszprém m. (Á) — 1471.02.14 
1470.12.08 — 1471.02.20 

(Veszprém m.) 
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679 (1471) Ph. (Á) — 1471.07.14 

1471.05.30 — 1471.07.21 
Gyıri kpt. (Á) — 1471.07.15 
1471.05.30 — 1471.07.20 

Vasvári kpt. (Á) — 1471.07.17 
1471.05.30 — 1471.07.22. 

(Gyır m.) 

692 (1475) Ph. (Á) — 1475.12.23 
1475.12.17 — 1475.12.28 

Gyıri kpt. (Á) — 1476.01.08 
1475.12.17 — 1476.01.13 

? (Komárom m.) 

694 (1476) Ph. (Á) — 1475.12.29 
1475.12.17 — 1476.01.03 

Gyıri kpt. (Á) — 1475.12.31 
1475.12.17 — 1476.01.05 

? (Sopron m.) 

696 (1476) Ph. (Á) — 1476.07.24-25 
1476.07.09. — 1476.07.29 

Gyıri kpt.  (Á) — 1476.07.21-23 
1476.07.09 — 1476.07.26 

? (Gyır és Sopron m.) 

711 (1478) Ph. (Á) — 1478.08.07 
1478.06.12 — 1478.08.09 

Gyıri kpt.  (Á) — 1478.06.15 
1478.06.12 — 1478.07.17 

Gyır m. (Á) — 1478.06.24 
1478.06.12 — 1478.06.28 

(Gyır m.) 

723 (1480) Ph. (Á) — 1480.07.16 
1480.07.13 — 1480.07.21 

? Komárom m. (Á) — 1480.07.17 
1480.07.16 — 1480.08.29 

(Komárom m.) 

724 (1480) Ph. (Á) — 1480.07.16 
1480.07.13 — 1480.07.21 

Gyıri kpt. (Á) — 1480.07.16 
1480.07.13 — 1480.07.21 

Komárom m. (Á) — 1480.07.17 
1480.07.13 — 1480.08.29 

(Komárom m.) 

725 (1480) Ph. (Á) — 1480.07.17 
1480.07.03 — 1480.07.22 

Gyıri kpt. (Á) — 1480.07.10 
1480.07.03 — 1480.07.15 

? (Komárom m.) 

732 (1481) Ph. (Á) — 1481.07.17 
1481.05.16 — 1481.07.22 

? Komárom m. (Á) — 1481.07.17 
1481.05.16 — 1481.08.07 

(Komárom m.) 

734 (1481) Ph. (Á) — 1481.10.24 
1481.10.12 — 1481.10.29 

Gyıri kpt.  (Á) — 1481.10.21 
1481.10.12 — 1481.10.26 

Gyır m. (Á) — 1481.10.26 
1481.10.12 — 1481.10.30 

(Gyır m.) 

735 (1481) Ph. (Á) — 1481.11.27 
1481.10.10 — 1481.11.29 

Gyıri kpt. (Á) — 1481.11.27 
1481.10.10 — 1481.11.29 

? (Pozsony m.) 

737 (1481) Ph. (Á) — 1481.12.07 
1481.11.22 — 1481.12.12 

Gyıri kpt.  (Á) — 1481.12.07 
Gyıri kpt.  (Á) — 1481.12.07 
Gyıri kpt.  (Á) — 1481.12.07 
Gyıri kpt.  (Á) — 1481.12.07 
1481.11.22 — 1481.12.12 

? (Pozsony m.) 

741 (1482) Ph. (Á) — 1482.07.28 
1482.07.10 — 1482.07.30 

Gyıri kpt.  (Á) — 1482.07.14 
1482.07.10 — 1482.07.19 

? (Komárom m.) 

752 (1484) Ph. (Á) — 1484.04.12 
1484.04.05 — 1484.04.21 

Gyıri kpt. (Á) — 1484.04.14 
1484.04.05 — 1484.04.23 

? (Gyır m.) 

755 (1484) Ph. (Á) — 1484.07.15 
1484.07.06 — 1484.07.20 

Gyıri kpt. (Á) — 1484.08.02 
1484.07.06 — 1484.08.06 

Gyır m. (Á) — 1484.07.15 
1484.07.06 — 1484.07.31 

(Gyır m.) 

811 (1498) Ph. (Á) — 1498.07.20 
1498.05.29 — 1498.07.25 

Gyıri kpt. (Á) — 1498.08.06 
1498.05.29 — 1498.08.08 

Fehérvári ker. konv. (Á) — 1498.07.18 
1498.05.29 — 1498.07.25 

(Veszprém m.) 

10. táblázat: Párhuzamosan eljáró hiteleshelyek 
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 A táblázat alapján összegyőjthetık az egy ügyben más-más hiteleshelynek címzett 

parancslevelek, a bennük felsorolt királyi emberek neveit vizsgálva pedig megállapíthatjuk, 

hogy a listák, néhány kivételtıl eltekintve, azonosak.288 A ténylegesen eljárónak kiválasztását 

tehát kettı — illetve a korai idıszakban, a megyék bekapcsolódósáig három — hiteleshely 

esetében kellett egyidejőleg azonos módon megoldani. A parancslevelekbe kerülı királyi em-

berek számának emelkedését tehát ez a tény is indokolhatja, különösen annak tükrében, hogy 

a párhuzamosan eljáró hiteleshelyek az 1420-as évekig egyazon napon tett vizsgálatokról je-

lentettek, amelyeken pedig más-más királyi ember mellett végezték közhitelő feladatukat.289 

A vizsgálatot lefolytató intézmények felkeresése, a nekik szóló parancslevelek bemutatása, a 

megfelelı királyi ember megkeresése, majd az eljárás lefolytatása, végül pedig a 

testimonium(ok) hazakísérése és a jelentésük alapján készült relációs oklevelek átvétele a fel-

peres részérıl komoly logisztikai feladat megoldását kellett, hogy jelentse. 

 Miután a jogát védelmezni vagy éppen visszaszerezni kívánó fél vizsgálatot elrendelı 

bírói parancsot szerzett, azt igyekezett a lehetıségekhez képest mihamarabb bemutatni a cím-

zett hiteleshelynek. Mivel a hiteleshely a felkérés idıpontját a jelentésben nem rögzítette, 

ezért csak az állapítható meg, hogy a pannonhalmi konvent esetében,290 amely a központi bí-

róságok által kiadott parancslevelek keltezési helyétıl (ez a XV. század elejéig Visegrádot és 

Budát, majd innét kezdve kizárólag Budát jelentette) légvonalban 100 km-re feküdt, a pa-

rancslevél kiállítása és az abban foglaltak végrehajtása között minimálisan három nap telt el. 

Ennyi idı alatt a felperes vagy annak ügyvédje a bíróság székhelyérıl elutazott Pannonhalmá-

ra, bemutatta a bírói oklevelet, majd tanúval az oldalán kiszállt a helyszínre, ahol megtörtént 

az eljárás.291 Az események gyorsaságát azonban a távolságon kívül befolyásolta még valami, 

ami a táblázat adataiból egyértelmően kiderül: a többes eljárások módja. 

 A XV. század elsı negyedéig bezárólag az ugyanazon ügyben vizsgálatot tartó 

hiteleshelyek és megyék egyetlen nap, valószínőleg együttesen jártak el és végezték feladatu-

                                                 
288 Eltéréssel csak ritkán találkozunk, ami vagy kivételt jelent [№64 (1352)], vagy csak a másoló hibáját mutat-
ja: egy 1368. évi iktatás alkalmával [№167 (1368)] a hiteleshely éppen azon királyi ember intézkedésérıl jelen-
tett, akinek neve a nádori megkeresılevél átírásából — valószínőleg figyelmetlenség miatt — kimaradt. 
289 Néha ugyan elıfordul, hogy azonos nevekkel találkozhatunk az oklevelekben, ez azonban akár íráshiba is 
lehet: egy alkalommal [№94 (1360)] a somogyi konvent kiküldöttje mellett eljáró királyi ember neve került a 
pannonhalmi oklevélbe, amit aztán a konvent a késıbbiekben korrigált. 
290 Ezúttal csupán a táblázat adataiból kiindulva, tehát az fennmaradt többes jelentések pannonhalmi darabját, 
valamint értelemszerően csupán az egyedi esetre szóló, a jelentésben átírt parancsokat vizsgálva. 
291 Budán július 13-án kelt parancs alapján Komárom megyében július 16-án tett eljárás: №723 (1480) és 
№724 (1480). A gyıri alispán által január 2-án kért vizsgálatot Gyır megyében viszont már január 4-én el tudta 
végezni a konvent: №454 (1426). 
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kat. A parancslevél dátuma és a végrehajtás közötti legrövidebb idı ekkor öt nap,292 de inkább 

a hosszabb intervallumok jellemzıek. Ennek oka, hogy a felperesnek sorban fel kellett keres-

nie mindegyik intézményt bemutatandó a parancsot, majd együtt kiszállni a helyszínre. Az 

eljárást követıen aztán ı ugyanúgy végigjárta a hiteleshelyeket, hogy visszakísérje a 

testimoniumokat,293 kifizesse és átvegye az okleveleket; a jelentések eltérı datálásának ez is 

oka lehetett. A pannonhalmi konvent és a gyıri káptalan párosának Gyır vagy Komárom me-

gyei közös kiszállását megszervezni ezért a gyorsabban kivitelezhetı feladatok közé tartozott, 

a pannonhalmi és zalavári konvent Sopron megyei vizsgálata294 vagy a pannonhalmi konvent 

– somogyi konvent – fehérvári káptalan hármasának Tolna megyei eljárása295 viszont komo-

lyabb erıpróba volt. Talán éppen ezért tapasztalunk változást a XV. század húszas éveiben. 

Elıször a megyei hatóságok kezdtek külön utakon járni, és a hiteleshely(ek)tıl eltérı idıben 

tartani a vizsgálatukat,296 majd 1428-tól a párhuzamosan tevékenykedı két hiteleshely is kö-

vetkezetesen más-más alkalommal szállt ki külsı munkára. Ez azt jelentette, hogy a felperes 

nem egyszerre, hanem egyenként vitte magával a testimoniumokat, majd a tudományvétel 

lezárása, sıt, amint az adatokból látnivaló, igen gyakran a jelentés kiállítása után fordult a 

másik hiteleshelyhez. A két vagy három vizsgálati oklevél megszerzése így — a korábbi gya-

korlathoz képest — talán egyszerőbben megvalósíthatóvá, de hosszadalmasabbá vált. 

 A külsı hiteleshelyi eljárások során a törvényességért, a szokásjog diktálta feltételek 

maradéktalan betartásáért a királyi ember volt felelıs. Ha bármi helytelenül és az ügyben az 

oklevélnyerın kívül még érintettek, sıt ellenérdekeltek számára rosszhiszemően történt, azért 

ıt lehetett perbe hívni; a mellette tanúskodó hiteleshely csak a jelentés kiállításáért tartozott 

felelısséggel.297 Szerepének fontosságát mutatja ugyanakkor, hogy személye törvényi védel-

                                                 
292 A Budán június 9-én kelt parancs alapján Pozsony megyében június 14-én járt el a konvent és a gyıri kápta-
lan: №352 (1410). 
293 Ld. a már citált 1435:X. cikket: in victualibus et expensis causantium et ipsos ad facta sua conducentium 
simul cum equis et familiaribus eorum de domo iterum in domum semper duci debeant et reduci (DRH 1301–
1457. 269.). A királyi emberek és a hiteleshelyi kiküldöttek közös csoportja tőnik fel azon eset kapcsán is, ami-
kor a vizsgálat után idézni akaró királyi embert és a pannonhalmi kiküldöttet a lövöldi jobbágyok megtámadták, 
prout eciam hec vester regius et capituli honorabilis Wesprimiensis ecclesie homines et Iohannes filius Dominici 
de Alason unus ex iudicibus nobilium cum Stephano iobagione castri comitatus Vesprimiensis una cum ipsis tunc 
in premissa inquisicione pariter procedentes non longe ab ipsa villa constituti fide vidissent sic fieri oculata — 
№175 (1396). 
294 №64 (1352). 
295 №95 (1360), №96 (1360), №97 (1360). 
296 Erre az elsı példa 1422-ben Veszprém megye [№426 (1422)]. A késıbbiekben ugyan még van rá példa, 
hogy egy napra esett megye és hiteleshely eljárása, változás ténye azonban mindenképpen megragadható. 
297 Egy Sopron megyei birtok iktatásánál például sine omni via iuris huius regni ab antiquo in talibus observata 
associato sibi testimonio capituli Budensis furtive et occulte ad ... possessionem ipsorum exponencium venisset 
eandemque preter scitum eorundem exponencium vicinisque et commetaneis eiusdem possessionis ... minime 
convocatis inique et fraudulenter ... magistro Clementi ... statuisset et super huiusmodi iniquo statucione in dicto 
capitulo in eo, quod contradictio minime facta fuisset, fassionem fecisset — №694 (1476). Az országbíró a 
pannonhalmi konventet a királyi ember ellen benyújtott kereset kivizsgálása ügyében kereste meg. 
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met élvezett,298 amire garanciát a szolgálatát igénybe vevı fél jelentett. Konfliktus esetén 

ezért nem a megtámadott homo regius, hanem az indított pert, akinek ügyében eljárt.299 

 A hiteleshelyi eljárás másik szereplıjének, a testimoniumnak feladata forrásaink szők-

szavúsága okán kevéssé ismert. Bár a törvényszövegek legalább olyan gyakran említik, mint a 

királyi embert, a megvesztegethetıség minimalizálásának jegyében ez leginkább a feladatra 

alkalmas csoport körvonalazásában merül ki, ami konventek esetében fogadalmas szerzetes-

papokat jelentett.300 A tanú személyének kijelölése aztán már a hiteleshely hatáskörébe tarto-

zott. Mivel a királyi emberek kizárólag földrajzi hovatartozást jelölı azonosító adataival 

szemben a konvent nevében eljárók személyérıl és esetlegesen viselt tisztségükrıl a jelenté-

sek bıvebb információt nyújtanak, a kiküldöttek listáját áttekintve a hiteleshely kiküldési stra-

tégiájára következtethetünk.301 

                                                 
298 Hőtlenséget követnek el többek között, akik occisores, vulneratores aut verberatores hominum regiorum ac 
testimoniorum capituli vel conventus in executione aliqua procedentium. (Werbıczy, Trip. I. 14. 13.§) 
299 Andrásházi Ivacson Miklós lánya, Krisztina panaszára Báthori István országbíró kért vizsgálatot a gyıri káp-
talantól, mivel cum ipsa domina ... per nobilem Ladislaum de Olcha hominem regium ... et vestrum testimonium 
porcionem possessionariam ... sibi statui fecisset et abinde ... hominem regium in curru suo proprio domum ipsius 
Ladislai ... condescendi fecisset, tunc Michael ... Fysy ... et alter Michael ... de Naghfysy ... manibus armatis ... 
prefatum Ladislaum ... in libera via sua proficiscentem irruendo eundem ... diversis verbis illicitis et vituperiosis 
affecissent ... nece miserabili interimere voluissent — DL 103886. Ócsai László három évvel késıbb az ügyben a 
pannonhalmi konvent elıtt tett felvallást támadóival történt kiegyezésérıl — №762 (1486). 
300 1351:XXI. cikk: qui dignitates habent in eadem ecclesia (DRH 1301–1457. 137.); 1415/17. évi elıterjeszté-
sek: tantum idoneos atque conscientiosos pro testimoniis ... destinent, de quibus nulla falsitatis habeatur vel 
suspicio (DRH 1301–1457. 401.); 1435:VIII. cikk: persone seu homines simplices non mittantur, sed de ... 
capitulis canonici ... de conventibus vero monachi conventuales sacerdotes destinentur (DRH 1301–1457. 266.); 
1486:X. cikk: de capitulo ... canonicus, de conventu vero ... frater in sacerdotio constitutus ... mittantur (DRH 
1458–1490. 272.) 
301 Az Anjou-korra vonatkozóan egy teljességre törekvı, feldolgozott névsor már rendelkezésre áll: Szovák, 
Kezdetek 433–435. Az alábbi listában a következı rövidítéseket alkalmaztam: B. = Beati, Beate; cap. = 
capellanus; discr. = discretus; dom. = dominus, domini; eccl. = ecclesia, ecclesie; fr.  = frater; mag. = magister; 
presb. = presbiter; rel. = religiosus; S. = Sancti; sac. = sacerdos. 
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 14 (1306) rel. vir, fr. Nicolaus sacrista noster 
 28 (1332) fr. Nicolaus subprior 
  fr. Petrus succentor 
 31 (1336) fr. Iohannes monachus noster et sac. 
 33 (1338) unus ex nobis vir rel. et ydoneus, fr. Iohannes de Lazy 
 34 (1338) discr. vir, Iohannes presb., rector eccl. B. Virginis de nostro 

promontorio, specialis cap. noster 
 43 (1341) rel. vir, fr. Conradus prepositus nostri monasterii 
 46 (1345) fr. Ornoldus 
 47 (1345) fr. Arnoldus presb., socius noster 
 52 (1347) vir rel., fr. Arnoldus de nostro conventu fidedignus 
 53 (1348) fr. Arnoldus, monachus chori nostri 
 54 (1348) fr. Arnoldus, monachus chori nostri 
 55 (1348) fr. Hildebrandus cantor, commonachus noster 
 60 (1350) Iohannes sac. 
 61 (1351) vir discr., mag. Stephanus eccl. nostre notarius 
 63 (1352) Stephanus Litteratus notarius ipsius conventus 
 64 (1352) rel. vir, fr. Hildebrandus cantor eccl. nostre, sac. commonachus 

noster 
 77 (1357) fr. Blasius sac. unus ex nobis 
 78 (1357) fr. Blasius sac. unus ex nobis 
 80 (1357) dom. Blasius plebanus eccl. nostre de Olsuk 
 81 (1358) dom. Michael plebanus eccl. nostre de Nograuazd 
 85 (1358) dom. Dominicus sac., cap. noster de Olschok 
 86 (1359) mag. Stephanus eccl. nostre notarius 
 87 (1359) mag. Stephanus notarius eccl. ipsorum 
 91 (1359) mag. Stephanus notarius eccl. nostre 
 93 (1360) Mychael plebanus eccl. ipsorum de Nogravazd 
 94 (1360) Stephanus sac. eccl. nostre de Keurusheg 
 95 (1360) Stephanus sac. eccl. nostre de Kerusheg 
 96 (1360) Stephanus sac. eccl. nostre de Kerusheg 
 97 (1360) Stephanus sac. eccl. nostre de Kerusheg 
 98 (1360) Stephanus presb. eccl. nostre de Keurusheg 
 100 (1360) fr. Wernher sac. ex nobis unus 
 101 (1360) rel. vir, fr. Iohannes sac. ex nobis unus 
 105 (1360) mag. Stephanus, notarius eccl. nostre 
 109 (1360) discr. vir, Dominicus plebanus eccl. B. Andree de Nylka, cap. noster 
 113 (1361) Stephanus notarius noster 
 114 (1361) dom. Dominicus de Nylka eccl. plebanus 
  dom. Ladislaus de Olsuk eccl. plebanus 

 117 (1362) discr. vir, dom. Mychael B. Marie Virginis de Olsuk eccl. plebanus, 
homo et cap. noster 

  discr. vir, dom. Thomas de S. Emerico eccl. plebanus, homo et cap. 
noster 

 118 (1362) discr. vir, Dominicus plebanus eccl. B. Andree apostoli de Nylka, 
cap. 

 119 (1362) dom. Thomas sac., cap. [...] conventus S. Martini de villa Olsuk 
 121 (1363) Nicolaus clericus de ecclesia B. Marie de promontorio Panonyensi 

conventus eccl. S. Martini testimonium 
 123 (1363) Nicolaus clericus ordinis acolitatus 
 127 (1365) Michael presb., plebanus eccl. eorum de Warsan 
 131 (1366) dom. Mychael plebanus eccl. S. Martini de Rovazd 
 133 (1366) Andreas sac. vicarius plebani eccl. B. Marie de Olsuk 
 134 (1366) Andreas sac., cap. noster 
 135 (1366) discr. vir, dom. Andreas sac., cap. noster 
 136 (1366) fr. Briccius presb. 
 137 (1366) discr. vir, Nicolaus presb., cap. noster in ecclesia parrochiali de 

Olsuk 
 138 (1366) discr. vir, Nicolaus sac., cap. 
 139 (1366) Nicolaus sac., cap. conventus in ecclesia parrochyali de Olsuk 

commorans 
 140 (1366) vir honestus Nicolaus presb., cap. noster in ecclesia parrochiali de 

Olsuk 
 142 (1366) discr. vir, Nicolaus presb., cap. seu vicegerens dom. Georgii plebani 

eccl. B. Marie Virginis de Olsuk 
 145 (1366) Iohannes presb., cap. noster in ecclesia de Nylka 
  Nicolaus plebanus de Lazy 
 146 (1366) discr. vir, dom. Michael plebanus eccl. de Wosian 
 148 (1367) Thomas Litteratus, notarius noster 
 152 (1367) Thomas Litteratus publicus notarius, homo noster fidedignus 
 153 (1367) discr. vir, dom. Thomas plebanus eccl. S. Emerici 
 154 (1367) Iohannes Litteratus 
 155 (1367) Iohannes Litteratus 
 156 (1367) Iohannes Litteratus testimonium noster ydoneus 
 157 (1367) discr. vir, Martinus presb., cap. nostre eccl. de Vossyan 
 158 (1367) Martinus sac. eccl. nostre de Wossan cap. noster 
 159 (1367) Martinus sac. eccl. nostre de Wossan cap. noster 
 160 (1367) Paulus presb., cap. noster in ecclesia B. Marie de Olsuk 
 163 (1368) discr. vir, Georgius plebanus eccl. de Olsuk 
 164 (1368) vir ydoneus, mag. Thomas Litteratus 
 166 (1368) Iohannes Litteratus, clericus noster 
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 167 (1368) Iohannes sac. de Nylka 
 169 (1368) dom. Iacobus plebanus eccl. B. Andree apostoli de Nylka 
 174 (1369) dom. Iohannes presb. de Nylka 
 175 (1369) Nicolaus Litteratus notarius 
 176 (1369) rel. vir, fr. Iohannes de conventu ipsorum presb. 
  Iohannes sac. in villa [...] Nylka vocata commorans 
 177 (1370) mag. Nicolaus eccl. nostre notarius 
 178 (1370) Nicolaus notarius noster 
 184 (1372) Nicolaus clericus, plebanus de Nylka 
 186 (1372) Nicolaus [...]um testimonium conventus 
 188 (1372) fr. Anthonius sac., commonachus noster 
 189 (1373) Nycolaus clericus de Nylka 
 190 (1373) Nicolaus clericus de Nilka 
 191 (1373) Nicolaus clericus de Nilka 
 192 (1373) Nicolaus clericus de Nilka 
 194 (1373) fr. Nicolaus sac. commonachus noster 
 199 (1373) fr. Alexius prior noster 
 201 (1373) fr. Martinus sac., commonachus notariusque noster 
 205 (1374) dom. Iacobus plebanus de Nylka, cap. noster 
 206 (1374) Iacobus Litteratus homo noster 
 213 (1376) rel. vir, fr. Iacobus sac. commonachus noster 
 215 (1377) discr. vir, dom. Iohannes plebanus parochialis eccl. B. Marie Virginis 

de Olsuk 
 216 (1378) dom. Dyonisius plebanus eccl. S. Martini de Rouazd 
 217 (1378) vir rel., fr. Dominicus sac. ex nobis unus 
 218 (1378) fr. Dominicus sac. unus ex nobis 
 219 (1378) dom. Dyonisius plebanus de Nogroazd 
 220 (1379) fr. Iohannes sac. 
 221 (1379) dom. Ioannes sac., cap. eccl. nostrae de Nylka 
 223 (1379) fr. Alexius sac. de nostro conventu 
 224 (1380) Iohannes Litteratus 
 225 (1380) fr. Iohannes sac., unus ex nobis 
 226 (1380) Mathiam presb. cap. dom. Dionysii rectoris eccl. nostre de Ravazd 
 232 (1381) Nicolaus sac. rector eccl. nostre de Alsok 
 233 (1381) Nicolaus sac. rector eccl. vestre 
 235 (1381) discr. vir, dom. Nicolaus plebanus eccl. B. Virginis de Olsuk, cap. 

noster 
 236 (1381) Iohannes sac., cap. eccl. nostre de Nyulka 
  Nicolaus sac., rector eccl. nostre parochialis de Alsok 
 238 (1381) fr. Paulus sac. 
 241 (1382) Iohannes Litteratus notarius noster 

 242 (1382) Iohannes Litteratus notarius domini nostri abbatis 
  fr. Petrus sac. unus ex nobis 
 247 (1383) Emericus presb., rector eccl. nostre de Olsuk, cap. noster 
 248 (1383) discr. vir, dom. Iohannes rector eccl. de Wosyan, cap. noster 
 249 (1383) discr. vir, dom. Emericus presb., rector eccl. parochialis de Vosyan 
 250 (1384) Emericus sac., rector eccl. nostre de Olsuk 
 251 (1384) noster [... rec]tor eccl. nostre parochialis de Olsuk 
 253 (1385) Michael rector et presb. parrochialis eccl. de Alsok cap. noster 
 254 (1385) Gregorius Litteratus de Vossyan 
 255 (1386) discr. vir, dom. Dyonisius plebanus eccl. de Rouazd, cap. noster 
 260 (1388) fr. Nicolaus presb. unus ex nobis 
 261 (1388) Emericus sac., rector eccl. nostre de Vasan cap. noster 
 264 (1390) discr. vir, dom. Nicolaus presb., rector eccl. nostre parochialis de 

Zenthemrech 
 265 (1390) dom. Nicolaus presb., rector eccl. nostre parochialis de Chanak 
 266 (1390) dom. Georgius sac., cap. eccl. nostre parochialis de Zenthemreh 
 267 (1390) discr. vir, dom. Demetrius sac., cap. noster de Nilka 
 269 (1390) Andreas sac., rector eccl. nostre parochialis de Nilka 
 270 (1391) dom. Andreas presb., rector eccl. nostre parochialis de Nilka 
  Gregorius Litteratus notarius noster 
 273 (1391) Nicolaus plebanus eccl. S. Emerici dicti conventus 
 275 (1392) Gregorius Litteratus notarius noster 
 276 (1392) Gregorius Litteratus notarius noster 
 278 (1392) Gregorius monasterii nostri clericus 
 284 (1393) discr. vir, dom. Gregorius sac., cap. noster 
 285 (1394) dom. Laurencius presb., cap. eccl. nostre parochialis de Olsuk 
 286 (1394) fr. Demetrius sac. dicti nostri monasterii cantor 
 291 (1395) dom. Nicolaus sac., rector eccl. nostre parochialis de Zenth[...] 
 292 (1395) dom. Gregorius presb., rector eccl. nostre parohialis B. Virginis de 

Olsuk 
 296 (1396) dom. Gregorius presb., rector eccl. nostre parochialis de Olsuk 
 299 (1398) dom. Nicolaus presb., rector eccl. nostre parochialis de Azwanthw 
 300 (1398) fr. Clemens presb., unus ex nobis 
 302 (1399) Andreas presb. [...] de Lazi 
  dom. Petrus prepositus eccl. nostre de Keuresheg 
 303 (1400) dom. Dyonisius presb., rector eccl. nostre parochialis de Rauazd 
 304 (1400) Lampertus chori nostri clericus 
 307 (1400) fr. Petrus prepositus eccl. nostre 
 308 (1400) fr. Petrus prepositus eccl. nostre 
 309 (1400) fr. Ladislaus presb., unus ex nobis 
 310 (1400) [...] Symon 
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 312 (1402) dom. Dyonisium presb., rector seu plebanus eccl. nostre parochialis 
de Rauazd 

 314 (1403) discr. vir, dom. Dyonisius plebanus noster de Rowazd 
 319 (1405) fr. Paulus sac. 
 320 (1405) Nicolaus plebanus de Aswantu 
 321 (1405) fr. Iacobus sac. unus ex nobis 
 322 (1406) fr. Petrus prepositus [...] eccl. nostre 
 323 (1406) dom. Gregorius eccl. nostre plebanus de Olsok 
 324 (1406) dom. Gregorius, plebanus eccl. nostre de Olsok 
 326 (1407) dom. Emericus sac., cap. eccl. nostrae parochialis de Alsuk 
 327 (1407) dom. Emericus cap. eccl. nostre de Alsok 
 330 (1407) discr. vir, dom. Bartholomeus sac., rector seu plebanus eccl. nostre 

parochialis de S. Emerico 
 331 (1407) fr. Nicolaus de conventu eccl. nostre 
 332 (1407) dom. Bartholomeus plebanus de Zenthemreh 
 338 (1409) fr. Gallus presb., unus ex nobis, scilicet fratribus conventualibus 
 343 (1409) Paulus Litteratus de Alsok 
 347 (1409) Paulus Litteratus de Alsok nobis famulans 
 348 (1409) [...] de Alsok nobis familiaris 
 349 (1410) discr. vir, dom. Stephanus plebanus eccl. nostre de Alsok 
 351 (1410) discr. vir, dom. Emericus de Alsok, plebanus et cap. noster 
 352 (1410) discr. vir, dom. Emericus de Alsok, plebanus et cap. noster 
 355 (1411) mag. Nicolaus subnotarius eccl. nostre 
 356 (1411) discr. vir, dom. [...] 
 358 (1411) vir discr., dom. Paulus presb., cap. de Ech, notarius noster 
 362 (1411) [...]cus subnotarius noster 
 363 (1411) vir discr., dom. Paulus presb., cap. de Ech, notarius noster 
 364 (1412) fr. Iohannes sac., socius et conventualis noster 
 365 (1412) rel. vir, fr. Laurencius unus ex nobis fratribus conventualibus 
 366 (1412) vir discr., dom. Nicolaus plebanus eccl. nostre de Aswanthw 
 367 (1413) rel. vir, fr. Laurencius unus ex nobis fratribus conventualibus 
 369 (1413) vir discr., dom. [...] notarius noster 
 373 (1414) dom. Paulus sac., notarius et cap. noster 
 374 (1415) dom. Paulus sac., notarius et cap. noster 
 376 (1415) dom. Nicolaus plebanus et cap. noster de Aswantew 
 377 (1415) vir discr., dom. Lucas presb. 
 379 (1415) discr. vir, dom. Paulus presb. de Nagyech 
 381 (1416) dom. fr. Iohannes monachus dicti nostri monasterii 
 382 (1416) dom. Paulus presb., notarius noster 
 383 (1416) vir discr., dom. Paulus presb. de Nogyech, notarius noster 
 384 (1416) dom. Paulus presb., notarius noster 

 389 (1418) mag. Iohannes subnotarius 
 391 (1418) Iohannes monasterii nostri subnotarius 
 393 (1419) Iohannes Litteratus, noster subnotarius 
 397 (1420) fr. Mathias sac., unus ex nobis 
 400 (1420) fratres Dominicus ... item Mathias duo[...] conventualibus 
 407 (1420) fr. Paulus custos eccl. nostre 
  fr. Andreas 
 409 (1420) fr. Clemens dyaconus, unus ex nobis 
 417 (1422) vir discr., dom. Mychael plebanus de Nyalka 
 420 (1422) rel. vir, fr. Mathias sac. unus ex nobis 
 421 (1422) Iohannes presb. de Negiech, cap. noster 
 423 (1422) fr. Ladislaus sac., unus ex nobis 
 425 (1422) rel. vir, fr. Nicolaus sac., unus ex nobis 
 426 (1422) rel. vir, fr. Nicolaus sac., unus ex nobi 
 428 (1422) rel. vir, fr. Nicolaus sac., unus ex nobis 
 432 (1423) dom. Paulus plebanus de Nogyech 
  fr. Iacobus unus ex nobis 
 440 (1424) fr. Paulus unus ex nobis fratribus conventualibus 
 441 (1424) rel. vir, dom. fr. Iacobus sac., unus ex nobis 
 442 (1424) rel. vir, fr. Petrus sac., cantor chori eccl. nostre, unus ex nobis 
 443 (1424) fr. Iohannes dyaconus unus ex nobis 
 445 (1425) rel. et Deo devotus vir, dom. fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus 

conventualibus 
 448 (1425) rel. vir, fr. Gregorius sac., unus ex nobis 
  discr. vir, dom. Paulus plebanus de Ech 
  mag. Petrus, noster notarius 
 449 (1425) rel. vir, fr. Mathyas sac., unus ex nobis 
  discr. vir, dom. Paulus plebanus de Ech 
  mag. Petrus notarius noster 
 450 (1425) discr. vir, dom. Paulus plebanus de Nagech 
  rel. vir, fr. Stephanus 
  Iohannes Litteratus chori eccl. nostre clericus 
 454 (1426) fr. Gregorius sac., socius noster conventualis 
 456 (1426) fr. Gregorius unus ex nobis 
 458 (1426) fr. Iohannes sac. 
 459 (1426) fr. Benedictus unus ex nobis fratribus conventualibus 
 460 (1426) fr. Iacobus sac. 
 461 (1426) discr. vir, dom. Petrus plebanus de Alsouk, cap. noster 
  mag. Paulus presb., notarius noster 
  mag. Iohannes scriptor eccl. nostre 
 462 (1426) rel. fr. Nicolaus 
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 465 (1426) rel. vir, fr. Benedictus sac., unus ex nobis 
 466 (1427) Laurencius, chori eccl. nostre clericus 
 471 (1427) rel. vir Gregorius sac., unus ex nobis 
 472 (1427) Laurencius Litteratus, chori eccl. nostre clericus 
 474 (1428) rel. vir, fr. Iohannes sac., unus ex nobis 
 475 (1428) rel. vir, fr. Iacobus sac., unus ex nobis 
 476 (1428) fr. Gregorius sac., unus ex nobis 
 477 (1428) rel. fr. Michael presb. 
 482 (1429) rel. vir, fr. Iohannes unus ex nobis 
 483 (1429) rel. vir, fr. Iohannes unus ex nobis 
 484 (1429) rel. vir, dom. fr. Iohannes, unus ex nobis 
 485 (1429) fr. Iacobus sac. 
  fr. Nicolaus acolitus 
 490 (1429) fr. Laurencius presb. 
 491 (1429) rel. Paulus fr. 
 492 (1429) rel. vir, fr. Sebastianus 
 495 (1430) rel. vir, fr. Nicolaus, unus ex nobis fratribus conventualibus 
 496 (1430) rel. vir, fr. Damianus unus ex nobis 
 498 (1430) fr. Laurencius 
 500 (1430) rel. vir, fr. Martinus sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 501 (1430) fr. Martinus unus ex nobis 
 503 (1430) rel. vir, fr. Nicolaus presb. 
 504 (1430) fr. Georgius unus ex nobis 
 505 (1430) fr. Nicolaus unus ex nobis 
 506 (1431) rel. vir, fr. Laurencius sac. unus ex nobis 
 507 (1431) fr. Petrus unus ex nobis 
 508 (1431) rel. vir, fr. Petrus presb. unus ex nobis 
 509 (1431) fr. Iohannes sac., unus ex nobis 
 510 (1431) fr. Iohannes unus ex nobis 
 511 (1431) rel. vir, fr. Petrus presb. unus ex nobis 
 515 (1432) fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 518 (1433) rel. vir, fr. Iohannes sac. unus ex nobis 
 520 (1434) rel. vir, fr. Iohannes 
 523 (1434) fr. Damianus sac., unus ex nobis 
 524 (1434) fr. Damianus sac., unus ex nobis 
 525 (1434) rel. vir, dom. fr. Petrus sac., unus ex nobis 
 528 (1434) fr. Nicolaus sac., unus ex nobis 
 529 (1435) fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 530 (1435) fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 531 (1435) fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 532 (1435) fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 

 533 (1435) rel. vir, fr. Nicolaus sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 535 (1435) fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 536 (1435) unus ex nobis, fr. Gregorius presb. 
 538 (1435) rel. vir, fr. Iohannes presb., unus ex nostris fratribus conventualibus 
 544 (1435) fr. Gregorius sac., unus ex nobis 
 547 (1436) rel. vir, fr. Iohannes sac., unus ex fratribus nostris conventualibus 
 548 (1436) fr. Ioannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 549 (1436) rel. vir, fr. Iohannes presb., unus ex nobis 
 550 (1437) rel. vir, fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 551 (1437) fr. Iohannes sac., unus ex nobis fratribus conventualibus 
 553 (1437) fr. Paulus unus ex nobis 
 554 (1437) fr. Laurencius presb. 
 556 (1437) rel. fr. Damianus, consocius noster conventualis 
 557 (1437) rel. vir, fr. Paulus sac., consocius noster conventualis 
 561 (1438) rel. vir, dom. fr. Damianus sac., unus ex nostris fratribus 

conventualibus 
 563 (1439) fr. Damianus presb. ex nobis fratribus unus 
 567 (1443) fr. Gregorius presb., socius conventualis noster 
 568 (1444) fr. Ladislaus presb. 
 569 (1444) fr. Ladislaus presb. 
 570 (1444) fr. Ladizlaus presb. 
 571 (1444) fr. Ladislaus presb. 
 572 (1444) fr. Ladizlaus presb. 
 575 (1446) fr. Gregorius sac. 
 576 (1447) discr. vir, dom. Paulus plebanus de Olsok 
 578 (1448) fr. Petrus sac., unus ex nobis 
 581 (1448) dom. fr. Valentinus custos dicti monasterii nostri 
 582 (1449) rel. fr. Valentinus, custos eccl. nostre 
 585 (1450) rel. fr. Briccius dyaconus, socius noster conventualis 
 587 (1452) rel. dom., fr. Iohannes sac., socius noster conventualis 
 592 (1453) fr. Iohannes sac. 
 593 (1453) rel. fr. Briccius sac., socius noster conventualis 
 595 (1453) rel. fr. Sebastianus presb. 
 596 (1453) rel. fr. Iohannes sac., socius noster conventualis 
 597 (1454) rel. fr. Valentinus sac., socius noster conventualis 
 598 (1454) rel. fr. Iohannes sac., socius noster conventualis 
 599 (1454) fr. Iohannes sac., socius noster conventualis 
 600 (1454) rel. fr. Sebastianus sac., socius noster conventualis 
 602 (1455) rel. fr. Georgius presb., socius noster conventualis 
 604 (1455) rel. fr. Laurencius sac., socius noster conventualis 
 605 (1455) fr. Nicolaus presb. 
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 606 (1455) rel. fr. Georgius cantor, socius noster conventualis 
 610 (1456) fr. Valentinus sac., socius et conventualis noster 
 615 (1457) rel. fr. Egidius sac., socius noster conventualis 
 622 (1458) fr. Egidius sac., socius noster conventualis 
 623 (1458) rel. fr. Iohannes sac., socius noster conventualis 
 625 (1458) rel. fr. Valentinus sac., socius noster conventualis 
 626 (1458) fr. Valentinus presb. 
 627 (1458) rel. fr. Valentinus sac., socius noster conventualis 
 632 (1461) fr. Georgius sac. 
 636 (1462) rel. fr. Iohannes sac., socius noster conventualis 
 637 (1462) rel. fr. Iohannes sac. 
 638 (1462) rel. fr. Georgius sac. 
 642 (1464) rel. fr. Elyas sac., socius noster conventualis 
 643 (1464) rel. fr. Ladislaus sac., socius noster conventualis 
 644 (1464) rel. fr. Ladislaus sac., socius noster conventualis 
 646 (1464) rel. fr. Lucas sac., socius noster conventualis 
 648 (1464) fr. Ladislaus 
 649 (1464) rel. fr. Iacobus sac., noster conventualis 
 650 (1464) rel. fr. Ladislaus sac., socius noster conventualis 
 652 (1465) rel. fr. Ladislaus sac., socius noster conventualis 
 656 (1466) rel. fr. Ladislaus sac., socius et conventualis noster 
 667 (1469) rel. fr. Blasius presb., socius noster conventualis 
 669 (1469) rel. vir, fr. Martinus presb. 
 671 (1469) rel. fr. Symon sac., socius noster conventualis 
 675 (1470) rel. fr. Blasius sac., socius noster conventualis 
 679 (1471) rel. fr. Stanizlaus sac., socius noster 
 681 (1471) rel. fr. Stanislaus sac., socius et conventualis 
 682 (1472) rel. fr. Paulus sac., socius noster conventualis 
 684 (1472) rel. fr. Petrus sac. 
 688 (1473) rel. fr. Simon sac., socius noster conventualis 
 690 (1474) rel. fr. Simon sac., noster conventualis, unus ex nobis 
 692 (1475) rel. fr. Marcus sac. conventualis 
 694 (1476) rel. fr. Gabriel presb. 
 696 (1476) rel. fr. Ipolitus sac. 
 699 (1476) fr. Simon sac. 
 703 (1477) rel. fr. Simon sac., noster conventalem 
 708 (1478) rel. fr. Simon sac., noster conventualem 
 711 (1478) rel. fr. Iohannes, sac. noster conventualis 
 716 (1479) rel. fr. Bartholomeus, sac. noster conventualis 

 720 (1479) rel. fr. Laurencius, sac. noster conventualem 
 723 (1480) rel. fr. Bartholomeus, sac. noster conventualis 
 724 (1480) rel. fr. Bartholomeus, sac. noster conventualis 
 725 (1480) rel. fr. Bartholomeus sac., fr. noster conventualis 
 726 (1480) unus ex nobis, rel. fr. Iohannes 
 732 (1481) rel. fr. Iohannes, sac. noster conventualis 
 734 (1481) fr. Iohannes presb. 
 735 (1481) rel. fr. Iohannes, sac. noster conventualis 
 736 (1481) rel. fr. Valentinus, sac. noster conventualis 
 737 (1481) rel. fr. Iohannes, sac. noster conventualis 
 738 (1481) rel. fr. Iohannes presb., consocius noster 
 740 (1482) rel. fr. Emericus presb., socius noster conventualis 
 741 (1482) rel. fr. Emericus sac., socius noster conventualis 
 745 (1483) rel. fr. Emericus, sac. noster conventualis 
 747 (1483) rel. fr. Valentinus, sac. noster conventualis 
 748 (1483) rel. fr. Valentinus presb. 
 751 (1484) rel. fr. Emericus sac., socius noster conventualis 
 752 (1484) rel. fr. Emericus sac., socius noster conventualis 
 755 (1484) rel. vir, fr. Emericus sac., socius noster conventualis 
 756 (1484) rel. fr. Sebastianus sac., socius noster conventualis 
 757 (1484) rel. fr. Valentinus sac., socius noster conventualis, unus ex nobis 
 758 (1484) rel. fr. Valentinus sac., socius noster conventualis, unus ex nobis 
 761 (1486) rel. fr. Gallus sac., socius noster conventualis 
 767 (1488) rel. vir, fr. Michael sac., socius noster conventualis 
 779 (1494) rel. fr. Iohannes sac., socius noster conventualis 
 785 (1495) rel. fr. Georgius sac. socius noster conventualis 
 788 (1495) rel. fr. Georgius sac., socius noster conventualis 
 793 (1495) rel. fr. Petrus sac. socius noster conventualis 
 794 (1495) rel. fr. Mathias sac., socius noster conventualis 
 797 (1496) rel. fr. Stephanus sac., socius noster conventualis 
 798 (1496) rel. fr. Stephanus sac., socius noster conventualis 
 799 (1496) rel. fr. Stephanus sac., socius noster conventualis 
 809 (1497) rel. fr. Michael custos eccl. nostre, sac. 
  rel. fr. Iacobus sac. 
 810 (1498) rel. fr. Petrus sac., socius noster conventualis 
 811 (1498) rel. fr. Georgius sac. socius noster conventualis 
 816 (1499) rel. fr. Stephanus sac. socius noster conventualis 
 818 (1499) rel. fr. Nicolaus sac. socius noster conventualis 
 821 (1500) rel. fr. Iacobus sac., socius noster conventualis 

 
11. táblázat: Külsı hiteleshelyi eljárásra kiküldött konventi testimoniumok 
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 A vizsgálat tárgyát képezı két évszázad jelentéseinek adatai nem módosítják jelentı-

sen az Anjou-kor dokumentumai alapján megrajzolt képet,302 a kiküldöttek továbbra is három 

nagyobb csoportba sorolhatók. A hiteleshelyi munka jelentısebb mértékő megindulásakor, a 

XIV. század elején a szerzetesek végezték a kiszállásokat, akik között néha egy-egy méltó-

ságviselı is felbukkan, többségüket azonban csak az áldozópapság rendjébe való tartozás jel-

lemez. Nagy Lajos intézményi reformját követıen, az eljárások számának emelkedésével, a 

rendtagok szerepe látványosan háttérbe szorult és egy másik csoport, a konvent plébániáinak 

papsága kapott jelentısebb szerepet. Az 1351 és 1420 közötti hetven esztendıben a kiküldöt-

tek 55%-a közülük került ki, ami az 1351:XXI. cikk értelmében303 azt kell jelentse, hogy ıket 

is a konvent dignitariusainak tekintették. Bár a ránk maradt törvények közül majd csak az 

1435. évi rendelte el, hogy konventekbıl kizárólag szerzeteseket küldjenek ki hiteleshelyi 

testimoniumként,304 Pannonhalmán ennek a gyakorlatnak az 1420-as években hirtelen vége 

szakadt. A plébánosok néhány olyan esetben, amikor több tanú jelenlétére volt szükség, szer-

zetesek mellett még 1426-ig feltőnnek, 1427-tıl azonban kizárólag rendtagok vettek részt 

külsı hiteleshelyi eljárásokban. 

 Szerzetesek és káplánok mellett a harmadik, az utóbbiakkal egy idıben, a XIV. század 

közepén felbukkanó csoportot a konvent jegyzıi alkotják. Kiküldésük talán összefüggésbe 

hozható az eljárásokon folytatott írásbeli tevékenységgel,305 ennek nyomát azonban a jelenté-

sek szövegei nem ırizték meg. A notariusok, subnotariusok, sıt scriptor elıfordulási aránya 

az 1351 és 1420 közötti relációs oklevelekben 15%-os, eljárásaik megszőnése pedig, az elıbbi 

csoporttal azonos módon és idıben történt. Míg azonban a rendtagok és a konvent plébániái-

nak papsága élesen elkülöníthetı egymástól, a hiteleshelyi kancellária alkalmazottainak sze-

mélyi összetétele igen változatos képet mutat. A legnagyobb számban világi írástudók láttak 

el ilyen feladatot, sıt egy alkalommal még közjegyzı is konventi szolgálatba szegıdött,306 

ugyanakkor viszont rendtagot,307 sıt káplánt, azaz világi papot is találunk ebben a szerep-

ben.308 A névsor szereplıirıl, a hiteleshelyi munkában résztvevıkrıl többet is megtudhatunk, 

ha a listát kiegészítjük a felvallásokban idınként felbukkanó konventi kiküldöttek neveivel és 

                                                 
302 A lista kizárólag a relációs oklevelek kiküldöttjeinek neveit tartalmazza, tehát nem bıvítettem a néhány fel-
vallásban felbukkanó, szintén külsı hiteleshelyi munkát végzı testimoniumok adatával. 
303 Homines ... capitulorum seu conventuum, qui ex mandato regio pro testimonio ducuntur, non possint esse alii, 
nisi hii, qui dignitates habent in eadem ecclesia (DRH 1301–1457. 137.). 
304 1435:VIII. cikk: de conventibus ... monachi conventuales sacerdotes destinentur (DRH 1301–1457. 266.). 
305 Szovák, Kezdetek 434. 
306 Thomas Litteratus publicus notarius — №152 (1367). A hiteleshelyi notariusokról részletesen ld. Mezey, 
Pécsi egyetemalapítás 81–83. 
307 Szovák, Kezdetek 462. 154. j.; frater Martinus sacerdos, commonachus notariusque noster — №201 (1373). 
308 vir discretus, dominus Paulus presbiter, capellanus de Ech, notarius noster — №363 (1411), stb. 
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a privilegiálisok végén esetenként elıforduló konventi méltóságsorral,309 azaz ha összeállítjuk 

a konvent kiadványaiból rekonstruálható középkori bencés névtárat, ezt azonban nem a jelen 

dolgozat feladatának tartom. 

3.) – A hiteleshelyi jelentés 
Minden, a hiteleshelynek bemutatott parancsot eljárás kellett hogy kövessen, amelynek ered-

ményérıl a konvent köteles volt oklevelet kiadni. Amennyiben ez mégsem történt meg, a jo-

gaiban sértett fél a hiteleshely ellen keresetet nyújthatott be. A csornai prépost például azért 

tett panaszt a királynál, mert — amint a Pannonhalmának címzett parancslevél elıadja — 

konventje és a gyıri káptalan közötti perben fogott bírák döntése alapján kívántak megegyez-

ni, erre az alkalomra pedig a király korábban a pannonhalmi hiteleshely emberének kiküldését 

rendelte el. A testimonium kiszállt, majd a látottakról és hallottakról coram vobis ... certam 

fecerit relacionem, tamen vos, nescitur quibus respectibus, fortassis favore partis alterius 

allecti, litteras vestras superinde necessarias ipsis exponentibus extradare et emanari facere 

recusassetis communem iusticiam eisdem in hac parte abnegando. Et quia iusticia communis 

nemini debet abnegari, ezért a király a korábbi parancslevélben kért eljárásról szóló jelentés 

kiadására kötelezte a konventet iusticia mediante, cavendo tamen, ne fraus aut dolus in hac 

parte eveniat aliqualis.310 A hiteleshelynek kötelessége volt tehát kiküldött tanújának jelenté-

se alapján a parancslevelet kiállító bírói fórum értesítése, mégpedig a parancsban foglaltak 

legmesszebbmenıkig való betartásával. Amennyiben másként járt el, hiteleshelyi pecsétjét 

kockáztatta. 

 Az idézett királyi parancslevelet kiváltó ok azonban nem biztos, hogy a pannonhalmi 

konvent gyıri káptalan iránti kedvezése volt. Három hónappal korábban ugyanis tartalmában 

hasonló királyi oklevelet mutatott be szintén a csornai prépost Pannonhalmán, amely szerint 

egy ugyancsak a gyıri káptalan ellenében kiadott, tudományvételt elrendelı parancsra az eljá-

rás megtörténte után nescitur quibus respectibus, litteras vestras super ipsa inquisicione 

relatorias eisdem exponentibus extradare nolletis ... communem iusticiam in hac parte ipsis 

exponentibus abnegando. Et cum iusticia communis nemini sit abneganda, ezért az uralkodó 

ezen alkalommal is megparancsolta, hogy litteras vestras super prescripta inquisicione 

relatorias iuxta fassionem prefatorum nostri et vestri hominum prefatis exponentibus ... modis 

omnibus extradare debeatis. Mivel ez a parancs a pannonhalmi konvent jelentésében átírva 

                                                 
309 №35 (1339); №37 (1340); №89 (1359); №105 (1360); №108 (1360); №117 (1362); №142 (1366); 
№171 (1368); №213 (1376); №245 (1382); №259 (1388); №271 (1391); №604 (1455); №615 (1457); 
№623 (1458); №627 (1458); №653 (1465). 
310 №802 (1496). 
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maradt ránk, így megismerhetjük az ügyet a jogsértı magatartással vádolt közhitelő intéz-

mény szemszögébıl is. 

 Cselekedetét igazolandó a hiteleshely a korábbi, tudományvétel tartását elrendelı kirá-

lyi parancsot is átírta teljes szövegében, amelynek ismerete némileg már módosítja a Gergely 

prépost által vázolt képet. Megtudjuk belıle ugyanis, hogy II. Ulászló vizsgálatot és értesítés-

sel történı idézést kért Pannonhalmától a gyıri káptalan ellen, mégpedig több ügy kapcsán is. 

A csornai prépost elmondása szerint ugyanis a káptalan elfoglalta egy nagybaráti birtokrészét, 

az errıl folyó pert pedig az alperes kérésére az uralkodó a peres felek által közösen delegált 

bírák és a megye hatósága elé utalta, amely fórum ki is jelölte ítélkezésének napját. Mivel 

azonban ezt ad scitum ... iobagionis ipsius exponentis prefixissent, ex quo vero idem iobagio 

propter nimiam suam ingravescentem etatem et perconsequens demenciam suam domino suo 

terrestri, videlicet ipsi exponenti terminum huiusmodi prefixum insinuare et referre non 

potuisset et neque scivisset, ezért a prépost ott megjelenni nem tudott, a bíróság pedig néhány 

gyıri kanonok jelentlétében in maximis birsagiis elmarasztalta ıt. Ugyancsak a káptalan ellen 

megfogalmazott panasz volt a prépost egy nagybaráti jobbágyának elfogása és bebörtönzése, 

valamint negyedszer egy szintén nagybaráti jobbágyának félholtra veretése. A hiteleshely által 

tartott vizsgálat a panaszok valós voltát igazolta is, amikor azonban a királyi ember a parancs-

levél értelmében idézni akart, akkor a csornai prépost ipsum capitulum cum ... homine vestro 

solum ad unum articulum seu accionem unam, videlicet in ipsa littera preceptoria ultimo 

scriptam ... evocari fecisset prescriptas ... tres acciones similiter in ipsis litteris preceptoriis 

suprascriptas obmittendo, de qua quidem evocacione ... ipsis exponentibus simul cum 

inquisicione et insinuacione litteras nostras relatorias duximus concedendas.  

 A pannonhalmi konvent tehát kötelességének megfelelıen és a prépost állításával 

szemben adott ki jelentést, bár csak az idézésrıl és az idézésre okot adó ügy kivizsgálásáról. 

A többi három esetre vonatkozóan azonban, mivel ott csak tudományvétel történt, és így az 

idézést rögzítı oklevélben nem esett róluk szó, a felperes a konventtıl alias litteras nostras 

relatorias admodum simplicis inquisicionis ipsis dari postulabant, sed quia nobis 

extraordinarie et extra usum regni fieri videbatur de una littera preceptoria expresse 

continente in se inquisitorias, evocatorias et insinuatorias duas litteras relatorias divisim 

dare, sic ipsas litteras nostras relatorias admodum simplicis inquisicionis de una littera 

preceptoria ... divisim et particulariter ipsis dari recusavimus.311 A konvent tehát szabályosan 

járt el, amikor a parancsban foglaltakat akarta csak végrehajtani és nem az ügyeskedı csornai 

                                                 
311 №799 (1496). 
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prépost kedve szerint jelenteni az eljárásról. Ilyen esetekre a kivizsgálandó ügyenként beszer-

zett egy-egy parancslevél adhatott megoldást, amelyekre a hiteleshely is külön-külön kellett, 

hogy jelentsen.312 Nem tartom tehát elképzelhetetlennek, hogy három hónappal ezek után a 

csornai prépost és a gyıri káptalan közötti ügyben313 fogott bírák ítéletének meghallgatásához 

kirendelt pannonhalmi konvent szintén csak kötelességének megfelelıen járt el, nem pedig a 

prépostnak leginkább tetszı jelentést adott ki, ami újabb ok lehetett a konfliktusra. 

 Egy parancslevélre tehát egy jelentést készített a hiteleshely, már ami ezen utóbbinak a 

megfogalmazását illeti. Ezt a parancsot bemutató fél, a felperes vette át, hiszen neki volt érde-

ke ezzel keresetét dokumentálni a bíróság elıtt. A zárt formátumú relatiók pecséttel megerısí-

tett záródásának hátoldalán az oklevél külzete kapott helyet, megnevezve a címzett bírói fó-

rumot, a felperes(eke)t, aki(k)nek érdekében készült a jelentés, az alperes(eke)t, idézés eseté-

ben a bírósági terminust, majd végül az eljárás és ennek következtében a jelentés típusát.314 

Szokatlan külzetekre figyelhetünk azonban fel az 1420-as évekkel kezdıdıen: néhány oklevél 

esetében a fel- és alperes(ek) fordított sorrendben kaptak helyet, a jelentés típusa után pedig a 

par kifejezés olvasható.315 Ezen oklevelek provenienciájából egyértelmően megállapítható, 

hogy az alperes váltotta ki ıket a hiteleshelytıl, néhány szerencsés esetben pedig, amikor 

mindkét példány fennmaradt, megfogalmazásuk is összevethetı.316 

 A relatiós oklevelek szövege a szakirodalom általános felfogása szerint a királyi em-

ber és a testimonium hiteleshely elıtti közös jelentésének eredményeként született meg. Ez a 

vélekedés leginkább a jelentések sztereotip formulájának többes számú megfogalmazásán (qui 

                                                 
312 A Szentgyörgyieknek a pozsonyi káptalan ellen elkövetett hatalmaskodásairól a pannonhalmi konvent által 
kiadott vizsgálati levél négy hatalmaskodás való voltát állapította meg [№737 (1481)], a párhuzamosan eljáró és 
idézést is eszközlı gyıri káptalan viszont minden ügyrıl külön parancslevelet kapott, amelyekre négy jelentést is 
írt. (DL 18574, DL 18575, DL 18573, DF 228012). 
313 Ld. a korábbi parancs elsı két panaszát! 
314 Például: Domino regi. Pro religiosis viris, domino Anthonio preposito de Chorna et conventu loci eiusdem 
contra dominum fratrem Michaelem abbatem de Beel et alios intrascriptos ad octavas festi Beati Georgii 
martyris modo intrahabito evocacionis (racione certorum dampnorum fruguum et milii) relacio. — DL 12054 
(1429); Personali presencie regie maiestatis. Pro nobilibus domine Elizabeth relicte et Michaeli filio quondam 
Iohannis Fysy de Olcha contra nobilem dominam Cristinam, consortem Petri Baychy de Zenthwyd ad octavas 
festi Epiphaniarum Domini, novi iudicii, evocacionis et insinuacionis relacio. — №751 (1484). 
315 Az elızı jegyzetben említett oklevelek esetében: Domino regi. Pro religioso viro, domino fratre Michaele 
abbati monasterii de Beel et alios intrascriptos contra dominum Anthonium prepositum de Chorna et conventum 
loci eiusdem ad octavas festi Beati Georgii martiris, evocatorie par. — №482 (1429); Personali presencie 
regie maiestatis. Pro nobili domina Cristina consorte Petri Baychy de Zenthwyd contra nobiles dominam 
Elizabeth relictam et Michaelem filium quondam Iohannis Fysy de Olcha ad octavas festi Epiphaniarum Domini, 
novi iudicii evocacionis et insinuacionis par. —  DL 103887 (1484). 
316 №432 (1423); №482 (1429); №484 (1429); №576 (1447); №582 (1449); №649 (1464); №675 
(1470); №692 (1475); №720 (1479); №724 (1480); №736 (1481); №751 (1484); №757 (1484); №758 
(1484); №761 (1486); №793 (1495); №816 (1499); DF 274239 és DF 274240 (1519). Aláhúzással jelöltem, 
ahol mindkét fél oklevele fennmaradt. 
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tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt) alapszik,317 ugyanakkor viszont 

néhány közvetett adat mintha arra utalna, hogy a királyi ember az eljárás megtörténte után 

inkább otthona felé vette az irányt, míg a felperes a hiteleshelyi tanút kísérte haza.318 A kü-

lönbség az elmélet és a gyakorlat elválását mutathatja, de talán az utóbbi mellett szól, hogy 

egyetlen olyan eset sem fordult elı, amely a hiteleshelyi és a királyi ember jelentésének elté-

rését említette volna. A homo regius szerepe a helyszíni eljárás lefolytatásában volt jelentıs, 

míg a testimonium feladatát inkább a dokumentáció, a „papírmunka” elvégzésében kell keres-

nünk. A hiteleshelyi jelentések egy része a kötelezıkön kívül nem tartalmaz semmi érdemi 

információt: a parancslevél szó szerinti átírása után közli az eljáró királyi ember és a 

hiteleshelyi kiküldött nevét, az eljárás idıpontját, továbbá a tényt, hogy a hatalmaskodás a 

parancsban foglaltak szerint történt, vagy a parancsban kért iktatás a szomszédok jelenlétében 

ellentmondás nélkül lezajlott. Másik részük viszont helyszínen szerzett információkat hozott a 

bíróság tudomására: leírja (1438-ig, amíg az egy évre szóló parancslevelek intézménye fenn-

állt) részleteiben a hatalmaskodást, felsorolja az iktatásnál ellentmondók vagy a 

köztudományvételen vallomást tevık neveit, az elvégzett határjárás menetét. Ezen esetekben 

elengedhetetlennek tőnik, hogy a helyszínen írásbeli feljegyzés készüljön, ami, minden való-

színőség szerint, a tanú feladata volt. A hiteleshely elıtti jelentés alatt tehát inkább az ı jegy-

zetei alapján tett referálást kell értenünk, a királyi ember pedig, ha egyáltalán ott volt, csak 

személyével nyomatékosította az elmondottakat. 

 Más megvilágításba kerül azonban a hiteleshelyi jelentések szerzıségének kérdése, ha 

a párhuzamosan eljáró intézmények által leírt, önálló(nak vélt) megfogalmazású oklevelek 

szövegeit hasonlítjuk össze. Mihály bakonybéli apát panaszára egyaránt éves parancslevél 

alapján jelentett Veszprém megye az 1432. március 12-én, a pannonhalmi konvent a március 

15-én, valamint a gyıri káptalan az április 25-én tartott vizsgálatról.319 Három különbözı in-

tézmény, három eltérı idıben tartott vizsgálat és más-más napon keltezett oklevél, de három, 

szinte szó szerint egyezı jelentés: 

                                                 
317 Eckhart, Glaubwürdige Orte 537. 
318 cum ipsa domina ... per nobilem Ladislaum de Olcha hominem regium ... et vestrum testimonium porcionem 
possessionariam ... sibi statui fecisset et abinde ... hominem regium in curru suo proprio domum ipsius Ladislai in 
dictam Olcha habitam condescendi fecisset — DL 103886. Illetve ugyanez az eset másutt: tamquam homo regius ad 
statuendam porcionem possessionariam ... cum ... capitulo ecclesie Iauriensis accessisset indeque hiis peractis 
versus domum suam in libera via venire habuisset — 762 (1486). A testimonium ügyét ld. fentebb! 
319 DF 207736, №515 (1432) és DF 207738. 



 97 

... Benedictus Thathay dictus, Gallus 
Estergar de Fenyefew 
 
una cum aliis ipsorum sociis anno preter-
ito, videlicet circa festum Beati Andree 
apostoli plus quam quatraginta porcos 
prope monasterium pascentes reperiendo 
depellissent et, quo ipsorum placuisset 
voluntati, fecissent; item Gregorius Scla-
vus, Benedictus Thathay de ipsa Fenyefew 
et Clemens Hamar cum duobus filiis suis 
de Thesser aliisque sociis ipsorum circa 
festum Beati Nicolai confessoris proxime 
preteritum quosdam equos equaciales, 
videlicet viginti septem ipsorum abbatis et 
conventus in silva Bakon reperiendo icti-
busque biccellorum et securibus gravibus 
vulneribus pertractassent aliquos usque ad 
mortem, alios autem ad possessionem 
Fenyewfew depellissent et ex eis pociores 
et meliores excepissent et, 
quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent 
et cum Iosa de Porwa inter se divisissent, 
residuos autem in curia predicti Gregorii 
Sclavi tamdiu conservassent, quo ipsorum 
placuisset voluntati, videlicet usque ad 
unam mensem absque commessione 
aliquali, et aliqui ex ipsis equis mortui 
extiterrunt, quos ad plurimas peticiones 
ipsius domini abbatis et conventus reddere 
et restituere non curassent et erga se con-
servarent de presenti. Item feria tercia 
proxima post festum Beati Mathie apostoli 
Petrus Chornay dictus una cum Iosa 
officiali de Porwa, Benedicto Thathay, 
Matheo villico, Gregorio Sclavo de 
predicta Fenyefew, Clemente Hamar, 
Georgio dicto Thal de Thesser, Anthonio, 
Benedicto Mez de Zenthlaslo, Ladislao 
Claudo de Kegeri aliisque familiaribus et 
iobagionibus palatinalibus, 
 
manibus armatis et potenciariis ad poss-
essionem Kayar irruissent ibique triginta 
duos boves iobagionum ipsorum domini 
abbatis et conventus de eadem Kayar 
residencium ad Porwa et ad Fenyefew 
depellissent et ex ipsis unum bovem 
pociorem, sex florenorum \puri auri/ 
valentem in Fenyefew permactassent et 
inter se divisissent et alios idem Iosa in 
viginti quatuor florenorum pactando 
restituisset absque dampnis et expensis et 
octo ex eisdem bobus usque vigesimum 
diem conservassent perambulando anichi-
lari et destrui fecissent potencia mediante. 
— DF 207736 

... Benedictus Thathay dictus, Gallus 
Estergar de Fenywfew 
 
una cum aliis ipsorum sociis anno preter-
ito, videlicet circa festum Beati Andree 
apostoli plus quam quadraginta porcos 
prope monasterium pascentes reperiendo 
depellissent et, quo ipsorum placuisset 
voluntati, fecissent; item Gregorius Scla-
vus, Benedictus Hathay de ipsa Feywfew 
et Clemens Hamar cum duobus filiis suis 
de Thezer aliisque sociis ipsorum circa 
festum Beati Nicolai confessoris proxime 
preteritum quosdam equos equaciales, 
videlicet viginti septem ipsorum abbatis et 
conventus in silva Bakon reperiendo icti-
busque biccellorum et securibus gravibus 
vulneribus pertractassent et sauciassent 
quosdam ad mortem, quosdam vero ad 
possessionem Fenywfew depellissent ex 
eisdem pociores et meliores recepissent et, 
quo ipsorum voluntati placuisset, fecissent 
ac cum Iosa de Parwa inter se divisissent, 
residuos autem in curia predicti Gregorii 
Sclavi tamdiu conservassent, quo ipsorum 
placuisset voluntati, videlicet ad unum 
mensem absque commessione aliquali, et 
aliqui ex ipsis equis mortui extitissent, 
quos ad plurimas peticiones ipsius domini 
abbatis et conventus reddere et restituere 
non curassent erga se de presenti 
conservando. Preterea feria tercia proxima 
post festum Beati Mathie apostoli Petrus 
Chornay dictus una cum Iosa officiali de 
Parwa, Benedicto Thathay, Matheo villico, 
Gregorio Sclavo de predicta Fenywfw, 
Clemente Hamar, Georgio dicto Chal de 
Thezer, Anthonio, Benedicto Mez de 
Zenthlaclow, Ladislao Claudo de Kegery 
aliisque familiaribus et iobagionibus 
palatinalibus, 
 
manibus armatis et potenciariis ad poss-
essionem Kayar irruissent ibique triginta 
duos boves iobagionum ipsorum abbatis et 
conventus, in eadem Kayar residencium ad 
Parwa et ad Fenywfew depellissent, ex 
quibus unum bovem pociorem, sex 
florenorum puri auri valentem in Fenywfw 
permactassent et inter se divisissent, alios 
idem Iosa in viginti quatuor florenorum 
pactando restituisset absque dampnis et 
expensis ac octo ex eisdem bobus usque 
vigesimum diem conservassent perambu-
lando, que anichilari et destrui fecissent 
potencia mediante. — №515 (1432) 

... Benedictus Thakachy dictus, Gallus 
Estergar de Fenewfw, Georgius de Zenth-
laslo et Iacobus filius Elie de Kegery 
una cum aliis ipsorum sociis anno preter-
ito, videlicet circa festum Beati Andree 
apostoli plus quam quadraginta porcos 
prope monasterium pascentes reperiendo 
depellissent et, quo ipsorum placuisset 
voluntati, fecissent; item Gregorius Scla-
vus, Benedictus Hathay de ipsa Fenewfw 
et Clemens Hamar cum duobus filiis suis 
de Tezer aliisque ipsorum sociis circa 
festum Beati Nicolai confessoris proxime 
preteritum quosdam equos equaciales, 
videlicet viginti septem ipsorum abbatis et 
conventus in silva Bakon reperiendo icti-
busque biccellorum et securibus gravibus 
vulneribus pertractassent et sauciassent 
quosdam ad mortem, quosdam vero ad 
possessionem Fenewfw depellissent ex 
eisdem pociores et meliores recepissent et, 
quo ipsorum voluntati placuisset, fecissent 
ac tandem cum Iosa de Porva inter se divi-
sissent, residuos vero in curia predicti 
Gregorii Sclavi tamdiu conservassent, quo 
ipsorum placuisset voluntati, videlicet ad 
unum mensem absque commessione 
aliquali, et aliqui ex ipsis equis mortui 
extitissent, quos ad plurimas peticiones 
ipsius domini abbatis et conventus reddere 
et restituere non curassent erga se de pre-
senti conservando. Preterea feria tercia 
proxima post festum Beati Mathie apostoli 
Petrus Chornay dictus una cum Iosa offi-
ciali de Porwa, Benedicto Thathay, Ma-
theo villico, Gregorio Sclavo de predicta 
Fenewfw, Clemente Hamar, Georgio dicto 
Taal de Tezer, Anthonio et Benedicto 
Mez, Georgio de Zenthlaslo, Ladislao 
Claudo de Kegery et Iacobo filio Elie de 
eadem aliisque familiaribus et iobagioni-
bus palatinalibus, 
manibus armatis et potenciariis ad poss-
essionem Kayar irruissent ibique triginta 
duos boves iobagionum ipsorum abbatis et 
conventus in eadem Kayar residencium ad 
Porwa et ad Fenewfw depellissent, ex 
quibus unum bovem pociorem, sex 
florenorum puri auri valentem in Fenew-
few permactassent et inter se divisissent, 
alios idem Iosa in vigore quatuor flore-
norum pactando restituisset absque damp-
nis et expensis ac octo ex eisdem bobus 
usque vigesimum diem conservasset per-
ambulando anichilari et destrui fecisset 
potencia mediante \in preiudicium ipsorum 
abbatis et conventus valde magnum/. — 
DF 207738 

 
A nagyfokú hasonlóság mellett azonban az utolsóként eljáró gyıri káptalan oklevelének elté-

rései mintegy pontosításnak is tőnnek a másik két szöveghez képest. A törölt szavak az auto-

matikus másolást bizonyítják, hogy a három leírás azonos forrásra megy vissza; ugyanakkor 

viszont a kiegészítésekkel, betoldásokkal együtt a bı hónappal késıbb készült narratio több 

információt is hordoz. 
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 Részben hasonló a helyzet egy másik, szintén a bakonybéli apát ellen elkövetett ha-

talmaskodás kivizsgálásának eredményeirıl adott jelentéssorozat esetében. Az egyedi pa-

rancsra szeptember 24-én eljáró Veszprém megye a királyi parancslevél átírása után az abban 

foglalt vádak valós voltáról jelentett, akárcsak a hasonló feltételek mellett október 18-án vizs-

gálatot tartó pannonhalmi konvent, amely azonban jelentését megtoldotta a szintén feladatul 

kapott idézés helyének és idejének leírásával is.320 A konvent oklevelében átírt parancsból 

azonban — valószínőleg a másoló hibájának betudhatóan — két szövegrészlet is bizonyítha-

tóan (mivel ezek a Veszprém megye számára küldött bírói parancs átírásában szerepelnek) 

kimaradt, amelyeket javításként késıbb szúrtak be a sor fölé.321 Az ugyanaznap, október 18-

án, de éves parancsra eljáró gyıri káptalan jelentése,322 amelyben a tudományvétel alkalmával 

megtudottakat a hiteleshelynek magának kellett megfogalmaznia, szintén szó szerint egyezik 

a Veszprém megye és a pannonhalmi konvent részére írt uralkodói parancslevél (!) szövegé-

vel, sıt éppen azon két kifejezés került itt is utólagos beszúrásra, amelyek a pannonhalmi pél-

dányban. A gyıri oklevél érdemi részét tehát bizonyíthatóan másolták, mégpedig a pannon-

halmi konvent még nem korrigált kiadványáról, vagy annak fogalmazványáról. 

 Harmadikként végül említésre érdemesnek tartom még azt az esetet, amikor azonos 

napi eljárásról adott ki jelentést a felperes közvetlen szóbeli megkeresésére (ad legittimam 

peticionem) Veszprém megye hatósága, valamint éves parancslevél alapján Pannonhalma.323 

A szó szerint egyezı narratiók összevetésekor szintén egy másolási hiba árulja el a közös 

forrást: a pannonhalmi oklevél írója a részletezett hatalmaskodások legutolsóját követıen be-

lekezdett egy vonatkozói mellékmondatba, amit azonban három szó után (quos boves 

receptos) abbahagyott és kihúzta a már leírtakat. A másik kiadványt olvasva ennek oka egyér-

telmővé válik: a mondatnak ugyanis csak a megye által írt jelentésben van létjogosultsága, 

más intézmény oklevelének szövegkörnyezetébıl kilóg, mivel tartalma szerint az alperes által 

elhajtott ökröket a kiküldött szolgabíró személyesen is látta (quos boves receptos prefatus 

Benedictus de Zalak iudex nobilium in dicta Zenthlazlo specietenus vel specie vidisset 

manifeste). A pannonhalmi konvent tehát ezúttal a megyével közös forrást használt. 

 A sort még tovább lehetne folytatni, de ezen adatok alapján is világos, hogy a (párhu-

zamosan eljáró) hiteleshelyek jelentésének szövege nem minden esetben saját fogalmazású. 

Magyarázatként — az egy napon történı eljárások idıszakában, tehát az 1420-as évekig bezá-

                                                 
320 DF 207617, illetve №426 (1422). 
321 Andreas \abbas de Sircz/ nescitur, quo ductus spiritu, valamint \in anno,/ cuius iam tercia instaret revolucio. 
322 DF 207625. 
323 DF 207820, illetve №551 (1437), valamint néhány nappal késıbb és a gyıri káptalan is eljárt, szintén éves 
parancsra és az elıbbiekkel szó szerint egyezı jelentést kiadva : DF 207818. 
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rólag — felmerülhet a helyszínen tett közös fogalmazat lehetısége, vagy — az eltérı napokon 

lefolytatott vizsgálatok alkalmával, az 1420-as évektıl — a legelıször eljáró hiteleshely kiad-

ványának mintaként való alkalmazása. Az elıbbi feltevés azt jelentené, hogy a helyszínen 

elkészült a relatio szövegének végleges formába öntése. Ennek azonban ellentmond (az ilyen 

típusú dokumentumok teljes hiánya mellett) a nagy valószínőség szerint a helyszínen készült 

feljegyzések jellege.324 A hiteleshelyi kiküldött nem lehetett komolyabb írásos feladatok meg-

oldására felkészülve, az oklevelek errıl nem szólnak, kivételt csupán egyetlen alkalom jelent, 

mikoris egy kiváltságlevél másolatáért szállt ki a királyi ember és kísérıje, a konventi tanú.325 

Egyéb esetekben inkább valószínősíthetı, hogy csak a parancslevél volt kéznél az eljárás so-

rán, amit igazolni látszanak a XV. században a konventnek címzett oklevelek hátoldalán meg-

jelenı feljegyzések.326 Ezek a rövid felsorolások közlik az eljáró királyi ember és a konventi 

kiküldött neveit, az eljárás napját és helyét, esetleg az eljárás típusát, sıt ritkán az oklevél 

kiadásának idıpontját is. Részletesebb, a jelentés teljes szövegét tartalmazó fogalmazványok 

a XVI. században jelennek meg, mégpedig ugyanazon a hordozóanyagon, a parancslevél szö-

vege körül, vagy a helyszínen készült feljegyzés mellett.327 A kettı együttes megléte pedig 

arra enged következtetni, hogy a teljes szövegő fogalmazvány nem a helyszínen, hanem már a 

hiteleshelyi irodában készült. 

 A jelentés szerzıségét illetı másik feltevés, tehát a legelıször eljáró hiteleshely kiad-

ványának mintaként való alkalmazása szintén cáfolható, de legalábbis nehezen elfogadható az 

a feltevés, hogy pusztán „kényelmi” szempontból — hiszen nem kell önállóan létrehozni egy 

latin szöveget, hanem csak a szomszédét lemásolni — bármely hiteleshely szolgalelkően és 

néha az utolsó betőig hően lemásoljon egy, az ı nevében és pecsétje alatt kiadandó szöveget. 

Különösen, ha figyelembe vesszük ezen oklevelek esetenként nyilvánvaló fogalmazati prob-

lémáit... 

 A kérdés megoldásához egy másik, szintén a hiteleshelyi eljárás témakörébe tartozó 

problémára talált válasz adhat kulcsot. Engel Pál a királyi emberek kijelölésének módját ele-

mezve Szentpéteri László egyik fogalmazványát idézi, amelyben „rokona, Récsényi Surányi 

János több rendbeli hatalmaskodását foglalta össze, pontosan azon a módon és formában, 

                                                 
324 Vö. Borsa Iván, A hiteleshelyi eljárás színhelyén készült feljegyzés. Levéltári Közlemények 58 (1987) 39–44. 
325 cuius quidem privilegii tenoris seu copie ordo, prout in quadam cedula papirea per sepedictos regium et 
nostrum homines nobis exinde allata reperimus contineri, per omnia dinoscitur esse talis — №194 (1373). 
326 A legelsı parancslevél a XIV. század közepérıl [№87 (1359)], a legelsı hátlapi feljegyzés pedig a XV. szá-
zad elejérıl maradt fenn [№320 (1405)], bár jelentısebb számban való megjelenésük majd csak a XVI. század-
ban lesz jellemzı. Részletesebb vizsgálatukat nehezíti, hogy a MOL digitális adatbázisa az oklevelek címzettjeit 
nem rögzíti, így feltárásuk — tekintettel arra, a XVI. század elejéig ezek leginkább az oklevélnyerı levéltárába 
kerültek — csak módszeres kutatással lenne teljessé tehetı. 
327 Elsı alkalommal: DF 208322 (1506). 
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ahogyan vizsgálati parancsokban volt szokás... Mindenki, aki valamennyire is jártas az okle-

véltanban, azonnal észreveszi, hogy az irat nem más, mint három hasonló tartalmú királyi 

vizsgálati parancs közös fogalmazványa.”328 A pereskedni kívánó fél tehát a bíróság elıtt pa-

naszának írott változatával jelent meg, ahol azt, valamint az általa kívánt királyi emberek ne-

veit is átmásolták a parancslevél keretei közé. A hiteleshelynek szóló parancs narratiója szer-

zıjének tehát a felperest tarthatjuk. Éves parancslevélre tett eljárást követı jelentés alkalmá-

val ugyan ilyen módon feltételezhetı, hogy a hiteleshelyi jelentés narratiója szintén felperes, 

a hiteleshelyi munkát igénybe vevı fél elıre elkészített fogalmazványa alapján készült. A 

tényt, hogy valamiféle jegyzetekkel a hiteleshelyhez forduló személynek rendelkeznie kellett, 

azon esetek mutatják a legnyilvánvalóbban, amikor a jelentésben hatalmaskodást végrehajtó 

familiárisok és jobbágyok több tíz fıre kiterjedı névsora kapott helyet.329 A teljes szövegő 

fogalmazvány bemutatásának feltételezését pedig az erısíti, hogy ahol a felperes ott volt, azaz 

a két hiteleshely és megye oklevélkiadásánál, ott mindenütt azonos szövegő oklevelek is szü-

lettek. Azon esetben viszont, amikor ugyan arról az ügyrıl a másik fél számára adta ki a jelen-

tés parját a hiteleshely, mégpedig idıben valószínőleg késıbb, bár az eredeti példánnyal meg-

egyezı dátum alatt, a korábban expediált oklevél vagy a felperes által bemutatott fogalmaz-

vány hiányában csak saját feljegyzéseire vagy a kiküldött emlékezetére tudott hagyatkozni, 

ezért az így kiadott oklevél szóhasználata eltérı: 

 
Nos igitur mandatis vestre serenitatis in omnibus obedire cupi-
entes, ut tenemur, una cum predicto Emerico de Teremes homine 
vestro nostrum hominem, videlicet religiosum virum, fratrem 
Iohannem unum ex nobis conventualem pro testimonio trans-
misimus fidedignum, 
qui tandem exinde ad nos regressi nobis uniformiter retulerunt, 
quomodo ipsi feria quinta proxima post festum Beati Ambrosii 
episcopi et confessoris religiosum virum, dominum fratrem 
Michaelem abbatem de Beel in possessione sua Kayar vocata et 
Franciscum et Bartholomeum de Terdemech in eadem Kayar, 
officiolatu videlicet ipsorum contra annotatos prepositum et 
conventum ecclesie de Chorna ad octavas festi Beati Georgii 
martyris proxime nunc affuturi vestre serenitatis evocassent in 
presenciam, racionem premissorum reddituros, dictos iobagiones 
eiusdem abbatis eisdem statuere committendo litis pendencia, si 
qua foret inter ipsos, non obstante. Datum quinto die diei evoca-
cionis antedicte, anno Domini supradicto. — DL 12054 (1429) 

Nos itaque mandatis vestre serenitatis in omnibus obedire cupi-
entes, ut tenemur, una cum prefato Emerico Therebes de Felpech 
nostrum hominem, videlicet religiosum virum, fratrem Iohannem 
unum ex nobis ad premissam evocacionem faciendam pro testi-
monio transmisimus fidedignum, 
qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, 
quomodo ipsi feria quinta proxima ante (!) festum Beati Ambro-
sii episcopi et confessoris proxime preterita dictum dominum 
Michaelem abbatem in possessione sua Kayar vocata, necnon 
Franciscum, Bartholomeum in eadem Kayar, officiolatu videlicet 
ipsorum contra antefatum Anthonium prepositum de Chorna et 
conventum loci eiusdem ad octavas festi Beati Georgii martiris 
proxime nunc affuturas vestre serenitatis evocassent in presen-
ciam, racionem premissorum reddituros litis pendencia, si qua 
foret inter ipsos, non obstante, predictos iobagiones eorum 
eisdem statuere committendo. Datum quinto die evocacionis 
antedicte, anno Domini predicto. — №482 (1429) 

 
 Ugyancsak ezt támasztja alá az a jelentés is, amely éves parancsra történt vizsgálat 

után az országgyőlés végezményeire hivatkozik: az alperes post statuta decreti et 

conclusiones vestre maiestatis nuperrime una cum prelatis, baronibus et regnicolis vestris 

editi et stabilitas hajtott végre hatalmaskodást, ezért az értesítéssel történı idézés hatálya alá 

                                                 
328 Engel, Királyi emberek 83. 
329 A legnépesebbek: №374 (1415): 32 fı; №440 (1424): 34 fı; №462 (1426): 48 fı; №471 (1427): 39 fı; 
№498 (1430): 45 fı; №550 (1437): 71 fı; №561 (1438): 89 fı. 
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esett ügye secundum formam predicti vestri decreti superinde editi.330 A bírói parancslevelek 

révén a konvent ugyan tudomást szerezhetett az országgyőlésen született törvényekrıl,331 de 

az kevésbbé elképzelhetı, hogy a hiteleshely, mint a szokásjog intézménye, eljárásában ön-

ként hivatkozzon is ezekre. Az éves parancsokra tett vizsgálatok nyomán megírt relatiók szö-

vege tehát, amint a bírósági parancslevél narratiója is, az ügyben érdekelt felperes megfogal-

mazását tükrözik, amit a hiteleshely — ha az eljárás azt valóban alátámasztotta — változtatás 

nélkül oklevelébe foglalt, akárcsak egyedi megkeresés esetében a parancslevelet.332 

 Van végül még egy eset, amely hasonlóképpen a jelentések szerzıségének kérdéséhez 

kapcsolható, és amely további fejtörésre adhat alkalmat. A pannonhalmi konvent Albert király 

éves parancslevele alapján 1438. november 23-án vizsgálatot tartott Veszprém megyében, 

ahol megtudta, hogy a gyıri püspök vaszari officiálisa és 89 név szerint felsorolt vaszari job-

bágya a Mihály bakonybéli apát Koppány nevő birtokához tartozó erdı nagy részét hatalmas-

kodva kivágták és a fát kocsikkal Vaszarra szállították. A jelentés az eljárás hatodik napján 

kelt.333 Ugyanezen a napon a gyıri káptalan is referált, szintén Albert király éves parancsleve-

lére egy ugyancsak november 23-án, Veszprém megyében tartott vizsgálatról. Ezen, többek 

között, megtudta, hogy Garai László macsói bán cseszneki várnagya, Némai Kolos Jeromos 

és porvai officiálisa a Mihály bakonybéli apát Koppány nevő birtokához tartozó erdıket el-

foglalták és 14 név szerint felsorolt szőcsi jobbágy napról napja vágja ki.334 Két hiteleshely – 

egy helyszín és idıpont, két ügy – egy felperes, két oklevél – és egy kéz, amely a két okleve-

let írta! A jelenségre magyarázatot adni egyelıre nem tudok, de mindenképpen felhívja a fi-

gyelmet arra, hogy a szomszédos hiteleshelyek kapcsolatának és kiadványaik írásképének 

vizsgálata mindezidáig mellızött területe volt ezen közhitelő intézmények történetének. 

 
 Az eljárásról tehát kötelezı jelleggel oklevél született, ami a legtöbb esetben jelentés 

formájában került kiállításra, bár nem feltétlenül az azt kérı bíróságnak címezve. Az uralkodó 

nevében érkezı parancsokra (ide értve a király nevében kiadott, egy évre szóló általános pa-

                                                 
330 №568 (1444). 
331 №569 (1444); №570 (1444); №571 (1444); №572 (1444); №585 (1450). 
332 Más típusú jelentések esetében, amelyek a tudományvétel mellett a hiteleshely önálló megfogalmazású szö-
vegeinek szintén teret adhattak, a felperes ilyen fajta szerepe nem mutatható ki, köztudományvételnél vagy ha-
tárjárásnál pedig, az eljárás jellegébıl adódóan, ez teljesen kizárt. Vö. Borsa Iván, A hiteleshelyi eljárás színhe-
lyén készült feljegyzés. Levéltári Közlemények 58 (1987) 39–44., illetve №114 (1361): Mete autem inter partes 
erecte, prout eciam in quodam registro per dictos homines nostros nobis allato videramus contineri, hoc ordine 
dirigerentur. 
333 №561 (1438). 
334 DF 207851. 
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rancsokat is335) az esetek túlnyomó többségében a királynak szólt a jelentés, mégpedig 1454-

ig domino regi, tehát a presentia regia bíróságának.336 A következı évtıl, 1455-tıl kezdve 

viszont minden, a király nevében kiadott parancslevélre personali presencie, illetve három 

esetben speciali presencie337 történt a jelentés. A presentia regia bíróságának ekkor már csak 

az országbíró megkereséseire jelentett a konvent, amelyek viszont ebben az idıben már kizá-

rólag erre a fórumra kértek jelentést.338 Nádori megkeresések esetében mindig a nádornak 

szólt a reláció, viszont 1431-ig elıfordult, hogy királyi parancslevélre született nádornak szóló 

jelentés. Ezzel leginkább a litterae annuales esetében találkozhatunk, mégpedig a Pannon-

halmán leggyakoribb ügyfelek, a bakonybéli apát, a csornai prépost és a pozsonyi káptalan 

bizonyos ügyeiben.339 

 A parancs végrehajtását azonban nem mindig jelentésnek kellett követnie. Néhány 

esetben, amikor az eljárás sikeres végeztével nem volt szükség a bírósághoz való visszatérés-

re, a hiteleshely kiadványa a bírói adresse helyett a konvent intitulatiójával vette kezdetét, 

vagy egyes privilegiálisok esetében általános formát vett fel,340 akárcsak a felvallások okleve-

leinél. Ilyen alkalom volt a XIV. század végéig az ítéletlevelek sikeres végrehajtása, fogott 

bírák döntésének elfogadása, eskü letétele.341 A következı évszázad legelsı tizedétıl kezdve 

azonban változás figyelhetı meg: ettıl kezdve kizárólag ellentmondók jelentkezése nélkül 

végrehajtott iktatásokról adott ki ilyen oklevelet a konvent, amelyekrıl pedig ezt megelızıen 

szabályos, bírónak címzett jelentések születtek. A hiteleshelyi mőködés gyakorlatának XV. 

század eleji változása és egységesülése tehát újabb momentummal bıvíthetı. Még egyszer 

szeretném azonban leszögezni, hogy a pannonhalmi anyag feldolgozásakor megragadható 

folyamatokat a vizsgált oklevelek viszonylag kis számának okán sem konkrét idıponthoz 

                                                 
335 Az egy évre szóló parancslevelek között egy kivétel van, amelyet nem a király, hanem Szepesi Jakab ország-
bíró adott ki: №188 (1372). 
336 A parancslevélben vagy a jelentésben külön említett kivételek a következık: nostram specialem in 
presenciam kért Nagy Lajos jelentést a konventtıl, amit az oda is címzett, bár a bevett gyakorlattól eltérı mó-
don, talán a dolog szokatlan újdonságának is köszönhetıen, ezt csak a külzet utolsó sorában említve [№225 
(1380)]; Zsigmond király nostre speciali ... maiestati [№360 (1411)] és nostre speciali presencie [№464 
(1426)] kért jelentést, majd a következı évben speciali presencie regie maiestatis jelentett a konvent [№472 
(1427)], mind a négy esetben a bakonybéli apát érdekében; personali presencie regie maiestatis történt a jelentés 
a csornai konvent ügyében, éves parancsra [№568 (1444)], végül az utolsó, ebbe az idıszakba sorolandó em-
lékként nostre speciali presencie kérte a konvent jelentését a pozsonyi káptalan ügyében V. László, bár azt csak 
domino regi címezve kapta. 
337 №605 (1455); №630 (1461) és №636 (1462). 
338 A korábbi idıszakban országbírói megkeresésre az országbírónak is jelentett több alkalommal a konvent: 
№254 (1385), №291 (1395), №445 (1425), №486 (1429), №576 (1447), №638 (1462). 
339 №248 (1383), №307 (1400), №308 (1400), №323 (1406), №324 (1406), №384 (1416), №440 
(1424). 
340 Ezen utóbbi formája a leggyakrabban: omnibus Christi fidelibus — №309 (1400), №330 (1407), №366 
(1412), №503 (1430), №688 (1473), №690 (1474). 
341 №24 (1329), №34 (1338), №105 (1360), №134 (1366), №145 (1366), №177 (1370), №213 (1376), 
№215 (1377), №242 (1382), №268 (1390), №294 (1396). 
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vagy királyi rendelkezéshez kötni, sem az azokat kiváltó okokat magyarázni nem tudom; eh-

hez mindenképpen szükséges lenne néhány nagyobb volumenő oklevélkiadással rendelkezı 

hiteleshely anyagának összegyőjtése és hasonló szempontú vizsgálata. 

4.) – A jelentések csoportosítása 
A jelentéseket a felvallásokhoz hasonlóan a részletesebb tipizálás elıtt a hiteleshelyi hatókör 

kérdésének pontosabb megismerése reményében és a Hármaskönyv által megfogalmazott 

elvek alapján két nagyobb csoportra osztom. Földrajzi határait tekintve a szőkebbik azon ese-

tekrıl készült okleveleket, azon ügytípusokat foglalja magába, amelyeknél Pannonhalma — 

néhány ritka és indokolandó kivételtıl eltekintve — egyedül, kizárólagosan eljáró 

hiteleshelyként intézkedett.342 Elızetes várakozás szerint az ide sorolt eljárások által érintett 

terület jelentıs részben egybe fog esni a felvallásoknál körvonalazottal, eltérés csupán azon 

esetekben mutatkozhat, amikor egy szomszédos hiteleshely (gyıri, veszprémi, pozsonyi káp-

talanok, csornai konvent) ügyében járt el Pannonhalma annak területi hatáskörén belül. Egyéb 

problémát csak az éves parancsok jelenthetnek; ezekkel fentebb már részletesen foglalkoztam. 

A másik csoportba azok a szinte kizárólag tudományvételrıl kiállított jelentések tartoznak, 

amelyek olyan eljárás nyomán készültek, ahol a pannonhalmi konvent csak egyike volt az 

ügyben vizsgálatot tartó intézményeknek, tehát nem feltétlen a területileg leginkább illeté-

kes.343 Amennyiben mégis, az azt jelenti, hogy ı is idézett, így az inquisitiós oklevelek egy 

része az elıbbi csoporthoz sorolható. 

 A számok, akárcsak a felvallásoknál, az V. fejezetben közölt táblázat sorszámaira hi-

vatkoznak, utánuk pedig zárójelben az oklevél kiadásának éve található. A színek az okleve-

lek küllemére utalnak, miszerint a zöld szín a zárópecséttel ellátott okleveleket, a kék szín a 

papírra írt pátenseket, a sárga szín a pergamenre írt pátenseket, a piros szín pedig a függıpe-

csétes, privilegiális formájú okleveleket jelöli. A félkövér számok az éves, az áthúzott szá-

mok pedig az egyedi, de a jelentésben át nem írt parancsra (legjellemzıbben ítéletlevélre) tett 

jelentéseket, továbbá a keretbe tett számok a pecsétfıvel lezárt és visszaküldött bírói megke-

reséseket mutatják. Az aláhúzott számok olyan okleveleket jelölnek, amelyek esetében fenn-

maradt az ugyanazon ügyrıl Pannonhalmával párhuzamosan jelentı másik hiteleshely vagy 

megye jelentése is. 

                                                 
342 Advertendum praeterea, quod evocationes necnon bonorum ac iurium possessionariorum statutiones, 
restatutiones, metales reambulationes, admonitiones et aliae quaelibet iudiciariae executiones ... cum testimonio 
illius capituli vel conventus, quod vel qui in ipso comitatu, ubi executio sit, habetur, si autem neutrum eorum 
habetur, tunc cum testimonio alterius loci sibi vicinioris, fieri semper et peragi debent. — Werbıczy, Trip. II. 21. 
343 Simplices autem inquisitiones super actibus potentiariis etiam per aliorum capitulorum et conventuum 
propinquiorum testimonia ubilibet exequi possunt. — Werbıczy, Trip. II. 21. 
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a) Iktatás 
31 (1336); 61 (1351); 109 (1360); 123 (1363); 151 (1367); 

152 (1367); 163 (1368); 184 (1372); 189 (1373); 205 (1374); 

240 (1382); 241 (1382); 260 (1388); 264 (1390); 265 (1390); 

266 (1390); 267 (1390); 286 (1394); 309 (1400); 310 (1400); 

316 (1403); 319 (1405); 321 (1405); 330 (1407); 364 (1412); 

366 (1412); 376 (1415); 377 (1415); 417 (1422); 465 (1426); 

503 (1430); 563 (1439); 567 (1443); 575 (1446); 576 (1447); 

582 (1449); 592 (1453); 593 (1453); 596 (1453); 597 (1454); 

604 (1455); 615 (1457); 623 (1458); 627 (1458); 642 (1464); 

650 (1464); 665 (1469); 684 (1472); 688 (1473); 690 (1474); 

699 (1476); 703 (1477); 708 (1478); 745 (1483); 761 (1486); 

767 (1488); 771 (1489); 787 (1495); 793 (1495); 821 (1500) 

Az ingatlan javak jogos birtoklásának elengedhetetlen feltétele volt a birtokba vezetés és az 

iktatás (introductio et statutio) foganatosítása. A birtok szomszédainak és a környékbelieknek 

jelenlétében végzett eljárás alkalmával a jelenlevık ellenvetéssel élhettek, ellentmondhattak a 

bírói parancsban megfogalmazottak végrehajtásának (contradictio), ami a birtokba vezetendı 

elleni idézést vont maga után. Az ellentmondás megakadályozhatta ugyan az iktatást és elo-

dázhatta a birtoklás realizálását, de jogalapját az idézést követıen bíróság elıtt kellett bizonyí-

tani. Amennyiben erre nem került sor, az bírságot vont maga után, a legközelebbi parancs 

pedig a jogalap nélkül ellentmondók tiltakozásának figyelembevételét mellızı iktatás lefoly-

tatására kérte a hiteleshelyet.344 A birtokba vezetést elvégzı intézmény kizárólag egyedi pa-

rancsok nyomán járt el, amelyek — talán a birtokok állapotában bekövetkezı gyakori változá-

sok okán — csak idıleges érvényőek voltak. Királyi adománnyal szerzett ingatlan esetében az 

iktatást elrendelı parancsok egy napon keltek az adománylevéllel és tartalmazzák ezen utóbbi 

narratiójának és dispositiójának érdemi részét is,345 érvényességi idejük pedig egy esztendı 

volt, amely idın belül a birtokba vezetéssel foganatosítani kellett az adományt.346 Nem királyi 

adományhoz köthetı iktatási parancsok esetében viszont, amikor a birtokos fél kérésére ren-

delte el a bírói fórum az eljárást,347 csak két hónapnyi ideje volt a birtokosnak a végrehajtás-

                                                 
344 Például: contradictione ipsarum parcium et aliorum quorumlibet non obstante — №242 (1382). 
345 №109 (1360), №264 (1390), №265 (1390), №316 (1403), №366 (1412), №465 (1426), №503 (1430), 
№592 (1453), №593 (1453), №596 (1453), №604 (1455), №615 (1457), №623 (1458), №767 (1488), 
№821 (1500). 
346 omnes donationes regiae ... infra integram anni unius revolutionem a die donationis computandam legtima 
statutione firmari stabilirique debent, sive fiat contradictio sive non — Werbıczy, Trip. I. 32. 
347 №152 (1367), №189 (1373), №260 (1388), №266 (1390), №267 (1390), №286 (1394), №309 (1400), 
№310 (1400), №321 (1405), №330 (1407), №364 (1412), №376 (1415), №377 (1415), №417 (1422), 
№563 (1439), №567 (1443), №575 (1446), №582 (1449), №597 (1454), №627 (1458), №642 (1464), 
№650 (1464), №684 (1472), №688 (1473), №690 (1474), №699 (1476), №703 (1477), №708 (1478), 
№745 (1483), №761 (1486), №771 (1489), №787 (1495), №793 (1495). 
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ra.348 Ezen utóbbi csoportba tartoznak a ritkán elıforduló, zálog címén történt iktatások is. A 

Werbıczy által is megkülönböztetett két típus mellett végül harmadikként ide sorolhatjuk a 

bírósági ítéletlevelek alapján foganatosított eljárásokat.349 Az ezekrıl szóló jelentések sajátos-

sága, hogy bennük nem írta át a hiteleshely a parancslevél szövegét, hanem — amint errıl 

néhányuk kifejezetten tudósít is — pecsétfıvel lezárva350 mellékelte azt kiadványához. 

 Az iktatásról kiállított oklevelek megjelenési formája az eljárás eredményétıl függött. 

Ellentmondás esetében mindig zárt formájú relatio született, míg sikeres, tehát ellentmondók 

jelentkezése nélkül elvégzett iktatások esetében (az ítéletlevelek alapján végzett eljárás kivé-

telével) majd’ minden esetben privilegiálist adott ki a konvent, ami a XIV. század végéig a 

parancsot kiadó bíróságnak címzett reláció volt, 1400-tól viszont általános címzéssel kiállított 

oklevél. Néhány alkalommal azonban, ritka kivételként, pátenssel is találkozhatunk: ezen da-

rabok nem csak küllemüket, de tartalmukat tekintve is magyarázatra szorulhatnak. Kettı kö-

zülük ugyanis zálog címén történt sikeres iktatásról jelent, tehát nem örökjogot tartalmaz, így 

valószínőleg ennek köszönheti formáját;351 a harmadik Somlyó várának Garai Miklós és János 

részére foganatosított, de nem királyi adomány okán elrendelt iktatásáról értesít, amit az ural-

kodó expediálása után egy hónappal átírt és megerısített;352 míg az utolsó egy szintén nem 

adománylevél alapján kért, de új adomány címén elvégzett iktatás sikeres végrehajtásáról tu-

dósít és a pátensek között egyedülálló módon a kizárólag függıpecsétes oklevelekre jellemzı 

pecsételési záradékot tartalmaz.353 Mindhárom esetben felmerül tehát, hogy csupán anyagi 

megfontolásból kértek az iktatottak nyílt formátumú oklevelet. Az ítéletlevelek nyomán tett 

eljárások közül sajnos csak két esetben állapítható meg a külsı: egyikük szılıhegy sikeres 

iktatása után zárt formát mutat, a másik pedig zálogbirtok szintén sikeres iktatása után hártyá-

ra írt pátensként került kiállításra.354 

                                                 
348 aliae vero omnes litterae similes, tam scilicet introductoriae et statutoriae seu recaptivatoriae, quam etiam 
reambulatoriae sed et admonitoriae quaelibet per Dicitur nobis etc. cum clausula illa: Ad terminum 
competentem etc. emanatae sexaginta duntaxat diebus a die emanationis ipsarum litterarum supputandis pro 
executione peragenda validae reputantur — Werbıczy, Trip. I. 33. 
349 №123 (1363), №163 (1368), №205 (1374), №241 (1382). 
350 quas vestre maiestati una cum presentibus capite sigilli nostri reinclusas remittimus — №163 (1368); litteris 
... post exsecucionem infrascriptorum capite sigilli nostri solito more inclusis — №241 (1382). 
351 №575 (1446) és №708 (1478). Ugyancsak zálog címén történı sikeres iktatást találunk viszont két 
privilegiálisban [№563 (1439), №567 (1443)], egy zárt oklevél pedig a ugyanilyen címen megkísérelt birtokba 
vezetés alkalmával tett ellentmondásról és idézésrıl értesít: №761 (1486). 
352 №267 (1390). Valószínőleg a kieszközölni szándékozott királyi megerısítés okán — hiszen várról van szó! 
— nem volt szükség a hiteleshelyi privilégiumra. 
353 In cuius rei firmitatem presentes litteras nostras patentes autentici sigilli nostri conventualis munimine 
roboratas eisdem ... duximus concedendas. — №642 (1464). 
354 №163 (1368), illetve №241 (1382). 
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b) Visszafoglalás és iktatás 

56 (1348); 87 (1359); 91 (1359); 93 (1360); 96 (1360); 

131 (1366); 138 (1366); 139 (1366); 167 (1368); 238 (1381); 

248 (1383); 254 (1385); 296 (1396); 300 (1398); 314 (1403); 

347 (1409); 581 (1448) 

Bizonyos ingatlanok iktatásához néha egyéb, bíróság által elrendelt eljárások is kapcsolódhat-

tak. Ilyen volt például, amikor egy idegen kézen levı birtokra jogigényt formáló, és birtokon 

kívül levı személy kért iktatást, tulajdonát visszafoglalandó.355 A mindig iktatással együtt járó 

visszafoglalás (recaptivatio) ezért legtöbbször a birtokban levı ellentmondását, majd ennek 

következtében perbehívását eredményezte, az errıl történı jelentés megjelenési formája tehát 

a zárt oklevél. 

 Az eljárás, akárcsak az egyszerő iktatásnál, történhetett a fél kérésére kiállított pa-

rancs356 vagy bírói ítéletlevél alapján,357 sıt két alkalommal — az iktatások közötti ritka kivé-

telként — éves parancs alapján elvégzett visszafoglalással is találkozunk, bár mindkettı kü-

lönleges esetnek tekinthetı. Az idıben korábbi azon, már többször emlegetett jelentések egyik 

darabja, amelyek a veszprémi püspök ügyében Somogy és Tolna megyékben tett eljárásokról 

számolnak be; különlegessége tehát ezen téren is megragadható, sıt ez az egyetlen eset, ami-

kor birtok visszafoglalását és iktatását nem csak egy, hanem több, párhuzamosan jelen levı 

hiteleshely végezte.358 A másik, 1383-ban készült darab viszont azért egyedi, mivel az egész 

évre szóló általános parancslevelek csak a XIV. század második harmadáig359 sorolták fel a 

recaptivatiót, mint a felperes által kérhetı és a hiteleshely által végrehajtható eljárást; ezt kö-

vetıen a kifejezés eltőnik szövegükbıl, az ominózus jelentés sem említi.360 Az ezen paran-

csok sztereotipnek tőnı formuláiban felsorolt eljárások érvényérıl korábban már kifejtett vé-

leményem szerint tehát ilyen oklevél bemutatásával ezen idıszaktól recaptivatiót végrehajtani 

nem egyértelmő dolog volt: az eset is egyedülálló. A XV. század elsı évtizedében aztán meg-

szakadt a visszafoglalások sora, helyét valószínőleg az inquisitio és a peres úton történı jog-

érvényesítés váltotta fel. 

                                                 
355 Hajnik, Perjog 194. 
356 №91 (1359), №167 (1368), №254 (1385), №296 (1396), №314 (1403), №347 (1409), №581 (1448). 
357 №87 (1359), №93 (1360), №131 (1366), №300 (1398). 
358 №96 (1360). 
359 Utolsó alkalommal a pannonhalmi konvent jelentése által idézett formulában a №159 (1367) oklevélben 
fordul elı: ad citaciones, prohibiciones, inquisiciones, possessionum reambulaciones et recaptivaciones. 
360 №248 (1383). 
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c) Határjárás és iktatás 
34 (1338); 60 (1350); 85 (1358); 97 (1360); 124 (1363); 

130 (1366); 136 (1366); 149 (1367); 190 (1373); 191 (1373); 

192 (1373); 357 (1411); 360 (1411); 385 (1416); 399 (1420); 

404 (1420); 407 (1420); 461 (1426); 606 (1455); 682 (1472) 

Az ingatlan iktatását, amennyiben a szükség úgy kívánta, határjárás és a határjelek megújítása 

kísérhette. A recaptivatio foganatosításáról jelentı oklevelek néhány alkalommal kifejezetten 

említik is a vitatott tulajdonú birtok(rész) határainak bejárását vagy éppen kijelölését,361 amire 

azonban akkor is szükség lehetett, ha a magát jogaiban sértve érzı fél birtokon belül volt. 

Ezen esetekben visszafoglalás helyett határjárást és iktatást elrendelı parancsot állított ki a 

bíróság, amelynek végrehajtását követıen vagy a sikeres eljárást rögzítı ünnepélyes formá-

tumú privilégium, esetleg pátens, vagy ellentmondók jelentkezése esetén azok idézésérıl a 

bíróságnak beszámoló zárt oklevél került kiadásra a hiteleshely részérıl.362 Egyetlen ritka 

kivételként itt is felbukkan az elıbbi csoportban már érintett, éves parancslevélre, több 

hiteleshely által párhuzamosan a veszprémi püspök érdekében Tolna megyében tett eljárás.363 

 A határjárásokkal egybekötött iktatólevelek másik csoportja a már folyó per során ki-

állított ítéletlevelekre tett jelentéseket foglalja magába.364 Ezek nem írták át a parancslevelet, 

csupán az abban részletezett feladat végrehajtásának menetérıl referáltak a bíróságnak. 

Ugyancsak ide sorolhatók, bár részben más jellegőek a bíróság által a per részleteinek megis-

merése végett kiadott (tehát a jelentésben nem littere adiudicatorienek nevezett) oklevelek 

alapján elvégzett határjárások.365 Ezek, azon túlmenıen, hogy mind egy ügyben, mégpedig a 

csornai konventnek és a gyıri káptalannak Baráti birtoka okán folyt perében születtek, szó-

használatukban is eltérnek az általánosnak mondható gyakorlattól, mivel az ellentmondók 

jelentkezése nélkül végrehajtott határjárást követıen nem csupán statuere, hanem statuere et 

committere kifejezésekkel írják le az elvégzendı feladatokat.366 A jogi különbség megvilágí-

tására kizárólag ezen információk ismeretében — különösen, mivel az érintett oklevelek csak 

a perfolyamat egy késıbbi kiadványában, tartalmi átírásban maradtak fenn — egyelıre nincs 

lehetıség, de a szokásjog és törvénykezés által évszázadokon keresztül következetesen és 

                                                 
361 №87 (1359), №91 (1359), №93 (1360), №96 (1360), №131 (1366), №167 (1368), №300 (1398). 
362 №34 (1338), №60 (1350), №190 (1373), №191 (1373), №192 (1373), №606 (1455) illetve №85 
(1358), №124 (1363). 
363 №97 (1360). 
364 №136 (1366), №407 (1420), №461 (1426), №682 (1472). 
365 №357 (1411), №360 (1411), №385 (1416), №399 (1420), №404 (1420). 
366 Azonos módon fordul elı még két késıbbi esetben: №606 (1455) és №682 (1472). 
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szinte változatlanul használt terminológia tükrében bizton állítható, hogy nem kizárólag sti-

lisztikai eszközrıl van szó. 

d) Határjárás 
63 (1352); 118 (1362); 148 (1367); 220 (1379); 221 (1379); 

270 (1391); 273 (1391); 302 (1399); 383 (1416); 400 (1420); 

405 (1420); 419 (1422); 432 (1423); 448 (1425); 449 (1425); 

450 (1425); 720 (1479) 

Ugyancsak terminológiáját tekintve soroltam külön csoportba azon okleveleket, amelyek ese-

tében a bíróság nem statuere, hanem relinquere, illetve néhány alkalommal relinquere et 

committere igékkel kérte a határjárást követı jogi cselekmény elvégzését és amelyrıl a 

hiteleshely azonos kifejezésekkel jelentett.367 Ezen alkalmakkor valószínőleg egy korábbi 

iktatással már birtokban levı tulajdonos jogainak megerısítésérıl volt szó, a sikeres határjá-

rást tehát privilegiális, ellentmondók jelentkezését pedig idézés és zárt formátumú jelentés 

követte. Lényegét tekintve így az elızı csoportba sorolt esetekkel alapvetıen egyezı jelen-

ségrıl van szó, az eltérı fogalmak okán azonban mindenképpen indokolt ıket külön kezelni. 

A committere igének a határjárással egybekötött iktatásoknál már említett, hasonló helyzetben 

történı elıfordulása pedig tovább árnyalhatja a kifejezés jelentését, bár az idézhetı példák  

ritkasága és szórtsága368 továbbra sem nyújt elfogadható értelmezési lehetıséget. 

e) Eltiltás 
22 (1325); 94 (1360); 133 (1366); 146 (1366); 178 (1370); 
195 (1373); 206 (1374); 215 (1377); 224 (1380); 269 (1390); 

365 (1412) 
A felvallások fajtáinak részletezése során már tárgyalt prohibitio a jogtalanul birtokon belül 

kerültek ellen a jogigény folyamatos fenntartásának és hangsúlyozásának eszköze volt, még-

pedig jóval kisebb költséggel, mint az azonnali perindítás. Bár igazán jelentıs számban ezen 

jogi lépés hiteleshelyi dokumentálása, mint felvallás jelent meg, a XIV. század második felé-

ben néhány alkalommal királyi parancsra tett kiszállás után eszközölt eltiltással is találkozha-

tunk. Ezek — egy megragadható kivételtıl eltekintve — általános, éves parancslevélre (tehát 

egyháziak ügyében) és többnyire zárt formában kiállított oklevelek, amelyek valószínőleg 

mintái voltak a XV. század elejéig igen gyakran hasonló formában kiadásra kerülı, eltiltást 

rögzítı felvallásoknak. Ezt az is mutatja, hogy mindkét típus kiadásának szinte egy idıben, a 

század utolsó évtizedében szakadt vége és jóllehet az éves parancslevelek megfogalmazása 

                                                 
367 Ez alól csupán egy, elgondolkodtató kivétel van, amikor a parancslevéllel ellentétben a csupán tartalmi átírás-
ban fennmaradt jelentés a statuere igét használja — №419 (1422). 
368 №118 (1362), №405 (1420), №419 (1422), №720 (1479). 
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szerint eltiltás a továbbiakban is történhetett volna bírói parancs alapján, a gyakorlatban — 

egy 1412. évi, de már nyílt formában kiállított oklevéltıl eltekintve — erre Pannonhalmán 

1380 után már nem került sor. 

 Néhány esetben az eltiltást vizsgálat (inquisitio) is megelızte, így az errıl szóló jelen-

tés továbblépési lehetıséget is biztosított a pereskedés irányába. Az eljárások ilyen típusú 

párosítás azonban nem nyerhette el a bíróságok tetszését, vagy éppen a hiteleshely számára 

nem volt kifizetıdı, ezért csak ritka kivételként találkozunk velük.369 

 Az eltiltásról jelentı okleveleknek szinte csak a XIV. század második felére kiterjedı, 

rövid korszaka valószínőleg annak tudható be, hogy a királyi ember és a kiküldött napidíja 

okán ezek költsége magasabb volt, mint a felvallásoké, ahol csak az oklevél kiállításának díja 

jelentett kiadást. A jogi erı tekintetében viszont azonos erıvel bírtak. Mivel pedig az eltiltott-

nak nem kellett értesülnie az eltiltásról, a kiszállás mellızhetı volt. Hogy bizonyos esetekben 

a felperes mégis indokoltnak találta az eljárás kérését, arra talán az eltiltott személye adhat 

magyarázatot. Az egyetlen, egyedi parancsra, tehát nem egyházi intézmény érdekében, ráadá-

sul az utolsók egyikeként végrehajtott prohibitio szerint Szántói Kolos fia Jakab neje a Komá-

rom megyei Néma és Tard birtokok használatától Hédervári János gyıri püspököt és testvéreit 

tiltotta el; az asszony talán azt gondolta, hogy a királyi parancsra elvégzett helyszíni eltiltás és 

az arról pergamenre (!) készített jelentés visszatartó erı lesz a jogtalan birtokfoglaló püspök 

és rokonsága ellen. 

f) Tudományvétel 
28 (1332); 33 (1338); 47 (1345); 48 (1346); 49 (1346); 

52 (1347); 55 (1348); 64 (1352); 66 (1353); 77 (1357); 
78 (1357); 80 (1357); 81 (1358); 86 (1359); 95 (1360); 
98 (1360); 100 (1360); 135 (1366); 158 (1367); 159 (1367); 
216 (1378); 217 (1378); 218 (1378); 219 (1378); 223 (1379); 

226 (1380); 228 (1380); 232 (1381); 244 (1382); 246 (1382); 

247 (1383); 249 (1383); 250 (1384); 253 (1385); 261 (1388); 
274 (1392); 278 (1392); 285 (1394); 289 (1395); 292 (1395); 
304 (1400); 307 (1400); 308 (1400); 312 (1402); 322 (1406); 
323 (1406); 324 (1406); 326 (1407); 327 (1407); 331 (1407); 

332 (1407); 338 (1409); 349 (1410); 351 (1410); 352 (1410); 

355 (1411); 356 (1411); 358 (1411); 362 (1411); 363 (1411); 
367 (1413); 370 (1413); 373 (1414); 374 (1415); 381 (1416); 

384 (1416); 386 (1417); 389 (1418); 394 (1419); 420 (1422); 
423 (1422); 440 (1424); 441 (1424); 442 (1424); 443 (1424); 

                                                 
369 №146 (1366), №178 (1370), №206 (1374). 
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458 (1426); 459 (1426); 462 (1426); 466 (1427); 471 (1427); 
474 (1428); 475 (1428); 476 (1428); 477 (1428); 492 (1429); 
490 (1429); 491 (1429); 495 (1430); 504 (1430); 505 (1430); 
507 (1431); 508 (1431); 509 (1431); 510 (1431); 511 (1431); 

515 (1432); 518 (1433); 520 (1434); 521 (1434); 523 (1434); 
524 (1434); 525 (1434); 527 (1421); 528 (1434); 529 (1435); 
530 (1435); 531 (1435); 532 (1435); 533 (1435); 535 (1435); 
536 (1435); 544 (1435); 546 (1436); 547 (1436); 548 (1436); 
549 (1436); 550 (1437); 551 (1437); 554 (1437); 556 (1437); 
557 (1437); 561 (1438); 569 (1444); 570 (1444); 571 (1444); 

572 (1444); 578 (1448); 595 (1453); 600 (1454); 602 (1455); 

605 (1455); 610 (1456); 622 (1458); 626 (1458); 632 (1461); 

637 (1462); 643 (1464); 644 (1464); 652 (1465); 656 (1466); 

671 (1469); 677 (1470); 681 (1471); 694 (1476); 696 (1476); 

707 (1478); 711 (1478); 725 (1480); 734 (1481); 735 (1481); 

737 (1481); 741 (1482); 759 (1485); 785 (1495); 800 (1496); 

811 (1498) 

Az egyszerő tudományvételek végrehajtásáról írt jelentések a pannonhalmi konvent legna-

gyobb számban fellelhetı kiadványai.370 Ez a tény önmagában lehetıvé teszi hosszú idıtávon 

történı vizsgálatukat, bár néhány esetben a jelenségek rögzítésénél többre nem elegendı. Ezt 

tapasztalhatjuk a korábban már részletesen tárgyalt éves parancslevelek 1438 utáni hirtelen 

eltőnése kapcsán, amit ugyan az 1447:XII. cikkely is megerısít, de magyarázatot nem ad a 

rendelkezésre.371 Hasonlóképpen a hiteleshelyek egymással párhuzamosan történı eljárásának 

idıpontját illetıen is csak annak megállapítása volt lehetséges, hogy a XV. század húszas éve-

itıl kezdıdıen elıbb a megyei hatóság, majd a hiteleshelyek is, a korábbi gyakorlattól eltérı-

en, más-más idıpontban tartották vizsgálatukat. Mivel ezen kérdésekkel a korábbiakban már 

részletesen foglalkoztam, most inkább egy, a lista alapján szintén egyértelmő problémát sze-

retnék megvizsgálni: a kizárólag az 1400 és 1444 közötti idıszakra jellemzı, nyílt formában 

kiállított vizsgálati jelentések kérdését. 

 A per kezdetét megelızıen a bírói kiküldött által a felperes érdekében elvégzett tudo-

mányvétel során a meghallgatott személyek vallomása a XIV. századtól kezdıdıen bírt a ma-

gyar perjogban bizonyító erıvel.372 A jogában sértett fél melletti potenciális tanúk kikérdezé-

sét, vallatását a bíróság által kiküldött személyek végezték a per megkezdése elıtt, és a meg-

hallgatottak vallomása szolgált iránymutatásul a bíróság számára. Az inquisitio simplex azon-

                                                 
370 Ezen oklevelek leginkább birtokok, illetve jobbágyok ellen elkövetett hatalmaskodások ügyében keltek. Vö. 
Szakály, Szekszárd 20–22. 
371 Vö. Hajnik, Perjog 288. 
372 Hajnik, Perjog 276–292., különösen 282., 286. 
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ban — akárcsak az Árpád-korra jellemzı alaki tanúbizonyítás, ahol a tanú nem vallomásával, 

hanem csupán személyével erısítette a peres fél állítását — csak elızetes bizonyítás volt, 

amelynek erısségétıl függött a bíróság által megítélt eskühöz felsorakoztatandó eskütársak 

száma. A végrehajtását elrendelı parancslevelet a központi bíróság az illetı megyében eljárni 

hivatott hiteleshelynek (vagy magának a megyének) címezte, amelynek kiküldöttje a minden 

érintett megyebelire kiterjeszthetı vizsgálat lefolytatásánál jelen volt, és amely intézmény 

gondoskodott a bíróságot tudósító oklevél kiállításáról. Ugyanazon ügyben vizsgálat többször, 

több hiteleshely által is elvégezhetı volt, aminek célja a nagyobb bizonyosság megszerzése 

lehetett, bár az 1420-as évekig egy idıben és gyaníthatóan azonos helyen is történt eljárások 

ennek realitását erısen kérdésessé teszik. Mivel csak három tudományvétel egybehangzó állí-

tása volt egyenlı a régi tanúbizonyítással,373 ezért az oklevélnyerınek — különösen az éves 

parancslevelek esetében, ahol a hiteleshelynek kellett a vád alapjául szolgáló jogsértés részle-

tes leírását produkálni — ügyelnie kellett arra, hogy ezek egyezı szöveget mutassanak. 

 A tudományvételek lefolytatásáról készített jelentések a bíróságnak címzett és a bíró-

ságnak ténylegesen meg is küldött iratok voltak,374 amelyek megjelenési formája ebbıl adó-

dóan pecséttel lezárt és címzéssel ellátott litterae clausulae. Az ezen okleveleket idırendben 

mutató fenti lista alapján azonban úgy tőnik, ez a gyakorlat a XIV. század végén megválto-

zott. A kizárólag egyszerő tudományvételrıl jelentı oklevelek esetében túlnyomó többségbe 

kerültek ugyanis 1400-tól a nyílt formában, azaz hátlapra nyomott pecséttel, címzés nélkül 

kiállítottak, amelyek ugyanolyan hirtelen, mint ahogy felbukkantak, el is tőntek, mégpedig 

Zsigmond király halálát követıen, egyidıben tehát az éves parancslevelekkel. Sem egyik, sem 

másik jelenségre magyarázatot adni, csupán a pannonhalmi anyagból kiindulva, még nem 

tudok. Született pátens átírt egyedi és éves parancslevélre történı jelentéskor egyaránt, függet-

lenül a felperes személyétıl és az ügy jellegétıl is. A következı, vizsgálatról és vele együtt 

idézésrıl is jelentı oklevelek csoportját figyelembe véve úgy tőnik, mintha a perbehívás fo-

ganatosításának ténye befolyásolná a kérdéses idıszakban a pecsételési módot. Megállapítani 

azonban csak annyit lehet, hogy a pannonhalmi konvent, amennyiben tudományvétel ügyében 

jelentett, 1400 és 1444 között a nyílt, ha viszont tudományvétel és idézés volt jelentése tárgya, 

inkább a zárt formát preferálta.375 

                                                 
373 Hajnik, Perjog 292. illetve vö. Werbıczy, Trip. II. 32. 2.§ 
374 Szemben például a már tárgyalt, sikeres iktatás tényét rögzítı, privilegiális formában kiállított jelentésekkel. 
375 A 10. táblázat néhány felsorolt adata szerint a gyıri káptalan esetében viszont, aki mind egyedi, mind éves 
parancsra tett vizsgálatot és idézést követıen is adot ki nyílt pátenst, ez másként volt. 
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g) Tudományvétel és idézés (evocatio — citatio) 
137 (1366); 164 (1368); 175 (1369); 188 (1372); 199 (1373); 
225 (1380); 255 (1386); 275 (1392); 284 (1393); 299 (1398); 

391 (1418); 421 (1422); 425 (1422); 426 (1422); 428 (1422); 

454 (1426); 460 (1426); 484 (1429); 498 (1430); 501 (1430); 

585 (1450); 587 (1452); 598 (1454); 599 (1454); 625 (1458); 

630 (1461); 636 (1462); 638 (1462); 646 (1464); 648 (1464); 

649 (1464); 662 (1468); 667 (1469); 679 (1471); 692 (1475); 

723 (1480); 724 (1480); 732 (1481); 736 (1481); 738 (1481); 

755 (1484); 756 (1484); 757 (1484); 758 (1484); 788 (1495); 

797 (1496); 798 (1496); 818 (1499) 

A leginkább hatalmaskodások ügyében tartott vizsgálatok gyakori velejárója volt az idézés, 

amely a párhuzamosan eljáró három intézmény közül a helyileg illetékes feladata volt,376 bár 

a 10. táblázat adatai szerint erre nem minden esetben került sor.377 Az alperesnek a vizsgálat-

hoz kapcsolódóan a bíróság elé történı megidézését éves parancslevél alapján is foganatosít-

hatta a hiteleshely, bár nem ez volt a leginkább jellemzı: az 1367–1437 közötti idıszakot te-

kintve egyszerő tudományvételek esetében 60%, míg tudományvétel és idézés esetében 36% 

az éves parancsokra tett jelentések aránya. A különbség okára a következı, kizárólag idézés-

rıl tett jelentéseket összegyőjtı kategória adhat magyarázatot, amelynek darabjai minden 

esetben egyedi parancsra készültek. Éves parancs alapján tehát önálló idézést végezni nem 

volt gyakorlat, csak vizsgálattal egybekötve, bár ilyen esetben is inkább elınyben részesítették 

a kifejezetten ezen alkalomból kiküldött bírói parancsokat. Az idézésekkel záródó vizsgálatok 

megjelenési formája zárt, mindössze kettı, éppen éves parancsra tett jelentés mutat kivételt. 

 Az alperes bíróság elıtti megjelenését elérni hivatott jogi cselekmény megnevezésére 

alkalmazott terminus változását a korábbiakban már részleteztem. Lényegét tekintve a XV. 

század elsı–második évtizedében kopott ki az addig bizonyos esetekben (iktatás és éves pa-

rancs alapján történı tudományvétel után foganatosított idézésnél) alkalmazott citatio kifeje-

zés és helyette kizárólagos lett az egyéb esetekben (egyedi parancsra történı tudományvétel 

után vagy önállóan végrehajtott idézésnél) addig is szinte egyedüliként alkalmazott evocatio. 

                                                 
376 A bírói parancsra tett eljárások esetében, miként a királyi embernek, úgy a hiteleshelynek is az adott megyébe 
valósinak kellett lennie. Kivételt az országos hatáskörrel rendelkezı négy hiteleshely jelentett illetve azon eset, 
amikor a megyében nem volt ilyen intézmény; továbbá simplices inquisitiones super actibus potentiariis etiam 
per aliorum capitulorum et conventuum propinquiorum testimonia ubilibet exequi possunt. (Werbıczy, Trip. II. 
21.) Az idézéssel egybekötött vizsgálat azonban nem ezen utóbbi katergóriába tartozik, így az ilyen ügyekrıl 
jelentı oklevelek önálló csoportba sorolása — különösen a hiteleshelyi hatókör vizsgálatakor — indokolt és 
szükségszerő. 
377 A párhuzamosan eljáró intézményeket felvonultató táblázat adatai szerint az egyszerő tudományvételeket 
követı idézéseket mindig hiteleshely és soha sem megye végezte, sıt Gyır megye fennmaradt egyéb kiadványa-
iban sem találhatunk idézésrıl szóló jelentést. Vö. Horváth, Gyır megye. 
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A két kifejezés különbségét több, a XIV. század második felében született oklevél hangsú-

lyozza,378 egy, a pannonhalmi konventnek címzett parancslevél viszont az idézés teljes metó-

dusát kifejti: quinis vicibus contra annotatum Stephanum ad terminos legitimos citata, sexto 

vero, ut premittitur, evocata, tandem autem regni consuetudine requirente eoque simplices 

citaciones ac evocaciones consultivas forenses sequi debent proclamaciones.379 A két kifeje-

zés által takart eljárások tehát eltérıek voltak, a különbség pedig nem feltétlenül a Hajnik által 

felvázolt, vidéki illetve országos bíróságok által alkalmazott idézési módokban ragadható 

meg.380 

 A hiteleshelynek egyedi esetre szóló parancsot, bírói megkeresést az egyszerő vizsgá-

latok, valamint az ezekhez kapcsolódó idézések esetében is teljes szövegében átírta a konventi 

jelentés. Ez az eljárás jogosságának igazolását volt hivatva szolgálni, továbbá — mivel a pa-

nasz részletes leírását tartalmazta — könnyebbé tette a jelentés megszövegezését is, hiszen 

csak annak valós voltát kellett igazolni. Kivételként csupán egy eset mutatkozik, mikoris 

egyedülálló módon Komárom megye kikiáltott közgyőlésén eljárva tartott vizsgálatot és idé-

zést a konvent,381 mégpedig Gutori Nagy László pozsonyi várnagy érdekében, Ágoston gyıri 

püspök és társai ellen. Ennek oka, hogy a konvent a pecsétfıjével lezárt parancsot jelentésé-

hez mellékelve küldte vissza a kormányzónak, annak teljes szövegő átírására így nem volt 

szükség. A Komárom megyei helyszín és az elvégzett idézés pedig már egy másik kérdéshez, 

a hiteleshellyel nem rendelkezı megyék közhitelő tanút igénylı feladatainak ellátásáért fele-

lıs intézmény problémájához, a területi hatáskörhöz visz közelebb, ezzel azonban késıbb, 

külön fejezetben kívánok foglalkozni. 

h) Idézés (evocatio — citatio) 
53 (1348); 84 (1358); 101 (1360); 102 (1360); 107 (1360); 

119 (1362); 121 (1363); 140 (1366); 150 (1367); 154 (1367); 

157 (1367); 160 (1367); 161 (1368); 169 (1368); 173 (1368); 

174 (1369); 186 (1372); 187 (1372); 233 (1381); 235 (1381); 

237 (1381); 251 (1384); 276 (1392); 291 (1395); 303 (1400); 

320 (1405); 343 (1409); 348 (1409); 369 (1413); 379 (1415); 

                                                 
378 Pl.: citaciones simplices evocaciones sequi debent consultive (1374 — Károlyi I. 339., idézi: LLMAeH I. 352. 
30. sor), az evocatio fogalmát minden esetben összekötve a consultivus3 melléknévvel: consuetudinaria regni 
lege requirente evocacionem consultivam terne forenses sequi debent proclamaciones (1351 — Zichy II. 449., 
idézi: LLMAeh I. 352. 28. sor), illetve evocaciones consultivas iuxta regni consuetudinem factas trine forenses 
sequi debent proclamationes (1374 — Zichy III. 590.). 
379 №123 (1363)-hoz tartozó megkeresılevél tartalmi kivonatában: DL 87383. 
380 Hajnik, Perjog 189. Bár igaz, hogy Gyır megye hatósága a konventet még a XV. század elején is citálásra 
kérte: №456 (1426). 
381 №587 (1452). 
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380 (1416); 393 (1419); 408 (1420); 409 (1420); 410 (1421); 

411 (1421); 456 (1426); 464 (1426); 472 (1427); 482 (1429); 

496 (1430); 500 (1430); 683 (1472); 740 (1482); 747 (1483); 

751 (1484); 810 (1498) 

Míg egyszerő tudományvételt követıen idézni éves parancs felhatalmazásával is lehetett, ad-

dig önálló idézés lefolytatását már kizárólag egyedi parancs alapján végezte el a hiteleshely. 

Ezek az (egynéhány ritka kivételtıl eltekintve) evocatiók legtöbbször az alperes fél bíróság 

elıtti meg nem jelenése okán a második, harmadik, vagy akár többedik idézést tartalmazzák. 

A legnagyobb számban ezen okleveleknél fordul elı, hogy a hiteleshely a bírói megkeresést 

— mivel ezek a per szinte teljes menetét, az elsı tudományvételtıl és idézéstıl a perhalasztá-

sokon át az esetleges helyszíni eljárásokig részletesen leírják, így terjedelmük jóval az átlagot 

meghaladó — nem foglalta saját kiadványába, hanem azt pecsétfıjével lezárva, mellékletként 

küldte vissza a bíróságnak. A pecsétfıs lezárás és a parancs át nem írása sajnos nem minden 

esetben ragadható meg, mivel a parancsot át nem író jelentések ritkán említik a pecsétfıvel 

való lezárást, a megkeresések eredeti példányai pedig nem minden esetben maradtak fenn. 

i) Megintés 
43 (1341); 46 (1345); 134 (1366); 210 (1376); 483 (1429); 

506 (1431); 568 (1444); 669 (1469); 675 (1470); 716 (1479); 

752 (1484); 779 (1494); 794 (1495) 

Bizonyos kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén a vita elsimítására a bírósági sza-

kaszt, tehát a perbehívást megelızıen is volt mód.382 Megintés (ammonitio) történhetett jogál-

lásukat vitató jobbágyok kötelezettségeik teljesítésére való felhívásakor,383 más jobbágyának 

jogtalan elfogásakor és igásállainak elhajtásakor,384 vagy jogtalan bírói fórum ítélkezése-

kor.385 Az ezen utóbbi csoportba tartozó két Jagelló-kori oklevél mindegyike a Gergely csor-

nai prépost két gyarmati jobbágya felett ítélkezı gyıri helynököt figyelmezteti, hogy a 

malomsoki plébános, mint felperes által a folytatott perben, mivel az non ecclesiasticum, sed 

seculare iudicium kíván, ab ulteriori processu prescripte cause cessare et desistere ... 

causamque ipsam ... in ... curiam nostram regiam ... transmittere debeat et teneatur. Mivel 

azonban sem ennek engedelmeskedni, sem a perbehívásra megjelenni nem volt hajlandó a 

vikárius, ezért a következı királyi parancs ismételten kérte, ut ipse causam ... coram ipso 

motam vel de facto adiudicatam ... in ... curiam nostram regiam ... per suas litteras ipsis 

                                                 
382 Hajnik, Perjog 195. 
383 №43 (1341), №134 (1366) — ezen utóbbi esetben az éves parancslevél recaptivatiót lehetıvé tevı kitételére 
hivatkozva. Vö. a condicionariorum recaptivaciones feladatot a 9. táblázat összefoglalásában. 
384 №46 (1345), №210 (1376), №568 (1444). 
385 №779 (1494), №794 (1495). 
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partibus prefigendas ... transmittere debeat discuciendam, quam, si non seculare iudicium, 

sed spirituale forum concernere agnoverimus, extunc eandem causam rursus in sui 

presenciam remittemus terminandam. A világi és az egyházi bíróságok illetékességi körének 

vitájáról szóló ügy különösen azért érdekes, mivel a helynök joghatóságát megkérdıjelezı 

felperes szintén egyházi ember, mégpedig a csornai prépost. 

 A megintés egységes formulái a XV. század elején tőnnek fel a Pannonhalmának cím-

zett parancsokban. Ezek szerint a királyi ember (ammoneat eundem) dicatque et committat 

eidem verbo nostro regio, hogy teljesítse a felperes által kérteket, qui si fecerit, bene quidem, 

alioquin hívja perbe a megfelelı idıpontra. A megintés együtt járhatott vizsgálattal386 vagy 

eltiltással387 is, a perbehívás (evocatio) lehetısége azonban minden alkalommal megvolt. Az 

egységes belsı megjelenés következménye lesz az egységes külsı is: ezek az oklevelek kivé-

tel nélkül zártak. 

j) Fogott bírák döntése 
103 (1360); 213 (1376); 445 (1425); 538 (1435); 689 (1474); 

802 (1496) 

A bíróságon kívüli peregyezségek túlnyomó többsége a felvallások között található. Ezen 

alkalmakkor — és a XIV. század harmadik harmadától kizárólag így — a felek közös akarat-

tal békéltetı személyek, probi viri döntését elfogadva vetettek véget pereskedésüknek. Fogott 

bírák közbejöttével történı perlezárás ötlete azonban megszülethetett a bíróság elıtt is. Ezen 

esetekben az országos nagybíró damus pro memoria vagy memorie commendamus típusú ok-

levélben388 tudatta, hogy a felek elıtte elhatározták, ügyüket általuk egyelı számban kiválasz-

tott bírákra bízzák,389 akik a meghatározott helyen és idıben a pannonhalmi konvent kikül-

döttje elıtt, quod per ipsum conventum serie presencium ad id transmitti iubemus, döntést 

hoznak. A konvent az oklevélnek megfelelıen aztán kiküldte tanúját, aki visszatérve referált, 

majd a hiteleshely kiállította a bírónak címzett jelentést. A sikerrel záródó eljárásról készített 

és fennmaradt oklevelek szerint a bírák meghatározták a vitás föld felosztásának módját, vagy 

esküt ítéltek meg,390 amelynek végrehajtása újabb eljárást, újabb hiteleshelyi munkát igényelt. 

Az oklevelek megjelenési formája a tartalomtól függött: birtok közös akarattal történı meg-

osztásáról függıpecsétes privilegiális, eskü letételének kötelezettségérıl papírra írt pátens 

született. 
                                                 
386 №568 (1444), №669 (1469), №716 (1479), №752 (1484). Vö. Hajnik, Perjog 196. 
387 №675 (1470), №779 (1494). 
388 №213 (1376), illetve №538 (1465), №689 (1474). 
389 arbitrative composicioni sew ordinacioni sex proborum et nobilium virorum, per easdem partes equaliter 
eligendorum submisissent — №689 (1474). 
390 №213 (1376), illetve №103 (1360), №538 (1435). 



 116 

k) Eskütétel 
24 (1329); 105 (1360); 113 (1361); 145 (1366); 177 (1370); 

242 (1382); 268 (1390); 294 (1396); 372 (1414); 436 (1423); 

485 (1429); 486 (1429); 539 (1435); 541 (1435); 542 (1435); 

543 (1435); 654 (1465) 

Akár fogott bírák, akár kúriai bíróság ítélte meg, a pert lezáró és a vádat bizonyító vagy éppen 

az ártatlanságot igazoló eskü letétele szintén a hiteleshely közremőködésével történt. Akár-

csak az elıbbi kategóriában, a választott döntıbírák tevékenységénél való részvétel esetén, az 

esküknél sem találkozhatunk közvetlenül a konventnek címzett parancslevéllel. A hiteleshely 

eskü letételét bizonyító tevékenysége történhetett a felek fogott bírák döntésérıl tett felvallás-

ra való hivatkozása, tehát egy hiteleshely oklevele alapján391 vagy a megfelelı kúriai bíróság 

damus pro memoria típusú ítéletlevelének rendelkezése szerint, amely utóbbiban az eskü leté-

telének ideje és helye mellett a tanúk kiküldésére felkérendı hiteleshely neve is szerepelt, 

akiket a bíró serie dictarum litterarum suarum per nos ad id transmitti postulasset.392 Az eskü 

letételérıl szóló pannonhalmi jelentés szintén nem a bírónak címzett, hanem damus pro 

memoria formában került kiállításra. Ezen külsı jegyek ellenére azonban mégis, az elızı cso-

portba tartozókkal együtt, a jelentések közé soroltam ezen okleveleket is, mivel a felek nem 

önként, saját szándékukból jelentek meg a hiteleshely elıtt és kérték felvallásuk írásban való 

rögzítését, hanem bírói utasításra, vagy egymásnak tett ígéret alapján történt a megjelenés. 

 Az eskü letételének helyszíne és a hiteleshely szerepe a per tárgyának függvényében 

változhatott. A birtokperben megítélt esküt a vitatott tulajdonú ingatlan helyszínén kellett le-

tenni, amely aktushoz konventi tanú(k) kiküldésére volt szükség. A földre tett esküt 

(iuramentum super terram) megelızıen a vitás birtok határainak bejárására, majd az esküt 

követıen annak iktatására is szükség volt a jogszerő birtoklás feltételeit megteremtendı, ezért 

az eseményen királyi ember jelenléte is nélkülözhetetlen volt. Ilyen alkalmakkor az al- és fel-

peres mellett eljáró egy-egy homo regius mellé két tagját adta a konvent is.393 Ha hiteleshely 

elıtti megállapodás nyomán került sor az esküre, akkor persze királyi ember nem, csak a test-

                                                 
391 secundum continenciam litterarum conventus de Almiad — №24 (1329); iuxta continenciam litterarum 
nostrarum modum et formam arbitrii proborum virorum ... exprimencium — №105 (1360). 
392 №145 (1366). 
393 №145 (1366), №242 (1382) és №485 (1429). Azon alkalommal viszont, amikor Pál bakonybéli apát és két 
társa tett esküt Ganna birtok határainak ügyében, csak egy királyi ember és egy kiküldött járt el — №177 
(1370). 
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imonium jelent meg a helyszínen.394 Egyéb ügyekben viszont a felek és az eskütársak járultak 

a hiteleshely elé, hogy teljesítsék a bíróság által elıírtakat: esküt tegyenek.395 

 A hiteleshelynek címzett közvetlen bírói parancs mellızésének egyik oka az lehet, 

hogy a megítélt eskü letétele nem volt szükségképpen végrehajtandó. Elıfordult, hogy a felek 

közös megállapodással elhalasztották vagy az esküre ítélt alperes nem akarta letenni,396 nem-

ritkán pedig az eskütársak békítıként való közremőködésének köszönhetıen eskü helyett 

megállapodás született: a vitás föld felosztásra került vagy a viszály eldöntését eskü helyett 

inkább fogott bírák döntésére bízták.397 

l) Úriszék 
397 (1420); 435 (1423) 

Ugyancsak bírói ítéletlevél alapján küldte ki a felperes mellé emberét a hiteleshely az alperes 

által, annak hatalmaskodást elkövetı jobbágyai felett szolgáltatandó ítélethozatalra.398 A bir-

tokok ellen elkövetett hatalmaskodások kivizsgálását és az alperes megidézését elrendelı pa-

rancslevelek — jellemzı módon a XIV. század végétıl — az idézés mellett a hatalmaskodás-

ban tevılegesen részt vevı familiárisokat és jobbágyokat illetıen is intézkedtek, amennyiben 

a királyi ember az idézés mellett a birtokos földesúr joghatósága alá tartozó elemek büntetı-

jogi felelısségre vonásának ügyében is meghagyást teljesített.399 Az ilyen esetekben bevett 

oklevélformula (statuere committendo) legelsı elıfordulása a XIV. század közepérıl való, 

aminek koraiságát mutathatja, hogy az Erzsébet királyné nevében kiadott parancs — egyedüli 

kivételként — az ı színe elıtti bíráskodás elrendelését kérte.400 

 Az úriszéki ítélethozatalokat rögzítı hiteleshelyi kiadványok száma — az ezen intéz-

kedéseket elrendelı parancslevelek viszonylagos bısége ellenére401 — a vizsgált idıszakban 

mindössze kettı darab. Ennek oka kereshetı az iratpusztulás mértékében, a csekély jogi ér-

tékkel rendelkezı oklevelek gyors selejtezésében, de az a feltételezés is helytálló lehet, misze-

                                                 
394 №105 (1360), in quo ambe partes contentabantur — №113 (1361), №539 (1435), №541 (1435), №542 
(1435), №543 (1435). A földre tett eskürıl összefoglalóan: Hajnik, Perjog 315–316., 335. 
395 №24 (1329), №268 (1390), №294 (1396), №372 (1414), №486 (1429). 
396 №436 (1423), illetve №294 (1396). 
397 №105 (1360), №113 (1361), №145 (1366), illetve №24 (1329). 
398 ad iudicii et iusticie inpensionem videndam et audiendam per [in causam attractum] ex parte quorundam 
iobagionum ipsorum [actori] fiendam — №397 (1420). 
399 evocet [in causam attractum] contra [actorem] racionem de premissis redditurum ... famulos et iobagiones 
suos eidem statuere committendo — №255 (1386). 
400 evocet [in causam attractum] prefatum Andream captivum coram nobis eidem Georgio statuere committendo 
— №46 (1345). 
401 1386 és 1500 között 27 hatalmaskodás esetében kérte a bíróság a résztvevı jobbágyok fölötti ítélkezést. 
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rint ilyen eljárásokról csak azon esetekben született hiteleshelyi kiadvány, amikor a végrehaj-

tás során valami probléma adódott.402 

m) Köztudományvétel 

176 (1369); 201 (1373); 236 (1381); 809 (1497); 816 (1499) 

A kárt szenvedı felperes és a jogtalan haszonszerzéssel vádolt alperes között a per eldöntése a 

két fél részérıl állított tanúk vallomása alapján, köztudományvétel (communis inquisitio) út-

ján is történhetett.403 A feladatra felkérendı hiteleshelynek címzett bírói parancsot mindkét fél 

megkapta, akik az abban megjelölt napon maguk mellé véve egy-egy királyi embert és egy-

egy hiteleshelyi kiküldöttet, összehívták az ügyükben mellettük tanúskodni tudó szomszédos 

és megyebeli személyeket.404 Az eljárásról jelentı hiteleshelyi kiadvány az egyszerő vizsgá-

lattól eltérı módon név szerint felsorolta a megjelent tanúkat, akik esküt tettek, majd egyen-

ként vallottak az üggyel kapcsolatos ismereteikrıl.405 Köztudomány elvégzése után a 

hiteleshely kiadványában nem írta át a bírói parancslevelet, hanem azt pecsétfıvel lezárva 

mellékelte jelentéséhez. Ilyen típusú parancs éppen ezért csupán egy maradt fenn, mikoris az 

eljárás másnapján a felek újólag megjelentek a konvent elıtt, és ott bemutatták az elızı napi 

köztudományra vonatkozó országbírói megkeresılevelet, majd felvallották peren kívüli meg-

állapodásukat.406 

n) Oklevélbemutatás 
127 (1365); 153 (1367); 155 (1367); 156 (1367); 553 (1437); 

726 (1480); 748 (1483) 

A világi személyek eljárását tanúsító hiteleshelyi kiküldött bizonyos esetekben önálló szerep-

hez is juthatott, királyi ember, sıt fogott bírák vagy eskütársak jelenlétét is nélkülözve. A 

XIV. század közepétıl néhány alkalommal a királyi parancslevél nem a hiteleshelynek szólt, 

hanem közvetlenül az ügyben érintett személynek, a konvent feladata pedig — amint a neki 

                                                 
402 Nem a felperesnek megfelelı ítélet született — №397 (1420); az úriszék elhalasztásra került — №435 
(1423). Ez a feltételezés felveti annak lehetıségét, hogy a felperes mellett a hiteleshelyi kiküldött ugyan minden 
esetben kiszállt, eljárásáról azonban, amennyiben a felperes azt nem igényelte, nem készült írott dokumentum. 
403 A köztudományról részletesen: Hajnik, Perjog 293–300.; Werbıczy, Trip. II. 27–31. 
404 A két királyi ember és a két hiteleshelyi tanú jelenléte nem volt szükségszerő, a maga részérıl bármelyik fél 
lemondhatott róla: ipsis domina et Gregorio nec copiam earundem nobis exhibentibus nec hominem nostrum pro 
parte sua recipientibus, sed eodem Gregorio se ipsum et eandem dominam de hominibus tam vestro, quam 
nostro, quos dictus dominus abbas pro se adduceret, contentari referente una cum Thoma filio Pauli de Peech 
homine sublimitatis vestre fratrem Martinum sacerdotem, commonachum notariumque nostrum ad exequendum 
negocium communis inquisicionis ... transmisissemus pro testimonio fidedignum — №201 (1373). 
405 ad fidem eorum Deo debitam fidelitatemque domino nostro regi et sacre eius regie diademati observandam 
tacto dominice crucis ligno prestantes odio, favore, amore, timore, prece, precio parcium posttergato absque 
scrupulo alicuius falsitatis solum Deum et eius iusticiam ferendo pre oculis more communis inquisicionis 
seorsum et singillatim investigando talem de omnibus et singulis, que in dictis litteris vestris continerentur, 
scivissent, inquisivissent et experti fuissent certitudinis veritatem... — №809 (1497). 
406 №203 (1373). 



 119 

címzett kísérılevél fogalmaz — csak eljuttatni azt a megfelelı címzettnek, majd annak reak-

cióiról jelenteni.407 

 A pannonhalmi konvent hiteleshelyi tevékenysége nyomán fellelhetı, összesen hét 

darab ilyen típusú oklevél két csoportba osztható. A legkorábbi, csupán tartalmi átírásban 

fennmaradt reláció szerint a veszprémi káptalan javainak visszaadása ügyében néhai (Paksi) 

Leusták szlavón bán atyafiait figyelmeztetı oklevél átadása volt a feladat, amely alkalommal 

még királyi ember is szerepet kapott: jelenlétét az esetlegesen ellenszegülık idézésének lehe-

tısége indokolhatta.408 Két másik jelentés szerint a feladat a gyıri püspöknek és tizedszedıi-

nek, illetve Nyúl és Nyúlfül birtok lakóinak a bakonybéli apát tizedszedési jogát megerısítı 

parancs bemutatása volt, amit a konventnek címzett királyi oklevél szerint per hominem 

vestrum ydoneum presente ... homine nostro kellett végrehajtani;409 a fıszereplı tehát itt is a 

konventi kiküldött volt. A negyedik oklevél végül a gyıri püspöktıl és káptalanjától kérte 

egy, szintén a bakonybéli apátot is érintı oklevél másolatban történı kiadását.410 

 A XV. század hasonló típusú darabjai esetében viszont nem találkozunk királyi ember-

rel, a parancslevelekre adott jelentésekbıl kikövetkeztethetıen pedig témájuk is viszonylag 

egységesnek mondható: bírói joghatóságot illetı ügyekrıl szólnak. A Gyır megye hatóságá-

nak bemutatott parancs alapján az a margitszigeti apácák és a gyıri custos perét tette át a kirá-

lyi kúriába, a csornai prépost az elıtte megjelent gyıri püspök és Kanizsai Miklós ügyvédei-

nek ténykedését mondta el, a gyıri helynöknek bemutatott parancs pedig, amelyre az taliter 

respondisset primo suo verbo: „Mentitum est.” a csornai prépost perének a személyes királyi 

jelenlét elé helyezését kérte.411 

o) Oklevélátírás 
194 (1373); 382 (1416) 

A felvallások legutolsójaként tárgyalt oklevélátírások (transumptum) kategóriájába tartozó 

kiadványokhoz hasonlóakat a jelentések között is találunk. A királyi parancs ezen esetekben 

mások érdeklıdésére is számot tartó kiváltságlevél másolatának beszerzését kérte a 

                                                 
407 et quidquid idem ad contenta earundem aliarum litterarum nostrarum dixerint vel responderint, idem nobis 
fideliter rescribatis — №553 (1437). 
408 si necesse fieret, committeret eisdem, ut in octavis Medii Quadragesime tunc venturis iuxta continenciam 
ipsarum aliarum litterarum contra iam dictum capitulum coram sua maiestate comparere debentur et tenerentur 
— №127 (1365). 
409 №155 (1367), illetve №156 (1367). 
410 №153 (1367). Témájából kifolyólag ld. még a következı csoportban is! 
411 №553 (1437), №726 (1480) és №748 (1483). A bírói illetékesség ügyében kiadott litterae preceptoriae 
intézményére vonatkozólag részletesen ld. Hajnik, Perjog 117–118. 
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hiteleshelytıl.412 Ilyen eljárás során a konventi kiküldött szerepe kézzelfoghatóan is bizonyít-

ható, hiszen a bíróságnak küldendı szöveget in quadam cedula papirea per sepedictos regium 

et nostrum homines nobis exinde allata kapta meg a konvent,413 ami minden bizonnyal a 

testimonium által a helyszínen elkészített másolatot jelentette. Persze a királyi ember jelenléte 

sem volt mellızhetı, mert a kérést teljesíteni vonakodók esetében a megintés, illetve az idézés 

foganatosításának lehetıségét helyezte kilátásba a parancs. 

 Lényegét tekintve ide sorolható az elızı csoport egyik, onnét kissé kilógó darabja is. 

A pannonhalmi konvent embere által a gyıri püspöknek és káptalanjának kézbesített királyi 

(és királynéi) parancs egy, a püspök birtokában414 levı oklevél másolatát kérte kiadni. A 

hiteleshely kizárólagosan közvetítı szerepe, és az oklevélbirtokos püspöknek közvetlenül 

címzett parancslevél oka a gyıri káptalan hiteleshelyi szerepében keresendı, amelynek a kért 

transumptum kiadását el tudta (volna) végezni,415 mellızve a pannonhalmi hiteleshely ilyen 

jellegő munkáját. 

5.) – A hiteleshelyi hatókör II. 
Miként a felvallásoknál, úgy a jelentések esetében is fontos kérdés a hiteleshely hatósugará-

nak vizsgálata. A két eltérı típusú kiadvány ezen szempontú elkülönítését a szakirodalom már 

régóta evidenciaként kezeli,416 a felismerés gyakorlatba való átültetésére és az esetleges elté-

rések kimutatására azonban még nem került sor. 

 A birtokjoggal kapcsolatos felvallások esetében eldöntendı kérdésként merült fel, 

hogy a felvalló lakhelyét vagy a felvallás által érintett területet vegyük figyelembe a lokalizá-

lásnál. Hasonló probléma a jelentéseknél is adódik, bár a középkori szokásjog megfogalmazá-

sa bizonyos mértékig egyszerősíteni látszik a helyzetet: a bírói parancsok végrehajtásánál való 

jelenlét azon hiteleshelynek a feladata, amelyik a végrehajtás helyszínéül szolgáló vármegyé-

ben található.417 Bizonyos, konkrét birtokhoz kötött eljárások esetében (iktatás, határjárás, 

földre tett eskü) így egyértelmő, melyik település ábrázolandó a térképen. Tudományvételek 

                                                 
412 copiam memorati privilegii sub vestro vel alterius credibilis collegii sigillo — №194 (1373); paria 
predictarum litterarum donacionalium et metalium — №382 (1416). 
413 №194 (1373). 
414 scirent privilegium ... pertinencias et metas possessionis Meger in se concludens, cuius predicte vestre et 
reginales littere facerent mencionem, in scrinio dicti domini episcopi in conservatorio ecclesie simul cum aliis 
instrumentis eiusdem haberi — №153 (1367). 
415 in specie, alioquin tenorem eiusdem totalem sub sigillo ipsorum capitulari transsumptum presente testimonio 
nostro ad hoc deputato ... assignare vel per eorum hominem ... vobis et predicte domine regine transmittere — 
№153 (1367). 
416 Kumorovitz, Lelesz 4–5. külön összeállítást közöl a felvallások és a külsı eljárások által érintett területrıl. A 
két jogosultsági területet elválasztja egymástól Szentpétery, Oklevéltan 216–217. is, legutóbb pedig Borsa, A 
hiteleshelyekrıl 103. hívta fel a figyelmet a két terület elkülönített kezelésére. 
417 Werbıczy, Trip. II. 21. 
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alkalmával azonban — mikoris legtöbbször csak a vizsgálatnak helyszínt adó megyé(ke)t ne-

vezte meg a jelentés — már elgondolkodhatunk, de indokoltnak látszik azon földrajzi egység 

(több falu esetén mindegyik) térképre vitele, amelyhez a vizsgált eset kötıdött. 

 További kérdésekkel szembesülhetünk az idézések kapcsán. Ezen alkalmak jelentıs 

részénél ugyanis nem a kárt közvetlenül okozó jobbágyokat, hanem földesurukat idézte meg a 

hiteleshelyi kísérettel eljáró királyi ember: András zirci apát zirci familiárisainak és jobbágya-

inak hatalmaskodása okán in theloniaria porcione sua, in Iaurino habita domoque thelonaria 

ibidem habita, a gyıri káptalan pedig nagynyúli jobbágyainak erıszakoskodása miatt de 

porcione ipsorum possessionaria in dicta NagNywl habita idéztetett meg, tehát korántsem az 

egyházi intézmény helyszínén.418 A tudományvételekhez kapcsolódó perbehívások esetében 

tehát a vizsgálati helyszín (a felperes birtoka) mellett az idézés helyszíne (az alperes birtoka) 

is térképre kell, hogy kerüljön. Ezen eljárások kapcsán, akárcsak az iktatások, határjárások 

vagy oklevélbemutatások alkalmával, a hiteleshely egyedüliként járt el, kizárólagosan jelen-

tett a végrehajtásról. Egyszerő tudományvételeknél, a párhuzamosan eljáró intézmények ese-

tében azonban nyilvánvaló, hogy a hiteleshelyi hatóköröknek többszörösen is át kellett fedni-

ük egymást, így a jelentéseket a területiség kérdésének vizsgálatához szükségképpen két cso-

portra kell osztani: a pannonhalmi konvent által idézés nélkül végrehajtott egyszerő tudo-

mányvételek, ahol más hiteleshelyek is érintettek (lehettek) az eljárásban, valamint a többi, 

kizárólagosan Pannonhalma által teljesített eljárás.419 

 Ugyanitt kell, hogy említést tegyek egy másik, a hiteleshelyi hatókört befolyásoló té-

nyezırıl. A pannonhalmi konventtıl peres ügyükben relációt szerzı oklevélnyerık egy cso-

portja a környékbeli, közhitelő munkát szintén folytató egyházi intézmények közül került ki. 

A vizsgálat alá vont eljárások egy részében tehát, miközben a pannonhalmi konvent valamely 

szomszédos hiteleshely területén látszik tevékenykedni, igen gyakran éppen annak az intéz-

ménynek az érdekében járt el, és helyettesítette azt saját ügyében.420 Az ilyen típusú eljárások 

kérdése és a szomszédos hiteleshelyek egymás jogérvényesítését segítı eljárása természetesen 

csak akkor lenne pontosan vizsgálható, ha ezen hiteleshelyek kiadványainak és az egymás 

ügyeiben kelt jelentéseknek győjteménye a pannonhalmi konventéhoz hasonló módon rendel-

                                                 
418 №425 (1422), №625 (1458). Egy-egy oklevél bemutatása miatt Kálmán gyıri püspököt annak Macsó nevő 
birtokán [№160 (1367)], László turóci prépostot pedig Nagyécsen, in qua predicta ecclesia de Turuch 
porcionata fore dinoscitur [№235 (1381)] hívták perbe. 
419 A jelentések csoportosítása már ezen szempont figyelembevételével történt, ld. a III. B 4. f) és g) fejezeteket! 
420 Pozsony megyében a pozsonyi káptalan [№292 (1395), №307 (1400), №308 (1400), №322 (1406), 
№323 (1406), №324 (1406), №358 (1411), №363 (1411), №462 (1426), №477 (1428), №492 (1429), 
№491 (1429)] és a gyıri káptalan [№304 (1400)] érdekében, Sopron megye nyugati felében a csornai prépost 
ügyében [№367 (1413)], Veszprém megye délkeleti csücskében pedig a veszprémi káptalan ügyében [№549 
(1436)] járt el Pannonhalma. 
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kezésre állna; ezek hiányában egyelıre csupán a probléma tényének rögzítését tudom meg-

tenni. 

 A fentebbi megjegyzések figyelembevételével az 1321 és 1500 közötti, vizsgált idı-

szak jelentéseit, a felvallásokkal azonos módon, öt metszetben vetítettem térképre. A számbeli 

gyarapodáson túl így érzékelhetıvé vált a hiteleshely vonzáskörzetének idıbeli alakulása, bár 

igazán szembeszökı változást — akárcsak a fassiók esetében — az 1352-vel záródó és az 

1353-mal kezdıdı idıszakok között várhatnánk, aholis a jelentések számát illetıen legna-

gyobb az egy évre vetített különbség. 

 
Évkör Évek száma Jelentések száma Jelentések/évek 
1321–1352 32 19 0,59 
1353–1386 34 113 3,32 
1387–1437 51 181 3,55 
1438–1490 53 99 1,86 
1491–1500 10 16 1,60 

 12. táblázat: A térképre vetített évkörök jelentéseinek száma 

 
 Térképen ábrázolva tehát a pannonhalmi konvent testimoniumai által felkeresett hely-

színeket, megkapjuk a hiteleshely 1321 és 1500 közötti földrajzi hatókörét, pontosabban azon 

két terület kiterjedését, ahol egyedüliként, illetve más közhitelő intézménnyel párhuzamosan 

kiszállva járt el a konventi tanú által kísért királyi ember. A 2. térképen látható települések 

elhelyezkedése a felvallások adatai alapján készítettéhez hasonló: többségük leginkább Gyır, 

Komárom és Veszprém megyék területére koncentrálódik, de az Anjou-korban a távoli Zala, 

sıt Somogy és Tolna megye egy-egy helyneve is felbukkan. Már rögtön az elsı idımetszet-

ben érdemes megfigyelni az eljárások szórtságát, ami az esetek kis száma ellenére az intéz-

mény fontosságát mutathatja. A Zala, Vas és Sopron megyei ügyek mellett a XIV. század 

második felében tőnnek fel a Balatontól délre esı települések nevei, bár csak rövid idıre. 

Zsigmond király uralkodása alatt a pannonhalmi hiteleshely külsı mőködésének érzékelhetı 

súlypontja Gyır és Veszprém megyékre tevıdött át, hogy aztán a következı idıszakban, ki-

sebb mértékben ugyan, de még tovább változzon. A Sopron megye nyugati szélén korábban 

— leginkább a Kanizsaiak érdekében — végzett eljárások sora a XV. század második felében 

szőnt meg. Ennek, és az onnét korábban érkezı felvallók elmaradásának oka valószínőleg az 

1393-ban meginduló csornai hiteleshely mőködésében keresendı.421 A déli és nyugati terüle-

tek elvesztésével párhuzamosan azonban egyre gyakrabban fordultak meg pannonhalmi ki-

küldöttek Komárom megyében, mégpedig annak mind a dunántúli, mind a vágközi részén, sıt 

                                                 
421 Szakály, Szekszárd 45. 11. j. 
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néhány alkalommal még azon túl is. A Hunyadi-kori állapotok aztán már a vizsgált korszak-

ban végéig, 1500-ig fennállónak tekinthetık. 

 A hiteleshelyi földrajzi hatósugara tehát, úgy tőnik, fokozatosan változott (=csökkent) 

és a XV. század közepén — vagy talán már Zsigmond uralkodásának utolsó évtizedeiben — a 

felvallásoknál tapasztalttal azonos kiterjedésővé vált. Nem feledkezhetünk meg azonban az 

eljárások minıségbeli különbözıségérıl; a korábban is említett két csoport helyszíneinek egy-

mástól való elválása bizonyos idıszakokban a térképen is jól kivehetı. A pannonhalmi kon-

vent tanújának kíséretében eljáró királyi ember által kizárólagosan elvégzett parancsvégrehaj-

tások helyszíneit jelölı fekete pontokat, a hiteleshely „törzsterületét” jelentı területet északi, 

nyugati és déli irányban is külsı győrőként veszik körbe azon települések, ahol a konvent 

csak az egyszerő vizsgálatot végzı három (vagy két) hiteleshely egyik, mégpedig nem az idé-

zést is végrehajtó tagjaként vett részt. Ezen, Pannonhalmától távolabbi — más megközelítés-

ben: a Pannonhalmával „szomszédos” hiteleshelyekhez közeli — területek alkotják a konvent 

tágabb értelemben vett hatókörét. A XIV. század végétıl az önálló eljárást igénylı parancsok 

végrehajtását illetıen a pannonhalmi konvent szerepe Sopron megyében ugyan visszaszorult, 

tudományvételek alkalmával azonban, mint második hiteleshely, a továbbiakban is volt fel-

adata. Hasonlóképpen alakult a helyzet Veszprém megyében, tehát a veszprémi káptalan terü-

letén a Hunyadi-korban, míg a Pozsony megyei eljárások jó részét szinte a kezdetektıl ilyen 

jellegő megbízások jelentették.422 

 A megragadható változások XIV–XV. század fordulójához kötése tovább erısítheti azt 

a feltételezést, amely már a felvallások kapcsán is megfogalmazódott. Ezek szerint Zsigmond 

király uralkodása alatt — köszönhetıen a központi hatalom tudatos, a rendszert egységesebbé 

tenni kívánó szándékának — a hiteleshelyi szervezet mőködése átalakult. Ez a változ(tat)ás 

közvetlen módon is megragadható a törvények szövegében,423 vagy legalábbis sejthetı, de a 

hiteleshelyi kiadványok nyújtotta információk alapján tett megállapítások biztosabbá teszik 

vélekedésünket. 

 A térbeli változások idejének pontosabb rögzítéséhez a mellékelt térképeken alkalma-

zottnál szőkebb intervallumok vizsgálatára lenne szükség, dolgozatomban azonban ezt két 

okból nem tartottam kivitelezhetınek. Egyrészt bizonyos idıpontokat mindenképpen cezúrá-

nak kellett tekintenem a hiteleshely életében, így ezek rögzítése adott volt. Jóllehet politikai 

                                                 
422 A különbözı eljárások térbeli elkülönülése leginkább a 2c.) és 2d.) térképeken észrevehetı. 
423 A hiteleshelyi testimoniumok és a királyi emberek személyével, az eljárások és az oklevelek és díjaival Nagy 
Lajos 1351. évi rendelkezése után (1351:XXI. és XXII. cikkek — DRH 1301–1457. 137–138.) Zsigmond fog-
lalkozott részletesen, sıt a XIV. századi szabályozásnál is jóval kimerítıbben: 1415/1417 (Prop.) — DRH 1301–
1457. 401–402.; 1417 — uo. 235–236.; 1435:VIII–X. — uo. 266–269. 
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események nem gyakoroltak közvetlen hatást a hiteleshelyi munkára, a központi hatalomban 

bekövetkezett változások azonban — leginkább éppen a bírói megkeresések terén — érezhe-

tık voltak, igen gyakran éppen a közállapotok bizonytalanságából adódóan. A másik szem-

pont viszont a konvent bevezetıben már hangsúlyozott viszonylag alacsony kiadványszámá-

nak figyelembe vételét jelenti: a vizsgáltnál részletesebb idıbeli bontás az egyes korszakokon 

belül vizsgálható esetek és a térképen ábrázolható települések számát jelentısen csökkentette 

volna, ami pedig a változások vizsgálhatóságát veszélyeztetné. 

 A hiteleshelyi hatókör jelentések esetében történı folyamatának megértéséhez persze 

ugyancsak fontos lenne a környékbeli hiteleshelyek tevékenységének hasonló szempontú fel-

dolgozása. A gyıri, az esztergomi és a veszprémi káptalanok, valamint a csornai konvent mő-

ködésének vizsgálatát követıen ténylegesen is meg lehetne húzni a hiteleshelyi mőködés terü-

leti határait, illetve az átlagostól eltérı esetek értékelésével megállapítani, milyen tényezık 

játszhattak szerepet a közhitelő testületek szolgáltatásait igénybe vevı felek intézményválasz-

tásakor, a hiteleshelyek mőködési körének kialakulásakor. 

6.) – Összefoglalóan a jelentésekrıl 
A pannonhalmi hiteleshely vizsgált idıszakban végzett munkájának több, mint felét relációs 

tevékenysége teszi ki,424 bár ha a jelentések számát a felvallásokéval az egyes korszakokban 

is összevetjük, úgy tőnik, ez a megállapítás csak 1437-ig helytálló, és a XV. század második 

harmadától az arány megfordul. Az 1438 és 1457 közötti éveket szem elıtt tartva ezen nem is 

csodálkozhatunk, hiszen az Albert király halálát követı polgárháborús helyzet, a központi 

bíróságok mőködésének hiánya a hiteleshelyeknek címzett bírói parancsok számát is jelentı-

sen csökkentette. 

 A központi hatalom megszilárdulását, Hunyadi Mátyás trónra kerülését követıen 

azonban nem állt vissza a Zsigmond uralkodása alatt hosszú ideig produkált relatiós kiad-

ványszám, ami különösen azért érdekes, mert 1471-ben a király a többi, közhitelő tevékeny-

séget folytató monostorral együtt Pannonhalmát is királyi kegyuraság alá vette,425 minek kö-

vetkeztében éppen ezen hiteleshelyek mőködésében várhatnánk mennyiségi fellendülést. En-

nek elmaradása azonban Pannonhalma esetében talán ismét egy, az Árpád-kor vonatkozásá-

                                                 
424 Ld. a 7. táblázat adatait! 
425 1471:XVIII. (DRH 1458–1490. 197.) Az indoklás szerint erre azért volt szükség, mivel multe incommoditates 
eveniunt ab eis regno et regnicolis, quod suos patronos fovent et sigillo suo in favorem illorum libere uti non 
possunt. A királyi kegyuraság tehát elsısorban a felvallások terén tapasztalt visszaéléseket volt hivatva megszün-
tetni, bár egy hiteleshely megbízhatóságának növekedése a hozzá érkezı bírósági megkeresések számának gya-
rapodását is hozhatta volna. 
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ban már megfogalmazott tétellel magyarázható:426 a királyi kegyuraság alatt levı apátságról 

— amelynek élére 1472-tıl, Vitéz János adminisztrátor halálát követıen Mátyás nem nevezett 

ki senkit, hanem élete végéig saját kezében tartotta azt427 — gondoskodott az uralkodó, fon-

tosnak tartotta azt megfelelı módon mőködtetni, hiszen jelentıs építkezésekkel is gyarapítot-

ta.428 Ez a tény, az egyházi mőköd(tet)és hangsúlyossá válása pedig azt is jelenthetné, hogy 

lakóit is igyekezett megóvni a környékbeliek ügyes-bajos dolgaival való foglalkozástól: nem 

szorgalmazta oly’ mértékben a bírósági megbízások Pannonhalmának történı címzését, mint 

azt tapasztalhatjuk a század elsı harmadában, Zsigmond uralkodása idején. A királyi szándék 

mellett azonban nem feledkezhetünk meg a bírósághoz forduló felek szerepérıl sem, hiszen 

az eljárás igazolására felkért hiteleshely kiválasztása, jóllehet a bírósági oklevél nevezte meg, 

nagy valószínőséggel a parancsot kieszközlı felperes feladata volt. Ennek indoka a szintén a 

parancsban felsorolt, vagylagosan választható királyi emberek listájának összeállításával azo-

nos tırıl ered.429 Feltételezhetjük, hogy a környékbeliek a monostor királyi jellegének erısö-

dése okán kisebb arányban kérték ügyeik pannonhalmi tanúság melletti elvégzését, bár ez 

mindenképpen a környékbeli hiteleshelyek fokozottabb terhelését is maga után vonta volna. 

 A Pannonhalmával szomszédos közhitelő intézmények mőködésének feldolgozása 

ugyan még várat magára, a MOL adatbázisa alapján azonban úgy tőnik, a csökkenı pannon-

halmi kiadványszámot az ı okleveleik mennyisége sem kompenzálja, sıt éppen ellenkezıleg. 

Dolgozatom 1. ábrájának adatai alapján megállapítható, hogy a hiteleshelyek 1320-tól szinte 

folyamatosan emelkedı oklevéltermelése az 1440-tıl 1446-ig tartó kedvezıtlen közállapotok-

nak köszönhetı látványos csökkenés után éppen az 1470 és 1490 közötti idıszakban esett 

vissza újra — vagy legalábbis stagnált a korábbi tendenciához képest —, ami a pannonhalmi 

gyakorlatban is nyomokat hagyott. Ezen jelenség tehát nem helyi sajátosság, okait így inkább 

országos szinten kell majd vizsgálni. 

 Dolgozatom megállapításai, a jelentések vonatkozásában is, a pannonhalmi konvent 

közhitelő kiadványaira hivatkozva születtek, jóllehet bizonyos tekintetben azért szélesebb a 

felhasznált források köre. A bírói megkeresések, királyi parancsok alapján teljesített 

hiteleshelyi eljárások egyik, arányait nézve nem is szők csoportja ugyanis több intézményt 

érintett: az egyszerő tudományvételek alkalmával általában két hiteleshely és egy megye vizs-

gálódott ugyanazon ügyben, majd referált a kúriába. Ezen eseteket felderítve így több forrás-

ból, bıvebb képet nyerhettem, ami részben pótolta a vonatkozó szakirodalom hiányát. A teljes 

                                                 
426 Szovák, Kezdetek 427. 
427 PRT III. 59–60. 
428 Papp, Késı gótikus építkezések 261. 
429 Vö. Engel, Királyi emberek 83. 
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kép megrajzolásához persze szerencsés lenne, ha több, esetleg éppen Pannonhalmához közeli 

hiteleshely mőködésérıl is hasonló szempontú feldolgozás készülne. A szomszédos, szintén 

közhitelő tevékenységet folytató egyházi intézmények mőködésének kérdése azért is fontos, 

mert Pannonhalma relatióinak jelentıs részét éppen ezen káptalanok ügyében adta ki. A XV. 

század egyik leggyakoribb ügyfele a csornai prépostság volt, amelynek apátja Baráti birtoka 

kapcsán többrendbeli pereskedést folytatott a gyıri káptalannal és a szútori nemesekkel,430 de 

hasonlóképpen sok (fıként XIV. századi) kiadvány foglalkozik a veszprémi püspök és kápta-

lan ügyeivel, vagy éppen a pozsonyi káptalan birtokain tartott vizsgálatokkal. A hiteleshelyi 

mőködés elvi kereteirıl és földrajzi határairól teljesebb képet kaphatnánk, ha ezen intézmé-

nyek Pannonhalma érdekében végzett mőködését is áttekinthetnénk. Ennek hiányában megál-

lapításaimat inkább viszonylag széleskörő forrásbázison alapuló feltevéseknek tekintem, ame-

lyek valósághoz való viszonya további, a pannonhalmi konvent hiteleshelyi mőködésén túl-

mutató vizsgálatok hozadékától függhet. 

                                                 
430 Szintén fontos ügyfél volt a Gyır és Veszprém megyében is több birtokkal rendelkezı bakonybéli monostor, 
amely egy-egy, monostora birtokainak visszaszerzése okán pereskedni sem rest apátja idejében szinte napi ven-
dég volt Pannonhalmán (vö. PRT VIII.); ez az intézmény hiteleshelyi tevékenységet azonban csak 1351-ig foly-
tatott. 
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IV.) — Eredmények és kérdések 
A monostori hiteleshely mőködésének lehettek, sıt voltak is korlátai. Mindenek elıtt nem 

szabad megfeledkeznünk a Szent Benedek Regulája szerint élı szerzetesközösség és a külvi-

lág kapcsolatának kérdésérıl, akár a monostorban felvallásra megjelenı környékbeliek, akár a 

parancsra kiszálló, és néha több, mint egy napot a monostor falain kívül tartózkodó rendtagok 

tekintetében.431 Ha azonban ez elvi akadályt is jelenthetett volna, a mindennapok gyakorlatá-

ban ennek semmi nyomát nem tapasztalhatjuk, és miként a többi monasztikus keretek között 

élı hiteleshely esetében, úgy Pannonhalmán sem gátolta a hozzájuk forduló világiakkal való 

kapcsolattartást.432 

 Mivel a hiteleshelyi intézményt mőködtetı egyházak számára az oklevélkiállítás bevé-

teli forrást jelentett, ezért nem meglepı, hogy majd’ minden káptalan illetve konvent folyta-

tott ilyen jellegő tevékenységet, vagy legalábbis kísérletet tett erre.433 A kisebb, esetleg ma-

gánkegyúri kézen levı egyházak befolyásolhatósága okán azonban néhányuk közhitelessége 

megkérdıjelezhetı volt, ezért a királyi hatalom a jogtalan elınyszerzést akadályozni próbálva 

már az 1300 körüli királyi tanácsi határozatok néven ismert törvénykezési emlékben rögzítette 

a hiteleshelyi kiküldöttek eljárási díjait, illetve maximalizálta az — ekkor még kizárólag per-

gamenre írt — oklevelek kiállításáért fizetendı összeget.434 Hasonló szándékú volt Nagy La-

jos király rendelete, amely 1351-ben kimondta a kisebb konventek hiteleshelyi mőködésének 

tilalmát,435 majd 1353-ban ezt foganatosítandó az uralkodó a királyi kancelláriának bemutatott 

pecsétek közül csak azon egyházakét adta vissza, amelyek mőködése megbízhatónak bizo-

nyult.436 Ez a központi reform Pannonhalma esetében azt jelentette, hogy a környékbeli 

konkurrencia megritkult és Szent Márton-hegyi monostor elfoglalhatta a közhitelő intézmény-

rendszerben azt a helyet, amelyet a vizsgált idıszakban — vagy akár tovább tekintve, egészen 

középkori mőködésének végéig, 1585-ig — sikerült is megıriznie. 
                                                 
431 A több napig távol levı kiküldöttekre példa az 1361. március 3-án egy fogott bírák által elrendelt eskü letéte-
lére a Sopron megyei Mártonháza templomában a felek mellett megjelenı hiteleshelyi tanúk (tartalmi átírásról 
lévén szó, sajnos nem biztos, hogy feltétlen szerzetes rendtagokról is van szó), akik a következı nap be is járták 
az esküben érintett földet — №112 (1361), vagy az 1511. június 9-én Komárom megyében tudományvételen, 
majd a következı nap ugyanott az alperes idézésénél is jelen levı Péter szerzetes — DF 274201 (1511). A Regu-
la és a hiteleshelyi munka kapcsolára ld. Kıfalvi Tamás, A pécsváradi konvent külsı hiteleshelyi tevékenységé-
nek fıbb jellemzıi 1526-ig. In: Tanulmányok a középkori magyar történelembıl. Szeged, 1999. 65–73., különö-
sen 69–73. 
432 A hiteleshelyi kiküldöttekrıl részletesebben ld. a relációkkal foglalkozó fejezetben. 
433 Hogy ezen XIII. század elején kialakuló tevékenységbıl a bencés, premontrei és johannita konventek mellett 
a ciszterciek kimaradtak, az részben éppen konventi pecsétük hiányával magyarázható: Solymosi, Hiteleshely. In: 
KMTL 263–264., illetve Uı, Észrevételek 242–243. 
434 Szentpétery, Oklevéltan 124.; A XIX. cikkely: DRH 1301–1457. 395–396., illetve DRMH I. 74–75. 
435 1351:III. cikk: minuti etiam conventus ab emanatione litterarum suarum super perpetuatione possessionum 
conficiendarum cessent et eorum sigilla omni careant firmitate. (DRH 1301–1457. 131.) 
436 Az 1353. évi pecsétrevízióra vonatkozóan ld. Hajnik, Perjog 348. és Szentpétery, Oklevéltan 214–215. 
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 A dolgozat a pannonhalmi konvent hiteleshelyi kiadványaira támaszodva néhány 

olyan kérdést igyekszik megfogalmazni, melyekkel a szakirodalom ezidáig érdemben nem 

foglalkozott. Ennek oka mindenek elıtt módszertani eltérésekben keresendı. Az egyes intéz-

mények tevékenységét vizsgáló tanulmányok — talán terjedelmi okokból — leginkább a köz-

hitelő mőködés kialakulásának a XIV. század közepével záruló korszakát vizsgálják, ezért 

aztán szerzıik bizonyos általam megfogalmazott problémákkal nem is szembesülhettek. A 

teljes középkori tevékenységet feldolgozó néhány, kivételesnek számító munka viszont in-

kább összefoglaló ismereteket próbál meg nyújtani és fıként az általános jelenségek megra-

gadására összpontosít, a részletek vizsgálata ezért maradhatott el. Jóllehet mindegyik feldol-

gozás az adott hiteleshely által szerkesztett kiadványok szövegét tekinti elsıdleges forrásnak, 

ezek felhasználási módja — legtöbb esetben — inkább csak közvetett: a tanulmányok szerzıi 

alapvetıen az oklevelekbıl kivonatolt regeszták alapján dolgoztak, így fıként az oklevelek 

nyújtotta tartalmi információkra koncentrálnak, és a szövegek filológiai megközelítése, az 

oklevelek külsı szempontok szerinti vizsgálata jóval kisebb teret nyerhetett. Ebbıl következı-

leg aztán megint csak nem tudtak eljutni bizonyos jelenségek rögzítéséig, kérdések megfo-

galmazásáig. 

 A hiteleshelyi munka részleteinek megismeréséhez az intézmény kiadványain keresz-

tül vezet az út. Az egyes oklevelek által közölt információk azonban a mindennapi gyakorlat 

rutinját, a mőködés évszázadosan rögzült hagyományának apró mozzanatait nem jelenítik 

meg olvasójuk számára, mert azokkal az ügyben érintett felek amúgyis tisztában voltak, és 

mert a jogi tartalom mellett azok nem bírtak jelentıséggel. Megfogalmazásuk csupán devian-

cia esetében zökken ki szokott medrébıl. A hiteleshelyi kiadványok tehát legtöbbször nem 

tájékoztatnak bennünket az eljárás részleteirıl, csak sejtetni engedik a tartalom rögzítésének 

körülményeit.437 Egyes oklevelek alapján tehát nem tudjuk rekonstruálni a teljes rendszert: 

általánosításunk hibákat szülhet és nem találhatjuk a helyes választ, ha a problémára rávilágító 

kérdést sem tudjuk megfogalmazni. Több oklevél részleteinek aprólékos összevetése már kö-

zelebb visz a valóság megismeréséhez, és ha a sztereotip vagy csak annak tőnı formulák rez-

                                                 
437 Nem tudjuk például, hogy a hiteleshely elıtt megjelenı személyek felvallása hol és milyen módon történt. 
Valószínőleg, mivel a bevett gyakorlattól erısen eltért, ezért tartotta fontosnak megjegyezni az esztergomi kápta-
lan is 1508-ban, hogy ad audiendam infrascriptam fassionem iudei Mandel Fekethe nuncupati, Bude residentis 
in castro Strigoniensi ante porticum ecclesie nostre pro tunc existentis venerabiles dominos Gregorium de Pesth 
in decretis licenciatum et Iohannem de Waradius rectorem capelle Sacratissimi Corporis Christi in prefata 
ecclesie nostra fundate ac Demetrium de Nyas decretorum doctorem socios et fratres nostros concanonicos ... 
transmisissemus — DL 46842. 
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zenésnyi eltéréseit összehasonlítva kérdéseket tudunk feltenni, akkor talán közelebb juthatunk 

a dokumentumokat létrehozó intézmény mőködésének megértéséhez is. 

 A pannonhalmi oklevelek összegyőjtése és a bennük található, vagy hozzájuk kap-

csolható adatok részletes táblázatba rendezése esetenként öncélú vállalkozásnak tőnhet, kü-

lönbözı formájú aláhúzott és bekeretezett betők és számok színes halmazának. Dolgozatom 

elsıdleges eredményének nem a középkori hiteleshelyek mőködését érintı új megállapításo-

kat tartom, mint inkább több száz oklevél egy-egy apró elemébıl összeállított táblázatok ada-

tai alapján megfogalmazott problémákat, észrevételeket és talán továbbgondolásra is késztetı 

kérdéseket. Nem állíthatom biztosan, hogy a rögzített jelenségek mögött általános tendenciák 

húzódnak; lehetséges, hogy csupán helyi sajátosságokról van szó. Az 1351/53-as évek kor-

szakhatárként való értelmezését érintı, disszertációm elején felvetett kérdés kapcsán is csak 

annyi állapítható meg, hogy a hiteleshelyi munkában — a pannonhalmi kiadványok alapján 

— nem mutatható ki semmiféle változás, talán csak a területi hatáskört illetıen, ami viszont a 

viszonylag alacsony oklevélszám okán konkrétan nem körvonalazható. Ha cezúrát kellene 

találnom, akkor sokkal inkább a Zsigmond-korban, a XV. század elsı évtizedeiben keresném 

azt, amely törvényekben is megragadható, és sok esetben a mindennapi gyakorlat szintjén is 

tapasztalható változást hozott. Az idıpont közelebbi megállapítása, illetve a reform mibenlét-

ének részletei azonban még vizsgálandók. 

 A disszertáció elkészítésekor mindvégig problémaként merült fel a vizsgált okleveles 

anyag alapján tett megállapítások kontrollálhatóságának kérdése. Mivel ezidáig egyetlen más 

hiteleshely késıközépkori tevékenységének ilyen alaposságú feldolgozása nem készült el, sıt 

ezen idıszak tekintetében a pannonhalmin kívül in extenso kiadott hiteleshelyi oklevelek is 

csak csekély számban állnak rendelkezésre, ezért mindenképpen szeretném hangsúlyozni egy 

— lehetıleg környékbeli, de — a pannonhalminál jelentısebb hiteleshely hasonló szempontú 

feldolgozásának szükségességét, a kontroll lehetıségének megteremtését. 
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V.) — A pannonhalmi konvent kiadványai 1244–1526 
Az alábbi táblázat a pannonhalmi hiteleshely feldolgozott okleveleinek listáját közli a kiad-

ványok legfontosabb — tehát nem az összes — adatainak feltüntetésével. Ez, a sorszám és a 

dátum után, a legutóbbi teljes szövegő kiadást, illetve — ennek hiánya esetében — regesztát 

jelenti, kiadatlan okleveleknél pedig a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárának 

illetve Fényképtárának jelzetét. A dolgozat jegyzeteiben és a táblázatokban az alábbi listák 

sorszámaira hivatkoztam. A kurzivált dátumadatok tartalmi átírásból vagy említésbıl ismert 

oklevelet, esetenként a konventhez szóló parancs- vagy megkeresılevelet jelentenek. 

 Az 1244 és 1398 közötti idıszak okleveleire vonatkozóan a közelmúltban megjelent, 

és az alábbi listával azonos számozású oklevéltár438 természetesen teljes leírást közöl, így a 

XIV. század végéig bezárólag hivatkozott oklevelek ott in extenso elérhetıek. 

 
1. 1244. Fejér, CD IV/1. 308. 
2. 1253. PRT II. 290. 
3. 1254. Sopron II. 136–140. (80) 
4. 1257. Mons Sacer I. 439. (1) 
5. 1258. máj. 27. PRT VIII. 295–296. (26) 
6. 1263. Mons Sacer I. 439. (2) 
7. 1263. HO VI. 114. 
8. 1270. PRT II. 337. 
9. 1270. Fejér, CD V/1. 45–46. 
10. 1278. HO I. 70. 
11. 1278. Mons Sacer I. 439. (3) 
12. 1284. Fejér, CD V/3. 231–233. 
13. 1298. UBB II. 319–320. (459) 
14. 1306. aug. 12. PRT VIII. 303–304. (40) 
15. 1317–1349. Héderváry I. 71–72. 
16. 1321. AOklt. VI. 143. (383) 
17. 1321. jún. 4. AOklt. VI. 65. (157) 
18. 1322. Anjou IV. 597–598. 
19. 1322. jan. 7. PRT VIII. 305–306. (42) 
20. 1322. aug. 21. PRT VIII. 436–437. 
21. 1324. AOklt. VIII. 303. (602) 
22. 1325. AOklt. IX. 161. (284) 
23. 1327. aug. 1. Anjou II. 340. (302) 
24. 1329. aug. 27. Mons Sacer I. 439–440. (4) 
25. 1331. márc. 15. Mons Sacer I. 440. (5) 
26. 1331. ápr. 28. DL 10750 
27. 1331. jún. 4. DF 200411 
28. 1332. jan. 8–22. Gábor, Megyei intézmény 199–201. 
29. 1334. nov. 16. PRT VIII. 308–309. (46) 
30. 1335. aug. 24. PRT VIII. 309–310. (47) 
31. 1336. márc. 28. Alapi, Komáromvármegye 8–9. (9) 
32. 1337. aug. 10. DL 9269 
33. 1338. jan. 12. Mons Sacer I. 440–441. (6) 
34. 1338. nov. 30. HO I. 172–174. (116) 
35. 1339. ápr. 5–9. Héderváry I. 32–33. (37) 

                                                 
438 Dreska Gábor, A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mőködésének oklevéltára I. (1244–1398). (A Gyıri Egy-
házmegyei Levéltár Kiadványai 6.) Gyır, 2007. 
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36. 1339. ápr. 30. e. DL 99978 
37. 1340. júl. 3. Mons Sacer I. 441. (7) 
38. 1340. júl. 30. e. DL 3334 
39. 1340. aug. 1. e. AOklt. XXIV. 216. (466) 
40. 1340. aug. 2. Mons Sacer I. 441–442. (8) 
41. 1341. aug. 15. e. DL 100009 
42. 1341. nov. 5. e. PRT VIII. 313. 
43. 1341. nov. 17. PRT VIII. 313–314. (52) 
44. 1343. nov. 25. PRT VIII. 318. (55) 
45. 1344. nov. 24. Mons Sacer I. 442. (9) 
46. 1345. ápr. 28. Mons Sacer I. 442–443. (10) 
47. 1345. máj. 30. Mons Sacer I. 443. (11) 
48. 1346 júl. 16. – 

1347. febr. 2. 
Anjou V. 12. 

49. 1346 júl. 16. – 
1347. febr. 2. 

Anjou V. 12–13. 

50. 1346. szept. 1. Mons Sacer I. 443. (12) 
51. 1346. szept. 2. DL 25387 
52. 1347. dec. 13. Mons Sacer I. 444. (13) 
53. 1348. ápr. 5. DF 207197 
54. 1348. ápr. 6. PRT VIII. 325–326. (60) 
55. 1348. júl. 7. PRT VIII. 326. (61) 
56. 1348. aug. 27. – 

1348. szept. 15. 
Sopron I. 227. 

57. 1349. okt. 30. e. Mons Sacer I. 444. 
58. 1349. okt. 30 Mons Sacer I. 444. (14) 
59. 1349. nov. 3. Héderváry I. 42–43. (51) 
60. 1350. okt. 16. DF 274040 
61. 1351. jún. 3. Sopron I. 227–229. (173) 
62. 1352. febr. 22. PRT VIII. 329. (65) 
63. 1352. aug. 28. PRT VIII. 369. 
64. 1352. nov. 28. DF 207216 
65. 1353. márc. 31. Mons Sacer I. 444–445. (15) 
66. 1353. nov. 16. – 

1354. jan. 13. 
DL 4413 

67. 1353. dec. 18. Mons Sacer I. 445. (16) 
68. 1354. jún. 19. Veszpr. Reg. 461. 
69. 1354. nov. 18. PRT VIII. 332–333. (69) 
70. 1355. febr. 5. Sopron I. 244. (186) 

71. 1356. márc. 30. Mons Sacer I. 445. (17) 
72. 1356. máj. 3. Mons Sacer I. 445. (18) 
73. 1356. jún. 3. Sopron I. 261–263. (194) 
74. 1357. márc. 13. e. GyTRF I. 18. 
75. 1357. márc. 13. GyTRF I. 18–19. (4) 
76. 1357. máj. 24. GyTRF I. 20–21. (6) 
77. 1357. szept. 1. Mons Sacer I. 445–446. (19) 
78. 1357. szept. 1. Mons Sacer I. 446. (20) 
79. 1357. okt. 6. Veszpr. Reg. 482. 
80. 1357. nov. 13. Mons Sacer I. 446. (21) 
81. 1358. jan. 19. PRT VIII. 334–335. (72) 
82. 1358. jan. 25. e. Mons Sacer I. 446. 
83. 1358. jan. 25. Mons Sacer I. 446–447. (22) 
84. 1358. máj. 27. e. Anjou VII. 241–242. (126) 
85. 1358. okt. 12. Mons Sacer I. 447. (23) 
86. 1359. jan. 7. Mons Sacer I. 447–448. (24) 
87. 1359. júl. 1. – 

1359. aug. 1. 
Veszpr. Reg. 517. 

88. 1359. júl. 13. e. DF 207259 
89. 1359. júl. 13. DF 207259 
90. 1359. aug. 21. e. HO IV. 171. 
91. 1359. szept. 15. Veszpr. Reg. 521. 
92. 1359. okt. 6. e. DF 207264 
93. 1360. jan. 13. – 

1361. febr. 26. 
DF 207264 

94. 1360. febr. 13. DF 200232 
95. 1360. febr. 13. Veszpr. Reg. 534. 
96. 1360. febr. 13. Veszpr. Reg. 536. 
97. 1360. febr. 13. Veszpr. Reg. 535. 
98. 1360. febr. 13. Veszpr. Reg. 537. 
99. 1360. márc. 19. Mons Sacer I. 448. (25) 
100. 1360. márc. 27. PRT VIII. 339–340. (77) 
101. 1360. márc. 29. Mons Sacer I. 448–449. (26) 
102. 1360. máj. 1. e. Fejér, CD IX/6. 114. 
103. 1360. máj. 5. e. DL 44078 
104. 1360. máj. 5. e. DL 44078 
105. 1360. máj. 8. DL 44078 
106. 1360. jún. 5. DL 764 
107. 1360. jún. 6. u. DL 41567 
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108. 1360. jún. 11. DF 278067 
109. 1360. aug. 27. DF 252900 
110. 1360. aug. 28. PRT VIII. 343. (80) 
111. 1361. jan. 5. Fejér, CD IX/3. 323–324. 
 
112. 1361. jan. 20. – 

1361. márc. 3. 
Fejér, CD IX/3. 324–327. 

113. 1361. márc. 3. – 
1361. ápr. 11. 

Fejér, CD IX/3. 327–328. 

114. 1361. ápr. 11. – 
1362. febr. 9. 

Fejér, CD IX/3. 328–330. 

115. 1362. febr. 7. DF 207279 
116. 1362. febr. 9. e. Fejér, CD IX/3. 330. 
117. 1362. jún. 16. Fejér, CD IX/3. 323–331. (166) 
118. 1362. szept. 21. ÚMM 6 (1856) 2. 342–344. 
119. 1362. szept. 29. u. DL 5155 
120. 1362. okt. 6. e. DL 5155 
121. 1363. márc. 30. – 

1362. ápr. 16. 
DL 87383 

122. 1363. ápr. 7. Mons Sacer I. 449. (27) 
123. 1363. jún. 6. Mons Sacer I. 449. (28) 
124. 1363. jún. 28. DF 230084 
125. 1363. okt. 9. Mons Sacer I. 449. (29) 
126. 1364. márc. 17. Mons Sacer I. 450. (30) 
127. 1365. márc. 29. Veszpr. Reg. 583. 
128. 1366. febr. 23. Fejér, CD IX/3. 618–619. (330) 
129. 1366. febr. 26. Mons Sacer I. 450. (31) 
130. 1366. márc. 18 – 

1366. máj. 1. 
Békefi, Pilis 359–360. 

131. 1366. jún. 5. DF 207300 
132. 1366. júl. 1. e. DF 207300 
133. 1366. júl. 2. PRT VIII. 345–346. (84) 
134. 1366. júl. 2. DF 207302 
135. 1366. júl. 2. DF 207303 
136. 1366. aug. 22.– 

1366. szept. 3. 
Békefi, Pilis 361–363. 

137. 1366. szept. 25. PRT VIII. 347–348. (86) 
138. 1366. szept. 25. PRT VIII. 353. 
139. 1366. szept. 25. PRT VIII. 364. 

140. 1366. szept. 26. DF 207309 
141. 1366. okt. 1. e. PRT VIII. 349. 
142. 1366. okt. 4. PRT VIII. 348–350. (87) 
143. 1366. okt. 6. e. DF 207309 
144. 1366. okt. 6. e. DF 207317 
145. 1366. okt. 9. Békefi, Pilis 364–367. 
146. 1366. okt. 26. PRT VIII. 350–351. (88) 
147. 1366. dec. 7. PRT VIII. 352. (90) 
148. 1367. ápr. 2. HO I. 254–257. (165) 
149. 1367. ápr. 26. – 

1367. okt. 17. 
DL 10750 

150. 1367. ápr. 26. – 
1367. okt. 17. 

DL 10750 

151. 1367. ápr. 26. – 
1367. okt. 17. 

DL 10750 

152. 1367. ápr. 29. Mons Sacer I. 450–451. (32) 
153. 1367. máj. 2. PRT VIII. 357–358. (93) 
154. 1367. szept. 22. DF 207332 
155. 1367. okt. 6. DF 207334 
156. 1367. okt. 6. DF 207333 
157. 1367. okt. 17. Mons Sacer I. 451. (33) 
158. 1367. nov. 16. Veszpr. Reg. 614. 
159. 1367. nov. 16. Veszpr. Reg. 615. 
160. 1367. dec. 11. PRT VIII. 360–361. (96) 
161. 1368. febr. 12. – 

1368. máj. 1. 
DF 207341 

162. 1368. márc. 14. Mons Sacer I. 451. (34) 
163. 1368. ápr. 4. PRT VIII. 361–362. (97) 
164. 1368. ápr. 20. PRT VIII. 362–363. (98) 
165. 1368. máj. 1. e. DL 41743 
166. 1368. máj. 3. DL 41743 
167. 1368. máj. 25. HOklt. 284–285. 
168. 1368. jún. 16. DF 263598 
169. 1368. júl. 20. DF 207346 
170. 1368. aug. 17. Mons Sacer I. 451–452. (35) 
171. 1368. szept. 13. PRT VIII. 378–379. (101) 
172. 1368. szept. 30. PRT VIII. 379–380. (102) 
173. 1368. dec. 13. – 

1369. máj. 1. 
PRT VIII. 381–383. 
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174. 1369. ápr. 17. – 
1369. máj. 1. 

DF 274040 

175. 1369. aug. 10. DF 207359 
176. 1369. szept. 12. u. DF 274040 
177. 1370. okt. 10. PRT VIII. 385–386. (105) 
178. 1370. okt. 11. PRT VIII. 386–387. (106) 
179. 1370. okt. 21. e. DF 207366 
180. 1370. dec. 13. GyTRF I. 27–28. (11) 
181. 1371. aug. 16. Mons Sacer I. 452. (36) 
182. 1372. jún. 4. DF 207374 
183. 1372. aug. 10. DF 207376 
184. 1372. okt. 29. – 

1372. nov. 8. 
DL 41940 

185. 1372. nov. 8. e. DL 41940 
186. 1372. nov. 11. – 

1372. dec. 7. 
DL 41940 

187. 1372. dec. 7. – 
1373. jan. 13. 

DL 41940 

188. 1372. dec. 27. DF 207390 
189. 1373. ápr. 3. Sopron I. 407. (reg.) 
190. 1373. ápr. 4. DL 87476 
191. 1373. ápr. 4. Sopron I. 407. (reg.) 
192. 1373. ápr. 4. DL 6105 
193. 1373. ápr. 8. DF 207381 
194. 1373. ápr. 27. Mons Sacer I. 453–454. 
195– 
196. 

1373. máj. 1. e. DF 206839 

197. 1373. máj. 1. e. DF 207390 
198. 1373. máj. 14. Mons Sacer I. 452. (37) 
199. 1373. máj. 26. PRT VIII. 393–394. (109) 
200. 1373. jún. 12. e. PRT VIII. 394. 
201. 1373. aug. 11. PRT VIII. 394–397. (111) 
202. 1373. aug. 13. PRT VIII. 397–398. (112) 
203. 1373. aug. 13. DF 206839 
204. 1373. okt. 6. e. DL 41940 
205. 1374. márc. 30. DL 41940 
206. 1374. júl. 23. PRT VIII. 399–400. (115) 
207. 1374. aug. 17. DL 41954 
208. 1374. dec. 25. Mons Sacer I. 452–453. (38) 

209. 1376. febr. 20. e. DL 9269 
210. 1376. máj. 26. – 

1376. júl. 8. 
PRT VIII. 402. 

211. 1376. máj. 30. e. DF 208397 
212. 1376. júl. 8. PRT VIII. 402. (117) 
213. 1376. szept. 18. DF 208397 
214. 1376. szept. 22. DL 9269 
215. 1377. okt. 8. PRT VIII. 403–404. (118) 
216. 1378. máj. 19. PRT VIII. 405–406. (119) 
217. 1378. júl. 29. DF 207419 
218. 1378. júl. 29. DF 207420 
219. 1378. aug. 19. Veszpr. Reg. 724. 
220. 1379. aug. 14. – 

1379. okt. 6. 
PRT VIII. 408. 

221. 1379. szept. 14. Gyıri kápt. mlt. Cth VI. 252. 
222. 1379. okt. 27. Mons Sacer I. 454. (40) 
223. 1379. nov. 23. DL 66182 
224. 1380. márc. 4. DF 207422 
225. 1380. ápr. 30. PRT VIII. 406–407. (120) 
226. 1380. jún. 25. Fejér, CD IX/6. 244–246. (265) 
227. 1380. aug. 26. Mons Sacer I. 454. (41) 
228. 1380. dec. 10. e Héderváry I. 82. 
229. 1381. jan. 5. DF 208430 
230. 1381. jan. 6. PRT VIII. 407–408. (121) 
231. 1381. jan. 29. Veszpr. Reg. 742. 
232. 1381. febr. 5. Héderváry I. 84–85. (82) 
233. 1381. ápr. 18. – 

1381. máj. 1. 
Héderváry I. 87–88. 

234. 1381. máj. 1. e. PRT VIII. 408. 
235. 1381. máj. 3. DF 207428 
236. 1381. máj. 4. DL 86194 
237. 1381. jún. 9. – 

1381. júl. 8. 
Héderváry I. 85–88. 

238. 1381. júl. 16. – 
1381. aug. 1. 

Veszpr. Reg. 750. 

239. 1382. k. Alapi, Komáromvármegye 19. (21) 
240. 1382. febr. 26. e. Alapi, Komáromvármegye 18. 
241. 1382. ápr. 4. Mons Sacer I. 454. (42) 
242. 1382. máj. 5. DL 6871 
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243. 1382. máj. 10. Mons Sacer I. 455. (43) 
244. 1382. máj. 15. – 

1382. aug. 1. 
PRT VIII. 567–568. 

245. 1382. máj. 22. HO III. 217–218. (177) 
246. 1382. szept. 10. u. Veszpr. Reg. 776. 
247. 1383. máj. 11. u. Veszpr. Reg. 784. 
248. 1383. júl. 23. DF 207444 
249. 1383. szept. 28. Veszpr. Reg. 796. 
250. 1384. febr. 1. Veszpr. Reg. 804. 
251. 1384. jún. 16. – 

1384. aug. 1. 
DL 68269 

252. 1385. márc. 19. Mons Sacer I. 455. (44) 
253. 1385. jún. 30. Veszpr. Reg. 829. 
254. 1385. nov. 5. Mons Sacer I. 455–456. (45) 
255. 1386. jan. 4. DF 207451 
256. 1386. febr. 2. k. DF 263644 
257. 1387. máj. 12. GyTRF I. 30–31. (14) 
258. 1387. júl. 6. LK 68 (1997) 13. (1) 
259. 1388. okt. 1. Fejér, CD X/1. 476–477. (268) 
260. 1388. okt. 13. LK 68 (1997) 13–14. (2) 
261. 1388. dec. 24. DF 201065 
262. 1389. ápr. 22. ZsO I. 990. 
263. 1390. ápr. 4. ZsO. I. 1431. 
264. 1390. ápr. 30. DL 7588 
265. 1390. ápr. 30. DL 87608 
266. 1390. máj. 8. DL 42443 
267. 1390. máj. 12. Erdıdy Urkunden 53 2 19 
268. 1390. okt. 6. ZsO I. 1680. 
269. 1390. okt. 23. ZsO I. 1704. 
270. 1391. máj. 4. DL 7690 
271. 1391. jún. 24. ZsO I. 2110. 
272. 1391. okt. 14. ZsO I. 2247. 
273. 1391. dec. 18. – 

1392. jan. 13. 
DL 42524 

274. 1392. febr. 25. k. DL 10020 
275. 1392. szept. 6. Károlyi I. 459. 
276. 1392. szept. 6. Károlyi I. 459–460. (275) 
277. 1392. nov. 26. Fejér, CD X/8. 357–358. (151) 
278. 1392. dec. 9. DL 91997 

279. 1393. ápr. 24. DL 62125 
280. 1393. aug. 5. ZsO I. 3029. 
281. 1393. aug. 22. e. PRT VIII. 417. 
282. 1393. szept. 30. – 

1394. máj. 1. 
ZsO I. 3114. 

283. 1393. okt. 10. e. Sopron I. 516–517. 
284. 1393. dec 16./23. ZsO I. 3240. 
285. 1394. febr. 20. DL 48779 
286. 1394. okt. 11. DL 8091 
287. 1394. okt. 16. DL 520 
288. 1394. nov. 8. ZsO I. 3702. 
289. 1395. máj. 15. e DL 42637 
290. 1395. máj. 15. ZsO I. 3981. 
291. 1395. júl. 17–23. DF 285969 
292. 1395. aug. 13. DF 227809 
293. 1396. márc. 15. e. DL 42637 
294. 1396. okt. 6. DL 42637 
295. 1396. okt. 13. e. DL 42637 
296. 1396. nov. 18. DL 95580 
297. 1397. jún. 23. DL 62125 
298. 1397. nov. 15. Alapi, Komáromvármegye 27. (23) 
299. 1398. júl. 9. DF 266409 
300. 1398. okt. 13. ZsO I. 5522. 
301. 1398. dec. 8. ZsO I. 5609. 
302. 1399. máj. 2. ZsO I. 5845. 
303. 1400. jan. 11. PRT VIII. 422–423. (137) 
304. 1400. ápr. 5. DL 48611 
305. 1400. jún. 9. DL 49940 
306. 1400. szept. 10. DL 42746 
307. 1400. szept. 12. DF 227937 
308. 1400. szept. 15. DF 227999 
309. 1400. okt. 7. DF 227764 
310. 1400. okt. 11. DL 42772 
311. 1400. nov. 14. DL 8600 
312. 1402. aug. 29. DL 42780 
313. 1402. okt. 14. Békefi, Pilis 394–395. (110) 
314. 1403. jan. 1. DF 201140 
315. 1403. jan. 6. ZsO II. 2183. 
316. 1403. szept. 27. u. Héderváry I. 121–122. 
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317. 1404. dec. 6. e. LK 98 (1997) 16. 
318. 1404. dec. 6. LK 98 (1997) 16. (7) 
319. 1405. márc. 25. ZsO II. 3744. 
320. 1405. júl. 23. – 

1405. aug. 1. 
ZsO II. 3961. 

321. 1405. dec. 10. DL 42864 
322. 1406. máj. 8. DF 227916 
323. 1406. júl. 7. ZsO II. 4863. 
324. 1406. júl. 9. ZsO II. 4868. 
325. 1407. jan. 13. e. DL 9269 
326. 1407. jan. 17. DF 264882 
327. 1407. febr. 4. DF 226916 
328. 1407. aug. 1. e. DL 9269 
329. 1407. szept. 8. ZsO II. 5723. 
330. 1407. szept. 10. Héderváry I. 145–147. (121) 
331. 1407. nov. 23. DF 228002 
332. 1407. nov. 26. DF 227987 
333. 1408. márc. 25. Mons Sacer I. 453–454. (39) 
334. 1408. nov. 30. LK 68 (1997) 16–17. (9) 
335. 1408. dec. 13. u. ZsO II. 6473. 
336. 1409. febr. 14. e. LK 68 (1997) 17. 
337. 1409. febr. 14. LK 68 (1997) 17. (10) 
338. 1409. ápr. 22. Sopron I. 595–596. (415) 
339. 1409. máj. 2. PRT VIII. 427. (143) 
340. 1409. jún. 21. PRT VIII. 428–429. (145) 
341. 1409. júl. 6. – 

1409. júl. 16. 
PRT VIII. 429. 

342. 1409–1420. szept. 1. DL 86459 
343. 1409. okt. 1. – 

1409. nov. 8. 
LK 98 (1997) 18. (13) (reg.) 

344. 1409. okt. 11. LK 68 (1997) 18. (14) 
345. 1409. nov. 8. e. Sopron I. 610–612. melyik? 
346. 1409. dec. 11. ZsO II. 7220. 
347. 1409. dec. 23. PRT VIII. 430–431. (147) 
348. 1409. dec. 23. LK 68 (1997) 19. (16) 
349. 1410. febr. 26. ZsO II. 7384. 
350. 1410. márc. 13. ZsO II. 7422. 
351. 1410. jún. 23. DF 227858 
352. 1410. jún. 23. DF 228071 

353. 1410. okt. 31. e. DF 263439 
354. 1410. okt. 31. ZsO II. 8012. 
355. 1411. febr. DL 86251 
356. 1411. márc. 29. DF 226947 
357. 1411. júl. 1. u. DL 9770 
358. 1411. júl. 11. ZsO III. 681. 
359. 1411. aug. 1. e. PRT VIII. 436. 
360. 1411. okt. 6. – 

1411. okt. 13. 
PRT VIII. 436–438. (153) 

361. 1411. okt. 11. Fejér, CD X/5. 145–147. (60) 
362. 1411. okt. 26. k. DL 86250 
363. 1411. nov. 27. DF 228424 
364. 1412. júl. 20. DL 43164 
365. 1412. okt. 8. DF 264892 
366. 1412. nov. 3. DL 43181 
367. 1413. márc. 24. Sopron II. 10–11. (8) 
368. 1413. máj. 18. ZsO IV. 606. 
369. 1413. aug. 29. u. DL 10107 
370. 1413. szept. 27. u. DL 86256 
371. 1414. febr. 18. ZsO IV. 1695. 
372. 1414. okt. 6. u. DL 10241 
373. 1414. nov. 17. Sopron II. 15–17. (14) 
374. 1415. febr. 9. ZsO V. 201. 
375. 1415. márc. 21. ZsO V. 402. 
376. 1415. szept. 4. ZsO V. 1018. 
377. 1415. okt. 30. DL 43307 
378. 1415. nov. 2. ZsO V. 1175. 
379. 1415. dec. 22. – 

1416. jan. 8. 
DL 10426 

380. 1416. jan. 15. – 
1416. ápr. 1. 

ZsO V. 1500. 

381. 1416. máj. 22. DL 86268 
382. 1416. aug. 8. DF 264913 
383. 1416. aug. 13. ZsO V. 2201. 
384. 1416. aug. 15. ZsO V. 2208. 
385. 1416. okt. 6 u. ZsO V. 2016. 
386. 1417. máj. 1. k. DL 48431 
387. 1418. febr. 21. DL 98042 
388. 1418. febr. 21. ZsO VI. 1537. 
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389. 1418. júl. 26. Héderváry I. 152–155. (129) 
390. 1418. aug. 21. ZsO VI. 2261. 
391. 1418. nov. 22. ZsO VI. 2562. 
392. 1419. jan. 13. e. DL 10750 
393. 1419. ápr. 6. ZsO VII. 274. 
394. 1419. máj. 15. e. Fejér, CD X/6. 239. 
395. 1419. júl. 24. ZsO VII. 798. 
396. 1419. nov. 10. ZsO VII. 1090. 
397. 1420. jan. 24. ZsO VII. 1290. 
398. 1420. ápr. 10. ZsO VII. 1601. 
399. 1420. ápr. 19. DF 264932 
400. 1420. ápr. 19. DL 10916 
401. 1420. máj. 1. e. DL 10938 
402. 1420. máj. 22. DL 7140 
403. 1420. jún. 4. u. ZsO VII. 1790. 
404. 1420. júl. 8. u. Fejér, CD X/6. 338–349. (122) 
405. 1420. júl. 8. u. ZsO VII. 1844. 
406. 1420. aug. 1. u. DF 264941 
407. 1420. aug. 25. ZsO VII. 2104., 
408. 1420. szept. 18. u. DL 10976 
409. 1420. szept. 19. ZsO VII. 2208. 
410. 1421. ápr. 13. e. DL 11094 
411. 1421. aug. 20. u. ZsO VIII. 876. 
412. 1421. szept. 8. e. DL 86284 
413. 1421. nov. 19. e. DF 226224 
414. 1421. dec. 17. e. DL 11159 
415. 1421. dec. 17. ZsO VIII. 1249. 
416. 1422. febr. 27. e. HO II. 231. 
417. 1422. márc. 11. ZsO IX. 301. 
418. 1422. jún. 15. GyTRF I. 31. (15) 
419. 1422. júl. 12. DL 11290 
420. 1422. júl. 14. LK 68 (1997) 20–21. (18) 
421. 1422. júl. 30. ZsO IX. 844. 
422. 1422. aug. 29. ZsO IX. 915. 
423. 1422. szept. 11. DL 11247 
424. 1422. okt. 6. e. DF 228357 
425. 1422. okt. 26. LK 68 (1997) 21–22. (20) 
426. 1422. okt. 26. LK 68 (1997) 23–24. (21) 
427. 1422. nov. 8. e. DF 207622 

428. 1422. nov. 29. PRT VIII. 445–446. (164) 
429. 1423. ápr. 24. DL 11340 
430. 1423. ápr. 24. DL 11341 
431. 1423. ápr. 24. DL 11342 
432. 1423. máj. 14. Fejér, CD X/6. 569–573. (243) 
433. 1423. máj. 28. DF 253049 
434. 1423. júl. 16. e. PRT VIII. 447. 
435. 1423. aug. 8. u. DL 11342 
436. 1423. szept. 15. u. DL 101717 
437. 1423. okt. 6. e. DF 207635 
438. 1424. ápr. 6. DL 11496 
439. 1424. ápr. 6. DL 11497 
440. 1424. ápr. 29. LK 68 (1997) 24–25. (23) 
441. 1424. máj. 15. LK 68 (1997) 25–27. (24) 
442. 1424. okt. 8. LK 68 (1997) 27–28. (25) 
443. 1424. nov. 4. DL 11556 
444. 1425. febr. 10. DF 264975 
445. 1425. márc. 11. DL 11953 
446. 1425. ápr. 4. LK 68 (1997) 28. (26) 
447. 1425. ápr. 13. DL 11652 
448. 1425. máj. 12. DF 264974 
449. 1425. aug. 9. DF 264973 
450. 1425. okt. 25. DL 11729 
451. 1425. nov. 20. e. DF 207651 
452. 1425. nov. 20. DF 212826 
453. 1425. dec. 12. DF 212827 
454. 1426. jan. 8. LK 68 (1997) 28–30. (27) 
455. 1426. jan. 12. e. LK 68 (1997) 29. 
456. 1426. febr. 3. LK 68 (1997) 30. (28) 
457. 1426. jún. 5. DL 43666 
458. 1426. jún. 23. LK 68 (1997) 54–55. 
459. 1426. aug. 11. DF 264980 
460. 1426. szept. 17. – 

1426. okt. 6. 
DF 207663 

461. 1426. okt. 25. Turul 72 (1999/3-4) 67–71. 
462. 1426. nov. 6. DF 227964 
463. 1426. nov. 18. e. DF 207663 
464. 1426. nov. 20. u. DF 207663 
465. 1426. dec. 21. DL 43681 
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466. 1427. jan. 24. LK 68 (1997) 31–32. (29) 
467. 1427. máj. 28. e. DF 266460 
468. 1427. máj. 28. DF 266460 
469. 1427. júl. 13. LK 68 (1997) 61 
470. 1427. júl. 13. DF 212859 
471. 1427. júl. 24. LK 68 (1997) 32–33. (30) 
472. 1427. dec. 25. DF 207675 
473. 1428. DF 228315 
474. 1428. febr. 27. LK 68 (1997) 33–34. (31) 
475. 1428. jún. 16. LK 68 (1997) 34–35. (32) 
476. 1428. júl. 30. Sopron II. 122–123. (71) 
477. 1428. okt. 22. DF 227990 
478. 1429. DF 212895 
479. 1429. jan. 12. DF 253052 
480. 1429. jan. 13. e. DF 207716 
481. 1429. márc. 6. LK 68 (1997) 36. (34) 
482. 1429. ápr. 4. PRT VIII. 470–471. (181) 
483. 1429. ápr. 11. DL 12055 
484. 1429. ápr. 18. LK 68 (1997) 37–38. (36) 
485. 1429. ápr. 22. DL 12067 
486. 1429. máj. 8. u. Alapi, Komáromvármegye 63. 
487. 1429. máj. 14. Alapi, Komáromvármegye 63–64. (41) 
488. 1429. jún. 25. e. DL 48787 
489. 1429. jún. 25. DL 48787 
490. 1429. aug. 16. DL 12107 
491. 1429. okt. 24. DF 227977 
492. 1429. okt. 27. DF 227974 
493. 1429. nov. 13. e. LK 68 (1997) 38. 
494. 1429. nov. 17. LK 68 (1997) 38–39. (37) 
495. 1430. febr. 16. DL 90389 
496. 1430. ápr. 9. DL 12234 
497. 1430. ápr. 13. DL 12238 
498. 1430. jún. 22. DF 265004 
499. 1430. júl. 18. e. LK 68 (1997) 39. 
500. 1430. júl. 18. LK 68 (1997) 39. (38) 
501. 1430. júl. 18. LK 68 (1997) 39–40. (39) 
502. 1430. júl. 26. DF 265005 
503. 1430. aug. 24. DL 12291 
504. 1430. aug. 24. LK 68 (1997) 40–41. (40) 

505. 1430. dec. 5. LK 68 (1997) 41–42. (41) 
506. 1431. febr. 1. DF 265006 
507. 1431. ápr. 14. LK 68 (1997) 42–43. (42) 
508. 1431. máj. 3. DL 48452 
509. 1431. júl. 31. LK 68 (1997) 43–44. (43) 
510. 1431. aug. 1. LK 68 (1997) 44–45. (44) 
511. 1431. szept. 6. DL 59168 
512. 1431. okt. 17. DL 86313 
513. 1432. DL 86318 
514. 1432. febr. 6. DF 282021 
515. 1432. márc. 19. LK 68 (1997) 45–46. (45) 
516. 1432. jún. 26. DF 227767 
517. 1432. nov. 25. DL 107521 
518. 1433. máj. 25. DF 265015 
519. 1434. márc. 17. DL 12588 
520. 1434. márc. 21. DL 61479 
521. 1434. máj. 1. e. HO IV. 304. (225) 
522. 1434. jún. 16. DL 88083 
523. 1434. aug. 13. LK 68 (1997) 46–47. (46) 
524. 1434. aug. 20. LK 68 (1997) 47–48. (47) 
525. 1434. szept. 2. LK 68 (1997) 48–50. (48) 
526. 1434. okt. 6. e. PRT VIII. 483. 
527. 1421. febr. – 

1434. okt. 6. 
PRT VIII. 483–484. 

528. 1434. nov. 16. LK 68 (1997) 50–51. (49) 
529. 1435. jan. 11. DL 12656 
530. 1435. jan. 11. DL 12657 
531. 1435. jan. 12. Fejér, CD X/7. 714–715. (333) 
532. 1435. jan. 12. DF 265026 
533. 1435. febr. 19. LK 68 (1997) 52. (50) 
534. 1435. ápr. 4. DL 12685 
535. 1435. máj. 26. DF 265027 
536. 1435. jún. 2. Sopron II. 235–237. (136) 
537. 1435. jún. 28. LK 68 (1997) 52–55. (51) 
538. 1435. jún. 28. PRT VIII. 485–486. (191) 
539. 1435. júl. 1. e. PRT VIII. 486. 
540. 1435. júl. 4. PRT III. 509–510. (52) 
541. 1435. szept. 15. u. PRT VIII. 486. 
542. 1435. okt. 6. u. PRT VIII. 486. 
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543. 1435. okt. 13. u. PRT VIII. 486. 
544. 1435. dec. 28. DF 265025 
545. 1436. jan. 13. e. PRT VIII. 487. 
546. 1436. jan. 13. e. PRT VIII. 487. 
547. 1436. febr. 15. LK 68 (1997) 55–56. (53) 
548. 1436. márc. 19. DF 282239 
549. 1436. júl. 4. DF 201273 
550. 1437. jan. 29. LK 68 (1997) 57. (54) 
551. 1437. jan. 29. LK 68 (1997) 58. (55) 
552. 1437. febr. 3. DL 88113 
553. 1437. márc. 16. DL 13025 
554. 1437. jún. 16. DL 13057 
555. 1437. jún. 26. DL 86350 
556. 1437. szept. 28. LK 68 (1997) 59. (56) 
557. 1437. dec. 5. LK 68 (1997) 60. (57) 
558. 1438. aug. 12. DF 265043 
559. 1438. aug. 31. DF 274534 
560. 1438. szept. 15. DF 228020 
561. 1438. nov. 28. DF 207852 
562. 1439. jún. 24. DL 12899 
563. 1439. jún. 30. DF 244249 
564. 1439. okt. 13. DL 61555 
565. 1440. okt. 23. DL 102089 
566. 1442. márc. 18. DL 61563 
567. 1443. okt. 4. DF 244028 
568. 1444. júl. 17. DF 265051 
569. 1444. júl. 17. DL 61575 
570. 1444. júl. 17. DL 61576 
571. 1444. júl. 17. DL 61577 
572. 1444. júl. 17. DL 61580 
573. 1444. aug. 7. GyTRF I. 40–41. (23) 
574. 1445. DL 25353 
575. 1446. okt. 20. DF 274153 
576. 1447. máj. 8. DL 14081 
577. 1447. máj. 31. e. HO V. 238. 
578. 1448. jan. 18. HO II. 293–295. (188) 
579. 1448. márc. 21. DL 86372 
580. 1448. jún. 11. DF 255805 
581. 1448. dec. 24. Teleki, Hunyadiak kora X. 239–241. (113) 

582. 1449. dec. 12. Héderváry I. 264–265. (200) 
583. 1450. GyEL, Feudáliskori iratok I. 1642. 
584. 1450. jan. 22. GyTRF I. 41–42. (24)64 
585. 1450. febr. 9. Sümeghy, Sopron 111–113. (64) 
586. 1451. nov. 27. DL 70028 
587. 1452. febr. 21. DL 14522 
588. 1452. ??? DL 44626 
589. 1452. ápr. 25. DL 44629 
590. 1452. nov. 13. e. Alapi, Komáromvármegye 72. 
591. 1452. nov. 13. Alapi, Komáromvármegye 72–73. (49) 
592. 1453. márc. 2. u. Teleki, Hunyadiak kora X. 363–365. (176) 
593. 1453. márc. 18. DL 14610 
594. 1453. ápr. 3. DL 59437 
595. 1453. ápr. 29. Héderváry I. 278–280. (214) 
596. 1453. dec. 28. DL 14611 
597. 1454. febr. 11. DF 265082 
598. 1454. ápr. 20. DL 14796 
599. 1454. ápr. 20 DL 14795 
600. 1454. júl. 19. DF 227868 
601. 1454. szept. 28. PRT X. 663. (125) 
602. 1455. jan.–febr. DL 14895 
603. 1455. jan. 14. DL 14914 
604. 1455. ápr. 17. DL 44764 
605. 1455. ápr. 26. DF 265086 
606. 1455. máj. 15. DL 57192 
607. 1455. nov. 13. DF 207896 
608. 1455. nov. 26. HO IV. 339. (247) 
609. 1456. márc. 18. DF 263579 
610. 1456. júl. 4. DL 44798 
611. 1456. szept. 5. DL 15099 
612. 1456. okt. 18. DL 44809 
613. 1456. dec. 17. DL 12291 
614. 1457. febr. 28. DF 278068 
615. 1457. máj. 10. Alapi, Komáromvármegye 77–78. (52) 
616. 1457. szept. 14. Teleki, Hunyadiak kora X. 561–562. (274) 
617. 1457. okt. 8. e. DF 265088 
618. 1457. okt. 8. DF 265088 
619. 1457. dec. 5. DL 44849 
620. 1458. ápr. 22. DF 263496 
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621. 1458. júl. 1. DL 25358 
622. 1458. szept. 1. DL 44888 
623. 1458. okt. 1. DL 74505 
624. 1458. okt. 13. e. HO I. 356. 
625. 1458. okt. 21. DF 265092 
626. 1458. dec. 2. DF 265091 
627. 1458. dec. 28. DL 15301 
628. 1459. ápr. 24. DF 282062 
629. 1460. máj. 22. DL 44939 
630. 1461. DL 98181 
631. 1461. jan. 6. DL 44962 
632. 1461. febr. 26. DL 66278 
633. 1461. nov. 10. DL 44995 
634. 1461. dec. 20. DL 44997 
635. 1462. márc. 23. DL 100697 
636. 1462. máj. 17. DL 102545 
637. 1462. júl. 20. DL 66285 
638. 1462. júl. 22. DL 66286 
639. 1463. márc. 26. DF 278070 
640. 1464. febr. 14. DL 108029 
641. 1464. febr. 14. u. GyEL Feudáliskor iratok I. 1642. 
642. 1464. ápr. 27. Alapi, Komáromvármegye 81–82. (55) 
643. 1464. máj. 23. DF 228075 
644. 1464. máj. 23. DF 228054 
645. 1464. jún. 27. DL 45109 
646. 1464. júl. 19. DF 263415 
647. 1464. júl. 25. DL 45121 
648. 1464. aug. 27. u. DF 274164 
649. 1464. szept. 28. DL 45132 
650. 1464. okt. 12. DF 265096 
651. 1465. febr. 5. DL 16158 
652. 1465. ápr. 24. DF 278155 
653. 1465. máj. 28. DF 278071 
654. 1465. aug. 21. u. DL 16209 
655. 1466. szept. 9. DL 16407 
656. 1466. okt. 1. Héderváry I. 317–320. (249) 
657. 1466. nov. 7. DL 45231 
658. 1466. dec. 21. DF 274170 
659. 1467. febr. 3. Héderváry I. 320–322. (250) 

660. 1467. máj. 1. e. PRT X. 670. 
661. 1468. aug. 7. DL 16688 
662. 1468. aug. 15. – 

1469. jan. 13. 
DL 90401 

663. 1469. DF 262388 
664. 1469. jan. 13. e. PRT X. 670. 
665. 1469. jan. 13. – 

1469. máj. 25. 
DL 90402 

666. 1469. jan. 30. DL 45330 
667. 1469. ápr. 14. Héderváry I. 346–349. (264) 
668. 1469. máj. 12. DL 16851 
669. 1469. szept. 28. DF 265122 
670. 1469. okt. 16. DF 274162 
671. 1469. nov. 21. Héderváry I. 353–355. (268) 
672. 1470. márc. 27. DF 282294 
673. 1470. jún. 23. DL 17028 
674. 1470. júl. 18. Héderváry I. 360–361. (273) 
675. 1470. júl. 31. DF 265126 
676. 1470. szept. 30. DL 25387 
677. 1470. dec. 8. u. DL 66300 
678. 1471. máj. 2. Héderváry I. 362–363. (275) 
679. 1471. júl. 21. DF 265131 
680. 1471. aug. 1. DF 209037 
681. 1471. okt. 31. GyTRF I. 123–124. (36) 
682. 1472. okt. 18. DF 265141 
683. 1472. okt. 18. – 

1473. okt. 6. 
DL 17512 

684. 1472. dec. 27. DF 249289 
685. 1473. okt. 6. DF 244147 
686. 1473. okt. 26. PRT VIII. 532–533. (239) 
687. 1473. nov. 25. DL 45547 
688. 1473. dec. 18. DL 17496 
689. 1474. jan. 30. u. DL 17512 
690. 1474. márc. 6. Héderváry I. 389–391. (293) 
691. 1475. márc. 31. Héderváry I. 396–397. (297) 
692. 1475. dec. 28. DL 17746 
693. 1476. DF 230042 
694. 1476. jan. 3. DF 265149 
695. 1476. máj. 6. DF 248940 
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696. 1476. júl. 29. DL 17830 
697. 1476. júl. 31. DF 208966 
698. 1476. aug. 11. DF 209037 
699. 1476. aug. 26. DF 208319 
700. 1477. márc. 26. DF 208977 
701. 1477. ápr. 28. DF 208740 
702. 1477. máj. 6. e. DL 63264 
703. 1477. júl. 17. DL 17961 
704. 1477. okt. 25. DF 273881 
705. 1478. jan. 7. e. DL 93518 
706. 1478. jan. 7. DL 93518 
707. 1478. febr. 11. u. Héderváry I. 415. 
708. 1478. máj. 5. DL 45721 
709. 1478. jún. 5. DL 18062 
710. 1478. júl. 1. DL 72706 
711. 1478. aug. 9. DL 45740 
712. 1478. szept. 14. PRT III. 538. (84) 
713. 1478. okt. 22. DL 45750 
714. 1479. márc. 29. DF 280204 
715. 1479. ápr. 17. DL 18197 
716. 1479. ápr. 29. Sümeghy, Sopron 129–132. (79) 
717. 1479. máj. 9. DL 58176 
718. 1479. aug. 15. e. DF 274177 
719. 1479. aug. 15. DF 274177 
720. 1479. aug. 15. DF 265167 
721. 1479. nov. 5. DL 45801 
722. 1480. jan. 10. DL 45811 
723. 1480. júl. 21. DL 45837 
724. 1480. júl. 21. DL 45838 
725. 1480. júl. 22. DL 103847 
726. 1480. aug. 5. DF 265172 
727. 1480. aug. 5. DL 18395 
728. 1480. aug. 27. DL 48116 
729. 1480. dec. 26. DL 93539 
730. 1481. márc. 21. DL 45872 
731. 1481. máj. 20. DL 45884 
732. 1481. júl. 22. DL 45891 
733. 1481. szept. 1. DL 18547 
734. 1481. okt. 29. DF 265175 

735. 1481. nov. 29. DL 18566 
736. 1481. dec. 5. DL 18576 
737. 1481. dec. 12. DF 227949 
738. 1481. dec. 12. DF 237125 
739. 1482. márc. 27. DL 18647 
740. 1482. ápr. 16. DF 237132 
741. 1482. júl. 30. DL 103873 
742. 1482. szept. 19. Alapi, Komáromvármegye 96–97. (66) 
743. 1483. jan. 23. DL 61848 
744. 1483. febr. 13. DL 18762 
745. 1483. ápr. 17. DL 106902 
746. 1483. máj. 1. DL 9042 
747. 1483. jún. 23. DF 237136 
748. 1483. okt. 2. DF 265184 
749. 1483. dec. 14. DL 45970 
750. 1483. dec. 14. DL 45971 
751. 1484. jan. 7. DL 45979 
752. 1484. ápr. 21. DL 103892 
753. 1484. máj. 4. DL 36320 
754. 1484. máj. 23. DF 233377 
755. 1484. júl. 20. DL 103897 
756. 1484. szept. 23. DL 107599 
757. 1484. szept. 26. DL 103902 
758. 1484. szept. 26. DL 107600 
759. 1485. aug. 26. u. GyTRF II. 247–250. (13) 
760. 1485. nov. 11. DL 46028 
761. 1486. febr. 17. DL 103915 
762. 1486. máj. 15. DL 46043 
763. 1486. aug. 9. DL 19168 
764. 1486. okt. 6. e. GyEL Feudáliskori iratok. I. 1642. 
765. 1486. nov. 9. DF 201494 
766. 1487. okt. 26. DL 19319 
767. 1488. márc. 9. DL 71304 
768. 1489. márc. 20. DL 46111 
769. 1489. máj. 20. DL 19522 
770. 1489. aug. 20. DL 46126 
771. 1489. nov. 16. u. Teleki, Hunyadiak kora XII. 475–476. (797) 
772. 1490. jan. 20. PRT VIII. 540–541. (249) 
773. 1490. márc. 20. DL 19634 
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774. 1492. máj. 5. DL 93627 
775. 1492. jún. 3. Sopron II. 565–567. (347) 
776. 1492. júl. 28. DF 274181 
777. 1492. dec. 2. DF 207963 
778. 1493. jan. 28. DL 20259 
779. 1494. jan. 29. DF 265205 
780. 1494. dec. 15. DL 105057 
781. 1494. jún. 13. DF 207966 
782. 1494. aug. 1. PRT VIII. 560–561. 
783. 1494. szept. 17. Házi, Sopron I/6. 137–140. (126) 
784. 1495. jan. 1. DF 263460 
785. 1495. febr. 15. DL 68457 
786. 1495. febr. 21. DL 105058 
787. 1495. ápr. 8. u. DF 266558 
788. 1495. ápr. 20. DF 265208 
789. 1495. máj. 5. DF 207967 
790. 1495. máj.13. DL 20300 
791. 1495. jún. 22. DL 46308 
792. 1495. aug. 30. DL 46316 
793. 1495. szept. 18. DL 20326 
794. 1495. szept. 26. DF 265207 
795. 1496. ápr. 14. DL 46339 
796. 1496. ápr. 14. DL 46340 
797. 1496. ápr. 20. DF 265210 
798. 1496. ápr. 20. DF 265212 
799. 1496. jún. 17. DL 20407 
800. 1496. júl. 19. u. DL 46360 
801. 1496. aug. 19. DL 46363 
802. 1496. szept. 14. u. HO II. 375–376. 
803. 1496. szept. 27. DL 46370 
804. 1496. okt. 13. DF 265209 
805. 1496. okt. 18. DL 90415 
806. 1497. jan. 31. DF 263487 
807. 1497. máj. 15. DF 265214 
808. 1497. nov. 7. DL 46412 
809. 1497. szept. 19. DF 263545 
810. 1498. júl. 20. DF 265216 
811. 1498. júl. 25. DL 70419 
812. 1498. okt. 12. DL 102862 

813. 1498. dec. 13. DF 263509 
814. 1499. jan. 8. DF 263466 
815. 1499. márc. 13. DL 58201 
816. 1499. ápr. 20. DL 73166 
817. 1499. jún. 27. DF 207972 
818. 1499. júl. 23. DL 20861 
819. 1500. márc. 21. DF 207988 
820. 1500. ápr. 5. GyTRF I. 132. (42) 
821. 1500. máj. 21. DF 208526 
822. 1500–1526. DL 65621 
823. 1500. aug. 12. DL 107123 
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VI.) — Irodalom- és rövidítésjegyzék 

Alapi Gyula, Komáromvármegye levéltárának középkori oklevelei. Komárom, 1917. 

Anjou = Anjoukori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis I–VII. Szerk. 

Nagy Imre – Tasnádi Nagy Gyula. Budapest, 1878–1920. 

AOklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium 

illustrantia I–XV., XVII., XIX., XXIII–XXV. Szerkesztette: Almási Tibor, Blazovich 

László, Géczi Lajos, Kristó Gyula, Piti Ferenc, Tóth Ildikó. Budapest – Szeged, 1990–

2005. 

ÁUO = Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus I–XII. Közzé 

teszi Wenzel Gusztáv. Pest – Budapest, 1860–1874. 

Békefi Remig, A pilisi apátság története 1184–1541. Pécs, 1891. (A zirczi, pilisi, pásztói és 

szent-gotthárdi cziszterczi apátságok története I.) 

Borsa Iván, A hiteleshelyekrıl. In: „Magyaroknak eleirıl.” Ünnepi tanulmányok a hatvan 

esztendıs Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc. Szeged, 2000. 99–106. 

CJH 1000–1526 = Corpus iuris Hungarici. Magyar törvénytár. 1000–1526. évi 

törvényczikkek. Szerk.: Márkus Dezsı. Budapest, 1899.  

Collectio Diplomatica Benedictina. A Pannonhalmi Bencés Fıapátsági Levéltár középkori 

oklevelei. Szerk.: Dreska Gábor. Nagykanizsa–Pannonhalma 2001. 

Csóka, J. Lajos, Geschichte des Benediktinischen Mönchtums in Ungarn. München, 1980. 

DF = Diplomatikai Fényképgyőjtemény 

DL = Diplomatikai Levéltár 

Dreska Gábor, A pannonhalmi konvent hiteleshelyének 14. századi oklevélátírásai. In: Mons 

Sacer I. 463–470. 

Dreska Gábor, A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mőködésének oklevéltára I. (1244–1398). 

(A Gyıri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai 6.) Gyır, 2007. 

Dreska Gábor, Baráti határviták a XV. században. Turul (72) 1999/3–4. 66–71. 

DRH 1301–1457. = F. Döry – G. Bónis – V. Bácskai, Decreta Regni Hungariae. Gesetze und 

Verordnungen Ungarns 1301–1457. Budapest, 1976. (A Magyar Országos Levéltár ki-

adványai II. Forráskiadványok 11.) 
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DRH 1458–1490. = F. Döry – G. Bónis – G. Érszegi – S. Teke, Decreta Regni Hungariae. 

Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490. Budapest, 1989. (A Magyar Országos 

Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 19.) 

DRMH I. = Decreta regni mediaevalis Hungariae. The Laws of the medieval kingdom of 

Hungary 1000–1301. Translated and edited by János M. Bak, György Bónis, James 

Ross Sweeney with an essay on previous editions by Andor Csizmadia. Idyllwild, CA 

1999. 

E. Kovács Péter, Az egri káptalan hiteleshelyi és oklevéladói tevékenysége az Árpád-korban. 

In: Archivum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei 12 (1990) 5–43. 

Eckhart Ferenc, Hiteles helyeink eredete és jelentısége. Századok 47 (1913) 641–655. 

Eckhart Ferenc, Hiteles helyeink oklevélkritikája. Turul 31 (1913) 158–163. 

Eckhart, Franz, Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. In: Mitteilungen des Instituts 

für österreichische Geschichtsforschung, IX. Ergänzungsband, 2. Heft. Innsbruck, 1914. 

395–558. 

Engel Pál, Királyi emberek Valkó megyében. In: Mediaevalia Transilvanica. Tom. 3 (1999) 

nr. 1–2. 71–88. 

Erdıdy Urkunden = Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien — 

Erdıdy család levéltára 

Érdújhelyi Menyhért, A közjegyzıség és a hiteles helyek története Magyarországon. Buda-

pest, 1899. 

Farkas Róbert, A jászói konvent hiteleshelyi mőködése. In: A jászóvári premontrei kanonok-

rend jubileumi névtára. Budapest, 1902. 

Fedeles Tamás, A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete (1354–1526). In: 

Középkortörténeti tanulmányok. A III. Medievisztikai PhD-konferencia elıadásai. 

Szerk.: Weisz Boglárka. Szeged, 2003. 9–22. 

Fejér, CD = Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI. Cura et studio 

Georgii Fejér. Budae, 1829–1844. 

Fügedi Erik, IV. Béla adományai és a szóbeliség. Levéltári Közlemények 63 (1992) 39–52. 

Füssy Tamás, A zalavári konvent, mint hiteles helynek története. Századok 25 (1891) 809–

823. 
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Gábor Gyula, A megyei intézmény alakulása és mőködése Nagy Lajos alatt. Budapest, 1908. 

GyEL = Gyıri Egyházmegyei Levéltár, Gyır 

GyTRF = Gyıri történelmi és régészeti füzetek I–IV. Kiadják: Ráth Károly és Rómer Flóris. 

Gyır, 1861–1868. 

Hajnik Imre, A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt. 

Budapest, 1899. 

Händel Béla, A tehervállalás középkori jogrendünkben. Századok 78 (1944) 372–418. 

Házi Jenı, Sopron szabad királyi város története. I. sorozat 1–7. Sopron 1921–1929. II. soro-

zat 1–6. Sopron, 1930–1943. 

Héderváry = A Héderváry-család oklevéltára. I–II. Szerk.: Radvánszky Béla – Závodszky 

Levente. Budapest, 1909–1922. 

HO = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius I–III. Kiadják: Nagy Imre – Paur Iván – 

Ráth Károly – Véghely Dezsı. Gyır, 1865–1866. IV. Kiadják: Nagy Imre – Stummer 

Arnold – Ráth Károly – Véghely Dezsı. Gyır, 1867. V. Kiadják: Ipolyi Arnol – Nagy 

Imre – Véghely Dezsı. Gyır, 1873. VI–VII. Kiadják: Ipolyi Arnold – Nagy Imre – 

Véghely Dezsı. Budapest, 1876–1880. VIII. Szerk.: Nagy Imre. Budapest, 1891. 

HOklt. = Hazai oklevéltár 1234–1536. Szerk.: Nagy Imre – Deák Farkas – Nagy Gyula. Bu-

dapest, 1879. 

Horváth Richárd, Gyır megye hatóságának oklevelei (1318–1525). (A Gyıri Egyházmegyei 

Levéltár Kiadványai 1.) Gyır, 2005. 

Hunyadi Zsolt, A székesfehérvári johannita konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-

korban. In: Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetébıl. Szerk.: 

Koszta László. Szeged, 1998. 35–67. 

Jakó Zsigmond, A kolozsmonostori apátság és hiteleshely a szekularizációig. In: Jakó Zsig-

mond, Társadalom, egyház, mővelıdés. Tanulmányok Erdély történelméhez. Budapest, 

1997. 133–240. 

Jakó Zsigmond, A kolozsmonostori konvent jegyzıkönyvei (1289–1556). I–II. Budapest, 

1990. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 17.) 

Jerney János, A magyarországi káptalanok és konventek mint hielmes és hiteles helyek törté-

nete. Magyar Történelmi Tár 2 (1855) 1–166. 
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Károlyi = A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Codex diplomaticus comitum Kár-

olyi de Nagy-Károly. I–V. Sajtó alá rendezi: Géresi Kálmán. Budapest, 1882–1897. 

Koszta László, A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1214–1353). Tanulmányok 

Pécs történetébıl 4. Pécs, 1998. 

Koszta László, A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig. A közhitelő oklevél-

adás kezdete. Századok 132 (1998) 3–46. 

Kóta Péter, Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleirıl (1130) 1212–1526. (Vas 

megyei levéltári füzetek 8. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I.) Szombat-

hely, 1997. 

Kıfalvi Tamás, A pécsváradi bencés konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In: 

Egyház és mővelıdés. Pannonhalma 996–1996. Szerk.: Hajdú Ákos és Kokas Zsuzsan-

na. Budapest, 1997. 49–56. 

Kıfalvi Tamás, A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254–1526. Szeged, 2006. 

Kıfalvi Tamás, A pécsváradi konvent hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-korban. In: 

Capitulum I. Fejezetek a középkori magyar egyház történetébıl. Szerk.: Koszta László. 

Szeged, 1998. 129–149. 

Kıfalvi Tamás, A pécsváradi konvent külsı hiteleshelyi tevékenységének fıbb jellemzıi 

1526-ig. In: Tanulmányok a középkori magyar történelembıl. Szeged, 1999. 65–73. 

Kubinyi András, A Magyar Királyság népessége a 15. század végén. Történelmi Szemle 38 

(1996) 2–3. 135–161. 

Kumorovitz Bernát Lajos, Az autentikus pecsét. Turul 50 (1936) 45–68. 

Kumorovitz L. Bernát, A középkori magyar „magánjogi” írásbeliség elsı korszaka (XI–XII. 

század). Századok 97 (1963) 1–31. 

Kumorovitz L. Bernát, A leleszi konvent oklevéladó mőködése 1569-ig. Turul 42 (1928) 1–

39. 

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

Kumorovitz L. Bernát, A zselicszentjakabi alapítólevél 1061-bıl. („Pest” legkorábbi említése) 

In: Tanulmányok Budapest múltjából XVI. Budapest, 1964. 43–83. 
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Kurecskó Mihály, A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége a kezdetektıl 1269-ig. In: 

„Magyarok eleirıl.” Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendıs Makk Ferenc tiszteletére. 

Szerk.: Piti Ferenc. Szeged, 2000. 329–347. 

LK = Levéltári Közlemények 

LLMAeH = Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae. A magyarországi középkori latinság 

szótára. I–V. Szerk.: Boronkai Iván – Szovák Kornél. Budapest, 1987–1999. 

Magyarország középkori digitális okmánytára (1.0). 2005. 

MES = Monumenta ecclesiae Strigoniensis I–II. Ed. Ferdinandus Knauz. Strigonii, 1874–

1882. III. Ed. Ludovicus Crescens Dedek. Strigonii, 1924. IV. Ed. Gabriel Dreska, 

Geysa Érszegi, Andreas Hegedős, Tiburtius Neumann, Cornelius Szovák, Stephanus 

Tringli. Strigonii – Budapestini, 1999. 

Mezey László, A pécsi egyetemalapítás elızményei (a deákság és hiteleshely kezdeteihez). In: 

Jubileum tanulmányok a pécsi egyetem történetébıl. Szerk.: Csizmadia Andor. Pécs, 

1967. I. 53–86. 

MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest 

MOL CD = A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). Szerk.: 

Rácz György. Budapest, 2003. 

Mons Sacer = Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve. I–III. Szerk.: Takács Imre. 

Társszerk.: Szovák Kornél, Monostori Martina. Pannonhalma, 1996. 

Neumann Tibor, A Korlátköviek. Egy elıkelı család története és politikai szereplése a 15–16. 

században. (A Gyıri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai 5.) Gyır, 2007. 

Papp Szilárd, Késı gótikus építkezések Pannonhamán. In: Mons Sacer I. 237–271. 

Parlagi Márton, A bácsi káptalan hiteles helyi tevékenysége a 14. század elsı felében. In: 

Tanulmányok a középkorról. Szerk.: Weisz Boglárka, Balogh László, Szarka József. 

Szeged, 2001. 95–112. 

PRT = A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. Szerk.: Erdélyi László, Sörös Pongrác. 

I–XII. Budapest, 1902–1916. 

Reg. Arp. = Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis 

Arpadianae critico diplomatica I–II/1. Szerk. Szentpétery Imre. Budapest, 1923–1943. 

II/2–4. Szerk. Szentpétery Imre – Borsa Iván. Budapest, 1961–1987. 
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Sipos Gábor, A kolozsmonostori konvent hiteleshelyi mőködése. In: Mővelıdéstörténeti ta-

nulmányok. Szerk.: Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor. Bukarest, 1979. 33–50. 

Solymosi László, A bencés konventek hiteleshelyi oklevéladásának kezdetei. In: Mons Sacer 

I. 481–488. 

Solymosi László, A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez. In: Magyar Herold. Forrásközlı, 

családtörténeti és címertani évkönyv. I. Szerk.: Kállay István. Budapest, 1984. 91–139. 

Solymosi László, A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi mőködésének fıbb sajátosságai az 

Árpád-korban. In: Solymosi László, Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Buda-

pest, 2006. 105–116. 

Solymosi László, A világi bíráskodás kezdetei és az oklevéladás Magyarországon. In: 

Analecta mediaevalia II. Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar közép-

korról. Szerk.: Neumann Tibor. H.n., 2004. 221–236. 

Solymosi László, Észrevételek a Ciszterci Rend magyarországi történetének repertóriumáról. 

Levéltári Közlemények 55 (1984) 237–251. 

Solymosi László, Hiteleshely. In: Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Fıszerk.: 

Kristó Gyula. Budapest, 1994. 

Sopron = Sopron vármegye története. Szerk.: Nagy Imre. I–II. Sopron, 1889–1891. 

Stolcz Alfonz, A hiteles helyek és azok jelentısége a középkorban Magyarországon. Újvidék, 

1912. 

Sümeghy Dezsı, Sopron vármegye levéltárának oklevélgyőjteménye. I. Sopron, 1928. 

Szakály Ferenc, A szekszárdi konvent hiteleshelyi és oklevéladó mőködése 1526-ig. In: Ta-

nulmányok Tolna megye történetébıl I. Szerk.: Puskás Attila. Szekszárd, 1968. 9–60. 

Szamota–Zolnai = Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban elıforduló 

magyar szók győjteménye. Legnagyobb részüket győjtötte: Szamota István. Szerk.: 

Zolnai Gyula. Budapest, 1902. 

Szentpétery Imre, Kancelláriai jegyzetek Anjoukori okleveles gyakorlatunkban. In: Emlék-

könyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. Budapest, 1933. 

471–490. 

Szentpétery Imre, Magyar oklevéltan. (A magyar történettudomány kézikönyve II/3.) Buda-

pest, 1930. 
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Szovák Kornél, ... sub testimonio litterali eiusdem conventus... Bencés hiteleshelyek a közép-

kori Magyarországon. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Ma-

gyarországon. Szerk.: Takács Imre. Pannonhalma 2001. 80–96. 
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VII.) — Függelék 
A disszertációm függelékeként olvasható oklevélsorozat a pannonhalmi konvent 
hiteleshelyéhez köthetı dokumentumok sorozatának harmadik részét tartalmazza. A Hunyadi-
kor okleveleinek közlése alapvetıen a konvent kiadványainak XIV. század végével záruló, 
már nyomtatásban is megjelent sorozatát követi.1 Megtalálható tehát itt a konvent 1438 és 
1490 között keletkezett valamennyi fennmaradt kiadványa, függetlenül attól, hogy korábban 
már publikált oklevélrıl van-e szó vagy sem. Az új kiadás természetesen szövegrevíziót is 
jelentett, több helyen pontosítva a korábbi olvasatokat, továbbá az egykori közlésekben elma-
radt hátlapi feljegyzések dokumentálására is sor kerülhetett. 

A) — Az oklevélgyűjtemény tárgya 
A forrásgyőjtemény célja a pannonhalmi hiteleshely mőködésével kapcsolatba hozható kiad-
ványok teljesség igényével történı felgyőjtése. Ez mindenek elıtt a konvent ilyen minıség-
ben2 kiadott okleveleinek közlését jelenti, amely meglétének hiányában azonban minden erre 
utaló jelet: tartalmi átírást, említést, fogalmazványt, bírói megkeresés hátára írt néhány szavas 
fogalmazvány-tervezetet vagy a konventnek címzett megkeresést, parancsot illetve erre törté-
nı bármilyen utalást külön szám alá soroltam a kronológiai rendben. Mivel a dátum nélküli 
említések leginkább olyan perfolyamat egyes állomásainak dokumentumait jelentik, amely 
sorozatban a pannonhalmi konvent gyakran több alkalommal is szerepet kapott, ezért — hogy 
a tárgyuk szerint összetartozó oklevelek lehetıleg ne nagyon legyenek egymástól elszakítva 
— az általánosan bevett gyakorlattal szemben3 a csak tágabb idıhatárokon belül datálható 
kiadványokat nem a valószínősíthetı záró, hanem a kezdı dátum alapján rendeztem sorba. 
 Az oklevelek közlésének legfontosabb rendezıelve az egy kiadóhoz való köthetıség. 
A győjtemény szempontjából ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a konvent okleveleinek szöve-
gét integer egészként kezeltem4 és — akárcsak a tartalmi átírásokat, említéseket — nem vá-
lasztottam külön a bennük teljes szöveggel átírva található, más kiadótól eredeztethetı kiad-
ványokat, mint például a transumptumokat5 vagy a bírói megkeresıleveleket, királyi paran-
csokat. A hiteleshelynek címzett bírói megkeresések oklevéltárhoz való viszonya kapcsán 
néhány szerkesztési elvre külön ki kell térnem. A legtöbb alkalommal ezek a szövegek a je-
lentésben átírva maradtak ránk, ilyenkor tehát eredeti formában ott is jelennek meg a kiadás-
ban. Néhány esetben viszont — leginkább ítéletlevelek végrehajtásakor — a parancsot nem 
írta át a konvent, csak utalt rá jelentésében, majd pecsétfıvel lezárva mellékelte azt a 
relatióhoz. Ilyenkor, amennyiben fennmaradt az eljárás alapját képezı bírósági kiadvány is, 
annak szövegét jegyzetben közlöm. A harmadik lehetıség szerint a hiteleshely jelentése nem, 
csak az eljárást kérı bírói megkeresés vagy királyi parancs példánya áll rendelkezésünkre. 
Ezen esetekben a konventnek címzett kiadványt állítottam az idırendi listába, annak dátumát 
terminus post quem-ként véve figyelembe.6 Ha egy ilyen oklevél hátán az eljárás helyszínén 
készült feljegyzések olvashatók, köztük az eljárás napjának rögzítésével, akkor ez az idıpont 
jelenti a viszonyítási dátumot. Mivel azonban a hiteleshely hátlapi feljegyzései (tehát a tulaj-
                                                           
1 Dreska Gábor, A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mőködésének oklevéltára I. (1244–1398). (A Gyıri Egy-
házmegyei Levéltár Kiadványai 6.) Gyır, 2007. 
2 Az apát és/vagy konvent mint egyházi intézmény illetve mint földesúr által kibocsátott okleveleket nem tartom 
hiteleshelyi kiadványnak és közlésüktıl — néhány kérdéses és minden esetben magyarázatra szoruló esetet ki-
véve — eltekintettem. 
3 Vö. Tringli, Kiadási problémák 23. 
4 Vö. Tringli, Kiadási problémák 23–24. 
5 Az oklevélátírásokat (transumpta), mivel tartalmuk a hiteleshelyi gyakorlat vizsgálatát illetıen irreleváns, ezért 
elhagytam a szövegközlésbıl. 
6 Ezzel persze azt is feltételezem, hogy minden bírósági megkeresést hiteleshelyi eljárás követett, és minden 
hiteleshelyi eljárásról jelentés is készült. A feldolgozott anyag ennek ellenkezıjérıl nem tartalmaz információt. 
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donképpeni pannonhalmi kiadvány magja) az itt alapszövegnek tekintett és a hordozóanyagra 
elsıként került bírói megkereséshez képest csupán másodlagosak, így azok a teljes szövegő 
oklevél közlése után kaptak csak helyet. Ugyanezt az elvet követem azon esetekben is, amikor 
a hátlapon és/vagy az elılap szövege köré írva a hiteleshelyi jelentés fogalmazványa is megta-
lálható. 
 
 A pannonhalmi hiteleshely mőködésének emlékeit felölelı győjtemény a feldolgozott 
okleveles anyagot illetıen túl is mutat a pannonhalmi konvent tevékenységén. Egyrészt 
ugyanis a kiadási gyakorlatban praktikusan is használhatóvá kívántam tenni azt a szakiroda-
lom által már régóta hangsúlyozott tételt, miszerint a bíróság elıtti keresetét igazolandó a fel-
peres általában két hiteleshely és a területileg illetékes megye hatóságának egybehangzó je-
lentését volt köteles bemutatni.7 Ezért aztán igyekeztem összegyőjteni a pannonhalmi konven-
tével párhuzamos jelentéseket, minek következtében megállapítható volt a szövegek közötti 
szó szerinti egyezés és így lehetıvé vált a néha vízfolt vagy egyéb fizikai hiányosság okán 
olvashatatlan pannonhalmi oklevelek kiegészítése. Másrészt ugyanakkor egyes kiadványok-
ban elıforduló említéseket, hátlapi feljegyzésben található utalásokat több alkalommal is sike-
rült teljes szövegében fennmaradt oklevelekhez kötni, így rekonstruálhatóvá vált a kiadvány-
ok egymás után helyezésével az egész perfolyamat. Ez a módszer ugyancsak lehetıvé tette a 
fizikailag sérült konventi kiadványok szövegének pótlását, hiszen a tartalmi átírás legtöbbször 
azt jelenti, hogy az oklevél bevezetı és záró formuláinak kivételével a teljes rendelkezı rész 
átvételre került az igeidık és a nyelvtani alany értelemszerő megváltoztatásával. Szintén a 
hiánypótlás eszköze volt az újkori másolatokkal, kiadásokkal való összevetés (ezek leírását az 
apparátusban teljes részletességgel közlöm), hiszen ezek korábbi, nem egy esetben még telje-
sebb állapotot rögzítettek. A MOL Diplomatikai Levéltárának darabjai esetében a számomra 
olvashatatlan dátumot néhány alkalommal a Levéltár digitális adatbázisa8 alapján pótoltam, 
feltételezve, hogy az oklevelet feldolgozó levéltáros valóban olvashatta is a ma már kivehetet-
lenné fakult szövegrészt. 
 
 A pannonhalmi konvent kiadványainak lehetı legnagyobb teljességre törekvı felgyőj-
tése a csupán említésben fennmaradt darabok regisztrálandó adatként való kezelését is kellett, 
hogy jelentse. Ezen győjtési szabály alól — minden esetlegességével együtt — az ügyvédval-
ló oklevelek sem jelenthettek kivételt. Egyrészt nem tartottam ıket kizárhatónak, mivel né-
hány példányuk eredetiben is fennmaradt, ezeknek pedig vitathatatlanul az oklevéltárban a 
helyük; ha viszont oda kerülnek, akkor az azonos típusú kiadványok említéseit sincs okom 
kirekeszteni. Másrészt viszont, bár erısen formulás megfogalmazásukból adódóan kevés ér-
demi információt tartalmaznak, a hiteleshely tevékenységének vizsgálatához nyújthatnak ér-
tékelhetı adatokat: a felvalló személye az intézmény hatókörének, ügyfélkörének megrajzolá-
sát segítheti, a felvallott ügyvéd ismerete pedig a megye nemesi társadalmának szervezıdését, 
egyházak és egyháziak esetében azok világi kapcsolatait mutathatja be. 
 Az ügyvédvalló oklevelek győjteménye persze nem lehet hiánytalan. A konvent saját 
kiadványaiból és a feldolgozott forráskiadások szövegeibıl természetesen kiemeltem ıket, 
önálló kutatást azonban a Pannonhalma környéki családok és intézmények levéltáraiban az 
ügyvédvallások említéseinek módszeres felgyőjtésére nem folytattam. Számuk tehát valószí-
nőleg tovább lenne bıvíthetı. Az azonos felvallót és ügyvédet ugyanazon esztendıhöz kötı 
említéseket — a megbízás tartamát a szokásos egy évre szólónak feltételezve — azonos szám 
alá soroltam be. 

                                                           
7 Hajnik, Perjog 291–292. 
8 A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). Szerk.: Rácz György. Budapest, 
2003. 
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B) — Az oklevélkiadás módja 
Az oklevéltár összeállításakor, az oklevelek közlési elveinek lefektetésekor alapvetıen a leg-
utóbbi forráskiadási konferencia vonatkozó ajánlásait vettem figyelembe, de leginkább az ott 
hangsúlyozott követelményt, a minden ponton ellenırizhetı, áttekinthetı és szigorú módszer-
tani következetességet igyekeztem szem elıtt tartani.9 
 A közölt pannonhalmi kiadványok idırendben követik egymást.10 A sorszám11 és a 
dátum után (amely utóbbi a csak említésben, illetve tartalmi átírásban fennmaradt oklevelek 
esetében kurzív) rövid magyar nyelvő regeszta található az oklevélben szereplı személyek és 
birtokok, valamint a jogi cselekmény feltüntetésével. A tartalmi kivonatot az apparátus követi. 
Ez az oklevél fizikai leírásán túl tartalmazza levéltári jelzetét és felsorolja valamennyi fellelt 
másolatát, kivonatát, említését, mégpedig idırendben, valamint in extenso kiadásait és 
regesztáit is. Az apparátust zárt oklevelek esetében a külzet rekeszti be. Mivel a pannonhalmi 
konvent kiadványain található pecsét a kezdetektıl egészen a középkori hiteleshelyi munka 
XVI. század végi megszőnéséig mindvégig ugyanazon tipárium lenyomata volt,12 ezért annak 
minden érintett oklevélnél történı leírását mellızhetınek véltem. Az apparátus után az okle-
vél szövege, majd annak hátlapi, pecsét alatti feljegyzései kaptak helyet, illetve végjegyzet-
ként a filológiai, valamint a történelmi-tartalmi kommentárok. Ezen utóbbi legtöbb esetben az 
átírt, de eredeti formában is fennmaradt vagy külön is kiadott oklevelek jelzeteit, kiadási ada-
tait tartalmazza, illetve a bírói megbízásra a pannonhalmi konventtel párhuzamosan eljáró és 
az eljárásról jelentı szomszédos hiteleshely(ek) és/vagy megye kiadványainak azonosítóit és a 
pannonhalmitól eltérı tartalmi elemeit. 
 
 Az oklevelek szövegének átírásakor az általánosan elfogadott 1920. évi szabályzatot 
és a benne rögzített betőhív átírási módot követtem,13 néhány ponton azonban eltértem annak 
ajánlásaitól. 
 Az ortográfiai elveket illetıen három követelményt tartottam szem elıtt: a latin nyelv 
szabályait, a közölni kívánt szöveg középkori eredetét és a már említett következetességet, 
mégpedig ezen utóbbit a másik kettı bármelyikének érvényre jutásakor, mint legfıképpen 
követendıt. Mindhárom szempont maximális figyelembevételével a humanista hatásra az ,,i’’ 
félhangzó változataként elterjedı ,,j’’ használatát, mivel az nem része a latin ábécének és nem 
tükröz ejtésbeli különbözıséget sem, teljes egészében negligáltam, függetlenül a kéziratban 
látható vagy látni vélt betőformától. Az ,,u’’ és ,,v’’ betőknél viszont, latin szavak esetében 
ugyancsak a szóképtıl függetlenül, de éppen az ejtésbeli különbözıség okán, a hangzóhív 
átírás elvét érvényesítettem.14 A leggyakrabban vitatott, magánhangzó elıtt álló ,, ti’’ bető-
kapcsolatot a középkori ejtéstükrözı ortográfia szerint normalizáltam, azaz eredetiben fenn-
maradt okleveleknél következetesen ,,ci’’ alakot használtam. Ezen szabálytól csupán egy 
esetben tértem el, mégpedig esztétikai szempont figyelembevételével: ha a magánhangzó elıt-
ti ,,ti’’ betőkapcsolatot ,,c’’ elızi meg, akkor azt ,,cti’’ alakban írtam át (introductio és nem 

                                                           
9 A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Fons 7 (2000) 1. szám. A Mohács elıtti latin nyelvő 
kútfık közlésének kérdését érintı két cikk: Tringli, Kiadási problémák (7–40.) és Szovák, Korreferátum (41–
47.). A kiadásban alkalmazandó szigorú következetességrıl: 42. 
10 Ennek mikéntjérıl lásd fentebb. 
11 A sorszám, a könyebb és egységes hivatkozás okán a a teljes pannonhalmi hiteleshelyi anyag mennyiségét 
figyelembe veszi, ezért indul az 558. számmal. Ezzel azonban párhuzamosan, a dátumsor végén zárójelben egy, 
a Függelék szempontjából futó sorszámot is adtam az okleveleknek. 
12 A Szent Benedeket ábrázoló pecsétnyomó részletes leírása, fotója és szakirodalma: Mons Sacer I. 503–504. 
13 A Magyar Történeli Társulat forráskiadási szabályzatai. Századok 53–54 (1919–1920) Melléklet 3–24., illetve 
A Magyar Történeli Társulat forráskiadási szabályzatai. A Magyar Tudományos Akadémia szabályai középkori 
latin források közlésére. In: Forráskiadási szabályzatok. Szeged 2000. (Studium Füzetek 5.) 72–76. 
14 Tringli, Kiadási problémák 29. és Szovák, Korreferátum 44. 
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introduccio). Az eljárás ugyan a hangsúlyozott következetességen csorbát ejt, de a szöveg 
olvashatóságát javítja. 
 Az általánosan szem elıtt tartott normáktól bizonyos esetekben azonban el kellett tér-
nem. A csak újkori másolatban ránk maradt okleveleknél természetesen humanista ortográfiá-
nak megfelelıen írtam át a szöveget, a ,,j’’ használatát azonban itt is mellıztem. Ugyanezen 
szabályok szerint fogalmaztam meg a tartalmi átírások, említések esetében a filológiai appará-
tusban helyet kapó kiegészítéseket (kivéve az átíró oklevél szövegébıl eredeti formában átvett 
hely- és megkülönböztetı személyneveket), valamint a tartalmi jegyzetekben idézett párhu-
zamos hiteleshelyi/megyei jelentések egységesített és egyszerősített dátumait. A kizárólag 
nyomtatásban fennmaradt és abból átvett oklevelek esetében is csak az ,,i-j’’ és ,,u-v’’ norma-
lizálást végeztem el, egyébként megtartottam a kiadás sajátosságait. 
 A betőformák összhangjának megteremtésén túl az ortográfia más területein is egysé-
gessé igyekeztem tenni a kötetet. Az eredeti oklevelekben legtöbbször rövidítve, a kiadások-
ban pedig változatosan elıforduló lit(t)erae, lit(t)eralia, Lit(t)eratus stb. névszókat a szöveg 
fennmaradási formájától függetlenül mindig kettızött mássalhangzóval írtam át, bár az egyéb 
szavak esetében mutatkozó hasonló anomáliát nem oldottam fel.15 Ugyancsak minden szö-
vegnél azonos módon törekedtem a szavak, kifejezések köteten belüli egységes egybe- vagy 
különírására, valamint a kis és nagy kezdıbetők egységes alkalmazására. Elıbbi esetében az 
akadémikus latinság szótárainak lemmái voltak a mérvadók, míg a nagybetős írásmódot in-
kább a középkori elveknek megfelelıen használtam. A személy-, hely- és népnevek, valamint 
az utóbbiakból képzett melléknévi alakok mellett tehát a Sanctus és Beatus szavak különféle 
alakjait is nagy kezdıbetővel írtam, ha az személynév jelzıjeként áll (tehát festum Sancti 
Ladislai regis, de festum sancti regis Ladislai).16 Nagybetővel írtam továbbá az ünnepek ne-
veit (festum Omnium Sanctorum, Invencio Sancte Crucis, Nativitas Beati Iohannis Baptiste17), 
valamint a személynevek mellett álló magyar és latin megkülönböztetı neveket (Iohannes 
Feyes, Stephanus Wrdek, Iohannes Rufus, Petrus Litteratus). Mivel a személynévhez kapcso-
lódó, foglalkozást jelentı latin szavak esetében legtöbbször nem lehet eldönteni, hogy tulaj-
donnévrıl vagy értelmezı köznévrıl van-e szó,18 az egységes írásmód azonban mindenkép-
pen megvalósítandó cél volt, ezért döntöttem az elıbbit megengedıleg a megkülönböztetı 
nevek nagybetős változat mellett. 
 Az oklevelek szövegében szereplı dátumok feloldásait a könnyebb használhatóság 
okán a dátum után, szögletes zárójelben, eltérı betőtípussal adom meg. A hosszabb pereske-
dés történetét részletezı oklevelek idırendjének könnyebb átlátása érdekében a bennük sze-
replı minden terminust, tehát a bírósági oktávákat is feloldottam, feltételezve, hogy a XV. 
század elejéig azok valóban az egyházi ünnep nyolcadára estek.19 A naphoz való kötést erısíti 
még az a tény, hogy a bírósági kiadványok dátuma igen gyakran oktávákhoz viszonyított idı-
pontként jelenik meg, amelyek feloldásakor a MOL adatbázisa is automatikusan az egyházi 
ünneptıl számolja a napokat, kimondatlanul is azt feltételezve, hogy a bírósági terminus az 
illetı ünnepre egy héttel kezdıdött.20 
 Bármennyire is igyekeztem feltárni az egyes oklevelek szöveghagyományozódását, 
középkori és újkori említéseiket, átírásaikat, másolataikat vagy kiadásukat, a jelen oklevéltár 
szövegeinek is vannak hiányosságai. A szövegromlások mindegyike javítható volt ugyan a 
correctura — az ehhez felhasznált szövegek a regesztát követı apparátusban vagy a szöveg 
                                                           
15 Tringli, Kiadási problémák 30. 
16 Kivétel a Beata Virgo Maria alak. 
17 Ezen utóbbi kapcsán megjegyzendı, hogy az állandó ünnepek elnevezésében az apostol, episcopus, 
evangelista, martir és virgo szavak kisbetősek, kivéve a Beata Maria Virgo esetében. 
18 Fehértói Katalin, A XIV. századi magyar megkülönböztetı nevek. Budapest, 1969. (Nyelvtudományi érteke-
zések 68. sz.) 5., 44., 46–49. 
19 Vö. Hajnik, Perjog 209. 
20 Vö. Tringli, Kiadási problémák 33. 
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utáni jegyzetben találhatók — vagy a coniectura módszerével,21 és kiegészíthetı volt a 
lacunák egy része is, ezek többségével azonban nem tudtam mást kezdeni, mint jelöltem meg-
létüket. A közölt szövegek rekonstruálásakor az 1920. évi forráskiadási szabályzatban foglalt 
jelöléseket alkalmaztam: 

[   ] Az íróanyag hiánya miatt olvashatatlan, de újkori másolatból, párhuzamos 
hiteleshely kiadványából vagy egyéb módon pótolt lacuna, ill. dátum feloldása. 

[...] Az íróanyag hiánya miatt olvashatatlan, nem pótolható lacuna. A pontok száma ál-
landó és független a kimaradt szövegrész hosszától, a kimaradt betők számától, ami 
legtöbbször nem volt megállapítható. 

(   ) Sziglák feloldása. 

〈〈〈〈   〉〉〉〉 Szövegbıl kimaradt, de pótlandónak, pótolhatónak ítélt rész. 

... Tartalmi átírásban, említésben fennmaradt oklevélnél a pannonhalmi kiadvány szem-
pontjából mellékes, ezért általam kihagyott részek. 

{   } A szövegben felesleges, nem odavaló részek. 

\   / Az író által a sor fölé/mellé beszúrt részek. 

†   † Rontott, nem javítható szövegrész. 

C) — Levéltárak, levéltári jelzetek rövidítései 
cs. lt. = család levéltára 
DF = Diplomatikai Fényképgyőjtemény 
DL = Diplomatikai Levéltár 
EPL = Esztergomi Prímási Levéltár, Esztergom 
GyEL = Gyıri Egyházmegyei Levéltár, Gyır 
HDA = Hrvatski Državni Arhiv, Zagreb 
Hh. lt. = Hiteleshelyi levéltár 
kápt. hh. lt. = káptalan hiteleshelyi levéltára 
kápt. mlt. = káptalan magánlevéltára 
konv. mlt. = konvent magánlevéltára 
m. lt. = megye levéltára 
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum 
MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest 
MTAK = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest 
NRA = Neo-regestrata acta 
ÖStA HHStA = Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien 
PBFL = Pannonhalmi Bencés Fıapátság Levéltára, Pannonhalma 
SA = Státní Archiv 
SNA = Slovenský Národný Archív, Bratislava 
ŠObA = Štátny Oblastný Archív 
VÉL = Veszprémi Érseki és Fıkáptalani Levéltár, Veszprém 
 

D) — Szakirodalmi rövidítések 

Alapi Gyula, Komáromvármegye levéltárának középkori oklevelei. Komárom, 1917. 
                                                           
21 A javítás tényét, a korrigált hibás alakot a filológiai jegyzetekben azonban nem minden esetben tüntettem fel, 
mivel a legtöbbször csupán betőkihagyásról, nyilvánvaló rövidítés elmaradásáról volt szó, amelyek listázása 
feleslegesen duzzasztotta volna az apparátust. 
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AOklt. = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium 
illustrantia I–XV., XVII., XIX., XXIII–XXV. Szerkesztette: Almási Tibor, Blazovich 
László, Géczi Lajos, Kristó Gyula, Piti Ferenc, Tóth Ildikó. Budapest – Szeged, 1990–
2005. 

Borsa Iván, A Justh család levéltára 1274–1525. Budapest, 1991. 

Csánki Dezsı, Magyarország történelmi földrajzi a Hunyadiak korában I–III., V. Budapest, 
1890–1913. 

DRH 1301–1457. = F. Döry – G. Bónis – V. Bácskai, Decreta Regni Hungariae. Gesetze und 
Verordnungen Ungarns 1301–1457. Budapest, 1976. (A Magyar Országos Levéltár ki-
adványai II. Forráskiadványok 11.) 

DRH 1458–1490. = F. Döry – G. Bónis – G. Érszegi – S. Teke, Decreta Regni Hungariae. 
Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458-1490. Budapest, 1989. (A Magyar Országos 
Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 19.) 

Engel Pál, Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II. (História Könyvtár. Krono-
lógiák, adattárak 5.) Budapest, 1996. 

Fejér, CD = Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I–XI. Cura et studio 
Georgii Fejér. Budae, 1829–1844. 

GyTRF = Gyıri történelmi és régészeti füzetek I–IV. Kiadják: Ráth Károly és Rómer Flóris. 
Gyır, 1861–1868. 

Hajnik Imre, A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyes-házi királyok alatt. 
Budapest, 1899. 

Héderváry = A Héderváry-család oklevéltára. I–II. Szerk.: Radvánszky Béla – Závodszky 
Levente. Budapest, 1909–1922. 

HO = Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius I–III. Kiadják: Nagy Imre – Paur Iván – 
Ráth Károly – Véghely Dezsı. Gyır, 1865–1866. IV. Kiadják: Nagy Imre – Stummer 
Arnold – Ráth Károly – Véghely Dezsı. Gyır, 1867. V. Kiadják: Ipolyi Arnol – Nagy 
Imre – Véghely Dezsı. Gyır, 1873. VI–VII. Kiadják: Ipolyi Arnold – Nagy Imre – 
Véghely Dezsı. Budapest, 1876–1880. VIII. Szerk.: Nagy Imre. Budapest, 1891. 

Horváth Richárd, Gyır megye hatóságának oklevelei (1318–1525). (A Gyıri Egyházmegyei 
Levéltár Kiadványai 1.) Gyır, 2005. 

PRT = A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. Szerk.: Erdélyi László, Sörös Pongrác. 
I–XII. Budapest, 1902–1916. 

Reg. Arp. = Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis 
Arpadianae critico diplomatica I–II/1. Szerk. Szentpétery Imre. Budapest, 1923–1943. 
II/2–4. Szerk. Szentpétery Imre – Borsa Iván. Budapest, 1961–1987. 

Sümeghy Dezsı, Sopron vármegye levéltárának oklevélgyőjteménye. I. Sopron, 1928. 

Szávay Gyula, Gyır. Monográfia a város jelenkoráról a történelmi idık érintésével. Gyır, 
1896. 

Szovák Kornél, Korreferátum Tringli István elıadásához. Fons 7 (2000) 1. szám 41–47. 

Teleki József, Hunyadiak kora Magyarországon. X. Pest, 1853. 

Teleki József, Hunyadiak kora Magyarországon. XII. Pest, 1857. 

Tringli István, Középkori oklevelek kiadásának problémái. Fons 7 (2000) 1. szám 7–40. 
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E) —A pannonhalmi konvent hiteleshelyének kiadványai 1438–1490 

558.) 1438. augusztus 12. (1.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Antal csornai prépost képviselıje tiltakozik, hogy Rohonci Herch fia András fia 
István a prépostság Keresztúron és Vásárosfaluban levı birtokrészeit Albert királytól magának adományozni 
kérte, amitıl a konvent képviselıje Albert királyt eltiltotta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. Csornai konv. mlt. 41 III 3/3 (Sopron 5432) (DF 265043). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod Petrus filius 
Laurencii de Gyarmath ad nostram veniendo presenciama in personis religiosorum virorum, domini fratris 
Anthonii prepositi et conventus ecclesie de Chorna per modum protestacionis nobis significare curavit, quod 
prout ipsi percepissent, Stephanus filius Andree filii Herch de Rohoncz quasdam porciones ipsorum 
possessionarias, in possessionibus Kerezthwr et Wasarosfalu vocatis, in comitatu Soproniensi existentibus 
habitas, per Iohannem filium Osth de Herbarthini, patronum ecclesie ipsorum pro aliis iuribus ipsorum 
possessionariis, alias per predecessores ipsius Iohannis Osth testamentaliter legatis, serie litterarum 
adiudicatoriarum condam domini Mathius de Paloch, regni Hungarie palatini ipsis domino preposito et conventui 
ac ecclesie ipsorum concambialiter perpetuo datas et donatas, inter alia iura possessionaria prefati Iohannis Osth 
a serenissimo principe, domino nostro Alberto rege Hungarie etc. sibi ac Ladislao filio Tyboldy de Zemche, 
Georgio de Gereben et Iohanni dicto Kakas dari et conferri postulasset in ipsorum preiudicium valde magnum. 
Unde facta huiusmodi protestacione annotatus Petrus nominibus et in personis prefatorum domini prepositi et 
conventus memoratum dominum Albertum regem a dacione, donacione et collacione ipsumque Stephanum 
filium Andree filii Herch et alios quoslibet ab inpetracione pretactorum porcionum possessionariarum iam 
dictorum domini prepositi et conventus in dictis possessionibus Kerezthwr et Vasarosfalu habitarum 
occupacione, sibi ipsis statui factione, perpetuacione, conservacione, fructuum et quarumlibet utilitatum 
percepcione ac se quovis colore quesito in dominium earundem intromissione qualitercunque factis vel fiendis 
prohibuit et inhibuit contradicendo et contradixit inhibendo coram nobis lege regni requirente testimonio 
presencium mediante. Datum feria tercia proxima ante festum Assumpcionis Beate Marie Virginis, anno Domini 
millesimo quadringentesimo tricesimo octavo.1 [1438. aug. 12.] 
 
a Utána kihúzva: per modum pro. 
 
1 Szó szerint egyezı oklevelet adott ki — az ac Ladislao filio Tyboldy de Zenche, Georgio de Gereben et Iohanni dicto Kakas rész kivételé-
vel — a gyıri káptalan Ladislaus dictus Thekes de Pazthor procurator tiltakozására augusztus 6-án [Csornai konv. mlt. 46 IV 2 (Sopron 
5433) (DF 265044)]. 
 
 

559.) 1438. augusztus 31. (2.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Bocsori Tamás fiai Kelemen gyıri várnagy és testvérei Benedek és Mátyás, vala-
mint Atyai Mihály fia András egymás között kölcsönös örökösödési szerzıdést kötnek. 
 
Hártya, plicájáról hiányzó pecsét. Magyar Mezıgazdasági Múzeum, Oklevélgyőjt. 3 1076 (DF 274534). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presencium noticiam habituris salutem in omnium salvatore. Ad universorum tam presencium, quam 
futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod Clemens filius Thome de Boczor, castellanus castri 
Iauriensis pro se personaliter et pro Benedicto ac Mathia fratribus suis uterinis sine litteris procuratoriis, quorum 
onus et gravamen, si in infrascriptis persistere nollent, super se assumpmendo ab una, parte vero ex alia Andreas 
filius Michaelis de Atya, similiter onera fratrum et omnium cognatorum suorum in se recipiendo coram nobis 
constituti per eosdem confessum extitit viva voce in hunc modum, quod ipsi matura deliberacione prehabita 
propter proximitatis, qua invicem constringuntur, lineam in eorum iuribus possessionariis infradeclarandis talem 
inter se fecissent contractum et disposicionem, quod si primo prefati Clemens, Benedictus et Mathias filii Thome 
de Boczor ab hac luce sine heredum solacio decederent, quod absit, extunc universe possessiones eorum, Boczor 
iam dicta et Duka vocate in Castriferrei ac Vanyala in Wesprimiensi comitatibus existentes vel si quas post 
presencium emanacionem ab aliorum manibus reobtinere aut per eorum servicia sew alias quomodocunque 
aquirere valerent, ad prefatum Andream et ipsius heredes iure perpetuo et irrevocabiliter possidende, tenende et 
habende deveniria et devolui deberent. Ubi vero iam dictus Andreas filius Michaelis ante annotatos Clementem, 
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Benedictum et Mathiam filios Thome similiter absque heredibus vitam finiret temporalem, tunc modo simili 
possessiones sue Atya predicta et Ach in Wesprimiensi ac Mezewzerechen in Iauriensi comitatibus existentes vel 
similiter si aliquas possessiones aut aliqua iura possessionaria idem Andreas ab aliorum manibus reoptinere aut 
rectificare sive per servicia sua aquirere valeret, modo simili ad prenominatos Clementem, Benedictum et 
Mathiam filios Thome ac ipsorum heredes iure perpetuo redundari et devolvi deberent, prout inter easdem partes 
ordinatum et assumptum extitit nunc in presencia. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes 
litteras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas prenominatis partibus 
duximus concedendas. Datum die dominica proxima ante festum Beati Egidii abbatis, anno Domini millesimo 
quadringentesimo tricesimo octavo. [1438. aug. 31.] 
 
a Az eredetiben: deveniari. 
 
 

560.) 1438. szeptember 15. (3.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt a pozsonyi káptalan képviselıje Fodor János fiát, Györgyöt és lányát, Anasztáziát a 
káptalan Botszeg nevő birtokának elfoglalásától és élésétıl eltiltotta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 13 307 (DF 228020). 
 
Nos conventus monasterii Beati Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod honorabilis vir, 
magister Michael canonicus ecclesie Posoniensis nostram personaliter veniens in presenciam nominibus et in 
personis honorabilis capituli eiusdem ecclesie Posoniensis per modum protestacionis et inhibicionis nobis 
significare curavit in hunc modum, quomodo ipsi percepissent et ad eorum certitudinaliter devenisset noticiam, 
quod Georgius filius et Anastasia filia condam Iohannis Fodor dicti, frater scilicet et soror carnales olim Ulrici 
similiter Fodor dicti de possessione dicti capituli Posoniensis Bodzeg appellata, in districtu Palazzokeus 
existente ex sinistra et conpulsiva egregiorum Nicolai et Georgii Groff de Bozen ac nobilis domine Hedvigis, 
relicte condam Petri similiter Groff dicti de eadem Bozen inductione et instigacione fingendo se nominantes 〈...〉 
eandem possessionem Bodzeg ipsius capituli cum omnibus suis pertinenciis et utilitatibus eisdem Nicolao et 
Georgio Groff ac Hedvigi relicte, necnon Emerico, Ladislao et Stephano filii dicti condam Petri Groff 
ipsorumque heredibus fassi extitissent et vendidissent, quam quidem possessionem Bodzeg, ymo et alias 
notabiles terras ad possessionem aliam dicti capituli Posoniensis, Thoron vocatam pertinentes iidem Nicolaus et 
Georgius ac Hedvigis, Emericus, Ladislaus et Stephanus per quendam iniquum hominem, Nicolaum Bar dictum 
et alios ipsorum familiares nunc fecissent occupari ac racione earundem cuidam domine, relicte videlicet dicti 
condam Ulrici res paraffernales et dotalicium exsolvissent et dictum capitulum de eisdem exclusissent ipsamque 
possessionem Bodzeg sic occupatam sibi ipsis statui facere et perpetuare ac a dicto capitulo alienare niterentur 
potencia ipsorum mediante in dampnum et preiudicium sepe fati capituli Posoniensis valde magnum. Ideo ipsi 
dictos Georgium filium et Anastasiam filiam prefati condam Iohannis Fodor ac quoslibet alios ab huiusmodi 
fassione, vendicione, ymo et impignoracione omnique et qualibet alienacione annotate possessionis Bodzeg a 
dicto capitulo, prelibatos vero Nicolaum et Georgium Groff ac Hedvigem, Emericum, Stephanum et Ladislaum 
de dicta Bozen ceterosque cuiusvis status et condicionis utriusque sexus homines ab empcione, in pignus 
recepcione, detencione, occupacione, usu fructuum et quarumlibet utilitatum percepcione vel percipi factione, 
sibi ipsis statui factione, perpetuacione, dotalicii et rerum paraffernalium ac quorumlibet aliorum iurium racione 
eiusdem possessionis Bodzeg et omnium aliarum possessionum ipsius capituli Posoniensis quovis nominis 
vocabulo vocitatarum solucione seu quovis quesito colore alia intromissione quomodocunque factis vel fiendis 
prohibuissent et interdixissent, ymo prefatus magister Michael facta huiusmodi protestacione nominibus, quibus 
supra, singulos prenotatos prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis 
testimonio presencium mediante. Datum octavo die festi Nativitatis Marie, anno Domini Mo CCCCo XXX o 
octavo. [1438. szept. 15.] 
 
 

561.) 1438. november 28. (4.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Albert királynak, hogy egész évre szóló parancslevele alapján tudományvételt 
tartott Veszprém megyében, ahol Mihály bakonybéli apát panaszát a gyıri püspök vaszari officiálisának és job-
bágyainak az apát Koppány nevő birtokán elkövetett hatalmaskodásáról igaznak találta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. PBFL, Capsa 17 N2 (1037) (DF 207852). 
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Serenissimo principi, domino Alberto Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi ac Austrie duci 
etc., domino ipsorum gracioso conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino 
debitas ac devotas cum perpetua fidelitate. Litteris vestris annualibus ad inquisiciones, evocaciones, 
prohibiciones et ad omnia alia, que in talibus processibus iuxta regni consuetudinem de iure fieri consueverunt, 
facienda pro religioso viro, domino fratre Michaele abbate et conventu monasterii Beati Mauricii martyris de 
Beel per anni circulum graciose concessis et datis, nobis loquentibus sumpma cum obediencia receptis, iuxta 
quarum continenciam una cum Dominico de Gycz homine vestro, in prefatis litteris vestris annualibus inter alios 
homines vestros conscriptos expresse nominato nostrum hominem, videlicet religiosum virum, dominum fratrem 
Damianum sacerdotem, unum ex nostris fratribus conventualibus ad infrascriptam inquisicionem faciendam 
nostro pro testimonio duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis consona voce retulerunt, ut 
ipsi in festo Sancti Clementis pape et martyris proxime preteritoa [1438. nov. 23.] in comitatu Vesprimiensi 
procedendo a hominibus, quibus decuisset et licuisset, videlicet nobilibus et ignobilibus, vicinis et commetaneis 
ac alterius cuiusvis status hominibus talem scivissent veritatem, quomodo Petrus de Deem officialis 
reverendissimi in Christo patris domini N.1 episcopi ecclesie Iauriensis, per eundem dominum episcopum in 
possessione Vazar constitutus, Petrus Challokwzy, Franciscus Ihasi, Nicolaus Kowy, Dyonisius Vilicus, 
Stephanus Perro, Blasius Odoskay, Georgius Zekes, Stephanus Azzonfalvay, Iacobus Beby, Michael Pauli, 
Paulus Challokwzy, Michael Magnus, Elias Vilicus, Valentinus Zeker, Marcus Magnus, Petrus Sclavus, 
Emericus filius Dyonisii, Dominicus Thakachy, Lucas Bodog, Thomas Zany, Iacobus Paly, Iohannes Kazdag, 
Blasius Bezene, Emericus Nyragy, Gregorius Rufus, Thomas filius Mauricii, Dominicus Kescey, Georgius 
Nyragy, Paulus Magnus, Blasius Illefalvay, Lucas Borsosdyry, Demetrius filius Agustini, Egidius Takach, Gere 
Vilicus, Gregorius Magar, Benedictus de Matehaza, Paulus Helges, Cosmas Rufus, Gregorius Zebek, Anthonius 
Genchi, Matheus Genchy, Gregorius Biro, Iohannes filius Laurencii, Michael filius eiusdem, Petrus frater 
eiusdem, Benedictus Gwlay, Lampertus similiter Gwlay, Paulus ZenthIwany, Paulus Moruchyday, Valentinus et 
Michael filii Cosme, Lucas Chapo, Stephanus frater eiusdem, Mathias Symeg, Blasius filius Iohannis Timar, 
Georgius Sartor, Thomas Claudus, Stephanus filius eiusdem, Laurencius frater eiusdem, Mathias Chazar, Paulus 
frater eiusdem, Iohannes Porkolab, Paulus Chapo, Lucas Genchy, Iohannes frater eiusdem, Albertus Chapo, 
Iohannes Litteratus, Anthonius filius Georgii, Petrus frater eiusdem, Bartholomeus Iudex, Iacobus Zalmavary, 
Anthonius Chapo, Emericus filius Symonis, Paulus Parvus, Iohannes Molumsuky, Michael Korumzoy, Briccius 
frater eiusdem, Gallus Beuse et Franciscus Sclavus, iobbagiones dicti domini episcopi in possessione Vazar 
commorantes ex speciali commissione prefati Petri de Deem, officialis eiusdem domini episcopi, feria sexta 
proximab ante festum Sancti Martini episcopi et confessoris proxime preteritum [1438. nov. 7.] et aliis diebus 
sequentibus, manibus armatis et potenciariis, simul cum curribus ad quandamc silvam prefati domini Michaelis 
abbatis et conventus ad possessionem Koppan pertinentem veniendo eandem in magna sui parte succidissent et 
ligna succisa per dictos currus eorum deportari et ad dictam possessionem Vazar deducid 〈fecissent〉 potencia 
ipsorum mediante, in preiudicium dicti domini abbatis et conventus valde magnum. Datum sexto die termini 
prenotati, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo.2 [1438. nov. 28.] 
 
a Az eredetiben: preteritum.     b Az eredetiben: proxime.     c Az eredetiben: quendam.     d Az eredetiben: deduxissent. 
 
1 Molnári Kelemen gyıri püspök 1438 szeptemberében halt meg, utóda, Mihály fia Benedek pedig csak 1439 tavaszától töltötte be tisztségét. 
(Engel, Archontológia I. 71.)     2 Ugyan ez a kéz írta a gyıri káptalan ugyanaznap kiadott oklevelét, amelyben az szintén Albert király éves 
parancsára jelentette, hogy Stephanus de Chegle királyi emberrel kiküldte tanúját, akik in festo Sancti Clementis pape [1438. nov. 23.] 
Veszprém megyében tudományvétellel Mihály bakonybéli apát panaszát Garai László cseszneki várnagyának, Némai Kolos Jeromosnak, 
valamint officiálisának, Porvai Béki Jeromosnak Koppány birtokon elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudták meg [PBFL, Capsa 50 P 
(1036) (DF 207851) — Regesztája: Sörös Pongrácz, Bakonybéli regesták a XV. század elsı felébıl. In: Történelmi Tár. Új folyam IV. 
(1903) 371]. 
 
 

562.) 1439. június 24. (5.) 
 
A pannonhalmi konvent Bertalan lébényi apát kérésére átírja a gyıri káptalan 1436. április 13-án kelt oklevelét. 
 
Hártya, plicáján függıpecsét bevágásai. DL 12899 (Acta Jesuitica, Jaurin. 35 1). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini de Sacro Monte Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presencium noticiam habituris salutem in omnium salvatore. Ad universorum tam presencium, quam 
futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod religiosus vir, dominus frater Bartholomeus abbas 
monasterii Beati Iacobi apostoli de Lyben ad nostram personaliter veniendo presenciam exhibuit nobis quasdam 
litteras pendenti sub sigillo venerabilis capituli ecclesie Iauriensis, petens nos debita cum instancia, ut easdem de 
verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transscribi et transsumpmi tenoremque earundem 
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presentibus litteris nostris privilegialibus inserendo sibi dare dignaremur ad cautelam iuris sui uberiorem, 
quarum tenor per omnia talis est: 
 Capitulum ecclesie Iauriensis ... 
 Nos itaque iustis et legittimis peticionibus prefati domini fratris Bartholomei abbatis de Lyben nobis 
porectis favorabiliter inclinati prefatas litteras privilegiales honorabilis capituli prenominati de verbo ad verbum 
sine diminucione et augmento aliquali transscribi et transsumpmi tenoremque earundem presentibus litteris 
nostris privilegialibus inseri et sigillo nostro pendentia consignari fecimus et eidem domino fratri Bartholomeo 
abbati prenotato ac monasterio predicto duximus concedendas ad cautelam iuris sui uberiorem. Datum feria 
quarta, in festo Nativitatis Sancti Iohannis Baptiste, anno Domini Mo CCCCo tricesimo nono. [1439. jún. 24.] 
 
a  Az eredetiben: pendendi. 
 
 

563.) 1439. június 30. (6.) 
 
A pannonhalmi konvent Hédervári Lırinc nádor megkeresésére jelenti, hogy Csitvándi Egyedet és Orsolyát 
bizonyos mátyusházi birtokrészbe ellentmondás nélkül bevezette. 
 
Erısen vízfoltos hártya, plicáján függıpecsét. MTAK Kézirattár, Oklevégyőjt. 379 (DF 244249). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod [... Laurencii] de 
Hedrehwar regni Hungarie palatini et iudicis Comanorum accepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie [...] de Hedrehwar regni Hungarie palatinus et iudex 
Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis Egidii [...] Ursule vocate, filie condam 
Iohannis de eadem Chythuand [...] ipsi in dominium medietatis possessionis Mathyushaza [...] in facie eiusdem 
possessionis super fluvio Thopolcha decurrentis, ipsos titulo pignoris concernencia [...] presentibus petimus 
diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Georgius de Berellew 
aut [...] de eadem sin Georgius [...] aliis absentibus [...] eiusdem possessionis, necnon molendin[...] inibi legitime 
convocatis et presentibus accedendo introducat prefatos Egidium de Chythuand et dominam Ursulam in 
dominium dicte medietatis [...] possessionis [...] eisdem cum [...] ipsarum utilitatibus et pertinenciis premisso 
titulo pignoris possidendam, si non fuerit contradictum [...] contra antefatos Egidium de Chythuand et dominam 
Ursulam [...] ad terminum competentem racionem contradictionis eorum reddituros [...] seriem cum 
contradictorum et citatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui dicte statucioni intererunt, 
nominibus termin[...] Datum Bude, feria secunda proxima post festum Sacratissimi Corporis Christi, anno 
eiusdem millesimo quadringentesimo tricesimo nono. [1439. jún. 8.] 
 Nos itaque [...] dicti domini Laurencii palatini [...] una cum Georgio de Berellew suo homine nostrum 
hominem, fratrem Damianum presbiterum ex nobis fratribus unum [...] fidedignum duximus transmittendum, qui 
tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod [...] feria secunda, in festo Beatorum Viti et 
Modesti martyrum [1439. jún. 15.] ad facies dicte possessionis Mathyushaza vocate consequenterque 
medietatis eiusdem possessionis, necnon molendini predicti vicinis et commetaneis, signanter vero Nicolao filio 
Iohannis de Berelleu, Dominico filio Paulo de eadem, Laurencio Chak dicto de Achad [...] legitime convocatis et 
presentibus accessissent, introduxissent prefatos Egidium de Chythuand et dominam Ursulam filiam condam 
Iohannis de eadem Chythuand in dominium dicte medietatis antelate possessionis et [...] molendini 
statuissentque eandem et idem eisdem cum [...] ipsorum utilitatibus [...] premisso titulo pignoris possidendam, 
tenendam pariter et habendam nemine inibi contradictore apparente, tribus eciam diebus [...] in faciebus [...] 
Datum sedecimo die termini prenotati, anno Domini supradicto. [1439. jún. 30.] 
 
 

564.) 1439. október 13. (7.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Bınyi Szomor Miklós a Gyır megyei Bıny határában bizonyos szántóit és kaszálóit 
nyolc forintért Mindenszentek ünnepéig Bınyi Mihály fiának Lırincnek és fiainak elzálogosítja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 61555 (Kisfaludy cs. lt. 449). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quibus expedit, 
universis, quod nobilis vir, Nicolaus Zomor dictus de Thekes alias de Ben ab una, parte vero ex altera Laurencius 
filius Michaelis de eadem Ben coram nobis personaliter constituti ac per eundem Nicolaum Zomor fassum et 
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relatum extitit in hunc modum, quod ipse pro quibusdam suis necessitatibus ad presens ipsum urgentibus 
evitandis quasdam terras suas arabiles, videlicet quantum per anni circulum unum aratrum possit perarare, 
necnon fenilia, quantum decem falcatores per diem possint defalcare, intra metas eiusdem possessionis Ben, suas 
videlicet porciones ipsi Laurencio filio Michaelis de ipsa Ben, Francisco et Alberto filiis ipsius Laurencii pro 
octo florenis puri auri veri et iusti ponderis usque ad festum Omnium Sanctorum inclusive coram nobis 
inpignoravit. Si vero ipse Nicolaus predictas \terras/ arabiles, necnon fenilia in predicto festo redimere non 
possit, extunc ipsi Laurencius et filii sui ipsas terras arabiles, necnon fenilia usque ad tempus redempcionis 
teneant ac de ipsis utantur; asumpmensque nichillominus ipse Nicolaus Zomor ipsum Laurencium, necnon filios 
ipsius in pacifico dominio predictarum terrarum arabilium, necnon fenetorum usque ad illud tempus 
redempcionis temporum in processu ab omnibus impetitoribus et causidicis indempniter conservare, si vero ipse 
Nicolaus ipsum Laurencium et filios suos in dominio predictarum terrarum et fenilium conservare non possit, 
pro tunc ipse Laurencius et filii sui in porcionem suam possessionariam Tenkes appellatam vigore harum 
litterarum intrare et descendere debeantur et valeant, ad quod se ipse Nicolaus sponte coram nobis obligavit 
vigore aliarum litterarum nostrarum et testimonio mediante. Datum feria tercia, videlicet in festo Beati Colomani 
martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono. [1439. okt. 13.] 
 
 

565.) 1440. október 23. (8.) 
 
A pannonhalmi konvent Csákányi Egyed fia Imre kérésére átírja a vasvári káptalan 1407. július 18-án kelt kiad-
ványát. 
 
Hajtásánál szakadt papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 102089 (Batthyány cs. lt.: Miscellanea 111 8). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie tenore presencium significamus, quibus expedit, 
universis, quod veniendo coram nobis nobilis vir, Emericus filius Egidi de Chakan presentavitque nobis 
quandam litteram venerabilis capituli Castriferrei [...] debita cum reverencia precum, quod nos predictam 
litteram sub nostro sigillo conventuali de verbo ad verbum transscribi [...] talis est: 
 Nos capitulum ecclesie Castriferrei ... 
 Nos igitur iustis et legittimis peticionibus predicti Emerici annuentes, ut tenemur, predictam litteram de 
verbo ad verbum nil addendo, nil minuendo fideliter presentibus transscribi fecimus cum appensione nostri sigilli 
et testimonio mediante. Datum die dominico proximo ante festum Beati Demetrii martiris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quadragesimo. [1440. okt. 23.] 
 
 

566.) 1442. március 18. (9.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt a nagyécsi Szent István egyház hospesei a nevezett egyház szılejét tizenkét forintért 
Csitvándi Egyed fia Lászlónak eladták. 
 
Hártya, hátára nyomott pecsét foltja. DL 61563 (Kisfaludy cs. lt. 463). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quibus expedit, 
universis, quod providi viri, Georgius dictus Thauaz, Iohannes filius Iacobi, Thomas Adam dictus, Iohannes 
dictus Beleges, Martinus Vyda, Michael dictus Porees, Stephanus dictus Pathanai, Petrus Ioo, Marcus Fyzali, 
Thomas Mathee, Stephanus Zakam, Demetrius Choom, Blasius Ketheli, Benedictus Galli et Benedictus Naagh 
hospites seu vitrices ecclesie Beati Stephani regis de Naagech in persona aliorum hospitum ibidem 
commorancium ab una, parte vero ex altera egregius Ladislaus filius Egidii de Chythuand coram nobis 
personaliter constituti ac per eosdem supradictos populos et homines de predicta Naagech oraculo vive vocis et 
spontanea voluntate confessum et relatum extitit in hunc modum, quomodo ipsi quandam vineam predicte 
ecclesie Sancti Stephani regis de predicta Nagech, in persona omnium aliorum populorum, in territorio 
possessionis eiusdem in loco Holggmal vocato habitam et existentem, in terra Egidii de Chythuand situatam, cui 
ab oriente via manifesta, a meridie Thome dicti Veres, ab occidente Gregorii dicti Veres, ab australi vero 
partibus [...] vinee dicuntur vicinari cum omnibus utilitatibus et fructuositatibus ad ipsam vineam spectantibus 
predicto Ladislao de Chythuand et per eum suis heredibus pro quibusdam salubribus necessitatibus predicte 
ecclesie pro XII florenis puri auri vendidissent plene et integre per ipsum persolutis et receptis, ymmo 
vendiderunt coram nobis in filios et heredes iure perpetuo et irrevocabiliter possidendam, tenendam pariter et 
habendam; asumpmendoque nichillominus predicti venditores ipsum emptorem et suos heredes in pacifico 
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dominio predicte vinee temporum in processu ab omnibus impetitoribus propriis eorum laboribus et expensis 
indempniter conservare vigore harum litterarum nostrarum et testimonio mediante. Datum die dominico Iudica, 
anno Domini Mo CCCCo quadragesimo secundo. [1442. márc. 18.] 
 
 

567.) 1443. október 4.1 (10.) 
 
A pannonhalmi konvent Hédervári Lırinc nádor megkeresésére Csitvándi Egyedet és fiát Lászlót a zálog címén 
birtokolt Veszprém megyei Mátyásháza és Asszonyfalva nevő birtokokba és egy atyai birtokrészbe bevezette. 
 
Erısen vízfoltos hártya, függıpecsét bevágásai. MTAK Kézirattár, Oklevélgyőjt. 384 (DF 244028). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus tenore presencium 
significamus, quibus expedit, universis, quod nos litteras magnifici viri, domini Laurencii de Hederwara regni 
Hungarie palatini statutorias nobis loquentes honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Laurencius de 
Hederwara regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in 
personis Egidii de Chythwand ac Ladislai filii eiusdem, quomodo ipsi in dominium quarundam possessionum 
Mathyashaza, alio nomine Ewnd ac Azzonfolwa vocatarum, necnon porcionis possessionarie Georgii dicti 
Wytez in possessione Athia existentis, in comitatu Vesprimiensi habitarum, ipsos titulo pignoris concernencium 
legittime vellent introire. Super quo amiciciam vestram presentibus requirimus [...] mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Georgius de [...] vel Iohannes [...] aut Iacobus de Balda sin Georgius et [...] 
homo noster ad facies dictarum possessionum [...] vicinis et commetaneis earundem universis inibi legittime [...] 
Egidium et Ladislaum in dominium earundem statuatque [...] iure ipsis incumbenti possidendas, si non fuerit 
contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet ipsos contra annotatos Egidium et Ladislaum nostram in 
presenciam ad terminum competentem racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec ipsius 
introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et 
commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus [...] assignato nobis [...] rescribatis. Datum Bude, 
in vigilia Assumpcionis Beate Virginis Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo [...] tercio. [1443. 
aug. 14.] 
 Unde nos peticionibus vestre magnificencie satisfacere volentes, ut tenemur, una cum [...] de Thewel 
homine vestro unum ex nobis, videlicet dominum fratrem Gregorium presbiterum, [socium] conventualem 
nostrum ad premissam statucionem faciendam [...] fidedignum duximus transmittendum, qui [...] reversi nobis 
[...] isto modo, quod ipsi feria sexta proxima post festum Sancti [...] proxime preteritum et aliis diebus ad id aptis 
et sufficientibus ad facies predictarum possessionum et porcionis possessionarie ibique vicinis et commetaneis 
[...] legitime convocatis et presentibus accessissent, introduxissent eosdem Egidium et Larencium in dominum 
earundem possessionum [...] scilicet Egidio et Ladislao de predicta Chythwand cum omnibus [...] utilitatibus et 
pertinenciis ad easdem [...] pertinentibus [...] titulo ipsos concernenti possidendas tenendas [...] penitus in facie 
earundem [...] cautelamque uberiorem litteras [...] eisdem duximus concedendas. Datum [...] quibus [...] 
 
1 A pontos dátumot a MOL adatbázisából vettem át. 
 
 

568.) 1444. július 17. (11.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti I. Ulászló királynak, hogy egész évre szóló parancslevele alapján Sopron megyé-
ben tudományvétellel megtudta, hogy Csornai Péter fia István és özvegye Bynthel asszony a csornai prépost 
jobbágyának négy lovát elhajtatták, a jobbágyot pedig megfenyegették, minek okán az engedély nélkül el is köl-
tözött Péter fia István birtokára, aki a jobbágyért küldött rendtagot többször meg is fenyegette. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 39 III 44 (Sopron 5440) (DF 265051). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro 
domino fratre Anthonio preposito de Chorna et conventui loci eiusdem contra Stephanum filium Petri de Chorna et dominam matrem 
eiusdem ad octavas festi Beati Iacobi apostoli inquisicionis, ammonicionis et evocacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino eorum, domino Wladislao Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. 
regi Lythwanieque principi supremoa et heredi Russcie conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie 
oraciones in Domino debitas et devotas cum perpetua fidelitate. Litteris vestris annualibus ad inquisiciones, 
evocaciones, prohibiciones et ad omnia alia, que talibus in processibus iuxta regni vestri Hungarie 
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consuetudinem de iure fieri consueverunt, facienda religioso viro, domino fratri Anthonio preposito ecclesie de 
Chorna ac conventui loci eiusdem per anni circulumb graciose datis et concessis, nobis loquentibus sumpma cum 
obediencia receptis, iuxta quarum continenciam una cum Gregorio de Pothyund, homine vestre maiestatis, in 
prefatis litteris vestris annualibus inter alios homines vestros nominatim conscriptos expresse nominato unum ex 
nobis, videlicet fratrem Ladislaum presbiterum ad infrascripta peragenda nostro pro testimonio fidedignum 
duximus transmittendum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi die dominica 
proxima ante 〈festum〉 Beate Margarethe virginis et martiris proxime preteritum [1444. júl. 12.] in comitatu 
Suproniensi procedendo ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius 
cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo talem de 
infrascriptis scire potuissent veritatem, quomodo nobilis domina Bynthel vocata, relicta ac Stephanus filius 
condam Petri de Chorna post statuta decreti et conclusiones vestre maiestatis nuperrime una cum prelatis, 
baronibus et regnicolis vestris editi et stabilitas,1 videlicet die dominica proxima post festum Visitacionis Beate 
Marie Virginis proxime preteritum [1444. júl. 5.] quosdam quatuor equos cuiusdam Iohannis dicti de Paztor, 
iobagionis ipsorum prepositi et conventus, in porcionec possessionaria eorundem in eadem Chorna habita 
residentis, qui alias de porcione possessionaria ipsorum Stephani et domine iustis terragiis suis depositis debita 
licencia recepta ac aliis omnibus debitis suis persolutis ad ipsam porcionem possessionariam prefatorum domini 
prepositi et conventus venisset moraturque, a propria terra eorundem prepositi et conventus ad domum seu 
curiam ipsorum propriam, in eadem Chorna habitam per ipsorum familiares inpelli faciendo minas mortis, 
captivacionis et verberacionis sepesepius eidem Iohanni Paztori inponendo, metu cuius idem Iohannes in facie 
porcionis possessionarie ipsorum prepositi et conventus moram facere non audendo, non habita licencia, nec 
iustis terragiis suis depositis vice iterata in ipsorum porcionem possessionariam in eadem Chorna habitam 
moraturus 〈...〉, iidem Stephanus et domina conpulissent, quem de presenti minus iuste et indebite erga se 
detinerent; hiis minime contenti, dum eodem die dominica [1444. júl. 5.] ipsi prepositus et conventus unum 
ex ipsis, videlicet fratrem Benedictum presbiterum pro repeticione dictorum equorum in legacione ipsorum ad 
eosdem Stephanum et dominam transmisissent, ipsum ibidem pluribus verbis illicitis et vituperiosis pertractando 
minas verberum eidem inferentes, preterea altera die [1444. júl. 6.] mane, dum ipse frater Benedictus in 
predicta ecclesia ipsorum divina celebrare voluisset, dicta domina Bynthel nuncupata rancore repleta ad 
sacristiam ipsorum irruendo ipsum ibidem multis verbis vituperiosis pertractando asseruisset, quod ipsum 
prefatum filium suum dire verberare et percutere faceret, et quod idem Stephanus, filius suus eodem die hora 
maioris misse ipsum fratrem Benedictum in hostio ecclesie ipsorum stantem reperiens minas mortis et 
interempcionis cum diversis verbis vituperiosis et illicitis pertractando potencia mediante in preiudicium et 
dampnum dictorum domini prepositi et conventus ac dedecus religionis eiusdem fratris Benedicti valde magnum. 
Unde facta huiusmodi inquisicione die in predicto eosdem dominam et Stephanum in dicta porcione eorum 
possessionaria in eadem Chorna habita, prius iuxta formam predicti vestre maiestatis decreti verbo3 eiusdem 
vestre maiestatis ammonuissent, ut ipsi prefatum Iohannem Paztori eisdem preposito et conventui reddere 
deberent et remittere,2 qui id facere recusando eosdem ibidem contra prefatos dominum prepositum et 
conventum de Chorna ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas [1444. aug. 1.] in vestre maiestatis 
personalem evocassent presenciam, racionem premissorum reddituros, insinuando ibidem eisdem domine et 
Stephano, ut sive ipsi in dicto termino compareant sive non, vestra serenitas ad partis comparentis iusticiam 
secundum formam predicti vestri decreti, superinde editi absque ulteriore dilacione finem faciet causa in 
premissa, prout dictaverit ordo iuris. Datum sexto die diei inquisicionis, ammonicionis et evocacionis 
premissarum, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto. [1444. júl. 17.] 
 
a Az eredetiben: supremi.     b Utána kihúzva: motis vel movendis.     c Utána kihúzva: eorum. 
 
1 Vö. az 1444. évi törvény XXV. cikkével: Item quicunque prelatorum, baronum et regni nobilium aut aliorum possessionatorum hominum 
occupationes possessionum aut spoliationes, sive nobilium captivationes aut interemptiones, sed et alia similia facta amodo deinceps 
perpetraverint, tales per hominem nostrum regium presente testimonio capituli vel conventus ad primam octavam cum insinuatione 
evocentur; ipsique patratores huiusmodi actuum potentiariorum ad ipsam octavam venire teneantur; et ipsis partibus comparentibus fiat 
iudicium partes inter easdem, causaque huiusmodi nec ab eadem octava per litteras regias aut per alium quemcunque modum ulterius 
differatur. Si vero evocatus non comparuerit, non obstante ipsius absentia sententia capitalis cum amissione bonorum suorum contra talem 
pronuncietur et emanetur; sententiamque ipsam exequantur tandem presentibus hominibus nostris et capitularibus seu conventualibus, si 
necesse fuerit, comites parochiales et alii premisso modo deputati sine omni negligentia. (DRH 1301–1457. 332.)     2 A hatalmaskodások 
révén okozott károk megtérítésére való felszólítást a Pünkösdig elkövetett hatalmaskodások esetében írta elı az 1444. évi törvény a XX. 
cikkelyben. (Uo. 330–331.)     3Vö. az 1444. évi törvény XXX. cikkével. (DRH 1301–1457. 333.) 
 
 

569.) 1444. július 17. (12.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti I. Ulászló királynak, hogy Rozgonyi György országbíró megkeresésére Sopron 
megyében tudományvételt tartva Kisfaludi Antal panaszát a mihályi nemesek hatalmaskodásáról, miszerint a Vas 
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megyei Lakon és Csánigon, valamint a Sopron megyei Szentandráson birtokrészeket foglaltak el, igaznak tudta 
meg. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 61575 (Kisfaludy cs. lt. 467). 
 
Serenissimo principi, domino eorum, domino Wladislao Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. 
regi conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas cum perpetua 
fidelitate. Litteras magnifici viri, comitis Georgii de Rozgon iudicis curie vestre maiestatis nobis directas honore, 
quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Georgius de 
Rozgon iudex curie domini Wladislai Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. regis amiciciam 
paratam cum honore. Dicit nobis Anthonius de Kysfalud, quomodo Benedictus filius Iohannis, Iohannes et 
Stephanus filii Ugrini, Ladislaus filius Chak et Michael filius eiusdem de Mychaly, necnon nobiles domine 
Susko condam Petri de dicta Mychaly ac Ieronima Iane Poloni de Chanygh relicte quasdam porciones 
possessionarias suas in possessionibus Laac et Chanygh, necnon molendinis in facie dictarum possessionum in 
Castriferrei ac porcionem, in predio Zenthandras vocato habitam in Soproniensi comitatibus existentibus habitas 
hiis dysturbiorum temporibus a manibus ipsius Anthonii pro se ipsis occupasse〈nt〉 et occupatis uterentur eciam 
de presenti et quod dacia et munera consueta ac taxam, ad valorem centum florenorum auri se extendentem super 
iobagiones ipsius Anthonii, in eisdem possessionibus residentes post decretum anni preteriti extorsissent1 in 
preiudicium et dampnum dicti exponentis valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus 
diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Blasius vel Gallus de 
Iobahaza aut Iohannes sin Gregorius de Potyond sive Ladislaus neve Petrus de Paztor ceu Dyonisius de Tatha 
aliis absentibus homo regius ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur veritatem, quam tan-
dem domino \nostro/ regi fideliter rescribatis. Datum Bude, in festo Beati Georgii martiris, anno Domini 
millesimo CCCCmo quadragesimo quarto. [1444. ápr. 24.] 
 Unde nos peticionibus dicti comitis Georgii de Rozgon iudicis curie vestre maiestatis satisfacere 
volentes, ut tenemur, una cum prefato Gregorio de Potyond, homine vestre serenitatis unum ex nobis, videlicet 
fratrem Ladislaum presbiterum ad premissam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum 
duximus transmittendum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi die dominica 
ante festum Beate Margarete virginis [1444. júl. 12.] in comitatu Soproniensi pariter procedendo ab omnibus, 
quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus pallam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic 
et eatenus facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout dicto comiti Georgio dictum extitisset et quemadmodum 
tenor litterarum suarum per omnia continet prescriptarum; demptis quod de certo numero pecuniarum 
exactionibus ac utrum per prefatum Ladislaum Chak et Michaelem filium eiusdem peracta fuisset vel ne, meram 
indagare nequivissent veritatem. Datum sexto die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto.2 [1444. 
júl. 17.] 
 
1 A hiányosan fennmaradt 1443.évi dekrétumban (DRH 1301–1457. 317–323.) az itt említett adóról nem történik említés.     2 Ugyanebben az 
ügyben jelentett Rozgonyi György országbíró megkeresésére a die dominica proxima ante festum Divisionis apostolorum [1444. júl. 12.] 
tartott eljárásról feria secunda proxima ante festum Beate Marie Magdalene [1444. júl. 20.] Sopron megye Rábaköz kerülete, zárt formá-
ban. A megye unum ex ... iudicibus nobilium, videlicet ... Georgium de Wadasfalva una cum Valentino de Paztor homine vestre maiestatis 
per nos penes eundem Georgium deputato küldte ki [DL 61578 (Kisfaludy cs. lt. 470)]. 
 
 

570.) 1444. július 17. (13.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti I. Ulászló királynak, hogy Rozgonyi György országbíró megkeresésére Sopron 
megyében tudományvételt tartva Haraszti Káplán János kapuvári várnagynak és babóti familiárisainak a 
kisfaludi malomban elkövetett hatalmaskodását igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 61576 (Kisfaludy cs. lt. 468). Külzet:  Domino regi. Pro Anthonio de Kysfalud et aliis intrascriptis 
contra Iohannem Tapan de Harazth et alios intrascriptos inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino eorum, domino Wladislao Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. 
regi conventus monasterii \Sancti Martini/ Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas cum perpetua 
fidelitate. Litteras magnifici viri, comitis Georgii de Rozgon iudicis curie vestre maiestatis nobis directas honore, 
quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Georgius de 
Rozgon iudex curie domini Wladislai Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. regis amiciciam 
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paratam cum honore. Dicit nobis Anthonius de Kysfalud in sua ac nobilis domine Veronica vocate, consortis ac 
Gaspar et Benedicti filiorum et puelle Elene filie suorum personis, quomodo Iohannes Caplan de Harazth 
castellanus castri Kapw missis et destinatis Laurencio de Pynnye, Benedicto et Dominico Bak de Baboth, 
Nicolao Magno de Owad familiaribus, item Georgio Zabo, Michaele Bergewlcz, Iacobo Magno, Iakws, Iacobo, 
Nicolao Carnifice, Stephano Niso, Paulo Buday, Nicolao Virrazto, Andrea Vas, Thoma Litterato, Petro Mehes, 
Blasio Parvo, Clemente Cherpes et Nicolao Magno iobagionibus in dicta Baboth residentibus circa festum Beati 
Iacobi apostoli proxime preteritum, [1443. júl. 25.] post decretum anni preteriti1 ad molendinum ipsorum 
exponencium in facie possessionis Kysfalud decurrens duos lapides molares cum ferro et attinencia ac viginti 
quatuor cubulos frugum molendino de eodem excipi et ad castrum Kapw predictum deduci fecisset et quod 
minus iuste et indebite eundem Anthonium, talem astringentem minasset, quod ipso Anthonio domi manere non 
audente et super dominam consortem ipsius decem et octo florenos auri puri et centum et quinque denarios 
Wyennenses pactasset; preterea idem Nicolaus Magnus octo equas de eodem molendino deduxisset potencia 
mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super quo vestram amiciciam 
presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Blasius vel Gallus de Iobahaza sive Iohannes sew Gregorius neve Barabas de Potyond ceu Dyonisius an Iosa de 
Tata neve Petrus sin Ladislaus seu Dominicus de Paztor sive Nicolaus Sebehaza aliis absentibus homo regius ab 
omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur veritatem, quam tandem domino nostro regi fideliter 
rescribatis. Datum Bude, in festo Beati Georgii martiris, anno Domini Mo CCCCmo XLIIII to. [1444. ápr. 24.] 
 Unde nos peticionibus dicti comitis Georgii de Rozgon iudicis curie vestre maiestatis satisfacere 
volentes, ut tenemur, una cum prefato Gregorio de Potyond, homine vestre serenitatis unum ex nobis, videlicet 
fratrem Ladizlaum presbiterum ad premissam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum 
duximus destinandum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi die dominica 
ante festum Beate Margarete virginis [1444. júl. 12.] in comitatu Soproniensi pariter procedendo ab omnibus, 
quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus pallam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic 
et eatenus facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout dicto comiti Georgio dictum extitisset et quemadmodum 
tenor litterarum suarum per omnia continet prescriptarum, demptis quod de certo numero pecuniarum 
exactionibusa ne meram indagare nequivissent veritatem. Datum sexto die diei inquisicionis prenotate, anno 
Domini supradicto. [1444. júl. 17.] 
 
a Utána kihúzva: ac utrum per prefatum Ladislaum Chak et Michaelem filium eiusdem perpetrata fuisset vel. 
 
1 A hatalmaskodásokkal okozott károk megtérítésére való felszólításról és az ezügyben történı idézésrıl a hiányosan fennmaradt 1443. évi 
dekrétumban (DRH 1301–1457. 317–323.) nem esik szó, viszont az 1444. évi törvény XX. és XXV. cikkelyei (uo. 330–332.) — az elızı évi 
rendelkezéseket megismételve, amint ezt néhány oklevél hivatkozása is bizonyítja (vö. uo. 331. XX. 3. lj.) — részletesen tárgyalják. 
 
 

571.) 1444. július 17. (14.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti I. Ulászló királynak, hogy Rozgonyi György országbíró megkeresésére tudo-
mányvételt tartott Sopron megyében, ahol Kisfaludi Antal panaszát Mihályi Csák fia Lászlónak a Vas megyei 
Lak és Csánig, valamint a Sopron megyei Székás és Szentandrás birtokokon elkövetett hatalmaskodásáról igaz-
nak tudta meg. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 61577 (Kisfaludy cs. lt. 469). 
 
Serenissimo principi, domino eorum, domino Wladislao Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. 
regi conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas cum perpetua 
fidelitate. Litteras magnifici viri, comitis Georgii de Rozgon iudicis curie vestre maiestatis nobis directas honore, 
quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Georgius de 
Rozgon iudex curie domini Wladislai Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. regis amiciciam 
paratam cum honore. Dicit nobis Anthonius de Kysfalwd, quomodo Ladislaus filius Chak et nobilis domina 
Susko vocata, relicta condam Petri filii Pauli de Mihali hiis disturbiorum temporibus quasdama porciones 
possessionarias, in possessionibus Lak et Chanig in Castriferrei, ac prediis Zekas et Zenthandras in Soproniensi 
comitatibus existentibus habitas, necnon molendina in faciebus eorundem existencia, 〈que〉 mortuo condam 
prefato Petro in ipsos Anthonium et Ladislaum communiter devolute extitissent, quas prefatus Ladislaus et 
Michael filius eiusdem, necnon annotata domina Susko pro se ipsis occupassent et occupatis uterentur de 
presenti, et quod taxam inconsuetam ac munera et dacia proventusque consuetos ad valorem centum florenorum 
auri se extendentem et super populos in eisdem residentes post decretum anni preteriti1 extorsissent potencia 
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mediante, in preiudicium et dampnum ipsius Anthonii valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus 
petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Blasius vel 
Gallus de Iobahaza aut Gregorius sive Iohannes de Potyond neve Ladislaus de Paztor cew Gregorius de Egerzek 
aliis absentibus homo regius ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur veritatem, quam tan-
dem domino \nostro/ regi fideliter rescribatis. Datum Bude, in festo Invencionis Sancte Crucis, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto. [1444. máj. 3.] 
 Unde nos peticionibus dicti comitis Georgii de Rozgon iudicis curie vestre maiestatis satisfacere 
volentes, ut tenemur, una cum Gregorio prefato de Potyond, homine vestre serenitatis unum ex nobis, videlicet 
fratrem Ladislaum presbiterum ad premissam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum 
duximus transmittendum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi die dominica 
ante festum Beate Margarete virginis [1444. júl. 12.] in comitatu Soproniensi pariter procedendo ab omnibus, 
quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus pallam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic 
et eatenus facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout dicto comiti Georgio dictum extitisset et quemadmodum 
tenor litterarum suarum per omnia continet prescriptarum, demptis quod de certo numero pecuniarum exactarum 
meram indagare nequivissent veritatem. Datum sexto die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto. 
[1444. júl. 17.] 
 
a Az eredetiben: quedam. 
 
1 A hiányosan fennmaradt 1443. évi dekrétumban (DRH 1301–1457. 317–323.) az itt említett adószedésrıl nem esik szó. 
 
 

572.) 1444. július 17. (15.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti I. Ulászló királynak, hogy Rozgonyi György országbíró megkeresésére Sopron 
megyében tudományvételt tartott, ahol Kisfaludi Antal panaszát Ciráki Miklós pölöskei várnagy és csatlósainak 
Kisfalud birtokon, a felperes kúriájában és kápolnájában elkövetett hatalmaskodásról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 61580 (Kisfaludy cs. lt. 480). 
 
Serenissimo principi, domino eorum, domino Wladislao Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. 
regi conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas cum 
perpetua fidelitate. Litteras magnifici viri, comitis Georgii de Rozgon iudicis curie vestre maiestatis nobis 
directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Georgius de 
Rozgon iudex curie domini Wladislai Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie etc. regis amiciciam 
paratam cum honore. Dicit nobis Anthonius de Kysfalud in sua ac nobilis domine Veronica vocate consortis ac 
Gaspar et Benedicti filiorum et puelle Elene filie suorum personis, quomodo Nicolaus, \Iohannes et Thomas/ de 
Zyrak castellania castri Peleske missis et destinatis Laurencio dicto Zewlduary, Petro Lazy Dekan, Michaele et 
Valentino dictis Antal, Gregorio de Linkohat, Mathia Sanch, Bartholomeo Kouach, Mathos Molendinatore, 
Laurencio Thekerkethew, Stephano Gewnbech de Chanigh, Michaele Io de Dyenisfalua, Iacobo Nemeth de 
Zyrak furibus et specialibus latronibus aliisque quampluribus eorum complicibus circa festum Omnium 
Sanctorum proxime preteritum [1443. nov. 1.] post decretum anni preteriti1 noctis in silencio ad prefatam 
possessionem et domum propriam dictorum exponencium Kysfalud predictam irruendo, hostia domorum et 
capelle, in eadem existentis confringendo vestimenta muliebria, stragulas, lodices, lardenes, camisias, lintiamina, 
arcos, arma, diversa argentaria, duos calices et ornamenta ecclesie ipsorum de dicta capella, quatuor equos cum 
sellis et frenis, calcaria, ioppulas, pallia in toto ad valorem mille florenorum auri se extendentem deportassent, et 
quod Petrus Teutonicus iobagio domine relicte Petri de Mihaly in eadem residens ac Iacobus Nemeth de Zyrak, 
necnon Nicolaus Gewrech in Kwzegh residentes septem boves et vaccas de silva ipsorum exponencium furtive 
abstulissent; nonnullas eciam litteras et litteralia ipsorum instrumenta deportassent potencia mediante in 
preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus 
petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis ho[minem] pro testimonio fidedignum, quo presente Blasius vel 
Gallus de Iobahaza aut Barabas sive Iohannes n[eve G]regorius de Potyond ceu Ladislaus an Petrus de Paztor 
neve Elias de Edw aut Nicolaus de Sebehaza [an Dy]onisius de Thata aliis absentibus homo regius ab omnibus, 
quibus incumbit, meram de premissis experia[tur veritatem], quam tandem domino nostro regi fideliter 
rescribatis. Datum Bude, in festo Beati Georgii martiris, anno [Domini millesi]mo quadringentesimo XL quarto. 
[1444. ápr. 24.] 
 Unde nos peticionibus dicti comitis Georgii in omnibus satisfacere volentes, ut tenemur, una cum 
prefato Gregorio de Potyond, homine vestre [serenitatis unum] ex nobis, videlicet fratrem Ladizlaum 
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presbiterum ad premissam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio fidedig[num duximus 
transmit]tendum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi die dominica p[roxima 
ante festum] Beate Margarethe virginis et martiris proxime preteritum [1444. júl. 12.] in comitatu Soproniensi 
procedendo a[b omnibus, quibus] decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis 
status et condicionis dicti co[mitatus homini]bus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum singula sic et eatenus facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout dicto comiti Georgio dictum 
extitisset et quemadmodum tenor litterarum suarum per omnia continet prescriptarum, demptis quod de certo 
numero pecuniarum exactarum meram indagare nequivissent veritatem. Datum sexto die diei inquisicionis 
prenotate, anno Domini supradicto.2 [1444. júl. 17.] 
 
a Javítva castellanusból. 
 
1 V.ö. az 570. sz. oklevélhez írt megjegyzéssel.     2 Ugyanebben az ügyben jelentett Rozgonyi György országbíró megkeresésére a die 
dominica proxima ante festum Divisionis apostolorum [1444. júl. 12.] tartott nyomozásról feria secunda proxima ante festum Beate Marie 
Magdalene [1444. júl. 20.] Sopron megye Rábaköz kerülete, zárt formában. A megye unum ex ... iudicibus nobilium, videlicet ... 
Georgium de Vadasfalva una cum Valentino de Paztor homine vestre maiestatis per nos penes eundem Georgium deputato küldte ki [DL 
61579 (Kisfaludy cs. lt. 477)]. 
 
 

573.) 1444. augusztus 7. (16.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Asszonyfalvi Nemes Simon fiai, János és Miklós az Asszonyfalva birtokot érintı 
egymás közötti pereikben kiegyeztek. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. MTAK Kézirattár, Oklevélgyőjt. 385 (DF 244029). Kiadása: GyTRF I. 40–41. (23). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus significamusque, 
quibus expedit, universis, quod nobiles viri Iohannes et Nicolaus filii Simonis dicti Nemes de Azonfolwa in 
nostram personaliter venientes presenciam vive vocis oraculo spontanea eorum voluntate similique consensu per 
eosdem relatum et confessum extitit in hunc modum, quod licet ipsi usque ad hec tempora in facto possessionis 
ipsorum Azonfolwa plurimas lites et discordias habuissent, tamen intervenientibus probis et nobilibus viris, 
talem inter ipsos divisionem fecissent, quod quelibet parcium iuxta divisionem antiquam in sua propria curia et 
sessione permaneat et possideat, prout pro tunc possedissent et permansissent usque ad hec tempora; alias vero 
terras arabiles et prata, que habuerunt, in duas partes equales divisissent et dividerent, ymo diviserunt coram 
eisdem nobilibus in tali concordia et divisione existentibus, adiciendo etiam, quod idem Iohannes prenominatus 
et domina Elena consors sua habuissent pro pignore de porcione possessionaria eiusdem Nicolai fratris sui pro 
viginti centenariis, quos quidem viginti centenarios eidem Nicolao fraternaliter relaxaverunt et dimiserunt 
asserendoque, quod quecunque parcium divisionem inter ipsos factam et ordinatam infringere seu retractare 
vellet vel in tali divisione persistere et contentari nollet, extunc eadem pars contra aliam partem ante ingressum 
litis in viginti florenis auri puri convincatur; ad que ambe partes sponte se obligaverunt coram nobis, ad quorum 
fassiones presentes litteras nostras duximus eisdem concedendas. Datum feria secunda proxima ante festum 
Beati Laurencii martiris, anno Domini millesimo CCCCmo quadragesimo quarto. [1444. aug. 7.] 
 
 

574.) 1445. (17.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Asszonyfalvi János fia Ferenc néhai lányának, Ilonának férjét Alapi [...] fia And-
rást Ilona jegyajándékainak kifizetésérıl nyugtatja. 
 
Bal oldalán csonka papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 25353. 
 
[...] monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quibus expedit, [... nobi]lis vir 
Franciscus filius Iohannis de Azonfolwa in nostram personaliter veniendo [...] oraculo sponte et libere confessus 
est coram nobis in hunc modum, quod ipse Andream filium [...] de Alaph super rebus paraffernalibus nobilis 
domine filie sue, olim consortis eiusdem Andree [...] eadem domina Elena per eundem Franciscum data et tradita 
fuissent et eciam de illis [...] argenteis et cingulis, que per eundem Franciscum tempore disturbiorum eisdem [...] 
Laurencio filiis Iacobi dicti Solom ad conservandum fuissent data, super hiis [...]dem quitos et expeditos atque 
modis omnibus satisfactos coram nobis [...] testimonio presencium mediante. Datum feria tercia proxima post 
festum Sancte [...] millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto. 
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575.) 1446. október 20. (18.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Hédervári Lırinc nádornak, hogy megkeresésére Dinnyei Vas László fiait Jánost, 
Balázst és Györgyöt a Komárom megyei Nagybattyán nevő zálogjogon kezükön levı birtokrészbe ellentmondás 
nélkül bevezette. 
 
Csonka papír, hátára nyomott pecsét foltja. PBFL, Hh. lt. 61 (Gyır 318) (DF 274153). 
 
M[agnifico ... Laurencio de Hedr]ehwara, regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino et amico 
ipsorum ho[norando conven]tus mo[nasterii Sa]ncti Martini Sacrimontis Panonie amicicie et honoris continuum 
incrementum. Litteras vestras [introdu]ctorias et statu[torias] nobis loquentes et directas honore, quo decuit, 
recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Laurencius de 
Hedrehwara regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in 
personis Iohannis, Blasii et Georgii filiorum condam Ladislai dicti Was de Dynnye, quomodo ipsi in dominium 
quarundam porcionum possessionariarum, in possessione Naghbatthyan vocata, in comitatu Comaroniensi 
existenti habitarum, ipsos titulo pignoris concernencium legittime vellent introire. Super quo vestram amiciciam 
presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Nicolaus dictus Bakan de dicta Dynnye aut Vincencius de Ethe vel Petrus de eadem sin Sebastianus de Ch[ep] 
aliis absentibus homo noster de curia regia ad id specialiter destinatus ad faciem predictarum porcionum 
possessionariarum, in dicta Naghbatthyan habitarum vicinis et commetaneis earum universis inibi legittime 
convocatis et presentibus accedendo, introducat antefatos Iohannem, Blasium et Georgium filios dicti condam 
Ladislai Was in dominium earundem statuatque easdem eisdem premisso titulo pignoris ipsis incumbenti 
possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra memoratos 
Iohannem, Blasium et Georgium nostram in presenciam ad terminum competentem racionem contradictionis 
eorum reddituros efficacem. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et 
evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus ac 
termino assignato nobis amicabiliter rescribatis. Datum Bude, feria secunda proxima ante festum Beati Francisci 
confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto. [1446. okt. 3.] 
 Nos enim amicabilibus peticionibus vestre magnificencie acquiescere volentes, ut tenemur, una cum 
prefato Nicolao Bakan de Dynnye, homine vestro de curia regia ad id specialiter destinato unum ex nobis, 
videlicet fratrem Gregorium sacerdotem ad premissa peragenda nostro pro testimonio transmisimus fidedignum, 
qui tandem ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, quod ipsi feria quinta proxima ante festum Beati Dionisii 
martiris proxime preteritum [1446. okt. 6.] ad faciem predictarum porcionum possessionariarum in dicta 
Naghbatthyan habitarum vicinis et commetaneis earum universis inibi legittime convocatis et presentibus 
accedendo introduxissent prefatos Iohannem, Blasium et Georgium filios condam dicti Ladislai Was in 
dominium earundem statuissentque easdem eisdem premisso titulo pignoris ipsis in[cumbenti] possidendas 
nem[ine con]tradictore inibi apparente neque hic, coram nobis. Datum qu[intod]ecimo die introductionis et 
statucionis predictarum, anno Domini supradicto. [1446. okt. 20.] 
 
 

576.) 1447. május 8. (19.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Pálóczi László országbírónak, hogy megkeresésére Sági István aradi prépostot és 
Sági Éliás fiait Szútor birtokába be akarta vezetni, de annak Szútori Péter fia Márton ellentmondott. 
 
Papír, hátán zárópecsét foltja. DL 14081 (NRA 1553 12). Külzet:  Magnifico viro, domino Ladislao de Palocz iudici curie regie, domino et 
amico ipsorum honorando. Pro Martino filio Petri de Zuthor et aliis intrascriptis, contra dominum Stephanum de Sag prepositum Orodiensem 
et alios similiter intrascriptos, ad octavas festi Beati Georgii martiris proxime venturas introductionis et statucionis et relacionis par. 
 
Magnifico viro, domino Ladislao de Palocz iudici curie regie maiestatis conventus monasterii Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas honorisque continuum augmentum. Vestra noverit 
magnificencia litteras vestras introductorias et statutorias nobis directas honore, quo decuit, recepisse et iuxta 
earum continenciam una cum Sebastiano de Koromzo, homine vestro in litteris vestris nominatim conscripto, ad 
hec specialiter deputato nostrum hominem, discretum virum, dominum Paulum plebanum de Olsok ad 
premissam introductionem et statucionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum, 
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qui tandem exinde ad nos reversi consona voce nobis retulerunt isto modo, quod ipsi feria sexta proxima ante 
dominicam Quasi modo [1447. ápr. 14.] ad faciem possessionis seu allodii Zwthor accessissent ibique vicinis 
et commetaneis eiusdem convocatis et presentibus accedendo introduxissent et statuissent dominum Stephanum 
de Saagh prepositum Orodiensem, Emericum, Thomam et Iohannem filios Elie de dicta Sagh in dominium dicte 
possessionis seu allodii Zuthor, tunc Martinus filius Petri de Zuthor in sua, Michaelis et Mathie filiorum Thome 
personis similiter de Zwthor, nunc Bude residencium, contradictionis velamine obviasset et contradixisset 
prefate introductioni et statucioni, propter quod eosdem ibidem et eodem die ad octavas festi Beati Georgii 
martiris proxime venturas [1447. máj. 1.] in vestre magnificencie evocassent presenciam ad contenta 
litterarum vestrarum responsuros. Datum quindecimo die festi Beati Georgii martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo quadragesimo septimo. [1447. máj. 8.] 
 
 

577.) 1447. május 31. elıtt (20.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt KisfaludiDeák Antal fia Gáspár, anyja Veronika és nıvére Ilona személyében ügy-
védet vall. 
 
Ügyvédvalló oklevél említése a csornai konvent 1447. május 31-én kelt oklevelében [DL 61591 (Kisfaludy cs. lt. 488) = DL 61592 (Kisfa-
ludy cs. lt. 493) = DL 61593 (Kisfaludy cs. lt. 495); Kiadása: HO V. 237–240. (167)]. 
 
... nobiles domine Veronica relicta ac Elena vocate filia condam Anthonii Litterati de Kysfalud coram nobis (sc. 
conventus monasterii Beati Michaelis archangeli de Chorna) personaliter constitute astantibus ipsis Benedicto et 
Laurencio filiis eiusdem Anthonii Litterati pueris, in tenera etate constitutis sine litteris procuratoriis, item 
Gaspar filii eiusdem Anthonii Litterati maioris absentis cum litteris procuratoriis conventus monasterii Sancti 
Martini Sacrimontis Panonie ... 
 
 

578.) 1448. január 18. (21.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti az országtanácsnak, hogy megkeresılevele alapján tudományvételt tartott Veszp-
rém megyében, ahol Mihály bakonybéli apát panaszát Benedek, Sebestyén és István fehérvári kanonokoknak és 
fülei tizedszedıknek, valamint azok fülei jobbágyainak az apát Balatonfıkajár nevő birtokán elkövetett hatal-
maskodásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. PBFL, Capsa 17 L2 (1058) (DF 207874). Kiadása: HO II. 293–295. (188) – hibás dátummal. Külzet:  
Prelatis, baronibus, nobilibus et proceribus regni Hungarie universis. Pro religioso viro, fratre Michaele abbatea et conventu ecclesie de Beel 
contra honorabilem virum, dominum Nicolaum prepositum ecclesie Albensis et alios intrascriptos ad octavas festi Epiphaniarum Dominib 
relacio. 
 
Reverendissimis prelatis, magnificis baronibus, nobilibus et proceribus regni Hungarie universis conventus 
ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino debitas. Litteras vestras inquisitoriales nobis 
directas noveritis nos honore cum summo recepisse in hec verba: 
 Prelati, barones, nobiles et proceres regni Hungarie universi conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Panonie salutem et favorem. Dicitur nobis in personis religiosi viri, domini fratris Michaelis abbatis 
ecclesie Sancti Mauricii de Bell et conventus loci eiusdem, quomodo honorabiles viri, magister Benedictus de 
Wthmes, Sabestianus de Rada ac Stephanus de Alba canonici ecclesie Albensis decimatoresque vinorum in 
possessione Nagfyle vocata, per ipsum capitulum Albense constituti ac Matheus Magnus de Alba, officialis 
venerabilis domini Nicolai Bodo prepositi ecclesie eiusdem, in possessione sua Kysfile vocata constitutus, una 
cum Iohanne fratre magistri Sebestiani, Georgio Captarus, Sabestiano Zenthiwani, Gregorio Chened, Stephano 
Chenezy, Gallo Chondor, Paulo Suran, Georgio Kwende, Benedicto, Iacobo et Paulo Zarka iobagionibus 
antefatorum dominorum Nicolai prepositi et capituli dicte ecclesie Albensis in dictis possessionibus Nagfyle et 
Kysfile commorantibus, feria tercia proxima ante festum Beati Francisci confessoris novissime elapsum [1447. 
okt. 3.] ex preconceptac rancoris malicia ad porcionem possessionariam dicti domini abbatis et conventus in 
possessione Balathonfekayar, in comitatu Wesprimiensi existentem consequenterque domum et curiam eiusdem 
domini abbatis in eadem habitam, manibus armatis tractis balistris irruendo, abinde duos bonos equos stellatos, 
necnon quam plurimam bona et res tam domini abbatis, quam et suorum familiarium inibi existencium prorsus et 
omnino auferri et, quo eorum placuisset voluntati, asportari fecissent potencia mediante in preiudicium domini 
abbatis et conventus dampnumque valde magnum. Super quo devocioni vestre harum serie committimus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Benedictus filius Iohannis de 
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Thengred vel Stephanus de Chigle sive Gregorius filius Michaelis de Leanfalva aliis absentibus homo noster 
scita veritate premissorum ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiat veritatem, quam tandem 
nobis suo modo rescribatis. Datum Wacye, in magna festivitate Omnium Sanctorum, anno Domini Mo CCCCmo 
quadragesimo septimo. [1447. nov. 1.] 
 Unde nos vestris dictis obedire volentes, ut tenemur, una cum Stephano de Chigle, homine vestro 
nostrum hominem, videlicet fratrem Petrum sacerdotem, unum ex nobis ad premissa peragenda nostro pro 
testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi 
feria tercia proxima post festum Epiphanie Domini proxima preteritum [1448. jan. 9.] in comitatu 
Wesprimiensi simul procedendo ab omnibus, ad nobilibus et ignobilibus eiusdem comitatus Wesprimiensis 
hominibus, a quibus decuisset et licuisset, pallam et oculte diligenter de premissis investigando talem scivissent 
veritatem, sicut vobis dictum extitisset et prout tenor litterarum vestrarum continet predictarum. Datum decimo 
die diei inquisicionis antedicte, anno Domini supradicto. [1448. jan. 18.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Inquisitoria pro abbate de Beel contra capitulum et prepositum de Alba Kayar. 
 
a  Az eredetiben: abbati.     b Utána kihúzva: inquisicionis, evocacionis et insinuacionis.     c Az eredetiben: perconcepta.     d Utána kihúzva: a 
quibus decuisset et licuisset, pallam et. 
 
 

579.) 1448. március 21. (22.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Adászteveli Bereck fia István kispéci szılejét Adászteveli Lampert fia Antalnak öt 
forintért eladta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 86372 (Ostffy cs. lt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod Stephanus filius 
Briccii de Adastewel nostram personalem veniens in presenciam oneribus omnium et quorumlibet fratrum et 
proximorum suorum in se assumptis confessus extitit in hunc modum, quod ipse quandam vineam suam, in 
monte de Kyspecz, in territorio Blasii Barocz de Iaar situatam et plantatam, cui ab oriente idem Stephanus filius 
Briccii, a meridie quedam via publica, a meridie \et occidente/ filii Ulrici, ab australi rubetum vicinantur, cum 
omnibus utilitatibus et fructuositatibus ad eandem vineam spectantibus Anthonio filio Lamperti de predicta 
Adastewel pro quinque florenis auri puri, plene per ipsum persolutis dixit se vendidisse, ymmo dedit et vendidit 
coram nobis in filios filiorum heredumque per heredes iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam 
pariter et habendam; assumpmendo prefatus Stephanus ipsum Anthonium ac eius superstites in pacifico dominio 
prelibate vinee contra quoslibet impetitores propriis suis laboribus et expensis indempniter conservare vigore 
presencium mediante. Datum feria quinta, in festo scilicet Beati Benedicti abbatis anno Domini millesimo 
CCCCo XLmo octavo. [1448. márc. 21.] 
 
Hátlapi feljegyzés a pecsét alatt: Assecurator Georgius capellanus de Adastewel. 
 
 

580.) 1448. június 11. (23.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Csépi András és Benedek az egymás közötti perükben kölcsönösen kiegyeznek és 
csépi birtokukat egymás között felosztják. 
 
Hiányos, vízfoltos papír, hátára nyomott pecsét töredéke. HDA, Zágrábi kápt. hh. lt.: Series II. 161 (DF 255805). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus [...] quibus expedit, 
universis, quod nobiles viri Andreas de Chep et Benedictus de eadem nostri personaliter constituti in presencia, 
idem Andreas omnium filiorum suorum, dictus vero Benedictus Nicolai fratris sui carnalis, si in infrascriptis 
persistere nollent, in se assumptis sponte et [...] in hunc modum, quod ipsi proborum hominum [...] interveniente 
universas et quaslibet [...] et gravamina, que actenus inter ipsos [...] et suborte penitus et per omnia [...] et vanas 
[...] et easdem [...] processibus modo simili inter ipsos [...] et absolutos [...] porcionibus ipsorum possessionariis 
[...] in prefata Chep [...] fecissent [...] sessio [...] habens [...] porcionem prefati Benedicti cessiss[...] telario et 
domo supra [...] orientali conservata ac curiam [...] a meridionali, necnon [...] partibus ac quadam una sessione 
[...] penes prefatam sessionem [...] ipsos omni iuris titulo concernentes [...] eiusdem utilitatibus et pertinenciis 
[...] Andream et eius superstites universos pacifice [...] quod dictus Benedictus [...] de ipsa Cheep [...] prefato 
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Andree pacifice possidenda permisisset [...] quod si qua parcium pretactarum ipsam composicionem acceptare 
recusaret sew eam infringere niteretur, extunc alia pars acceptans, ipsam aliam partem ipsam composicionem 
accept[...] viginti quinque marcis denariorum ante litis ingressum deponendis [...] presencium nostrarum vigore 
et testimonio litterarum mediante. Datum feria tercia proxima ante festum Beatorum Viti et Modesti martirum, 
anno Domini millesimo CCCCXLmo octavo. [1448. jún. 11.] 
 
 

581.) 1448. december 24. (24.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti az országtanácsnak, hogy megkeresésére a gyıri káptalant Sebes birtokának egy, 
Sebesi Bacar Kelemen özvegyétıl visszafoglalt részébe be akarta vezetni, a gyıri püspök nevében azonban annak 
familiárisai ellentmondottak, valamint hogy az iktatás és az azt követı idézés után a végrehajtókat és a felperes 
képviselıit a megidézettek megfenyegették. 
 
Papír, hátán zárópecsét helye. SNA, Szepesi kápt. hh. lt.: Oklevelek 12 B 9 2 (DF 263527). Kiadása: Teleki, Hunyadiak kora X. 239–241. 
(113). Hátlapi fotó nem áll rendelkezésre. 
 
Dominis prelatis, baronibus, nobilibus et proceribus regni Hungarie universis, dominis et amicis eorum 
honorandis conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas. 
Litteras vestras recaptivatorias pariter et statutorias reverenter recepimus, hunc tenorem continentes: 
 Prelati, barones, nobiles et proceres regni Hungarie universi conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem cum favore. Dicitur nobis in persona honorabilis capituli ecclesie Iauriensis, 
quomodo quedam porcio ipsius possessionaria, in possessione Sebes vocata, in comitatu Iauriensi existens 
habita, que nunc erga manus relicte Clementis Baczar dicti de eadem Sebes minus iuste et indebite haberetur, 
ipsum capitulum omnis iuris titulo concernens, legittima recaptivacione et super ipsis statui factione plurimum 
indigeret. Super quo vobis presencium serie firmiter committimus, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Gregorius vel Stephanus sin Georgius Koromzo seu Iosa de Hal sive Lucas 
de eadem ceu Benedictus de Madod an Michael Litteratus de Sykaban aliis absentibus homo noster, de curia 
regia per nos ad id deputatus ad facies dicte porcionis possessionarie, in dicta possessione Sebes vocata habite 
vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo recaptivet eandem 
nomine iuris dicti capituli statuatque eandem eidem premisso iuris titulo ipsi incumbenti perpetuo possidendam, 
si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet ipsos contra antefatum capitulum nostram in 
presenciam ad terminum competentem racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi 
recaptivacionis, statucionis et evocacionis seriem cum evocatorum, si qui fuerint, ac vicinorum et 
commetaneorum, qui premisse statucioni et recaptivacioni intererunt, nominibus terminoque assignato nobis suo 
modo rescribatis. Datum Zegedini, feria secunda proxima post festum Concepcionis Beate Marie Virginis, anno 
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo. [1448. dec. 9.] 
 Unde nos vestris commissionibus in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato Iosa de 
Hal homine vestro, per vos de curia regia ad id deputato et transmisso nostrum hominem, videlicet dominum 
fratrem Valentinum custodem dicti monasterii nostri ad infrascriptas recaptivacionem et statucionem faciendas 
duximus transmittendos, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod prefatus homo 
vester presente dicto nostro testimonio feria quinta proxima ante festum Beati Thome apostoli proxime 
preteritum [1448. dec. 19.] ad faciem dicte {possessionis} porcionis possessionarie in dicta possessione Se-
bes vocata habite vicinis et commetaneis eiusdem universis et signanter Iohanne filio Georgii, Petro et Gregorio 
de Karomzo inibi legittime convocatis et presentibus accessissent, et cum prefatama porcionem possessionariam 
nomine iuris dicti capituli recaptivare et eandem eidem premisso iuris titulo ipsi incumbenti perpetuo 
possidendam statuere voluisset, tunc Pethew filius Petri filii Nicolai de Merges et domina relicta prefati condam 
Clementis Baczar, necnon Ladislaus dictus Cheh familiares reverendi patris domini Augustini episcopi ecclesie 
Iauriensis nomine et in persona eiusdem huiusmodi recaptivacioni et statucioni contradixissent, ideo idem homo 
vester presente dicto nostro testimonio eodem die predictos Pethew filium Petri, dominam relictam Clementis 
Baczar [...] Augustinum episcopum Iauriensem ad octavas festi Epiphaniarum Domini proxime venturas [1449. 
jan. 13.] contra predictum capitulum ecclesie Iauriensis vestram in presenciam evocasset. Retulerunt insuper 
predicti vester et noster homines, quomodo ipsa die recaptivacionis et statucionis ipsos, scilicet vestrum et 
nostrum homines dominosque prepositum kathedralem, Stephanum Mosoniensem et Ladislaum Komaroniensem 
archidiaconos, canonicos dicte ecclesie Iauriensis, qui premisse statucioni et recaptivacioni nomine eiusdem 
capituli interfuissent, multis et mirabilibus verbis illicitis et turpibus dehonestasset manu armata et complicibus 
circumvallatus illuc adveniendo, insuper idem Pethew filius Petri iobagiones eiusdem capituli, qui dictis dominis 
de capitulo Iauriensi victualia ad ipsam possessionem Sebes apportassent familiaresque eorundem dominorum 
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cum ipsis ibidem existentes morte et interempcione ac membrorum mutillacionibus minatus fuisset. Datum sexto 
die diei execucionis premisse, anno Domini supradicto. [1448. dec. 24.] 
 
a Utána kihúzva: capitulum. 
 
 

582.) 1449. december 12. (25.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti V. László királynak, hogy Pálóczi László országbíró megkeresésére Pál prépostot 
és a csornai konventet Csókatelek birtokába be akarták vezetni, Hédervári János nevében azonban Futas Mátyás 
ellentmondott. 
 
Papír, hátán zárópecsét maradványai. Eredetije lappang (Héderváry cs. lt. 44 16/1). Kiadása: Héderváry I. 264–265. (200). Említi Pálóczi 
László országbíró 1450. április 8-án kelt oklevelében is [DL 14358 (NRA 1700 69); Héderváry I. 272. (207)]. Külzet:  Domino regi. Pro 
egregio domino Iohanne de Hederwara contra religiosos dominos, fratres Paulum prepositum et conventum ecclesie Beati Michaelis 
archangeli de Chorna ad octavas festi Epiphaniarum Domini nunc venturas evocacionis par. 
 
Serenissimo principi et domino, domino regi Hungarie, domino eorum honorando conventus ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas. Vestra noverit serenitas nos litteras 
magnifici comitis Ladislai de Palocz iudicis curie vestre honore, quo decuit, recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Ladislaus de 
Palocz, iudex curie regie amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis religiosorum virorum, 
dominorum fratrum Pauli prepositi et conventus ecclesie Sancti Michaelis archangeli de Chorna, quomodo ipsi 
in dominium cuiusdam particule terre Chokathelek vocate, intra possessiones prefatorum exponencium 
Nagbarathy vocate in comitatu Iawriensi existencium habitarum, ipsos omnis iuris titulo concernencium 
legittime vellent introire. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis 
hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Petrus vel Gregorius de Koronzow aut Benedictus de Baboth 
neve alter Benedictus filius Iohannis de eadem sive Martinus de Zuchar neve Symon de Peech vel Demetrius 
Theremes de eadem aliis absentibus homo noster ad facies dictarum terrarum Chokatheleke vocatarum vicinis et 
commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo introducat prefatos 
dominos fratres Paulum prepositum et conventum ecclesie Beati Michaelis archangeli de Chorna in dominium 
earundem statuatque easdem eisdem iure eis incumbenti perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum; 
contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatos exponentes regiam in presenciam ad 
terminum competentem racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi possessionarie 
statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni 
intererunt, nominibus et termino assignato domino regi fideliter rescribatis. Datum in Zenthamas, secundo die 
festi Omnium Sanctorum, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono. [1449. nov. 2.] 
 Unde nos peticionibus prefati domini comitis Ladislai de Palocz, iudicis curie vestre obedire cupientes, 
ut tenemur, una cum prefato Gregorio de Koronzow, homine vestre serenitatis, nostrum hominem, videlicet 
religiosum fratrem Valentinum, custodem ecclesie nostre ad premissa peragenda nostro pro testimonio 
fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi, nobis voce consona retulerunt, quod 
prefatus homo vestre serenitatis presente dicto nostro testimonio die dominica proxima ante festum Concepcionis 
Beate Marie Virginis proxime preteritum [1449. dec. 7.] ad facies pretactarum terrarum Chokatheleke 
vocatarum vicinis et commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis et presentibus accessisset et 
cum idem homo vestre serenitatis presente nostro testimonio antedicto memoratos dominum fratrem Paulum 
prepositum et conventum in dominium earundem introducere easdemque eisdem statuere voluisset, tunc Mathias 
dictus Futas de Kysbarathy, iobagio et familiaris egregii domini Iohannis de Hedrechwara nomine et in persona 
eiusdem domini Iohannis eisdem contradictionis velamine obviasset. Quibus sic habitis antelatus homo vester 
presente dicto nostro testimonio eundem dominum Iohannem de Hedrechwara in possessione sua Kysbarathy 
predicta contra annotatos exponentes ad octavas festi Epiphaniarum Domini nunc venturas [1450. jan. 13.] in 
vestre serenitatis evocasset presenciam, racionem contradictionis ipsius redditurum. Datum sexto die diei 
evocacionis premisse, anno Domini supradicto. [1449. dec. 12.] 
 
 

583.) 1450. (26.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt az Erdélyben tartózkodó Borbai Vas Tamás a korábban Lırinc nádor kezére bízott 
Borba nevő birtokát Asszonyfalvai Ispán Péter védelmére bízza. 
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Újkori tartalmi kivonat. GyEL, Gyıri kápt. mlt., Feudáliskori iratok, fasc. I. anni 1642. 
 
Thomas Vass dictus de Borba in partes Transylvanenses sedens possessionem suam Borba nominatam ac in 
comitatu Iauriensi existentem tutioris conservationis et defensionis causa Laurentio regni palatino concreditam, 
attamen in metis ac sessionibus suis distractam et desolatam ad statum priorem reducere volens Petro Ispany de 
Azzonyfalva vicino suo coram conventu Sancti Martini protegendam et defendendam committit. 
 
 

584.) 1450. január 22. (27.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Balázs szentmiklósi plébános asszonyfalvai szılejét Ispán Péter hitvesének, Juszti-
nának, valamint Mihály fiának és Orsolya lányának harminc forintért eladta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. MTAK Kézirattár, Oklevélgyőjt. 394 (DF 244038). Kiadása: GyTRF I. 41–42. (24). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod discretus dominus 
Blasius plebanus de Zenthmiclos coram nobis personaliter constitutus, oneribus omnium et quorumlibet fratrum 
ac proximorum suorum in infrascriptis in se assumptis,a confessus extitit viva voce in hunc modum, quomodo 
ipse quandam vineam suam empticiam, in monte de Azzonfalwa, in territorio nobilis Petri Espan dicti situatam 
et plantatam, cui ab oriente meta possessionis Thap et Iacobi Kowach de Zenthmyclos, a meridie vinea ecclesie 
parochialis de dicta Azzonfalwa, ab occidente via magna, ab aquilone prefatus Petrus Espan dicuntur vicinari 
cum cunctis utilitatibus et pertinenciis ad dictam vineam spectantibus nobili domine Iustina vocate, consorti 
eiusdem Petri Espan et Michaeli filio ac Ursule filie suorum pro triginta tribus florenis auri puri a priori marito 
suo, videlicet condam Blasio de Gwg in ipsam devolutis plene et integre, ut dixerit persolutis, dixit se dedisse et 
vendidisse, ymmo dedit et vendidit coram nobis, in filios filiorum heredumque per heredes iure perpetuo et 
irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter et habendam; assumpmendo nichilominus idem dominus Blasius 
plebanus dictam dominam Iustinam et suos superstites universos in pacifico dominio dicte vinee contra quosvis 
illegittimos impetitores indempniter conservare propriis suis laboribus et expensis, harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum mediante. Datum in festo Beati Vincencii martiris, anno Domini millesimo CCCCmo 
quinquagesimo. [1450. jan. 22.] 
 
Hátlapi feljegyzés a pecsét alatt: Assecurator Frank de Azzonfalwa. 
 
a Az eredetiben: assumpmendo. 
 
 

585.) 1450. február 9. (28.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Garai László nádornak, hogy tudományvételt tartva Péci Domonkosnak és társa-
inak Péc birtokon elkövetett hatalmaskodását igaznak tudta meg, és megidézte ıket a nádor elé. 
 
Kissé vízfoltos, szakadozott papír, hátán zárópecsét nyomai. Sümeghy szerint rendezetlenül a Felsıbüki-hagytékban; jelenleg lappang. 
Kiadása: Sümeghy, Sopron 111–113. (64). A megkeresılevél regesztája: Sümeghy, Sopron 111. (63). Külzet:  Domino palatino. Pro 
Sebastiano de Hymrezepecz et aliis intrascriptis contra Dominicum filium Marci de Felpecz et alios intrascriptos ad octavas festi Beati 
Georgii martyris nunc venturi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Magnifico domino Ladislao de Gara regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino eorum honorando 
conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum. Noverit vestra 
magnificencia nos litteras vestras nobis directas omni cum honore recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Ladislaus de Gara, 
regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis 
Sebastiani de Hymrezepecz, Anthonii, Michaelis et Barnabe de eadem, quomodo Dominicus filius Marci de 
eadem Pecz et nobilis domina Dorothea, soror eiusdem carnalis in anno proxime transacto [1449.] de consilio 
et voluntate Iohannis filii Symonis de dicta Pecz et nobilis domine Clare, consortis eiusdem nonas vinorum et 
munera dictorum exponencium de promontorio dicte possessionis Pech, eisdem exponentibus provenire debencia 
minus iuste et indebite pro se recepissent dictumque promontorium ab ipsis exponentibus pro se occupassent 
eorum potencia mediante in ipsorum exponencium preiudicium et dampnum valde magnum. Super quo vestram 
amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo 
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presente Lucas de Zerechen vel Nicolaus de Hal aut Lucas de eadem an Gregorius sive Georgius dicti Fodor de 
Koromzo aliis absentibus homo noster scita veritate premissorum evocet prefatum Dominicum ac alios 
prenominatos contra annotatos exponentes nostram in presenciam ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc 
venturi [1450. máj. 1.] racionem premissorum reddituros litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non 
obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi in dicto termino compareant, sive non, nos ad partis comparentis 
instanciam iuxta vim et formam generalis decreti dominorum baronum et regnicolarum super huiusmodi actibus 
potenciariis editi1 finem faciemus in premissis, prout dictabit ordo iuris. Et post hec ipsarum inquisicionis, 
evocacionis et insinuacionis seriem cum nominibus evocatorum octavas ad easdem nobis amicabiliter rescribatis. 
Datum Bude, in festo Conversionis Beati Pauli apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo. [1450. jan. 25.] 
 Unde nos peticionibus vestre magnificencie obedientes, ut tenemur, una cum prefato Luca de Hal, 
homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Briccium dyaconum, socium nostrum 
conventualem ad premissa debite peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem 
exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, quod prefatus homo vester presente dicto nostro testimonio, 
\feria quarta ante festum Beate Agathe virginis proxime preteritum [1450. febr. 4.] ab omnibus/, quibus 
incumbit, diligenter inquirendo, talem de premissis scivisset veritatem, prout vestre dictum fuisset magnificencie 
et quemadmodum tenor vestrarum per omnia contineret litterarum predictarum. Habitaque huiusmodi 
inquisicione idem homo vester, testimonio nostro antedicto presente antefatos Dominicum facietenus repertum et 
dominam Dorotheam sororem eiusdem ac Iohannem Symonis, necnon dominam Claram consortem eiusdem 
eodem die in possessione eorum Felpecz contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Georgii martyris 
nunc venturi [1450. máj. 1.] in vestram evocasset presenciam, racionem premissorum reddituros 
insinuassetque idem ibidem eisdem, ut sive ipsi in dictis octavis compareant sive non, ad partis comparentis 
instanciam id facietis in premissis, quid iuri videbitur expediri litis pendencia inter ipsos habita non obstante. 
Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis premissarum, anno Domini supradicto. [1450. 
febr. 9.] 
 
1 Az 1447. évi XV. törvénycikk rendelkezése szerint quicunque hominum ulterius interemptiones, vulnerationes, mutilationes, combustiones 
litterarum et ablationes earundem, invasiones domorum seu alia similia notabilia mala perpetraverint, aut post decretum Pestiense in anno 
proxime transacto editum [1446. jún. 13.] perpetrassent, tales mediantibus litteris nostris aut domini gubernatoris vel palatinalibus seu 
iudicis curie regie ad primas octavas cum insinuatione evocentur, in quibus sine omni dilatione iudicium inter partes ministretur (DRH 
1301–1457. 364.), de ugyancsak insinuatióval történı idézést rendel el hatalmaskodások esetében és halasztás nélküli ítélethozatalt — részle-
tezve a teendıket — az 1444. évi XXV. illetve az 1445. évi XII. törvénycikk is (uo. 332. ill. 344–345.). 
 
 

586.) 1451. november 27. (29.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Jári Barócz Balázs fia Iolath Ambrus a Veszprém megyei Tapolcavize folyón álló, 
Parlagszék nevő malomban levı részét Pápai Antal fia Györgynek öt forintért elzálogosította. 
 
Hártya, hátára nyomott pecsét foltja. DL 70028 (Sibrik cs. lt. 76). 
 
Nos conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod Ambrosius dictus 
Iolath filius Blasii Barocz de Iaar onera parentum ac fratrum suorum in se levando, si 〈in〉 infrascriptis temporum 
in processu persistere nollent, coram nobis personaliter veniendo in presenciam sponte est confessus in hunc 
modum, quomodo ipse pro quibusdam certis factis suis defectis sublevandis totalem porcionem suam in quodam 
molendino Parlagzegk vocato, in fluvio Thapolczawyzye decurrenti, in comitatu Wesprimiensi existenti cum 
omnibus utilitatibus et pertinenciis suis {eiusdem}, puta terris arabilibus cultis et incultis, pratis, fenetis, silvis, 
nemoribus, aquis aquarumque decursibus et generaliter quibusvis nominis vocabulo vocitatis ac cunctis 
proventibus iure ad eandem spectantibus egregio Georgio filio Anthonii de Papa pro quinque florenis auri puri 
Hungaricalis, veri et iusti ponderis, ut dixit, ab eodem receptis ac plene persolutis pignori obligasset tamdiu, quo 
ipse ab ipso redimere possit; assumpmendo nichilominus prefatus Ambrosius memoratum egregium Georgium 
usque tempus redempcionis in pacifico dominio dicte porcionis molendini contra quoslibet protegere, defendere 
et conservare propriis suis laboribus et expensis; ubi autem ipse Ambrosius ipsum Georgium conservare non 
possit aut non curaret, extunc idem Ambrosius contra predictum Georgium in facto potencie convincatur et 
convinci debeat eo facto harum nostrarum litterarum vigore et testimonio mediante. Datum in castro Sancti Mar-
tini Sacrimontis Panonie, sabbato proximo ante festum Beati Andree apostoli, anno Domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo primo. [1451. nov. 27.] 
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587.) 1452. február 21. (30.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Garai László nádornak, hogy Hunyadi János kormányzó Komárom megyéhez 
intézett, kikiáltott közgyőlést elrendelı oklevele alapján Komáromba kiküldte tanúbizonyságát, ahol Gutori Nagy 
László pozsonyi várnagy panaszát Ágoston gyıri püspök, Turóci Lırinc gyıri várnagy, Mérgesi Péter fia Petı és 
Belger Oszvald által Lovad birtokon elkövetett hatalmaskodásról a kihallgatott tanúktól igaznak tudta meg, az 
alpereseket pedig a nádor elé idézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 14522 (NRA 796 22). Külzet:  Domino palatino. Pro egregio Ladizlao Magno de Guthor castellano 
Posoniensi, contra reverendum in Christo patrem dominum, Augustinum episcopum Iawriensem et alios instrascriptos super quadam 
attestacione vicinorum et commetaneorum possessionis Lowal inquisicionis et evocacionis relacio. 
 
Magnifico domino Ladislao de Gara regni Hungarie palatino, domino eorum honorando conventus ecclesie 
Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino debitas et devotas. Vestra noverit magnificencia nos 
litteras illustris domini Iohannis de Hwnyad, predicti regni Hungarie gubernatoris per modum proclamate 
congregacionis emanatas, comiti vel vicecomiti et iudicibus nobilium comitatus Komaroniensis directas 
nobisque in aliqua sui parte loquentes decenti cum honore recepisse, quas quidem sub suis tenoribus capitis 
sigilli nostri sub impressione de voluntate annotati domini nostri gubernatoris, ymmo verius mandato eidem 
vestre magnificencie cum presentibus in specie duximus reportandas pariter et exhibendas, iuxta quarum 
continenciam una cuma \Iohanne/ filiob \Michaelis de Markhaza,/ homine iam fati domini nostri gubernatoris, in 
dictis suis litteris proclamatoriis inter alios nominatim conscripto nostrum hominem, videlicet religiosum 
dominum, fratrem Iohannem sacerdotem, socium nostrum conventualem ad infrascripta debite et fideliter 
exequenda et peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos 
reversi nobis voce parili retulerunt, quod ipsi feria tercia proxima post festum Beati Valentini martiris proxime 
preteritum [1452. febr. 15.] ad sedem iudiciariam universorum nobilium dicti comitatus Komaroniensis, in 
opido Komaron celebrari solitam accessissent, ad quem scilicet diem reverendus in Christo pater, dominus 
Augustinus episcopus ecclesie Iawriensis in possessione sua Peer vocata et Laurencius de Thwrocz, castellanus 
utputa dicte Iawriensis in eadem possessione Peer, officiolatu scilicet suo ac Pethew filius Petri Mergesy in 
possessione sua Merges, necnon Osualdus Belger in possessione sua Zenthpal feria tercia proxima ante festum 
Beate Scolastice virginis proxime preteritum [1452. febr. 8.] per Valentinum Kenyeres de FelsewEwrs et 
Michaelem de Chep iudices nobilium annotati comitatus Komaroniensis, ante octo scilicet dies diei execucionis 
predicte ad audiendam attestacionem infrascriptorum commetaneorum, vicinorum et nobilium conprovincialium 
dicti comitatus fuerant evocati, ceterosque vicinos et commetaneos predicte possessionis Lowal aliosque nobiles 
comprovinciales dicti comitatus per modum proclamate congregacionis generalis in eandem sedem ipsorum 
iudiciariam Ladislaus de Radwan vicecomes ipsius comitatus eorum in presenciam per predictos iudices 
nobilium fecisset evocari et eosdem vicinos ac commetaneos, sed et nobiles comprovinciales inferius nominatim 
conscriptos coram predictoc domini nostri gubernatoris et nostro hominibus idem vicecomes presente et audiente 
egregio Ladislao Magno de Guthor castellano et comite dicti domini gubernatoris, per ipsum in castro Posoniensi 
constituto, velut actore in hac causa, prescriptis vero domino Augustino episcopo ac Laurencio castellano, 
Osualdo Belger et Pethew de Merges nec per se nec per legittimos eorum procuratores illac minime adherentibus 
et comparentibus requisitos habuisset, 
 et primo Andreas filius Ulrici Bekes de Bewk commetaneus ad fidem suam Deo debitam fidelitatemque 
sacre huius regni Hungarie corone observandam, tacto dominice crucis signo iuratus dixit veraciter audivisse, 
quod predicti Laurencius castellanus ac Osualdus Belger et Pethew noctis in silencio ad possessionem dicti 
Ladislai Magni Lowal vocatam violenter irruissent et eandem depredassent universaque pecora et alia bona 
iobagionum suorum ibidem residencium deportassent ac Ambrosium Magnum, familiarem eiusdem Ladislai 
Magni captivassent et captum cum duobus equis suis et armis deduxissent et nunc idem Iaurini per predictos 
captus teneretur; audivissetque, quod consortem eiusdem Ambrosii spoliassent et alias honestas mulieres 
dehonestassent verberibus easdem afficiendo scriniumque et ladulam dicte consortis Ambrosii confregissent et 
res ibidem repertas asportassent potencia ipsorum mediante; 
 item Nicolaus de Alap, Dyonisius presbiter in monasterio de Koppanmonosthora pro defensione rerum 
eiusdem monasterii residens, Petrus et Andreas de Wytelek, Gregorius filius Valentini de FelsewEwrs et 
Nicolaus filius Iacobi de Erseklely commetanei ad premissam fidem iurati dixerunt et fassi sunt ex scitu, sicut 
Andreas filius Ulrici Bekews de Bewk, addidit tamen prefatus Nicolaus de Alap, quod ignoraret utrum de 
voluntate domini Augustini episcopi id factum extitisset; 
 item Andreas, Emericus, Iohannes, Thomas, Anthonius de Aranyas ac Nicolaus et Georgius de Ewrken, 
Laurencius, Benedictus, Stephanus et Petrus de Gadocz, nobiles archiepiscopales Strigonienses ac Laurencius de 
Olcha et Bartholomeus de Markhaza vicini, iurati modo premisso fassi sunt auditu, sicut Andreas filius Ulrici de 
Bewk; 
 item Georgius de Tharyas, Benedictus de Kewmlew, Nicolaus Posaar de Marczelhaza, Stephanus de 
Chwz et Nicolaus Iwanchony comprovinciales iurati dixerunt auditu audivisse omnia premissa super Ladislaum 
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Magnum et suam possessionem \Lowal/ ac familiarem et iobagiones suos in eadem residentes sic et eatenus, ut 
premittitur facta et perpetrata fore; 
 item magister Blasius de Thesa familiaris magnifici domini Nicolai wayvode et dicator lucri camere per 
ipsum is dicto comitatu Komaroniensi constitutus ac Michael famulus Stephani Kesewlczes similiter dicatoris 
ipsius lucri camere ac alter Michael de Chep iudex nobilium iurati modo premisso fassi sunt, quod cum ipsi pro 
dicacione eiusdem lucri camere in dicto comitatu processissent et in possessione Was constituti fuissent, tunc 
propriis eorum luminibusd vidissent, quode per predictos famulos domini episcopi Iawriensis universa pecora, 
equi ac alia bona de possessione Lowal fuissent deportata predictusque familiaris dicti Ladislai Magni captus per 
eosdem fuisset abductus. 
 Quibus peractis prefatus homo domini nostri gubernatoris presente dicto nostro testimonio feria quinta 
proxima ante festum Kathedre Beati Petri apostoli proxime venturum [1452. febr. 17.] annotatos dominum 
episcopum et Laurencium castellanum in prescripta possessione Peer et Pethew filium Petri in possessione 
Merges, dictum vero Osualdum Belger in porcione sua possessionaria in MenthZenth habita contra prefatum 
Ladislaum Magnum ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc venturas [1452. máj. 1.] in vestre 
magnificencie evocasset presenciam, racionem exinde reddituros litis pendencia inter eos habita non obstante. 
Datum quinto die diei evocacionis ultime prenotate, anno Domini millesimo Lmo secundo. [1452. febr. 21.] 
 
a Utána kihúzva: prefato Andrea.     b Utána kihúzva: Symonis de Bewk.     c Utána kihúzva: homine.     d Utána kihúzva: fuissent.     e Utána 
kihúzva: prefatus Ladislaus Magnus. 
 
 

588.) 1452. március 31. / április 7. (31.) 
 
A pannonhalmi konvent Pápai Antal fia György kérésére átírja Erzsébet királyné 1327. április 27-i kiváltságle-
velét. 
 
Erısen vízfoltos és molyrágta hártya, kék-barna selyemzsinóron függıpecsét. DL 44626 (MNM Törzsanyag — Burián). 
 
Nos conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod egregius Georgius filius 
Anthonii de Papa nostram veniendo in presenciam [...] et presentavit nobis quoddam privilegium serenissime 
principisse, domine Elizabeth Dei gracia regine Hungarie petens nos debita cum instancia, ut tenorem earundem de 
verbo ad verbum transcribi et transumpmi facere sibique dare dignaremur, quarum tenor talis est: 
 Elizabeth Dei gracia regina Hungarie omnibus Christi fidelibus ... 
 Nos itaque iustis peticionibus prefati [...] supra nobis [...] tenoremque earundem presentibus litteris nostris 
pendentis sigilli nostri [...] quinquagesimo secundo. 
 
 

589.) 1452. április 25. (32.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Kisfüssi János fia Tamás és néhai Máriási Mihály leszármazói, valamint a néhai 
Máriási János örököse Thoka Imre, a konvent predialistái Nagyfüss egyharmad részének a felére vonatkozólag 
osztályt tesznek. 
 
Hártya, hátára nyomott pecsét foltja. DL 44629 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod Thomas filius 
Iohannis de Kysfys, ecclesie nostre predicte predialis1 ac Emericus Thaka nuncupatus, nunc in Meger residens 
nostram personaliter venientes in presenciam organo vive vocis sunt confessi in hunc modum, quomodo ipse 
Thomas filius Iohannis ac Stephanus et Ladislaus filii Ladislai de dicta Kysfys, superstites utputa condam 
Michaelis dicti Maryasy ab una, ac prefatus Emericus Thoka, heres scilicet condam Iohannis similiter Maryasy 
ab altera partibus, a Michaele dicto Chyngolad de Nagfys, similiter prediali ecclesie nostre vigoribus certarum 
litterarum et litteralium instrumentorum alias coram nobis productarum et exhibitorum ac fide〈di〉gnis 
informacionibus universorum predialium nostrorum in utraque Fys residencium, nobis adhibitis, prout in aliis 
litteris nostris superinde confectis plenius contineri dinoscitur, quandam medietatem tercie partis possessionarie 
in iam dicta Nagfys existentis habitam pari expensa litiginarioque processu reoptinuissent, in quibus scilicet 
porcionibus possessionariis, puta duabus sessionibus, sed et earundem utilitatibus nondum inter ipsos divisio 
fuisset celebrata, nunc autem easdem equaliter inter se taliter divisisse retulerunt, quod quia prefati Michael et 
Iohannes dicti Maryasy fratres simul carnales extitissent, ideo unam prescriptarum duarum sessionum, puta 
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sessionem penes Martinum de eadem Fys a parte aquilonari habitam, quam olim pretactus condam Michael 
Maryasy tenuisset et possedisset cum cunctis utilitatibus et pertinenciis ad eandem spectantibus prefato Thome et 
aliis predictis superstitibus suis et posteritatibus eiusdem Michaelis Maryasy, alteram videliceta sessionem, penes 
sessionem Emerici Fodor ab orientali parte existentem, in qua prefatus Iohannes Maryasy residebat modo simili 
cum cunctis utilitatibus, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, fenetis, silvis, nemoribus, aquis et 
aquarum decursibus, piscinis et generaliter omnium utilitatum integritatibus ad singulas predictas sessiones 
singillatim spectantibus et pertinere debentibus, quovis nominis vocabulo vocitatis prefato Emerico Toka, heredi 
utputa ipsius Iohannis Maryasy coram nonnullis probis hominibus eotunc ibi adherentibus adequassent sibi 
ipsisque per modum predicte divisionis tradidissent adequaruntque et tradiderunt coram nobis in filios filiorum 
heredumque per heredes iure perpetuo et irevocabiliter tenendam possidendam pariter et habendam testimonio 
presencium mediante. Datum in festo Beati Marci ewangeliste, anno Domini millesimo CCCCLmo secundo. 
[1452. ápr. 25.] 
 
a Utána kipontozva: medietatem. 
 
1 István apát és a konvent 1383. március 1-jén kelt oklevelével [PRT II. 569. (212)] adományozta Füss birtokát a füssi harcos jobbágyoknak. 
Átírása a konvent 1478. szeptember 14-én kelt oklevelében — lásd a 712. sz. alatt. 
 
 

590.) 1452. november 13. elıtt (33.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt néhai Szarka Domonkos özvegye Anasztázia és fia Péter Usál Bálint személyében 
ügyvédet vall. 
 
Ügyvédvalló oklevél említése a konvent 1452. november 13-án kelt oklevelében [ŠObA Nitra, Komárom m. lt.: Acta iuridica antiqua, Okle-
velek 63 I 1 (DF 261476); Kiadása: Alapi, Komáromvármegye 72–73. (49)]. 
 
... Valentinus de Wsal cum procuratoriis litteris nostris (sc. conventus Sancti Martini) in persona nobilis domine 
Anastasie, relicte condam Dominici Zarka de Lyherth ac Petrus filius eiusdem Dominici, personaliter coram 
nobis constituti ... 
 
 

591.) 1452. november 13. (34.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt néhai Szarka Domonkos özvegye, Anasztázia és fiai Péter és László, Lihért birto-
kukhoz tartozó Kútfırét nevő kaszálójukat három forintért Pápai György várnagynak elzálogosították. 
 
Alján szakadozott, elmosódott írású papír, hátára nyomott pecsét foltja. ŠObA Nitra, Komárom m. lt.: Acta iuridica antiqua, Oklevelek 63 I 1 
(DF 261476). Kiadása: Alapi, Komáromvármegye 72–73. (49). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod Valentinus de 
Wsal cum procuratoriis litteris nostris in persona nobilis domine Anastasie, relicte condam Dominici Zarka de 
Lyherth ac Petrus filius eiusdem Dominici, personaliter coram nobis constituti, oneribus Ladislai fratris sui 
carnalis et aliorum proximorum suorum in infrascriptis in se assumptis, confessi sunt in hunc modum, quomodo 
ipsi pro quibusdam eorum necessitatibus ipsos ad presens urgentibus evitandis quoddam fenetum ipsorum, 
Kwthfewreth vocatum, intra metas predicti possessionis Lyherth habitum, ad propriam curiam seu eorum 
dominium spectans, circa quod nullum aliud fenile annexum esset, egregio Georgio filio Anthonii de Papa 
castellano1 castri [...] pro tribus florenis auri puri, veri et legalis ponderis, plene per eum persolutis dixerunt se 
pignori obligasse, ymo impignoraverunt coram nobis tali modo, ut dum et quando prefati Petrus et Ladislaus ac 
domina Anastasia vel eorum heredes huiusmodi fenetum a pretitulato Georgio de Papa vel eius heredibus 
redimere voluerint, tunc idem Georgius vel sui superstites prenotatum fenetum memoratis Petro, Ladislao et 
domine, rehabita prius sua pecunia [...] Georgium et eiusdem heredes universos infra tempus redemcionis in 
pacifico [...] predicti feneti contra quoslibet illegitimos impetitores [...] propriis eorum laboribus et expensis 
vigore presencium mediante. Datum feria secunda proxima post festum Beati Martini episcopi, anno Domini 
millesimo CCCCLmo secundo. [1452. nov. 13.] 
 
1 Pápai Antal fia György somlói várnagy 1419-ben és 1431-ben (Engel, Archontológia I. 415.) illetve ugodi várnagy 1421-ben (uo. I. 450.). 
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592.) 1453. március 6. (35.) 
 
A pannonhalmi konvent V. László királynak Rozgonyi János vajda, valamint Rozgonyi Rénold és Oszvald székely 
ispánok Komárom megyei Szentmihály és Kisigmánd birtokokba való bevezetésérıl jelent. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. PBFL, Hh. lt. 63 (Gyır 320) (DF 274155). Kiadása: Teleki, Hunyadiak kora X. 363–365. (176)]. Külzet:  
Fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie. Pro magnifico Iohanne de Rozgon waywoda Transsilvano et aliis 
introscriptis introductoria et statutoria. 
 
Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex ac Austrie et Stirie dux, necnon marchio 
Moravie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie salutem et graciam. Cum 
nos pro mul[timodis et] fidelibus serviciis fidelium nostrorum, magnificorum Iohannisa de Rozgon wayvode 
Trans[silvani, necnon] Rinoldi et Osualdi de eadem Rozgon, comitum Siculorum totum et omne ius nostrum 
regium, si quod in possessionibus Zentmihal et Kyswigman in comitatu Komaromiensi, nunc apud manus Luce 
de Zygeth occupative, ut dicitur, habitum qualitercunque haberemus, simul cum cunctis suis utilitatibus et 
pertinenciis prefatis Iohanni wayvode, necnon Rinoldo et Oswaldo de Rozgon ipsorumque heredibus et 
posteritatibus universis premissis, sicut prefertur, se habentibus vigore aliarum litterarum nostrarum 
donacionalium exinde confectarum in perpetuum contulerimus velimusque eosdem in dominium earundem per 
nostrum et vestrum homines legittime facere introduci. Ideo fidelitati vestre firmissime committimus, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Sebastianus de Thekche vel Michael de 
Geche aut Stephanus Litteratus de Azaar sive Blasius de Bykol aliis absentibus homo noster de curia nostra regia 
per nos ad id specialiter transmissus ad facies dictarum possessionum consequenterque iuris nostri regii in 
eisdem habiti vicinis et commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo 
introducat memoratum Iohannem wayvadam ac Rinoldum et Oswaldum de Rozgon in dominium earundem et 
ipsius iuris nostri regii statuatque easdem et idem eisdem premisse nostre donacionis titulo perpetuo 
[pos]sidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra antelatos 
Iohannes way[wadam] ac Rinoldum et Oswaldum de Rozgon nostram in presenciam ad terminum competentem 
racionem contradictionis eorum reddi[turos. Et post] hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum 
contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni 
intererunt, nominibus terminoque assignato nobis fideliter rescribatis. Datum Posonii, feria quarta proxima ante 
festum Purificacionis Virginis Gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, 
[1453. jan. 31.] regni autem nostri anno tridecimo.1 
 
Hátlapi feljegyzés: Regius Sebastianus de Thekche, noster frater Iohannes sacerdos. Execucio facta est feria sexta ante dominicam Oculi 
[1453. márc. 2.]. [...]lus de Wygman in personis [...] eosdem ad octavas festi Beati Georgii martiris. Datum Vta die diei execucionis 
[1453. márc. 6.]. 
 
a Utána kihúzva: waywode. 
 
1 Ugyanezen a napon V. László király — mivel az országnagyok határozata szerint az Albert király halála után történt adományokat mind 
érvénytelenítette és az ezidıben eladományozott királyi javak visszaadását Böjtközép nyolcadáig [1453. márc. 14.] rendelte el — meg-
hagyta a fehérvári káptalannak, hogy küldje ki testimoniumát, akinek jelenlétében a királyi ember figyelmezteti Szigeti Lukácsot, hogy a 
Komárom megyei Kisigmánd és Szentmihály birtokokat adja át a királynak és a király személyében Rozgonyi János vajdának, Rénold és 
Oszvald székely ispánoknak [DL 14608 (NRA 1553 57)]. 
 
 

593.) 1453. március 18. (36.) 
 
A pannonhalmi konvent bizonyítja, hogy V. László király parancsára Rozgonyi János vajdát, valamint testvéreit, 
Rozgonyi Oszvaldot és Renoldot a Komárom megyei Bana birtokba, valamint az Árpafölde és Kıkelte pusztákba 
bevezette. 
 
Hártya, plicáján függıpecsét. DL 14610 (NRA 578 28). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, tenore presencium 
significamus, quibus expedit, universis, quod nos litteras serenissimi principis et domini, domini Ladislai Dei 
gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regis ac Austrie et Stirie ducis, necnon marchionis Moravie 
etc., domini nostri naturalis graciosissimi introductorias pariter et statutorias nobis preceptorie loquentes et 
directas sumpma cum reverencia recepimus in hec verba: 
 Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex ac Austrie et Stirie dux, necnon 
marchio Moravie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et 
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graciam. Cum nos pro fidelitatibus fideliumque serviciorum meritis fidelium nostrorum, magnificorum Iohannis 
de Rozgon wayvode Transsilvanensis ac Osualdi et Rynoldi de eadem Rozgon, comitum Siculorum nostre 
maiestati ac sacre corone et huic inclito regno nostro Hungarie exhibitis et impensis totum et omne ius nostrum 
regium, si quod in possessione Bana ac tributo in eadem exigi solito et prediis Arpafelde et Kwkelthe vocatis, in 
comitatu Komaroniensi existentibus, nunc erga manus egregii Iohannis de Zeech occupative, ut dicitur, habitis 
qualitercunque haberemus, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis prefatis Iohanni de Rozgon 
wayvode ac Osualdo et Rynoldo de eadem Rozgon, comitibus Siculorum ipsorum heredibus et posteritatibus 
universis vigore aliarum litterarum nostrarum donacionalium exinde confectarum1 in perpetuum contulerimus 
velimusque eosdem in dominyum eorundem possessionis ac tributi et prediorum et iuris nostri regii in eisdem 
habiti per nostrum et vestrum homines legittime facere introduci. Fidelitati igitur vestre firmiter precipiendo 
mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Nicolaus sew 
Gregorius de Path aut Sebastianus de Thekche sin Franciscus de Pornok aliis absentibus homo noster ad facies 
predictorum possessionis Bana ac tributi in eadem exigi soliti et prediorum Arpafelde et Kwkelche vocatorum, 
necnon iuris nostri regii in eisdem habiti, in dicto comitatu Komaroniensi existencium vicinis et commetaneis 
earundem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo introducat eosdem Iohannem waydam ac 
Osualdum et Rynoldum, comites Siculorum in dominyum earundem statuatque eosdem et idem eisdem premisse 
nostre donacionis titulo ipsis incumbenti perpetuo possidendos, si non fuerint contradictum; contradictores vero, 
si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatos Iohannem waydam ac Osualdum et Rynaldum comites Siculorum 
ad terminum competentem nostre maiestatis in presenciam, racionem contradictionis eorum reddituros. Et post 
hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, 
vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus termino asignato eidem nostre 
maiestati fideliter rescribatis. Datum Posonii, feria quarta proxima ante festum 〈Purificacionis〉 Beate Marie 
Virginis gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, regni autem nostri anno 
tredecimo.2 [1453. jan. 31.] 
 Nos igitur mandatis ipsius domini nostri regis semper obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato 
Francisco de Pornok homine regio inter alios specialiter nominato unum ex nobis, videlicet religiosum fratrem, 
Briccium sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissas introductionem et statucionem faciendas 
nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer 
retulerunt, quod idem homo dicti nostri regis eodem nostro testimonio presente feria tercia proxima post festum 
Beati Mathie apostoli proxime preteritum [1453. febr. 27.] ad facies pretactorum possessionis Bana et tributi 
in eadem exigi soliti ac prediorum Arpafelde et Kwkelche vocatorum consequenterque iuris regii in eisdem 
habiti in dicto comitatu Comaroniensi existencium habitorum Francisco et Ladislao de Bewn ac Georgio filio 
Clementis et Ladislao de Zenthpeteralap vicinis et commetaneis eorundem inibi legittime convocatis et 
presentibus accessisset introduxissetque eosdem Iohannem wayuodam ac Osualdum et Rynoldum, comites 
Siculorum in dominyum eorundem statuissetque eosdem et idem eisdem cum cunctis eorundem utilitatibus et 
pertinenciis quibuslibet premisse donacionis titulo perpetue possidendos nullo penitus contradictore tam in facie 
dictorum possessionis et tributi ac prediorum, quam nostri in presencia comparente, legittimis diebus et horis 
ibidem in facie dictorum possessionis ac tributi et prediorum perseverando. In cuius rei firmitatem et robor 
presentes litteras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri conventualis munimine roboratas 
eisdem Iohanni wayuode ac Osualdo et Rynoldo comitibus Siculorum duximus concedendas. Datum vigesimo 
die diei introductionis et statucionis premissarum, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
tercio. [1453. márc. 18.] 
 
1 Az adománylevél ugyanaznap kelt: DL 14606 (NRA 495 30).     2 Ugyanerre a parancsra tett jelentést a konvent 1453. december 28-án is — 
lásd az 596. sz. alatt. 
 
 

594.) 1453. április 3. (37.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Gutori Nagy László, valamint fiai Imre, András és Ferenc Némai Kolos Jeromost 
és fiát Lászlót a Gutori Nagy Lászlót zálog címén illetı Komárom megyei Lovad és Ács birtokok elfoglalásától és 
élésétıl eltiltották. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 59437 (Forgách cs. lt. 1109). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod Paulus de 
Nytrazeg nostram personaliter veniendo in presenciam nominibus et in personis egregii Ladislai Magni de 
Guthor ac Emerici, Andree et Francisci filiorum eiusdem egregium Ieronimum Kolos de Nema ac Ladislaum 
filium eiusdem et alios quoslibet ab empcione, pro pignore aut in concambium recepcione usuque et occupacione 
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possessionum Lowal et Alch vocatarum, in comitatu Komaroniensi existencium habitarum, ipsum Ladislaum 
Magnum et filios eiusdem titulo pignoris pro sexcentis florenis auri puri concernencium fructuumque et 
quarumlibet utilitatum ipsarum possessionum percepcione sew percipi factione, sibi ipsisque perpetuacione, 
statucione vel quovis quesito colore se in dominium earundem possessionum et pertinenciarum suarum 
intromissione in preiudicium ipsorum Ladislai Magni et filiorum suorum predictorum quoquomodo factis vel 
fiendis prohibuit Paulus predictus coram nobis inhibendo et contradixit publice et manifeste lege regni requirente 
et testimonio presencium mediante. Datum feria tercia proxima post festum Pasce Domini, anno eiusdem 
millesimo CCCCLmo tercio. [1453. ápr. 3.] 
 
Hátán a jobb alsó sarokban: Solvit michi I. 
 
 

595.) 1453. április 29. (38.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti V. László királynak, hogy parancsára tudományvételt tartva Pál csornai prépost 
és konventje panaszát Hédervári János és Osvát kisbaráti jobbágyainak határrontásáról és hatalmaskodásáról 
igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. DL 14669 (NRA 7 23). Kiadása: Héderváry I. 278–280. (214). Külzet:  Domino regi. Pro religiosis dominis, 
fratribus Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Ladislao Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi ac Austrie et 
Stirie duci, necnon marchioni Moravie, domino ipsorum metuendo conventus monasterii Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum. Vestra noverit serenitas nos litteras vestras nobis directas 
sumpma cum reverencia recepisse in hec verba: 
 Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex ac Austrie et Stirie dux 
marchioque Moravie fidelibus nostris, honorabili conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie 
salutem et graciam. Exponitur nobis in personis religiosorum dominorum, fratris Pauli prepositi et conventus 
monasterii Beati Michaelis archangeli de Chorna, quomodo egregii Iohannes et Oswaldus de Hedrehwara in 
anno proxime preterito [1452.] quasdam metas terreas, inter possessiones utrasque Baraty vocatas, iuxta 
arbitrativam composicionem nonnullorum proborum et nobilium virorum serie litterarum honorabilis capituli 
ecclesie Iauriensis1 factam, in anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo [1447.] erectas 
et dispositas per iobagiones ipsorum, videlicet Valentinum et Andream dictos Byncze, Lucam Mezaros, 
Sebastianum, Iohannem et Petrum dictos Erdewg, Iohannem Cheller, Elyam Nek, Benedictum Demeter, alterum 
Benedictum Pordany, Petrum Carnificem, Iohannem Olozek, Thomam Georgii, Stephanum Kowach, Georgium 
Erdeg, Briccium Marci, Valentinum Mezes, Anthonium Demeter, Iacobum Choudar, Laurencium Zalay, 
Clementem Benedicti, Valentinum Georgii, Benedictum Myke, Paulum Carnificem, Michaelem Lutinistam, 
Iohannem Nemeth, alterum Iohannem Zabo, Martinum Vareas, Iohannem Keczkes, Blasium Sartorem, 
Sebastianum Ikreny, Sebastianum et Matheum Torsas, Gregorium Clementis, Anthonium Peter, Petrum et 
Iohannem Botak, Thomam Keczkes, Benedictum Czortyay, Mathiam Futas, Lucam Sarkan, Clementem Poky, 
Blasium Farady, alterum Blasium Bewth et Briccium Chengethew appellatos, in possessione ipsorum Kysbaraty 
vocata commorantes distrahi et penitus aboleri fecissent. Et cum prefatus dominus frater Paulus prepositus die 
dominica proxima ante festum Sancti Martini proxime preteritum [1452. nov. 5.] ad revidendam et 
conspiciendam dictarum metarum distractionem cum quibusdam suis familiaribus et iobagionibus ada campum 
ire habuisset, tunc prefati universi iobagiones prescriptorum egregiorum Iohannis et Oswaldi manibus armatis et 
potenciariis ex commissione et voluntate eorundem dominorum ipsorum in prescriptum dominum fratrem 
Paulum prepositum, ubi ipse cum predictis suis familiaribus et iobagionibus suis intra metas possessionis sue 
Nagbaraty vocate iuxta 〈...〉 unius mete distracte pausare habuisset, irruendo, ipsum et suos ibidem, si auxiliante 
Deo se defendere non valuissent, interimere voluissent potencia mediante in preiudicium et iuris derogamen 
eorundem exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Benedictus vel Valentinus de Inese sin 
Gregorius sive Petrus an Stephanus de Koromzo aut Iosa de Haly sive Lucas de eadem sin Symon aut Anthonius 
de Peecz sive Blasius de Nema sive Petrus de Ewrken aliis absentibus homo nosterb ab omnibus, quibus 
incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nobis fideliter rescribatis. Datum 
Wyenne, feria sexta proxima ante dominicam Misericordia Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo tercio, regni autem nostri anno tredecimo. [1453. ápr. 13.] 
 Unde nos mandatis vestre serenitatis satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prefato Iosa de Haly 
homine vestro unum ex nobis, videlicet religiosum fratrem Sebastianum presbiterum ad premissam 
inquisicionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum, qui tandem exinde ad nos 
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reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi in festo Sancti Georgii martyris proxime preterito [1453. ápr. 
24.] in comitatu Iauriensi pariter procedendo ab omnibus, quibus decens fuisset et opportunum, nobilibus 
videlicet et ignobilibus dicti comitatus hominibus diligenter de premissis inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum singula sic et eatenus facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout vestre serenitati dictum extitisset 
et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia continet prescriptarum. Datum sexto die diei 
inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto. [1453. ápr. 29.] 
 
a Az eredetiben: ac.     b Utána kihúzva: facta. 
 
1 A gyıri káptalan 1447. október 9-én kiadott oklevelérıl van szó [DL 14121 (Acta eccl. 36 31); újkori másolatai: Csornai konv. mlt. 40 III 
3/8 (Sopron 5447) (DF 265058) és uo. 64 V 5 (Sopron 5448) (DF 265059); Kiadása: Héderváry I. 256–259. (195)]. 
 
 

596.) 1453. december 28. (39.) 
 
A pannonhalmi konvent bizonyítja, hogy V. László király parancsára Rozgonyi János vajdát, valamint testvéreit 
Rozgonyi Oszvaldot és Renoldot a Komárom megyei Bana birtokba, valamint az Árpafölde és Kıkelte pusztákba 
bevezette. 
 
Hártya, selyemzsinórján függıpecsét. DL 14611 (NRA 602 9). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus presentibus pariter et 
futuris presencium noticiam habituris salutem in salutis largitore. Ad universorum tam presencium, quam 
futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos litteras introductorias et statutorias serenissimi 
principis et domini, domini Ladislai Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regis ac Austrie et 
Stirie ducis, necnon marchionis Moravie etc., domini nostri naturalis graciosissimi pro parte magnificorum 
Iohannis de Rozgon waywode Transsilvanensis ac Rynoldi et Oswaldi de eadem Rozgon confectas nobis 
preceptorie loquentes debita cum reverencia sumpmaque cum obediencia recepimus in hec verba: 
 Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex ac Austrie et Stirie dux, necnon 
marchio Moravie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et 
graciam. Cum nos pro multimodis fidelitatibus et serviciis fidelium nostrorum, magnificorum Iohannis de 
Rozgon waywode Transsilvani ac Rynoldi et Oswaldi de eadem Rozgon, comitum Siculorum totum et omne ius 
nostrum regium, si quod in possessione Bana et tributo in eadem exigi solito ac prediis Arpafewlde et Kwkelthe 
vocatis in comitatu Komaroniensi existentibus, nunc erga manus egregii Iohannis de Zech occupative, ut dicitur, 
habitis qualitercumque haberemus, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis prefatis Iohanni waywode 
ac Rynoldo et Oswaldo de Rozgon ipsorumque heredibus et posteritatibus universis premissis, sicut prefertur, se 
habentibus vigore aliarum litterarum nostrarum donacionalium, exinde confectarum1 in perpetuum contulerimus 
velimusque eosdem in dominyum earundem per nostrum et vestrum homines legittime facere introduci. Ideo 
fidelitati vestre firmissime committimus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo 
presente Sebastianus de Thekche vel Michael de Geche aut Stephanus Litteratus de Azaar sive Blasius de Bykal 
aliis absentibus homo noster de curia regia per nos ad id specialiter transmissus ad faciem dicte possessionis et 
tributo in eadem exigi solito ac prediorum consequenterque iuris nostri regii in eisdem habiti vicinis et 
commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo introducat memoratos 
Iohannem waywodam ac Rynoldum et Oswaldum de Rozgon in dominium earundem et ipsius iuris nostri regii 
statuatque easdem et idem eisdem premisse nostre donacionis titulo perpetue possidendas, si non fuerit 
contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, ewocet eosdem contra antelatos Iohannem waywodam ac 
Rynoldum et Oswaldum de Rozgon nostram in presenciam ad terminum competentem racionem contradictionis 
eorum reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et ewocatorum, 
si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus terminoque 
assignato nobis fideliter rescribatis. Datum Posonii, feria quarta proxima ante festum Purificacionis Virginis 
gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, regni autem nostri anno tridecimo. 
[1453. jan. 31.]2 
 Nos itaque mandatis ipsius domini nostri regis in omnibus semper parere et obedire cupientes, ut 
tenemur, una cum prefato Sebastiano de Thekche, homine eiusdem domini nostri regis nostrum hominem, 
videlicet religiosum fratrem, Iohannem sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissam 
introductionem et statucionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem 
exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, quomodo ipsi in festo Beate Lucie virginis et martiris proxime 
preterito [1453. dec. 13.] ac aliis diebus ad id aptis et sufficientibus ad faciem predicte possessionis Bana ac 
tributi ibidem exigi soliti consequenterque prescriptorum prediorum Arpafewlde et Kwkelthe, in iam dicto 
comitatu Komaroniensi existencium habitarum vicinis et commetaneis earundem universis inibi legittime 
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convocatis ac Ladislao de Bwn, Georgio de Alap et Petro Byro de eadem Alap presentibus accessissent et ipsos 
Iohannem waywodam ac Rynoldum et Oswaldum de Rozgon in dominium eiusdem possessionis Bana ac tributi 
ibidem habiti, necnon prediorum iam dictorum introduxissent statuissentque easdem et idem eisdem cum cunctis 
earundem utilitatibus et pertinenciis premisse regie donacionis titulo ac iuris regii in eisdem habiti ipsis 
incumbenti perpetuo possidendas nullo contradictore pro tunc penitus inibi et neque tandem in nostri presencia 
apparente, legittimis tamen diebus et horis ibidem in facie sepelate possessionis Bana ac tributi et prediorum iam 
fatorum, necnon earundem utilitatum moram continuam faciendo. In cuius rei memoriam firmitatemque 
perpetuam presentes litteras nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eisdem duximus 
dandas et concedendas. Datum sedecimo die diei introductionis et statucionis predictarum anno Domini 
supradicto, [1453. dec. 28.] presentibus venerabilibus et religiosis viris Petro custode, Sebastiano priore et 
Henricoa cantore ceterisque dominis et fratribus devotis in Dei ecclesia regi iugiter famulantibus sempiterno. 
 
a Az eredetiben: Hernico. 
 
1 Az adománylevél ugyanaznap kelt: DL 14606 (NRA 495 30).     2 Ugyanerre a parancsra tett jelentést a konvent 1453. március 18-án is — 
lásd az 593. sz. alatt. 
 
 

597.) 1454. február 11. (40.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti V. László királynak, hogy Pálóczi László országbíró megkeresılevele alapján Pál 
csornai prépostot be akarta vezetni Csókatelek birtokába, de Hédervári János, Imre és Miklós ellentmondtak, 
amiért ıket megidézték. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 40 III 3/2 (Sopron 5471) (DF 265082). Külzet:  Domino regi. Pro religiosis viris, dominis 
fratribus Paulo preposito et conventu ecclesie Beati Michaelis archangeli de Chorna contra egregium Iohannem de Hedrehwara et alios 
intrasriptos ad octavas festi Beati Georgii martiris evocacionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino Ladislao Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi Austrieque 
et Stirie duci, necnon marchioni Moravie, domino ipsorum metuendo conventus ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas et devotas cum perpetua fidelitate. Vestra noverit serenitas 
nos litteras magnifici domini, comitis Ladislai de Palocz iudicis curie vestre serenitatis introductorias et 
statutorias nobis directas debita cum honore recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Ladislaus de 
Palocz iudex curie serenissimi principis, domini Ladislai Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. 
regis amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis religiosorum virorum, dominorum fratrum Pauli 
prepositi et conventus ecclesie Beati Michaelis archangeli de Chorna, quomodo ipsi in dominium cuiusdam 
particule terre Chokathelek vocate, intra metas possessionis ipsorum exponencium Nagbarathy vocate, in 
comitatu Iawriensi existentis habite, ipsos omnis iuris titulo concernentis legittime vellent introire. Super quo 
vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Sebastianus de Baach, Petrus vel Gregorius de Koromzo aut Benedictus de Bakach sin 
alter Benedictus filius Iohannis de eadem seu Martinus de Zuthor sive Symon de Peech neve Demetrius dictus 
Theremes de eadem aliis absentibus homo regius ad facies dictarum terrarum Chokatheleke vocatarum vicinis et 
commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo introducat prefatos 
dominum fratrem Paulum prepositum et conventum ecclesie Beati Michaelis de Chorna in dominium earundem 
statuatque easdem eisdema cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis earundem, iure eis incumbenti 
perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra 
annotatos exponentes regiam in presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis eorum 
reddituros. Et post hec huiusmodi possessionarie introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et 
evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus 
terminoque asignato dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, in festo Beati Thome martiris, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio. [1453. dec. 29.] 
 Nos itaque peticionibus pretacti domini comitis Ladislai de Palocz in omnibus acquiescere cupientes, ut 
tenemur, una cum prefato Sebastiano de Baach, homine vestre serenitatis nostrum hominem, videlicet religiosum 
fratrem Valentinum sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa fideliter perficienda nostro pro 
testimonio fidedignum duximus destinandum, qui demum exinde ad nos reversi nobis pari voce retulerunt, 
quomodo ipsi feria quarta proxima ante festum Beate Scolastice virginis et martyris proxime preteritum [1454. 
febr. 6.] ad facies prenominatarum terrarum Chokatheleke appellatarum vicinis et commetaneis earundem 
universis inibi legittime convocatis et presentibus accessissent et cum iam fatos dominos fratrem Paulum 
prepositum et conventum antelati ecclesie Beati Michaelis archangeli de Chorna in dominium earundem 
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introducere et easdem eisdem cum singulis ipsarum utilitatibus et pertinenciis universis premisso iure ipsis 
incumbentibus perpetuo possidendas statuere voluissent, tunc egregius Iohannes de Hedrehwara in sua ac 
Emerici Bani et Nicolai de eadem personisa huiusmodi introductioni et statucioni contradictionis velamine 
obviasset; habita itaque huiusmodi contradictione prefatus homo vester presente dicto nostro testimonio eundem 
Iohannem et alios predictos de Hedrewara ibidem et eodem die contra memoratos exponentes in possessione 
\eorum/ Kysbaraty vocata ad octavas festi Beati Georgii martyris nunc venturas [1454. máj. 1.] in vestre 
serenitatis evocasset presenciam, racionem contradictionis eorum reddituros. Datum sexto die diei execucionis 
predicte, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto. [1454. febr. 11.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro actore Stephanus de Laad cum Chorna. Sopruniensis. Non. Ex transmissione domini nostri regis. 
 
a Utólag beszúrva az elızı szó fölé. 
 
 

598.) 1454. április 20. (41.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti V. László királynak, hogy Pálóczi László országbíró megkeresésére tudományvé-
telt tartott Gyır megyében, ahol Pál csornai prépost panaszát, miszerint néhai Bognár Tamás felesége fiának, 
Mihálynak nevelését a csornai prépostságra bízta, a költségek fedezésére pedig a gyıri káptalan által perelt 
Szutor birtokot adta át, három év után azonban Bognár Tamás fia Mátyás elvitte Mihályt, a konventet pedig 
eltiltotta a birtok használatától, anélkül, hogy a perbeli kiadásaiért kárpótolta volna, igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 14796 (Acta eccl. 36 42). Újkori másolata: Csornai konv. mlt. 64 V 7 (Sopron 5473) (DF 265084). 
Külzet:  Domino regi. Pro honorabili et religioso domino, fratre Paulo preposito ecclesie de Chorna contra Mathiam et Michaelem, filios 
condam Thome Pognar de Zuthor ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Ladislao Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi 
Austrieque et Stirie duci, necnon marchioni Moravie etc. conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie 
oracionum suffragia devotarum. Vestra noverit serenitas nos litteras magnifici comitis Ladislai de Palocz iudicis 
curie vestre serenitatis nobis directas debita cum honore recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie comes Ladislaus de 
Palocz, iudex curie serenissimi principis, domini Ladislai Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. 
regis amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona honorabilis et religiosi domini, fratris Pauli 
prepositi ecclesie de Chorna ordinis premonstratensis, quomodo Blasius Pagnar de Buda cum domina consorte 
eiusdem in anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo transacto [1451.] Michaelem 
Litteratum, filium eiusdem domine a condam Thoma dicto Pognar generatum sibi ad nutriendum, conservandum, 
erudiri ac litteralibus disciplinis informari faciendum, simul cum predio ipsorum Zuthor vocato, in comitatu 
Iawriensi situato commendassent et tradidissent, ita videlicet, ut idem dominus prepositus idem predium ab 
impetitoribus protegeret et tueretur ac causam seu litem eo tunc per dominos de capitulo ecclesie Iauriensis in 
facto eiusdem predii adversus ipsos inchonatum et in curia regia vertentem prosequeretur et procuraret ac 
universos fructus et proventus dicti predii Zuthor tam pro erudicione et conservacione ac exhibicione victus et 
amictus dicti Michaelis Litterati, quam eciam pro prosecucione et procuracione prefate cause ipse exponens pro 
se percipere deberet et levare. Qui quidem exponens, licet ab eodem tempore, videlicet in annis iam tribus 
integris post sese elapsis dictum Michaelem Litteratum ad se recipiendo conservasset ac informari victuque et 
amictu decenter foveri pretactamque causam in singulis octavis in dicta curia regia procurari fecisset, 
prescriptum eciam predium ab impetitoribus illegittimis non sine laboribus gravibus et expensis suis ac 
iniuriarum et prosecucionum suscepcione per dictum capitulum Iauriense ac alios sibi illatarum protraxisset et 
defensasset; tamen nunc, cum quodam Mathia filio condam prefati Thome Pognar de Buda, noverco filio 
prefatorum Blasii et domine invicem confederando prelibatum Michaelem Litteratum ab ipso exponente et 
contra voluntatem eiusdem deduci fecissent et eundem exponentem a protectione ulteriori dicti predii per ipsum 
facienda prohibuissent; cum tamen super expensis et laboribus eiusdem in premissis conservacione et erudicione 
ac victuum et amictuum exhibicione dicti Michaelis Litterati, necnon tuicione et protectione dicti predii ac cause 
pretacte prosecucione infra spacium predictorum trium annorum per ipsum exponentem factis ac erogatis et 
impensis ultra sumpmam proventuum dicti predii in toto sexaginta florenorum auri facientem nullam penitus 
satisfactionem impendissent potentia mediante in preiudicium dicti exponentis et dampnum valde magnum. 
Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Sebastianus de Bachy vel Valentinus de Inese sin Gaspar de Wburgelcz seu Gregorius 
sive Dominicus de Pothyond aliis absentibus homo regius scita premissorum veritate evocet praefatos Mathiam 
et Michaelem, filios condam Thome Pognar de Zuthor contra prefatum dominum Paulum prepositum ad octavas 
festi Beati Georgii martyris nunc venturas regiam {evocet} in presenciam, racionem premissorum reddituros litis 
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pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto 
compareant sive non, nos ad partis comparentis instanciam iuxta conclusiones et decreta superinde stabilita1 id 
faciemus in premissis, quid iuri videbitur expedire. Et post hec ipsarum inquisicionis, evocacionis et 
insinuacionis seriem cum nominibus evocatorum octavas ad easdem domino nostro regi fideliter rescribatis. 
Datum Bude, in festo Conversionis Sancti Pauli apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo quarto. [1454. jan. 25.] 
 Unde nos peticionibus prefati comitis Ladislai acquiescentes, ut tenemur, una cum prefato Sebastiano de 
Bach, homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Iohannem sacerdotem, socium nostrum 
conventualem ad premissa peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem 
exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, quod ipsi feria tercia proxima post dominicam Palmarum 
proxime preteritam [1454. ápr. 16.] in comitatu Iauriensi pariter procedendo ab omnibus, quibus decens et 
opportunum fuisset, nobilibus scilicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis hominibus 
diligenter inquirendo talem scivissent certitudinis veritatem, prout eidem comiti Ladislao dictum extitisset et 
quemadmodum tenor litterarum suarum per omnia continet predictarum. Facta huiusmodi inquisicione prefatus 
homo vester presente dicto nostro testimonio ipso et eodem die memoratos Mathiam et Michaelem, filios 
condam Thome Pognara in dicta Zuthor contra prefatum dominum Paulum prepositum ad dictas octavas festi 
Beati Georgii martyris nunc venturas [1454. máj. 1.] in vestre serenitatis evocasset presenciam, racionem de 
premissis reddituros litis pendencia inter ipsos habita non obstante, insinuassetque ibidem eisdem, ut sive ipsi in 
dictis octavis comparuerint sive non, vos ad partis comparentis instanciam iuxta conclusiones prescripti decreti 
id facietis in premissis, quid iuri videbitur expedire. Datum quinto die diei execucionis predictae, anno Domini 
supradicto. [1454. ápr. 20.] 
 
a Az eredetiben: Pogan. 
 
1 Insinuatióval történı idézést és halasztás nélküli ítélkezést rendelt el az 1447. évi XV. törvénycikk (DRH 1301–1457. 364.), valamint ezt 
megelızıen az 1445. évi XII. cikk és — részletezve is az ilyen esetben teendıket — az 1444. évi XXV. cikk (uo. 344–345. ill. 332.). 
 
 

599.) 1454. április 20. (42.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti V. László királynak, hogy Pálóczi László országbíró megkeresésére tudományvé-
telt tartott Gyır megyében, ahol Szútori Mátyás fia Péter fiainak panaszát, miszerint Szútori Pognar Tamás fiai 
Szútor birtokát, amely a felpereseket is örökjogon illeti, a gyıri káptalannak eladták és a birtokot érintı okleve-
leket kiadni nem akarják, igaznak tudta meg, mivel pedig az alperesek az oklevelek kiadását megtagadták, ıket a 
király elé idézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. DL 14795 (NRA 26 85). Külzet:  Domino regi. Pro Martino filio Petri de Zuthor, contra Mathiam et 
Michaelem de eadem, ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc venturas inquisicionis, ammonicionis, ewocacionis et insinuacionis 
relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Ladislao Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi ac 
Austrie et Stirie duci, necnon marchioni Moravie etc., domino ipsorum metuendo conventus ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas et devotas. Vestra noverit serenitas nos litteras 
magnifici comitis Ladislai de Palocz iudicis curie vestre serenitatis nobis directas honore, quo decuit, recepisse 
in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Ladislaus de 
Palocz iudex curie serenissimi domini Ladislai Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regis 
amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis Martini, Benedicti et Blasii filiorum condam Petri filii 
Mathie de Zuthor alio nomine de Barathy, quomodo Mathias et Michael filii condam Thome dicti Pognar de 
eadem Zuthor, eandem possessionem Zuthor vocatam cum omnibus eiusdem utilitatibus et pertinenciis 
quibuslibet honorabili capitulo ecclesie Iauriensis iure perpetuo tum pro certa quantitate pecunie, tum titulo 
testamentarie legacionis dedissent et ascripsissent, ac ab eisdem alienassent, cum tamen eadem possessio Zuthor 
eosdem exponentes iure hereditario, veluti prefatos Mathiam et Michaelem concerneret, et quod racione 
senioritatis fraterne universe littere ipsorum ac litteralia instrumenta, factum prefate possessionis Zuthor 
tangentes a dudum erga communes manus prefati condam Thome Pognar, patris dictorum Mathie et Michaelis 
mortuoque eodem Thoma apud manus eorundem Mathie et Michaelis reposite haberentur et existerent, quas et 
que ipsis exponentibus pluries repetentibus restituere, sed et paria earundem assignare recusassent recusarentque 
de presenti, easdem et eadem erga se conservando potencia mediante in preiudicium ipsorum exponencium et 
dampnum valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Gregorius aut Petrus de Koromzo vel Valentinus de 
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Inese sin Ladislaus seu Iohannes de Damonya sive Gaspar de Wburigelcz vel alter Gaspar de Kysfalwd aut 
Stephanus seu Paulus sin Fabianus de Iobahaza neve Sebastianus de Bach aliis absentibus homo regius de curia 
regia ad id specialiter transmissus scita premissorum veritate, ad prefatos Mathiam et Michaelem accedendo 
ammoneat eosdem, ut ipsi prefatam possessionem Zuthor, ipsos cum eisdem exponentibus communiter 
concernentem vendicioni exponere ac ab eisdem alienare nequaquam debeant, prefatasque litteras et litteralia 
instrumenta ipsorum, factum dicte possessionis Zuthor tangentes eisdem exponentibus in specie vel in 
transscripto litterarum alicuius loci testimonialis dare deberent, qui si fecerint bene quidem, alioquin evocet 
eosdem Mathiam et Michaelem filios Thome contra prefatos exponentes regiam in presenciam ad octavas festi 
Beati Georgii martiris nunc venturas [1454. máj. 1.] racionem premissorum reddituros litis pendentia, si qua 
foret inter ipsos, non obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto compareant sive non, 
nos ad partis comparentis instanciam iuxta conclusiones et decreta superinde stabilita1 id faciemus in premissis, 
quid iure videbitur expedire. Et post hec ipsarum inquisicionis, ammonicionis, ewocacionis et insinuacionis 
seriem cum nominibus ewocatorum, octavas ad easdem domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, in 
festo Conversionis Sancti Pauli apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto. 
[1454. jan. 25.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus annotati domini comitis Ladislai de Palocz in omnibus parere 
cupientes, ut tenemur, una cum prefato Sebastiano de Bach, homine vestre serenitatis nostrum hominem, 
videlicet fratrem Iohannem sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa peragenda nostro pro 
testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, 
quomodo ipsi feria tercia proxima post dominicam Palmarum proxime preteritam [1454. ápr. 16.] in comitatu 
Iauriensi taliter procedendo a hominibus, quibus decens et opportunum fuisset, nobilibus et ignobilibus ac 
alterius cuiusvis status et condicionis hominibus diligenter inquirendo talem scire potuissent veritatem, prout 
eidem comiti Ladislao dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum suarum per omnia continet 
predictarum; habitaque huiusmodi inquisicione, ipso et eodem die iidem noster et vester homines ad prefatos 
Mathiam et Michaelem accedendo ammonuissent eosdem, ut ipsi prefatam possessionem Zuthor, ipsos cum 
eisdem exponentibus communiter concernentem, vendicioni exponere ac ab eisdem alienare nequaquam 
deberent pretactasque litteras et litteralia instrumenta ipsorum, factum dicte possessionis tangentes eisdem 
exponentibus in specie vel in transscripto litterarum alicuius loci testimonialis dare deberent, qui id facere 
recusantes idem homo vester presente dicto nostro testimonio die in predicto memoratos Mathiam et Michaelem 
filios Thome in dicta possessione eorum Zuthor contra prefatos exponentes ad octavas predictas festi Beati 
Georgii martiris nunc venturas [1454. máj. 1.] in vestre serenitatis ewocasset presenciam, racionem de 
premissis reddituros efficacem litis pendencia inter ipsos habita non obstante, insinuassetque ibidem eisdem, ut 
sive ipsi in dictis octavis comparuerint sive non, vos ad partis comparentis instanciam iuxta conclusiones et 
decreta prescripta id facietis in premissis, quid iuri videbitur expedire. Datum quinto die diei execucionis 
predicte, anno Domini supradicto. [1454. ápr. 20.] 
 
1 Vö. az elızı oklevélhez írott jegyzettel! 
 
 

600.) 1454. július 19. (43.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti V. László királynak, hogy parancsára Pozsony megyében tudományvételt tartott, 
ahol a pozsonyi káptalan panaszát a Bazini Grófoknak a káptalan Vásárút nevő birtokának halszállításból eredı 
jövedelme elleni hatalmaskodásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 2 45 (DF 227868). Külzet:  Domino regi. Pro honorabili capitulo ecclesie 
Posoniensis contra egregium Georgium Graff de Bozyn et aliis intrascriptis inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino regi, domino eorum metuendo conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis 
Pannonie oraciones in Domino debitas et devotas cum perpetua fidelitate. Vestra noverit serenitas nos litteras 
inquisitorias nobis directas omni cum honore recepisse in hec verba: 
 Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex Austrieque et Stirie dux, necnon 
marchio Moravie fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. 
Exponitur nobis in personis fidelium nostrorum, honorabilis capituli ecclesie Posoniensis, quomodo a diuterius 
temporibus retrolapsis universi et singuli homines, per aquam Danubii pisces in navibus aut conservatoriis 
sursum et infraducendo et in possessione ipsorum exponencium Wasarwth vocata, in comitatu Posoniensi habita 
cum ipsorum piscibus descendere, morari et pausare ibique pro eisdem ipsorum piscibus a iobagionibus ipsorum 
possessione in eadem commorantibus currus aut layth appreciando et pisces suos hincinde, quo ipsorum 
voluntati placuisset, pro victuum suorum acquisicione conduci facere liberi extitissent, nunc autem in anno, cuius 
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iam secunda instaret revolucio, ex eo, ut prefati iobagiones in dicta Wasarwth commorantes aliquos fructus aut 
proventus ab eisdem percipere non valentes, egregii Georgius Graff de Bazyn, Iohannes et Sigismundus filii 
eiusdem, necnon Emericus et Ladislaus filii condam Petri de eadem per Ladislaum Rawaz castellanum ipsorum 
in Eberharth constitutum ac Iohannem et Michaelem de Karcha et alterum Iohannem Balasy de Watha, officiales 
de Lwkon familiares, item Iohannem Kolar Emericum et Symonem Bogan dictos, Iohannem Magnum, 
Albertum, Gregorium et Laurencium Hayos, Stephanum ac Petrum Tharagoch, necnon Benedictum villicum 
ceterosque iobagiones ipsorum in dicta Lwkon, Kwrth et Ystal possessionibus commorantes, omnes tales 
delatores piscium per diversas minarum mortis imposiciones, rerum ablaciones et personarum detenciones 
inhibuissent et inhiberi fecissent, ut nullus eorum in prescripta Wasarwth, possessione prefatorum exponencium 
descendere aut ibi currus vel layth pro portandis ipsorum piscibus apreciare audeat modo aliquali, sed eosdem ad 
prescriptam possessionem eorum Lwkon ad descendendos et apreciandos currus compulissent compellerentque 
eciam de presenti, per quod in presenti et aliis annis retroactis eisdem exponentibus et iobagionibus ipsorum 
sexingentorum florenorum auri dampna intulissent minus iuste et indebite potencia mediante in preiudicium 
dictorum exponencium et dampnum valde magnum. Super quo fidelitati vestre mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Egidius Magnus vel Benedictus filius eiusdem de 
NagAbon aut Petrus Litteratus de Zerdahel sin Ladislaus Fekethe de Pokatheleke sew Albertus de Mod sive 
Benedictus Karachon neve Stephanus de Sarwar aliis absentibus homo noster, de curia nostra regia per nos ad id 
specialiter transmissus ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam 
tandem nostre speciali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, sabbatho proximo ante festum Beati Barnabe 
apostoli, anno Domini millesimo quadragesimo quinquagesimo quarto. [1454. jún. 8.] 
 Nos igitur vestris mandatis obedientes, ut tenemur, una cum prefato Petro Litterato de Zerdahel, homine 
vestro predicto nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Sebastianum sacerdotem, socium nostrum 
conventualem ad premissam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, 
qui tandem exinde ad nos reversi nobis pari voce retulerunt, quomodo ipsi feria quarta proxima post festum 
Beate Margarethe virginis et martiris proxime preteritum [1454. júl. 17.] in dicto comitatu Posoniensi pariter 
procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset de premissis inquirendo talem scivissent veritatem, 
prout vestre dictum fuisset serenitati et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia continet 
predictarum. Datum tercio die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto. [1454. júl. 19.] 
 
 

601.) 1454. szeptember 28. (44.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Lırintei Sebestyén fia László és János fia György V. László királyt a Veszprém 
megyei Lırinte és Nagycsóta, valamint a Zala megyei Dörögd birtokok eladományozásától, Ugron László tiha-
nyi apátot és Miskei Antalt pedig azok elfoglalásától és élésétıl eltiltotta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 44745 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). Kiadása: PRT X. 663. (125). 
 
Nos conventus monasterii Sanctimartini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Ladislaus filius 
Sebastiani de Lewrynthe et Georgius filius Iohannis de eadem coram nobis personaliter constituti serenissimum 
dominum regem a donacione, Ladislaum Ugron, abbatem de Thykonio, Anthonium de Myske a vendicione, 
occupacione, usurpacione seu alienacione quarundam possessionum, videlicet Lewrynthe et Nagcholtha 
vocatarum in comitatu Wesprimyensi et Dewregd in comitatu Zaladyensi existencium et habitarum et quoslibet 
ceteros ab empcione seu in pignus recepcione seque quovis colore in dominium intromissione et sibi ipsis 
perpetuacione, usu fructuum et quarumlibet utilitatum prefatarum possessionum percepcione quomodolibet factis 
vel fiendis lege regni requirente prohibuit coram nobis testimonio presencium mediante. Datum in profesto Beati 
Michaelis archangeli, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto. [1454. szept. 28.] 
 
 

602.) 1455. január – február (45.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Garai László nádornak, hogy megkeresésére Vas megyében tudományvételt tar-
tott, ahol Rozgonyi János erdélyi vajda, testvérei Rénold és Oszvald székely ispánok, nemkülönben feleségeik és 
gyermekeik panaszát Kanizsai László és Miklós, valamint társaik Sárvár és Sziget birtokaikon elkövetett hatal-
maskodásáról igaznak tudta meg. 
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Elmosódott papír, hátán zárópecsét nyoma. DL 14895 (NRA 1209 29). Hiányos és hibás XVIII. századi átírása: DL 32721 (NRA 1211 29). 
Külzet:  Domino palatino. Pro magnifico domino Iohanne de Rozgon vayvoda Transylvaniensi ac Rynoldo et Osualdo de eadem ac aliis 
intrascriptis contra egregios Nicolaum et Ladislaum de Kanisa inquisicionis relacio. 
 
Magnifico domino Ladislao de Gara regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino eorum honorando 
conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie oracionum suffragia devotarum. Vestra noverit 
magnificencia nos litteras vestras nobis directas honore, quo decuit, recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie Ladislaus de Gara regni 
Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis 
magnificorum dominorum Iohannis de Rozgon wayvode Transylvaniensis ac Renoldi et Osualdi fratrum 
eiusdem carnalium, comitum Siculorum, necnon magnifice domine Ursule consortis ac Iohannis et Andree 
filiorum puelleque Apolonie, filie dicti Iohannis wayvode, item domine Elene consortis et puellarum Apolonia et 
Iuliana vocatarum, filiarum dicti Osualdi, quod licet alias universitas dominorum prelatorum et baronum ac 
procerum totius regni inter alia id, ut a tunc peramplius nemo regnicolarum homines forenses vel advenas ad 
nocendum cum eisdem quibuscunque suis adversariis sibi ipsi agregandos in hoc regnum inducere deberet 
decreverint et statuerint ac sub poena perpetue infidelitatis inhibuerint, quod eciam decretum seu statutum 
serenissimus princeps, dominus noster, dominus Ladislaus dicti regni Hungarie etc. rex vigoribus suarum 
litterarum ad instanciam dictorum dominorum prelatorum et baronum ac procerum eiusdem regni Hungarie 
approbaverit confirmando,1 tamen ipsius decreti seu statuti in contrarium egregii Nicolaus et [Ladislaus] filii 
condam Ladislai de Kanysa ex inductione et consilio Emerici de eadem Kanysa, necnon magnifici Pauli filii 
Bani de Alsolyndva, Thoma de Wag familiaris eiusdem [Io]hanis filii Petri de Chama, Marci dicti Darabos de 
Monyoros, Emerici filii Georgii de Kald, Benedicti de Niczk, Petri de Rayka, Nicolai de eadem, [...] dictorum 
Terek de Babalok, Iohannis et David dictorum Kaczor de Lak, Galli de Kylid egregium Baythecher filium 
Baythecher nunc in forta[...]kakew appellato residentem, necnon alios quamplures homines forenses alienigenas, 
Bohemos videlicet et Thewthones, equites et pedites, qui et antea illas [...] superiores immaniter spoliassent ac 
incendio aliisque diversis eorum maleficiis, quibus acrius potuissent vastavissent et predati extitissent ad se 
agregando et [...] inducendo una cum eisdem ferendo, preterea una cum compluribus ex prefatis eorum 
familiaribus circa festum Beati Emerici ducis proxime preteritum [1454. nov. 5.] primitus oppidum Saarvar 
[...] Zigeth appellatum ac alias universas possessiones et tenutas similiter Saarvar, ipsis videlicet exponentibus 
impignoratas prorsus et omnino spoliari, vastari [...]ari faciendo per huiusmodi spolium et vastaciones quatuor 
millium florenorum auri dampna dictis exponentibus intulissent et insuper dictos familiares ipsorum 
exponencium, [Iohannem di]ctum Manko de Byk ac alterum Iohannem filium Gothardi de Sythke in eorum 
domibus captivari faciendo eundem Iohannem Manko in certa sumpma p[...]aria remisissent, antefatum quoque 
Iohannem Gothardi ad tunc captum circa se detinerent, universas eciam res et bona eorundem, per iobagionem 
eorum ubi[...] auferri fecissent; preterea ipsum castrum Saarvar obsidendo et certis diebus expugnando, idem 
castrum tandem per tradicionem Dionisii de Wag et [...] recepissent et receptum detinerent eciam de presenti 
indebite et sine lege eorundem potencia mediante in ipsorum exponencium dampnum et preiudicium [...] Super 
quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Nicolaus de Path vel Ste[...] Berenthe aut Sebastianus de Thekche sive Mathaeus de 
Kenyete sin Iohannes de Eiosh neve Petrus [...] aliis absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, 
meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nobis amicabiliter rescribatis. Datum in 
Chezthe, feria secunda proxima ante festum Nativitatis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo quarto. [1454. dec. 23.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus vestris acquiescentes, ut tenemur, una cum prefato [Nicolao de] 
Path, homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Georgium presbyterum, socium nostrum 
conventualem ad premissam inquisicionem faciendam [nostro pro testimo]nio fidedignum duximus 
transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, quomodo ipsi die dominica post 
[...] proxime preteritum [1455.] in comitatu Castriferrei pariter procedendo ab omnibus, quibus decuisset, 
nobilibus scilicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis eiusdem comitatus hominibus palam et 
occulte diligenter de premissis inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic facta et perpetrata 
fuisse rescivissent, prout vestre dictum extitisset magnificencie et quemadmodum litterarum vestrarum tenor per 
omnia 〈contineret〉 prescriptarum. Datum sexto die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto. 
[1455.] 
 
1 Az 1447. évi V. törvénycikk szerint nemo prelatorum, baronum et regnicolarum forenses et extraneos ad sua castra, fortalitia et tenutas in 
offensam quorumcunque inducere debeat sub pena infidelitatis (DRH 1301–1457. 346–347.), ami az 1445. évi XIX. cikkelyt (uo. 346–347.) 
illetve az 1444. évi XXVIII. cikkelyt (uo. 332.) ismétli meg. 
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603.) 1455. január 14. (46.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Mérgesi Miklós fia Péter fia Petı és testvére Mátyás, valamint Poki Tamás fia 
Simon és testvére Márton a Gyır megyei Pok, Tét, Mérges, Utal, Homoród, Réti, a Veszprém megyei Iszkáz és a 
Sopron megyei Und nevő birtokok miatti pereskedésük tárgyában kiegyeznek. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 14914 (NRA 22 14). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis Pethew 
filius condam Petri filii Nicolai de Merges sua ac Mathie fratris carnalis \personis/ ab una, necnon Symon filius 
Thome Poky alias Berchey dictus et Martinus frater eiusdem carnalis ab altera partibus coram nobis personaliter 
constituti, quilibet eorum onera et gravamina omnium fratrum et proximorum in se assumpmendo fassi extiterunt 
viva voce in hunc modum, quod quamvis inter ipsos pretextu quarundam possessionum Pok, Theeth, Merges, 
Utal, Homorod et Rethy in Iauriensi ac Izkaz in Wesprimiensi, et Wnt in Soproniensi comitatibus existencium 
habitis ac quarumlibet pertinenciarum earundem lites et controversionis materia mote fuerint et suscitate, tamen 
cum composicione proborum et nobilium hominum, tum eciam eorum expensis ulterioribus parcere volentes 
taliter concordasse asseruerunt, ymmo concordarunt nostri in presencia, quod antelatus Pethew et Mathias frater 
eiusdem ipsas possessiones cum ipsis Symone et Martino taliter participaverint et eisdem sic remisissent, 
quemadmodum iam fatus Thomas, pater ipsorum teniusset et in pacificis dominiis earundem a dudum 
perstitisset, universas eciam causas eciam inter ipsos racione previa vertentes inter sese omnino condescendere 
fecissent, preterea res eorundem quaslibet et quevis bona mobilia et immobilia alter alteri coniunxissent eo 
adiecto, quod si aliquas ex predictis possessionibus forsitan impignoratas redimere aut aliquas ex eisdem 
processu litiginario defendere opportunum foret, tunc easdem equali et pari expensa redimere et defendere 
debeant et teneantur, hoc eciam non pretermisso, quod si temporum in processu racione predictarum 
possessionum ipsis Symoni et Martino contradixerint, tunc antelatus Pethew et Mathias simul cum ipsis Symone 
et Martino contrarius et adversarius fierent et defenderent sese mutuo et alternatim presencium vigore mediante. 
Datum feria tercia proxima ante festum Beatorum Fabiani et Sebastiani martirum, anno Domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo quinto. [1455. jan. 14.] 
 
 

604.) 1455. április 17. (47.) 
 
A pannonhalmi konvent bizonyítja, hogy V. László király parancsára Némai Kolos Jeromost a Komárom megyei 
Néma birtokába ellentmondás nélkül bevezette. 
 
Hártya, plicáján függıpecsét. DL 44764 (MNM Törzsanyag — Wégh-győjt.). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus presentibus et futuris 
presencium noticiam habituris salutem in salutis largitorem. Ad universorum tam presencium, quam futurorum 
noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos litteras introductorias et statutorias serenissimi principis et 
domini, domini Ladislai Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regis ac Austrie et Stirie ducis, 
necnon marchionis Moravie etc. domini nostri naturalis graciosissimi pro parte egregii Ieronimi Kolos de Nema 
nobis preceptorie loquentes debita cum reverencia summaque cum obediencia recepimus in hec verba: 
 Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex ac Austrie et Stirie dux, necnon 
marchio Moravie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et 
graciam. Cum nos pro fidelibus serviciis fidelis nostri egregii Ieronimi Kolos de Nema, per eum nobis exhibitis 
porcionem posessionariam, in possessione Nema predicta, in comitatu Comaroniensi existenti habitam, que alias 
condam Nicolai filii Iohannis Korlath de eadem prefuisse, sed per defectum seminis eiusdem iuxta laudabilem 
regni nostri Hungarie consuetudinem ad sacram coronam eiusdem regni consequenterque nostram maiestatem 
rite et legittime devoluta esse prohibetur, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet premissis, 
sicut prefertur, se habentibus memorato Ieronimio Kolos suisque heredibus et posteritatibus universis vigore 
aliarum litterarum nostrarum donacionalium exinde confectarum in perpetuum contulimus, velimusque eundem 
in dominium eiusdem per nostrum et vestrum homines legittime facere introduci. Igitur fidelitati vestre firmiter 
committimus, quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Ladislaus aut 
Benedictus de Chep sin Iohannes Belger de Zenthpal aliis absentibus homo noster ad facies dicte porcionis 
possessionarie, in dicta possessione Nema habite vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legittime 
convocatis et presentibus accedendo, introducat memoratum Ieronimum Kolos in dominium eiusdem statuatque 
eandem eidem premisse nostre donacionis titulo sibi incumbenti perpetue possidendam, si non fuerit 
contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatum Ieronimum Kolos nostram in 
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presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi 
introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et 
commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus terminoque assignato nobis fideliter rescribatis. 
Datum Wyenne, feria sexta proxima post festum Beati Gregorii pape, anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo quinto, regnorum autem nostrorum anno Hungarie etc. quintodecimo, Bohemie vero secundo. 
[1455. márc. 14.] 
 Nos itaque mandatis ipsius domini nostri regis obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato Iohanne 
Belger de Zenthpal, homine eiusdem domini nostri regis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Lauren-
cium sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissam introductionem et statucionem faciendam nostro 
pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, 
quomodo ipsi feria quarta proxime ante festum Beati Ambrosii episcopi et confessoris proxime preteritum 
[1455. ápr. 2.] ac aliis diebus ad id aptis et sufficientibus ad facies predicte porcionis possessionarie, in dicta 
possessione Nema, in antedicto comitatu Comaroniensi existentis habite, per defectum seminis condam Nicolai 
filii Iohannis Korlath iuxta regni consuetudinem ad sacram eiusdem regni coronam consequenterque regiam 
serenitatem legittime devoluta existeret, presentibus Paulo et Andrea de Weresthew ac Nicolao Iwachon de 
Andrashaza et altero Nicolao Baranos de Erseklely inibi convocatis accessissent et ipsum Ieronimum Kolos in 
dominium eiusdem porcionis possessionarie introduxissent statuissentque eandem eidem cum cunctis ipsius 
utilitatibus et pertinenciis premisse regie donacionis titulo sibi incumbenti perpetuo possidendam, nullo 
contradictore pro tunc penitus inibi et neque tandem in nostri presencia apparente, legittimis tamen diebus et 
horis ibidem in facie prescripte porcionis possessionarie in sepelata Nema habite et suarum utilitatum moram 
continuam faciendo. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras pendentis et 
autentici sigilli nostri munimine roboratas eidem duximus concedendas. Datum sedecimo die diei introductionis 
et statucionis predictarum, anno Domini supradicto, [1455. ápr. 17.] presentibus venerabilis et religiosis viris 
Petro custode, Sebastiano priore et Georgio cantore ceterisque dominis et fratribus devotis in Dei ecclesia regi 
iugiter famulantibus sempiterno. 
 
 

605.) 1455. április 26. (48.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti V. László királynak, hogy parancsára Gyır megyében tudományvételt tartott, 
ahol Pál csornai prépost panaszát Jári Baróc Márton és Miklós Szıgyén elkövetett hatalmaskodásairól igaznak 
tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 40 III 2/4 (Sopron 5475) (DF 265086). Külzet:  Speciali presencie domini regis. Pro 
religiosis viris, fratribus Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna contra Martinum dictum Barocz de Iaar et alium intrascriptum 
inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Ladislao Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi ac Austrie et 
Stirie duci, necnon marchioni Moravie, domino ipsorum metuendo conventus ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas cum perpetua fidelitate. Litteras inquisitorias 
vestre serenitatis nobis directas noveritis nos sumpma cum obediencia recepisse in hec verba: 
 Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex Austrieque et Stirie dux, necnon 
marchio Moravie fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. 
Dicitur nobis in personis religiosorum virorum, fratris Pauli prepositi et conventus ecclesie Beati Michaelis 
archangeli de Chorna, quomodo egregius Martinus dictus Barocz de Iaar in anno proxime transacto [1454.] 
cum quibusdam suis complicibus et familiaribus in possessione eorundem prepositi et conventus Zegye vocate 
descendendo certam quantitatem avene, in domo villici prescripte possessionis pro usu equorum eorundem 
exponencium repositam propria vi et auctoritate sine omni solucione pecuniaria domo de predicta excipiendo 
usui equorum ipsorum exposuissent, ymmo ipsum villicum ibidem plurimis verbis illicitis et vituperiosis 
pertractasset; et quod Nicolaus similiter Barocz dictus de Iaar predicta tempore autumpni noviter elapsi modo 
simili cum quibusdam suis familiaribus in dicta possessione descendendo et ad domum et curiam Gregorii dicti 
Baych, iobagionis ipsorum exponencium in eadem Zegye commorantis manibus armatis et potenciariis irruendo, 
eundem ibidem graviter verberasset culpa sua sine omni, ymmo si se defensare non valuisset, ibidem interimere 
voluisset potencia mediante in preiudicium antefatorum exponencium et dampnum valde magnum. Super quo 
fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, 
quo presente Gregorius vel Petrus de Koromzo aut Valentinus de Inese seu Sebastianus de Baach, sin Andreas 
sive Valentinus de Zap neve Valentinus de Damonya ceu Gregorius vel Iohannes de Pothyond aut Ladislaus vel 
Nicolaus de Wadasfalwa aliis absentibus homo noster de curia nostra regia ad id specialiter deputatus ab 
omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre speciali 
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presencie fideliter rescribatis. Datum Vyenne, sabbato proximo ante dominicam Ramis palmarum, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto. [1455. márc. 29.] 
 Unde nos mandatis vestre excellencie obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato Valentino de 
Inese, homine vestro unum ex nobis, videlicet fratrem Nicolaum presbiterum ad premissam inquisicionem 
faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis 
concorditer retulerunt, quod ipsi feria secunda proxima ante festum Sancti Georgii martiris proxime preteritum 
[1455. ápr. 21.] in comitatu Iauriensi procedendo ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus 
videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis eiusdem comitatus hominibus palam et occulte 
diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et eatenus facta et perpetrata fuisse 
rescivissent, prout vestre serenitati dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia 
continet prescriptarum. Datum sexto die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto. [1455. ápr. 
26.] 
 
 

606.) 1455. május 15. (49.) 
 
A pannonhalmi konvent bizonyítja, hogy Garai László nádor megkeresésére Némai Kolos Jeromos Komárom 
megyei Vas nevő birtokának határait Bana felıl megjárták, és Jeromost ellentmondás nélkül birtokába vezették. 
 
Hártya, plicáján függıpecsét. DL 57192 (Zólyomi Esterházy cs. lt.). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus et futuris, 
presencium noticiam habituris salutem in salutis largitore. Ad universorum tam presencium, quam futurorum 
noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos litteras magnifici domini Ladislai de Gara regni Hungarie 
palatini et iudicis Comanorum super reambulacione metarum pro parte egregii Ieronimi Kolos de Nema nobis 
amicabiliter loquentes debita cum reverencia recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Ladislaus de Gara regni 
Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona egregii 
Ieronimi Kolos de Nema, quomodo quedam possessio ipsius Was vocata, in comitatu Camaroniensi existens a 
parte possessionis Banya vocate legittima reambulacione et novarum metarum erectione plurimum indigeret. 
Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Ladislaus de Chepy aut Nicolaus Iwachon dictus de Andrashaza vel Michael aut 
Andreas sive Symon sin Paulus de Esthw cew Petrus neve Michael de Wythelek ceu Symon aut Nicolaus de 
Dynnye aliis absentibus homo noster ad facies prescripte possessionis Was vicinis et commetaneis eiusdem 
convocatis accedendo reambulet eandem a parte possessionis Banya per suas veras metas et antiquas novas iuxta 
veteres in locis necessariis erigendo reambulatamque et ab aliorum iuribus possessionariis metaliter separatam et 
distinctam statuat et committat eidem Ieronimo Kolos iure sibi incumbenti possidendam, si non fuerit 
contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet ipsos contra antelatum exponentem nostram in 
presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi 
possessionarie reambulacionis et novarum metarum erectionis seriem cum cursibus metarum inibi erigendarum 
nominibusque vicinorum et commetaneorum illac conveniencium, necnon contradictorum et evocatorum, si qui 
fuerint, terminoque assignato nobis amicabiliter rescribatis. Datum Iawrini, feria quinta proxima post festum 
Beati Mathie apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto. [1455. febr. 27.] 
 Nos itaque peticionibus prefati domini Ladislai de Gara regni Hungarie palatini obtemperare cupientes, 
ut tenemur, una cum prefato Ladislao de Chepy, homine eiusdem nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem 
Georgium cantorem, socium nostrum conventualem ad premissam reambulacionem metarum nostro pro 
testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, 
quomodo ipsi feria quarta proxima ante festum Beatorum Philippi et Iacobi apostolorum proxime preteritum 
[1455. ápr. 30.] ad facies memorate possessionis Was consequenterque reambulacionem metarum eiusdem 
presentibus Stephano de Babona, Sebastiano de Bwn et altero Sebastiano de Ewrken inibi convocatis 
accessissent, item cum primo ad quendam montem iuxta quandam viam, Deche vocatam, qua via existet a parte 
occidentali ipsius montis pervenissent, in quo monte tres metas antiquas reperissent, quarum una separat metas 
possessionis Bwn, alia predicte possessionis Was et possessionis Bana; inde pergendo directe versus orientem 
ultra ipsam viam Deche ad alium montem, ubi inveniendo duas metas antiquas, quarum una divideret metas 
ipsius possessionis Was et alia dicte possessionis Bana; deinde euntes in ipsius montis cacumine directe versus 
orientem reperiendo quandam metam concurrentem; consequenter procedendo supra eundem montem 
inveniendo post sese directe duas metas cursuales; abinde vero ultra quandam viam procedendo, qua via de 
possessione Bana ducit ad sepelatam possessionem Was, ubi reperiendo unam metam antiquam; inde in eodem 
monte directe versus orientem tendendo ultra quandam viam, qua via de possessione Bana ducit ad possessionem 
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Lewa; deinde transeundo meta ipsius possessionis Was tendendo fere ad meridiem et ducit ad quandam vallem, 
de ipso valle vero ascendendo transibit ad unum montem, ubi existit meta antiqua; inde vero directe versus 
meridiem procedendo ultra quandam viam, qua via ducit de possessione Bana predicta versus Kamaron ad 
quendam montem, penes quem est alia via, qua de possessione Babona ducit ad iam fatam possessionem Was, in 
quo monte sunt tres mete antique, quarum una, que adiacet a parte orientali separat metam possessionis Babona, 
alia vero a parte meridionali existens dividit metam possessionis Bana et tercia, a parte aquilonari existens 
distinguit metam possessionis Was predicte et ibi terminatur. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam 
presentes litteras nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eidem duximus concedendas. 
Datum sedecimo die diei reambulacionis metarum predictarum, anno Domini supradicto. [1455. máj. 15.] 
 
 

607.) 1455. november 13. (50.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Takácsi Pál, Gergely bakonybéli gubernátor ügyvédje Fajszi Ányos Mihályt a 
Veszprém megyei Bere birtokának eladásától és zálogba vetésétıl, a veszprémi káptalant pedig annak megvásár-
lásától és zálogba vételétıl eltiltotta. 
 
Papír, hátán rányomott pecsét töredéke. PBFL, Capsa 52 W2 (1081) (DF 207896). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Paulus de 
Thakachy cum litteris procuratoriis capituli ecclesie Strigoniensis, in persona reverendi in Christo patris, domini 
Gregorii episcopi Mi〈l〉koviensis et gubernatoris abbacie de Bel coram nobis personaliter constitutus, nobilem 
Michaelem Anyos de Fayz a vendicione, impignoracione aut concambiali permutacione cuiusdam possessionis 
Bere vocate, in comitatu Wesprimiensi existentis habite, ad ecclesiam de Beel pertinentis, et alios quoslibet, item 
capitulum ecclesie Wesprimiensis ab empcione, in pignus recepcione aut concambiali permutacione, 
occupacione, se ipsum in dominium eiusdem intromissione ac alios quoslibet ab occupacione empcioneque sibi 
ipsis perpetuacione, statucione quo〈modo〉libet factis vel fiendis lege regni requirente nomine, quo supra, 
prefatus Paulus prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis presencium 
testimonio mediante. Datum in festo Beati Briccii confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo quinto. [1455. nov. 13.] 
 
 

608.) 1455. november 26. (51.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Gergely bakonybéli kormányzó ügyvédje tiltakozik az ellen, hogy Hédervári László 
egri püspök, Hédervári Pál, Meggyesalyi Márton fiai, Pál mórichidai prépost vagy bárki más elfoglalja vagy 
használja a bakonybéli konvent Árpás nevő birtokának bizonyos jobbágytelkeit. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. PBFL, Capsa 50 C2 (1082) (DF 207897). Kiadása: HO IV. 339. (247) – hibás dátummal. 
Regesztája: Héderváry I. 233. (180) – hibás dátummal a HO IV. alapján. 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Paulus de 
Thakachy in persona reverendi in Christo patris, domini Gregorii episcopi Mykoviensis et gubernatoris abbacie 
de Beel ac conventus eiusdem reverendum in Christo patrem, dominum Ladislaum episcopum Agriensem, 
Paulum de Hederwara, Stephanum et Ladislaum, filios Martini de Megyesalya, venerabilem dominum Paulum 
prepositum de Moroczhyda et alios quoslibet ab occupacione, detencione, usuum fructuumque et quarumlibet 
utilitatum percepcione certorum sessionum iobagionalium, in possessione Arpas, in comitatu Iauriensi 
existencium, ad ipsam ecclesiam de Beel pertinencium, alios vero quoslibet a detencione, sibi ipsis 
perpetuacione, se ipsos in dominium intromissione quo〈modo〉libet factis vel fiendis prohibuit contradicendo et 
contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis lege regni requirente. Datum feria quarta proxima post 
festum Beate Katherine virginis et martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto. 
[1455. nov. 26.] 
 
 

609.) 1456. március 18. (52.) 
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A pannonhalmi konvent elıtt Mérgesi Miklós fia Péter fia Mátyás, valamint Poki Tamás fia Simon és testvére 
Márton a Gyır megyei Pok, Tét, Mérges, Utal, Homoród, Réti, a Veszprém megyei Iszkáz és a Sopron megyei 
Und nevő birtokok miatti pereskedésük tárgyában kiegyeznek. 
 
Papír, hátára nyomot pecsét foltja. SNA, Szepesi kápt. hh. lt.: Oklevelek 14 E 5 2 (DF 263579). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobiles Mathias 
filius condam Petri filii Nicolai de Merges ab una, necnon Symon filius Thome Poky alias Berchey dictus et 
Martinus frater eiusdem carnalis ab altera partibus coram nobis personaliter constituti, quilibet eorum onera et 
gravamina omnium fratrum et proximorum suorum in se assumpmendo fassi extiterunt viva voce in hunc 
modum, quod quamvis inter ipsos pretextu quarumdam possessionum Pok, Theeth, Merges, Utal, Homorod et 
Rethy in Iauriensi ac Izkaz in Wesprimiensi et Wnd in Soproniensi comitatibus existencium habitarum ac 
quarundam pertinenciarum earundem lites et controversionis materia mote fuerint et suscitate, tamen tandem 
cum composicione proborum nobilium hominum, tum eciam eorum expensis ulterioribus parcere volentes taliter 
concordasse asseruerunt, ymmo concordarunt nostri in presencia, quod antelatus Mathias filius condam Petri 
prefatas possessiones cum ipsis Symone et Martino taliter participaverit et eisdem sic remisisset, quemadmodum 
iam fatus Thomas, pater ipsorum tenuisset et in pacificis dominiis earundem possessionum adudum perstitisset, 
universas eciam causas inter ipsos racione previa vertentes inter sese omnino condescendere fecissent, preterea 
res eorundem quaslibet et quevis bona mobilia et immobilia alter alteri coniunxissent eo adiecto, quod si aliquas 
ex predictis possessionibus forsitan impignoratas redimere aut aliquas ex eisdem processu litiginario defendere 
opportunum foret, tunc easdem equali et pari expensa redimere et defendere debeant et teneantur, hoc eciam non 
pretermisso, quod si temporum in processu racione predictarum possessionum ipsis Symoni et Martino 
contradixerint, tunc antelatus Mathias simul cum ipsis Symone et Martino contrarius et adversarius fierent et 
defendere sese mutuo et alternatim presencium testimonio mediante. Datum feria quinta proxima ante 
dominicam Ramis palmarum, anno Domini millesimo quadringentesio quinquagesimo sexto. [1456. márc. 
18.] 
 
 

610.) 1456. július 4. (53.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti V. László királynak, hogy parancsára Veszprém megyében tudományvételt tartott, 
ahol Perecskei Bálint és Tardi Szabó Gergely panaszát Rumi Domonkos és Oszvald, valamint Miskei Deák Mi-
hály Perecske (Pölöske) birtokon elkövetett hatalmaskodásairól igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét maradványa. DL 44798 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). Külzet:  Personali presencie domini nostri regis. Pro 
Valentino de Pereczke et Gregorio Zabo de Thard contra Dominicum et Osualdum de Rumy, Michaelem de Myske inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Ladislao Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi 
Austrieque et Stirie duci, necnon marchioni Moravie etc., domino eorum metuendo conventus monasterii 
〈Sancti〉 Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas et devotas cum perpetua fidelitate. Vestra 
noverit serenitas litteras vestras inquisitorias nobis directas sumpma cum obediencia, qua decuit, recepimus in 
hec verba: 
 Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex Austrieque et Stirie dux, necnon 
marchio Moravie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et 
graciam. Dicitur nobis in personis fidelium nostrorum, Valentini de Pereczke et Gregorii Zabo de Tard, quod 
licet inter ipsos ab una, ac inter Dominicum, Osualdum de Rumy et Michaelem Litteratum de Myske ab alia 
partibus circa obligamina sub penis, in aliis litteris nostris obligatoriis superinde confectis expressis facta extiterit 
inter alia continencia quod licet una parcium prescriptarum aliam partem in nullo impedire, perturbare et 
dampnificare auderet, tamen iidem Dominicus et Osualdus et Michael hiis temporibus proxime preteritis una 
cum Anthonio, Bonifacio ac Nicolao et aliis quampluribus iobagionibus ipsorum ad domum eorundem 
exponencium in eadem possessione Pereczke habitam contra huiusmodi obligamina inter sese mutuo facta 
manibus armatis irruendo, quendam Petrum, fratrem eorundem exponencium captivassent captumque ab illis 
temporibus quorum scilicet quinta preteriisset revolucio continue in captivitate detenuissent detinerentque eciam 
de presenti ac quendam iobagionem eorundem, videlicet Nicolaum filium Demes non habita licencia, nec iusto 
terragio deposito aliisque debitis suis minime persolutis de porcione possessionaria eorundem exponencium in 
eadem possessione Pereczke habita ad porcionem ipsorum possessionariam cum omnibus rebus et bonis ipsorum 
abduxissent moraturum, quosdam eciam alios iobagiones ipsorum ab eadem porcione possessionaria dictos 
exponentes per continuas in iniurias et nocumenta repulissent; preterea quasdam particulas silvarum eorundem 
exponencium intra metas dicte possessionis Pereczke adiacencium a manibus ipsorum exponencium occupassent 
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et easdem silvas in magna sui parte succidissent et succidere non cessarent; insuper feria tercia post festum Beati 
Georgii martiris proxime preteritum [1456. ápr. 27.] iidem Dominicus Oswaldus ac Michael una cum Petro 
Zaz, Georgio Mod, Emerico filio Gregorii ac Paulo filio eiusdem Gregorii et aliis quampluribus ipsorum 
iobagionibus similiter ad domum prefatorum exponencium in prefata Pereczke habitam manibus armatis 
veniendo, eundem Gregorium exponentem diris verberum et vulnerum plagis affecissent semivivum relinquendo 
potencia mediante in preiudicium dictorum exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter 
precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Thomas de 
Thegye vel Michael de Kowacz aut Iohannes Nozlopi sin Valentinus de Thewel seu Michael de eadem aliis 
absentibus homo noster {qui} ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis 
veritatem, quam tandema \personali presencie/ nostre fideliter rescribatis. Datum Bude, feria secunda proxima 
ante festum Beati Barnabe apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, [1456. 
jún. 7.] regnorum autem nostrorum anno Hungarie etc. decimo septimo, Bohemie vero tercio. 
 Unde nos mandatis vestre serenitatis semper in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato 
Thoma Thegey, homine vestro nostrum hominem, videlicet fratrem Valentinum sacerdotem, socium et 
conventualem nostrum ad premissa exequenda nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui 
tandem exinde ad nos reversi nobis pariter retulerunt, quomodo ipsi in festo Beatorum Petri et Pauli apostolorum 
[1456. jún. 29.] in comitatu Wesprimiensi pariter procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum 
fuisset, nobilibus et ignobilibus et alterius cuiusvis status et condicionis hominibus diligenter inquirendo talem 
scivissent certitudinis veritatem, prout vestre serenitati dictum fuisset et quemadmodum tenor litterarum 
vestrarum per omnia continet prescriptarum. Datum sexta die diei inquisicionis prenotate, anno Domini 
supradicto.1 [1456. júl. 4.] 
 
a Utána kihúzva: maiestati. 
 
1 Ugyan errıl jelentett László király parancsára a [...] Beatorum Petri et Pauli apostolorum [1456. jún. 29. k.] tett vizsgálat után in festo 
Visitacionis Virginis gloriose [1456. júl. 2.] Veszprém megye hatósága is zárt formában [DL 44797 (MNM Törzsanyag — Véghely-
győjt.)]. 
 
 

611.) 1456. szeptember 5. (54.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Szapi János fia Bálint és Szapi Jakab fia György a Gyır megyei Felsı- és Alsószap 
birtokokban lévı birtokrészeiket egyesítették a birtokrészekre vonatkozó kölcsönös öröklési jog elismerésével. 
 
Átírás Mátyás király 1458. október 1-jén kelt privilégiumában,1 amelyben a kancellária a konvent oklevelének szó szerinti átírása elıtt — 
javítva annak stílusán — tartalmi összefoglalását is adta. DL 15099 (NRA 442 2). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod nobilis Valentinus 
filius Iohannis de Zap ab una, parte vero ab alia Georgius filius Iacobi de eadem Zap onera et quelibet gravamina 
omnium fratrum, proximorum et consanguineorum suorum in subscriptis persistere nolencium in se ipsos 
assumentes, nostram personaliter venientes in presenciam viva voce fassi extiterunt et confessi in hunc modum, 
quomodo ipsi mutuo fraternitatis amore porciones eorum possessionarias, in possessionibus Felsezap et Alsozap, 
in comitatu Iauriensi existentibus habitas iidem Valentinus de Zap a Gregorio de eadem Zap et Georgius filius 
Iacobi a Clemente Magno, Iohanne filio Kyntha et Dominico Nyrew emptas cum omnibus utilitatibus et 
pertinenciis ac proventibus ad dictas porciones possessionarias eorum spectantibus sese mutuo invicem et 
alternatim ac in eorum heredes, superstites et posteritates universos coniunxissent, annexissent et participassent, 
ymmo coniunxerunt, annexerunt et participarunt nostri in presencia tali modo, quod si quis ipsorum absque 
heredum solacio ab hac luce decedere contigerit, extunc predicte porciones possessionarie in iam fatis 
possessionibus habite et invicem participate cum singulis earundem utilitatibus et pertinenciis, proventibus ac 
fodina aurei in partem superviventem vel suum heredem condescendere debeant et possint harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum die dominico proximo ante festum Nativitatis Beate Marie 
Virginis gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto. [1456. szept. 3.] 
 
1 Mátyás király átíró oklevele: Nos Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. memorie commendamus tenore presencium 
significantes, quibus expedit, universis, quod nostre maiestatis veniens in presenciam fidelis noster Valentinus filius Iohannis de Zap exhibuit 
et presentavit nobis quasdam litteras conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie patenter in papiro emanatas sigilloque 
eiusdem a tergo impressive consignatas, quibus mediantibus idem Valentinus filius Iohannis ab una ac condam Georgius filius Iacobi de 
dicta Zap ab altera partibus oneribus et gravaminibus omnium fratrum, proximorum et consanguineorum ipsorum super se assumptis, 
porciones eorum possessionarias, in possessionibus Felsezap et Alsozap vocatis in comitatu Iauriensi existentibus habitas, per eundem 
Valentinum a Gregorio de pretacta Zap ac dictum condam Georgium filium Iacobi a Clemente Magno, Iohanne filio Kyntha et Dominico 
Nyrew emptas cum omnibus ipsarum utilitatibus et pertinenciis quibuslibet ad easdem porciones possessionarias de iure spectantibus 
participasse ac se ipsos et eorum heredes, superstites et posteritates universas mutuo et alternatim coniunxisse, necnon id, ut si alicui 
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ipsorum absque heredum solacio ab hac luce decedere contingeret, predicte porciones possessionarie, in iam fatis possessionibus habite et 
invicem participate cum singulis earundem utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, necnon proventibus et fodina auri in partem superviventem 
vel eiusdem heredem condescendere deberent atque possint disposuisse, dinoscuntur tenoris infrascripti, supplicavit itaque prefatus 
Valentinus filius Iohannis nostre maiestati humiliter, ut easdem litteras annotati conventus et omnia, in eis contenta ratas, gratas et accepta 
habere litterisque nostris verbotenus inseri facere huiusmodique participacioni, coniunctioni et disposicioni aliisque omnibus et singulis, 
inferius in tenore earundem litterarum contentis nostrum regium consensum prebere dignaremur, quarum quidem litterarum tenor talis est: 
 Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus ... 
 Nos igitur supplicacionibus annotati Valentini per eum nostre modo, quo supra, porrectis maiestati regia benignitate exauditis et 
clementer admissis prefatas litteras dicti conventus non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas presentibusque litteris 
nostris de verbo ad verbum insertas, quoad omnes earum continencias, clausulas et articulos eatenus, quatenus eedem legittime emannate 
sunt ratas, gratas et acceptas habendo premissis participacioni, coniunctioni et disposicioni aliisque omnibus et singulis, superius in tenore 
dictarum litterarum contentis nostrum regium consensum prebuimus, ymmo prebemus benivolum pariter et assensum salvo iure alieno 
harum litterarum nostrarum, quibus secretum sigillum nostrum, quo ut rex Hungarie utimur est appensum vigore et testimonio mediante. 
Datum in Varadinopetri, die dominico proximo post festum Beati Michaelis archangeli, anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo octavo. [1458. okt. 1.] 
 
 

612.) 1456. október 18. (55.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Perecskei Tardi Pál fia Gergely társai nevében is tiltakozik, illetve visszavonja azt 
a felvallást, amit Perecske (Pölöske) birtok ügyében ı és felesége Erzsébet a kapornaki konvent elıtt Rumi Osz-
vald és Domonkos érdekében kényszer alatt tettek. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 44809 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis Gregorius 
filius Pauli Thardy de Perechke sua ac domine Elyzabet consortis, necnon Sebastiani, Blasii et Emerici filiorum 
suorum, Valentini filii Iacobi de eadem Perechke, Gregorii, Benedicti et Stephani filii eiusdem Valentini, necnon 
puellarum Dorothea vocate, filie condam Stephani Nemes dicti de dicta Perechke et Elene filie condam Anthonii 
de eadem personis nostram personaliter veniendo presenciam per modum protestacionis nobis significare curavit 
isto modo, quomodo dum ipse feria quarta proxima ante festum Beate Marie Magdalene proxime preteritum 
[1456. júl. 21.] ad sedem iudiciariam sedis Wasarhel, comitatus Wesprimiensis cum litteris regalibus 
inquisitoriis, ewocatoriis pariter et insinuatoriis intrasset et contra nobiles Oswaldum et Dominicum ad Rwm ac 
Michaelem Litteratum de Myske inquisicionem facere habuisset super isto, quod iidem Oswaldus, Dominicus et 
Michael Litteratus ad domum propriam prefati Gregorii filii Pauli in dicta possessione Perechke existentem po-
tencialiter irruissent ibique Petrum, Laurencium de iam fata Perechke, fratrem utputa iam dicte Elyzabeth 
consortis sue captivassent captumque in eorum vinculis, quo voluntati ipsorum placuisset, abduxissent et nescitur 
utrum interfecissent aut non, tunc eundem Gregorium simul cum litteris regalibus prefatus Oswaldus de Rwm in 
eadem sede iudiciaria captivari et detineri fecisset et captum manibus comitis comitatus predicti Wesprimiensis 
dare fecisset et ad castrum Symeg deportassent, quem eciam ad litteratoria mandata domini regis de huiusmodi 
captivitate nullo modo exmisissent, sed in ipsa captivitate usque ad diem dominicam proximam post festum 
Beati Michaelis archangeli nunc preteritum [1456. okt. 3.] in vinculis et carceribus conservare fecissent; 
interim autem, quousque in eadem captivitate fuisset, sepefati Oswaldus et Dominicus de Rwm ac Michael 
Litteratus de Myske antelatam dominam Elyzabeth, consortem suam in festo Nativitatis Beate Marie Virginis 
proxime preteritum [1456. szept. 8.] in proprio curru eorum ad conventum de Kapornak portassent ibique 
cum ipsa fassionem super porcione posessionaria eorum, in dicta possessione Perechke existenti, quam 
voluissent facere procurassent et sepefatum Gregorium, maritum eiusdem domine Elyzabeth in huiusmodi 
captivitate ac vinculis sabbato proximo post dictum festum Nativitatis Beate Marie Virginis [1456. szept. 11.] 
ad dictum conventum ecclesie de Kapornak similiter abducentes, cum quo similem fassionem in eodem conventu 
vi et coacte sibi ipsis fieri fecissent in preiudicium et dampnum derogamenque iurium eorundem valde grande.1 
Super quibus omnibus premissis idem Gregorius sua et aliorum, quorum supra, nominibus protestatus extitit et 
protestando predictas fassiones super dicta porcione eorum possessionaria, in prefata Perechke existenti modo, 
quo supra, per eosdem factos revocasset, ymmo revocavit coram nobis, super quibus ipse Gregorius presentes 
litteras nostras sibi dare postulavit vigore presencium mediante. Datum feria secunda proxima, in festo videlicet 
Beati Luce ewangeliste, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto. [1456. okt. 18.] 
 
1 A kapornaki konvent 1456. szeptember 11-i (sabbato proximo post festum Nativitatis Beate Marie Virginis) kiadványa szerint Gregorius 
Sartor filius Pauli dicti Ta[...] Perechke et nobilis domina Elyzabeth vocata, consors eiusdem, filia videlicet Elye filii Stephani de predicta Perechke 
pro [...] personaliter, onera eciam et quelibet gravamina Blasii, Emerici et Sebastiani filiorum ac puelle Clare filie ipsorum in subscriptis per 
omnia super se recipiendo coram nobis constituti sunt confessi in hunc modum, ut quamvis prefatus Gregorius Sartor in quadam causa, per ipsum 
pretextu mortis condam Petri filii Laurencii de predicta Perechke in presencia vicecomitis et iudicum nobilium comitatus Wesprimiensis contra et 
adversus Dominicum et Oswaldum filios Pauli de Rwmy mota et suscitata iuxta sentenciam iudiciarie deliberacionis predictorum vicecomitis et 
iudicum nobilium dicti comitatus Wesprimiensis contra eosdem Dominicum et Oswaldum in quinquaginta marcis homagialibus convictus extiterit 
et aggravatus, tamen quia ad presens ipsi, scilicet Gregorius Sartor et domina Elyzabeth ac filii et filia eorum prenotati propter eorum egestatis 
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inopiam et penuriarum exiguitatem de predicta quinquaginta marcis homagialibus antefatis Dominico et Oswaldo satisfacere non possent, ideo 
ipsi, puta Gregorius Sartor ac domina Elyzabeth totales eorum ... porciones possessionarias, in prefata possessione Perechke, in dicto comitatu 
Vesprimiensi existenti habitas simul cum ... cunctis earundem utilitatibus ... prefatis Dominico et Oswaldo pro predictis quinquaginta marcis 
homagialibus pignori duxissent obligando, ymmo impignorant coram nobis. [DL 49958 (Rumy cs. lt.)] 
 
 

613.) 1456. december 17. (56.) 
 
A pannonhalmi konvent Mérgesi Miklós fia Péter fia Péter kérésére átírja Zsigmond király 1430. október 27-én 
kelt oklevelét, amely Mérgesi Miklós fia Péter és osztályos társai kérésére átírta Zsigmond király 1430. július 9-
i, Mérges, Pok, Sebes, Utal, Tét és Réti (Gyır m.), valamint Ond, Zaka, Dánielcenk és Agyagos (Sopron m.) 
birtokok ügyében kelt adománylevelét, a csornai konvent 1430. augusztus 15-i, a Sopron megyei birtokok iktatá-
sáról szóló oklevelét, valamint a pannonhalmi konvent 1430. augusztus 24-i, a Gyır megyei birtokok iktatásáról 
szóló oklevelét. 
 
Hiányos papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 12291 (NRA 1550 71). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus tenore presencium 
significantes, quibus expedit, universis, quod Petrus filius Petri filii Nicolai de Merges ad nostram personaliter 
veniendo presenciam exhibuit nobis quasdam litteras condam serenissimi principis, domini Sigismundi Dei 
gracia Hungarie etc. regis privilegialiter emanatas tenoris infrascripti, petens nos debita cum instancia, ut easdem 
de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transscribi et transsumpmi faceremus ac sibi dare 
dignaremur ad cautelam iuris sui uberiorem, quarum tenor talis est: 
 Sigismundus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ac Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque rex ... 
 Nos igitur iustis et legitimis peticionibus memorati Petri fili Petri filii Nicolai de Myrges favorabiliter 
inclinati prescriptas litteras domini Sigismundi regis Hungarie etc. de verbo ad verbum sine diminucione et 
augmento aliquali presentibus litteris nostris patentibus transcribi et transsumpmi faciendo eidem Petro duximus 
concedendas iusticia requirendo. Datum feria sexta proxima ante festum Beati Thome apostoli, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto. [1456. dec. 17.] 
 
 

614.) 1457. február 28. (57.) 
 
A pannonhalmi konvent a gyıri káptalan kérésére átírja V. László király 1455. október 17-én kelt oklevelét, 
amely ugyancsak a gyıri káptalan kérésére írta át I. Károly király azon 1323. január 23-i transumptumát, ame-
lyik IV. László király 1285. évi oklevelét, valamint ebben foglalva ugyanezen IV. László 1273. szeptember 12-i 
oklevelét tartalmazza. 
 
Hártya, zöld-lila selyemzsinóron függıpecsét. GyEL, Gyıri kápt. mlt. Cth. X 788 (DF 278068). Újkori másolatai: uo. Th. XVII 2728 (DF 
278093); Cth. X 789 (DF 278069); Th. XVII 2730 (DF 278094); GyEL, Gyıri kápt. hh. lt. 113 (29195) (DF 273970); Csornai konv. hh. lt.: 
Copiae litterarum 1199–1524. 508–512. p. (Sopron 5640) (DF 286775). IV. László király átírt 1273-as oklevele: Fejér, CD V/2. 112–113.; 
Reg. Arp. 2408.; Szávay, Gyır 147–148. (transl.), 1285-ös átírása pedig: Fejér, CD V/3. 278–279.; Reg. Arp. 3384.; Szávay, Gyır 148. 
(transl.). Károly Róbert 1323-as oklevele: AOklt. VII. 21.; Fejér, CD VIII/2. 446. (203) (reg.); Szávay, Gyır 149. (transl.). 
 
〈C〉onventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presencium noticiam habituris salutem in omnium salvatore. Ad universorum tam presencium, quam 
futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod venerabilis dominus Michael lector et canonicus 
ecclesie Iauriensis reverendique in Christo patris et domini, domini Augustini Dei et apostolice sedis gracia 
episcopi ecclesie Iauriensis locique eiusdem comitis perpetui vicarius in spiritualibus generalis in sua ac tocius 
capituli iam dicte ecclesie Iauriensis nominibus et in personis ad nostram veniendo presenciam exhibuit nobis 
quasdam litteras privilegiales serenissimi principis et domini nostri, domini Ladislai Dei gracia Hungarie, 
Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regis Austrieque et Stirie ducis, necnon marchionis Moravie ad propriam suam 
commissionem emanatas, sub suo maiori sigillo confectas, petens nos debita cum instancia, ut easdem de verbo 
ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transcribi et transsumpmi tenoremque earundem presentibus 
litteris nostris similiter privilegialibus inserendo eidem capitulo dare dignaremur ad cautelam iuris uberiorem, 
quarum tenor is est: 
 Nos Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex ... 
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 Nos itaque iustis et legittimis peticionibus memorati domini Michaelis lectoris, nominibus, quibus 
supra, nobis porrectis inclinati prefatas litteras privilegiales antedicti domini nostri regis, per ipsum modo 
premisso nobis exhibitas de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transcribi et transsumpmi 
tenoremque earundem presentibus litteris nostris similiter privilegialibus inseri fecimus. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales pendentis sigilli nostri munimine roboratas 
prefato capitulo Iauriensi duximus concedendas communi iusticia et lege regni requirente. Datum feria secunda 
proxima post festum Sancti Mathie apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo. 
[1457. febr. 28.] 
 
 

615.) 1457. május 10. (58.) 
 
A pannonhalmi konvent tanúsítja, hogy V. László király parancsára Gyallai Miklós gyerekeit, Albertet, Kelement 
és a fiúsított Dorottyát, valamint Gyallai László fiúsított lányát Hedviget, továbbá a lányok férjeit, Konkolyi 
Balázs fia Györgyöt és Bucsányi Bodók Miklóst a Komárom megyei Gyalla birtokába és egy ikladi birtokrészbe 
bevezette. 
 
Hártya, zöld és barna-violaszín selyem zsinórón függıpecsét. A Konkoly-Thege család levéltárában levı egykori eredetije lappang. Kiadá-
sa: GyTRF II. 132–135. (11); Alapi, Komáromvármegye 77–78. (52) — ez utóbbi jelenleg szintén lappangó újkori másolatból (Komárom m. 
lt.: Acta iuridica antiqua, 1 I 13). A parancslevél kiadása uo. 75–76. (51). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus et futuris 
presencium noticiam habituris salutem in salutis omnium largitore. Ad universorum tam presencium, quam 
futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos litteras introductorias et statutorias serenissimi 
principis et domini, domini Ladislai Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regis Austrieque et 
Stirie ducis, necnon marchionis Moravie etc., pro parte nobilium Alberti et Clementis filiorum condam Nicolai 
de Gyalla ac nobilium dominarum Dorothee consortis Georgii filii Blasii de Konkol, filie videlicet eiusdem 
condam Nicolai de eadem Gyalla ac Hedvigis consortis alterius Nicolai Bodook de Bwchan, filie condam 
Ladizlai de dicta Gyalla nobis preceptorie loquentes debita cum reverencia sumpmaque cum obediencia 
recepimus in hec verba: 
 Ladislaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex Austrieque et Stirie dux, necnon 
marchio Moravie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et 
graciam. Cum nos tum ad humilime supplicacionis instanciam fidelis nostri, magnifici Reynoldi de Rozgon 
comitis Siculorum per eum pro parte fidelium nostrorum Alberti et Clementis filiorum condam Nicolai de Gyalla 
ac nobilium dominarum, Dorothee consortis Georgii filii Blasii de Konkol, filie videlicet eiusdem condam 
Nicolai de eadem Gyalla ac Hedvigis consortis alterius Nicolai Bodook de Bwchan, filie condam Ladislai de 
dicta Gyalla nostre propterea porrecte maiestati, tum et eius per intercessionem ad id ducti fragilitatique sexus 
muliebris visceribus misericordie compaciendo, ne ipsas dominas temporum cum eventu sub tectis divagari 
contingat alienis, easdem in possessione Gyalla predicta ac porcione possessionaria in possessione Iklad vocata, 
omnino in comitatu Komaromiensi existenti habita, iuribus scilicet prefatorum Nicolai, ipsius domine Dorothee 
et Ladislai, dicte domine Hedvigis patrum {earundem} in veros heredes et successores masculinos prefecimus 
dictasque possessionem, porcionem possessionariam prefatorum Nicolai et Ladislai memoratis dominabus 
Dorothee, Hedvigi earundemque heredibus et posteritatibus universis, sexus scilicet utriusque in perpetuum 
as[signamus], prefecimus [in] hereditatem; et nichilominus totum et omne ius nostrum regium, si quod in eisdem 
possessione et porcione possessionaria eciam alias qualitercunque haberemus aut nostram ex quibuscunque 
causis, modis et racionibus concerneret maiestatem, simul cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis 
quibuslibet premissis sic stantibus animo deliberato et ex certa nostre maiestatis gracia Georgio de Konkol ac 
Nicolao Bodok de Bwchan ipsorumque heredibus et posteritatibus universis vigore aliarum litterarum nostrarum 
donacionalium exinde confectarum in perpetuum contulimus velimusque eosdem in dominium earundem 
possessionis ac porcionum possessionariarum consequenterque iuris nostri regii in eisdem habiti per nostrum et 
vestrum homines legittime facere introduci. Fidelitati igitur vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Ladislaus de Cheb vel Iohannes Harcha an 
Paulus Kezeg de Nek sin Emericus de eadem Nek seu Urbanus de Konkol sive Michael de eadem neve Iohannes 
de Path an Stephanus de Mok aliis absentibus homo noster ad facies predictarum possessionis Gyalla ac 
porcionis possessionarie in possessione Iklad predicta habite consequenterque iuris nostri regii, in eisdem habiti 
vicinis et commetaneis earundem et ipsius inibi legittime convocatis et presentibus accedendo introducat prefatos 
Albertum et Clementem ac dominas Dorotheam et Hedvigem, necnon annotatos Georgium et Nicolaum in 
dominium earundem et eiusdem statuatque easdem et idem eisdem premisse nostre donacionis titulo ipsos 
incumbemti perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet ipsos 
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contra annotatos Albertum et Clementem, dominas Dorotheam et Hedvigem, necnon Georgium et Nicolaum 
nostram personalem in presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis eorum reddituros. Et 
post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, 
vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus et termino assignato eidem 
personali nostre presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria quarta proxima ante festum Beati Marcy 
evangeliste, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, [1457. ápr. 20.] regnorum 
autem nostrorum anno Hungarie etc. decimo septimo, Bohemie vero quarto. 
 Nos itaque mandatis ipsius domini nostri regis obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato Stephano 
de Mok homine eiusdem domini nostri regis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Egidiuma 
sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissam introductionem et statucionem faciendam nostro pro 
testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, 
quod ipsi in festo Beati Marci evangeliste proxime preterito [1457. ápr. 25.] ac aliis diebus ad id aptis et 
sufficientibus ad facies predicte possessionis Gyalla et porcionis possessionarie Iklad, in dicto comitatu 
Komaromiensi existentis habite, que possessio aut porcio possessionaria prefatorum condam Nicolai et Ladislai 
prefuisset, iuxta regni consuetudinem et ad sacram coronam eiusdem regni consequenterque regiam serenitatem 
legittime devoluta existeret presentibus Paulo Kezeg, Iohanne Harcza de Nek, Urbano de Konkol, Dionisio de 
Hethen inibi convocatis accessissent et ipsos Albertum et Clementem filios condam Nicolai de Gyalla ac nobiles 
dominas Dorotheam consortem Georgii filii Blasii de Konkol, filiam videlicet eiusdem condam Nicolai de 
eadem Gyalla ac Hedvigem consortem alterius Nicolai Bodook de Bwchan, filiam condam Ladislai de dicta 
Gyalla in dominium eiusdem possessionis et porcionis possessionarie predictarum introduxisset statuissetque 
easdem eisdem cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis premisse regie donacionis titulo sibique 
incumbenti perpetuo possidendas nullo contradictore pro tunc penitus inibi et neque tandem in nostra presencia 
apparente et legittimis tandem diebus et horis ibidem in facie predicte possessionis Gyalla et porcionis 
possessionarie Iklad habite et suarum utilitatum moram continuam faciendo. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras pendentis et auttentici sigilli nostri munimine roboratas 
eisdem duximus concedendas. Datum sedecimo die diei introductionis et statucionis predictarum, anno Domini 
supradicto, [1457. máj. 10.] presentibus venerabilibus et religiosis viris Petro custode, Sebastiano priore, 
Emerico cantore ceterisque fratribus et dominis annotatis in Dei ecclesia regi iugiter famulantibus sempiterno. 
 
a Alapinál Cyprianum. 
 

616.) 1457. szeptember 14. (59.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Garai László, fia Jób nevében is Somlyó várát haláluk után a gyıri püspökségnek 
örökösen felvallotta, hogy eleget tegyen apja, Garai Miklós fogadalmának. 
 
Hártya, plicáján bevágásokkal. ÖStA HHStA, Erdıdy Urkunden D 10117 (53 3 16). Mellette 15–16. századi, formuláikban egyszerőbb 
másolatai. Ugyancsak formuláiban egyszerőbb fogalmazványa (vagy másolata): PBFL, Hh. lt. 67 (Gyır 325) (DF 274160).1 Kiadása: Teleki, 
Hunyadiak kora X. 561–562. (274) (a pannonhalmi példányról) és Fejér, CD X/5. 814–815. (371) (1417-es dátummal). Regesztája: Csánki 
III. 211. 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus et singulis Christi fidelibus tam presentibus, 
quam futuris, presentem noticiam habituris salutem in omnium Salvatore. Ad universorum et singulorum tam 
presencium, quam futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod magnificus dominus Ladislaus filius 
condam Nicolai de Gara, regni Hungarie palatinus ad nostram personaliter veniendo presenciam onera et 
quelibet gravamina Iob filii sui, quoad infrascripta per omnia super se assumpmendo vive vocis oraculo sponte 
dixit et confessus est in hunc modum, quomodo prefatus condam Nicolaus pater suus, dum scilicet in humanis 
egisset, ecclesiam Iauriensem consequenterque episcopatum ipsius ecclesie per nonnullos annos manu laycali 
tenuisset et gubernasset fructusque et quoslibet proventus redditusque et obvenciones eiusdem episcopatus 
ecclesie Iauriensis levasset recepissetque et percepisset et ad usus suos secundum libitum suum convertisset et 
exposuisset, formans sibi conscienciam, ipsam ecclesiam, que a tempore fundacionis eiusdem edificiis et 
structionis satis exiliter fundata fuisset, cuiusque fructus proventusque et redditus sibi recipere et levare non 
licuisset, murari et edificiis construi et decorari facere promisisset, sed divino nutu morte preventus ipsam 
ecclesiam Iauriensem murari construique et edificiis decorari facere propter eius brevem vitam nequivisset et 
neque potuisset, in ipsiusque domini Ladislai cordis armario pie recordacionis exhibicio instinctu divino 
accensus descendens animadvertendo, ne divina ulcio excessum patris sui nedum in futuro, verum eciam in hoc 
mortali seculo pena 〈h〉or〈r〉ende mortis vel orbalitate prolium ab ipso vindictam appeteret, et Beata Virgo, mater 
misericordie et impetratrix venie, cuius ecclesiam prefatus condam Nicolaus, pater suus manu laycali diucius et 
satis longe tenuisset, cuiusque meritis et precelsis precibus animam ipsius condam Nicolai in celesti patria ante 
conspectum unigeniti filii sui, redemptoris humani generis pie sperat confaveri, adversus animam ipsius condam 
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Nicolai, genitoris sui conqueri dignaretur, castrum suum Somlyo vocatum in comitatu Wesprimiensi existens et 
habitum, simul cum universis suis pertinenciis et tenutis, quod, quousque nutu divino ipse consequenterque Iob 
filius suus in hoc mortali seculo in humanis ageretur sibi ipsis et usui ipsorum dumtaxat reservans, post felicem 
mortem ipsius domini Ladislai, si ipsum prius et ante prefatum Iob filium suum mori contingat, dumtaxat ad 
ipsum Iob et non suos heredes, et ipso Iob mortuo mox et in continenti ad preallegatam ecclesiam Iauriensem et 
episcopum eiusdem ecclesie pro tempore existentem, ubi autem ipsum Iob prius et ante ipsum dominum 
Ladislaum mori contingat, extunc in inmediate post ipsius domini Ladislai felicem mortem ad predictam 
ecclesiam Iauriensem et episcopum eiusdem pro tempore existentem perpetuo iure dirivari condescendique et 
devolui debere reliquisset et statuisset, ymmo reliquit et statuit coram nobis. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine 
roboratas superinde duximus concedendas. Datum in festo Exaltacionis Sancte Crucis, anno Domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo septimo. [1457. szept. 14.] 
 
1 A pannonhalmi példány szövege: 
 Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod magnificus Ladislaus filius 
condam Nicolai de Gara regni Hungarie palatinus ad nostram personaliter veniendo presenciam vive vocis oraculo sponte dixit et confessus 
est in hunc modum, quomodo prefatus condam Nicolaus pater suus, dum scilicet in humanis degisset, ecclesiam Iauriensem consequenterque 
episcopatum illius ecclesie per nonnullos annos manu laicali tenuisset et gubernasset fructusque et quoslibet proventus redditusque et 
obvenciones eiusdem ecclesie episcopatus Iauriensis levasset recepissetque percepisset ac ad usus suos secundum libitum suum convertisset 
et exposuisset, formans sibi conscienciam, ipsam ecclesiam, que a tempore fundacionis eiusdem edificiis et structuris satis exiliter fundata 
fuisset, cuiusque fructus proventusque et redditus sibi recipere et levare non licuisset, murari et edificiis construi et decorari facere 
promississet, sed divino nutu morte preventus ipsam ecclesiam Iauriensem murari construique et edificiis decorari facere propter eius 
brevem vitam nequivisset et neque potuisset, in ipsiusque domini Ladislai cordis armario pie recordacionis exhibicio instinctu divino 
accensus descendens animadvertendo, ne divina ulcio excessum patris sui nedum in futuro, verum eciam in hoc mortali seculo pena 
〈h〉orrende mortis vel orbalitate prolium ab ipso vindictam appeteret, et Beata Virgo Maria, mater misericordie et imperatrix venie, cuius 
ecclesiam condam prefatus Nicolaus, pater suus manu laicali diucius et satis longe tenuisset, cuiusque meritis et precelsis precibus animam 
condam ipsius Nicolai in celesti patria ante conspectum unigeniti filii sui, redemptoris humani generis pie sperat confoveri, adversus 
animam ipsius condam Nicolai, genitoris sui conqueri dignaretur, castrum suum Somlyo vocatum in comitatu Wesprimiensi existens et 
habitum, simul cum universis suis pertinenciis et tenutis, quod, quousque nutu divino ipse consequenterque Iob filius suus in hoc mortali 
seculo in humanis agerent sibi ipsis et usui ipsorum dumtaxat reservans, post felicem mortem ipsius domini Ladislai, si ipsum prius et ante 
prefatum Iob filium suum mori contingat dumtaxat ad ipsum Iob et non suos heredes, et ipso Iob mortuo mox et incontinenti ad preallegatam 
ecclesiam Iauriensem et episcopum eiusdem ecclesie pro tempore existentem, ubi autem ipsum Iob prius et ante ipsum dominum Ladislaum 
mori contingat, extunc inmediate post ipsius domini Ladislai felicem mortem ad predictam ecclesiam Iauriensem et episcopum eiusdem pro 
tempore existentem perpetuo iure derivari condescendique et devolui debere reliquisset et statuisset, ymo reliquit et statuit coram nobis 
harum litterarum nostrarum testimonio et vigore mediante. Datum in festo Exaltacionis Sancte Crucis, anno Domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo septimo. [1457. szept. 14.] 
 
 

617.) 1457. október 8. elıtt (60.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt a takácsi nemesek Takácsi Damján fia Benedek személyében ügyvédet vallanak. 
 
1. Ügyvédvalló oklevél említése a konvent 1457. október 8-án kelt oklevelében [Csornai konv. mlt. 40 III 1/9 (Sopron 5477) (DF 265088)]. 
 
... Benedictus filius Damyan de dicta Thakachy pro se personaliter et pro Andrea et Georgio ac altero Andrea 
filio Nicolai et Alberto Woldewe de eadem Thakachy cum procuratoriis litteris nostris (sc. conventus Sancti 
Martini) coram nobis constituti confessi sunt in hunc modum ... 
 
 
2. Ügyvédvalló oklevél említése a konvent 1457. október 8-án kelt oklevelének (— lásd a 618. sz. alatt) hátára az 1458. május 1-jén tartott 
egyezkedési kísérletkor feljegyzett szövegben. 
 
Pro Takachya Benedictus deb Baboth cum Sancti Martini. 
 
aUtána kihúzva: Paulus.     bUtána kihúzva: eadem. 
 
 

618.) 1457. október 8. (61.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Gergely bakonybéli gubernátor, valamint a takácsi nemesek, a csornai prépost és 
annak gyarmati jobbágyai bevallást tettek, hogy jóllehet a bakonybéli gubernátor által a mondott jobbágyok 
ellen viselt pert elhalasztották és a döntést fogott bírákra bízták, azok elıtt azonban Gergely nem tudta okleveleit 
bemutatni, ezért az ügyet ismét elhalasztották. 
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Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. Csornai konv. mlt. 40 III 1/9 (Sopron 5477) (DF 265088). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Paulus de 
Thakachy pro reverendo in Christo patre, domino Gregorio episcopo Mylkoviensi ac gubernatore abbacie 
monasterii Sancti Mauricii de Beel cum procuratoriis litteris capituli ecclesie Strigoniensis ab una, parte vero ab 
alia Benedictus filius Damyan de dicta Thakachy pro se personaliter et pro Andrea et Georgio ac altero Andrea 
filio Nicolai et Alberto Woldewe de eadem Thakachy cum procuratoriis litteris nostris, item pro venerabili et 
religioso domino, fratre Paulo preposito et conventu de Chorna cum procuratoriis litteris eorundem, item 
Stephano Magno, Blasio Thome Benchek, Egidio Banky, Paulo Decan, Andrea Bank, Blasio ac Michaele Zyly 
dictis et Stephano iudice iobagionibus dictorum prepositi et conventus, in possessione eorum Gyarmath vocata 
residentibus sine litteris procuratoriis, preterea pro nobili Ladislao filio Egidii de Chythwand cum litteris 
procuratoriis dicti conventus de Chorna, item Thoma Kenyer, Emerico Kewer, Gregorio Sauly, Luca Kwer, 
Petrus Zalay et Gregorio Madaras iobagionibus dicti Ladislai de Chythwand in eadem Chythwand 
commorantibus sine litteris procuratoriis coram nobis constituti confessi sunt in hunc modum, quod licet causam, 
quam dictus dominus Gregorius episcopus contra et adversus prenominatos Benedictum, Andream, Georgium, 
Albertum et alterum Andream de Thakachy, necnon antefatos iobagiones prefatorum dominorum prepositi et 
conventus de Chorna in dicta Gyarmath, item Ladislai de Chythwand in eadem Chythwand residentes, iuxta 
continenciam litterarum venerabilis domini Alberti, decretorum doctoris, archidiaconi Newgradiensis, necnon 
canonici et reverendissimi in Christo patris, domini Dyonisii cardinalis et archiepiscopi Strigoniensis, vicarii in 
spiritualibus generalis prorogatoriarum et arbitrionalium in eiusdem domini vicarii presencia alias motam et 
vertentem ad quindecimum diem festi Beati Michaelis archangeli proxime preteriti [1457. okt. 13.] idem 
dominus vicarius sic et taliter partibus pretactis volentibus prorogasset, ut eedem partes octavo die eiusdem festi 
Beati Michaelis archangeli proxime preteriti [1457. okt. 6.] in possessione Wazar vocata cum certis nobilibus 
et probis viris, per ipsas partes illac concordare adductis et vocatis convenire deberent, memoratus eciam 
dominus Gregorius episcopus omnia sua iura ac litteras et litteralia sua instrumenta, causam huiusmodi 
concernentes et tangentes, et signanter super predio Ponywad vocato confectas et emanata coram eisdem 
nobilibus et probis viris exhibere et producere teneretur, et quitquid iidem probi et nobiles viri loco et termino in 
eisdem auditis parcium earundem proposicionibus et allegacionibus visisque dictis litteris et litteralibus 
instrumentis causa in pretacta partes inter easdem ordinarent et arbitrarentur, id ambe partes acceptare deberent 
et tenerentur. Tamen quia ipso octavo die festi Beati Michaelis archangeli proxime preteriti instante dictisque 
partibus in eisdem loco et termino cum eorum certis nobilibus et probis viris partes per easdem previa racione 
illac adductis et vocatis comparentibus antefatus dominus Gregorius episcopus nullas litteras et litteralia 
instrumenta coram ipsis arbitratoribus, ex quibus iidem arbitri causa in eadem veritatem facti cognoscere 
valuissent, ex causa timoris moderni temporis impacati producere et inhibere posse et valere allegasset, ideo ipse 
partes ultronea voluntate eandem causam cum omnibus earum clausulis, condicionibus et connexis in pretactis 
litteris prorogatoriis et arbitrionalibus annotati domini vicarii Strigoniensis contentis ad quindecimum diem festi 
Beati Georgii martiris proxime venturum [1458. máj. 8.] duxissent prorogandam, ymmo ipse Paulus de 
Thakachy ab una et pretactus Benedictus de eadem Thakachy suo et aliorum, quorum supra, nominibus, 
virtutibus eciam annotatarum litterarum procuratoriarum prorogarunt coram nobis eo modo, ut octavo die 
eiusdem festi Beati Georgii martiris proxime venturo [1458. máj. 1.] partes prenotate modo et ordine in 
preallegatis litteris domini vicarii Strigoniensis prorogatoriis contentis in dicta Wazar cum certis nobilibus et 
probis viris, per partes pariter eligendis et adducendis convenire, dictus eciam dominus Gregorius episcopus 
omnia sua iura ac litteras et litteralia instrumenta, causam pretactam concernentes et tangentes, et signanter super 
predio Ponywad vocato, pretextu cuius causa huiusmodi partes inter easdem foret sustituta confectas et emanata, 
coram ipsis nobilibus et probis viris exhibere teneantur, et quitquid iidem nobiles et probi viri modo premisso ad 
diem et locum {predictas} partes per predictas concordari vocati et adducti auditis parcium earundem 
proposicionibus et allegacionibus visisque dictis iuribus et litteralibus instrumentis causa in eadem partes inter 
pretactas facerent, ordinarent seu arbitrarentur, id ambe partes acceptare teneantur; si vero eedem partes die et 
loco in prescriptis pro eorundem proborum et nobilium virorum arbitrio concordare non possent, extunc ambe 
partes per se vel per eorum legittimos procuratores in predicto quindecimo die dicti festi Beati Georgii martiris 
Strigonii coram dicto domino vicario Strigoniensi sine crastinacione comparere deberent et tenerentur. Datum 
sabbato proximo ante festum Beati Dyonisii martyris, anno Domini millesimo quadringentesimo quingentesimo 
septimo. [1457. okt. 8.] 
 
Hátán: Paulus de Takachy pro reverendo domino Gregorio episcopo Milkoviensi etc. cum procuratoriis Strigoniensis, pro Takachy Paulus 
Benedictus de eadem Baboth cum Sancti Martini, pro preposito de Chorna et Ladislao de Chithvand, idem Paulus cum Chorna; causam 
prorogarunt statu in eodem, ut interius habetur et prorog  ad quindecimum XX diem festi Penthecostes in possessione Wazar etc. (innét más 
színő tintával) et si concorditer non ponit, tunc eedem partes compareant Strigonii XV die eiusdem XXmi diei etc. Solvit Paulus, Benedictus 
de Baboth. 
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619.) 1457. december 5. (62.) 
 
A pannonhalmi konvent Pápai Antal fia György kérésére átírja Jári Barócz Miklós újlaki várnagy 1438. augusz-
tus 10-én kelt oklevelét. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 44849 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus tenore presencium 
significando, quibus expedit, universis, quod egregius Georgius filius Anthonii de Papa nostram personaliter 
veniendo in presenciam exhibuit nobis quasdam litteras egregii Michaelis filii Nicolai Barocz de Iaar, sigillis 
eiusdem consignatas, petens nos debita cum instancia, ut easdem de verbo ad verbum sine diminucione et 
augmento aliquali transscribi et transsumpmi tenoremque earundem eidem dare dignaremur, quarum tenor talis 
est: 
 Nos Michael filius Nicolai Barocz de Iaar castellanus Wylak ... 
 Nos itaque iustis peticionibus prefati Georgii de Papa favorabiliter inclinati prefatas litteras pretitulati 
Michaelis Barocz de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transscribi et transsumpmi faciendo 
presentibus litteris nostris in seriem eidem duximus dandas et concedendas ad cautelam sui iuris uberiorem et 
communi iusticia requirente. Datum feria secunda proxima ante festum Concepcionis Beate Marie Virginis 
gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo. [1457. dec. 5.] 
 
 

620.) 1458. április 22. (63.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt fogott bírák döntése alapján Mérgesi Péter fia Petı, testvére Mátyás, János fia 
Tamás fia Simon, testvére Márton, valamint Mérgesi Péter lánya Veronika a Gyır megyei Pok, Tét, Utal, 
Homoród, Mérges, Réti, a Sopron megyei Und, Dánielcenk, Agyagos, valamint az Esztergom megyei Nyék és 
Bercse birtokok birtokrészeit egymás között felosztják. 
 
Tartalmi átírás Mátyás királynak a fehérvári káptalanhoz intézett, 1458. június 11-én kelt oklevelében: SNA, Szepesi kápt. hh. lt.: Oklevelek 
12 B 7 2 (DF 263496). 
 
... et in huius declaracionem, quod ipse porciones possessionarie ipsum Simonem (sc. filium Thome de Pok) 
divisionaliter concernere debeant, quasdam litteras conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie 
fassionales, sabbato proximo ante festum Beati Georgii martiris proxime preteritum [1458. ápr. 22.] 
privilegialiter emanatas nostrum produxit iudiciarium ad examen, inter cetera obligamina et articulis in eisdem 
contenta exprimentes, quod prefati nobiles Pethew filius condam Petri filii Nicolai de Merges onera Francisci, 
Iacobi et Petri filiorum, necnon Symon filius condam Thome filii Iohannis de eadem similiter onera Martini 
fratris sui carnalis super se assumpmendo ab una, parte vero ab alia nobilis domina Veronica vocata, filia 
condam Petri filii Nicolai de dicta Merges, consors scilicet Petri de Kalua oneribus Michaelis et Iohannis 
filiorum ac Elyzabeth et Elene filiarum suorum, aliorum eciam quorumlibet fratrum, proximorum et 
consanguineorum suorum in se assumptis coram predicto conventu constituti confessi extitissent, quod licet inter 
ipsos racione et pretextu predictarum possessionum et porcionum possessionariarum Pok, Theth, Wthal, 
Homorod, Merges, Rethy in Iauriensi, item Ond, Danyelczenky, Agyagos in Soproniensi, Nyek et Berche in 
Strigoniensi comitatibus habitarum litis et questionis materia [...] fuisset, tamen ipsi ex disposicione proborum 
virorum taliter concordassent, ut easdem porciones possessionarias in quinque partes [...] quarum due prefato 
Pethew ac filiis et Mathie fratribus suis, alie vero due prefato Simoni et Martino fratri suo, quinta siquidem 
porcio earundem dicte domine Veronice ac filiis eiusdem divisionaliter provenire debentur et amministrare, sub 
condicionibus et articulis litteris in eisdem declaratis. 
 
 

621.) 1458. július 1. (64.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt a bınyi Szent András egyház egyházfiai, László, Domonkos, Demeter, János és 
Lırinc fia Dénes bevallást tettek, hogy a bınyi egyháznak a Pázmánd falu szılıhegyén, a Halom nevő helyen 
levı szılıjét Jakab fia Fábiánnak eladták. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 25358 (Nádasdy cs. lt.). 
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Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod Ladislaus, 
Dominicus, Demetrius, Iohannes, et Dyonisius filius Laurencii, vitrici ecclesie parochialis Sancti Andree de 
Bewn in suis ac omnium aliorum civium de dicta Bewn [...] coram nobis personaliter constituti viva voce fassi 
extiterunt in hunc modum, quomodo ipsi quandam vineam ipsius ecclesie de Bewn, in promontorio ville nostre 
Paznan, in loco Halom situatam et plantatam, quam Cozmas filius Iacobi eidem ecclesie testamentaliter legasset, 
cui ab oriente a meridie et ab aquilonari vinea emptoris infrascripti, ab occidente vero campum, cum omnibus et 
singulis suis utilitatibus et fructuositatibus ad eandem vineam spectantibus pro sex florenis auri puri Fabiano filio 
Iacobi predicti legatoris dedissent et vendidissent, ymmo dederunt et vendiderunt coram nobis in filiis filiorum 
heredumque pro heredibus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter et habendam, 
promittendo eciam predicti venditores antedictum emptorem et suos universos superstites in pacifico dominio 
iam dicte vinee contra quosvis illegitimos impetitores, causidicos et luctores propriis suis laboribus et expensis 
indempniter conservare presencium testimonio mediante. Datum in vigilia Visitacionis Beate Marie Virginis, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo. [1458. júl. 1.] 
 
 

622.) 1458. szeptember 1. (65.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Vas megyében tudományvételt tartott, ahol 
Csornai Péter fia István panaszát Monyorókeréki Elderbach Bertold és Szalonaki Pamkirchner által a felperes 
Vas megyei Ság, Alhó, Wolfau, Kecel és Lipótfalva illetve Neusidel nevő birtokai ellen elkövetett hatalmaskodá-
sairól igaznak találta. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 44888 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro egregio 
Stephano filio Petri de Chorna contra egregium Bertholdh Eldreboh de Monyorokerek et alio intrasciptoa inquisicionis relatoria. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino eorum 
metuendissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino debitas ac 
devotas cum perpetua fidelitate. Litteras vestre serenitatis inquisitorias noveritis nos sumpma cum obediencia 
recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Panonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis egregii Stephani filii Petri de Chorna, 
quomodo Pertoldus Eldreboh de Monyorokerek in yeme, cuius iam tercia instaret revolucio annualis, 
possessiones ipsius exponentis Saagh, Albo, Walpo, Keczel et Lipoldfalwa vocatas in comitatu Castriferrei 
existentes habitas minus iuste et indebite pro se occupasset et occupatis uteretur eciam de presenti; item 
Pankyrher de Zalonak in anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo quandam 
possessionem dicti exponentis Newsidel vocatam, in dicto comitatu Castriferrei habitam similiter minus iuste et 
indebite pro se occupasset et occupatam teneret eciam de presenti potencia mediante in preiudicium et dampnum 
eiusdem exponentisb \manifestum/. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Petrus de Swran aut Ladislaus Zepthe sin Gregorius 
de eadem seu Nicolaus de Bewd sive Iohannes vel Nicolaus de eadem Bewd aliis absentibus homo noster ab 
omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre personali 
presencie fideliter rescribatis. Datum feria quinta proxima post festum Assumpcionis Beate Marie Virginis 
gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo. [1458. aug. 17.] 
 Unde nos mandatis vestre serenitatis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato 
Ladislao de Zepthe, homine eiusdem vestre serenitatis nostrum hominem, videlicet fratrem Egidium sacerdotem, 
socium nostrum conventualem ad premissam inquisicionem peragendam nostro pro testimonio fidedignum 
duximus transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, quomodo ipsi feria 
quinta proxima post festum Decollacionis Beati Iohannis Baptiste [1458. aug. 31.] in dicto comitatu 
Castriferrei pariter procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, videlicet nobilibus et 
ignobilibus ac alterius cuius〈vis〉 status et condicionis hominibus dicti comitatus palam et occulte diligenter 
inquirendo omnia premissa et quevis premissorum sic et eatenus rescivissent, prout vestre serenitati dictum 
extitisset et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia continet prescriptarum. Datum secundo die diei 
inquisicionis, anno Domini supradicto. [1458. szept. 1.] 
 
a Utána kihúzva: ad octavas.     b Utána kihúzva: valde magnum. 
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623.) 1458. október 1. (66.) 
 
A pannonhalmi konvent bizonyítja, hogy Mátyás király parancsára Márkházai János fia Berecket a Komárom 
megyei Egyházastany és Márokháza birtokok között fekvı Királygyepe nevő szántókba királyi adomány címén 
ellenmondás nélkül bevezették. 
 
Hártya, plicáján függıpecsét zsinórja. DL 74505. Átírása Mátyás király 1467. április 29-én kiadott oklevelében: DL 74507. 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus et futuris, 
presencium noticiam habituris salutem in salutis omnium largitore. Ad universorum tam presencium, quam 
futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos litteras introductorias et statutorias serenissimi 
principis et domini, domini Mathie Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. regis, domini nostri naturalis 
graciosissimi pro parte Briccii filii Iohannis de Markhaza nobis preceptorie loquentes debita cum reverencia 
sumpmaque cum obediencia recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Cum nos consideratis fidelitatibus et fidelium serviciorum 
meritis fidelis nostri Briccii filii Iohannis de Markhaza per eum, uti didicimus, primum sacre huius regni nostri 
Hungarie corone et expost nostre maiestati sub locorum et temporum varietate cum omni fidelitatis constancia 
exhibitis et impensis, totum et omne ius nostrum regium, si quod in triginta sex terris arabilibus Kyralgepe 
vocatis, inter possessiones Eghazasthany et Markhaza, in dicto comitatu Kamaroniensi existentes habitis 
qualitercunque haberemus, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet sub suis veris metis et 
antiquis limitibus premissis, sicut prefertur, stantibus et se habentibus memorato Briccio de Markhaza suisque 
heredibus et posteritatibus universis vigore aliarum litterarum nostrarum donacionalium exinde confectarum1 
imperpetuum contulerimus velimusque eundem in dominium earundem per nostrum et vestrum homines 
legittime facere introduci. Ideo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis 
hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iohannes aut alter Iohannes Zellyl neve Nicolaus Gadachy de 
eadem sive Michael de Weresthew an Paulus de Gellye vel Laurencius de Olcha aliis absentibus homo noster ad 
facies predictarum terrarum arabilium vicinis et commetaneis earundem universis inibi convocatis et presentibus 
accedendo introducatque prefatum Briccium in dominium earundem statuatque easdem eidem nomine iuris 
nostri regii simul cum dictis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet premisse nostre donacionis titulo sibi 
incumbenti perpetue possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem 
contra annotatum Briccium nostrum personalem in presenciam ad terminum competentem racionem 
contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum 
et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus 
terminoque assignato eidem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, in vigilia festi Beati 
Bartholomei apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo. [1458. aug. 23.] 
 Nos itaque mandatis ipsius domini nostri regis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prefato Nicolao Gadachy de Zellyl, homine eiusdem domini nostri regis nostrum hominem, videlicet religiosum 
fratrem, Iohannem sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissam introductionem et statucionem 
faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis 
concorditer retulerunt, quomodo ipsi sabbato proximo post festum Exaltacionis Sancte Crucis proxime preterito 
[1458. szept. 16.] ac aliis diebus ad id aptis et sufficientibus ad facies predictarum triginta sex terrarum 
arabilium, inter possessiones Eghazasthany et Markhaza, in dicto comitatu Kamaroniensi existentes habitarum, 
iuxta regni consuetudinem ad sacram coronam eiusdem regni consequenterque regiam serenitatem legittime 
devolutarum presentibus ibidem Iohanne de Olcha et Anthonio de Geller inibi convocatis accessissent et ipsum 
Briccium de Markhaza in dominium earundem introduxissent statuissentque easdem eidem cum cunctis earum 
utilitatibus et pertinenciis premisse regie donacionis titulo sibi incumbenti perpetuo possidendas nullo 
contradictore pro tunc penitus inibi et neque tandem in nostri presencia apparente, legittimis tandem tribus 
diebus et horis ibidem in facie predictarum triginta sex terrarum arabilium moram continuam faciendo. In cuius 
rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine 
roboratas eidem duximus concedendas. Datum sedecimo die diei introductionis et statucionis predictarum, anno 
Domini supradicto, [1458. okt. 1.] presentibus venerabilibus et religiosis viris Petro custode, Sebastiano 
priore, Emerico cantore ceterisque fratribus et dominis Deo devotis in Dei ecclesia regi iugiter famulantibus 
sempiterno. 
 
1 Mátyás király 1458. augusztus 23-án kelt adománylevele: DL 74504. 
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624.) 1458.október 13. elıtt (67.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Pápai Antal fia György, Meggyesi Zeke János személyében ügyvédet vall. 
 
Ügyvédvalló oklevél emítése Zala megye 1458. október 13-án kelt oklevelében. A Guary cs. levéltárában egykor volt eredetije jelenleg 
lappang. Kiadása: HO I. 355–357. (231). 
 
... feria sexta proxima post festum Beati Dionisii martiris proxime preteritum [1458. okt. 13.] ... Iohannes 
Zeke de Meggyes pro ipso Georgio (sc. filio Anthonii) de Papa cum procuratoriis litteris conventus ecclesie 
Sancti Martini Sacrimontis Pannonie in nostra (sc. comitatus Zaladiensis) exurgendo presenciam ... 
 
 

625.) 1458. október 21. (68.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Guti Országh Mihály nádornak, hogy megkeresılevele alapján Gyır megyében 
tudományvételt tartott, ahol Pál csorna prépost panaszát a gyıri káptalan nagynyúli jobbágyainak és Erdélyi 
István kanonoknak hatalmaskodásairól, valamint hogy a gyıri káptalan Szutor birtokát a csornai konvent tilta-
kozása ellenére éli, igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 40 III 4/13 (Sopron 5481) (DF 265092). Külzet:  Domino palatino. Pro honorabilibus et 
religiosis dominis, fratribus Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna contra honorabile capitulum ecclesie Iawriensis et alium 
intrascriptum ad octavas festi Epiphaniarum Domini nunc venturas inquisicionis, ammonicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Magnifico domino, Michaeli Orzagh de Gwth regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino ipsorum 
honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum. Vestra 
noverit magnificencia, quod nos litteras vestras inquisitorias, amonitorias, evocatorias et insinuatorias nobis 
preceptorie loquentes sumpma cum reverencia recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Michael Orzagh de 
Gwth regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis 
religiosorum dominorum, fratrum Pauli prepositi et conventus ecclesie de Chorna, quomodo hiis proxime 
evolutis diebus Dominicus et Laurencius dicti Chwkaz ac Valentinus et Briccius dicti Was, iobagiones 
honorabilis capituli ecclesie Iauriensis, in porcione eiusdem possessionaria NagNywl vocata commorantes ex 
consensu, voluntate ac permissione dominorum de eodem capitulo manibus armatis ad promontorium vinearum 
dictorum exponencium veniendo, ubi Gregorium de Zenthgyergh familiarem ipsorum exponencium, pro custodia 
dicti montis vinearum accedentem invadendo ac plures ictus sagittarum in eum emittendo et eundem inter vineas 
et vites hincinde circumfugando multa dampna ex ipsis vineis et vitibus fecissent, et tandem Gregorium de 
Zenthgyergh ibidem interimere voluissent, nisi fuge presidio idem evadere valuisset. Insuper honorabilis 
dominus Stephanus, Erdly dictus, canonicus dicte ecclesie Iawriensis similiter ex consensu et voluntate dictorum 
dominorum de capitulo Iawriensis manibus armatis super quosdam iobagiones ipsorum exponencium, puta 
Martinum, Benedictum et Blasium de Zwthor, in possessione ipsorum exponencium Barathy vocata residentes 
irruendo ac eosdem iobagiones ipsorum vineas vindemiantes tensa balista ac emissione unius sagitte interficere 
voluisset, si iidem se defendere non valuissent; preterea, licet alias idem capitulum ecclesie Iawriensis quodam 
acquisito titulo in dominium predicti predii Zwthor appellati se introduci et statuifacere voluisset, in personaque 
predictorum conventus et prepositi ecclesie de Chorna, necnon quorundam aliorum huiusmodi statucioni 
contradictionis velamine obviatum extitisset, tamen idem capitulum non obstando huiusmodi contradictioni se in 
plenum dominium et possessionem dicti predii Zwthor intromittendo omnes proventus et utilitates tam vinorum, 
quam fruguum, predio de eodem provenire solitos a tempore dicte contradictionis, inhibicionis, statucionis 
pretactea usque in presenciarum et presertim anno in presenti levasset et percepisset,b levaretque et perciperet de 
presenti potencia mediante in preiudicium antelatorum exponencium et iuris derogamen valde magnum. Super 
quo vestras amicicias presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Petrus vel Demetrius aut Barla de Koromzo sin Petrus Magnus seu Blasius de Nema 
sive Iacobus de Masly neve Thomas de Babod aliis absentibus homo noster scita premissorum mera veritate ad 
prenominatos capitulum, necnon dominum Stephanum Erdli, canonicum dicte ecclesie Iawriensis accedendo 
amoneat eosdem, ut ipsi super dictis novis actibus potenciariis, per ipsos modo antelato dictis exponentibus 
illatis et irrogatis, iuxta vim et formam generalis novi decreti Pesthiensis congruam1 impendere debeant 
satisfactionem, qui si fecerint, bene quidem, alioquin evocet ipsos capitulum et dominum Stephanum canonicum 
ecclesie Iawriensis predicte contra antelatos dominos prepositum et conventum ad octavas festi Epiphaniarum 
Domini nunc venturas [1459. jan. 13.] nostram in presenciam, racionem premissorum reddituros efficacem 
litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, prenominatos iobagiones ipsorum eisdem statuere 
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committendo, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi termino predicto coram nobis compareant sive non, nos ad 
partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quid iuri videbitur expediri. Et post hec ipsorum 
inquisicionis, ammonicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum nominibus evocatorum et statuere 
commissorum octavas ad easdem nobis amicabiliter rescribatis. Datum in Wagh, feria quarta proxima post 
festum Beati Dyonisii martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo. [1458. okt. 
11.] 
 Unde nos mandatis ipsius vestre magnificencie in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prefato Thoma de Babod, homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem, Valentinum 
sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio duximus 
transmittendum fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, quodc \predictus 
homo vester presente dicto nostro testimonio/ feria secunda proxima ante festum Beati Luce ewangeliste 
proxime preteritum [1458. okt. 16.] in comitatu Iauriensi procedendo ab omnibus, quibus decuisset et 
licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus 
palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et eatenus facta et 
perpetrata fore rescivisset, prout vestre magnificencie dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum 
vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Factaque huiusmodi inquisicione amonuisset prefatum capitulum 
ecclesie Iawriensis et Stephanum Erdely, canonicum dicte ecclesie Iawriensis \contra prefatos exponentes/ verbo 
vestro, dixissetque et commisisset eisdem, ut ipsi super dictis novis actibus potenciariis, per ipsos modo antelato 
dictis exponentibus illatis et irrogatis, iuxta vim et formam generalis novi decreti Pesthiensis congruam 
impendere deberent satisfactionem, qui id facere recusassent, ob hoc eodem die eundem capitulum et Stephanum 
Erdelid ac \prescriptos/ iobagiones ipsorum eisdem statuere committendo de porcione ipsorum possessionaria, in 
dicta NagNywl habita ad prescriptas octavas festi Epiphaniarum Domini proxime venturas [1459. jan. 13.] 
vestram magnificencie evocasset in presenciam, racionem premissorum reddituros efficacem litis pendencia, si 
qua foret inter ipsos, non obstante, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi in dicto termino coram eadem vestra 
magnificencia compareant sive non, eadem ad partis comparentis instanciam id faceret in premissis, quid iuri et 
iusticie videretur expedire. Datum sexto die diei inquisicionis, ammonicionis, evocacionis et insinuacionis 
premissarum, anno Domini supradicto.2 [1458. okt. 21.] 
 
Hátán: [...] cum eorundem. 
 
a Utána még egyszer kiírva.     b Az eredetiben: perciperet.     c Utána kihúzva: ipsi.     d Utána kihúzva: in porcionem ipsorum. 
 
1 DRH 1458–1490. 97–98.     2 Ugyanebben az ügyben, ugyanezen királyi emberek felsorolásával intézett megkeresést Guti Országh Mihály 
nádor zárt formában 1458. október 11-én a vasvári káptalanhoz és kért vizsgálatot — de idézést nem [Csornai konv. mlt. 40 III 4/14 (Sopron 
5479) (DF 265090)]. A megkeresılevél hátlapi feljegyzése: Homo palatinalis Barla de Koromzo, noster magister Petrus. Inquisicio in 
comitatu Iauriensi feria tercia post Martini. [1458. nov. 14.] Datum VI die. [1458. nov. 19.] 
 
 

626.) 1458. december 2. (69.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Guti Országh Mihály nádornak, hogy megkeresılevele alapján Sopron megyében 
tudományvétellel Pál csornai prépost panaszát Asszonyfalvai néhai Ost fiainak Keresztúr birtokon elkövetett 
hatalmaskodásairól igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 41 III 8/10 (Sopron 5480) (DF 265091). Külzet:  Domino palatino. Pro venerabili Paulo 
preposito de Chorna et conventu loci eiusdem contra Franciscum Osth de Azzonfalva et alios intrascriptos inquisicionis relacio. 
 
Magnifico viro, domino Michaeli Orchagh de Gwth regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino et 
amico eorum honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oracionum suffragia 
devotarum. Litteras vestre magnitudinis nobis directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie Michaelis Orchagh de 
Gwth, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis 
venerabilis et religiosorum virorum, domini fratris Pauli prepositi et conventus ecclesie de Chorna, quod licet 
egregii Franciscus et Ladislaus, filii condam Ladislai Osth de Azzonfalva, necnon venerabilis dominus Nicolaus, 
prepositus cathedralis ecclesie Strigoniensis, frater ipsorum carnalis nuper, videlicet circa festum Penthecostes 
proxime preteritum [1458. máj. 21.] pari et concordi voluntate cum ipsis preposito et conventu terras arabiles 
ad singulas mansiones iobagionales tam ipsorum prepositi et conventus, quam eorundem Francissci et fratrum 
suorum, in possessione Kerezthwr vocata residentes equanimiter inter se divisissent, tamen memorati Franciscus, 
Ladislaus et dominus Nicolaus prepositus, nescitur quo motivo ducti, quasdam tres particulas terrarum arabilium 
et fenilium Gyarmaty, Kepees et Keresfwlde appellatas consequenterque porciones eorundem exponencium in 
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eisdem terris habitas pro se ipsis occupassent occupatisque uterentur eciam de presenti eosdem exponentes de 
dominio dictarum trium particularum terrarum excludendo. Preterea Gallus de Symony, famulus ipsorum 
Francissci Osth et fratrum suorum una cum Michaele Parvo famulo suo in festo Beati Mathei apostoli et 
ewangeliste proxime preterito [1458. szept. 21.] Iohannem Sartorem, Benedictum, necnon Thomam filium 
Simonis et Ladislaum, iobagiones dictorum prepositi et conventus in dicta possessione Kerezthwr commorantes, 
in quodam nemore ipsis exponentibus cum antedictis Francisco et fratribus suis ad utendum communem fructus 
silvestres colligentes reperiendo ex speciali commissione et voluntate prefatorum Francissci et Ladislai ac 
domini Nicolai prepositi ipsos ibidem captivando et ad possessionem Vasarosfalu vocatam, porcionem scilicet 
eorundem Francissci et fratrum suorum inpulisset, honestasque dominas consortes iobagionum dictorum 
exponencium verbis illicitis et vituperiosis pertractassent et, quo ipsorum placuisset voluntati, abire permisisset; 
hiis minime contentus memoratus Gallus de Simony modo simili cum prefato Michaele Parvo, famulo suo 
similiter ex commissione et voluntate iam fatorum Francissci et fratrum suorum prefatum Thomam filium 
Simonis iobagionem ipsorum causancium in dicta Kerezthwr residentem nullis suis culpis demeritis in silva, ad 
possessionem Vasarosfalu predictam pertinenti, eisdem preposito et conventui cum dicto Francissco et fratribus 
eiusdem communi, ligna pro edificio domus per ipsum dominum prepositum de Chorna eidem data secantem 
reperiendo diris vulnerum et verberum plagiis affecisset verbisque vituperiosis et maledictionibus ipsum 
dehonestando, insuper eundem Thomam cum curru et bobus suis captivando ad dictam possessionem 
Wasarosfalu deduxisset et, quo eorum placuisset voluntati, abire permisisset potencia mediante in preiudicium et 
iuris derogamen eorundem exponencium valde magnum. Super quo vestras amicicias presentibus petimus 
diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Gregorius de Pothiond 
sive Dominicus aut Ladislaus de eadem sin Paulus an Ladislaus de Ladon vel Valentinus de Damanya aliis 
absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, 
quam tandem nobis amicabiliter rescribatis. Datum in Vagh, in festo Beate Cecilie virginis, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo. [1458. nov. 22.] 
 Nos itaque peticionibus vestre magnificencie satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prefato Paulo de 
Ladon, homine vestro unum ex nobis, videlicet fratrem Valentinum presbiterum ad premissam inquisicionem 
faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis 
uniformiter retulerunt, quod ipsi feria secunda proxima ante festum Beati Andree apostoli proxime preteritum 
[1458. nov. 27.] in comitatu Soproniensi procedendo ab omnibus, 〈quibus〉 decuisset et licuisset, nobilibus 
videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis hominibus palam et oculte diligenter inquirendo 
omnia premissa et premissorum singula sic et eatenus facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout vestre 
magnitudini dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia continet prescriptarum. 
Datum sexto die diei inquisicionis premissarum, anno Domini supradicto.1 [1458. dec. 2.] 
 
1 Ugyanebben az ügyben jelentett Ország Mihály nádor megkeresésére a Nicolaus de Wadasfalva szolgabíró feria secunda proxima ante 
festum Sancti Nicolai confessoris [1458. dec. 4.] tartott vizsgálatáról annak 15. napján [1458. dec. 18.] zárt formában Sopron megye 
Rábaköz járása [DL 15295 (Acta eccl. 36 45); újkori másolata: Csornai konv. mlt. 32 III 10 (Sopron 5482) (DF 265093)]. 
 
 

627.) 1458. december 28. (70.) 
 
A pannonhalmi konvent bizonyítja, hogy Gúti Országh Mihály nádor megkeresésére Szapi Bálintot a Gyır me-
gyei Felsıszapon levı három és fél, valamint az Alsószapon levı másfél jobbágytelek birtokába, melyek a néhai 
Szapi Jakab fia Györgyrıl szállottak Bálintra, bevezették. 
 
Hártya, plicáján függıpecsét zsinórjával. DL 15301 (NRA 442 3). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presencium noticiam habituris salutem in salutis largitorem. Ad universorum tam presencium, quam 
futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos litteras introductorias et statutorias magnifici 
domini Mychaelis de Gwth regni Hungarie palatini et iudicis Comanorum, domini nostri honorandi pro parte 
Valentini de Zaap nobis amicabiliter loquentes debita cum reverencia recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Michael de Orzagh de 
Gwth regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona 
Valentini de Zaap, quomodo ipse in dominium quarundam trium sessionum et medii in Felsewzap, necnon unius 
sessionis et similiter medii in Alsozap possessionibus vocatis, in comitatu Iawriensi existentibus habitarum, que 
condam Georgii filii Iacobi de eadem Zap prefuissent, ipsum certo iuris titulo concernencium legittime vellet 
introire. Super quo vestras amicicias presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Michael aut Clemens vel David de Ewrken aliis absentibus homo noster ad 
facies prenominatarum possessionum Felsewzap et Alsozap vocatarum vicinis et commetaneis earundem 
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universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo introducat prefatum Valentinum de Zaap in 
dominium dictarum sessionum iobagionalium et mediarum statuatque easdem eidem cum cunctis ipsarum 
utilitatibus et pertinenciis iure sibi incumbenti perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores 
vero, si qui fuerint, evocet ipsos contra antelatum Valentinum nostram in presenciam ad terminum competentem 
racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec ipsarum introductionis et statucionis seriem cum 
contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni 
intererunt, nominibus terminoque assignato nobis amicabiliter rescribatis. Datum in Wagh, sabbato proximo post 
festum Sancti Andree apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo. [1458. dec. 
2.] 
 Nos itaque amicabilibus peticionibus ipsius domini Michaelis de Gwth regni Hungarie palatini in 
omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato Michaele de Ewrken, homine eiusdem domini nostri 
palatini nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Valentinum sacerdotem, socium nostrum conventualem 
ad premissam introductionem et statucionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, 
qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, quomodo ipsi feria quarta proxima post festum 
Concepcionis Beate Marie Virginis proxime preteritum [1458. dec. 13.] ac aliis diebus ad 〈id〉 aptis et 
sufficientibus ad facies predictarum trium sessionum et medii in Felsewzap, necnon unius sessionis et similiter 
medii in Alsozap possessionibus, in antedicto comitatu Iauriensi existentibus habitarum, que condam Georgii 
filii Iacobi de eadem Zap prefuissent, iuxta regni consuetudinem in ipsum devoluta existeret presentibus Iohanne 
filio Michaelis, Blasio Jasyb de Alsozap, Iohanne filio Sebastiani, Anthonio Sebastiani de Fewlsezap et Stephano 
Rezewlches de Dyeneszap inibi convocatis accessissent et ipsum Valentinum de Zap in dominium predictarum 
trium sessionum et medii in Fewlsezap et unius sessionis et similiter medii in Alsozap possessionibus vocatis 
introduxissent statuissentque easdem eidem cum cunctis earum utilitatibus et pertinenciis iure sibi incumbenti 
perpetue possidendas nullo contradictore pro tunc penitus inibi et neque tandem in nostri presencia apparente, 
legittimis tamen diebus et horis ibidem in facie prescriptarum sessionum in sepelatis possessionibus habitarum et 
suarum utilitatum moram continuam faciendo. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras 
nostras pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eidem duximus concedendas. Datum sedecimo 
die diei introductionis et statucionis predictarum, anno Domini supradicto, [1458. dec. 28.] presentibus 
venerabilibus et religiosis viris Michaele priore, Petro custode et Emerico cantore ceterisque dominis et fratribus 
devotis in Dei ecclesia regi iugiter famulantibus sempiterno. 
 
 

628.) 1459. április 24. (71.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Döbrentei Tamás zágrábi érsek, valamint testvérei, Himfi László, Lırinc és Imre a 
Zala megyei Szerdahely, Deszics, Gutorfölde, Hahót és Kisfalud birtokokban birtokolt részeiket Dereskei Dara-
bos Lászlónak és Pápai Györgynek négyszáz aranyforintért elzálogosították. 
 
Átírás Guti Ország Mihály nádor 1462. február 25-én kelt oklevelében: SNA, Esterházy cs. cseszneki ágának lt.: Oklevelek és iratok 17 24 
(DF 282062). Eredetileg pátens volt. 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus significando, quibus 
expedit, universis, quod reverendus in Christo pater, dominus Thomas de Debrenthe episcopus ecclesie 
Zagrabiensis, dominus et prelatus noster ac egregii Ladislaus, Laurencius et Emericus filii Hym de dicta 
Debrenthe, fratres eiusdem domini Thome episcopi coram nobis personaliter constituti sunt confessi in hunc 
modum, quomodo ipsi totales porciones eorum, in possessionibus Zerdahel, Dezych, Gwtorfelde, Haholth et 
Kysfalwd vocatis, in comitatu Zaladiensi existentibus habitas egregiis Ladislao Darabus de Dereske ac Georgio 
de Papa pro quadringentis florenis auri puri, iusti et veri ponderis, plene ipsis persolutis obligassent et 
impignorassent obligaruntque et impignorarunt coram nobis tali modo, quod quandocunque ipsi temporum in 
processu huiusmodi quadringentos florenos auri prefatis Ladislao Darabos et Georgio de Papa persolvere 
possent, extunc ipsi eisdem domino Thome episcopo, Ladislao, Laurencio et Emerico dictas porciones 
possessionarias remittere debeant et teneantur sine omni strepitu iuris; assummendo nichilominus prefati 
dominus Thomas episcopus ac Ladislaus, Laurencius et Emericus memoratos Ladislaum Darabos et Georgium 
de Papa usque tempus redempcionis eorundem in pacifico dominio prenotatarum porcionum possessionariarum 
contra quoslibet impetitores, causidicos et actores propriis ipsorum laboribus et expensis conservare harum 
nostrarum litterarum vigore et testimonio mediante. Datum in festo Beati Georgii martiris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. [1459. ápr. 24.] 
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629.) 1460. május 22. (72.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Kisdémi Ágoston fia György a Veszprém megyei Bedege birtokon lévı fél jobbágy-
telkét tizenegy aranyforintért elzálogosítja Bedegei Péter fia Miklósnak és ennek fiainak, Jakabnak és Balázsnak. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 44939 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Georgius filius 
Augustini de Kysdym coram nobis personaliter constitutus onera omnium fratrum et consanguineorum suorum 
super se assumpmendo dixit et sponte confessus est in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam suis 
necessitatibus ipsum ad presens urgentibus evitandis porcionem suam possessionariam, in possessione Bedege, 
puta medietatem unius sessionis, in comitatu Wesprimiensi existentem habitam cum omnibus utilitatibus et 
pertinenciis ad eandem medietatem sessionis spectantibus et pertinere debentibus Nicolao filio Petri de dicta 
Bedege ac Iacobo et Blasio, filiis eiusdem pro undecim florenis auri, veri et iusti ponderis pignori obligasset, 
ymmo impignoravit coram nobis eo modo, ut dum et quum prefatus Georgius filius Augustini dictam porcionem 
possessionariam a prefatis Nicolao et filiis eiusdem redimere vellet aut posset, tunc ipsi Nicolaus et filii eiusdem 
rehabita ipsarum pecunia omni crastinacione seclusa eidem Georgio absque omni calumpnia remittere debeant et 
teneantur, promittendo idem Georgius prescriptos Nicolaum et filios eiusdem infra tempus redempcionis in 
pacifico domynio ipsius porcionis possessionarie contra quosvis impetitores indempniter conservare propriis suis 
laboribus et expensis. Ad que se partes prescripte sponte obligarunt coram nobis testimonio presencium 
mediante. Datum in festo Ascensionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo. [1460. 
máj. 22.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Nicolaus de Bedege. XL solvit. A pecsét alatt: Assecurator Anthonius Madaraz de Kisdym. 
 
 

630.) 1461. (73.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára [...] tudományvételt tartva Örkényi Péter és 
Kelemen panaszát a Sandrinus fia Domonkos, [...] Imre [...] által [...] elkövetett hatalmaskodásokról igaznak 
tudta meg. 
 
Erısen hiányos papír, melynek csak az elsı harmada-negyede van meg, hátán zárópecsét töredéke. DL 98181 (Tabula provincialis, Acta post 
advocatos 24 120). Az oklevélre ceruzával rávezetve: 1461. Külzet:  [...]wrken et [...] ac [...] festi Beati [...] evocacionis [...]. 
 
Serenissimo principi et domino, domino [...] conventus monasterii Sancti Martini Sac[...] serenitatis 
inquisitorias, evocatorias et insinuatorias [...]: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Cr[...] dicitur nobis in personis Petri de Ewrken et 
Cle[mentis...] quasdam terras arrabiles ipsorum exponencium, in ip[...] habitando prosequi minus iuste 
occupasset et occup[...] ligna silvarum annotatorum exponencium penitus [...] duo litteralia instrumenta et 
terciam reambula[...] exponencium reddere minime curasset, nec curaret de [...] certas terras arabiles dictorum 
exponencium inter [...] Iawriensi ipsos iure perpetuo concernentes perarrari et [...] eciam de presenti potencia 
mediante; demum hiis non [...] preteritum pavanes dictorum exponencium in possessione [...] revolucio unam 
feram ipsorum exponencium in pre[...] insuper malum malo accumulari unum equum [...] ipsis exponentibus 
plus quam sexingentos florenos auri dampn[...] valde magnum. Item in vigilia Nativitatis [...] dictorum Petri et 
Clementis de eadem Ewr[...] apprehendere potuisset mox et [...] interivisset [...] exponentis erga se teneret 
tenendaque eciam de [...] quam trecentorum florenorum auri dampna intulisset in [...] elapsum Iohannes de 
Wertes annotatos exp[...] more predonico depulisset et quod maius est [...] ipsorum exponencium verbis illicitis 
ac turpibus d[...] exponentibus intulisset potencia mediante in preiudicium [...] mandamus, quatinus vestrum 
mittatis hominem pro [...] sew Michael et Petrus de eadem aut Thom[...] sive Lucas [...] Iohannes, Laurencius 
sive [...] evocet prefatos Dominicum Sandrini, Emericum [...] contra annotatos exponentes ad octavas festi [...] 
racionem de premissis reddituros efficacem litis pen[...] dicto termino coram eadem nostra speciali presencia [...] 
iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inqui[...] ut fuerit expediens eidem nostre speciali presencie [...] 
Beati Iohannis Baptiste, anno Domini millesimo qu[...] 
 [...] homine vestre serenitatis unum ex nobis, videlicet [...] ad premissa peragenda nostro [...] 
transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad [...] quod ipsi in festo Beati [...]a ab omnibus quibus [...] fuisset, 
nobilibus videlicet et ignobilibus ac al[...] comitatus hominibus palam [...] inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum [...]ata fuisse et rescivissent [...] extitisset maiestati et quemadmodum tenor litterarum [...]ictarum; 
hiis habitis idem ho[...] dicto nostro testimonio presente die eadem prefatos [...] Anthonium Posar dictos [...] 
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Ewrken, necnon Iohannem de Vertesy in [...] annotatos Petrum de Ewr[...] Clementem filium eiusdem de eadem 
ad octavas [...] nunc affuturas in eiusdem vestre serenitatis specialem evocassent presenciam, racionem de 
pre[...] inter ipsos, non obstante insinuassentque ibidem eisdem, ut sive ipsi in dicto termino coram [...] sive non, 
eadem ad partis comparentis instanciam id faceret in premissis, quod iuri videbitur exp[...] evocacionis et 
insinuacionis premissarum, anno Domini supradicto. 
 
a Utána kihúzva: in porcione ipsorum in dicta possessione Ewr[ken ...] 
 
 

631.) 1461. január 6. (74.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Gyimóti Tamás, Demeter fia Mátyus és Mihály fia Sebestyén a Veszprém megyei 
Vanyola birtokukat ötven forintért eladják Szentiványi Jakab fia Mártonnak. 
 
Hártya, plicáján függıpecséttel. DL 44962 (MNM Törzsanyag — Kisfaludy cs. lt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus tenore presencium 
significando, quibus expedit, universis, quod nobiles Thomas, necnon Mathyws filius condam Demetrii de 
Gymolth et Sebastianus filius condam Michaelis de eadem, iidem vero onera et quelibet gravamina omnium 
fratrum et proximorum suorum, si in infrascriptis persistere nollent, super se assumendo coram nobis 
personaliter constituti per eosdem sponte ac benivole confessum extitit pariter et relatum in hunc modum, 
quomodo ipsi totalem possessionem ipsorum Wanyola vocatam, in comitatu Wesprimiensi existentem et habitam 
cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, 
campis, fenetis, pascuis, silvis, nemoribus, rubetis, virgultis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, molendinis et 
locis molendinorum, montibus, vineis et vinearum promontoriis, vallibus, collibus, aliis eciam quibusvis 
utilitatum integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, ad eandem possessionem spectantibus et pertinere 
debentibus sub suis veris et antiquis metis et limitibus existentibus egregio Martino filio condam Iacobi de 
ZenthIwan et per eum suis heredibus et posteritatibus universis pro quinquaginta florenis auri puri, ab eodem 
prius habitis et receptis dedissent atque vendidissent, ymmo dederunt et vendiderunt nostri in presencia iure 
perpetuo et irrevocabiliter tenedam, possidendam pariter et habendam; assumendo nichilominus prefati Thomas, 
Mathyws et Sebastianus iam dictum Martinum de ZenthIwan et ipsius superstites in pacifico dominio iam dicte 
possessionis contra quoslibet impetitores, causidicos et actores tenere et defendere propriis suis laboribus et 
expensis. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras pendentis et autentici sigilli 
nostri munimine roboratas eidem Martino et ipsius successoribus duximus concedendas. Datum in festo 
Epiphaniarum Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. [1461. jan. 6.] 
 
 

632.) 1461. február 26. (75.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Veszprém megyében tudományvételt tartott, 
ahol Ajkai Leonárd, Péter fia Imre és Péter, valamint Benedek és Imre panaszát a lövöldi perjel ordólövöldi 
népeinek Ajka és Alaprennek birtokokon elkövetett hatalmaskodásairól igaznak tudta meg. 
 
Foltos, szakadt papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 66278 (Thaly cs. lt. 208). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro Leonardo de 
Ayka et aliis intrascriptis contra religiosum priorem ecclesie Beati Michaelis archangeli et conventum loci eiusdem ac alios intrascriptos 
inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino 
ipsorum gracioso conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino. Perpetua cum 
fidelitate litteras eiusdem vestras inquisitorias nobis preceptorie loquentes et directas sumpma cum reverencia 
accepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Panonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis fidelium nostrorum Leonardi de 
Ayka, Benedicti, Emerici, Petri filii Petri, Benedicti, Georgii de eadem Ayka, quomodo circa festum Nativitatis 
Beati Iohannis Baptiste proxime preteritum [1460. jún. 24.] religiosus frater, prior ecclesie Sancti Michaelis 
archangeli de Leweld et conventus loci eiusdem missis et destinatis Gregorio comite de Leveld, Dominico de 
Gewmewre, Gregorio [de Nywl, Paulo de Wytha,] Anthonio de Koronthal, Briccio de Varyas, Urbano ac Mathia 
de Thapolcza, Matheo de Bwdwary et Nicolao Litterato de Thard [familiaribus, item Step]hano Soos, Petro Iary, 
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Iohanne Molnar, Petro Gerwgh, Lamperto Balog, Luca Iacobi, Thoma Valentini, Gregorio Azthal, Thoma Buda, 
Iohanne Zalay, Ladislao Gara, Fabiano et Paulo filiis Stephani, Dionisio et Gregorio Bardos, Iohanne Fazakas, 
Demetrio Rasthas, altero Demetrio et Alberto fabris Dominico Som, Michaele Byro, Georgio Chapo, Barnaba, 
Thome, Petro Zabo, Emerico Byther, Anthonio Zewch, Iohanne Alch, altero Iohanne Zekeres, Clemente parvo, 
Paulo Dany, Clemente et Anthonio filiis Stephani, Iohanne Emerici, Alberto, Dominico filiis Georgii fabri in 
Nagyleweld, item Stephano magno, Georgio filio eiusdem, Michaele Mathie, Gregorio, Martino et Benedicto 
filiis Francissci, Clemente filio Egidii, Blasio Vekas, Dominico filio Pauli, Gregorio Darabos, Valentino Martini, 
Michaele Andree, Anthonio Perechke, Petro Darabus, Emerico Zenthes, Benedicto filio eiusdem, Martino Doba, 
Dominico Zenthes, Uldrico, Fabiano, Dyonisio filio eiusdem, Lamperto Zenthes, Michaele Zabo, Valentino 
fratre eiusdem, Paulo Uldrici, Stephano Vetres, Iacobo Bikas, Georgio Kun, Iacobo Kozas, altero Iacobo Mathie, 
Petro Ladas, Martino Varga, Iohanne, Nicolao, Georgio Mathie, Francissco Varga, Symone Ladas, Mathia Seres, 
Thoma Iacobi, Dominico Kapas, Emerico Zekeres, Stephano Kelw, Sebastiano Fabro, Elia similiter Fabro, 
Thoma et Alberto Posa dictis, Thoma et Georgio Kapas dictis, Anthonio, Aniano Oryas, Emerico Hamy, 
Emerico Kosa, altero Emerico Galli, Petro filio eiusdem, Barnaba villico, Valentino Kys, Andrea Bothos, 
Georgio Stephani, Martino [fratre eiusdem], Iohanne Keeky, Marko, Emerico et Urbano filiis Dyonisii in 
Ordoleweld populis et iobagionibus ipsorum in dictis possessionibus commorantibus [manibus] armatis et 
potenciariis ad possessionem ipsorum exponencium Ayka predictam, in comitatu Wesprimiensi habitam 
universa fena falcata, fere ad ducenta falcastra se extendentia de quodam prato ipsorum exponencium Aykaylaz 
vocato intra [veras metas] eiusdem possessionis Ayka predicte existente deportare ac quendam Barnabam 
Thaladi dictum, iobagionem eorundem exponencium ibidem repertum dire et acriter verberari fecissent, duos 
equos eiusdem ab eodem aufferendo deportassent et, quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent; hiis non 
contenti tempore in eodem quendam Iohannem Somogy, similiter iobagionem dictorum exponencium in facie 
eiusdem prati repertum captivari, captum dire vinculari [vinculatum]que in quadam silva derelictum uno die et 
duabus noctibus ipsorum in vinculis tenuissent, demum circa festum Beati Michaelis archangeli proxime 
preteritum [1460. szept. 29.] iidem prior et conventus ecclesie Sancti Michaelis archangeli de dicta Leweld 
quasdam terras arabiles et silvas ac quoddam pratum iuxta fluvium Thornawyze adiacens, intra veras metas 
predii Alaprennek vocati, in eodem comitatu Wesprimiensi existentis habitas minus iuste indebiteque seipsis 
occupari fecissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super 
quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Georgius filius Luce de Ayka aut Gregorius Bak de eadem vel Vincencius de Olaz sin 
Blasius de Balda seu Michael de Zeurchek sive Blasius Bors de eadem neve Gregorius Chorum de Deuecher 
aliis absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, 
quam tandem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Trinchin, sabbato proximo post festum 
Circumcisionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. [1461. jan. 3.] 
 Unde nos mandatis eiusdem [...] in omnibus obtemperare cupientes, ut tenemur, unum ex nobis, 
videlicet fratrem Georgium sacerdotem una cum prefato Gregorio Chorum de Deuecher homine vestro ad 
premissa rescienda nostro pro testimonio misimus fidedignum, iidem ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, 
quomodo ipsi feria quinta proxima post festum Beate Scolastice virginis proxime preteritum [1461. febr. 12.] 
in comitatu Wesprimiensi predicto procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, omnia 
premissa et quevis premissorum singula sic facta fuisse fore et perpetrasse rescivissent, quemadmodum vestre 
dictum extitisset serenitati et prout tenor litterarum vestrarum per omnia contineret predictarum. Datum decimo 
quinto die diei inquisicionis predicte, anno Domini supradicto.1 [1461. febr. 26.] 
 
1 Ugyanebben az ügyben jelentett Mátyás király — idézést is elrendelı — parancsára a — pannonhalmi konvent számára is megjelöltek 
közül — Georgius filius Luce de Ayka királyi ember által az in festo Beate Agnetis virginis et martiris [1461. jan. 21.] tartott vizsgálatról 
és idézésrıl annak harmadik napján [1461. jan. 23.] zárt formában a veszprémi káptalan [DL 66276 (Thaly cs. lt. 207)]; valamint a 
Gregorius Bak de Ayka megyei küldött által feria quarta proxima ante festum Beati Anthonii confessoris [1461. jan. 14.] tett eljárás 15. 
napján [1461. jan. 28.] szintén zárt formában Veszprém megye [DL 66277 (Thaly cs. lt. 210)]. 
 
 

633.) 1461. november 10. (76.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Perecskei Gergely fia Sebestyén testvérei Balázs és Imre nevében is apját Perecskei 
Gergelyt és anyját Erzsébetet néhai Perecskei Demeter és fia Jakab perecskei (pölöskei) birtokának elidegeníté-
sétıl eltiltja. 
 
Vízfoltos papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 44995 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Sebastianus filius 
Gregorii de Perechke nostram personaliter veniendo in presenciam sua ac Blasii et Emerici fratrum suorum 
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carnalium in personis per modum protestacionis nobis significare curavit in hunc modum, quomodo ipsi id 
percepissent, quod prefatus Gregorius de dicta Perechke, pater ac nobilis domina Elizabeth vocata, consors ipsius 
Gregorii, mater scilicet ipsorum onus et gravamen ipsorum in se ipsos assumpmendo quandam sessionem [...] 
quattuor iugera terras arabilium in possessione Perechke prefata et in t[erritorio ...]dem in comitatu Wesprimiensi 
existentis habitas, que alias condam Demetrii de dicta [...] et Iacobi filii eiusdem prefuissent, sine consensu et 
voluntate ipsorum, scilicet exp[...] vendidissent et ab ipsis alienassent in preiudicium et iuris eorum derogamen 
valde magnum. [...] huiusmodi protestacione idem Sebastianus sua ac, quorum supra, nominibus et in personis 
annotatum Gregorium patrem ipsorum facie ad faciem coram nobis repertum, prefatam vero dominam Elizabeth, 
matrem ipsorum tanquam absentem ab huiusmodi onerum ipsorum in se ipsos reassumpcione fassioneque et 
dicte sessionis ac predictarum terrarum arabilium vendicione, alienacione et perpetuacione, item omnes et 
singulos tam nobiles, quam ignobiles ab empcione, occupacione seque in dominium earundem statui factione ac 
fructuum et utilitatum percepcione seu percipi factione quomodolibet factis vel fiendis prohibuit contradicendo 
et contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis testimonio presencium mediante. Datum feria tercia 
proxima ante festum Beati Martini episcopi et confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo primo. [1461. nov. 10.] 
 
 

634.) 1461. december 20. (77.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Csáfordi Dombó László és fia Imre ekli birtokrészüket Böki Bekes Ulriknak hét 
forintért elzálogosítják. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 44997 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Ladislaus Dombo 
dictus de Chafford ac Emericus filius eiusdem coram nobis personaliter constituti fassi sunt in hunc modum, 
quod ipsi totaliter porciones suas, in possessione Ekl existentes cum universis utilitatibus, ad ipsas pertinentibus, 
Udarlico Bekes dicto de Beek pro septem florenis auri inpignorasset, ymmo inpignoravit coram nobis tali modo, 
quod quum predicti Ladislaus et Emericus filius eiusdem dicte possessionis redimendo facultas subpetent, extunc 
prefatus Wdarlicus rehabita prius sua pecunia absque omni difficultate eisdem remittere et resignare teneatur; 
assumpmendo nichilominus eundem Wdarlicum in predictis possessionibus et iuribus terrarum contra quosvisa 
impetitores propriis suorum laboribus et expensis medio tempore conservare testimonio presencium mediante. 
Datum in dominica ultima Adventus Domini, anno millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. [1461. 
dec. 20.] 
 
a Az eredetiben: quovis. 
 
 

635.) 1462. március 23. (78.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Csornai István, felesége Katalin, Csornai Péter felesége Byntel és Csornai István 
gyerekei László, János, Hermina, Katalin és Krisztina nevében Mátyás királyt a Vas megyei Lipótfalva, Alhó, 
Wolfau, Sáh és Kecelfalva birtokok eladományozásától, Monyorókeréki Elderbach Bertoldot pedig azok új ado-
mány címen történı elkérésétıl, valamint elfoglalásától eltiltja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 100697 (Batthyány cs. lt.: Acta antiqua, Sáh 1 9 63). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Sebastianus 
Bachy in personis Stephani de Chorna ac nobilium dominarum Katherine eiusdem Stephani et Bynthl, Petri de 
dicta Chorna consortum, item Ladislai et Iohannis filiorum ac puellarum Heremine, Katherine et Cristine, 
filiarum ipsius Stephani ad Chorna nostram veniendo in presenciam per modum protestacionis et inhibicionis 
nobis significare curavit in hunc modum, quod prout ipsi percepissent, magnificus Pertholdus Eliderboh de 
Monyarokerek possessiones ipsorum exponencium Lypolthfalwa, Alho, Balfo, Spag et Keczelfalwa vocatas, 
omnino in comitatu Castriferrei existentes habitas cum omnibus ipsarum utilitatibus et pertinenciis quibuslibet a 
serenissimo principe, domino Mathia Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. rege, domino nostro naturali 
sibi ipsi nove donacionis titulo donari, impetrari et conferri fecisset in preiudicium et dampnum prefatorum 
exponencium valde magnum. Unde facta huiusmodi protestacione memoratus Sebastianus in personis, quorum 
supra, prefatum dominum nostrum regem, dominum nostrum naturalem a collacione, donacione et provisione 
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prescriptarum possessionum prefatorum exponencium, in dicto comitatu Castriferrei habitarum et aliarum 
cunctarum utilitatum earundem, item prefatum dominum Pertholdum Eliderboh, alias eciam quoslibet, 
cuiuscunque condicionis sint et existant homines ab impetracione ac sibi ipsis provisione occupacioneque et sibi 
ipsis appropriacione prefatarum possessionum usuque fructuum et quarumlibet utilitatum earundem percepcione 
sew percipi factione seque ipsos quovis quesito sub colore in dominium earundem intromissione et sibi ipsis 
statui factione qualitercunque factis vel fiendis prefatus Sebastianus Bachy in personis, quorum supra, nominibus 
publice contradixit et manifeste prohibuit coram nobis testimonio presencium mediante. Datum feria tercia 
proxima ante dominicam Letare, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. [1462. 
márc. 23.] 
 
 

636.) 1462. május 17. (79.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Veszprém megyében tudományvételt tartott, 
ahol a Sárosdi (Teveli) Bertalan gyerekeinek, Jánosnak, Balázsnak, Gergelynek, Magdolnának és Ilonának, 
valamint Sárosdi Mihály fia Miklós és János fia István nevében elıadott panaszt Ágoston gyıri püspök familiári-
sainak Sárosd birtokon elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta meg és a püspököt a király elé idézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 102545 (Batthyány cs. lt.: Heimiana 515). Külzet:  Speciali presencie domini regis. Pro Iohanne et 
Blasio filiis Bartholomei de Sarusd contra reverendum in Christo patrem Augustinum episcopum ecclesie Iauriensis, ad tricesimum 
secundum diem diei evocacionis, exhinc fiende computando inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino 
ipsorum graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia 
devotarum perpetua cum fidelitate. Litteras vestre serenitatis inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis 
preceptorie loquentes et directas sumpma cum obediencia recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis fidelium nostrorum Iohannis, Blasii 
et Gregorii filiorum ac puellarum Magdalene et Elene filiarum Bartholomei de Sarosd, necnon Nicolai filii 
Michaelis et Stephani filii condam Iohannis de eadem Sarosd, quomodo reverendus in Christo pater, dominus 
Augustinus episcopus ecclesie Iauriensis pro factis ad huc tempore condam Bronis, pro tunc castellani in Kezew, 
regnum Hungarie spoliantis predictum Bartholomeum in causam attrahendo taliter, qualiter in octavis festi Beati 
Georgii martiris proxime preteritis [1461. máj. 1.] quasdam litteras sentencionales contra decretum dicti regni 
nostri Hungarie emanatas adversus ipsum Bartholomeum asportasset, vigore cuius hiis proximis diebus, videlicet 
circa festum Annunciacionis Beate Marie Virginis proxime preteritum [1462. márc. 25.] nedum 
possessiones et bona dicti Bartholomei, sed et prefatorum exponencium, in causam minime attractorum missis et 
destinatis magistro Iohanne Waswary canonico eiusdem ecclesie Iauriensis ac Iohanne Werthes, Andrea filio 
Bartholomei et Blasio filio Stephani de Symonhaza ac universis familiaribus et iobagionibus suis, in possessione 
sua Yenew commorantibus ad domus ac curias pretactarum exponencium, in eadem possessione Sarosd habitas 
ibique confractis hostiis domorum et scriniis, omnia bona ipsorum exponencium et iobagionum simul cum 
litteris et litteralibus instrumentis, prelibatas possessiones eorum tangentibus ac pecoribus et pecudibus ipsorum 
et iobagionum eorum spoliari et asportari et, quo sue placuisset voluntati, fecisset, dampnum preter ipsas litteras 
et litteralia instrumenta ducentorum florenorum auri ipsis inferendo potencia mediante in preiudicium dictorum 
exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Matheus de Kezy vel Nicolaus de Haba aut 
Anthonius de Hamy sive Georgius Abran de Kezy sin Mathias de eadem neve Aldor de Gych vel Iohannes de 
Chab an Gregorius de Gych predicta aliis absentibus homo noster scita prius premissorum mera veritate evocet 
prefatum dominum Augustinum episcopum ac magistrum Iohannem Waswary et alios prenominatos contra ipsos 
exponentes ad tricesimum secundum diem diei evocacionis exhinc fiende computando nostram specialem in 
presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, 
insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto coram eadem nostra speciali presencia compareant 
sive non, eadem ad partis comparentis instanciam absque alicuius prorogacionis consideracione id faciet in 
premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem 
cum nominibus evocatorum terminum ad predictum eidem nostre speciali presencie fideliter rescribatis. Datum 
Albe Regalis, tercio die post festum Pasche Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo 
secundo. [1462. ápr. 20.] 
 Unde nos mandatis ipsius vestre serenitatis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato 
Gregorio de Gych homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem, Iohannem sacerdotem, socium 
nostrum conventualem ad premissa peragenda nostro pro testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem 
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exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt eo modo, quod ipsi feria sexta proxima post festum Beati 
Georgii martiris proxime preteritum [1462. ápr. 30.] in comitatu Wesprimiensi simul procedendo ab 
omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis 
dicti comitatus hominibus palam et occulte de premissis diligenter inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum singula sic facta fore rescivissent, quemadmodum vestre dictum extitisset serenitati et prout tenor 
litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Qua inquisicione sic facta idem homo vestre serenitatis 
dicto nostro testimonio presente die in eodem ad possessiones Thapolczafew, Symonhaza, Roman et KysEch 
accessissent, ibique eosdem dominum Augustinem episcopum in eadem Thapolczafew, Andream et Blasium in 
Symonhaza, Iohannem Werthes in Roman, officiolatu scilicet suo et Iohannem Waswary in KysEch, quemlibet 
eorum de porcione sua, in iam dictis possessionibus habita contra annotatos Stephanum filium ac Luciam filiam 
Iohannis de Thewel ad tricesimum secundum diem diei evocacionis exinde fiende [1462. máj. 31.] in vestram 
specialem evocasset presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter 
ipsos, non obstante, insinuassetque ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto coram eadem vestra speciali 
presencia compareant sive non, eadem ad partis comparentis instanciam absque omni consideracione 
prorogacionis ulterioris id faciet in premissis, quod dictabit ordo iuris. Datum decimo octavo die diei 
inquisicionis, evocacionis et insinuacionis premissorum, anno Domini supradicto. [1462. máj. 17.] 
 
 

637.) 1462. július 20. (80.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Veszprém megyében tudományvételt tartott, 
ahol Ajkai Leonárd és Miklós fia Benedek panaszát, miszerint a lövöldi konvent ellenében Alaprennek birtok 
ügyében tett köztudományvételrıl a veszprémi káptalan a tényállással ellenkezıleg, a konvent érdekében adott ki 
oklevelet, igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét foltja. DL 66285 (Thaly cs. lt. 216). Külzet:  Personali presencie domini regis. Pro Leonardo de Ayka et Benedicto 
filio Nicolai de eadem contra fratrem priorem et conventum ecclesie de Leweld inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino eorum 
naturali gracioso conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia perpetua cum 
fidelitate. Litteras eiusdem vestre serenitatis inquisitorias recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Panonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis fidelium nostrorum Leonardi de Ayka 
ac Benedicti filii Nicolai de eadem, quomodo ipsi, ut actores ab una contra religiosos fratrem priorem et 
conventum ecclesie de Leweld, veluti in causam attractos partibus ab altera iuxta nostram iudiciariam 
commissionem racione cuiusdam predii seu terre AlapRennek vocate quintodecimo die festi Beati Michaelis 
archangeli proxime preteriti [1461. okt. 13.] mediantibus nostro regio et capituli ecclesie Wesprimiensis 
hominibus quandam attestacionem eiusdem communis inquisicionis per vicinos et commetaneos ac nobiles 
comprovinciales comitatus Wesprimiensis facere et exequi habuissent, et licet ipsi vicini et commetanei dicti 
comitatus pro parte dictorum actorum illac adducti et congregati actionem ipsorum exponencium realiter et 
perfecto modo fassi et per omnia attestati extitissent, tamen annotati Georgius de Kyskarad noster regius et 
magister Paulus de Rekas canonicus ecclesie Wesprimiensis ipsius capituli homines ad premissam execucionem 
faciendam transmissi excogitata quadam dolositatis astucia et inquietate inductioneque et subordinacione ac 
favore dictorum prioris et conventus de Leweld ac Nicolai Litterati de Thard procuratoris eorundem, factum et 
celebratum in litteris dicti capituli Wesprimiensis superinde relatoriis1 omnino pro parte dictorum prioris et 
conventus ecclesie de Leweld et non dictorum actorum attestatos fore asserendo conscribi et emanari fecissent in 
preiudicium iuris dictorum exponentis et dampnum valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter 
precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iacobus 
Litteratus de Chegle aut Petrus de Zwrchwk vel Nicolaus de Oroz aliis absentibus homo noster ab omnibus, 
quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre personali presencie 
fideliter rescribatis. Datum Bude, feria tercia proxima ante festum Visitacionis Beate Marie Virginis gloriose, 
anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. [1462. jún. 29.] 
 Et iuxta earundem continenciam una cum prescripto Nicolao de Oroz homine vestre serenitatis unum ex 
nobis, puta religiosum fratrem Iohannem sacerdotem ad premissam inquisicionem fideliter peragendam nostro 
pro testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, ut ipsi in 
festo Divisionis apostolorum proxime preterito [1462. júl. 15.] in comitatu Wesprimiensi procedendo ab 
omnibus, quibus decuisset et licuisset, talem scivissent certitudinis veritatem, sicuti vestre dictum fuisset 
serenitati et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Datum sexta die 
termini prenotati, anno Domini supradicto. [1462. júl. 20.] 
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1 A veszprémi káptalannak az október 13-i köztudományvételrıl jelentı, 1461. október 16-án kiadott zárt formájú oklevele: DL 66284 (Thaly 
cs. lt. 213). 
 
 

638.) 1462. július 22. (81.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Pálóczi László országbírónak, hogy megkeresésére Ajkai Leonárd és Miklós fia 
Benedek panaszát a lövöldi perjel familiárisainak és erdılövöldi, valamint tapolcai jobbágyainak Leonárd sze-
mélye ellen elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta meg és a perjelt az ügyben megidézte. 
 
Elején szakadozott papír, hátán zárópecsét töredékével. DL 66286 (Thaly cs. lt. 217). Külzet:  Domino regi. Pro nobilibus Leonardo de Ayka 
et Benedicto filio Nicolai de eadem contra religiosum fratrem priorem et conventum ecclesie de Leweld ad octavas festi Beati Iacobi apostoli 
nunc venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Magnifico viro [...] serenissimi principis [...] Dei gracia regis Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino et amico 
eorum honorando conventus [...] Pannonie oraciones et honoris continuum augmentum. Noveritis nos litteras 
vestras recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie [...] Pannonie comes Ladislaus de Palocz iudex curie 
serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. amiciciam paratam cum 
honore. Dicitur nobis in personis nobilium Leonardi de Ayka et Benedicti filii Nicolai de eadem, quod cum ipse 
Leonardus pridem, videlicet quintodecimo die duodecimi diei festi Beati Iacobis apostoli in anno proxime 
transacto preteriti [1461. júl. 15.] pro exaudiendis certis iuramentalibus deposicionibus iobagionum religiosi 
fratris prioris et conventus ecclesie de Leweld iuxta iudiciariam commissionem personalis presencie domini 
[nostri] regis in dicta Leweld fieri debentibus accessisset, tunc annotatus frater prior et conventus dicte ecclesie 
de Leweld, nescitur quo [...] spiritu missis et destinatis Gregorio comite de dicta Leweld, Dominico de 
Gumewrw, G[...] de Nywl, Paulo de Wytha, Anthonio de Koronthal, Briccio de Waryas, Urbano ac Mathia de 
Thapolcza, Matheo de Budwary ac Nicolao Litterato de Thard familiaribus, item Stephano Saus, Petro Iary, 
Iohanne Molnar, Petro Gewrwy, Lamperto Balog, Luca Iacobi, Thoma Valentini, Gregorio Azthal, Thoma Buda, 
Iohanne Zalay, Ladislao Garay, Fabiano et Paulo filii Stephani, Dyonisio et Gregorio Bardos, Iohanne Fazakas, 
Demetrio Rostas, altero Demetrio et Alberto fabris, Dominico Som, Michaele Byro, Georgio Chapo, Barnaba, 
Thome, Petro Zabo, Emerico Byther, Anthonio Zwch, Iohanne Alch, altero Iohanne Zekeres, Clemente Parvo, 
Paulo Dany, Clemente et Anthonio filiis Stephani, Iohanne Emerici et Dominico filiis Georgii Fabri in 
NagyLeweld, item Stephano Magno, Georgio filio eiusdem, Michaele Mathie, Gregorio, Martino et Benedicto 
filiis Francissci, Clemente filio Egidii, Blasio Wekas, Dominico filio Pauli, Gregorio Darabos, Valentino Marti-
ni, Michaele Andree, Anthonio Perechkey, Petro Darabos, Emerico Zenthes, Benedicto filio eiusdem, Martino 
Doba, Dominico Zenthes, Wldrico Fabro, Dyonisio filio eiusdem, Lamperto Zenthes, Michaele Zabo, Valentino 
fratre eiusdem, Paulo Uldrici, Stephano Vekes, Iacobo Bykas, Georgio Kwn, Iacobo Kopaz, altero Iacobo 
Mathei, Petro Ladas, Martino Varga, Iohanne, Nicolao, Georgio Mathie, Francisco Varga, Symone Ladas, 
Mathia Seres, Thoma Iacobi, Dominico Kopaz, Emerico Zekeres, Stephano Kywllew, Sebastiano Fabro, Elia 
similiter Fabro, Thoma et Alberto Posa dictis, Thoma et Georgio Kapaz dictis, Anthonio et Anyano Oryas, 
Emerico Hamy, Emerico Kosa, altero Emerico Galli, Petro filio eiusdem, Barnaba villico, Valentino Parvo, And-
rea Bothos, Georgio Stephani, Martino fratre eiusdem, Iohanne Kwky, Marco, Emerico et Urbano filiis Dyonisii 
in ErdewLeweld, item Gallo et Gregorio, Paulo Fabris, Bartholomeo Kalmar, Matheo, Iohanne, Benedicto 
Thapolczay, Anthonio Bakay, Georgio Zewlde, Iohanne Fabro, Paulo Nyrew, Nicolao Zabo, Gregorio Fabro et 
Anyano aliisque quampluribus iobagionibus in Thapolcza commorantibus, qui manibus armatis et potencialiter 
in ipsum exponentem irruendo ibidemque rothas currus dicti exponentis deponendo et eiciendo redasque 
equorum, ipsum currum trahencium dissecando et nisi defensio certorum proborum affuisset, eundem ibidem 
interimere fecissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super 
quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Michael de Zewrchwk aut Stephanus vel Anthonius de Ikland sin Blasius de Bolde 
sew Gregorius Bak de Ayka sive Georgius de eadem neve Vincencius de Oraz an Gregorius Pethenye de Nema 
cew Gregorius Ispan de Azzonfalwa neve Francisscus de eadem aliis absentibus homoa regius scita prius 
premissorum mera veritate prelibatos fratrem priorem et conventum ecclesie de Leweld et alios predictos nobiles 
contra annotatum Leonardum exponentem ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas [1462. aug. 1.] 
regiam evocet in presenciam, racionem de premissis redditurum et predictos iobagiones eisdem statuere 
committendo litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuandoque ibide eisdem, ut sive ipsi 
octavis in eisdem coram dicto domino rege compareant sive non, nos ad partis comparentis instanciam id 
faciemus in premissis, quod iure videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et 
insinuacionis seriem, ut fuerit expediens cum evocatorum et statuere commissorum nominibus octavas ad 
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easdem domino regi fideliter rescribatis. Datum Bude, feria sexta proxima post festum Visitacionis Virginis 
gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. [1462. júl. 9.] 
 Et iuxta earundem continenciam una cum prenominato Gregorio Ispan de Azzonfalva, homine regio 
unum ex nobis, videlicet religiosum fratrem Georgium sacerdotem ad premissa fideliter peragenda nostro pro 
testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, ut ipsi in 
festo Sancti Alexi confessoris proxime preterito [1462. júl. 17.] in comitatu Iauriensi procedendo ab omnibus, 
quibus incubui{sse}t talem scivissent certitudinis veritatem, sicuti domino regi dictum extitisset et 
quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Quibus peractis die eadem idem 
homo regius \dicto nostro testimonio presente/ prenominatos fratrem priorem et conventum ecclesie de Leweld 
in possessione ipsorum \Nywl/b vocatac contra annotatum Leonardum exponentem ad octavas festi Beati Iacobi 
apostoli nunc venturas [1462. aug. 1.] regiam evocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros, 
iobagiones ipsorum prioris et conventus prenotatos eisdem statuere committendo litis pendencia, si qua foret 
inter ipsos, non obstante, insinuassent ibidem eisdem, ut sive ipsi in dictis octavis coram dicto domino rege 
compareant sive non, vos ad partis comparentis instanciam id facietis in premissis, quod dictaverit ordo iuris. 
Datum sexto die termini prenotati, anno Domini supradicto. [1462. júl. 22.] 
 
Hátlapi feljegyzés: A(ctor) personaliter, i(n causam attractus) Iauriensis. Solvit. 
 
a Utána kihúzva: noster.     b Alatta kihúzva: Barath.     c Utána kihúzva: et alios predictos nobiles familiares eorundem. 
 
 

639.) 1463. március 26. (82.) 
 
A pannonhalmi konvent Nórápi György fia Antal felvallásához kiküldte embereit, akik elıtt Gyırben a káptalan 
kanonokjainak jelenlétében Antal az elsı feleségének, Magdolnának hitbére és jegyajándéka címén a Gyır me-
gyei Beziben ıt és fiát Domonkost illetı minden birtokjogát, valamint négy koromzói erdırészét a gyıri székes-
egyházban alapított Szent Ágoston oltárnak adományozza. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. GyEL, Gyıri kápt. mlt. Cth. X 790 (DF 278070). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod cum nos ad 
instantem et legittimam peticionem nobilis Anthonii filii Georgii Norapy de Koromzo alias de Papa religiosos 
dominum Andream custodem eiusdem ecclesie nostre et Gregorium, fratres nostros conventuales ad 
infrascriptam fassionem audiendam nostris pro testimoniis fidedignos duxissemus transmittendos, qui tandem ad 
nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt isto modo, quod cum ipsi in festo Annunciacionis Beate Marie 
Virginis proxime preterito [1463. márc. 25.] ad civitatem Iauriensem consequenterque domum Nicolai Iaxa, 
ubi pro tunc idem Anthonius fuisset constitutus accessissent, tunc ipse Anthonius onera et gravamina Dominici 
filii sui et aliorum proximorum super se assumpmendo, astante eciam sibi nobili domina Elena consorte sua et 
infrascripte fassioni benivolum consensum pariter et assensum coram eisdem nostris testimoniis, necnon 
honorabilibus dominis Michaele lectore et vicario, Martino custode, Paulo archidiacono Mosoniensi et Blasio de 
Kermend canonicis dicte ecclesie Iauriensis talem fecisset fassionem, quod ipse matura deliberacione prehabita 
totum et omne ius suum et dicti Dominici filii sui, racione dotum et resparaffernalium condam nobilis domine 
Magdalene prioris consortis sue, filie scilicet olym Iacobi filii Stephani de Wagh de porcione possessionaria 
eiusdem condam Iacobi in predio Bezy in comitatu Iauriensi existenti habita, ipsis Anthonio et Dominico filio 
suo iuxta regni consuetudinem provenire debencium, item quatuor particulas silve sue intra metas dicte 
possessionis Koromzo, penes fluvium Marchzal a parte meridiei existentis habitas, que dudum condam nobilis 
Sebastiani filii Nicolai, fratris uterini condam domine Elene, sororis ipsius Anthonii prefuissent et in ipsos 
Anthonium et Dominicum filium suum pleno iure forent devolute, cum cunctis utilitatibus ad dictum ius 
dotalicium et particulas silve ab antiquo spectantibus ob salutem anime sue et parentum suorum in perpetuam 
elemosinam rectoratui altaris Beati Augustini episcopi et confessoris, nunc per reverendum in Christo patrem et 
dominum, dominum Augustinum episcopum Iauriensem locique eiusdem comitem perpetuum in dicta ecclesia 
sua Iauriensi fundati eiusdemque altaris futuris rectoribus iure perpetuo et irrevocabiliter possidendas, tenendas 
et habendas dedisset, donasset et assignasset nullum ius nullamque iuris proprietatem iam in posterum sibi et suis 
heredibus in premissis iure dotalicio et particulis silvarum reservando, sed totum ius et dominii proprietatem 
dictorum iuris dotalicii et silvarum in prenotatum altare Beati Augustini et eiusdem rectores plenaria 
transsferendo; retulisset nichilominus idem Anthonius Norapy, quod si ipsi ante hec qualitercunque in quibusvis 
locis capitularibus sew conventualibus aut alias ubicunque super premissis iuribus dotaliciis, necnon particulis 
silvarum qualitercunque fecisset fassionem, eandem quo ad omnes suos articulos et clausulas revocasset, 
universas eciam litteras super premissis qualitercunque emanatas et confectas vanas, cassas et frivolas ac 
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exhibitoribus earundem nocituras reliquisset, ad quorum fassiones presentes litteras nostras memoriales prefato 
Anthonio de Norap duximus concedendas. Datum secundo die predicti festi Annunciacionis Beate Marie 
Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tercio. [1463. márc. 26.] 
 
 

640.) 1464. február 14. (83.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Péci Patha Domonkos felesége nevében Domonkost a Gyır megyei Borba, Péc és 
Tét birtokok felett való végrendelkezéstıl és másokat ezek elfogadásától eltiltják. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 108029=DL 61707/a (Kisfaludy cs. lt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Iacobus Ladislai 
de Hard ad nostram veniendo presenciam nomine et in persona nobilis domine Elyzabeth vocate, consortis 
Dominici Patha de Peecz eundem Dominicum Patha, dominum et maritum ipsius domine Elyzabeth a legacione 
et testamentaria disposicione possessionum Borba, Peecz predicta et Theth, in comitatu Iauriensi existencium, 
alios vero quoslibet a recepcione, occupacione, detencione seque ipsos in dominium earundem quovis quesito 
sub colore intromissione fructuumque et quarumlibet utilitatum earundem percepcione vel percipi factione factis 
vel fiendis publice et manifeste nomine et in persona, quibus supra, prohibuit contradicendo et contradixit coram 
nobis inhibendo harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum in festo Beati Valentini 
martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. febr. 14.] 
 
 

641.) 1464. február 14. után (84.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Ispán Gergely Felpéci Domonkos özvegyét, Erzsébetet Borba birtok felének a gyıri 
káptalan részére történı eladásától eltiltja. 
 
Újkori tartalmi kivonat. GyEL, Gyıri kápt. mlt., Feudáliskori iratok, fasc. I. anni 1642. 
 
Gregorius Ispany filius predicti Petri Ispany aeque donatorii contra Elizabetham relictam Dominici de FülPech, 
portionem Borbensem ratam quippe alteram eiusdem possessionis medietatem, Gregorium Ispany iure 
successorio et haereditario contingentem, Augustino episcopo1 et capitulo Iauriensi vendere volentem in 
conventu Sancti Martini prohibet. 
 
1 Salánki Ágoston gyıri püspök 1465. végén halt meg. Vö. Gyıregyházmegyei almanach. Schematizmus dioecesis Jaurinensis. Gyır, 1968. 
39–40. 
 
 

642.) 1464. április 27. (85.) 
 
A pannonhalmi konvent Guti Ország Mihály nádor megkeresésére Pápai Antal fia Györgyöt és fiát Balázst a 
Gyır megyei Mezıszerecsen birtokába új adomány címén bevezette. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. ŠObA Nitra, Komárom m. lt.: Acta iuridica antiqua, Oklevelek 63 II 18 (DF 261495). Kiadása: Alapi, 
Komáromvármegye 81–82. (55), a megkeresılevél uo. 80–81. (54). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus tenore presencium 
significantes, quibus expedit, universis, quod nos litteras magnifici viri, domini Michaelis Orzagh de Gwth regni 
Hungarie palatini et iudicis Comanorum, domini nostri honorandi introductorias pariter et statutorias, nobis 
amicabiliter transmissas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Michael Orzagh de 
Gwth, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis 
Georgii filii Anthonii de Papa et Blasii filii eiusdem, quomodo ipsi in dominium cuiusdam predii 
Mezewzerechen, alio nomine Marthonzerechen vocati, in comitatu Iauriensi existentis, quod alias condam 
Dominici filii condam Michaelis Fewldwra dicti de eadem Mezewzerechen prefuisset, ac iuris regii in eodem 
habiti, ipsos nove regie donacionis titulo concernentis legitime vellent introire. Super quo vestram amiciciam 
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presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Ladislaus vel Barnabas filii Nicolai de Nagecz sin Albertus de Hoal neve Blasius de Nema sive Nicolaus Nemes 
de Assonfalwa aliis absentibus homo noster ad faciem prescripti predii Mezewzerechen ac iuris regii in eodem 
habiti vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legitime convocatis et presentibus accedendo introducat 
prefatos Georgium filium Anthonii de predicta Papa ac Blasium filium eiusdem in dominium eiusdem predii 
consequenterque predicti iuris regii in eodem habiti statuatque idem eisdem premisse nove regie donacionis 
titulo ipsis incumbenti perpetuo possidendum, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, 
evocet ipsos contra annotatos Georgium de Papa et Blasium filium eiusdem nostram in presenciam ad terminum 
competentem racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis 
seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse 
statucioni intererunt, nominibus terminoque assignato nobis amicabiliter rescribatis. Datum Bude, feria quarta 
proxima post dominicam Iudica, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. márc. 
21.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus ipsius domini palatini semper obtemperare cupientes, ut tenemur, 
una cum prefato Nicolao Nemes de Assonfalwa homine eiusdem inter alios specialiter nominato nostrum 
hominem, videlicet religiosum fratrem Elyam sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissas 
introductionem et statucionem faciendas nostro pro testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad 
nos reversi nobis concorditer retulerunt, quod idem homo dicti domini palatini eodem testimonio nostro presente 
feria quinta proxima post dominicam Quasi modo proxime preterita [1464. ápr. 12.] ad facies pretacti predii 
Mezewzerechen, alio nomine Marthonzerechen consequenterque iuris regii in eodem habiti, in dicto comitatu 
Iauriensi existentis habiti, Paulo et Michaele de Zerechen, Blasio Bakony, Iohanne, Gregorio et Elya Zabo dictis, 
Gregorio Therek, Benedicto filio Iacobi et Valentino filio Gregorii de Bolda ac Benedicto et Dominico de 
Thakachy vicinis et commetaneis eiusdem inibi legitime convocatis et presentibus accessissent introduxissentque 
[eosdem] Georgium filium Anthonii de Papa et Blasium filium eiusdem in dominium eorundem statuisse〈n〉tque 
i〈i〉dem eisdem cum cunctis eorundem utilitatibus et pertinenciis quibuslibet premisse nove donacionis titulo 
perpetuo possidendum nullo penitus contradictore tam in facie dicti predii, quam nostri in presencia apparante 
legittimis diebus et horis ibidem in facie dicti predii perseverando. In cuius rei firmitatem presentes litteras 
nostras patentes autentici sigilli nostri conventualis munimine roboratas eisdem Georgio de Papa et Blasio filio 
eiusdem duximus concedendas. Datum sedecimo die diei introductionis et statucionis premissarum, anno Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. ápr. 27.] 
 
 

643.) 1464. május 23. (86.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Pozsony megyében a pozsonyi káptalan pa-
naszát Pamkircher András pozsonyi ispánnak a vereknyei vámtized jogtalan visszatartásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 19 380 (DF 228075). Külzet:  Personali presencie domini regis. Pro honorabili 
capitulo ecclesie Posoniensis inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. regi, domino 
ipsorum naturali graciosissimo conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia 
devotarum perpetua cum fidelitate. Noverit vestra serenitas nos litteras vestras inquisitorias nobis directas ea, 
qua decuit, reverencia recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis fidelium nostrorum, honorabilis 
capituli ecclesie Posoniensis, quomodo egregius Andreas Pankirher comes Posoniensis decimam partem 
cuiusdam tributi eiusdem capituli in Wereknye exigi soliti, eisdem dominis de capitulo provenire debentis ab eo 
tempore, quo prefatus Andreas Pawmkirher honore dicti comitatus usus fuisset prefatis dominis reddere et 
restituere recusasset recusaretque eciam de presenti in preiudicium et dampnum ac derogamen iurium ipsorum 
manifestum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Iacobus de Sap sin Iohannes Penzes de Ianyak seu Georgius de 
Kwkwmezew sive Iohannes Parvus de Rethe neve Iacobus de Ilka aut Iohannes Ban de eadem aliis absentibus 
homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem 
nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria sexta proxima post festum Beati Marci 
ewangeliste, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. ápr. 27.] 
 Nos itaque mandatis ipsius vestre serenitatis in omnibus semper obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prefato Iohanne Ban de Ilka, homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem, Ladislaum 
sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa vestra mandata fideliter peragenda nostro pro testimonio 
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transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis retulerunt eo modo, quod ipsi feria secunda 
proxima post festum Penthecostes [1464. máj. 21.] in comitatu Posoniensi simul procedendo ab omnibus, 
quibus decens et opportunum fuisset, nobilibus et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus palam et oculte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic 
facta fuisse rescivissent, prout vestre dictum extitisset serenitati et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per 
omnia contineret prescriptarum. Datum tercio die diei execucionis prenotate, anno Domini supradicto.1 [1464. 
máj. 23.] 
 
1 Ugyanebben az ügyben jelentett és idézett is a secundo die festi Penthecostes [1464. máj. 21.] tett eljárásról annak hatodik napján 
[1464. máj. 26.] zárt formában a gyıri káptalan, aki mellett — a pannonhalmi konvent számára is megnevezettek közül — a királyi 
ember Iohannes Ban de Ilka volt [SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 19 379 (DF 228074)]. — Mátyás király, ugyancsak a pozsonyi káptalan érde-
kében sabbato proximo post festum Beati Marci ewangeliste [1464. ápr. 28.] küldött iktatási parancsot a gyıri káptalannak a fentebbi 
királyi emberek megnevezésével, akik közül szintén Iohannes Ban de Ilka járt el in vigilia festi Penthecostes [1464. máj. 19.] amirıl 
annak 16. napján [1464. jún. 4.] jelentett a gyıri káptalan [SNA, Pozsonyi kápt. mlt. R 3 99 (DF 228371)]. 
 
 

644.) 1464. május 23. (87.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Pozsony megyében tudományvételt tartott, 
ahol a pozsonyi káptalan panaszát Bazini Gróf Györgynek a káptalan Botszeg nevő birtokán, valamint bizonyos 
dunai halászóhelyein elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 6 194 (DF 228054). Külzet:  Personali presencie domini regis. Pro honorabili 
capitulo ecclesie Posoniensis inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino 
ipsorum naturali gracioso conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia 
devotarum perpetua cum fidelitate. Noverit vestra serenitas nos litteras vestras inquisitorias nobis directas sum-
ma cum honore recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis fidelium nostrorum, honorabilium 
dominorum canonicorum et totius capituli ecclesie Posoniensis, quomodo hiis temporibus disturbiorum, tempore 
videlicet {quo} condam serenissimi principis domini Alberti regis magnificus Georgius Groff de Bozyn 
quandam possessionem ipsorum et ecclesie Posoniensis Bothzegh vocatam, in comitatu Posoniensi existentem, 
contra vim iurium ipsorum a predicto condam domino Alberto rege extra hoc regnum sibi ipsi impetrasset et ad 
eandem se oculte statui et introduci fecisset; preterea modo simili unam ipsorum dominorum ex Posoniensi 
insulam, silvam in se continentem et fluvium Danubii iuxta possessionem ipsorum propriam Kewrmesd 
vocatam, in eodem comitatu sitam absque omni lege a manibus eorundem dominorum exponencium occupasset 
occupatasque non solum uteretur, sed eciam aliis pro magno precio ligna de eadem venderet, eandem sic desolari 
faciendo populosque et iobagiones ipsorum dominorum in insula et silva repertos diris vulnerum et verberum 
plagis affecisset; eo non contentus in anno, cuius iam quarta instaret revolucio, idem dominum Georgius aquas 
seu lacunas sive clausuras usonum et aliorum piscium, in fluvio Danubii ad possessiones ipsorum dominorum 
exponencium, puta Wasarwth et Nyarasd pertinentes piscari et exinde quinquaginta tres usones et multa alia 
genera piscium prendi et piscari ac quo sue placuisset voluntati, asportari fecisset atque in usum suum proprium 
convertisset convertereque niteretur eciam de presenti in preiudicium et dampnum dictorum dominorum 
exponencium et oppressionem iurium ipsorum valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo 
mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iacobus de Sap sin 
Iohannes Penzes de Ianyak seu Georgius de Kwkwmezew sive Iohannes Parvus de Rethe aut Iohannes Ban de 
Ilka aliis absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis 
veritatem, quam tandem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria sexta proxima post 
festum Beati Marci ewangeliste, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. ápr. 
27.] 
 Nos itaque mandatis ipsius vestre serenitatis in omnibus semper obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prefato Iohanne Ban de Ilka, homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem, Ladislaum 
sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa vestra mandata fideliter peragenda nostro pro testimonio 
transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis retulerunt eo modo, quod ipsi feria secunda 
proxima post festum Penthecostes [1464. máj. 21.] in comitatu Posoniensi simul procedendo ab omnibus, 
quibus decuisset et licuisset, nobilibus et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus 
hominibus palam et oculte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic facta fuisse 
rescivissent, prout vestre dictum extitisset serenitati et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia 
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contineret prescriptarum. Datum tercio die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto. [1464. máj. 
23.] 
 
 

645.) 1464. június 27. (88.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Kávai Posár Domonkos a Komárom megyei Vízvár nevő birtokát Répási Gál özve-
gyétıl Apollóniától és gyermekeitıl Jánostól, Ilonától, Katalintól és Agátától visszaváltja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45109 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod nobilis domina 
Apolania, relicta condam Galli de Repas coram nobis personaliter constituta onera et quelibet gravamina 
Iohannis filii ac Elena, Katherina et Agatha vocatarum filiarum suorum super se recipiendo sponte confessa 
extitit et retulit in hunc modum, quod quamvis Dominicus Posar de Kawa possessionem suam Wyzwar vocatam, 
in comitatu Kamaroniensi existentem habitam pro centum florenis auri puri verorum et iustorum ponderum sibi, 
scilicet domine Apolonie infra tempus redempcionis pignori obligavit, tamen quia ipse Dominicus Posar de 
Kawa de dictis centum florenis auri eidem, puta domine Apolonie plenam exhibuisset et impendisset 
satisfactionem, super quibus eundem sue ac dictorum filii filiarumque suorum, quorum supra, nominibus et in 
personis quitum commisisset et commisit modis omnibus satisfactum coram nobis, ideo ipsa memoratam 
possessionem Wyzwar cum cunctis utilitatibus et quarumlibet pertinenciarum integritatibus ad eandem legitime 
spectantibus pretitulato Dominico Posar remisisset et resignasset, ymmo remisit et resignavit coram nobis, suasa 
de eadem manus penitus excipiendo testimonio presencium mediante. Datum in festo Beati Ladislai regis, anno 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. jún. 27.] 
 
a Utána kihúzva: eisd. 
 
 

646.) 1464. július 19. (89.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Guti Ország Mihály nádornak, hogy megkeresésére Gyır megyében tudományvé-
telt tartott, ahol Poki Petı fia Ferenc panaszát Laki Kacor György jogtalan birtokfoglalásáról igaznak tudta 
meg, és az alperest megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. SNA, Szepesi kápt. hh. lt. 12 B 1 18 (DF 263415). Hátlapi fotó nem áll rendelkezésre. 
 
Magnifico viro, domino Michaeli Orzagh de Gwth regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, amico eorum 
honorando conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie amiciciam paratam cum honore. Vestra 
noverit magnificencia nos litteras vestras inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis directas ea, qua decuit, 
reverencia recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Michael Orzagh de 
Gwth regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona 
Francisci filii Pethew de Pok, quomodo Georgius Kachor de Lak fere ab annis tribus retrolapsis totales porciones 
dicti condam Pethew et perconsequens eiusdem Francisci exponentis, in possessionibus Pok predicta, Merges, 
Homorod, Wthal, Rethy, Theth in Iauriensi, Izkaz in Wesprimiensi, Und, Danyelchenky in Soproniensi 
comitatibus existentes habitas minus iuste et indebite occupative teneret et conservaret fructusque et utilitates 
earundem porcionum pro se levaret et perciperet ac uteretur potencia sua mediante in preiudicium dicti 
exponentis et dampnum valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Georgius aut Iacobus vel Bartholomeus de 
Hal sin Anthonius de Peecz sive Barla neve Gregorius de Koromzo aliis absentibus homo noster scita prius 
premissorum mera veritate evocet prefatum Georgium Kachor de Lak contra annotatum exponentem ad octavas 
festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas [1464. aug. 1.] racionem premissorum redditurum efficacem litis 
pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuando ibidem eidem, ut sive ipse octavis in eisdem coram 
nobis compareat sive non, nos ad partis comparentis instanciam iuxta vim et formam generalis novi decreti1 
Albensis id faciemus in premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis 
et insinuacionis seriem cum nomine evocati octavas ad easdem nobis amicabiliter rescribatis. Datum Bude, in 
festo Visitacionis Beate Marie Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. 
júl. 2.] 
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 Nos itaque amicabilibus peticionibus ipsius vestre magnificencie obtemperare cupientes una cum 
prefato Gregorio de Koromzo homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Lucam sacerdotem, 
socium nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio transmisimus fidedignum, 
qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt eo modo, quod \ipsi/a sabbato proximo ante festum 
Divisionis apostolorum proxime preteritum [1464. júl. 14.] in comitatu Iauriensi procedendo ab omnibus, 
quibus decuisset et licuisset, videlicet nobilibus et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus palam et oculte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et 
eatenus facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout vestre dictum extitisset magnificencie et prout tenor 
litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Facta itaque huiusmodi inquisicione prefatus homo 
vester presente dicto nostro testimonio eodem die prefatum Georgium Kaczor in possessione Zenthmyhal, 
porcione scilicet sua possessionaria contra prefatum Franciscum filium Pethew ad octavas festi Beati Iacobi 
apostoli proxime venturas [1464. aug. 1.] vestre magnificencie evocasset in presenciam, racionem 
premissorum redditurum efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuassetque ibidem 
eisdem, ut sive ipse octavis in eisdem coram vobis compareat sive non, vos ad partis comparentis instanciam id 
facietis in premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis 
premissarum, anno Domini supradicto.2 [1464. júl. 19.] 
 
a Utána kihúzva: prefatus homo vester dicto nostro testimonio presente. 
 
1 Az értesítéssel történı idézésrıl Mátyás koronázási törvényeiben lásd: DRH 1458–1490. 143–144.     2 Ugyanerrıl jelentett — az idézés 
kivételével — az in festo Transfiguracionis Domini [1464. aug. 6.] tett tudományvételrıl annak hatodik napján [1464. aug. 11.] — a 
pannonhalmi konventnek szóló megkeresılevélben is felsorolt királyi emberek közül eljáró — Bartholomeus de Hal relációjára, zárt formá-
ban a gyıri káptalan [SNA, Szepesi kápt. hh. lt. 12 B 1 7 (DF 263408)]. — Ugyenezen ügyben és ugyanakkor tett panaszt a nádor elıtt 
Simon et Martinus filii Thome de Pok is, akiknek ügyében szintén in festo Transfiguracionis Domini [1464. aug. 6.] tartott vizsgálatot — 
ugyancsak a felsoroltak közül kiválasztott — Bartholomeus de Hal királyi ember, majd jelentett az eljárásról annak hatodik napján [1464. 
aug. 11.] zárt formában a gyıri káptalan [SNA, Szepesi kápt. hh. lt. 12 B 2 17 (DF 263436)]. 
 
 

647.) 1464. július 25. (90.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Laki Imre maga és fiai, Zsigmond és Ferenc, továbbá rokonai, János, Péter és 
Márton nevében, valamint Dalkai Miklós özvegye Ilona ugyancsak a maga és gyermekei, Zsigmond, Anna, Ilona 
és Erzsébet nevében peres ügyükben fogott bírák ítélete alapján kiegyeznek. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45121 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobiles Emericus 
de Lak onera et gravamina Sigismundi et Francisci filiorum ac Iohannis Petri et Martini de eadem Lak fratrum 
suorum, necnon aliorum quorumlibet, quos presens negocium cerneret ab una, parte vero ex altera domina Elena 
relicta condam Nicolai de Dalka coram nobis personaliter constituti, per eundem Emericum de Lak oraculo vive 
vocis confessum est et relatum in hunc modum, quod quamvis ipse prefatam dominam Elenam racione certarum 
iniuriarum dampnorumque et sanguinum effusionis, per eandem et suis sibi illatorum lites, contenciones et 
controversiones mote extitissent et suscitate in eisdemque contra eandem ordine iuris processisset, tamen nunc 
ordinativa composicione proborum et nonnullorum nobilium virorum pacem parcium zelancium, quia prelibata 
domina Elena prefato Emerico viginti florenos auri dedisset et solvisset, ideo ipse Emericus de Lak antefatam 
dominam Elenam ac Sigismundum filium, necnon Annam, Elenam et Elyzabeth filias eiusdem et cunctos, ad 
eandem pertinentes super premissis omnibus quitam commisi〈sse〉t et expeditam, ymmo reddidit et commisit 
coram nobis, universas eciam litteras causales, puta inquisitorias, iudiciales, protestatorias, evocatorias et 
quascumque alias, sub quibuscunque formis verborum contra eandem dominam Elenam et suos emanatas et 
fulminatas anulando, cassando et mortificando ac viribus carituras exhibitorique earundem fore nocituras 
relinquendo tali obligaminis vinculo mediante, quod si sepefatus Emericus aut alii prescripti racione previa 
\temporum in processu/ litem suscitaverit, extunc in quinquaginta marcis denariorum ante litis ingressum 
deponendorum convincatur et convictus habeatur eo facto harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante. Datum in festo Beati Iacobi apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. 
[1464. júl. 25.] 
 
 

648.) 1464. augusztus 27. után (91.) 
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A pannonhalmi konvent jelenti Guti Ország Mihály nádornak, hogy megkeresésére Andrásházi Ivácson Miklós 
érdekében Kiserki Kis András verpéci várnagy jobbágyrablása ügyében vizsgálatot tartott és az alperest meg-
idézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét helye. PBFL, Hh. lt. 70 (Gyır 329) (DF 274164). XIX. századi másolata: DL 107575 (Csánki hagyaték). Külzet:  
Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie. Pro Nicolao Iwachon dicto de Andrashaza contra Andream 
Parvum de KysErk ad octavas festi Beati Michaelis archangeli inquisitoria, evocatoria et insinuatoria. 
 
Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Michael Orzag de Gwth regni 
Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona Nicolai 
Iwachon dicti de Andrashaza, quod licet alias Blasius Chylek dictus, iobagio ipsius exponentis, alias vero 
iobagio Andree Parvi de KysErk, castellani castri Werpecz habita licencia iustaque terragio deposito et aliis 
debitis suis legittime persolutis iuxta regni consuetudinem se ad possessionem dicti exponentis Erk vocatam in 
comitatu Comaroniensi existentem habitam transtullerit moraturus, tamen completo quintodecimo die, ut moris 
est, dum idem Blasius iobagio ipsius exponentis res et bona sua deduci et deportare voluisset, tunc prefatus 
Andreas Parvus circa festum Beati Iacobi apostoli proxime preteritum [1464. júl. 25.] in ipsum Blasium 
irruendo, ubi si idem se defendere non valuisset, ibidem interimere voluisset, universas res et bona, scilicet 
cuncta clenodia domus, necnon fruges et segetes \ipsius Blasii/ recepisset et abstullisset potencia mediante in 
preiudicium dicti exponentis et dampnum valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus 
diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iohannes Chaka aut 
Matheus vel Anthonius sin Valentinus de Aranyas sew Iohannes Pathoch de Wythelek sive Thomas neve 
Anthonius Zarka dicti de Ronka aliis absentibus homo noster scita prius premissorum mera veritate evocet 
prefatum Andream Parvum contra annotatum exponentem ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc 
venturas [1464. okt. 6.] racionem de premissis redditurum efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, 
non obstante, insinuando ibidem eidem, ut sive ipse in dictis octavis coram nobis compareat sive non, nos ad 
partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quid iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi 
inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum nomine evocati octavas ad easdem nobis amicabiliter 
rescribatis. Datum in Sambuk, feria quinta proxima post festum Assumpcionis Beatissime Virginis Marie, anno 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. aug. 16.] 
 
Szöveg alatti feljegyzés: Domini et fratres nostri, experiatis istam litteram, sicut est modus. Frater Georgius custos propria manu aperui in 
campo Barathy. Hátlapi feljegyzés: Homo palatinalis Matheus de Aranyasy, testimonium frater Ladislaus, execucio facta feria secunda 
proxima post festum Beati Bartholomei apostoli, [1464. aug. 27.] evocacio de Erke ad octavas Beati Michaelis. 
 
 

649.) 1464. szeptember 28. (92.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Komárom megyében tudományvétellel Ková-
csi Demeter altárnokmester panaszát, miszerint Ócsai Miklós és Füssi János a felperes bizonyos ócsai birtokré-
szeit és azokat érintı okleveleit hatalmaskodva visszatartja, igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 45132 (MNM Törzsanyag). Külzet:  Personali presencie domini regis. Pro Nicolao de Olcha et alio 
intrascripto contra Demetrium Litteratum de Kowachy et alium intrascriptum ad octavas festi Beati Michaelis archangeli inquisicionis, 
ammonicionis, evocacionis et insinuacionis par. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Dalmacie Croacie etc. regi, domino 
ipsorum graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia 
devotarum perpetua cum fidelitate. Noverit vestra serenitas nos litteras eiusdem inquisitorias, ammonitorias, 
evocatorias et insinuatorias, nobis preceptorie transmissas sumpma cum obediencia recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicit nobis fidelis noster, egregius Demetrius Litteratus de 
Kowachy vice thavarnicorum nostrorum regalium magister in sua ac nobilis domine Katherina vocate, consortis 
sue personis, quomodo quedam porciones possessionarie, in possessione Olcha vocta, in comitatu Komaroniensi 
existenti habite, ipsos hereditario scilicet et impignoraticio iure concernentes, preterea quedam littere et litteralia 
instrumenta, factum dictarum porcionum possessionariarum tangentes et concernencia aput manus Nicolai de 
eadem Olcha ac cuiusdam Iohannis Fysy dicti, in eadem commorantis haberentur, quas ipsi eisdem exponentibus 
remittere reddereque et restituere noluissent easdem potencialiter conservando in preiudicium ipsorum 
exponencium et dampnum valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Nicolaus de Pach aut Michael de Aranyas 
seu Clemens de Ewrken sive Demetrius Parvus de Werebel aliis absentibus homo noster de curia nostra regia, 
per nos ad id specialiter transmissus scita prius premissorum mera veritate, ad prefatos Nicolaum et Iohannem 
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Fysy accedendo ammoneat eosdem dicatque et committat eisdem verbo nostro regio, ut ipsi prescriptas 
porciones possessionarias dictorum exponencium in dicta Olcha habitas, sed et litteras et litteralia instrumenta 
ipsis exponentibus remittere et reddere debeant et teneantur, qui si fecerint, bene quidem, alioquin evocet 
eosdem contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturas [1464. okt. 6.] 
nostram personalem in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter 
ipsos, non obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram eadem nostra personali 
presencia compareant sive non, eadem ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, quod iuri videbitur 
expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, ammonicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum nominibus 
evocatorum, ut fuerit expediens, octavas ad predictas eidem nostre personali presencie fideliter rescribatis. 
Datum Bude, sabbato proximo post festum Beate Marie Magdalene, anno Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo quarto. [1464. júl. 28.] 
 Nos itaque mandatis eiusdem vestre serenitatis semper obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato 
Demetrio Parvo de Werebel, de curia vestra regia ad id transmisso nostrum hominem, videlicet religiosum 
fratrem Iacobum sacerdotem, nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio 
transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt eo modo, quod ipsi in 
festo Beati Mathei apostoli proximo preterito [1464. szept. 21.] in comitatu Komaroniensi simul procedendo 
ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus palam et occulte diligenter de premissis inquirendo omnia premissa et quevis premissorum 
singula sic facta fore rescivissent, quemadmodum vestre dictum extitisset serenitati et prout tenor litterarum 
vestrarum per omnia continet prescriptarum. Qua inquisicione sic facta idem homo vestre serenitatis dicto nostro 
testimonio presente die in eodem ad prefatos Nicolaum et Iohannem Fysy, ad dictam possessionem Olcha 
accedendo eosdem ibidem ammoniusset, ut ipsi pretactas porciones possessionarias, in dicta Olcha habitas, sed 
et litteras et litteralia instrumenta prelibatis Demetrio Litterato et domine Katherine, consorti sue remittere et 
reddere deberent et tenerentur, qui quidem premissa facere recusassent, ob hoc idem homo vestre serenitatis 
dicto nostro testimonio presente die in eadem prefatos Nicolaum et Iohannem Fysy in eadem Ocha, quemlibet 
eorum de porcione sua possessionaria in eadem habita contra annotatos Demetrium Litteratum et dominam 
Katherinam, consortem suam ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturas [1464. okt. 6.] in 
vestre serenitatis personalem evocasset presenciam, racionem premissorum reddere efficacem litis pendencia, si 
qua foret inter ipsos, non obstante, insinuassetque ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram ipsa 
vestra personali presencia compareant sive non, eadem ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, 
quod iuri videbitur expediri. Datum octavo die inquisicionis, ammonicionis, evocacionis et insinuacionis 
predictarum, anno Domini supradicto. [1464. szept. 28.] 
 
 

650.) 1464. október 12. (93.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Guti Országh Mihály nádornak, hogy megkeresılevele alapján Pál csornai pré-
postot a Nagybaráti birtokban lévı Csókateleke birtokrészbe be akarta vezetni, de Hédervári János, Imre és 
Miklós nevében tiltakozás történt. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 40 III 3/3 (Sopron 5485) (DF 265096). Külzet:  Domino palatino. Pro religiosis viris, 
dominis fratribus Paulo preposito et conventui ecclesie Beati Michaelis archangeli contra egregium Osualdum de Hederwara et alios 
intrascriptosa ad octavas festi Beati Michaelis archangeli introductionis et statucionis relacio. 
 
Magnifico viro, domino Michaeli Orzagh de Gwth, regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, amico eorum 
honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie amiciciam paratam cum honore. Vestra 
noverit magnificencia nos litteras vestras introductorias et statutorias nobis loquentes et directas ea, qua decuit, 
reverencia recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Michael Orzagh de 
Gwth, regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis 
religiosorum virorum, dominorum fratrum Pauli prepositi et conventus ecclesie Beati Michaelis archangeli de 
Chorna, quomodo ipsi in dominium cuiusdam particule terre Chokathelek vocate, intra metas possessionis eorum 
exponencium Nagbarathy vocate, in comitatu Iauriensi existentis habite, ipsos omnis iuris titulo concernentis 
legittime vellent introire. Super quo amiciciam vestram presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis 
hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Sebastianus de Baach, Petrus vel Gregorius de Koromzo aut 
Benedictus de Bakath sin Martinus de Zwthor aliis absentibus homo noster ad facies dictarum terrarum 
Chokathelek vocatarum vicinis et commetaneis universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo 
introducat prefatos dominum fratrem Paulum prepositum et conventum ecclesie Beati Michaelis archangeli de 
Chorna in dominium earundem statuatque easdem eisdem cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis 
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earundem, iure eisdem incumbenti perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui 
fuerint, evocet eosdem contra annotatos exponentes nostram in presenciam ad terminum competentem racionem 
contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum 
et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus 
terminoque assignato nobis amicabiliter rescribatis. Datum Bude, in festo Decollacionis Beati Iohannis Baptiste, 
anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto. [1464. aug. 29.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus ipsius vestre magnificencie obtemperare cupientes, ut tenemur, una 
cum prefato Gregorio de Koromzo, homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Ladislaum 
sacerdotem, 〈socium〉 nostrum conventualem ad premissam statucionem fideliter peragendam nostro pro 
testimonio transmisimus fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis conformiter retulerunt, quod ipsi 
feria quarta proxima ante festum Beati Mathei apostoli et ewangeliste proxime preteritum [1464. szept. 19.] 
ad facies predictarum terrarum Chokatheleke vocatarum, in dicto comitatu Iauriensi existentium habitarum 
accessissent et dum idem homo vestre magnificencie dicto nostro testimonio presente easdem cum cunctis 
utilitatibus et pertinenciis prefatis domino fratre Paulo preposito et conventui ecclesie Beati Michaelis archangeli 
de Chorna statuere voluisset, tunc egregius Osualdus filius Nicolai in sua ac Stephani filii Iohannis de 
Hederwara, necnon magnificorum dominorum Emerici de eadem Hederwara, alias bani Machoviensis et Nicolai 
filii condam Laurencii, alias palatini regni Hungarie personis contradictionis velamine eidem obviasset, ob quam 
quidem contradictoriam inhibicionem ibidem et eadem die idem homo vester dicto nostro testimonio presente 
eosdem contra annotatos dominum Paulum prepositum et conventum ecclesie de Chorna ad octavas festi Beati 
Michaelis archangeli nunc venturas in vestre magnificencie evocasset presenciam, racionem contradictionis 
eorum reddituros. Datum vigesimo quarto die diei introductionis et statucionis premissarum, anno Domini 
supradicto. [1464. okt. 12.] 
 
a Az eredetiben: aliis intrascriptis. 
 
 

651.) 1465. február 5. (94.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Andrásházi Ivacson János fia Miklós a Komárom megyei Ekli birtokban levı két 
jobbágytelkét Káldházi Miklós fia Lászlónak és Barnabásnak tizenöt magyar aranyforintért zálogba adta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 16158 (NRA 687 29). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Nicolaus filius 
Iohannis Iwachon de Andrashaza, onera tamen et quelibet gravamina cunctorum fratrum, proximorum et 
consanguineorum suorum super se recipiendo coram nobis personaliter constitutus, per eundem oraculo vive 
vocis spontaneaque sua voluntate confessum extitit pariter et relatum in hunc modum, quomodo ipse pro 
quibusdam suis arduis necessitatibus ipsum ad presens sumpme urgentibus quasdam duas sessiones iobagionales, 
in porcione sua possessionaria, in possessione Elki vocata, in comitatu Komaroniensi existentes habitas, ipsum 
omnis iuris titulo tangentes et concernentes, quarum in una domina Dorothea relicta condam Pauli Gregorii, in 
alia vero relicta Luce Byro dicuntur resideri, simul cum cunctis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet ad easdem 
duas sessiones iobagionales de iure spectantibus et pertinere debentibus, scilicet cum lacu aquarum, 
piscaturarum, necnon aliis omnibus proventibus et redditibus ac fructuositatibus earundem ad easdem 
spectantibus nobilibus Ladislao et Barnabe filiis Nicolai de Kaldhaza ipsorumque heredibus et posteritatibus 
universis pro quindecim florenis auri puri Hungaricalibus pignori obligasset, ymmo impignoravit et obligavit 
nostri in presencia, tali tamen vinculo interiecto mediante, ut dum et quando successu temporum idem Nicolaus 
filius Iohannis Iwachon de prefata Andrashaza vel sui heredes, fratres et consanguinei ipsas duas sessiones 
iobagionales, in predicta possessione Elk adiacentes habitas redimere possent sew valerent, extunc iidem 
Ladislaus et Barnabas ac eorum heredes rehabitis ipsis quindecim florenis auri prenominatas duas sessiones 
iobagionales antefato Nicolao filio Iohannis Iwachon de dicta Andrashaza ac suis heredibus et posteritatibus 
universis absque omni scrupulo falsitatis remittere et resignare debeant et teneantur, ad quod se prefatus 
Nicolaus filius Iohannis Iwachon de prescripta Andrashaza spontanea sua obligavit voluntate harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum in festo Beate Agathee virginis et martiris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto. [1465. febr. 5.] 
 
 

652.) 1465. április 24. (95.) 
 



 73

A pannonhalmi konvent jelenti Guti Ország Mihály nádornak, hogy megkeresésére tudományvételt tartott Sop-
ron megyében, ahol Antal pápoci prépost panaszát Kanizsai Imre, Miklós és László szili jobbágyainak Páliban 
elkövetett hatalmaskodásáról és a prépost familiárisainak elfogásáról igaznak tudta meg. 
 
Szakadozott papír, hátán zárópecsét töredéke. GyEL, Gyıri kápt. mlt.: Pápoc, Cth. II 21 93 (DF 278155). Külzet:  Domino palatino. Pro 
honorabili domino Anthonio preposito de Papocz inquisicionis relacio. 
 
Magnifico domino, Michaeli Orzag de Gwth regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino et amico 
ipsorum honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie debitam reverenciam cum honore. 
Litteras vestre magnificencie inquisitorias nobis directas cum honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie Michael Orzag de Gwth 
regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona 
honorabilis domini Anthonii prepositia ecclesie Sancti Salvatoris de Papocz, quod dum in anno, cuius iam tercia 
instaret revolucio, circa festum Nativitatis Beati Iohannis Baptiste tunc preterito [1462. jún. 24.] Iohannes 
\Litteratus/ de Zay et Urbanus de Ewrseg familiares et officiales eiusdem domini prepositi, per eum in 
possessione sua Paly vocata, in comitatu Soproniensi existenti habita \constituti/, certos boves venales 
pecudesque et pecora populorum et hospitum, in possessione Zyl commorancium, de segetibus frugibusque cum 
bladis iobagionum prefati domini prepositi in dicta possessione sua Paly residencium, intra metas eiusdem 
possessionis Paly seminatis repertas et inventa ad dictam possessionem suam Paly, ad domum et curiam Iohannis 
Vas villici, tunc in eadem constituti inpulissent, tunc Stephanus Kaloz, Blasius Warga, Benedictus similiter 
Warga, Valentinus Warga, Franciscus Hencz, Nicolaus Both, Iohannes Kethew, Mathias Koda, Thomas 
Kalamar, Gregorius Weres, Stephanus filius Luce, Thomas filius Luce, Paulus Weres, Iohannes Zwth, item 
Sebastianus Geuchy, Dominicus Zwth, Iohannes Zwth, Iacobus Zwth, Ladislaus Penzes, Gaspar Zabo, Paulus 
Penzes, Stephanus filius eiusdem, Caraus Feredes, Iohannes Sutor, Gregorius Zabo, Paulus Kowach, Benedictus 
Czwna, Clemens Chapo, Demetrius Chepples, Stephanus Chonka, Petrus Mihalchy, Dominicus Pethew, Ulricus 
Philippi, Paulus Brasso, Vincencius Rosa, Andreas Loas, Michael Rusas, Ladislaus Kaladas, Iohannes Paly, 
Georgius Zalay populi et iobagiones magnifici Emerici de Kanisa, in porcione sua possessionaria, in prefata 
possessione Zyl, in dicto comitatu Soproniensi existenti habita commorantes, item Valentinus Faber, Petrus 
Pesthy, Iohannes Kaladas, Michael Sagy, alter Michael filius Syketh, Stephanus Alch, Venczeslaus Zyly, 
Nicolaus Sold, Franciscus Wepy, Ladislaus Sabry, Ambrosius Zwth, Benedictus Sold, alter Benedictus 
Litteratus, Iohannes Parvus, Petrus Takach, Egidius Bandhegy, Michael similiter Bandhegy, Stephanus Sebes, 
Egidius Kowach, Symon Choka, Andreas Kalamar, Iohannes Choka, Blasius Pellifex, Andreas Carnifex, 
Iohannes Georgii, Thomas Gombolthy, Benedictus Nyrtew, Gregorius Zenthe iobagiones magnificorum Nicolai 
et Ladislai de dicta Ka[nisa ... por]cione eorum possessionaria, in prefata possessione Zyl vocata residentes ex 
commissione et mandato eorundem dominorum Emerici, Nicolai et Ladislai de dicta Kanisa, dominorum scilicet 
ipsorum manibus armatis et potenciariis ad prefatam possessionem prefati domini prepositi Paly vocatam 
irruendo consequenterque ad domum et curiam prefati Iohannis Was villici, ubi prescriptos boves pecudesque et 
pecora modo premisso in segetibus et frugibus repertos reclusissent irruendo ibique confractis portis eiusdem 
curie prescriptos boves, pecudes et pecora excipiendo ad prescriptam possessionem Zyl depulissent, in quibus 
prefato preposito et perconsequens iobagionibus in dicta Paly commorantibus quadraginta florenos auri dampna 
intulissent; hiis non contenti circa festum Beate Margarethe virginis similiter tunc preteritum, [1462. júl. 13.] 
dum prefati Iohannes Litteratus et Urbanus officiales et familiares dicti domini prepositi ad prefatam 
possessionem Zyl pro sufferendis equis ipsorum venissent, tunc pretitulati populi et hospites ac iobagiones 
memoratorum dominorum Emerici, Nicolai et Ladislai de Kanisa in porcionibus eorum possessionariis, in eadem 
Zyl habitis residentes et commorantes modo simili ex mandato et commissione eorundem dominorum Emerici, 
Nicolai et Ladislai [...] ipsorum manibus armatis \et potenciariis/ ad hospicium ipsorum Iohannis et Urbani in 
eadem Zyl, tunc per eosdem captatum irruendo eosdem ibidem diris verberum et vulnerum plagiis efficiendo 
captivassent captosque in eorum vinculis tamdiu conservassent, quousque \ipsorum/ placuisset voluntati potencia 
mediante in preiudicium et dampnum prefati exponentis valde magnum. Super quo vestram amiciciam 
presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Iohannes de Pazthor aut Stephanus de Welk vel Iacobus sin Stephanus de Iobahaza aliis absentibus homo noster 
ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nobis 
amicabiliter rescribatis. Datum Bude, in festo Beati Gregorii pape, anno Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo quinto. [1465. márc. 12.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus ipsius vestre magnificencie acquiescentes ut tenemur, una cum 
prefato Iohanne de Pazthor, homine vestro palatinali nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Ladislaum 
sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissam inquisicionem perficiendam nostro pro testimonio 
misimus fidedignum, qui demum exinde ad nos redeuntes nobis uniformiter retulerunt eo modo, quod ipsi feria 
quarta proxima post festum Pasce Domini [1465. ápr. 17.] in comitatu Soproniensi pariter procedendo ab 
omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus et ignobilibus ac alterius cuiusvis status predicti comitatus 
hominibus de premissis diligenter investigando, dempto eo, quod iidem de certo numero illatorum dampnorum 
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meram indagare non potuissent certitudinis veritatem, omnia premissa et quevis premissorum singula sic et 
eatenus facta fore et perpetrata fuisse rescivissent, quemadmodum vestre dictum fuisset magnificencie et prout 
tenor litterarum eiusdem per omnia contineret predictarum. Datum octavo die diei inquisicionis prenotate, anno 
Domini supradicto. [1465. ápr. 24.] 
 
a Utána kihúzva: de Papocz. 
 
 

653.) 1465. május 28. (96.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt G[...] Veszprém megyei Barakánháza más néven Bıdszentlırinc nevő birtokát lelki 
üdvéért a gyıri székesegyház Szent Ágoston oltárának adományozza. 
 
Vízfoltos hártya, barna selyemzsinóron függı pecséttel. GyEL, Gyıri kápt. mlt. Cth. X 791 (DF 278071). Újkori másolata: GyEL, Gyıri 
kápt. hh. lt. 115 (DF 273972). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presencium noticiam habituris salutem in omnium salvatore. Ad universorum tam presencium, quam 
futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod discretus vir, dominus G[...] nobilis de Barakanhaza 
onera et gravamina quorumlibet fratrum et proximorum suorum super se assumpmendo coram nobis personaliter 
constitutus sponte et libere confessus est in hunc modum, quod ipse matura deliberacione prehabita cupiens zelas 
suum elemosinis redimere et terrena celesti dono commutare, quandam possessionem suam Bewdzenthlewrincz 
alias Barakanhaza vocatam, in comitatu Wesprimiensi existentem, cum cunctis suis pertinenciis, puta terris 
arabilibus, cultis et incultis, pratis, pascuis, fenetis, silvis, nemoribus, aquis aquarumque decursibus, molendinis 
et locis molendinorum, necnon aliorum universorum proventuum et fructuositatum, utilitatum integritatibus ad 
dictam possessionem suam Bewdzenthlewrencz alias Barakanhaza spectantibus et ab antiquo pertinere 
debentibus, simul cum iure patronatus parochialis ecclesie in dicta Bewdzenthlewrencz alias Barakanhaza, ad 
honorem Sancti Laurencii martiris constructe ac propria domo, curia et sessione ipsius [...] aliis sessionibus [...] 
tam populosis, quam desertis in eadem habitis et existentibus, ob salutem anime sue et parentum ac proximorum 
et consanguineorum suorum reverendo in Christo patri, domino Augustino episcopo Iauriensi locique eiusdem 
comiti perpetuo et per eum recturatui capelle Sancti Augustini episcopi et confessoris, in dicta ecclesia Iauriensi 
per eum fundate et specialiter disposicioni eiusdem domini episcopi in perpetuam elemosinam dedisset, donasset 
et apropriasset, ymmo dedit, donavit et appropriavit eisdem coram nobis, universas litteras et quelibet litteralia 
instrumenta, factum dicte possessionis Bewdzenthlewrincz alias Barakanhaza tangentes et concernencia manibus 
dicti domini Augustini episcopi assignando, alias autem litteras qualescunque, sub quacumque forma verborum 
in quibusvis locis tam capitularibus, quam conventualibus quomodocunque et qualitercunque preter alias litteras 
et litteralia instrumenta emanatas et confecta vanas, cassas et frivolas ac exhibitoribus earum nocituras 
relinquendo nullum ius nullamve iuris proprietatem iam in [...] prenominatus dominus [...] sibi et suis in dicta 
possessione Bewdzenthlewrencz alias Barakanhaza reservando, sed totum ius et iuris proprietatem in dictum 
dominum Augustinum episcopum et capellam Sancti Augustini plenarie transferendo. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine 
roboratas consignari fecimus et dicto episcopo duximus concedendas. Datum feria tercia proxima ante festum 
Penthecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, [1465. máj. 28.] venerabilibus 
et religiosis viris Georgio custode, Iacobo priore, Ladislao cantore ceterisque dominis fratribus in dicto 
monasterio regi iugiter famulantibus sempiterno. 
 
 

654.) 1465. augusztus 21. után (97.) 
 
Mátyás király Tapsonyi Antimus fia János számára általa ötven nemessel egyetemben letendı esküt rendel el a 
pannonhalmi konvent tanújának jelenlétében. 
 
Mátyás király 1465. június 29-én kelt zárt parancslevele. [DL 16209 (Acta Paulinorum, Szakácsi 1 41)]. Ugyanerrıl tesz említést szintén 
Mátyás királynak az ügyben 1466. március 11-én kelt bírságlevele [DL 16316 (NRA 1712 3)]. Külzet:  Super iuramentis. Pro Valentino 
Tholway, Georgio Weres, Petro et Blasio filiis Emerici, Valentino Palfy, Michaele filio Fabiani, Laurencio Gede, [Valentino] filio Egidii, 
Georgio filio [Ladislai, Valentino Chewek, Francisco] Kakas, de Zakachy contra [...] Iohannem et Ladislaum filios Anthimi de Thapson [...]. 
 
Nos Mathias Dei gracia rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. damus pro memoria, quod Silvester de Thwl pro 
Valentino Tholway, Gregorio Weres, Petro et Blasio filiis Emerici, Valentino Palfy, Michaele filio Fabiani, 
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Laurencio Gede, Valentino filio Egidii, Georgio filio Ladislai, Valentino Chewek, Francisco Kakas de Zakachy 
cum procuratoriis litteris nostris iuxta continenciam litterarum nostrarum prorogatoriarum in octavis festi Beati 
Georgii martiris, [1465. máj. 1.] in figura iudicii personalis presencie nostre comparendo contra egregios 
Iohannem et Ladislaum filios Anthimi de Thapson proposuit eo modo, quomodo hiis temporibus proxime elapsis 
iidem Iohannes et Ladislaus filii Anthimi unum aratrum ipsorum cum animalibus aufferi et asportari, necnon 
prefatum Valentinum Czewek exponentem et Blasium Walkon eo tunc cum aratro arantes dire et acriter 
verberari fecissent, in quibus premissis ipsis exponentibusa quinquaginta florenos auri dampna intulissent poten-
cia eorum mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Et hec sic facta fore 
exhibicionibus trium litterarum inquisicionalium, unius conventus Simigiensis, alterius capituli Budensis et 
tercie conventus Zaladiensis ecclesiarum sub uno sensu et forma verborum loquencium in diversis terminis 
emanatorum nobis ad nostra regia litteratoria mandata rescriptarum comprobando, eisdem actoribus ex parte 
memoratorum in causam attractorum per nos in premissis iuris equitatem supplicavit impartiri. Quo audito 
Benedictus Kynirsythw de Herend pro antefatis Iohanne et Ladislao filiis Anthimi cum procuratoriis litteris 
iudicis curie nostre in eandem nostram personalem exurgendo presenciam respondit ex adverso, quomodo iidem 
in causam attracti in totali premissa actione et aquisicione dictorum actorum innocentes essent penitus et 
immunes et quia procuratores parcium eorum allegata nullo ampliori documento comprobare, sed eisdem iuxta 
preexhibitarum trium litterarum inquisitoriarum vigorem per nos in premissis iudicium et iusticiam preberi 
postulabant, pro eo his perceptis iudicando commisimus eo modo, ut antefati Iohannes et Ladislaus filii Anthimi 
centesimo se nobilibus, quilibet videlicet eorum quinquagesimo se, vigesimo octavo die festi Beati Iacobi apos-
toli nunc venturob [1465. aug. 21.] \prefatus/ Iohannes filius Anthimi coram conventu ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Panonie, prefatus vero Ladislaus filius dicti Anthimi coram prescripto conventu ecclesie Simigiensis 
super eo, quod iidem in totali premissa actione et aquisicione dictorum actorum innocentes sint et existant 
penitus et immunes, sacramenta prestare et tandem ipsorum iuramentalium deposicionum series, ut fuerit 
expediens, partes in litteris memoratorum conventuum Sancti Martini et Simigiensis ecclesiarum ad octavas festi 
Beati Iacobi apostoli \nunc venturas/ legittime perdurandas eidem nostre personali presencie reportare teneantur. 
Datum Bude, sexagesimo die octavarum festi Beati Georgii martiris predictarum, anno Domini millesimo 
quadringentesimo sexagesimo quinto. [1465. jún. 29.] 
 
a Utána kihúzva: valde magnum.     b Utána kihúzva: ita tamen, ut ipse. 
 
 

655.) 1466. szeptember 9. (98.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Rozgonyi János tárnokmester felesége, Alsólendvai Bánfi Pál lánya, illetve 
Bolondóci Stibor fia Stibor unokája, Dorottya, miután Maróti Bán János fia László fiai, Mátyus és néhai Lajos a 
Maróti János által Dorottya nagyapjának, néhai Stibornak megfizetni ígért háromezer forintot, továbbá az azt 
terhelı kétszeres bírságot megfizette, megszüntet minden pereskedést és a fizetésrıl Maróti Mátyust nyugtatja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 16407 (NRA 498 8). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod magnifica 
domina Dorothea, consors magnifici domini Iohannis de Rozgon, thavernicorum regalium magistri, filia 
videlicet magnifici domini Pauli filii Bani de Alsolyndwa, nepos scilicet condam magnifici domini Stiborii filii 
condam Stiborii de Bolondocz coram nobis personaliter constituta spontanea sua voluntate confessa extitit in 
hunc modum, quod quia egregius Mathyus et condam Lodovicus filii condam Ladislai filii condam Iohannis 
Bani de Maroth de et super illis tribus milibus florenorum auri, quos prefatus condam Iohannes de dicta Maroth 
prefato condam Stiborio, avo scilicet dicte domine Dorothee vigore litterarum condam serenissimi principis, 
domini Sigismundi regis Hungarie etc. sub certis penis et obligaminibus, in ipsis litteris fassionalibus specificatis 
et expressatis solvere spoponderat ac dupplo eorundem, quod exinde idem Iohannes de Maroth incurrerat iuxta 
continenciam litterarum magnifici domini Michaelis Orzagh de Gwth regni Hungarie palatini fassionalium et 
obligatoriarum, plenam et omnimodam impendissent satisfactionem, ob hoc eadem domina Dorothea sopitis et 
sedatis prius quibuslibet causis, litibus et controversiis inter ipsam dominam Dorotheam ac prefatos Mathyus, 
necnon condam Lodovicum hactenus racione previa suscitatis et exortis universisque litteris fassionalibus, 
impignoraticiis, statutoriis, iudicialibus, ommissionalibus et aliis quibuslibet causalibus hucusque contra 
prefatum condam Iohannem de Maroth ac filios eiusdem, sed et predictum Mathyus et condam Lodovicum sub 
quibusvis verborum formis reportatis et emanatis cassatis, anullatis et omnino mortificatis, prenotatos Mathyus et 
condam Lodovicum universosque ad ipsos pertinentes de et super prenotatis tribus milibus florenis auri ac 
dupplo eorundem aliisque penis et obligaminibus exinde secutis quitos, expeditos, satisfactos ac modis omnibus 
absolutos reddidisset et commisisset, ymmo reddidit et commisit coram nobis harum nostrarum vigore et 
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testimonio litterarum mediante. Datum feria tercia proxima post festum Nativitatis Beate Marie Virginis 
gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto. [1466. szept. 9.] 
 
 

656.) 1466. október 1. (99.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Pálóczi László országbíró megkeresésére Gyır megyében 
tudományvételt tartott, ahol Hecsei Vrac Domonkos fiai és unokái panaszát Hédervári György fia Pál királyföldi 
jobbágyainak Hecse birtokon elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyomai. DL 16408 (NRA 687 29). Kiadása: Héderváry I. 317–320. (249). Külzet:  Domino regi. Pro Dominico 
Wracz de Hecze et aliis intrascriptis contra egregium Paulum filium Georgii de Hedrehwara et alios intrascriptos inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. regi, domino eorum 
metuendissimo conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas 
cum perpetua fidelitate. Noverit v(estra) m(aiestas) litteras inquisitorias magnifici domini Ladislai de Palocz, 
iudicis curie v(estre) s(erenitatis), nobis amicabiliter loquentes recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Ladislaus de 
Palocz, iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. regis 
amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis Dominici Wracz, Michaelis et Thome filiorum 
eiusdem Dominici, necnon nobilium dominarum Lucia eiusdem Michaelis et Margaretha vocatarum, ipsius 
Thome consortum, item Petri et Blasii dicti Michaelis, necnon Pauli, Stephani et Iohannisa prefati Thome 
filiorum de Hecze, quomodo Thomas Babothy dictus, iudex in oppido Kyralfelde vocato constitutus, item 
Iohannes Alfeldy, Albertus Feyes, Symon Sebes, Anthonius Ezes, Emericus Lowas, Nicolaus Lanthos, Andreas 
Fazek, Ulricus Chee, Petrus Machay, Matheus Gyaz, Dyonisius Sartor, Vida Institor, Benedictus Kakas, 
Georgius Lepes, Michael Mezaros, Bartholomeus Briccii, Lucas Carnifex, Iohannes Mathei, Iohannes Soos, 
Clemens Sartor, Emericus Sutor, Bartholomeus Kerek, Blasius Farkas, Emericus Pukos, Benedictus Dul, 
Gregorius Wasvari, Stephanus Kelethy, Albertus Zambo, Stephanus Fyas, Iacobus Alch, Ulricus Bak, Osualdus 
Porkolab, Valentinus Sclavus, Blasius Zewke, Dominicus Bohen, Dominicus Faber, Michael Nemeth, Albertus 
Panczel, Dominicus Bak, Dominicus Kakas, Georgius Litteratus, Michael Lazy, Thomas Zenthiwany, Emericus 
Dyonisii, Iohannes Buza, Nicolaus David, Iohannes Syger, Mathias Kyral, Petrus Cosma, Stephanus Nemeth, 
Valentinus et Georgius similiter Nemeth, Thomas Veres, Andreas Zeny, Egidius Detre, Iacobus Mereg, Thomas 
Kerek, Nicolaus Magnus, Georgius Abraham, Nicolaus Megery, Thomas Nemeth, Iohannes Bontho, Paulus 
Kowacz, Michael Andicz, Dyonisius Bontho, Iohannes Colomani, Iacobus Fekethe, Demetrius Banya, Gallus 
Mereg, Petrus Challokezy, Egidius Zep, Clemens Paka, Matheus Pokus, Mathias similiter Pokus, Michael 
Pardani, Iacobus Abdai, Matheus Detreh, Blasius Keczkes, Michael, Clemens, Iohannes et Valentinus filii 
Mauricii, Gallus Faber, Georgius, Iohannes, Clemens et Stephanus Babothy, Emericus, Lamperth et Benedictus 
Fodor populi et iobagiones egregii Pauli \filii Georgii/ de Hedrehwara in dicto opido Kyralfelde vocato in 
comitatu Iauriensi existenti commorantes et residentes ex mandato et speciali commissione eiusdem Pauli ac 
nobilis domine Katherina vocate, consortis eiusdem Pauli, dominorum scilicet ipsorum inductioneque et 
voluntate et suggestione venerabilis viri domini Nicolai Osl de Azzunfalwa, prepositi ecclesie Strigoniensis, 
necnon Georgii Magni ac Egidii, fratris eiusdem Georgii de Bewn, Gregorii de Keczk officialis de dicta 
Kyralfelde et Valentini de Zap, necnon Iohannis de Repas, familiaris scilicet ipsorum feria sexta proxima ante 
festum Beate Margarethe virginis et martyris proxime preteritum [1466. júl. 11.] manibus armatis et 
potenciariis ad possessionem et facies predii ipsorum exponencium Hecze vocati, in dicto comitatu Iauriensi 
existentis habiti consequenterque terras arabiles pascualesque, fenilia et prata intra veras metas ipsius 
possessionis seu predii Hecze existentes et habita veniendo ibique ducentos et quinquaginta boves dictorum 
exponencium pingues et venales, mille florenos auri valentes, prescriptis terris ipsorum pascualibus pascentes, 
hincinde in caloribus et estualibus ibidem hinc et inde hinc fugando ac pellendo duos ex eisdem bobus venalibus 
meliores et pingues eligendo ad prescriptum oppidum Kiralfelde vocatum, domum scilicet et curiam prefati 
Thome iudicis, in eadem Kiralfelde habitas depulissent et tandem, quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent, in 
quibus omnibus eisdem exponentibus plus quam centum florenorum auri dampna intulissent potencia mediante 
in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus 
petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Paulus aut 
Iohannes de Barbacz vel Simon sin Martinus de Pok sive Paulus neve Nicolaus de Inese ceu Anthonius an 
Symon aut Barnabas de Felpecz aliis absentibus homo regius ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis 
sciat et experiatur certitudinis veritatem, quam tandem dicto domino \nostro/ regi fideliter rescribatis. Datum 
Bude, feria secunda proxima post festum Exaltacionis Sancte Crucis, anno Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo sexto. [1466. szept. 15.] 
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 Unde nos amicabilibus peticionibus ipsius magnifici Ladislai de Palocz, iudicis curie v(estre) 
s(erenitatis) in omnibus obtemperantes, ut tenemur, una cum prefato Martino de Pok, homine vestro nostrum 
hominem, videlicet religiosum fratrem Ladislaum sacerdotem, socium et conventualem nostrum ad premissa 
fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum duxissemus transmittendum, qui tandem exinde ad nos 
reversi nobis retulerunt eo modo, quod prefatus homo vester presente dicto nostro testimonio in festo Beatorum 
Cosme et Damiani martyrum proxime preterito [1466. szept. 27.] in comitatu Iauriensi procedendo ab 
omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis 
dicti comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula 
sic et eatenus facta et perpetrata fore rescivisset, prout eidem iudici curie vestre serenitatis dictum exstitisset et 
quemadmodum tenor litterarum eiusdem per omnia contineret prescriptarum. Datum quinto die diei inquisicionis 
prenotate, anno Domini supradicto.1 [1466. okt. 1.] 
 
a Utána kihúzva: filiorum. 
 
1 Ugyanezen elkövetık, ugyanaznap és szintén a Héderváriak Hecse nevő birtokán tett másik hatalmaskodása ügyében kért vizsgálatot és 
idézést Pálóczi László országbíró a gyıri káptalantól ugyanazon királyi embereket — kiegészítve Valentinus de Inese nevével — felsorolva. 
A megkeresésre Martinus de Pok királyi ember sabbato proximo ante festum Beati Mathei apostoli et ewangengeliste [1466. szept. 20.] 
tett eljárása után, annak hatodik napján [1466. szept. 25.] zárt formában jelentett a káptalan [DL 106897 (Batthyány cs. lt.: Illésházy cs. 
10 2) illetve ennek fényképe: DL 105008 (Batthyány cs. lt.: Illésházy cs. 10 2 11)]. 
 
 

657.) 1466. november 7. (100.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Döbrentei Himfi Lırinc érvényeseknek ismeri el mindazon rendelkezéséseket s 
egyezségeket, melyeket édestestvére Döbrentei Himfi Imre tesz, illetve bárkivel köt. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 45231. 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod egregius 
Laurencius filius Hym de Debrenthe coram nobis personaliter constitutus confessus est in hunc modum, 
quomodo ipse omnes disposiciones et alia facta, que vel quas egregius Emericus filius Hym de dicta Debrenthe, 
frater suus carnalis sive cum quo vel cum quibus disposuerit, concluserit et ordinaverit, ratas, gratas et firmas 
habebit tali vinculo mediante, quod si ipse premissa observare nollet aut quoquomodo non curaret, extunc 
fidefragus ac in succubitu facti duelli potencialis convincatur et convinci debeat eo facto, nec regia maiestas sibi 
valeat graciam facere quoquomodo superinde et in ultima die mortis sue corpus et sanguis Domini nostri Ihesu 
Christi sibi non sufragetur, nec post mortem suam corpus suum terra suscipiat, sed eiciat et in heredibus suis 
totaliter deficiat, ad que premissa se sponte obligavit coram nobis harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante. Datum feria sexta proxima post festum Beati Emerici confessoris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo sexagesimo sexto. [1466. nov. 7.] 
 
 

658.) 1466. december 21. (101.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt a gyıri káptalan képviselıi, valamint Pál csornai prépost bevallást tettek, miszerint 
a Pognár Tamás fiai, Mátyás és Mihály által a káptalannak eladott Szutor nevő birtok okán régóta folyó perük-
ben fogott bírák ítéletével megegyeztek és a birtokot két egyenlı részre osztották, a hatszáz forintos vételár felét 
pedig a csornai konvent átadta a káptalannak. 
 
Papír, egyszerő újkori másolat. PBFL, Hh. lt. 76 (Gyır 335) (DF 274170). 
 
Conventus ecclesiae Sancti Martini Sacrimontis Pannoniae omnibus et singulis Christi fidelibus, praesentibus 
pariter et futuris, praesentium notitiam habituris salutem in omnium salvatore. Omnis calumniae via praecludi et 
omnis tunc ambiguitas tolli solet cum id, quod agitur, debet immobile et stabile permanere. Ad universorum tam 
praesentium, quam futurorum harum serie volumus pervenire, quomodo venerabiles et honorabiles domini 
Ladislaus cathedralis, Anthonius de Papocz prepositi, Michael lector et Ioannes de Vasvar canonici ecclesiae 
Iauriensis pro se personaliter et pro honorabili capitulo Iauriensi cum procuratoriis litteris eiusdem ab una, parte 
vero ab altera venerabilis et religiosus frater Paulus praepositus de Chorna pro se similiter personaliter et pro 
conventu suo cum procuratoriis litteris eiusdem coram nobis constituti confessi sunt in hunc modum, quod licet 
ratione et praetextu cuiusdam praedii Szutor nominati, in comitatu Iauriensi, in contigua vicinitate possessionis 
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eorundem praepositi et conventus NagyBarath vocatae existentis habiti, quod quidem praedium quondam nobilis 
Matthias et Michael frater eiusdem carnalis, filii quondam Thomae Pognar de dicta Szutor tunc pro certa 
pecuniarum summa, videlicet pro sexcentis florenis auri puri, tum etiam pro ipsorum et parentum suorum salute 
et una missa perpetua, in ecclesia Iauriensi fienda dicto capitulo Iauriensi dedissent, donassent, vendidissent et 
perpetuassent, iidem praepositus et conventus de Chorna ac capitulum Iauriense inter se litem suscitaverint ac 
eandem diutius in curia regia protraxerint, nonnullorum tamen proborum hominum, pacem partium zelantium 
interveniente dispositione, petita tamen ex obtenta iudiciaria licentia causa in praemissa concordandi iam fati 
praepositus de Chorna et capitulum Iauriense ad talem pacis et concordiae se devenisse retulerunt unionem, imo 
devenerunt coram nobis, quod praemissis litibus ratione dicti praedii Szutor inter se suscitatis ac universis 
expensis, fatigiis et laboribus in processibus eiusdem causae hincinde usque in praesentiarum qualitercunque 
factis prorsus et omnino sedatis et resarcitis, item super omnibus aliis litium processibus etiam factum 
potentiarium tangentibus partes inter praedictas usque in praesentiarum qualitercunque et ex quibuscunque 
causis motis et subortis partes praedictae sese quietos et expeditos reddentes et committentes praenominatum 
praedium Szutor sub ipsius veris metis et antiquis iuxta contenta aliarum litterarum metalium superinde 
confectarum et quibus dictus Thomas Pognar ac antefati Matthias et Michael filii eiusdem et tandem dictum 
capitulum Iauriense hactenus tenuissent, possedissent et usi fuissent cum universis eiusdem praedii utilitatibus, 
videlicet terris arabilibus, cultis et incultis, pratis, pascuis, fenetis, vineis et vinearum promontoriis et generaliter 
quarumlibet utilitatum integritatibus, ad idem praedium pertinentibus, in duas et aequales partes inter se 
divisissent, quarum una a parte dictae possessionis Nagybarath antefatis praeposito et conventui de dicta Chorna, 
alia vero a parte possessionis Nyul, iuxta erectiones metarum per easdem partes omnino de novo erectarum 
praescripto capitulo Iauriensi in perpetuas et irrevocabiles devenissent, prout devenerunt portiones perpetuo 
utendae, tenendae pariter et habendae ita tamen, quod sepefati praepositus et conventus de Chorna trecentos 
florenos auri, directam scilicet et aequalem medietatem praescriptorum sexcentorum florenorum aureorum, 
quibus praescriptum praedium a praefatis Matthia et Michaele dictum capitulum Iauriense modo praemisso 
comparasset, eidem capitulo Iauriensi plene et cum effectu reddere et restituere deberent et tenerentur, quibus 
quidem trecentis florenis auri memorati praepositus et conventus saepefato capitulo Iauriensi plenam et 
omnimodam impendissent, imo, prout antefati domini Ladislaus et Anthonius praepositi ac Michael lector nobis 
retulerunt, impenderunt satisfactionem. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes litteras 
nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas praefatis praeposito et conventui de 
Chorna duximus concedendas communi iustitia et lege regni requirente. Datum in festo Beati Thome apostoli, 
anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto. [1466. dec. 21.] 
 
 

659.) 1467. február 3. (102.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Szentmargitai Áron György a Viszlói Áron László fia Ferenc birtokainak Mátyás 
király által Hédervári Imre pozsegai fıispán és testvére Miklós királyi asztalnokmester részére történt adomá-
nyozása ellen emelt óvását visszavonja, miután fogott bírák ítélete alapján Hédervári Imre és Miklós a kérdéses 
birtokok közül Szentmargitát és az olaszfalvi birtokrész felét nevezett Áron Györgynek átengedték. 
 
Hártya, kék-zöld-piros selyemsodraton függı pecsétje elveszett. Eredetije lappang (Héderváry cs. lt. 4 18). Kiadása: Héderváry I. 320–322. 
(250). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presencium noticiam habituris salutem in salutis largitore. Quod quia inexpleta hominum cupiditas eciam 
facta iuridica et legitime condonata plerumque a veritatis tramite solet divertendo retrahere, ob hoc 
precedencium laudabilis sagacitas et beata ingeniositas quoslibet processus legitimos et queque facta iuridica, ut 
eadem inconcusse valeant permanere, litterarum testimonio adinvenit perhemnari. Ad universorum igitur 
noticiam harum serie volumus pervenire, quod nobilis Iohannes Litteratus de Thewlge pro magnificis dominis, 
Emerico de Hederwara comite de Posega ac Nicolao de eadem Hederwara magistro dapiferorum regalium cum 
procuratoriis litteris magnific domini Michaelis Orzagh de Gwth, regni Hungarie palatini et iudicis Comanorum 
ab una, parte vero ex altera Georgius Aron dictus de Zenthmargytha personaliter coram nobis constituti, per 
eundem Georgium Aron sponte et libere oraculo vive vocis confessum extitit in hunc modum, quod quamvis 
prefati domini, Emericus et Nicolaus de Hederwara universas possessiones et iura possessionaria Francisci filii 
condam Ladislai Aron de Wyzlo, videlicet Wyzlo predicta, Zenthmargytha, Wyfalw, Walus, Kyswalus, Rawazd, 
Olazfalw, Palfalwa, Dyos, Zentmyklos, necnon porciones possessionarias in possessionibus Dada, Zend, 
Marczado, Enyzth, Lak, Weresalma, Gyarmath et Irefalwa, omnino in Symigiensi, Baranyawyzlo, 
Zenthelzebeth, Zeethke, Haltho et Lowazo de Barany comitatibus existentibus habitas, a serenissimo domino 
nostro, Mathia rege Hungarie, titulo nove donacionis impetraverint et se in easdem statui fecerint et prefatus 
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Georgius Aron prefate statucioni contradixerit et quamdiu in curia regia racione previa litigaverint, tamen 
ordinacione et composicione nonnullorum proborum virorum nobilium, pacem parcium zelancium interveniente 
idem Georgius Aron prefate statucioni consensum benivolum prebuit pariter et assensum coram nobis, nullum 
ius nullamve iuris proprietatem sibi ipsi et suis successoribus in eisdem reservando, sed totum et omne ius et 
iuris proprietatem, ipsum quoquomodo concernencia in prelibatos Emericum et Nicolaum et successores 
eorundem transferendo tali modo, quod possessionem Zenthmargytha et medietatem porcionis possessionarie in 
Olazfalw predictas memorato Georgio Aron vita sibi comite prefati domini, Emericus et Nicolaus de dicta 
Hederwara dedissent et contulissent, hoc adiecto et specialiter declarato, quod si in heredibus et successoribus 
defecerit, prout et nunc defecit, extunc rursus et iterum in antefatos dominos Emericum et Nicolaum devolvi 
debeant et redundari teneantur, si vero ex divina providencia filium habuerit masculum, extunc et ipse in filios 
filiorum possidere valeat atque possit, promittentes nichilominus antefati domini, Emericus et Nicolaus prefatum 
Georgium Aron, necnon nobilem dominam Lucia vocatam, consortem scilicet eiusdem Georgii in pacifico 
dominio possessionis et porcionis predictarum contra quoslibet impetitores conservare propriis ipsorum 
laboribus et expensis. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales 
pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eisdem duximus concedendas. Datum in festo Beati Blasii 
martyris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo. [1467. febr. 3.] 
 
 

660.) 1467. május 1. elıtt (103.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Homokbedegei Bazsó János fia György, Péci Antal személyében ügyvédet vall. 
 
Ügyvédvalló oklevél említése Mátyás király 1467. június 16-án kelt oklevelében [DL 45256 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.); PRT X. 
669–670.]. 
 
... Anthonius de Peech pro Georgio filio Iohannis Baso de Homokbegede cum procuratoriis litteris conventus 
Sancti Martini Sacrimontis Pannonie ... ab octavis festi Beati Georgii martiris [1467. máj. 1.] [...] stetit in 
termino coram nostra personali presencia ... 
 
 

661.) 1468. augusztus 7. (104.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Pál csornai prépost képviselıje Zorard turóci kormányzó, valamint nagybaráti és 
megyeri jobbágyainak a Nagybarátiban levı Vargaút és Várút közötti szántó és legelı ügyében történt jogtalan 
foglalása miatt tiltakozik. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 16688 (Acta eccl. 37 71). Újkori hitelesített másolata: Csornai konv. mlt. 16 II 13 (Sopron 5501) (DF 
265112). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod Dominicus dictus 
Bandi familiaris et officialis venerabilis domini, fratris Pauli prepositi de Chorna et conventus loci eiusdem, in 
possessione ipsorum Nagbarathy vocata constitutus ad nostram veniendo presenciam in personis dictorum 
domini Pauli prepositi et conventus de Chorna per modum protestacionis nobis significare curavit, quomodo 
honorabilis dominus Zorardus gubernator prepositure de Thwrucz et conventus loci eiusdem ex consensu, 
persuasione ac voluntate egregii Gregorii de Mantheh, patris prefati domini Zorardi, necnon Valentini Chakade, 
Nicolai Marthon, Iohannis Zabo, Emerici Siwegh, Bartholomei Kys, Demetrii Waradi, Laurencii Ferenczy, 
Mathie Waghwra, Martini Zwthuri, Valentini Kys, Colomani Damyan, Dominici Io, Valentini Ferenczy, Blasii 
Urban, alterius Blasii Pal, Benedicti Ferenczy, Gregorii Pal et Ambrosii Thorbws dictorum, iobagionum 
eorundem domini Zorardi et conventus de Thwrucz, quandam magnam particulam terrarum arrabilium et 
fenetorum, inter duas vias Wargawth et Warwth appellatas, intra metas dicte possessionis Nagbarathy 
adiacentes, feria secunda proxime preterita [1468. aug. 1.] pro se ipsis minus iuste et indebite occupassent 
iobagionesque prefatorum domini prepositi et conventus de Chorna, in eadem possessione Nagbarathy 
commorantes, ab usu dictarum terrarum arrabilium cum iudicibus nobilium comitatus Iauriensis prohibere 
fecissent potencia mediante in preiudicium prefatorum prepositi et conventus de Chorna ac dampnum valde 
magnum. Unde facta huiusmodi protestacione prefatus Dominicus dictus Bandi nominibus et in personis, quibus 
supra, prefatos dominum Zorardum gubernatorem prepositure de Thwrucz, necnon conventum loci eiusdem, 
Gregorium de Mantheh prenotatosque iobagiones dicte prepositure de Thwrucz in dicta Nagbarathy, necnon 
Meger possessionibus vocatis commorantes et alios quoslibet ab usu et occupacione sibi ipsis apropriacione ac 
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usurpacione prenotate particule terre fructuumque et quarumlibet utilitatum eiusdem percepcione, pro se statui 
factione ac se quovis querito colore in dominium eiusdem intromissione qualitercunque factis vel fiendis 
prohibuit et inhibuit contradicendo et contradixit inhibendo coram nobis vigore presencium mediante. Datum die 
dominico proximo post festum Beate Marie Virginis de Nive, anno Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo octavo. [1468. aug. 7.] 
 
 

662.) 1468. augusztus 15. — 1469. január 13. (105.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Pálóczi László országbíró megkeresésére tudományvételt 
tartott Vas megyében, ahol Marcaltıi Miklós és Mihály panaszát Csupor Demeter gyıri püspök, valamint keszıi 
várnagya, Gıgi Ulrik és keszıi jobbágyainak a felperes Marcaltı nevő birtokán elkövetett hatalmaskodásáról 
igaznak tudta meg. 
 
Említés Pálóczi László országbíró 1469. március 1-jén kiadott, a fehérvári káptalannak szóló megkeresılevelében: DL 90401 (Üchtritz-
Amadé cs. lt. 1 2 44). 
 
... noveritis, quod Benedictus de Thakach pro egregiis Nicolao et Michaele de Marczalthew ... iuxta 
continenciam litterarum conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie inquisitoriarum, evocatoriarum 
et insinuatoriarum in presentibus octavis festi Epiphaniarum Domini [1469. jan. 13.] in figura nostri iudicii 
comparendo contra reverendum in Christo patrem, dominum Demetrium episcopum ecclesie Iauriensis ac 
Ulricum de Gwgh, castellanum suum proposuit eo modo, quomodo circa festum Assumpcionis Beate Marie 
Virginis proxime preteritum [1468. aug. 15.] idem reverendus in Christo pater, dominus Demetrius Chwpor 
episcopus ecclesie Iauriensis missis et destinatis prefato Ulrico de Gwgh castellano castri sui Kezew vocati, una 
cum [...] Rechkedi, Mathia Zap, Michaele Molnar, Valentino Kozma, Dominico Marthon, Michaele Yo, Iohanne 
Elie, Iacobo Urbano, altero Urbano, Bartholomeo iudice, Thoma, Michaele filio Andree, Benedicto Thome 
Rethkedi, Mathia Yo, Michaele Sebastiani, Thoma Bartholomei, Andrea iudice, Michaele filio Andree, 
Benedicto Thome, Anthonio Mester, Laurencio Veroztho, Petro Thoth, Benedicto Zabo, Sebastiano iudice, Luca 
et Andrea filiis eiusdem, iobagionibus scilicet suis in utrisque possessionibus eiusdem domini episcopi Keze 
vocatis, in comitatu Castriferrei existentibus commorantibus, manibus armatis et potenciariis ad quasdam 
magnas particulas terrarum arabilium, ultra fluvium Marczal vocatum, in eodem comitatu Castriferrei existentes 
et adiacentes, ad prefatam possessionem Marczalthew pertinentes, abinde homines et familiares ac aratrum 
ipsorum exponencium expellendo et affugando easdem particulas terrarum arabilium simul cum quibusdam 
pratis sew fenilibus, inter fluvios Marczal et Mezeraba vocatos existententibus ad dictum castrum Kezew 
occupari ipsosque fluvios Marczal et Mezeraba, aquas scilicet piscatorias dictorum exponencium in maxima sui 
parte ad idem castrum annecti et usurpari fecisset occupatasque et annexas tenerent de presenti potencia 
mediante in preiudicium dictorum exponencium et dampnum valde magnum. Et hec sic facta fore exhibicione 
unius littere prefati conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie inquisitorie dicto domino nostro regi 
ad amicabilem nostram litteratoriam peticionem rescripte comprobando eisdem actoribus ex parte memoratorum 
in causam attractorum per nos in premissis iuris equitatem postulavit impartiri.1 
 
1 A Marcaltıi Miklósnak és Mihálynak Csupor Demeter gyıri püspök elleni perében, Pálóczi László országbíró 1469. december 2-án kelt 
megkeresılevelének tartalma szerint — ami a csornai konvent jelentésében átírva maradt fenn [DL 68036 (Zalabéri Horváth cs. lt. 3)] — a 
pannonhalmi konvent több alkalommal is eljárt és jelentett: ... preterea cum circa festum Beatorum Symonis et Iude apostolorum proxime 
preteritum [1469. okt. 28.] iidem Nicolaus et Michael (sc. de Marczalthew) exponentes per quendam Gaspar de Kysgymolth, familiarem 
ipsorum certas quantitates pecuniarum, redempcioni videlicet quarundam litterarum inquisitoriarum, evocatoriarum et insinuatoriarum ac 
aliarum quamplurimarum litterarum ipsorum conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie destinassent — ex quibus quidem 
litteris alique causas inter ipsos exponentes ac reverendum in Christo patrem, dominum Demetrium Chwpor episcopum ecclesie Iauriensis 
concernere videbantur —, tunc idem Gaspar simul cum pretactis quantitatibus pecuniarum ad prefatum dominum Demetrium episcopum 
Iauriensem, adversarium videlicet ipsorum exponencium saluisset et ibidem familiaris eiusdem extitisset, efficacitas extitisset, quas quidem 
litteras evocatorias idem conventus expost eisdem exponentibus extradare nequivisset. 
 
 

663.) 1469. (106.) 
 
Nagyon rongált és elmosódott hártyán, plicáján függıpecsét zsinórja. PBFL, Erdıdy cs. lt. 73 (XX38) (DF 262388). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presentes litteras nostras ... 
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664.) 1469. január 13. elıtt (107.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Homokbedegei Bazsó János fia György Iszkázi István személyében ügyvédet vall. 
 
Ügyvédvalló oklevél említése Mátyás király 1496. március 7-én kelt oklevelében [DL 45339 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.); PRT X. 
670.]. 
 
... Stephanus de Izkaz pro Georgio filio Iohannis Baso de Homokbedege cum procuratoriis litteris conventus 
ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie iuxta continenciam litterarum nostrarum (sc. Mathie regis) 
prorogatoriarum in octavis festi Epiphaniarum Domini [1469. jan. 13.] in figura iudicii personalis presencie 
nostre conparendo ... 
 
 

665.) 1469. január 13. — 1469. május 25. 108.) 
 
A pannonhalmi konvent Csupor Demeter gyıri püspököt a Vas megyei Marcaltı birtok bizonyos részeibe beveze-
ti. 
 
Említés a csornai konvent 1469. május 25-én kelt oklevelében: DL 90402 (Üchtritz-Amadé cs. lt. 1 2 42). 
 
... Nicolaus et Michael de Marczalthw ... in ipsorum ac Lenardi filii Michaelis filii Omodei de Bws et Stephani 
ac Pauli filiorum eiusdem Michaelis de eadem Bws personis ... significare curavit, quomodo reverendus in 
Christo pater, dominus Demetrius Chupor episcopus ecclesie Iauriensis quandam particulam terre, terras arabiles 
et prata ac piscaturas fluvii Marczal in se continentem, inter utrasque Raba et Marczal, in comitatu Castriferrei 
existentem, ab antiquo ad prefatam possessionem Marczalthw vocatam pertinentem et in octavis festi 
Epiphaniarum Domini [1469. jan. 13.] iudiciarie reoptentam,1 nescitur quo inicio, virtute quarundam 
litterarum statutoriarum, per regium et conventus Sancti Martini Sacrimontis Panonie homines pro se statuere et 
de manibus eorundem occupari procurasset frugesque et blada in facie eiusdem terre simul cum fenilibus [...] per 
pecora et greges iobagionum suorum in Kezw, Zan et Chanak vocatis possessionibus [...] depassci, conculcari et 
anichilari fecisset ... 
 
1 Pálóczi László országbíró 1469. március 1-jén kiadott oklevele: DL 90401 (Üchtritz-Amadé cs. lt. 1 2 44). — vö. a 662. sz. oklevéllel. 
 
 

666.) 1469. január 30. (109.) 
 
A pannonhalmi konvent Homokbedegei Bazsó György kérésére átírja V. László király 1455. október 15-i kivált-
ságlevelét, amelyben az uralkodó néhai Homokbedegei Morócz István lányait, Klárát és Margitot, apjuk Homok- 
és Egyházasbedegei birtokrészeiben fiúsítja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45330 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Georgius Baso de 
Homokbedege nostram veniendo in presenciam exhibuit nobis quasdam litteras in pergamino serenissimi 
principis, domini Ladizlai Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regis Austrieque et Stirie ducis, 
necnon marchio Moravie etc. sub sigilli sui maioris 〈...〉 emanatas petens nos debita cum instancia, ut easdem de 
verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transcribi et transsumpmi litterisque nostris patentibus 
inseri faciendo sibique dare dignaremur iuris sui ad cautelam, quarum tenor sequitur et est talis: 
 Nos Ladizlaus Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. rex ... 
 Nos igitur iustis et legittimis peticionibus prefati Georgii Baso de Homokbedege favorabiliter inclinati, 
ut tenemur, prescriptas litteras in pergamino scriptas, patentes predicti serenissimi principis, domini Ladizlai Dei 
gracia 〈regis Hungarie〉 de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transcribi et transsumpmi 
litterisque nostris patentibus inseri faciendo sibique duximus concedendas communi iusticia et lege regni 
requirente. Datum feria secunda proxima ante festum Purificacionis Virginis Marie, anno Domini millesimo 
quadringentesimo sexagesimo nono. [1469. jan. 30.] 
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667.) 1469. április 14. (110.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Pálóczi László országbíró megkeresésére Gyır megyében 
tudományvételt tartott, ahol Pál csornai prépost panaszát igaznak tudta meg, miszerint Hédervári Osvát és Ist-
ván a Kisbaráti nevő birtokuk ügyét érintı határjáró oklevelet, melynek segítségével a csornai konvent 
Csókateleke nevő birtokrészét az ı birtokukhoz csatolták, a gyıri káptalan tanúságtétele mellett a csornai pré-
postnak bemutatni nem tudták, a gyıri káptalan tanúi azonban vonakodtak errıl bevallást tenni, amiért is a 
gyıri prépostot két kanonoktársával együtt a király elé megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. DL 16831 (NRA 1084 40). Újkori másolata: Csornai konv. mlt. 64 V 11 (Sopron 5512) (DF 265123). Kiadá-
sa: Héderváry I. 346–349. (264). Külzet:  Domino regi. Pro religioso viro, fratre Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna contra 
venerabilem dominum Ladislaum prepositum ecclesie Iauriensis et alios intrascriptos ad octavas festi Beati Georgii martyris inquisicionis, 
evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino ipsorum 
metuendo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino debitas ac devotas cum 
perpetua fidelitate. Litteras magnifici viri, domini Ladislai de Paloch iudicis curie vestre maiestatis nobis 
directasa honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Ladislaus de 
Palocz, iudex curie serenissimi principis et domini, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis honorabilis et religiosi viri, fratris Pauli prepositi 
et conventus ecclesie de Chorna, quod cum nuper, videlicet octavo die festi Beati Vincencii martyris proxime 
preteriti [1469. jan. 29.] egregii Oswaldus et Stephanus de Hederwara seriebus quarundam litterarum 
obligatoriarum et fassionalium honorabilis capituli ecclesie Iauriensis quasdam litteras metales, factum 
possessionis ipsorum Oswaldi et Stephani Kysbarathy vocate tangentes — quibus mediantibus quandam 
particulam terre Chokatheleke vocatam, in territorio possessionis eorundem prepositi et conventus de Chorna, 
Nagybarathy noncupate, in comitatu Iauriensi existentis adiacentem, prenotate possessioni ipsorum Kysbarathi 
vocate appropriare et annectere habuissent — sub certis obligaminibus et vinculis, in dictis litteris obligatoriis 
pretacti capituli Iauriensis expressatis coram testimonio eorundem capituli ecclesie Iauriensis in dicta 
possessione eorundem exponencium Nagybarathy producere et exhibere debuissent, iidem exponentes una cum 
honorabilibus viris, dominis Ladislao preposito kathedrali ac Iohanne de Waswar et Michaele de Thata, 
canonicis dicte ecclesie Iauriensis in loco et termino prenotatis legittime comparendo pretactum magistrum 
Michaelem ibidem pro factis ipsorum exponencium pro testimonio habendo, prelibati Oswaldus et Stephanus 
litteras ipsorum metales, prout promisissent, minime exhibuissent, se in vinculis etb \gravaminibus/ in dictis 
\litteris/ obligatoriis prefati capituli Iauriensis convinci et agravari permittendo; et cum iidem exponentes 
superinde litteras ommissionales de capitulo prenotato pro se extrahere voluissent, tunc prefatus magister 
Michael de Thata ex consensu, voluntate et consilio dictorum domini Ladislai prepositi et Iohannis de Waswar in 
medio capituli super premissis ob favorem dictorum Oswaldi et Stephani de Hederwara nullam fecissent 
fassionem, litterasque ommissionales eisdem exponentibus ad plurimas ipsorum peticiones emanari facere 
recusassent; ubi autem ipse magister Michael ipsam fassionem iuridicam, prout debuisset, perfecisset, extunc 
iidem exponentes dictam terram Chokatheleke vocatam per longum iuris processum aquisitum pro se termino et 
loco in eisdem iure mediante appropriare valuissent, in quibus premissis ipsis exponentibus ducentorum 
florenorum auri dampna intulissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde 
magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Benedictus vel Simon de Pech, aut Dominicus de Hol, sin Augustinus filius 
eiusdem, sew Barla de Koromzo, sive Paulus de Musly, neve Thomas Parvus de Baboth, cew Matheus de Zygeth 
aliis absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate prefatos dominos Ladislaum prepositum, 
Iohannem de Waswar et Michaelem de Thata, canonicos dicte ecclesie Iauriensis contra eosdem exponentes ad 
octavas festi Beati Georgii martyris nunc venturas regiam evocet in presenciam, racionem de premissis 
reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi 
in dictis octavis coram prefato rege compareant sive non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in 
premissis, quod iuri videbitur expediri. Et 〈post〉 hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seri-
em cum evocatorum nominibus octavas ad predictas, ut fuerit expediens, prefato domino nostro regi fideliter 
rescribatis. Datum Bude, in dominica Quasimodo, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono. 
[1469. ápr. 9.] 
 Unde amicabilibus peticionibus dicti comitis Ladislai satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prefato 
Dominico de Hol, homine vestre maiestatis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Blasium 
presbiterum, socium nostrum conventualem ad premissa peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus 
transmittendum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi feria quarta proxima 
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post predictam dominicam Quasimodo proxime preteritam [1469. ápr. 12.] in comitatu Iauriensi procedendo 
ab omnibus, quibus decens et oportunum fuisset, nobilibus scilicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et 
condicionis hominibus palam et oculte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic 
et eatenus facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout dicto comiti Ladislao dictum extitisset et quemadmodum 
tenor litterarum suarum per omnia continet prescriptarum. Factaque huiusmodi inquisicione die in predicto 
annotatos Ladislaum prepositum kathedralem, Iohannem de Waswar et Michaelem de Thata, canonicos ecclesie 
Iauriensis in porcione capitulari eiusdem ecclesie Iauriensis, in possessione Nyul vocata habita contra prefatos 
dominum fratrem Paulum prepositum et conventum ecclesie de Chorna ad octavas festi Beati Georgii martyris 
proxime venturas [1469. máj. 1.] vestre serenitatis evocassent in presenciam, racionem premissorum 
reddituros efficacem litis pendencia inter ipsos habita non obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi in 
dictis octavis coram vestra maiestate compareant sive non, vos ad partis comparentis instanciam id facietis in 
premissis, quid iuri videbitur expedire. Datum tercio die diei execucionis premissorum, anno Domini supradicto. 
[1469. ápr. 14.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Benedictus Zambo de Sebehaza cum eorundem. Iauriensis. Solvit. Pro i(n causam attracto) magister 
Iohannes de Wasvar, canonicus eiusdem ecclesie. Pro a(ctore) Marcus Litteratus de Edeles (?) cum Albensis Benedictus Zambo de Sebehaza 
cum Chorna. Pro a(ctore) Michael de Peder cum Chorna. — Transmissa est in palatinalem presenciam ad peticionem a(ctoris). 
 
a Utána kihúzva: summa cum obediencia.     b Utána kihúzva: obligaminibus. 
 
 

668.) 1469. május 12. (111.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Pál csornai prépost és Zorard turóci prépost képviselıi megállapodnak, hogy a Pál 
prépost által a turóci konvent ellen indított pereket Szent Jakab nyolcadára halasztják oly módon, hogy ezt meg-
elızıen fogott bírák ítéljenek, amelyek döntését a felek kötelesek elfogadni. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 16851 (Acta eccl. 36 52). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Lucas dictus 
Adam de Nagbaraty, iobagio venerabilis domini, fratris Pauli prepositi de Chorna et conventus loci eiusdem, in 
personis eorundem prepositi et conventus de Chorna cum litteris procuratoriis eiusdem conventus ab una, parte 
vero ab altera Iohannes de Haymovenezky similiter cum procuratoriis conventus ecclesie de Thurocz, in persona 
venerabilis domini Zorardi prepositi et conventus de eadem Thurocz nostram veniendo in presenciam per 
eosdem confessum extitit in hunc modum, quod ipsi universas causas, quas prefati dominus frater Paulus 
prepositus de Chorna contra eundem dominum prepositum de Thurocz et conventum loci eiusdem in curia regia 
in presencia palatinali movere habuissent, easdem gravamine et variacione absque omni, statu in eodem ad 
octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas [1469. aug. 1.] de parcium procuratoria voluntate 
distullissent et prorogassent, ymo distullerunt et prorogarunt auctoritate procuratoria mediante coram nobis tali 
modo, quod quidquid quatuor probi et nobiles viri, per eosdem partes equali numero eligendi in dicta 
possessione Nagbaraty vocata die dominica proxima post predictum festum Beati Iacobi apostoli proxime 
venturum [1469. júl. 30.] inter easdem partes disponerent et arbitrarent et iudicarent, id eedem pro rato 
habere et acceptare tenerentur tali vinculo obligaminis adiecto, quod si qua parcium premissarum per se aut per 
procuratorem suum termino et loco in predictis comparere recusaret ipsamque composicionem dictorum 
proborum acceptare et pro rato habere nollet vel non curaret, extunc talis pars contra partem alteram in premissis 
perseverandam in amissione acquisicionum suorum convinceretur et convinci deberet eo facto, ad que premissa 
prenotati Lucas Adam et Iohannes de Haymovenezky predictarum parcium procuratores, easdem partes sponte 
obligarunt nostri in presencia vigore procuratorio ac presencium litterarum nostrarum testimonio mediante. 
Datum feria sexta proxima post festum Ascensionis Domini, anno Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo nono. [1469. máj. 12.] 
 
 

669.) 1469. szeptember 28. (112.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Pálóczi László országbíró megkeresılevele alapján Gyır 
megyében tudományvételt tartva Pál csornai prépost panaszát, miszerint bár a gyıri káptalannal Szutor birtokát 
fogott bírák közbejöttével megosztották egymás között, a szılık közötti határjelek késıbbre halasztott felállításá-
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ra azonban a gyıri káptalan nem jelent meg; továbbá, hogy a káptalan nagynyúli jobbágyai a konvent Nagyba-
ráti birtokán hatalmaskodtak, igaznak tudta meg és a káptalant a király elé megidézte. 
 
Vízfoltos papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 40 III 5/25 (Sopron 5511) (DF 265122). Külzet:  Domino regi. Pro domino 
fratre Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna contra Gregorium decanum capituli ecclesie Iauriensis et alios intrascriptos ad octavas 
festi Beati Michaelis archangeli inquisicionis, ammonicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie, Dei gracia regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino ipsorum 
metuendo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino debitas ac devotas cum 
perpetua fidelitate. Litteras magnifici viri, domini Ladislai de Palocz iudicis curie vestre serenitatis nobis directas 
summa cum obediencia recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Ladislaus de 
Palocz iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 
amiciciam paratam cum honore. Exponitur nobis in personis venerabilis ac religiosi fratris Pauli prepositi et 
conventus ecclesie de Chorna, quod licet alias ipsi exponentes una cum honorabili capitulo ecclesie Iauriensis 
disposicione certorum proborum, tunc inter partes communiter electorum mediante quoddam predium Zwthor, 
alio nomine Barathy vocatum, in commetaneitate possessionis eorundem exponencium Nagbarathy vocate, in 
comitatu Iauriensi existentis habitum simul cum terris arrabilibus et pratis ac vineis ac vinearum promontoriis ad 
idem predium de iure spectantibus inter se in duas partes rectas et coequales sequestrando diviserint,1 in ipsisque 
terris arrabilibus et fenetis eedem partes metas necessarias erexerint, inter vineas vero et promontoria erectionen 
dictarum metaruma quibusdam certis ex causis de ipsarum parcium pari voluntate ad unum certum terminum 
ulteriorem distulerunt et deputaverunt; tamen ipso termino deputato tunc adveniente prefati domini de dicto 
capitulo Iauriensi ad levandas ipsas metas inter vineas et promontoria internas erigi debentes venire vel mittere 
minime curassent in preiudicium immo ipsorum exponencium valde magnum. Preterea in festo Beate Anne 
matris gloriose virginis Marie [1469. júl. 26.] [nunc transacto] Anthonius Demetrii, Sebastianus Mathely, 
Iohannes Ferenczy, Clemens prior, Matheus Toth, Damyanus [Keral, Franciscus Chwkas, Gregorius Halal], 
Thomas Kalla, Wyncze, Iohannes Bew, Barla, Theukes, [Petrus Bakony, Gregorius Nemeth, Thomas 
Zenthgyergy, alter Thomas] Zabo, Stephanus Bew et Paulus Bwzgo iobagiones prefati capituli in porcione 
ipsorum possessionaria, in possessione Nagnywl vocata, in dicto comitatu existenti habita residentes, de 
commissione prefatorum capituli et magistri Gregorii tunc decani et canonici eiusdem ecclesie Iauriensis 
universas pecudes et pecora ipsorum ad territorium [dicte possessionis] prefatorum exponentium Nagbarathy 
armatis potenciarie manibus compellendo ibique segetes iobagionum eorundem exponencium per ipsorum 
pecudes et pecora omnino depasci et conculcari fecissent, in quibus premissis prefatis exponentibus et ipsorum 
iobagionibus centum florenorum auri dampna irrogassent. Hiis non contentus antefatus Iohannes Ferenczy 
iobagio dicti capituli tempore in eodem Blasium et Ladislaum filios Thome Theonk iobagionis dictorum 
exponencium in dicta Nagbarathy residentes omni ipsorum sine culpa in libera eorum via diris verberum et 
vulnerum plagis affecisset potencia mediante in preiudicium prefatorum exponencium et dampnum valde 
magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Paulus de Mwsly aut Gregorius de eadem vel Benedictus sin Thomas 
Parvus de Baboth sew Benedictus sive Symon de Peecz neve Dominicus de Hal aut Bartholomeus de eadem aliis 
absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate ad prefatos dominos de dicto capitulo Iauriensi 
accedendo ammoneat eosdem dicatque ac committat eisdem verbo regio, ut ipsi iuxta prescriptam disposicionem 
dictorum proborum ac eorundem prorogacionem ad prescriptas vineas sew promontoria dicti predii Zwthor 
accedendo ibique metas internas inter ipsas vineas et promontoria, inter ipsas ad eosdem exponentes fieri 
debentes levare et erigi facere debeant et teneantur, qui si fecerint, bene quidem, alioquin ipsum capitulum 
scilicet et decanum eorundem antedictum contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Michaelis 
archangeli nunc venturas [1469. okt. 6.] regiam evocet in presenciam, racionem de premissis reddituros, 
prescriptos iobagiones eorundem eisdem statuere committendo litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non 
obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in eisdem coram prefato domino nostro rege compareant 
sive non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quod dictaverit ordo iuris. Et post hec 
huiusmodi inquisicionis, ammonicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum evocatorum ac statuere 
commissorum nominibus, ut fuerit expediens, octavas ad predictas prefato domino nostro regi fideliter 
rescribatis. Datum Bude in festo Beati Egidii abbatis, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
nono. [1469. szept. 1.] 
 Unde nos peticionibus prefati domini Ladislai de Palocz iudicis curie vestre serenitatis in omnibus 
satisfacere volentes, ut tenemur, una cum pretacto Paulo de Mwsly homine vestre maiestatis unum ex nobis, 
videlicet religiosum virum, fratrem Martinum presbiterum ad premissa peragenda nostro pro testimonio 
fidedignum duximus transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, quod 
prefatus homo vester presente ipso nostro testimonio in festo Beati Mathei apostoli proxime preterito [1469. 
szept. 21.] in comitatu Iauriensi procedendo ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et 
ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus palam et oculte diligenter 
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inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et eatenus facta et perpetrata fuisse rescivisset, 
prout dicto domino comiti Ladislao dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum suarum per omnia 
continet prescriptarum. Habitaque huiusmodi inquisicione eodem die pretactus homo vestre serenitatis presente 
dicto nostro testimonio ad prefatos dominos de dicto capitulo Iauriensi accessisset ammonuissetque eosdem 
dixissetque et commisisset eisdem verbo vestre maiestatis, ut ipsi iuxta prescriptam disposicionem dictorum 
proborum ac eorundem prorogacionem ad prescriptas vineas ac promontoria dicti predii Zwthor accedant ibique 
metas internas inter ipsas vineas et promontoria, inter ipsas ad eosdem exponentes fieri debentes levare et erigi 
facere debeant et teneantur, qui id facere recusantes, ob hoc prenominatus homo vester presente ipso nostro 
testimonio eodem die memoratos capitulum Iauriensem ac magistrum Gregorium decanum eorundem de 
porcione ipsorum possessionaria in possessione Nagnywl vocata habita contra annotatum venerabilem ac 
religiosum virum, fratrem Paulum prepositum et conventum ecclesie de Chorna ad predictas octavas festi Beati 
Michaelis archangeli nunc venturas [1469. okt. 6.] vestre serenitatis evocasset in presenciam, racionem de 
premissis reddituros, prescriptos vero iobagiones eorundem eisdem statuere committendo litis pendencia inter 
ipsos habita non obstante, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in eisdem coram vestra serenitate 
compareant, predictos iobagiones statuant sive non, vestra maiestas ad partis comparentis instanciam id faciet in 
premissis, quod dictabit ordo iuris. Datum octavo die diei execucionis prenotate, anno Domini supradicto.2 
[1469. szept. 28.] 
 
a Az eredetiben: vinearum. 
 
Hátlapi feljegyzések: Pro a(ctore) Benedictus Zambo de Sebehaza cum eorundem \Chorna/. Iauriensis. Non solvit. Pro i(n causam attracto) 
magister Iohannes de Waswar cum eorundem. A(ctor) probat tribus, una presentes, altera Castriferrei, tercia vicecomitis Iauriensis. I(n 
causam attractus) negat causam \et in ea ad communem. A(ctor) non. Ideo i(n causam attractus), scilicet decanus in persona/ iurabit 
\prepositus aut lector vel cantor sive custos vel decanus/ XXV se nobilibus coram Zenthmartun VII \XXVIII/ die Epiphaniarum. [1470. 
febr. 2.] Ex parte autem iobagionum ipsorum quintodecimo die deposicionis iuramenti [1470. febr. 16.] in possessione NagNywl 
coram uno iudice nobilium iudicium faciet per villicum vel officialem de eadem. — Transmissa est in personalem presenciam ad peticionem 
actoris. — In nomine Domini nostri Ihesu Christi. 
 
1 Vö. a konvent 1466. december 21-i kiadványával — lásd a 658. sz. alatt.     2 Ugyanebben az ügyben jelentett a felsoroltak közül Benedictus 
de Baboth királyi ember sabbato proximo post festum Beati Michaelis archangeli [1469. szept. 30.] tett eljárásáról annak hatodik napján 
[1469. okt. 5.] zárt formában a vasvári káptalan [DL 16898 (Acta eccl. 36 51)], illetve a Franciscus de Azonfalwa szolgabíró in festo 
Exaltacionis Sancte Crucis [1469. szept. 14.] tett eljárása után annak hatodik napján [1469. szept. 19.] zárt formában Gyır megye 
[DL 16897 (Acta eccl. 36 51); Kiadása: Horváth, Gyır megye hatóságának oklevelei 74. (59)]. 
 
 

670.) 1469. október 16. (113.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Aranyosi Kálmán a Komárom megyei aranyosi birtokrészét több aranyosi nemes-
nek tizenegy forintért zálogba adja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. PBFL, Hh. lt. 68 (Gyır 327) (DF 274162). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis 
Colomanus de Aranyas, filius condam Iohannis de dicta Aranyas [coram] nobis personaliter constitutus onera et 
quelibet gravamina omnium filiorum, frat[rum ...con]sanguineorum suorum super se assumpmendo fassus est eo 
modo, quomodo ipse totalem [porcionem] possessionariam suam, in possessione Aranyas habitam, in comitatu 
Komaroniensi existenti cum 〈terris〉 arabilibus, fenetis, silvis, nemoribus, piscinis, aquis, piscaturis ac aliis 
{quibuscunque} 〈quibusvis nominis〉 vocabulo vocitatis, ad eandem totalem porcionem spectantibus nobilibus 
Andree filio Emerici de Aranyas ac Nicolao, Matheo, Sigismundo filiis Thome, necnon Emerico, Michaele filio 
Iohannis, Ladislao, Gregorio filiis Iacobi, Iohanni filio Urbani ac Barnabe filio Anthonii de predicta Aranyas pro 
undecim florenis auri puri pignori dedisset sew tradidisset, ymo dedit sew impignoravit coram nobis; 
assumpmendoque prefatus Colomanus dictos Andream et alios prenominatos infra tempus redempcionis eiusdem 
porcionis totalis possessionarie in dominio conservare ita videlicet, ut dum prenominatus Calomanus redimende 
habuerit potestatis facultatem, extunc prefatus Andreas et alii predicti sine omni litigionario processu remittere et 
resignare debeant et teneantur harum nostrarum vigorea et testimonio litterarum mediante. Datum in festo Beati 
Galli abbatis et confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono. [1469. okt. 16.] 
 
a Utána kihúzva: duximus. 
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671.) 1469. november 21. (114.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Gyır megyében tudományvételt tartott, ahol 
Hédervári Pál panaszát Demeter gyıri püspök és társainak a gyıri vásárvám elleni, valamint Királyföldön elkö-
vetett hatalmaskodásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. Eredetije lappang (Héderváry cs. lt. 4 20). Kiadása: Héderváry I. 353–355. (268). Külzet:  Personali 
presencie domini regis. Pro egregio Paulo de Hederwara inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas perpetua cum 
fidelitate. Vestra noverit serenitas nos litteras vestras inquisitorias nobis preceptorie loquentes sumpma cum 
obediencia recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Panonie salutem et graciam. Exponit nobis fidelis noster, egregius Paulus de Hederwara, quomodo 
reverendus in Christo pater, dominus Demetrius episcopus ecclesie Iauriensis ex inductione et voluntate 
nobilium Stephani de Koramzo, Oswaldi Belger de Minthzenth, Iohannis Vertes de Beewn, Michaelis Patha de 
Monorfalwa, Luce Litterati de Iaurino, necnon Stephani prepositi Sancti Adalberti de predicto Iaurino ac Thome 
et Iohannis Nagy, vicecastellanorum eiusdem castri Iauriensis a tempore constitutorum, episcopatus eiusdem 
ecclesie Iauriensis omnes proventus tributi tam de foro ebdomadali, quam eciam nundinarum, in eadem civitate 
Iauriensi celebratarum, ipsi exponenti provenire debentes recipi et exigi fecisset ac in usum suum convertisset; 
eo non contentus circa festum Nativitatis Beate Marie Virginis, cuius iam prima instaret revolucio annualis, 
[1468. szept. 8.] missis et destinatis quam pluribus familiaribus suis similiter ex consensu et voluntate 
Stephani de Koromzo ac aliorum predictorum, ad possessionem eiusdem Pauli de Hederwara Kyralfelde 
vocatam, in eodem comitatu Iauriensi existentem ibique maccella carnificum confringi ac carnes de eisdem 
asportari fecisset; ceterum idem dominus episcopus hiis diebus proxime preteritis ex inductione et voluntate 
Stephani de Koramzo et aliorum predictorum missis et destinatis quibusdam familiaribus et iobagionibus, 
videlicet Mathia Kornis, Petro Kertez, Benedicto Dwl, Petro Nywly, Stephano Kechey, Martino Dwnamelleky, 
Thoma Kalmar, Blasio Zabo, Dominico similiter Zabo, Iohanne Kalmar, altero Iohanne Balany, Lamperto, 
Blasio Detreh, Gregorio Santha, Emerico Zekeres et Valentino Morocz ad possessionem dicti exponentis 
Kyralfelde predictam ibique penes eandem civitatem Iauriensem quandam piscinam per totam ebdomadam 
depiscari fecisset potencia mediante, in quibus omnibus predictis eidem exponenti plus quam quingentorum 
florenorum auri dampna intulisset in preiudicium eiusdem exponentis et dampnum valde magnum. Super quo 
fidelitati vestre firmiter mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Georgius Thakacz aut Michael de Ewrken vel Petrus de eadem Ewrken sin Georgius de Alap sive Michael et 
Thomas de Baych sew Petrus de Bewn aut Barnabas de Koromzo aliis absentibus homo noster ab omnibus, 
quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre personali presencie 
fideliter rescribatis. Datum Posonii, die dominico proximo ante festum Beati Galli confessoris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, regni nostri anno duodecimo, coronacionis vero sexto. [1469. 
okt. 15.] 
 Unde nos mandatis ipsius vestre serenitatis obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato Thoma de 
Baych, homine vestre serenitatis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Symonem sacerdotem, socium 
nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio transmisimus fidedignum, qui tan-
dem exinde ad nos reversi nobis concorditer retullerunt eo modo, quomodo ipsi secundo die festi Beate 
Katherine virginis et martyris proxime preterito [1469. nov. 26.] in comitatu Iauriensi simul procedendo ab 
omnibus, quibus decuissert et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis 
dicti comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula 
sic fore facta et perpetrata — dempto certo numero dampnorum illatorum — fuisse rescivissent, quemadmodum 
vestre serenitati dictum extitisset et prout tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Datum 
sexto die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto. [1469. dec. 1.] 
 
 

672.) 1470. március 27. (115.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Salamonvatai Poka Gergely fia Kelemen salamonvatai birtokrészeit hatvan forin-
tért Kiliti Lırincnek, Lászlónak és Erzsébetnek, valamint Balázs fia Lászlónak elzálogosította. 
 
Hártyán, hátára nyomott pecsét foltja. SNA, Esterházy cs. cseszneki ágának lt.: Oklevelek és iratok 102 5 (DF 282294). 
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Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis Clemens 
filius Gregorii Poka dicti de Salamonwatha coram nobis personaliter constitutus onera et quelibet gravamina 
singulorum fratrum, proximorum et consanguineorum in et super se assumpmendo sponte et libere ac viva voce 
fassum extitit pariter et relatum in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam suis necessitatibus ipsum ad 
presens urgentibus totales porciones possessionarias, de condam Sigismundo filio Nicolai, necnon Ladislao filio 
Ladislai de predicta Salamonwathay, in eadem Salamonwathay habitas, in ipsum iure hereditario dewolutas sew 
condescensas, in comitatu Posoniensi existentes nobilibus Laurencio et Ladislao filiis condam Stephani de 
Kylythy ac nobili domine Elizabeth filie eiusdem Stephani predicti, altero Ladislao filio Blasii de Zerhashaza et 
de Salamonwathay pro sexaginta florenis auri puri et iusti ponderis, per eosdem plene persolutis ac heredibus 
eorum universis pignori obligasset sew tradidisset, ymo obligavit et tradidit usque tempus redempcionis coram 
nobis ita tamen, quod predictus Ladislaus filius Blasii tantum terciam partem eiusdem totalis porcionis 
possessionarie impignorate percipere et occupare valeat atque possit; assumpmendoque nichilominus prefatus 
Clemens prenotatos Laurencium, Ladislaum ac alterum Ladislaum et heredes ipsorum universos in pacifico 
dominio predictarum totalium porcionum possessionariarum prescriptarum usque tempus redempcionis tueri et 
conservare propriis suis laboribus et expensis ita videlicet, ut dum et quandocumque prenominatus Clemens aut 
heredes ipsius redimendi habuerit potestatis facultatem, rehabitis prius prescriptis sexaginta florenis auri, rerum 
estimacione seclusa, sine omni littigionario processu aut cautela aliqua interiecta remittere debeant et teneantur 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum feria tercia proxima post festum 
Annunciacionis Virginis Gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo. [1470. márc. 
27.] 
 
Hátán a pecsét alatt: Per assecuracionem Emerici de Nadasd. 
 
 

673.) 1470. június 23. (116.) 
 
A pannonhalmi konvent Pál [csornai] prépost kérésére átírja a gyıri káptalan 1470. június 3-án kiadott páten-
sét. 
 
Mélyen beszakadt és hiányos papír, pecsét nyoma nélkül. DL 17028 (Acta eccl. 67 84). 
 
Nos conventus m[...]imontis Pannonie memorie commendamus, quod venerabilis ac religiosus vir, dominus 
frater Paulus prepositus ecclesie [...] presenciam exhibuit nobis quasdam litteras honorabilis capituli ecclesie 
Iauriensis patenter in papiro emanatas, pet[...] verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transscribi 
et transsumpmi tenoremque earundem litteris [...] dignaremur ad cautelam, quarum tenor sequitur et est talis: 
 Nos capitulum ecclesie Iauriensis ... 
 Nos igitur iustis et legittimis peticionibus prefati domini, fratris Pauli prepositi favorabiliter inclinati, ut 
tenemur, prescriptas litteras pretacti capituli Iauriensis de verbo ad verbum sine diminucione et augmento 
aliquali transscribi et transsumpmi tenoremque earundem litteris nostris similiter patentibus inseri faciendo 
sibique duximus concedendas communi iusticia suadente et lege regni requirente. Datum in vigilia festi 
Nativitatis Beati Iohannis Baptiste, anno Domini supradicto. [1470. jún. 23.] 
 
a Utána kihúzva: nostrarum. 
 
 

674.) 1470. július 18. (117.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Csupor Demeter gyıri püspök és Hédervári Pál a gyıri vám harmada és bizonyos 
hatalmaskodások miatt fennálló perük eldöntését fogott bírák ítéletére bízzák. 
 
Papír, hátán pecsét töredékei. Eredetije lappang (Héderváry cs. lt. 4 21). Kiadása: Héderváry I. 360–361. (273). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod venerabilis 
dominus, Iohannes lector et canonicus ecclesie Iauriensis pro reverendo in Christo patre, domino Demetrio 
episcopo ecclesie Iauriensis predicte cum procuratoriis litteris eiusdem ab una, parte siquidem ex altera nobilis 
Paulus Litteratus de Chaford pro egregio Paulo de Hederwara similiter cum procuratoriis litteris dicti capituli 
ecclesie Iauriensis ad nostram veniendo presenciam vigore procuratorio confessi sunt in hunc modum, quod 
quamquam inter prefatos dominum episcopum et Paulum de Hederwara racione, pretextu tercie partis tributi in 
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civitate Iauriensi exigi soliti ac nonnullorum actuum potenciariorum et eorum occasione in curia regia contra 
sese cause et differencia suborte extiterint et ventilate, tamen ipse partes saniori ducte consilio huiusmodi causas 
et differencias arbitrio et disposicioni certorum sex honestorum virorum, per ipsas partes equali numero 
eligendorum submisissent discuciendas et terminandas, ymmo prescripti procuratores auctoritatibus premissarum 
litterarum procuratorialium submiserunt coram nobis eo modo, quod prescripte partes cum eorundem arbitris et 
amicabilibus compositoribus in festo Beati Augustini episcopi proxime venturo [1470. aug. 28.] in civitate 
Iauriensi, in claustro scilicet Beate Elizabet, in eadem civitate constructo comparere ibique prescripte partes 
actiones et acquisiciones ipsorum in presenciis eorundem arbitrorum contra sese proponere, allegare et 
respondere, litteralia eciam instrumenta, eorundem factum dicti tributi tangencia ac alias quaslibet inquisitorias, 
ewocatorias, insinuatorias et prohibitorias contra sese quomodolibet emanatas exhibere, producere teneantur et 
ipsi arbitri auditis proposicionibus et responsionibus, visis eciam earundem parcium iuribus quidquid in 
huiusmodi causa partes inter predictas arbitrarent, disponerent et terminarent, extunc prescripte partes id 
acceptare deberent et termanerentur. Ubi autem aliqua parcium prescriptarum arbitracionalium sew 
disposicionem huiusmodi assumptorum arbitrorum acceptare nollent, extunc premisse partes in futuris octavis 
occurrentibus actiones suas prosequi valeant atque possint harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante. Datum feria quarta proxima ante festum Beate Margarethe virginis et martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo. [1470. júl. 11.] 
 
 

675.) 1470. július 31. (118.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára a gyıri káptalant és a csornai konventet a 
személyes jelenlét elé megidézte, mert azok Bognár Tamás fiainak szutori birtokát, amely a lövöldi kolostor 
Kisnyúl nevő birtokával szomszédos, a kolostor tudta nélkül a közbecső értéken felül megvették, és azt nem haj-
landók a lövöldi kolostornak átengedni. 
 
Papír (transversata), hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 40 III 4/15 (Sopron 5515) (DF 265126). Külzet:  Personali presencie 
domini regis. Pro venerabili et religioso fratre Paulo preposito et conventu de Chorna ac aliis intrascriptis contra religiosum fratrem Seraphin 
ordinis Chartusiensis, priorem claustri Beati Michaeli archangeli de Leweld ac alios fratres eiusdem ordinis in eodem claustro degentes ad 
octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas ammonicionis, prohibicionis et evocacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino ipsorum gracioso 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas perpetua cum 
fidelitate. Nos litteras vestre serenitatis amonitorias, prohibitorias et evocatorias nobis directas sumpma cum 
obediencia recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis religiosi fratris Seraphin, ordinis 
Cartusiensis, prioris claustri Beati Michaelis archangeli de Leweld et aliorum fratrum eiusdem ordinis, in eodem 
claustro degencium, quomodo alias condam Mathias et Michael filii Thome Pognar de Zwthwr predium ipsorum 
Zwthor predictum, in comitatu Iauriensi, in condigna vicinitatis propinquitate possessionis ipsorum exponencium 
KysNywl vocate habitum honorabili capitulo ecclesie Iauriensis pro quadam sumpma pecuniarum, ipsis 
exponentibus penitus insciis et ignorantibus, nec prius ipsis, ut moris esset superinde ammonitis ultra condignam 
estimacionem eiusdem vendidissent et perpetuassent, demum idem capitulum Iauriense in festo Beati Thome 
apostoli in anno, cuius iam quarta instaret revolucio preterito [1466. dec. 21.] directam medietatem eiusdem 
predii coram vobis preposito de Chorna et conventui loci eiusdem consimiliter pro certa pecuniarum quantitate 
vendidissent et perpetuassent,1 quod quidem predium Zwthwr iidem capitulum Iauriense et prepositus de Chorna 
tenerent et conservarent de presenti in preiudicium dictorum exponencium manifestum, cum tamen idem expo-
nens dictum predium Zwthwr racione premisse propinquioris vicinitatis secundum condignam eius estimacionem 
iuxta regni consuetudinem ab eisdem capitulo Iauriensi ac preposito et conventu de Chorna ad se redimere 
prompti esset et parati. Super quo fidelitati vestre precipimus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Gregorius de Azonfalwa vel Stephanus Loranth de Kysrawazd aut alter Stephanus de 
Azonfalwa predicta seu Dominicus Pauli de Nagech sin Nicolaus de Gugh sin Clemens Georgii de Alap aut 
Petrus de Ewrken aliis absentibus homo noster ad prefatum capitulum Iauriense ac prepositum et conventum de 
Chorna accedendo ammoneat eosdem, dicatque et committat ipsis verbo nostro regio, ut ipsi rehabita prius a 
prefatis exponentibus iuxta regni nostri consuetudinem premissa pecuniarum sumpma dictum predium Zwthwr 
simul cum cunctis suis utilitatibus, ad id pertinentibus eisdem exponentibus pacifice et quiete remittere et 
resignare debeant et teneantur, quod si fecerint, bene quidem, alioquin prohibeat eosdem ab ulteriori detencione, 
conservacione dicti predii usuumque fructuum et quarumlibet utilitatum eiusdem percepcione sew percipi 
factione factis vel fiendis et nichilominus evocet eosdem capitulum Iauriense ac prepositum et conventum de 
Chorna contra annotatos exponentes nostram personalem in presenciam ad terminum competentem racionem de 



 89

premissis reddituros. Et post hec huiusmodi ammonicionis, prohibicionis et evocacionis seriem cum 
ammonitorum et evocatorum nominibus, ut fuerit expediens terminoque assignato eidem nostre personali 
presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, in festo Trinitatis, anno Domini millesimo quadringentesimo 
septuagesimo, regni nostri anno tredecimo, coronacionis vero septimo. [1470. jún. 17.] 
 Unde nos mandatis ipsius vestre serenitatis obedire volentes, ut tenemur, una cum prefato Dominico 
Chwm de Naghech homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Blasium sacerdotem, socium 
nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio duximus transmittendum, qui tan-
dem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt eo modo, quomodo ipsi feria secunda proxima post 
festum Beati Benedicti abbatis proxime preteritum [1470. júl. 16.] ad prefatum capitulum Iauriense ac 
prepositum et conventum de Chorna accedendo in porcionibus ipsorum possessionariis in NagNywl et Barathi 
habitis ammonuissent eosdem dixissentque et commisissent ipsis verbo vestro regio, ut ipsi rehabita prius a 
prefatis exponentibus iuxta \regni/ vestri consuetudinem premissa pecuniarum summa dictum predium Zwthwr 
simul cum cunctis suis utilitatibus, ad id pertinentibus eisdem exponentibus pacifice et quiete remittere et 
resignare debeant et teneantur, qui id facere recusassent, ob hoc idem homo vester presente dicto nostro 
testimonio \eodem die prescripto/ eosdem capitulum ecclesie Iauriensis ac prepositum et conventum de Chorna 
prohibuissent ab ulteriori detencione et conservacione dicti predii usuumque fructuum et quarumlibet utilitatum 
eiusdem percepcione sew percipi factione factis vel fiendis et nichilominus eosdem capitulum Iauriense de 
NaghNywl ac prepositum et conventum de Chorna in NaghBarathy, porcionibus ipsorum possessionariis \in 
eisdem habitis/ contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas [1470. aug. 
1.] vestram personalem evocassent in presenciam, racionem de premissis reddituros litis pendencia, si qua foret 
inter ipsos, non obstante. Datum sedecimo die diei execucionis premissarum, anno Domini supradicto. [1470. 
júl. 31.] 
 
1 Az ügyletrıl a pannonhalmi konvent 1466. december 21-i oklevele: 658. sz. 
 
 

676.) 1470. szeptember 30. (119.) 
 
A pannonhalmi konvent Szentmiklósalapi Benedek kérésére átírja a saját 1346. szeptember 2-án kelt pátensét. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 25387. 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis 
Benedictus de Zenthmiclosalap nostram veniendo in presenciam exhibuit nobis quasdam litteras patentes nostras, 
autentico sub sigillo nostri conventus emanatas, petens nos debita cum instancia, ut easdem de verbo ad verbum 
sine diminucione et augmento aliquali transscribi et transsummi litterisque nostris patentibus inseri faciendo 
sibique dare dignaremur iuris sui ad cautelam, quarum tenor sequitur et est talis: 
 Nos conventus monasterii Sancti Martini ... 
 Nos igitur iustis et legitimis peticionibus prefati Benedicti de Zenthmiclosalap favorabiliter inclinati, ut 
tenemur, prescriptas litteras in pergameno conscriptas et sigilli nostri 〈...〉 emanatas de verbo ad verbum sine 
diminucione et augmento aliquali transscribi et transsummi litterisque nostris patentibus inseri faciendo sibique 
et heredibus suis universis duximus concedendas communi iusticia et lege regni requirente. Datum in festo Beati 
Ieronimi confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo. [1470. szept. 30.] 
 
 

677.) 1470. december 8. után (120.) 
 
Rozgonyi János országbíró kéri a pannonhalmi konventet, hogy vizsgálja ki Ajkai Miklós fiainak és több ajkai 
nemesnek panaszát a lövöldi perjel jobbágyainak Ajkán elkövetett hatalmaskodásáról. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 66300 (Thaly cs. lt. 230). Külzet: Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Panonie. Pro Leonardo et Benedicto filiis Nicolai de Ayka et aliis intrascriptis inquisitoria. 
 
Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie comes Iohannes de Rozgon iudex 
curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. 
amiciciam paratam cum honore. Exponitur nobis in personis nobilium Leonardi et Benedicti filiorum Nicolai de 
Ayka, necnon Nicolai et Stephani ac Andree filiorum eiusdem Benedicti et Elie de Deem domineque Katherine 
relicte condam Petri Thothi de eadem Ayka, quomodo circa festum Beati Iacobi apostoli proxime preteritum 
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[1470. júl. 25.] religiosi fratres Seraphyn prior ac Martinus Saphar et conventus ecclesie de Leweld missis et 
destinatis nobili Urbano de Zenthkiralzabadya familiare, item Gregorio Hyspan, Elia Cornis, Michaele Zylagh, 
altero Michaele Zekerwezethew, Matheo Zakach, Iohanne fratre eiusdem, Gregorio Magno Hyspan dicto, 
[Stephano] Bely, Philippo et Demetrio Paztha de Zewrchewk, Benedicto Romanus in Thapolcza, Stephano 
Magno, Valentino [et Blasio filiis eiusdem, Michaele Mathei,] Anthonio filio eiusdem, Iohanne Ladas, 
[Clemente] Hegy, Blasio Wekas, [Lamperto filio] eiusdem, Matheo Mezes et Iacobo similiter Mezes, Demetrio 
Parvo, Thoma Darabos, [Demetrio Z]ewlewsy, Simone Ladas, [Clemente] Egidi, Aniano et Valentino filiis 
eiusdem, Anthonio Perechke, Benedicto Darabos, Emerico Zenthes, Sebastiano et Benedicto filii eiusdem, altero 
Benedicto Zenthes, Blasio Doba, Dominico Zenthes, Osualdo et Barnaba filiis eiusdem, Paulo Wdwari, 
Demetrio Zentes, Valentino Zabo, Alberto Dani, Thoma filio Clementis, Georgio filio Stephani, Matheo Wayas, 
Dominico Kwn, Nicolao Zabo, Alberto filio Mathei, Gregorio Warga, Iacobo Thapolczay, Francisco Warga, 
Benedicto similiter Warga, Paulo Wamosy, Gregorio fratre eiusdem, Martino Warga, Mathia [...]ewre, 
Laurencio filio eiusdem, Thoma filio Iacobi, Stephano filio eiusdem, altero Stephano filio Petri, Martino filio 
Stephani, Sebastiano Fabro, Thoma et Valentino filiis eiusdem, Benedicto Berchey, Alberto Rosas, Thoma 
Kopaz, Georgio similiter Kopaz, Iohanne, Barnaba, Anthonio Briccii, Petro Galii, Barnaba Zenthes, Luca filio 
eiusdem, Ambrosio filio Valentini, Iohanne Cheh, Georgio Stephani, Simone Bothos, Urbano filio Mauricii, 
Petro fratre eiusdem in Ardoleweld; Iohanne Alch, Michaele, Sebastiano et Martino Biter dictis, Paulo Zewch, 
Petro Parvo, Dominico Thoth, Gaspar faris, Nicolao Zabo, Gregorio Halymbay, Martino Wamos, Clemente 
Fabro, Demetrio similiter Fabro, Barnaba Fabro, Paulo Luce, Nicolao Herendy, Gregorio Matei, Iacobo Konthar, 
Paulo Dany, Georgio Fabro, Petro Thankacz, Michaele Molnar, Iohanne, Michaele et Gaspar Kozma dictis, 
Simone et Matheo filiis Emerici, Thoma et Barthalomeo Biro dictis, Matheo et Andrea Zakach, Dionisio et 
Gregorio Kardos, Paulo Kuthi, Petro et Francisco Kwthewl, Dominico et Emerico Sum dictis, Thoma Buday, 
Gregorio, Iohanne et Gregorio Aztal, Iohanne filio eiusdem, Iohanne Zekeres, Clemente Balogh, Uldrico 
Molnar, Stephano Sos, Georgio Mathei, Elia Warga, Francisco Folnagy, Petro Warga, Georgio Wegh, Ladislao 
Georgii in Nagyleweld; Demetrio Magno, Barnaba Chewre, Petro Wekas, Paulo et Barnaba Pinther, Valentino 
Michaelis, Benedicto Feyes, Paulo Chegze, Stephano Lamperti, Valentino Biro et Stephano Benedicti in 
Aykarennek populis et iobagionibus eorundem fratrum in dictis possessionibus ipsorum commorantibus ex 
consensu voluntateque et instigacione nobilis Demetrii de Hozywtoth, necnon Benedicti filii Benedicti et 
Gregorii filii eiusdem Benedicti de dicta Ayka domineque relicte condam Stephani de Koromlya manibus 
armatis et potenciariis ad pertinencia et tenuta consequenterque possessionem prefatorum Leonardi et Benedicti 
Ayka predictam, in comitatu Wesprimiensi habitam 〈irruissent〉, abinde duodecim boves ac tres equos cum tribus 
curribus deportari et, quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent; his non contenti die et tempore in eisdem iidem 
familiares ac iobagiones predicti ex speciali commissione prefatorum fratrum Seraphyn ac Martini et tocius 
conventus de Leweld centum et quinquaginta capecias frugum et bladorum eorundem Leonardi et Benedicti de 
facie dicte possessionis Ayka, in propriis terris arabilibus eorundem exponencium seminatas et in capeciis 
locatas levando, ad dictam Leweld deportassent ibique easdem fruges tritulari faciendo, quibus valuissent 
divisissent, aliquos ex dictis bobus mactando in eorum usum convertissent, [reliquos autem], quo voluissent 
fecissent, prefatum quoque Benedictum exponentem verbis illicitis et vituperiosis pertractando diversarum 
sagittarum emissionibus [...] si se defendere non valuissent; preterea die et tempore in eisdem iidem familiares et 
iobagiones prefatorum fratrum prioris et conventus de prefata Leweld, in dictis possessionibus eorum 
commorantes similiter per diversarum sagittarum emissiones, si iidem Leonardus se in parochialem ecclesiam 
per fugam recipere non potuisset, nece miserabili interimere voluissent; ceterum circa festum Beati Bartholomei 
apostoli proxime preteritum [1470. aug. 24.] iidem fratres prior ac Martinus Saphar et conventus similiter 
missis et destinatis prenominatis Urbano familiare, Gregorio Hyspan, item Michaele Zylagy, Elia Cornis, 
Matheo Zakach, Iohanne fratre eiusdem, Gregorio Magno Hyspan dicto ceterisque prescriptis iobagionibus et 
familiaribus ipsorum in dictis possessionibus eorum commorantibus ex speciali commissione eorundem 
voluntateque et instigacione antedictorum Benedicti filii Benedicti et Gregorii filii eiusdem Benedicti de antelata 
Ayka manibus armatis et potenciariis ad domum et curiam cuiusdam Pauli Apaczya, iobagionis prefati Benedicti 
filii Nicolai de eadem Ayka habitam commorantis veniendo ibique prefatum Leonardum nece miserabili 
interimere voluissent, si se defendere non potuisset; insuper eisdem Leonardo ac Benedicto, necnon filiis et 
consorti ipsius Benedicti miserabilis necis interitu, videlicet decollacionibus capitum ipsorum minati fuissent, 
minarent eciam de presenti. Demum die et tempore in eisdem iidem fratres et prior ac Martinus Saphar et 
conventus de Leweld per prefatos familiares et iobagiones eorum duos boves prefate domine Katherine de 
campo eiusdem possessionis Ayka deportare et, quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent, quod cum prefatus 
frater Martinus Saphar ex speciali 〈commissione〉 prefatorum prioris et conventus de Leweld circa festum Beati 
Iacobi apostoli proxime preteritum [1470. júl. 25.] prefato Elie de Dym in opido Wasarhel, sede scilicet 
iudiciaria nobilium comitatus Wesprimiensis verbis illicitis ac minatoriis fuisset minatus minarenturque eciam de 
presenti potencia ipsorum mediante in preiudicium et dampnum prefatorum exponencium valde magnum. Super 
quo amiciciam vestram presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Gregoriusa Baak de Ayka aut Laurencius vel Mathias de Kyskorontal sin Dominicus 
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de Nagykorontal sew Anthonius Ikland sive Iohannes de Deeshaza aliis absentibus homo regius ab omnibus, 
quibus incumbit, meram de premissis 〈experiatur〉 veritatem, quam tandem dicto domino nostro regi fideliter 
rescribatis. Datum Bude, in festo Concepcionis Beate Marie Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo 
septuagesimo etc.1 [1470. dec. 8.] 
 
a Utána kihúzva: Wak. 
 
1 Egyezı megkeresılevél alapján jelentett — a megkeresılevelet is átírva — Veszprém megye vásárhelyi széke Georgius de Korontal iudex 
nobilium eljárása után az in festo Beati Valentini martyris [1471. febr. 14.] tett tudományvételrıl annak hetedik napján [1471. febr. 
20.] zárt formában [DL 66301 (Thaly cs. lt. 231)]. 
 
 

678.) 1471. május 2. (121.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Hédervári Pál nevében bevallást tettek, miszerint Pál bizonyos perei miatt a Gyır 
megyei Szabadi és Újfalu birtokokban levı birtokrészeit Szentvidi Mihálynak és Tamásnak hatvanhat forintért 
elzálogosít. 
 
Vízfoltos papír, hátára nyomott pecsét töredékével. DL 17213 (NRA 559 27). Kiadása: Héderváry I. 362–363. (275). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis Paulus 
Litteratus de Chaford cum procuratoriis litteris ecclesie Iauriensis pro parte egregii Pauli de Hederwara coram 
nobis personaliter constitutus fassus extitit eo modo, quomodo ipse pro certis causis ipsius prefati Pauli totales 
porciones possessionarias, in possessionibus Zabadi, Wyfalw vocatis, in comitatu Iauriensi existentes habitas, 
ipsum predictum Paulum tangentes et concernentes cum omnibus utilitatibus et pertinenciis, videlicet taxis 
ordinariis, muneribus, birsagiis, terris arrabilibus, cultis et incultis, silvis, nemoribus, aquis [...] aquarumque 
decursibus, pratis, fenetis, generaliter quibuslibet integritatum vocabulo ad easdem porciones possessionarias 
spectantibus et pertinere debentibus, necnon novem iugera terrarum arrabilium in [...]dy heth[...] vocate versus 
orientem inter duas vias communes habitas Michaeli et [Thome Wrach de Zenthwyd] sexaginta sex florenis auri 
puri pignori obligasset, ymo impignoravit et coram nobis obligavit nomine procuratorio usque tempus 
redempcionis nostri in presencia obligans se [...] Paulus de Chaford virtute procuratoria iam dictum Paulum de 
Hederwara prescriptos Michaelem et Thomam et ipsorum heredes in dominio predictarum porcionum 
possessionariarum et terrarum arrabilium infra tempus redempcionis propriis laboribus et expensis tueri et 
conservare testimonio litterarum mediante. Datum in festo Beati Sigismundi regis et martyris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo septuagesimo primo. [1471. máj. 2.] 
 
 

679.) 1471. július 21. (122.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Rozgonyi János országbíró megkeresésére tudományvé-
telt tartott Gyır megyében, ahol Pál csornai prépost panaszát Hédervári Osvát és István kisbaráti jobbágyainak 
a prépost nagybaráti erdejében elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 40 III 5/27 (Sopron 5520) (DF 265131). Külzet:  Domino regi. Pro honorabili et religioso 
domino, Paulo preposito ecclesie Beati Michaelis archangeli \de Chorna/ et conventu loci eiusdem contra egregium Osualdum et Stephanum 
de Hedervara et alios intrascriptos ad octavas festi Beati Iacobi apostoli proxime venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Dalmacie, Croacie etc., domino ipsorum 
gracioso conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in domino debitas ac devotas cum 
perpetua fidelitate. Noverit nos litteras viri magnifici, comitis Iohannis de Rozgon iudicis curie vestre 
inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis directas reverencia, qua decuit, \recepisse/ in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Iohannes de 
Rozgon, iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, 
Croacie etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis religiosorum virorum, fratrum domini 
Pauli prepositi et conventus monasterii Sancti Michaelis archangeli de Chorna, quomodo in festo Annunciacionis 
Beate Marie Virginis proxime preterito [1471. márc. 25.] Mathias Futas, Benedictus Mezarus, Sebastianus 
Ewrdegh, Petrus Gal, Blasius filius eiusdem, Thomas Gewrgfy, Stephanus Kowach, Paulus Alch, Martinus 
Adoryan, Elias Vok, Sebastianus Nemet, alter Sebastianus Hozzyw, Iohannes Kechkes, Benedictus Parvus, 
Kolomanus Kenyer, Anthonius Bakon, Benchek, Benedictus Thorchan, Stephanus filius eiusdem, Nicolaus 
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Mochkos, Sebastianus Ikreny, Petrus Ewrdegh, Simon Chellye, Clemens Kys, Matheus filius Gregorii, Petrus 
Bodagh, Georgius Irmus, Matheus filius Briccii, Iohannes Carnifex, Albertus Ewrdegh, Franciscus Irmus, 
Sebastianus Gal, Lucas Carnifex, Georgius filius Iohannis, Dominicus filius Barla Parvi, Albertus Poky, alter 
Albertus Gener, Iohannes Zabo, Nicolaus Pap, Iohannes Thoth, Iacobus Gyiery, Michael Irmus, Martinus Parvus 
et Matheus Mark dicti, iobagiones egregiorum Osualdi et Stephani de Hederwara in possessione ipsorum 
Kysbarathy vocata commorantes ex voluntate et permissione et annuencia eorundem dominorum ipsorum 
magnas particulas silvarum tam permissionalium, quam usualium ipsorum exponentium, in territorio 
possessionis ipsorum Naghbarathi vocate, in comitatu Iauriensi existentis adiacentes ignis incendio comburi et 
decremari fecissent, in quibus premissis eisdem exponentibus ducentorum florenorum auri dampna intulissent 
potencia eorum mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium manifestum. Super quo amiciciam 
vestram presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo 
presente Paulus de Musly vel Thomas de Babod aut Benedictus de eadem sive Paulus de Inese sin Benedictus de 
Peech sew Stephanus aut Simon de eadem aliis absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate 
evocet prefatos Osualdum et Stephanum contra prefatos prepositum et conventum ad octavas festi Beati Iacobi 
apostoli nunc venturas [1471. aug. 1.] regiam in presenciam, racionem premissorum reddituros efficacem, 
prescriptos iobagiones ipsorum eisdem statuere committendo litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non 
obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in premissis coram dicto domino nostro rege compareant 
et dictos iobagiones eorum statuant sive non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quid 
iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem, ut fuerit 
expediens cum evocatorum et statuere commissorum nominibus octavas ad predictas dicto domino nostro regi 
fideliter rescribatis. Datum in Thata, feria quinta proxima ante festum Penthecostes, anno Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo primo. [1471. máj. 30.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus ipsius comitis Iohannis de Rozgon, iudicis curie vestre serenitatis 
obtemperare cupientes, ut tenemur, una cum prefato Paulo de Musli homine vestro nostrum hominem, 
religiosum fratrem Stanizlaum sacerdotem, socium nostrum ad premissa fideliter peragenda nostro pro 
testimonio duximus transmittendum fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi concorditer \retulerunt/ eo 
modo, quomodo ipsi die dominica proxima post festum Beate Margarethe virginis et martiris proxime preteritum 
[1471. júl. 14.] in comitatu Iauriensi similiter procedendo ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus 
videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus palam et oculte 
diligenter inquirendo omnia premissa, singula sic et suo modo fore facta et perpetrata fuisse rescivissent, 
quemadmodum dicto comiti dictum extitisset et prout tenor litterarum suarum per omnia contineret 
prescriptarum. Habita inquisicione idem prefatus homo vester presente dicto nostro testimonio eodem die 
prefatos Osualdum et Stephanum de Hedervara in porcionibus ipsorum possessionariis, in possessione 
Kysbarathy habitis contra predictos prepositum et conventum ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc 
venturas vestram evocassent in presenciam, racionem premissorum reddituros, prescriptos iobagiones ipsorum 
eisdem statuere committendo litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuassent ibidem eisdem, 
ut sive ipsi octavis in premissis coram vobis compareant et dictos iobagiones statuant sive non, vestra serenitas 
ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum octavo die diei 
termini prenotati, anno Domini supradicto.1 [1471. júl. 21.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro actore Benedictus Zambo de Sebehaza cum Chorna. Solvit. 
 
1 Ugyan ebben az ügyben jelentett a felsorolt királyi emberek közül kiküldött Thomas de Baboth az in festo Divisionis Apostolorum [1471. 
júl. 15.] tett vizsgálatról annak hatodik napján [1471. júl. 20.] zárt formában a gyıri káptalan [Csornai konv. mlt. 40 III 5/28 (Sopron 
5521) (DF 265132)], illetve a felperesnek okozott kár konkrét megállapítása nélkül kiállított megkeresılevélre a Paulus de Inese által feria 
quarta proxima post festum Divisionis Apostolorum [1471. júl. 17.] tartott vizsgálatról annak hatodik napján [1471. júl. 22.] a vasvári 
káptalan, szintén zárt formában [DL 17223 (Acta eccl. 36 54); újkori másolata: Csornai konv. mlt. 64 V 14 (Sopron 5522) (DF 265133)]. 
 
 

680.) 1471. augusztus 1. (123.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt János gyıri szabó gyıri házát Tamás vasvári prépostnak, édestestvéreinek, vala-
mint Lendvai Péter esztergomi kanonoknak kétszáz forintért zálogba adta, azonban lakhatási jogot kapott a 
házban évi húsz forintért, bár egy szobát Tamás prépost fönntartott magának. 
 
Átírás a pannonhalmi konvent 1476. augusztus 11-én kelt átiratában [EPL, Esztergomi kápt. hh. lt. 67 2 20 (DF 209037)] és a csornai kon-
vent 1476. augusztus 14-én kelt átiratában [Esztergomi kápt. hh. lt. 34 2 1 (DF 208863)]. Tartalmi átírása a gyıri káptalan és Gyır város 
tanácsának 1477. január 31-én kiadott oklevelében, amelyet a pannonhalmi konvent 1477. március 26-án írt át — lásd a 700. sz. alatt. 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod circumspectus 
Iohannes sartor captorque hospitum civis civitatis Iauriensis coram nobis personaliter constitutus onera et 
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quelibet gravamina Walpurge consortis, Iohannis et Stephani filiorum et aliorum quorumlibet consanguineorum 
in se per omnia assummendo confessus extitit in hunc modum, quod ipse pro quibusdam suis necessitatibus 
ipsum ad presens urgentibus evitandis fundum curie sew domum suam lapideam, in dicta civitate Iauriensi 
habitam, in vicinitatibus domorum Iohannis Nyrew ab orienti et Benedicti Toth ab occidenti habitam et 
existentem, simul cum universis suis edificiis, pertinenciis et utilitatibus ad eandem domum spectantibus undique 
venerabili domino Thome decretorum doctori, preposito Castriferrei, Strigoniensis et Iauriensis ecclesiarum 
canonico, Gregorio, Gallo et Georgio fratribus carnalibus et magistro Petro de Lyndwa canonico Strigoniensi pro 
ducentis florenis auri puri Ungaricalibus, veri et iusti ponderis pignori obligasset, ymmo obligavit coram nobis 
isto modo, ut quandocunque ipse Iohannes sartor aut sui heredes ipsam domum ab ipsis domino Thoma vel suis 
fratribus vel quibus ipse dominus Thomas in vita vel in morte legaret aut donaret redimere possit, extunc idem 
Iohannes sartor redimendi habeat potestatis facultatem et non in estimacione. Interim tamen, quia ipse Iohannes 
sartor absque illa domo et utilitate eius Iaurino comode vivere no possit, ad peticionem suam rursus et iterum 
idem dominus Thomas eandem domum ipsi Iohanni sartori locavit in eaque ipsi inhabitandi et morandi dedit 
facultatem ita tamen, ut singulis annis idem Iohannes sartor dicto domino Thome ab eodem domo in 
conductionem viginti solvat florenos auri, quorum medietatem in festo Purificacionis Marie Virginis proxime 
futuro [febr. 2.], aliam vero medietatem ultimo die mensis Iulii, id est in profesto festi Beati Petri Apostoli ad 
vincula [júl. 31.] similiter proxime futuro solvere teneatur et si quam istarum solucionum facere non possit, 
nollet vel non curaret, statim termino lapso in dupplum solvendorum florenorum convincatur ipso facto; isto 
denique declarato, quod idem dominus Thomas in predicta domo Iohannis sartoris obligata unam cameram supra 
coquinam cum parva testitudine prope illam cameram, que stubella parabitur et cum orto et unde calefit cum 
parte celarii decem vasorum vini et stabuli trium equorum conservandi sibi vel cui vellet reservavit inhabitandi 
potestatis facultatem, et si contigeret illarum inhabitacio, ut premittitur, tunc non plus, nisi decem et octo 
florenos de illa domo solvatur per dictum Iohannem et heredes suos, quorum restitucio fiat, ut supra dictum est. 
Pena adiecta hoc denique non pretermisso, quod si aliquando prefatos ducentos florenos ipse dominus Thomas 
vel ille vel illi, cui vel quibus in vita vel morte donaret, repeteret ipsi Iohanni, hoc prius ante duos menses coram 
probis notificet et si idem Iohannes ad terminum, per dictum dominum Thomam prefixum non restitueret, nollet 
vel non possit aut non curaret quoquomodo, extunc lapso termino dictorum duorum mensium Iohannes ipse 
totam domum suam ipsi domino Thome liberam sine omni contradictione dimittat et eam extat ad eiusdem 
domini prepositi voluntatem et ipse dominus Thomas plenam habeat illam domum cuicunque vellet tradere, 
locare et eciam in perpetuum vendere irrevocabiliter, suam pecuniam excipere et superfluum, quibus vendi possit 
ipsi Iohanni restituere potestatis facultatem denique si aliquod impedimentum ipse Iohannes in hac re prestaret, 
aliquomodo in iudicium ecclesiasticum trahi possit, cui se submisit et si aliquas expensas super domo ipsa vel in 
parte aliqua ipsum dictum Thomam facere contingat, illas idem Iohannes ipsi domino Thome restituere, necnon 
eundem interim semper in pacifico dominio eiusdem domus ab omnibus impetitoribus propriis suis laboribus et 
expensis tueri et defensare promisit et si quoquomodo hoc facere non possit, extunc vineas suas et omnes alias 
hereditates, bona mobilia et immobilia sua, quibuscunque nominibus vocitentur, loco domus ipsi domino Thome 
et suis fratribus obligavit, illas hereditates res et bona eciam propria auctoritate solum vigore litterarum istarum 
ipse dominus Thomas ubicunque habitas et repperta auferendo habeat potestatem, ad que omnia et quevis 
premissorum singula idem Iohannes sartor se obligavit coram nobis harum litterarum nostrarum vigore et 
testimonio mediante. Datum in festo Ad vincula Beati Petri apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo 
septuagesimo primo. [1471. aug. 1.] 
 
 

681.) 1471. október 31. (124.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Gyır megyében, ahol 
Asszonyfalvai Ispán Gergely panaszát Péterdi Lovali Tamás gyilkossági kísérletérıl és Asszonyfalván elkövetett 
hatalmaskodásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. MTAK Kézirattár, Oklevélgyőjt. 438 (DF 244082). Kiadása: GyTRF I. 123–124. (36). Külzet:  Personali 
presencie regie maiestatis. Pro nobili Gregorio Ispan dicto de Azonfalwa etc. inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino ipsorum gracioso 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum cum perpetua 
fidelitate. Litteras eiusdem vestre serenitatis inquisitorias, pro parte nobilis Gregorii Ispan dicti de Azonfalwa 
nobis transmissas sumpma cum obediencia recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicitur nobis in persona fidelis nostri, nobilis Gregorii Ispan dicti de 
Azonfalwa, quomodo feria tercia proxima ante festum Beati Laurencii martiris proxime preteritum [1471. aug. 
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6.] Thomas Lowaly dictus de Petherd adiuncto sibi Petro Nemes de dicta Azonfalwa ad propriam domum et 
curiam dicti exponentis, in dicta Azonfalwa, in comitatu Iauriensi existenti habita manibus armatis et potenciariis 
irruendo ibique, si idem exponens se defendere non valuisset, nullis suis demeritis exigentibus eundem nece 
miserabili interimere voluisset; ceterum idem Thomas Lowaly hiis non contentus metas dicti Gregorii, in 
territorio porcionis sue possessionarie in dicta Azonfalwa habite ab antiquo erectas, ex consensu et voluntate 
Nicolai Nemes et Petri filii Iohannis Byro dicti de eadem Azonfalwa minus licite et indebite pro se perarare 
fecisset et insuper prefatus Thomas Lowaly tempore in predicto quatuor scrophas eiusdem exponentis 
interfecisset potencia mediante in preiudicium et dampnum prefati exponentis valde magnum. Super quo 
fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, 
quo presente Paulus Lorand de Nema aut Barnabas de Kalthhaza vel Petrus de Gwg sin Michael de Pyczord aliis 
absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, 
quam tandem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria quarta proxima post festum 
Nativitatis Beate Marie Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, [1471. szept. 
11.] regni nostri anno quartodecimo, coronacionis vero octavo. 
 Unde nos mandatis ipsius vestre serenitatis in omnibus semper obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prefato Michaele de Pyczord homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Stanislaum 
sacerdotem, socium et conventualem ad premissam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio transmisimus 
fidedignum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt eo modo, quomodo ipsi feria tercia 
proxima post festum Beatorum Simonis et Iude apostolorum proxime preteritum [1471. okt. 29.] in dicto 
comitatu Iauriensi simul procedendo ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus et ignobilibus ac 
alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus palam et oculte de premissis diligenter 
inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic fore facta et perpetrata fuisse rescivissent, 
quemadmodum vestre serenitati dictum extitisset et prout tenor litterarum vestrarum per omnia contineret 
prescriptarum. Datum tercio die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto. [1471. okt. 31.] 
 
 

682.) 1472. október 18. (125.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Guti Országh Mihály nádornak, hogy ítéletlevele alapján Nagybaráti birtok Csó-
katelek nevő részét, melyet Hédervári Osváttól és Isvántól visszafoglaltak, Pál csornai prépostnak iktatta, vala-
mint, hogy a Héderváriak Kisbaráti nevő birtokát bejárta, felbecsülte és annak egy részét a bírság fejében a 
prépostnak zálogként iktatta. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. Csornai konv. mlt. 40 III 3/7a (Sopron 5530/1) (DF 265141). Újkori másolata: Csornai konv. mlt. 40 III 
3/7b (Sopron 5530/2); Csornai konv. mlt. 40 III 3/8 (Sopron 5531) (DF 265058). Külzet:  Domino palatino. Pro venerabili ac religioso 
domino, fratre Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna ad octavas festi Beati Michaelis archangeli super quadam possessionaria 
statucione, reambulacione, estimacione, occupacione et similiter statucione ad octavas festi Beati Michaelis archangeli rescripcionalis. 
 
Magnifico domino, Michaeli Orzag de Gwth regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino ipsorum 
honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oracionum suffragia devotarum. Vestra 
noverit magnificencia, quod cum nos honore, quo decuit, receptis litteris vestris adiudicatoriis, modum et 
formam vestre iudiciarie deliberacionis in se exprimentibus, pro parte venerabilis et religiosi domini, fratris Pauli 
prepositi et conventus ecclesie de Chorna contra egregios Oswaldum et Stephanum de Hedrewara datis et 
emanatis consequenterque nobis loquentibus, iuxta earundem continenciam una cum magistro Ladislao de 
Herman, homine eiusdem vestre magnificencie, de curia regia per vos ad id specialiter deputato nostrum 
hominem, videlicet religiosum fratrem Paulum sacerdotem, socium nostrum conventualem ad contenta earundem 
litterarum vestre magnificencie adiudicatoriarum iuxta vestram iudiciariam commissionem peragenda nostro pro 
testimonio fidedignum duxissemus transmittendum, tandem iidem exinde ad nos reversi nobis uniformiter 
retulerunt, quod ipsi in festo Beati Galli confessoris proxime preterito, [1472. okt. 16.] primo ad faciem 
particule terre Chokatheleke vocate, intra veras metas possessionis Nagbarathy prefatorum prepositi et conventus 
de Chorna, in comitatu Iauriensi existentis habite vicinis et commetaneis suis universis et nominatim Georgio 
Magno de Zemere, religioso viro, domino fratre Martino procuratore claustri de Leweld, necnon reverendo in 
Christo patre, domino Demetrio Chwpor episcopo ecclesie Iauriensis, in cuius persona Paulo de Iobahaza ac 
Nicolao Litterato de Ladon procuratore capituli ecclesie Iauriensis modo simili in persona eiusdem capituli et 
Stephano Parvo, iudice possessionis Chanak vocate inibi legitime convocatis et presentibus accessissent, eandem 
particulam terre Chokatheleke nominatam a manibus prefatorum Oswaldi et Stephani de Hedrewara reoptentam 
memoratis domino fratre Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna cum omnibus utilitatibus eiusdem 
statuissent et commisissent iure perpetuo utendam, tenendam, possidendam pariter et habendam, contradictione 
eorundem Oswaldi et Stephani ac aliorum quorumlibet non obstante. Tandem vero ad faciem possessionis 
Kysbarath vocate prefatorum Oswaldi et Stephani de Hedrewara, in dicto comitatu Iauriensi existentis 
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prenominatis vicinis et commetaneis eiusdem possessionis consimiliter inibi legitime convocatis et presentibus 
accessissent, eandem legitime reambulando et condigne estimando exclusisque prius porcionibus aliorum 
quorumvis de eadem, viginti tres sessiones iobagionales in eadem Kysbarathy habitas, de porcionibus scilicet 
possessionariis memoratorum Oswaldi et Stephani de Hedrewara, ad valorem et quantitatem tercie partis 
octuaginta quatuor marcarum iudicialium, centum duodecim florenos aureos facientis, que ad porcionem 
preallegatorum actorum cedencia occupassent occupatasque eorundem prepositi et conventus ecclesie de Chorna 
manibus cum omnibus utilitatibus earundem tamdiu, donec per prefatos Oswaldum et Stephanum de Hedrewara 
aut alios, quorum redempcioni premisse sessiones iobagionales magis competerent pro premissis centum 
duodecim florenis auri puri redimerentur statuissent titulo pignoris possidendas, contradictione eorundem 
Oswaldi et Stephani ac aliorum quorumlibet non obstante, nullo vero redemptore preallegatarum sessionum 
iobagionalium pro tunc inibi apparente, seriem siquidem premissorum ad octavas festi Beati Michaelis 
archangeli nunc venturas [1472. okt. 6.] eidem vestre magnificencie duximus rescribendam. Datum tercio die 
diei execucionis premisse, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo. [1472. okt. 18.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Benedictus Zambo de Sebehaza cum Chorna. Solvit. Sopron. 
 
 

683.) 1472. október 18. — 1473. október 6. (126.) 
 
A pannonhalmi konvent Mátyás királynak a Hédervári Osvát és István, valamint Pál csornai prépost között a 
Gyır megyei Csókateleke nevő prédium illetve bizonyos kisbaráti jobbágytelkek ügyében rendelkezı, perújítást 
engedélyezı és idézést elrendelı parancsára jelent. 
 
Említés Guti Ország Mihály nádor 1473. december 4-én kiadott oklevelében [DL 17512 (Acta eccl. 36 56)] — lásd a 689. sz. alatt. 
 
... causam, quam iidem Osualdus et Stephanus de Hedrehwara adversus dictos dominum prepositum (sc. 
Paulum) et conventum de Chorna racione et pretextu cuiusdam terre sew predii Chokateleke nuncupati, ... intra 
metas possessionis Naghbarathy vocate adiacentis ... necnon certarum porcionum possessionariarum eorundem 
Osualdi et Stephani de Hedrehwara, in possessione Kysbarathi existencium et habitarum, eisdem domino 
preposito et conventui ... pro certis iudiciorum gravaminibus, in eosdem Osualdum et Stephanum in processu 
cause acumulatis legittime statutarum iuxta continenciam litterarum domini nostri regis evocatoriarum pariter et 
graciosarum, formam novi iudicii in se denotancium ac conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie 
exinde rescripcionalium, item alias universas causas ... quas videlicet eedem partes ... contra sese ... in 
presentibus octavis festi Beati Michaelis archangeli [1473. okt. 6.] nostri scilicet et aliorum quorumvis 
iudicum ordinariorum in presenciis movere et suscitare deberent, arbitrative composicioni sew ordinacioni sex 
proborum et nobilium virorum, per easdem partes equaliter eligendorum submisissent ... 
 
 

684.) 1472. december 27. (127.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére Albert bozóki 
prépostot a Gyır megyei Kisécs, másként Mesterfalva és Banaváma birtokába be akarta vezetni, de az iktatásnak 
Bábolnai János nevében ellenmondás történt. 
 
Papír (transversata), hátán zárópecsét töredéke. SA Brno, Seilern cs. lt. 6 242 (DF 249289). Külzet:  Domino regi. Pro venerabili et religioso 
viro, domino Alberto preposito et conventu de Bozok contra Iohannem de Babana ad octavas festi Epiphaniarum Domini evocacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., domino 
ipsorum graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannoniea oracionum suffragia 
devotarum. Vestra noverit serenitas nos litteras vestras introductorias et statutorias nobis directas recepisse in hec 
verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicit nobis venerabilis et religiosus frater Albertus prepositus ecclesie de 
Bozok sua ac conventus ecclesie eiusdem in personis, quomodo ipsi in dominium quarundam possessionum 
Kysech, alio nomine Mesterfalwa et Banawama vocatarum, in comitatu Iauriensi existencium habitarum ac 
tributi, in eadem possessione Banawama exigi soliti, ipsos exponentes consequenterque ecclesiam ipsorum 
antedictam ex legittima fassione nobilis domine Veronice, relicte condam Gregorii de Demyend, filie videlicet 
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Ladislai Kakas de Beren ac regii consensus exinde adhibiti concernencium legittime vellent introire. Super quo 
vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Iohannes Valenth de Nema aut Damianus Valentini de eadem vel Gregorius Ispan de 
Azzonfalwa sin Stephanus sive Petrus de Koromzo neve Simon vel Martinus de Poky aut Osualdus sin Iohannes 
Bylgeny de Mendzenth aliis absentibus homo noster ad facies dictarum possessionum Kysech alio nomine 
Mesterfalwa et Banawama vocatarum vicinis et commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis et 
presentibus accedendo, introducat prefatos Albertum prepositum et conventum de Bozok in dominium earundem 
possessionum et dicti tributi statuatque easdem et idem simul cum cunctis earum et eiusdem utilitatibus et 
pertinenciis quibuslibet premisso iure possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, 
evocet eosdem contra prefatos prepositum et conventum regiam in presenciam ad terminum competentem, 
racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum 
contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni 
intererunt, nominibus terminoque assignato dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum in Gyarmath, 
feria quinta proxima post festum Concepcionis gloriosissime Virginis Marie, anno Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo secundo. [1472. dec. 10.] 
 Nos itaque amicabilibus peticionibus prefati domini, comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis annuentes una cum prenominato Iohanne Valentini de Nema homine vestre serenitatis nostrum 
hominem, videlicet religiosum fratrem Petrum sacerdotem ad premissam statucionem faciendam nostro pro 
testimonio fidedignum duxissemus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt, 
quomodo ipsi feria tercia proxima post festum Beati Thome apostoli proxime preteriti [1472. dec. 22.] ad 
facies prescriptarum possessionum et Kysech alio nomine Mesterfalwa vocatarum vicinis et commetaneis 
eiusdem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo et dum prefatus homo vestre serenitatis 
eandem possessionem Kysech alio nomine Mesterfalwa predicto domino Alberto preposito et conventu〈i〉 
ecclesie de Bozok statuere voluisset, tunc Simon villicus et officialis \de Kysech/ in persona Iohannis de Babana, 
domini scilicet sui premisse statucioni contradictionis velamine obviasset, ob hoc memoratus homo vestre 
serenitatis dicto nostro testimonio presente die in eadem memoratum Iohannem de Babana ad octavas festi 
Epiphaniarum Domini [1473. jan. 13.] eiusdem vestre serenitatis \regiam/ evocasset in presenciam, racionem 
premissorum redditurum. Datum sexto die diei evocacionis premisse, anno Domini supradicto. [1472. dec. 
27.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Gregorius Pethretha cum Saag. Pro i(n causam attracto) Mathia de Chayag cum regis. A(ctor) exhibuit 
quasdam litteras quatuor litteras, unam Sigismundi regis impignoraticiam, aliam \Georgii de Rozgon/ superinde statutoriam, terciam 
conventus ecclesie de Saag fassionalem, quartam testamentalem. I(n causam attractus) non negat esse in dominio sed nullas litteras exhibere 
et super hec litteralia habere instrumenta. Ideo possessiones restituantur actori dum i(n causam attractus) producat iura sua in Epiphaniarum 
et si perpetuitatem possessionum comparare poterit, extunc de pecuniis actori satisfecerit. A(ctor) tenebitur possessionem pro ipsis pecuniis 
resignare. 
 
a Utána kipontozva: domino ipsorum graciosissimo. 
 
 

685.) 1473. október 6. (128.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Hédervári Pál a Gyır megyei Szentvid és Malomsok birtokok között levı Királyföl-
de nevő oppidumának földjébıl kiszakított Felsıfalu birtokrészét hőséges szolgálataiért Babóti Tamásnak, Zsófia 
hitvesének és János fiuknak adományozza. 
 
Átírás Mátyás király 1475. május 31-én kelt oklevelében [MTAK Kézirattár, Oklevélgyőjt. 505 (DF 244147)], valamint a pozsonyi káptalan 
1768. november 1-jén kiadott oklevelében [DL 17496 (NRA 955 63)]. 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presens scriptum inspecturis salutem in omnium salvatore. Ad universorum noticiam harum serie 
volumus pervenire, quod magnificus Paulus de Hederwara onera et quelibet gravamina omnium fratrum, necnon 
filiorum ac filiarum Adviga, Frusinna, Magdalena et Agatha vocatarum aliorumque proximorum et 
consanguineorum suorum super se assumendo coram nobis personaliter constitutus est confessus in hunc 
modum, quomodo ipse quandam particulam terre sue Fewlsefalw vocatam, iuxta fluvium Danubii a parte 
aquilonari inter scilicet possessiones Zenthwyd et Malonsok vocatas, in comitatu Iauriensi existentem et 
habitam, de terris opidi sui Kyralfewlde vocati excisam cum omnibus suis utilitatibus et pertinenciis ad ipsam 
particulam terre spectantibus et pertinere debentibus, signanter vero cum porcione Danubii et loco molendini, in 
eodem decurrentis ac medietate Kyralfeuldyzygeth et loco wadi, videlicet Zabadkewia vocati, in predicto 
comitatu Iauriensi adiacentis nobili Thome de Babod ac honeste domine Sophia vocate, consorti et Iohanni filio 
suis ac per eos ipsorum heredibus et posteritatibus universis pro fidelitate et fidelibus serviciis iam dicti Thome 
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de Babod, que ipse sub locorum et temporum varietate predicto Paulo de prefato Hederwara non parcendo rebus 
nec persone exhibuisset et impendisset, dedisset, donasset et asscripsisset, ymmo dedit, donavit et ascripsit nostri 
in presencia iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter et habendam illo iure, quo hucusque 
prenominatus Paulus de Hederwara tenuisset et possedisset nullum ius nullamve proprietatem sibi ipsi in dicta 
terra reservando; assumendo nichilominus prefatus Paulus de dicta Hederwara in sua ac aliorum fratrum, necnon 
filiorum et filiarum suorum personis, prenominatum Thomam de prescripta Babod ac dominam Sophia vocatam, 
consortem et Iohannem filium suos ac ipsorum heredes et posteritates universos in pacifico dominio iam dicte 
terre contra quoslibet illegittimos impetitores, causidicos et actores tueri, protegere et defensare propriis suis 
laboribus et expensis. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales 
pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eidem Thome de Babod et posteritatibus suis universis 
iurium ipsorum ad cautelam duximus concedendas. Datum feria quarta proxima post festum Beati Francisci 
confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio. [1473. okt. 6.] 
 
a Az 1768. évi átiratban: Zabadrew. 
 
 

686.) 1473. október 26. (129.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt László bakonybéli apát Mátyás királyt Balatonfıkajár eladományozásától, Pán 
Tamást pedig annak felkérésétıl és elfoglalásától tiltja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét körvonala. PBFL, Capsa 14 G (1107) (DF 207922). Kiadása: PRT VIII. 532–533. (239). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod venerabilis et 
religiosus vir, dominus frater Ladislaus abbas de Bel in sua et conventus loci eiusdem personis ad nostram 
veniendo presenciam, serenissimum principem, dominum Mathiam Dei gracia regem Hungarie, Bohemie etc., 
dominum nostrum graciosissimum a donacione, collacione et alia quavis perpetuacione possessionis 
Balathonfewkayar vocate, in comitatu Albensi existentis habite, eosdem dominum Ladislaum abbatem et 
conventum omnis iuris titulo concernentis, item Thomam Pan dictum de eadem Balathonfekayar et alios 
quoslibet ab impetracione, occupacione, detencione conservacioneque et alia quavis sibi ipsis appropriacione 
seque ipsos in dominium eiusdem intromissione et statuifactione, usufructuum et quarumlibet utilitatum 
percepcione et percipifactione qualitercunque factis vel fiendis publice et manifeste in sua ac dicti sui conventus 
personis prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo coram nobis vigore et testimonio presencium 
mediante. Datum in festo Beati Demetrii martyris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
tercio. [1473. okt. 26.] 
 
 

687.) 1473. november 25. (130.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Jári Barócz Miklós fia Gergely a Gyır megyei Gyömörıben levı birtokrészét és 
kúriahelyét egy kispéci réttel együtt tizenkét forintért Gencsi Gergelynek elzálogosítja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredékei. DL 45547 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Gregorius filius 
Nicolai Barocz dicti de Iar onera et quelibet gravamina Benedicti fratris sui carnalis, necnon nobilis domine 
Scolastice, uxoris vero Iohannis Ieney dicti de dicta Iar aliorumque fratrum et proximorum suorum super se 
assumendo coram nobis personaliter constitutus est confessus in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam suis 
necessitatibus ipsum ad presens urgentibus evitandis quandam domum suam propriam ac totalem porcionem 
suam possessionariam, in possessione Gemerew existentem, simul cum quodam prato in territorio possessionis 
Kyspecz habito, omnino in comitatu Iauriensi habitas, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis ad 
dictam porcionem possessionariam spectantibus et pertinere debentibus nobili Gregorio Gench pro duodecim 
florenis auri puri usque tempus redempcionis pignori obligasset, ymmo impignoravit coram nobis eo modo, ut 
dum et quum prefatus Gregorius filius Nicolai de Iar dictas domum ac porcionem possessionariam, in eadem 
possessione Gemerew habitas ac dictum pratum redimendi habeat potestatis facultatem, extunc rehabitis prius 
dictis duodecim florenis prefatus Gregorius de Gench easdem eidem remittere debeat et teneatur; assumendo 
nichilominus prefatus Gregorius filius Nicolai de sepefata Iar iam dictum Gregorium de Gench in pacifico 
dominio prescriptarum domus et porcionis possessionarie et prati contra quoslibet impetitores tueri, protegere et 
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conservare propriis suis laboribus et expensis harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum 
feria quinta proxima ante festum Beati Andree apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
tercio. [1473. nov. 25.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Non solvit. 
 
 

688.) 1473. december 18. (131.) 
 
A pannonhalmi konvent Báthori István országbíró megkeresésére Királyföldi Babóti György fia Tamást, vala-
mint feleségét, Zsófiát és fiát, Jánost a Gyır megyei Szentvid és Malomsok közötti Felsıfalu birtokába ellent-
mondás nélkül bevezették. 
 
A pozsonyi káptalan 1768. november 1-jén kiadott átírásából [DL 17496 (NRA 955 63)]. A corroboratio szerint privilegiális volt. 
Regesztája: Héderváry I. 387. 
 
Universis Christi fidelibus tam praesentibus, quam futuris, praesens scriptum inspecturis conventus monasterii 
Sancti Martini Sacrimontis Pannoniae salutem in Salutis largitore. Ne gestarum rerum memoriam humanae 
imperfectionis tollat oblivio, solertia adinvenit peritorum, ut ea, quae suo geruntur in tempore, ne simul cum 
tempore labantur, patrocinio perennent litterali. Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire, 
quod nos litteras magnifici viri, domini comitis Stephani de Bathor iudicis curiae serenissimi principis, domini 
Matthiae Dei gratia regis Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae etc. introductorias et statutorias, pro parte 
Thomae filii Georgii Babody de Kiralfewldew emanatas, nobis praesentatas reverentia, qua decuit recepimus, 
hunc tenorem continentes: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesiae Sancti Martini Sacrimontis Pannoniae comes Stephanus de 
Bathor iudex curiae serenissimi principis, domini Matthiae Dei gratia regis Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, 
Croatiae etc. amicitiam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis Thomae filii Georgii Babothy de 
Kiralfewlde ac nobilis dominae Sophia vocatae consortis, necnon Ioannis filii suorum, quomodo ipsi in 
dominium cuiusdam particulae terrae, iuxta fluvium Danubii a parte aquilonari, inter scilicet possessiones 
Zenthwyd et Malonsok vocatas, in comitatu Iauriensi existentis et habitam, quae scilicet particula terrae 
Felsewfalwa vocata, de terris oppidi Kiralfeldew vocati esset excisa, in dicto comitatu Iauriensi adiacentis, ipsos 
omnis iuris titulo concernentis legitime vellent introire. Super quo vestram amicitiam praesentibus petimus 
diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Valentinus de Zap aut 
Georgius Magnus de Beron vel alter Georgius de Haly aliis absentibus homo regius ad facies praescriptae 
particulae terrae Felsewfalw vocatae vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legitime convocatis et 
praesentibus accedendo, introducat memoratos Thomam filium Georgii Babothy de Kiralfewlde et nobilem 
dominam Sophiam consortem, necnon Ioannem filium eiusdem in dominium eiusdem statuatque eandem eisdem 
simul cum omnibus eiusdem utilitatibus et pertinentiis quibuslibet praemisso iure ipsis incumbenti perpetuo 
possidendam, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet ipsos contra memoratos 
exponentes ad terminum competentem, regiam in praesentiam, rationem contradictionis eorum reddituros. Et 
post haec huiusmodi introductionis et statutionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, 
vicinorumque et commetaneorum, qui praemissae statutioni intererunt, nominibus terminoque assignato, ut fuerit 
expediens dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Budae, feria quarta proxima ante festum Beatae 
Catherinae virginis et martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tertio. [1473. nov. 
24.] 
 Nos itaque amicabilibus petitionibus praefati domini, comitis Stephani de Bathor iudicis curiae dicti 
domini nostri regis annuentes, uti tenemur, una cum praenominato Valentino de Zap, homine regio nostrum 
hominem, videlicet religiosum fratrem Simonem sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissam 
statutionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum transmisimus, qui quidem regius et noster homines 
demum exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt eo modo, quod ipsi feria sexta proxima ante festum 
Beatae Barbarae virginis proxime praeteritum [1473. dec. 3.] ad facies praedictae terrae Felsewfalw vocatae 
ac tandem ad portionem Danubii et locum molendini ac medietatem Kiralfewldyzygeth et locum Zabadrew 
nominatum simul accedendo, introduxissent praefatum Thomam filium praefati Georgii Babothy de 
Kyralfewldew ac nobilem dominam Sophiam consortem et Ioannem filium suos in dominium eorundem 
statuissentque eandem et easdem simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis praemisso iure ipsis 
incumbenti perpetuo possidendas nemine ipsis contradicente ibique vicinis et commetaneis eiusdem legitime 
convocatis, videlicet Michaele et Thoma Wrath de Zenthwyd, altero Michaele Patha de Malonsok, alias de 
Lytthwassan, Petro Viro de Rewfalw in persona reverendi domini Demetrii Chwpor episcopi Iauriensis et 
Matthia Bakfers iudice capituli ecclesiae Iauriensis in persona eiusdem capituli in facie eiusdem terrae 
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Felsewfalw vocatae tribus diebus, ut regni requirit consuetudo permanendo. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales pendentis et authentici sigilli nostri munimine 
roboratas eisdem Thomae filio Georgii Babothy de Kyralfelde et nobili dominae Sophia vocatae consorti et 
Ioanni filio suis ipsorumque posteritatibus et successoribus duximus concedendas iurium suorum ad cautelam 
duximus concedendas. Datum sextodecimo die diei introductionis et statutionis praenotatarum, anno Domini 
supradicto. [1473. dec. 18.] 
 
 

689.) 1474. január 30. után (132.) 
 
Guti Ország Mihály nádor a Hédervári Osvát és István, valamint Pál csornai prépost között a Gyır megyei 
Csókatelek prédium ügyében folyó perben fogott bírák által hozandó ítélethez a pannonhalmi konvent tanúját 
kéri megjelenni. 
 
Guti Ország Mihály nádor 1473. december 4-én kiadott pátense. DL 17512 (Acta eccl. 36 56). Újkori másolata: Csornai konv. mlt. 16 II 17 
(Sopron 5533) (DF 265143). 
 
Nos Michael Orzag de Gwth regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum memorie commendamus per 
presentes, quod venerabili et religioso viro, fratre Paulo preposito ecclesie de Chorna pro se personaliter et pro 
conventu suo cum procuratoriis litteris eiusdem ab una, parte vero ab altera egregio Osualdo de Hedrehwara 
modo simili personaliter pro se et pro Stephano fratre suo cum procuratoriis litteris capituli ecclesie Iauriensis 
coram nobis constitutis per eosdem confessum extitit pariter et relatum in hunc modum, quomodo ipsi certorum 
proborum, inter ipsos pro pace laborancium ordinacionem consenciendo, causam, quam iidem Osualdus et 
Stephanus de Hedrehwara adversus dictos dominum prepositum et conventum de Chorna racione et pretextu 
cuiusdam terre sew predii Chokateleke nuncupati, in comitatu Iauriensi, ut per ipsum prepositum dicitur, intra 
metas possessionis Naghbarathi vocate adiacentis, alias per eosdem dominum prepositum et conventum vigore 
aliarum litterarum nostrarum adiudicatoriarum superinde confectarum1 pro se reoptente, necnon certarum 
porcionum possessionariarum eorundem Osualdi et Stephani de Hedrehwara, in possessione Kysbarathi 
existencium et habitarum, eisdem domino preposito et conventui modo simili, seriebus earundem litterarum 
nostrarum adiudicatorialium pro certis iudiciorum gravaminibus, in eosdem Osualdum et Stephanum in processu 
cause acumulatis legittime statutarum, iuxta continenciam litterarum domini nostri regis evocatoriarum pariter et 
graciosarum, formam novi iudicii in se denotancium ac conventus ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie 
exinde rescripcionalium, item alias universas causas et causarum processus ipsarum ambarum parcium, quas 
videlicet eedem partes pretextu quorumcunque actuum potenciariorum contra sese et in alterutrum in presentibus 
octavis festi Beati Michaelis archangeli [1473. okt. 6.] nostri scilicet et aliorum quorumvis iudicum 
ordinariorum in presenciis movere et susscitare deberent, arbitrative composicioni sew ordinacioni sex proborum 
et nobilium virorum, per easdem partes equaliter eligendorum submisissent, ymmo submiserunt nostri in 
presencia tali modo, ut quitquid iidem sex probi et nobiles viri eligendi die dominico proximo ante festum 
Purificacionis Beate Marie Virinis proxime venturum [1474. jan. 30.] in possesione NaghNywl appellata 
presente testimonio dicti conventus ecclesie Sancti Martini, quod per ipsum conventum ad id serie presencium 
transmitti petimus, auditis ipsarum parcium proposicionibus visisque et examinatis earundem litteris et 
litteralibus instrumentis ac aliis probabilibus documentis partes inter easdem \in premissis/ facerent, disponerent 
et arbitrarentur, id ambe partes pro rato et firmo acceptare et habere deberent et tenerentur tali vinculo mediante, 
quod si qua parcium prescriptarum termino et loco in predictis per se vel per legittimum procuratorem comparere 
aut dictos arbitros suos pro parte sua illac adducere sew composicionem arbitrativam ipsorum proborum 
eligendorum infringere aut pro rato habere nollet aut non posset quovismodo, extunc talis pars, si fuerit actrix, 
omnem acquisicionem suam ammitteret, si vero in causam attractus, in totali actione et acquisicione partis in 
premissis omnino persistentis, necnon in estimacione dicti predii sew terre Chokatheleke convinceretur et 
convinci deberet, ymmo casu, quo pretacti Osualdus et Stephanus de Hedrehwara premissa suo modo perficere 
non curarent, mox prefati dominus prepositus et conventus de Chorna solum vigore presencium mediante, 
cuiuslibet iudicis scrupulo postergato, testimonio dicti conventus Sancti Martini dumtaxat presente in dominium 
dictarum porcionum possessionariarum eorundem Osualdi et Stephani, viginti scilicet trium sessionum 
iobagionalium in predicta possessione Kysbarathi habitarum, ut premissum est, pro iudiciorum gravaminibus 
eisdem preposito et conventui statutarum, nunc erga manus eorundem Osualdi et Stephani existencium 
reintroeundo et easdem pro se occupando infra tempus quoque redempcionis possidendo et habendo omnimodo 
haberet facultatem eo facto; illo eciam declarato, quod si arbitri unius partis aliqua acquirendo cautela in 
premissis discordando finale arbitramentum facere recusarent, extunc tantummodo arbitri alterius partis causis in 
pretactis partes inter predictas finalem composicionem arbitrativam amministrandi plenariam haberent potestatis 
facultatem, partibus eisdem sibi invicem in hac parte obviare non valentibus; ad que premissa prefati dominus 
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Paulus prepositus ac Osualdus de Hedrehvara se personalibus eorum astando, idem vero prepositus suum 
conventum prenotatum, ipse autem Osualdus iam fatum Stephanum fratrem suum virtute procuratoria premissa 
sponte obligarunt coram nobis vigore et testimonio presencium mediante. Datum Bude, in festum Beate Barbare 
virginis et martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio. [1473. dec. 4.] 
 
1 A pannonhalmi konvent 1472. október 18-án tett jelentést a nádor megkeresésére az ügyben — lásd a 682. sz. alatt. 
 
 

690.) 1474. március 6. (133.) 
 
A pannonhalmi konvent Guti Ország Mihály nádor megkeresésére Darnói László fia Jakabot a Gyır megyei 
Ladaméron levı két jobbágytelek birtokába bevezeti. 
 
Foltos, elmosódott hártya, függıpecsétje hiányzik. DL 91005 (Héderváry cs. lt. 32 1). Kiadása: Héderváry I. 389–391. (293). 
 
Omnibus Christi fidelibus tam presentibus, quam futuris, presens scriptum inspecturis conventus monasterii 
Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem in salutis largitore. Ad universorum noticiam harum serie volumus 
pervenire, quod nos litteras magnifici viri, domini Michaelis Orzag de Gwth, regni Hungarie palatini et iudicis 
Comanorum introductorias et statutorias, pro parte Iacobi filii Ladislai de Darno emanatas nobisque presentatas 
reverencia, qua decuit recepimus, hunc tenorem continentes: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Michael Orzag de 
Gwth regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona 
Iacobi filii Ladislai de Darno, quomodo ipse in dominium quarundam duarum sessionum iobagionalium, in 
possessione Ladamer vocata, in comitatu Iauriensi existenti habitarum, in quarum una Thomas filius condam 
Iohannis Zabo ad presens resideret, alia autem earum penes eandem sessionem a parte australi edificiis penitus 
carens haberetur, ipsum exponentem certo iuris titulo concernencium legittime vellet introire. Super quo vestram 
amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo 
presente Valentinus vel Philippus de Zap aut Michael sin Thomas de Baych aliis absentibus homo noster ad 
faciem dicte possessionis Ladamer vocate consequenterque presciptarum duarum sessionum iobagionalium, in 
eadem habitarum vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo 
introducat memoratum Iacobum exponentem in dominium earundem statuatque easdem eidem simul cum 
cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet iure sibi incumbenti perpetuo possidendas, si non fuerit 
contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatum Iacobum filium Ladislai 
nostram in presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec 
huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et 
commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus ac termino assignato nobis amicabiliter 
rescribatis. Datum Bude, die dominico proximo ante festum Beati Thome apostoli, anno Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo tercio. [1473. dec. 19.] 
 Nos itaque amicabilibus peticionibus prefati domini Michaelis Orzag de Gwth regni Hungarie palatini 
annuentes, ut tenemur, una cum prenominato Valentino de Zap, homine ipsius domini palatini nostrum 
hominem, videlicet religiosum fratrem Simonem, sacerdotem nostrum conventualem, unum scilicet ex nobis ad 
premissam statucionem faciendam nostro pro testimonio transmisimus fidedignum, qui quidem dicti domini 
palatini et noster homines demum exinde ad nos reversi nobis conformiter retulerunt, quod ipsi sabbato proximo 
ante dominicam, qua cantatur divinum officium Esto mihi etc. similiter proxime preteritam [1474. febr. 19.] 
ad facies dicte possessionis Ladamer consequenterque prescriptarum duarum sessionum iobagionalium, in 
eadem habitarum vicinis et commetaneis earundem inibi legittime convocatis et nominatim nobilibus Thoma et 
Michaele Vrach dictis de Zenthvyd, Iacobo de Zap, Matheo Berkes, Iacobo Medwe et Emerico Annos de eadem 
Ladamer, iobagionibus magnifici Emerici de Hedrehwara in persona eiusdem presentibusque accedendo 
introduxissent memoratum Iacobum filium Ladislai in dominium earundem statuissentque easdem eidem simul 
cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis iure sibi ex premissis incumbenti per eundem perpetue possidendas 
nemine sibi contradicente ibique tribus diebus, ut regni requirit consueto permanendo. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri 〈munimine〉 
roboratas prefato Iacobo filio Ladislai de Darno ipsius posteritatibus duximus concedendas iurium suorum ad 
cautelam. Datum sextodecimo die diei introductionis et statucionis prenotatarum, anno Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo quarto. [1474. márc. 6.] 
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691.) 1475. március 31. (134.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Hédervári Osvát eltiltja Hédervári Pált a Gyır megyei Héderváron és a Vas me-
gyei Strémen levı birtokrészeinek Szemere Mihály fia Imre részére történı elzálogosítástól. 
 
Papíron, hátán pecsét töredékeivel. Eredetije lappang (Héderváry cs. lt. 4 23). Kiadása: Héderváry I. 396–397. (297). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod egregius Oswaldus 
de Hederwara in sua ac Emerici bani, necnon Nicolai fratris ipsius carnalis de eadem Hederwara, item Francisci 
et Iohannis filiorum ipsius Oswaldi personis coram nobis personaliter constitutus, per modum protestacionis et 
inhibicionis nobis significare curavit in hunc modum, quod prout ipsi protestantes re vera percepissent et 
intellexissent, egregius Paulus de Hederwara totales porciones suas possessionarias in possessionibus Hederwara 
et Istereh, in comitatibus Iauriensi et Castriferrei existentibus habitis, simul cum omnibus pertinenciis ad 
prescriptas possessiones Hederwara et Istereh spectantibus et pertinere debentibus, item et in aliis locis, in 
quibuslibet comitatibus inter ambitum huius incliti regni Hungarie existentibus et habitis, quovis nomine 
vocitatis, egregio Emerico filio Michaelis Zemere de Pakos et domine Agathe, consorti eiusdem pro certis 
summis pecuniarum quantitatibus obligasset et impignorasset et a se alienasset, cum tamen huiusmodi porciones 
possessionarie, tum racione consanguineitatis et affinitatis, tum eciam racione contigue vicinitatis magis ipsos 
protestantes, quam alios quoscunque, ad se ipsos pro pignore recepcione concernere dinoscuntur, in preiudicium 
eorundem et dampnum ac iurium derogamen valde magnum. Habita huiusmodi protestacione idem Oswaldus de 
Hedrewara prescripta nominibus, quibus supra, personis memoratum egregium Paulum de prefata Hederwara a 
vendicione et impignoracione prescriptarum porcionum possessionariarum, in possessionibus Hederwara et 
Istereh et pertinenciis earundem, necnon in aliis locis ubilibet existentibus, prenominatum vero Emericum filium 
Michaelis Zemere de Pakos et dominam Agatham consortem suam et alios quoslibet ab empcione et sibi ipsis 
appropriacione, fructuum quoque et quarumlibet utilitatum earundem percepcione sew percipi factione seque 
quovis quesito colore in dominium earundem intromissione et statuifactione quomodolibet factis vel fiendis 
prohibuit publice et manifeste coram nobis testimonio presencium mediante. Datum feria sexta proxima post 
festum Resurrectionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto. [1475. márc. 
31.] 
 
 

692.) 1475. december 28. (135.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére tudományvételt 
tartott Komárom megyében, ahol Némai Kolos László panaszát néhai Rozgonyi János országbíró özvegyének, 
Dorottyának és néhai Rozgonyi Osvát fia Osvátnak a Vas birtokon elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta 
meg és ıket a király elé megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét foltja. DL 17746 (NRA 16 88). Külzet:  Domino regi. Pro generosa domina Dorothea relicta condam magnifici 
Iohannis de Rozgon alias iudiis curie regie et Osualdo filio condam Osualdi de dicta Rozgon et aliis intrascriptis contra egregium Ladislaum 
Kolos de Nema ad octavas festi Epiphaniarum Domini inquisicionis, evocacionis et insinuacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., domino eorum 
gracioso conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum 
cum perpetua fidelitate. Litteras magnifici viri, domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre nobis 
directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona egregii Ladislai Kolos de Nema, quomodo circa 
festum Nativitatis Beati Iohannis Baptiste proxime preteritum [1475. jún. 24.] generosa domina Dorothea 
relicta magnifici condam Iohannis de Rozgon, alias similiter iudicis curie regie ac egregius Osualdus filius 
condam Osualdi de eadem Rozgon ex consilio et suggestione Andree Aczel de Chokakew et Iohannis Feyer 
Vythan castrorum vocatorum castellanorum, necnon Iohannis de Bechel, Balthasar de Galya, Ladislai Tharnak 
de Vnyan, Petri et Blasii de Bykli nobilium familiarium ipsorum, certas terras arabiles et prata ipsius exponentis 
Arpafewlde, Bewd et Zeekthelek appellatas, ad possessionem ipsius exponentis Was vocatam, in comitatu 
Komaroniensi existentem pertinentes per Stephanum Sagy, Stephanum Hegy, Benedictum Kener, Georgium 
Valentini, Dominicum Henche, Benedictum Keneres, Emericum Kethely, Martinum Kowach, Valentinum Lazy, 
Clementem Babonay, Martinum Thot, Clementem Warsany, Anthonium Lenches, Dionisium filium eiusdem, 
Dominicum Fodor, Blasium similiter Lenches, Iohannem et Matheum Gombos, Emericum Valentini, 
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Dominicum similiter Gombos, Stephanum Parvum, Matheum Valentini, Iohannem Chepreg, Albertum fratrem 
eiusdem, Iacobum et Michaelem filios Dominici Fodor, iobagiones videlicet eorundem domine Dorothee et 
Osualdi in possessione ipsorum Bana vocata commorantes perarari et frugibus seminari ipsaque prata defalcari 
ac fena falcata frugesque messas, quo voluissent asportari fecissent; ceterum tempore in eodem prefati Blasius et 
Petrus de Bylky familiares et theoloniatores eorundem domine Dorothee et Osualdi de Rozgon in dicta Bana 
constituti ex permissione et voluntate eorundem domini et domine ipsorum nonnullos viatores homines, per 
liberam et publicam viam in tenutis eiusdem possessionis \dicti exponentis/ Was vocate ad portum seu vadum 
ipsius exponentis, in fluvio Danubii in facie eiusdem possessionis Was habitum proficiscentes ab eodem vado 
divertendo sepenumero spoliassent et rebus eorum privassent et destituissent, in quibus eidem exponenti plus 
quam sexingentorum florenorum auri dampna intulissent potencia mediante in preiudicium dicti exponentis et 
dampnum valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iohannes Choka vel Thomas similiter Choka de Ara-
nyas aut Ladislaus de Vythelek sin Benedictus de Bewk seu Nicolaus de Vydahaza sive Clemens de Olcha nam 
Petrus de Weresthew aliis absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate memoratos dominam 
Dorotheam, relictam dicti condam Iohannis de Rozgon ac Osualdum filium Osualdi de eadem et alios predictos 
contra annotatum exponentem ad octavas festi Epiphaniarum Domini nunc venturas [1476. jan. 13.] regiam 
evocet in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non 
obstante, prefatosque iobagiones eorundem domine Dorothee et Osualdi eisdem statuere committendo, 
insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram dicto domino nostro rege compareant idemque 
domina Dorothea et Osualdus prefatos ipsorum iobagiones statuant sive non, nos ad partis comparentis 
instanciam id faciemus in premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, 
evocacionis et insinuacionis seriem cum evocatorum et statuere commissorum nominibus, ut fuerit expediens 
octavas ad predictas dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, die dominico proximo ante 
festum Beati Thome apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto. [1475. dec. 
17.] 
 Nos itaque amicabilibus peticionibus prefati domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis annuentes una cum Iohanne Choka de Aranyas [...] regio nostrum hominem, videlicet religiosum 
fratrem, Marcum sacerdotem conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum 
duximus transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis conformiter retulerunt, quod ipsi sabbato 
proximo ante festum Nativitatis Domini proxime preteritum [1475. dec. 23.] in comitatu Komaroniensi simul 
procedendo ab omnibus, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et 
suo modo fore facta et perpetrata rescivissent, sicuti dicto domino, comiti Stephano de Bathor dictum extitisset et 
quemadmodum tenor litterarum suarum per omnia contineret prescriptarum. Factaque huiusmodi inquisicione 
memoratus homo vester dicto nostro testimonio presente eodem die memoratos generosam dominam Dorotheam 
relictam magnifici condam Iohannis de Rozgon ac Osualdum filium condam Osualdi de eadem in possessione 
ipsorum Bana vocata, item Petrum de Bykly, et Ladislaum Tharnok de Unyan nobiles familiares in officiolatibus 
ipsorum in eodem Bana existentes contra annotatum egregium Ladislaum Kolos de Nema ad octavas festi 
Epiphaniarum Domini vestram regiam evocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros litis 
pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, prefatos vero iobagiones eorundem domine Dorothee et Osualdi 
eisdem statuere commisisset, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram vobis compareant 
et dictos ipsorum iobagiones iidem domina Dorothea et Osualdus statuant sive non, vos ad partis comparentis 
instanciam id facietis in premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis 
et insinuacionis premissarum, anno Domini supradicto.1 [1475. dec. 28.] 
 
1 Ugyanerrıl jelentett — az idézés kivételével — a feria secunda proxima post festum Epiphaniarum Domini [1476. jan. 8.] tett tudo-
mányvételrıl annak hatodik napján [1476. jan. 13.] — a pannonhalmi konventnek szóló megkeresılevélben is felsorolt királyi emberek 
közül eljáró — Benedictus de Bewk relációjára, zárt formában a gyıri káptalan [DL 45633 (MNM Törzsanyag — Wégh-győjt.)]. 
 
 

693.) 1476. (136.) 
 
A pannonhalmi konvent [...] László kérésére átírja a vasvári káptalan két oklevelét. 
 
Erısen vízfoltos hártya, függıpecsét zsinórjával. VÉL, Veszprémi kápt. hh. lt. Armales 28 (VeML 268) (DF 230042). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis Ladislaus 
de Myh[...] personaliter [...] in presenciam exhibuit et presentavit nobis duas litteras honorabilis capituli ecclesie 
Castriferrei in parghamino patenter emanatas, petendo nos debita cum instancia, ut easdem de verbo ad verbum 
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sine diminucione et augmento aliquali transscribi et transsummi facere dignaremur, quarum unius scilicet 
obligatorie tenor sequitur et est talis: 
 Nos capitulum ecclesie Sancti Michaelis archangeli de Castrofereo ... 
 Alterius vero littere divisionalis tenor contineret sub hiis [...] verborum: 
 Nos capitulum ecclesie Castriferrei memorie commendamus ... 
 [...] capituli ecclesie Castriferrei nobis modo premisso presentatas, non viciatas, non cancellatas [...] de 
verbo ad verbum sine diminucione [...] regni requirente. Datum [...]mo septuagesimo sexto. 
 
 

694.) 1476. január 3. (137.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére tudományvételt 
tartott Sopron megyében, ahol Pál csornai prépost panaszát, miszerint Völcseji László fia Balázs királyi ember 
minıségében eljárván csalárd szándékkal neki kárt okozott, igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 41 III 6/3 (Sopron 5539) (DF 265149). Külzet:  Domino regi. Pro religiosis fratribus, 
Paulo preposito et conventu monasterii Beati Michaelis archangeli de Chorna inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. regi, domino 
ipsorum metuendo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino debitas ac 
devotas cum perpetua fidelitate. Litteras viri magnifici, domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis nobis directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. 
regis amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis religiosorum fratrum, Pauli prepositi et 
conventus monasterii Beati Michaelis archangeli de Chorna, quod alias Blasius filius Ladislai de Welche ad 
quasdam litteras statutorias, de curia regie maiestatis pro egregio condam magistro Clemente Thapan de Harazth, 
tunc prothonotario palatinali ac Laurencio fratre eiusdem ad simplicem querimoniam eorundem emanatas ac 
capitulo ecclesie Budensis loquentes, vigore quarum ipsi condam magister Clemens et Laurencius Thapan ad 
possessionem ipsorum exponencium Hewey vocatam, in comitatu Soproniensi existentem se statui facere 
voluissent, inter alios homines regios in eisdem litteris statutoriis conscriptos insertus et specialiter nominatus 
extitisset, ipseque Blasius ex iniqua et dolosa subordinacione Osualdi filii ac Mathie sponsi suorum sine omni 
via iuris huius regni ab antiquo in talibus observata, associato sibi testimonio capituli Budensis furtive et occulte 
ad predictam possessionem ipsorum exponencium venisset, eandemque preter scitum eorundem exponencium 
vicinisque et commetaneis eiusdem possessionis Hewey minime convocatis inique et fraudulenter prefatis 
magistro Clementi et Laurencio Thapan statuisset, et super huiusmodi iniquo statucione in dicto capitulo in eo, 
quod contradictio minime facta fuisset, fassionem fecisset, et nisi ipsi exponentes celeriter sibi ipsis opportuno 
remedio providere potuissent, prescriptam eorum possessionem ex huiusmodi dolosa statucione ipse Blasius 
amisissenta in preiudicium eorundem exponencium et dampnum valde magnum, in quibus premissis ipsis 
exponentibus ducentorum florenorum auri dampna intullissent. Super quo vestram amiciciam presentibus 
petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Petrus vel 
Egidius sive Stephanus de Keer, neve Valentinus de Damonya, an Michael filius [Eme]rici de [Me]sterhaza, aut 
Sebastianus Bachy de Pazthor sin Petrus filius eiusdem seu Ulricus de dicta Keer aliis absentibus homo regius ab 
omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem dicto domino 
nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, die dominica proxima post festum Beate Lucie virginis, anno 
Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto.1 [1475. dec. 17.] 
 Unde nos peticionibus prefati domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre serenitatis 
satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prefato Egidio de Keer homine vestro unum ex nobis, videlicet 
religiosum fratrem Gabrielem presbiterum ad premissa peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus 
transmittendum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi in festo Beati Thome 
episcopi et martiris proxime preterito [1475. dec. 29.] in comitatu Soproniensi procedendo ab omnibus, 
quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et 
eatenus facta et perpetrata fore rescivissent, prout eidem domino comiti dictum extitisset, et quemadmodum 
tenor litterarum suarum per omnia continet prescriptarum. Datum sexto die diei inquisicionis prenotate, anno 
Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. [1476. jan. 3.] 
 
a Az eredetiben: amissent. 
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1 Ugyan ezzel a szöveggel kapott megkeresılevelet Báthori István országbírótól a gyıri káptalan is, aki az oklevél hátlapi feljegyzése szerint 
Michael filius Emerici de Mesterhaza királyi ember in festo Beati Silvestri pape [1475. dec. 31.] tett eljárásáról annak hatodik napján 
[1476. jan. 5.] jelentett [DL 17744 (NRA 7 25)]. 
 
 

695.) 1476. május 6. (138.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Aranyosi Kálmán és testvére Erzsébet a Komárom megyei Aranyos birtokon levı 
örökölt birtokrészüket huszonnyolc forintért több aranyosi nemesnek eladták. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. EPL, Ipolyi győjtemény 78 (DF 248940). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobiles 
Kolomanus de Aranyas et domina Elyzabeth soror eiusdem carnalis coram nobis personaliter constituti, onera 
vero et quelibet gravamina omnium fratrum et proximorum suorum in se assumendo sunt confessi in hunc 
modum, quomodo ipsi totalem ipsorum porcionem possessionariam, in possessione Aranyas predicta, ipsos iure 
hereditario concernentem, in comitatu Komaroniensi existentem habitam, cum omnibus suis utilitatibus et 
pertinenciis, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, pratis, fenetis, pascuis, campis, aquis aquarumque 
decursibus, molendinis et locis molendinorum, piscinis, piscaturis, silvis, nemoribus, rubetis, virgultis aliisque 
integritatibus, quovis vocabulo appellatis, ad eandem porcionem possessionariam ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus nobilibus Matheo, Nicolao et Sigismundo unam partem, item Michaeli filio Iohannis ac 
Petro filio Emerici fratri suo patrueli secundam partem et Andree filio alterius Emerici terciam partem de dicta 
Aranyas pro viginti octo florenis auri puri dedisset et vendidissent, ymmo dederunt et vendiderunt nostri in 
presencia iure perpetuo et irrevocabiliter in filios filiorum et heredum per heredes tenendam, utendam, 
possidendam pariter et habendam, ita videlicet, ut dum et quando uni ex heredibus aut ex predictis fratribus seu 
consanguineis ab hoc seculo migrare contingerit, extunc uno ipsorum mortuo ad alium fratrem seu heredem 
eadem porcio possessionaria semper devolui debeat et devoluatur; assumendo nichilominus prefati Kolomannus 
et domina Elyzabeth iam dictos emptores et ipsorum superstites in pacifico dominio predicte porcionis 
possessionarie contra quoslibet impetitores, causidicos et actores propriis ipsorum laboribus et expensis 
indempniter conservare vigore et testimonio presencium mediante; presentes vero, dum nobis in specie infra 
annum fuerint reportate, easdem in forma nostri privilegii redigi faciemus. Datum in festo Beati Iohannis ante 
portam Latinam, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. [1476. máj. 6.] 
 
 

696.) 1476. július 29. (139.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Gyır és Sopron me-
gyékben, ahol Pál csornai prépost és Koromzói Lırinc panaszát a csikvándi jobbágyok Gyarmat birtokon 
elkövett hatalmaskodásairól igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 17830 (Acta eccl. 37 3). Újkori másolata: Csornai konv. mlt. 59 V 3 (Sopron 5541) (DF 265151). 
Külzet:  Personali presencie domini regis. Pro venerabili et religioso fratre, Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna ac alio 
intrascripto inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino ipsorum metuendo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino debitas et devotas cum perpetua 
fidelitate. Litteras vestre serenitatis nobis directas summa cum obediencia recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Panonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis fidelium nostrorum, religiosorum fratrum, 
Pauli prepositi et conventus ecclesie de Chorna ac Laurencii filii condam Demetrii de Koromzo, quomodo his 
diebus vernalibus, anno proxime preterito transactis Ladislaus de Chythwand et nobilis domina Magdalena, 
consors eiusdem, necnon Benedictus de Kapwch per Emericum Ihaz, Blasium Toth, Iohannem similiter Toth, 
Briccium Hathos, Benedictum Marton, Lucam Chornay, Matheum, Laurencium Kys, Georgium Wegh, alterum 
Georgium Emrefy, Thomam filium Andree, Albertum Chapo, Sebastianum Syppus, Franciscum filium eiusdem, 
Georgium Mezarus, Sebastianum Kaporchay, Dionisium Toth, Thomam Kordus, Michaelem Kenyer, 
Benedictum Mezarus, Mathiam Kezey, Michaelem Serke, Stephanum Chapo, Thomam Toth, Stephanum 
Herman, Matheum Litteratum, Michaelem Kerezthwry, Iohannem Kowach, Martinum Toth et Damianum Hamar 
dictos, iobagiones ipsorum Ladislai et Benedicti in eadem Chythwand commorantes, quamplures terras arabiles 
eorundem exponencium, ad possessionem eorundem prepositi et conventus Gyarmath vocatam pertinentes 
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perarari et vernalibus segetibus seminari, et insuper diebus proxime transactis magnam particulam fenilium 
ipsorum prepositi et conventus, ad prescriptam possessionem Gyarmath vocatam spectancium defalcari, 
defalcataque fena simul cum prescriptis segetibus deportari et aufferri ac, quo ipsorum placuisset voluntati, 
fecissent, et post hec prefatas terras arabiles et feneta pro se ipsis occupassent, occupatasque tenerent eciam de 
presenti; quodque Stephanus, Michael et Iohannes filii condam Georgii de Wycza ac Nicolaus Hunfy de 
Remethe tempore in predicto quoddam fossatum in loco, ubi alias nullum extitit fossatum, de magna Raba circa 
superficiem clausure molendini dictorum prepositi et conventus deserviendo effodi facientes, per quod magnam 
partem aque ad dictum molendinum eorundem exponencium fluentis in ipsum fossatum excipiendo et ad 
molendinum ipsorum confluere fecissent, clausuras vulgo gath vocatas utrique molendino tam ipsorum filiorum 
Georgii, quam eorundem prepositi et conventus deservientes, licet eedem partes hactenus communi labore 
conservassent et tempore necessitatis reformassent, tamen iidem filii Georgii et Nicolai Hunfy iam a multis 
temporibus nullum adiutorium circa labores ipsarum clausurarum fecissent, sed semper dicti exponentes propriis 
laboribus et expensis conservassent et reformassent, in quibus omnibus premissis eisdem exponentibus 
ducentorum florenorum auri dampna intulissent; ceterum Thomas dictus Palfy de Koromzo, consimiliter in annis 
preterito et presenti quamplura fenilia seu prata, necnon silvas dicti Laurencii filii condam Demetrii in territorio 
dicte possessionis Koromzo, in comitatu Iauriensi existentis habitas minus iuste et indebite pro se occupasset, 
dicta prata et fenilia defalcari, ipsas etiam silvas succidi, fenaque defalcata et ligna succisa, quo sue placuisset 
voluntati, 〈deportari〉 fecisset, in quibus eidem Laurencio centum florenorum auri dampnum intullisset potencia 
mediante in preiudicium et dampnum prefatorum exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre 
firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Paulus de Enese aut Thomas vel Benedictus de Baboth sin Paulus de Musly seu Stephanus de Koromzo sive 
Augustinus neve Iohannes de Haal nam Simon namque Bernaldinus de Peecz ni Iacobus vel Iohannes de Pazthor 
aut Petrus de eadem sin Thomas seu Ladislaus sive Matheus de Pothyond neve Michael de eadem aliis 
absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, 
quam tandem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, octavo die festi Visitacionis Beate 
Marie Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. [1476. júl. 9.] 
 Nos igitur mandatis vestre serenitatis in omnibus fideliter obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prefatis Augustino de Haal et Michaele de Pothyond, hominibus vestre serenitatis unum ex nobis, videlicet 
religiosum fratrem Ipolitum sacerdotem ad premissa peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus 
transmittendum, qui tandem ad nos exinde regressi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi feria quarta proxima 
post festum Beate Marie Magdalene [1476. júl. 24.] et altero die sequenti [1476. júl. 25.] in Iauriensi et 
Soproniensi comitatibus procedendo ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus 
ac alterius cuiusvis status et condicionis dictorum comitatuum hominibus palam et occulte diligenter inquirendo 
omnia premissa et quevis premissorum singula sic et eatenus facta et perpetrata fore rescivissent, prout eidem 
vestre serenitati dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia continet prescriptarum. 
Datum sexto die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto.1 [1476. júl. 29.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Ista causa agatur tamen pro parte Laurencii de Koromzo. 
 
1 Ugyanerrıl jelentett — és idézett is — a die dominica ante festum Beate Marie Magdalene [1476. júl. 21.] Gyır megyében és feria 
tercia post festum Beate Marie Magdalene [1476. júl. 23.] Sopron megyében Paulus de Musly és Thomas de Pothyond királyi emberek 
által tett tudományvételrıl annak hatodik napján [1476. júl. 26.] zárt formában a gyıri káptalan [Csornai konv. mlt. 40 III 1/10 (Sopron 
5540) (DF 265150)]. 
 
 

697.) 1476. július 31. (140.) 
 
A pannonhalmi konvent Walpek János gyıri polgár kérésére átírja Mátyás király György pannonhalmi udvarbí-
róhoz intézett parancslevelét. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. EPL, Esztergomi kápt. hh. lt. 44 7 28 (DF 208966). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Iohannes filius 
condam Iohannis Walpek, civis et inhabitator civitatis capitularis Iauriensis ad nostram veniendo presenciam in 
sui ac Stephani fratris sui uterini personis exhibuit et presentavit nobis quasdam litteras preceptorias serenissimi 
principis et domini, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie etc., domini nostri naturalis 
graciosissimi petens nos debita cum instancia, ut tenorem earundem presentibus litteris nostris patentibus inseri 
et transsumpmi facere sibique dare dignaremur ad cautelam, quarum tenor is est: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, nobilibus Georgio Litterato, provisori 
curie, necnon castellanis castri nostri Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponit maiestati 
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nostre fidelis noster Iohannes filius condam Iohannis Walpek, inhabitator civitatis Iauriensis in sua ac Stephani 
fratris sui carnalis personis in hunc modum, qualiter venerabilis Thomas decretorum doctor, prepositus 
Castriferrei nescitur qua adinventa cautela condam dictum Iohannem, patrem scilicet prefati exponentis in 
ducentis florenis auri debitorem ascripsisset, asserens illas nomine mutui sibi datas fuisse, quas nunc, post 
mortem ipsius ab ipso exponenti rehabere vellet, propter quod nullo iuris ordine observato domos hereditates, 
necnon res et bona sua universas illico prohibuisset prohibitaque teneri faceret de presenti in preiudicium et 
dampnum dictorum exponencium valde magnum, cum tamen dictis exponentibus de huiusmodi florenorum 
quantitate nulla constaret certitudo veritatis, nec illis sibi, uti accepimus, obligarentur. Unde suplicatum extitit 
maiestati nostre pro parte eorundem exponencium, ut ipsis de remedio providere dignaremur opportuno, et quia 
nos huiusmodi iniustas et indebitas prohibiciones per quempiam patrari et committi nolumus, nec quisquam suis 
iustis iuribus rebusque et bonis destitui debet, ideo fidelitati vestre harum serie firmiter precipiendo mandamus 
aliter habere nolentes, quatenus receptis presentibus rebusque premisso modo se habentibus, si prescriptas res et 
bona ac hereditates dictorum exponencium, per prefatum Thomam prepositum modo premisso minus iuste et 
sine iuris ordine prohibitas et arestatas comperitis, extunc easdem pristine reddendo libertati, dictos exponentes 
in eisdem contra quoslibet impetitores nostre maiestatis in persone protegere debeatis, si qui tamen quitque 
actionis vel questionis contra eosdem habent, id in curia nostra regia coram nostra personali presencia 
prosequantur iuridice, ex parte quorum omnium contra eos querulanti iusticia amministrabitur evidenter et 
condigne, prout dictabit ordo iuris, secus non facturi, presentibus perlectis annulari secreto nostro consignatis 
exhibenti restitutis. Datum Bude, feria quarta proxima ante festum Beate Margarethe virginis, anno Domini 
millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, [1476. júl. 10.] regnorum nostrorum anno Hungarie decimo 
nono, Bohemie vero octavo.1 
 Nos igitur peticionem prefati Iohannis iustam fore agnoscentes prefatas litteras de verbo ad verbum sine 
diminucione et augmento aliquali presentibus litteris nostris patentibus inseri et transsummpmi facientes, iuris 
sui uberiorem ad cautelam eidem duximus concedendas. Datum feria quarta proxima post festum Beate Anne, 
matris Marie, anno Domini supradicto. [1476. júl. 31.] 
 
1 György udvarbíró és Bertalan pannonhalmi várnagy a királyi parancslevélben foglalt panasz kapcsán elrendelt idézésrıl az átírás napján, 
1476. július 31-én adott ki memorialis oklevelet pátens formában, a szöveg alá nyomott győrőspecséttel [EPL, Esztergomi kápt. hh. lt. 1 2 9 
(DF 208448)], majd az elıttük megjelenı felek számára, hasonló formában, 1476. augusztus 17-én adták ki ítéletlevelüket [EPL, Esztergomi 
kápt. hh. lt. 67 3 17 (DF 209039)]. 
 
 

698.) 1476. augusztus 11. (141.) 
 
A pannonhalmi konvent Tamás vasvári prépost és testvéreinek kérésére átírja saját, 1471. augusztus 1-jén ki-
adott pátensét. 
 
Szakadozott papír, hátára nyomott pecsét foltja. EPL, Esztergomi kápt. hh. lt. 67 2 20 (DF 209037). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis 
Anthonius Horwath dictus, castellanus castri Iauriensis nominibus et in personis venerabilis domini Thome 
decretorum doctoris, prepositi Castriferrei ac Iauriensis ecclesiarum canonici, necnon Gregorii, Georgii, 
Nicodemi et Ambrosii filiorum condam Galli, fratrum dicti domini Thome prepositi ad nostram personaliter 
veniens presenciam exhibuit et presentavit nobis quasdam litteras nostras fassionales pariter et obligatorias, in 
papiro ad fassionem condam Iohannis Sartoris, civis civitatis capitularis Iauriensis patenter emanatas, petens nos 
nominibus ipsius domini Thome prepositi ac Gregorii, Georgii, Nicodemi et Ambrosii prefatorum debita cum 
instancia, ut easdem litteras nostras de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transcribi et 
transsummi tenoresque earundem aliis litteris nostris similiter patentibus inseri facere et ipsi domino Thome 
preposito ac Gregorio, Georgio, Nicodemo et Ambrosio prefatis dare dignaremur ad cautelam iuris sui 
uberiorem, quarum tenor talis est: 
 Nos conventus monasterii Sancti Martini ... — lásd a 680. sz. alatt. 
 Nos igitur peticionem prefati Anthonii castellani iustam fore agnoscentes, prefatas litteras nostras de 
verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali presentibus litteris nostris inseri et transsummi faciendo 
iuris sui uberiorem ad cautelam eisdem duximus concedendas. Datum secundo die festi Beati Laurencii martiris, 
anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. [1476. aug. 11.] 
 
 



 107

699.) 1476. augusztus 26. (142.) 
 
A pannonhalmi konvent Mátyás király parancsára Dinnyei Vas Jánost és fiait a Komárom megyei Apáti birtoká-
nak bizonyos részeibe ellenmondás nélkül bevezette. 
 
Alig olvasható, elázott papír parancslevél, zárópecsét nyomával, hátán a kiküldött feljegyzései. PBFL, Acta Antiquiora 66 2 (DF 208319). 
Külzet:  Fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie. Pro egregio Iohanne Was de Dynnye ac Ladislaum, 
Sigismundum et Iohannem filios eiusdem introductoria. 
 
Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis 
Pannonie salutem et graciam. Dicitur [nobis] in personis fidelium nostrorum, egregii Iohannis Was de Dynnye ac 
Ladislai, Sigismundi et Iohannis filiorum eiusdem Ioh[annis ...] porcionis possessionarie nobilis Ambrosii filii 
condam Dominici de Gwg, in possessione Apathy vocata in [comitatu] Komaromiensi existentis habite, ipsos 
perpetualis empcionis titulo concernentis legittime vellent introire. Super quo fi[delitati vest]re firmiter 
precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Stephanus 
de G[wg] aut Osualdus sin Matheus sew Iohannes Seredy de Tharkan sive Emericus Posa de Nagiwan neve 
Simon Was an Thomas Baka de Kysdynnye cew Gregorius de Kemlew aliis absentibus homo noster ad faciem 
dicte possessionis Apathy consequenterque predicte porcionis possessionarie, in eadem possessione habite 
vicinis et commetaneis eiusdem possessionis universis inibi legittime vocatis et presentibus accedendo introducat 
prefatos Iohannem Was ac Ladislaum, Sigismundum et Iohannem filios eiusdem in dominium eiusdem porcionis 
possessionarie statuatque eandem eisdem simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet premisso 
iure empticio eisdem incumbenti perpetuo possidendam, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui 
fuerint, evocet eosdem contra annotatos Iohannem Was ac Ladislaum, Sigismundum et Iohannem filios eiusdem 
nostram personalem in presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis eorum reddituros. Et 
post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum introductorum et evocatorum, si qui fuerint, 
vicinorumque et commetaneorum, qui interfuerint [...] rescribatis. Datum Bude, in festo Divisionis apostolorum, 
anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. [1476. júl. 15.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Execucio facta est die dominica proxima post festum Beati Laurencii martiris. [1476. aug. 11.] Homo regius 
Gregorius de Kewmlew et noster frater Simon sacerdos. Vicini et commetanei Stephanus et Michael de Ethew et Osualdus de eadem et 
Simon Was et Paulus similiter Was filii condam Martini de dicta Kysdynnye. Datum XVIto die diei introductionis et statucionis premisse 
anno Domini 1476to. [1476. aug. 26.] 
 
 

700.) 1477. március 26. (143.) 
 
A pannonhalmi konvent Szombathelyi János közjegyzı kérésére átírja a gyıri káptalan és Gyır városának 1477. 
január 31-én kiadott oklevelét, amely Mátyás király 1476. szeptember 6-i, a káptalannak és a városnak szóló 
parancslevele értelmében Tamás vasvári prépost és rokonai ügyében a néhai Valpek Jánosnak adott kölcsön 
ügyében1 intézkedik. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. EPL, Esztergomi kápt. hh. lt. 48 1 4 (DF 208977). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Iohannes 
Litteratus de Sabbaria, notarius publicus ad nostram personaliter veniendo presenciam exhibuit nobis quasdam 
〈litteras〉 honorabilis capituli ecclesie Iauriensis et circumspecti Iohannis Nywly iudicis civitatis capitularis 
Iauriensis, in papiro patenter emanatas, tenoris subscripti adiudicatorias, de tergo sigillatas, non abrasas, non 
viciatas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes, petens 
nos debita cum instancia, ut easdem de verbo 〈ad verbum〉 sine diminucione et augmento aliquali transcribi et 
transsummi tenoremque earundem presentibus litteris nostris patentibus inseri facere et eidem Iohanni Litterato 
dare dignaremur iuris uberiorem ad cautelam, quarum tenor talis est: 
 Nos capitulum ecclesie Iauriensis et Iohannes Nywly iudex ac iurati cives civitatis Iauriensis ... 
 Nos igitur legittimis peticionibus dicti Iohannis Litterati tamquam iustis inclinati, prescriptas litteras 
dicti capituli ac iudicis de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transcribi et transsummi 
tenoremque earundem presentibus litteris nostri similiter patentibus inseri fecimus et eidem Iohanni Litterato 
duximus concedendas communi iusticia et lege regni requirente. Datum feria quarta proxima post festum 
Annunciacionis Beate Marie Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo. [1477. 
márc. 26.] 
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1 Lásd a konvent 1471. augusztus 1-jén kiadott oklevelét a 680. sz. alatt, illetve a per kapcsán a 697. sz. oklevélben átírt királyi parancsot és 
hozzá főzött megjegyzést. 
 
 

701.) 1477. április 28. (144.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Valpek János fiai, János és István, valamint János felesége Angleta, Tamás vasvári 
préposttól és rokonaitól ötven forintot kölcsönvettek. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. EPL, Esztergomi kápt. hh. lt. 14 8 14 (DF 208740). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod circumspecti 
Iohannes et Stephanus filii condam Iohannis Walpek de Iaurino ac honesta domina Angleta vocata, consors 
eiusdem Iohannis ad nostram personaliter veniendo presenciam sponte et libere sunt confessi in hunc modum, 
quomodo ipsi pro quibusdam ipsorum necessitatibus, ipsos ad presens urgentibus evitandis ad amicabilem 
peticionem eorundem a venerabili domino Thoma decretorum doctore, preposito Castriferrei et canonico 
Iauriensis ecclesiarum, Gregorio, Georgio fratribus uterinis eiusdem domini Thome prepositi, item Matheo 
Kowach de Chwp, Elia et Laurencio de Pacha ac Iacobo de Kwthws quinquaginta florenos auri puri et in 
numeratis sub spe mutui et restitucionis recepissent et levassent, ymmo receperunt et levarunt tali condicione 
adiecta, quod in quinque annis post sese proxime futuris, presenti eciam anno incluso ex illis quinquaginta 
florenis auri viginti quinque, annis scilicet singulis quinque in festo Assumpcionis Beate Marie Virginis 
restituere teneantur, qui si id facere negligerent, in pena duppli convincantur ipso facto, quos propria auctoritate 
iidem dominus Thomas prepositus et alii prenominati eciam per capcionem personarum vel ablacionem bonorum 
recipere queant atque possint; residui quoque viginti quinque florenos ipsis Iohanni, Stephano et domine Anglete 
in sortem solucionis domus ipsorum Iauriensis empte remaneant hoc eciam adiecto, quod Deus avertat, sed 
neque creditur, quod prefati Iohannes, Stephanus et domina Angleta de ipsa civitate Iauriensi clam recederent vel 
exirent, ubicunque reperiri possint absque omni iuris ordine et observacionibus terminorum iudex loci visis hiis 
litteris obligatoriis, si res et bona, quibus exoluerent non haberent, personas eorum in manus dicti domini Thome 
prepositi et aliorum predictorum dare et assignare teneantur; et hoc non solum pro dictis viginti quinque florenis 
receptis et non solutis, verum eciam pro pensione supradicte domus Iauriensis, super quibus quitancie per eos 
ostendi non possint, observentur bona denique mobilia et immobilia, si que habere poterunt temporum in 
processu pro prefata pensione, pro illis viginti quinque florenis, quousque exoluentur, semper maneant obligata. 
Ad que omnia et premissorum singula iidem Iohannes, Stephanus et domina Angleta se sponte obligarunt coram 
nobis harum litterarum nostrarum vigore et testimonio mediante. Datum feria secunda proxima post festum Beati 
Georgii martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo. [1477. ápr. 28.] 
 
 

702.) 1477. május 6. elıtt (145.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Felsıböki Bekes Ulrik lánya Borbála ügyvédet vall férje, Markházi Miklós fia Ber-
talan személyében. 
 
Ügyvédvalló oklevél említése a gyıri káptalan 1477. május 6-án kelt oklevelében [DL 63264 (Justh cs. lt. 196); Regesztája: Borsa, Justh 
107. (286)]. 
 
... Bartholomeus filius Nicolai de Markhaza pro nobili domina Barbara vocata, consorte sua, filia annotati 
condam Ulrici Bekes (sc. dicti de FelsewBewk), sorore scilicet uterina eorundem Michaelis et Pauli cum 
procuratoriis litteris honorabilis conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie ad nostram veniendo 
presenciam ... 
 
 

703.) 1477. július 17. (146.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára a csatkai pálosokat a Gyır megyei Picsord 
birtokának Péterdi Egyed lánya Margit által adományozott részébe és a birtok szılıhegyén levı két szılejébe be 
akarta vezetni, azonban Picsordi Szabó Pál fia Péter az iktatásnak ellentmondott. 
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Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 17961 (Paul. Csatka 6 3). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro religiosis fratribus, 
heremitis ordinis Sancti Pauli primi heremite in claustro Beate Marie Virginis in Chathka fundato degentibus, contra Petrum filium condam 
Pauli Zabo dicti de Pychord ad octavas festi Beati Iacobi apostoli evocacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum cum 
perpetua fidelitate. Litteras eiusdem vestre serenitatis nobis directas reverencia, qua decuit, recepimus in hec 
verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis religiosorum fratrum heremitarum, ordinis 
Sancti Pauli primi heremite in claustro Beate Marie Virginis in Chathka fundato, quomodo ipsi in dominium 
totalis porcionis possessionarie nobilis domine Margarethe, filie condam Egidii de Petherd, in possessione 
Pychord vocata, in comitatu Iauriensi existentis habite, necnon duarum vinearum ipsius domine, in promontorio 
eiusdem possessionis adiacencium, ipsos fratres heremitas iure perpetuo concernencium legittime vellent 
introire. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Stephanus Gellyey de Azonfalwa vel Gregorius Ispan aut Nicolaus Parvus 
de eadem Azonfalwa sin Stephanus Lorand de KysRawazd seu Gregorius Patha de Lykywarssan neve Georgius 
Kelemen an Benedictus Porkolab de Petreralap ceu Gregorius Genchy vel Iohannes Walynth de Nema aliis 
absentibus homo 〈noster〉 ad faciem predicte possessionis Pychord consequenterque totalis porcionis 
possessionarie predicte domine Margarethe, in eadem Pychord habite, ac duarum vinearum eiusdem domine, in 
promontorio ipsius possessionis Pychord habitarum vicinis et commetaneis eiusdem possessionis universis inibi 
legittime convocatis et presentibus accedendo introducat prefatos fratres heremitas in dominium pretactarum 
totalis porcionis possessionarie ac duarum vinearum statuatque easdem eisdem simul cum cunctis ipsarum 
utilitatibus et pertinenciis quibuslibet premisso iure eisdem incumbentibus, si non fuerit contradictum; 
contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatos fratres heremitas nostram personalem in 
presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi 
introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et 
commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus terminoque assignato eidem nostre personali 
presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria sexta proxima ante festum Sancte Trinitatis, anno Domini 
millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo. [1477. máj. 30.] 
 Nos itaque mandatis eiusdem vestre serenitatis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prenominato Gregorio Ispan de Azonfalwa homine vestro regio nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem 
Simonem, sacerdotem nostrum conventalem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum 
duximus destinandum, qui demum exinde ad nos reversi nobis conformiter retulerunt eo modo, quod ipsi feria 
quinta proxima post festum Visitacionis Beate Marie Virginis proxime preteritum [1477. júl. 3.] ad faciem 
prefate possessionis Pychord consequenterque totalis porcionis possessionarie \ipsius domine Margarethe/ in 
eadem Pychord habite vicinis et commetaneis eiusdem possessionis inibi legittime convocatis, presentibus 
eisdem accedendo, et dum prefatus homo eiusdem vestre serenitatis dicto nostro testimonio presente prefatos 
fratres heremitas de Chathka in dominium eiusdem porcionis possessionarie statuere voluisset, tunc Petrusa filius 
condam Pauli Zabo de dicta Pychord in facie predicte porcionis possessionarie huiusmodi statucioni 
contradixisset et inhibuisset, ob quam quidem inhibicionem et contradictionem iam dictus homo vestre 
serenitatis dicto nostro testimonio presente eodem die memoratum Petrum filium condam Pauli Zabo dicti de 
eadem Pychord ibidem, in facie dicte porcionis possessionarie contra memoratos fratres heremitas de dicta 
Chatka ad octavas festi Beati Iacobi apostoli proxime venturas [1477. aug. 1.] vestram personalem evocasset 
in presenciam, racionem de premissis redditurum. Datum quintodecimo die diei execucionis premisse, anno 
Domini supradicto. [1477. júl. 17.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Marcus de Megyes cum eiusdem heremitarum. Solvit. Introductoria et statutoria. Solvit. 
 
a Utána kihúzva: de Pychord. 
 
 

704.) 1477. október 25. (147.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Gyıri Deák Fábián egy nagyécsi szılejét, amely a pápoci prépost Kecskesó nevő 
földjén van, Kajári Jánosnak harminchat forintért eladta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét. GyEL, Gyıri kápt. hh. lt. 22 (DF 273881). 
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Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis Fabianus 
Litteratus de Rassa alias de Iaurino onera et quelibet gravamina omnium fratrum et proximorum suorum in se 
assumendo coram nobis personaliter constitutus est confessus in hunc modum, quomodo ipse quandam vineam 
suam propriam, in promontorio possessionis Naghech vocate, in terra venerabilis domini prepositi de Papocz, in 
loco Kechkesso appellato existentem et habitam, cui ab oriente plebani parochialis ecclesie sancti regis Stephani 
in dicta Naghech fundate, necnon Blasii Adam de Mestherfalwa et via vindemialis, a meridie locus vindemialis 
ac celarium terreum, necnon Thome Zakan et Andree Danch de eadema Naghech, ab occidente honorabilis 
magistri Nicolai de Mezthegnew canonici ecclesie Iauriensis, ab aquilone honeste domine, relicte condam 
Thome Erews dicti de prefata Naghech vinee vicinarentur, cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis ad eandem 
vineam spectantibus et pertinere debentibus provido Iohanni Kayary dicto de sepefata Naghech pro triginta sex 
florenis auri puri, ab eodem prius habitis et receptis dedisset atque vendidisset, ymmo dedit et vendidit nostri in 
presencia iure perpetuo et irrevocabiliter in filios filiorum et heredum per heredes tenendam, utendam, 
possidendam pariter et habendam; assumendo nichilominus prefatus Fabianus Litteratus iam dictum Iohannem 
Kayary et suos superstites in pacifico dominio iam dicte vinee contra quoslibet impetitores et causidicos 
protegere et conservare propriis suis laboribus et expensis harum nostrarum litterarum vigore et testimonio 
presencium mediante. Datum sabbato proximo ante festum Beati Demetrii martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo septimo. [1477. okt. 25.] 
 
Hátlapi feljegyzés a pecsét alatt: Assecuravit Benedictus Litteratus, Dionisius Calossa, Kolomanus et Iosa institor de Naghech. A sarok-
ban: Non. 
 
a Utána kipontozva: Mesterfalwa. 
 
 

705.) 1478. január 7. elıtt (148.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Hathalmi Mihály, testvére László személyében ügyvédet vall. 
 
Ügyvédvalló oklevél említése a konvent 1478. január 7-én kiadott oklevelében — lásd a 706. sz. alatt. 
 
... Ladislaus de Hathalom pro se personaliter ac Michaele fratre suo carnali de eadem Hathalom cum 
procuratoriis litteris nostris (sc. conventus Sancti Martini) coram nobis constitutus ... 
 
 

706.) 1478. január 7. (149.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Hathalmi László és testvére Mihály a Veszprém megyei Hathalom birtokon levı hat 
jobbágytelküket adósságuk fejében Gici Imrének negyven forintért elzálogosították. 
 
Négyzet alakú papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 93518 (Festetich cs. hercegi lt. 7 B 39). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Ladislaus de 
Hathalom pro se personaliter ac Michaele fratre suo carnali de eadem Hathalom cum procuratoriis litteris nostris 
coram nobis constitutus confessus est in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam necessitatibus suis ipsos ad 
presens urgentibus evitandis et signanter pro debitis ipsorum, quibus Emerico de Gycz debitorie obligarentur, 
quasdam sex sessiones iobagionales integras et populosas, in predicta possessione Hathalom, in comitatu 
Wesprimiensi existentes et habitas, in quarum una Benedictus Nyeky, in altera Thomas Bors, in tercia Gregorius 
Ban a parte australi, in porcione prefati Ladislai inhabitarent, item in quarta Nicolaus Mathyassa, quinta Andreas 
carnifex et sexta Anthonius Ban a meridionali plaga, in porcione pretacti Michaelis in eadem Hathalom similiter 
inhabitarent, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, puta terris arabilibus, cultis et incultis, 
agris, pratis, fenetis, pascuis, silvis, nemoribus, piscinis, piscaturis, aquis aquarumque decursibus, molendinis et 
locis molendinorum, daciis, collectis, proventibus ordinariis et extraordinariis, aliis eciam utilitatum 
integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem sessiones spectantibus et pertinere debentibus 
prefato Emerico de prefato Gycz pro quadraginta florenis auri puri usque tempus redempcionis inpignorasset, 
ymmo inpignoravit nostri in presencia in sua ac dicti Michaelis fratris sui personis virtute procuratoria prenarrata 
eo modo, ut dum et quum prefati Ladislaus et Michael de Hathalom pretactas sex sessiones iobagionales ipsorum 
a prefato Emerico de Gycz redimere possent et valerent, extunc idem rehabitis prius premissis quadraginta 
florenis auri easdem sex sessionesa seclusa qualibet rerum estimacione eisdem Ladislao et Michaeli remittere et 
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restituere debeat et teneatur; assummendo nichilominus prefatus Ladislaus in sua ac Michaelis fratris sui carnalis 
virtute procuratoria prenarrata personis iam dictum Emericum de Gycz usque tempus redempcionis in pacifico 
dominio predictarum sex sessionum iobagionalium contra quoslibet impetitores tueri, protegere et conservare 
propriis ipsorum laboribus et expensis vigore et testimonio presencium mediante. Datum secundo die festi 
Epiphaniarum Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. [1478. jan. 7.] 
 
a Utána kihúzva: seculi. 
 
 

707.) 1478. február 11. után (150.) 
 
Mátyás király megparancsolja a pannonhalmi konventnek, hogy Hédervári Osvát medvei jobbágyai által a fe-
hérvári Szent Miklós prépostság Gyır megyei Nyárád birtokán elkövetett hatalmaskodás ügyében tartson vizsgá-
latot. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. Eredetije lappang (Héderváry cs. lt. 4 31). Kiadása: Héderváry I. 414–415. (309). Külzet:  Fidelibus 
nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie. Pro venerabili Urbano preposito ecclesie Sancti Nicolai confessoris Albe 
fundate et aliis intrascriptis inquisitoria. 
 
Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis 
Panonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis fidelium nostrorum, venerabilis Urbani prepositi 
ecclesie Sancti Nicolai confessoris Albe fundate, necnon Blasii, Iohannis et Benedicti Philep dictorum, quomodo 
circa festum Beati Michaelis archangeli proxime preteritum [1477. szept. 29.] egregius Osualdus de 
Hedrewara missis et destinatis Blasio de Baar familiare ac Matheo et Gregorio Dalos iobagionibus suis, in 
possessione Medwe commorantibus ad possessionem dictorum exponencium Nyarad vocatam, in comitatu 
Iauriensi habitam consequenterque ad fluvium Danubii eorundem exponencium, iuxta eandem possessionem 
decurrentem, abinde pisces dictorum exponencium fluvio in eodem in quodam conservatorio repositos violenter 
deportari et, quo sue placuisset voluntati, fecisset; et quod circa festum Beati Martini episcopi et confessoris 
proxime preteritum [1477. nov. 11.] idem Osualdus de Hedrewara transmissis quibusdam familiaribus suis ad 
silvam Valentini de Zap, intra metas eiusdem possessionis Zap habitam, ibidem quendam Nicolaum Kebles 
iobagionem ipsorum exponencium, in dicta possessione Nyarad commorantem, qui ligna ab eodem Valentino 
precio empta silva in eadem succidere et super quandam navim suam versus domum suam conducere voluisset, 
minus iuste captivari captumque tamdiu, quousque sue placuisset voluntati, conservari ac predictam navim 
eiusdem iobagionis ab eodem recipi fecisset potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum 
exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Thomas Baychy de [Zenthw]yd aut Stephanus Fodor 
de Ezthergathew vel Matheus Sebastiani de Eurken sin Thomas Babodi de Felsewfalw [aliis] absentibus homo 
noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre 
personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria quarta proxima post festum Beate Dorothee virginis 
et martyris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. [1478. febr. 11.] 
 
 

708.) 1478. május 5. (151.) 
 
A pannonhalmi konvent Báthori István országbíró megkeresésére Ócsai Füsy János fia Mihályt Némai Kolos 
László Komárom megyei Lovad birtokába zálog címén bevezette. 
 
Vízfoltos papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45721 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus tenore presencium 
significando, quibus expedit, universis, quod nos litteras magnifici viri, comitis Stephani de Bathor iudicis curie 
serenissimi principis, Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc.a nobis amicabiliter 
directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona Michaelis filii condam Iohannis [Fewsy de Ocha, 
...] possessionis Ladislai Kolos de Nema, Lowal vocate, in comitatu Komaroniensi [...] legittime vellet introire. 
Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, [...] fidedignum, quo presente Georgius Kys de 
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Andrashaza vel Iohannes Czelle de dicta Ocha aut Emericus filius eiusdem sin Nicolaus de eadem Ocha seu 
Clemens de Ewrke an Thiboldus filius eiusdem sive Blasius de Bewk aliis absentibus homo regius ad facies dicte 
possessionis Lowal vocate vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legittime convocatis et presentibus 
accedendo introducat prefatum exponentem in dominium eiusdem statuatque eandem eidem simul cum cunctis 
eiusdem utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, premisso titulo pignoris sibi incumbentibus possidendam, si non 
fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatum exponentem ad 
terminum competentem, regiam in presenciam, racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec 
huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et 
commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus terminoque assignato, ut fuerit expediens, dicto 
domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, feria quinta proxima post dominicam Misericordia Domini, 
anno eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. [1478. ápr. 9.] 
 Nos itaque amicabilibus peticionibus ipsius comitis Stephani de Bathor iudicis curie dicti domini nostri 
regis satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prefato Nicolao de Ocha homine regio nostrum hominem, 
videlicet religiosum fratrem Simonem, sacerdotem nostrum conventualem ad ipsam statucionem faciendam 
nostro pro testimonio fidedignum duxissemus transmittendum, qui demum exinde ad nos reversi nobis 
uniformiter retulerunt in hunc modum, quomodo ipsi feria secunda proxima post dominicam Cantate proxime 
preteritam [1478. ápr. 20.] ad faciem dicte possessionis Lowal vocate vicinis et commetaneis eiusdem 
universis inibi legittime convocatis presentibusque accedendo introduxissent prefatum Michaelem filium 
condam Iohannis Fewsy de Ocha in dominium eiusdem statuissentque eandem eidem simul cum cunctis suis 
utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, premisso titulo pignoris sibi incumbentibus possidendam n[ullo] 
contradictore inibi pro tunc apparente ibique in facie dicte possessionis Lowal tribus diebus continuis legittime 
moram faciendo, ut regni consuetudo requirit. Datum sextodecimo die diei introductionis et statucionis premisse, 
anno Domini supradicto. [1478. máj. 5.] Et dum presentes infra annum nobis in specie fuerint reportate, 
easdem in formam nostri privilegii redigi faciemus. 
 
a Utána kihúzva: honore, quo decuit, recepim. 
 
 

709.) 1478. június 5. (152.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Péter zirci apát és konventje fogott bírák közbejöttével a Gyır megyei Börcs birtok 
ügyében kiegyezik Szentgyörgyi és Bazini Jánossal, Zsigmonddal és Péterrel, és a birtokot ötszáz forintért átadja 
Jánosnak, Zsigmondnak és Péternek, valamint Zsigmond fiainak. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 18062 (Acta eccl. 21 8). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie memorie commendamus, quod venerabilis et 
religiosus vir, frater Petrus abbas in sua ac aliorum omnium successorum suorum et frater Stephanus in tocius 
conventus ecclesie Beate Marie Virginis de Zyrcz personis ab una, parte vero ex altera honorabilis et discretus 
vir, dominus Anthonius presbiter de Modorbar, rector capelle Sancte Trinitatis, ad latus ecclesie Sancti Georgii 
fundate capellanus, necnon nobilis Leonardus Artolff de Chewfalwa, speciales familiares magnificorum 
dominorum, Iohannis, Sigismundi et Petri comitum de Sancto Georgio et de Bozin etc. in personis eorundem 
partibus ab altera coram nobis personaliter constituti fassi sunt in hunc modum, quod licet temporibus iam 
retrolapsis diverse lites et cause ex parte possessionis Berch vocate inter ipsas partes mote fuissent et ventilate, 
cum per disposicionem reverendi domini Ladislai prepositi ecclesie Budensis et cancellarii personalis presencie 
regi maiestatis ac egregii et nobilis viri Benedicti Pyber provisoris curie castri Budensis ac nonnullorum aliorum 
proborum et nobilium virorum, ad talem pacis unionem et concordiam devenissent et devenerunt eo modo, 
quomodo dictus dominus Petrus abbas et conventus antedicte ecclesie Zyrcz prefatam possessionem ipsorum 
Berch vocatam, in comitatu Iauriensi existentem et habitam cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis 
quibuslibet ad eandem spectantibus et pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis limitibus adiacentem 
prefatis magnificis dominis Iohanni, Sigismundo et Petro, necnon Cristoffero, Georgio et Thome filio antefati 
domini Sigismundi comitibus ipsorumque heredibus et posteritatibus universis pro quingentis florenis auri, 
coram nobis per eosdem dominum Anthonium presbiterum et Leonardum in personis prefatorum dominorum 
comitum persolutis et per ipsos dominum Petrum abbatem et conventum in specie receptis et levatis dedissent 
atque vendidissent, ymmo dederunt, vendiderunt eisdem coram nobis iure perpetuo et irrevocabiliter in filios 
filiorum et heredum per heredes tenedam, possidendam, pariter et habendam tali vinculo mediante, quod si 
temporum in processu prefatus Petrus abbas et conventus ecclesie de Zyrcz aut successores eorum racione dicte 
possessionis Berch causam seu lites moverent vel movere intenderent, extunc ante litis ingressum predictus 
Petrus abbas et conventus dicte ecclesie de Zyrcz et sui successores predictos quingentos florenos auri salva 
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porcione iudicis eisdem comitibus vel eorum heredibus solvere et deponere teneantur, hoc eciam declarato, quod 
si prefatus dominus Petrus abbas et conventus de Zyrcz aut sui successores in pacifico dominio predicte 
possessionis Berch tenere et conservare pretactos magnificos comites Iohannem, Sigismundum, Petrum, 
Cristofferum, Georgium et Thomam et ipsorum heredes quoquomodo nollent vel non curarent aut non possent, 
extunc dictos quingentos florenos auri aut possessionem, quam pro eisdem quingentis florenis auri 
comparaverint, et ex eisdem aut ipsos quingentos florenos auri aut possessionem, quam comparaverint, id, quod 
magis ex ipsis ipsi comites vel eorum heredes dilexerint, ipse dominus abbas et conventus ac successores 
eiusdem ecclesie de Zyrcz eisdem comitibus reddere et restituere debeant et teneantur, ad que se partes coram 
nobis obligaverunt vigore et testimonio presencium mediante. Et dum presentes nobis in specie fuerint 
presentate, easdem in formam privilegii nostri redigi faciemus. Datum feria sexta proxima ante festum Beati 
Barnabe apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. [1478. június 5.] 
 
 

710.) 1478. július 1. (153.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Tamási Szabó Bálint egy romándi szılejét Vassányi Fejér Benedek özvegyének, 
Ilonának öt forintért eladja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 72706 (Simonyi 215). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Valentinus Zabo 
dictus de Thamasy onera Mathie, Dominici, Anthonii et Nicolai filiorum aliorumque omnium fratrum et 
consanguineorum suorum in se assumendo coram nobis personaliter constitutus confessus est in hunc modum, 
quomodo ipse quandam vineam suam hereditariam, in promontorio possessionis Roman, in terra domini episcopi 
Iauriensis, in loco Sarkanzeke vocato habitam, cui ab oriente Clemens Porees de Roman, a meridie Gregorius 
Alch de Thezer, ab occidente via magna, ab aquilone vinea ecclesie de Roman dicuntur vicinari, cum cunctis 
suis utilitatibus et pertinenciis ad eandem vineam spectantibus et pertinere debentibus honeste domine Elene 
vocate, relicte condam Benedicti Feyer de Wassan, nunc vero consorti Demetrii Lukacha de eadem pro quinque 
florenis auri puri dedisset atque vendidisset, ymmo dedit et vendidit eisdem coram nobis iure perpetuo et 
irrevocabiliter in filios filiorum et heredum per heredes tenendam, possidendam pariter et habendam; assumendo 
nichilominus prefatus venditor iam fatos emptores in pacifico dominio pretacte vinee contra quoslibet 
impetitores protegere et conservare propriis suis laboribus et expensis vigore et testimonio presencium mediante. 
Datum in vigilia festi Visitacionis Virginis Gloriose, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
octavo. [1478. júl. 1.] 
 
 

711.) 1478. augusztus 9. (154.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére Jári Barócz 
Márton özvegye Katalin és fia László panasza alapján, mely szerint Vigándi Péter és társai az ı Gyömörı és 
Balázsfalva nevő birtokaikon lévı Koltár, Szilfaszéle, Fenékdisznód és más, névszerint felsorolt szántóikat elfog-
lalták, vizsgálatot tartott és a panaszt igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét foltja. DL 45740. Külzet:  Domino regi. Pro nobili domina Katherina relicta condam Martini Barocz de Iar et 
Ladislao filio eiusdem inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., domino nostro 
graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino 
devotarum cum perpetua fidelitate. Litteras magnifici viri, domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis nobis directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis nobilis domine Katherine, relicte condam Martini 
Barocz de Iar ac Ladislai filii eiusdem, quomodo circa festum Pasche Domini proxime preteritum [1478. 
márc. 22.] Petrus de Vygand, Clemens de Hal, Iosa de Warssan, Iohannes Gothartfy de Sythke, Michael de 
Chob et Blasius filius eiusdem ex consilio et voluntate nobilium dominarum Barbare dicti Petri, Ursule prefati 
Iose, Nesthe antelati Iohannis Gothartfy et Elyzabeth predicti Clementis, consortum scilicet suorum quasdam 
terras arabiles ipsorum exponencium Kolthar, Zylfazele, Fenekdyznod et Pynczehegehe ab orientali, necnon 
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Posamege, Bode, Fagyalbokor ab occidentali, et Fylthewsth a septentrionali plagis, intra veras metas 
possessionum Gemerew et Balasfalwa vocatarum, in comitatu Iauriensi existencium adiacentes pro se ipsis 
minus iuste et indebite occupassent occupatasque tenerent ac eisdem uterentur eciam de presenti potencia 
mediante in preiudicium dictorum exponencium et dampnum valde magnum. Super quo vestram amiciciam 
presentibus petimus diligenter, quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Michael Pasthory de dicta Balasfalwa vel Iacobus de Hal aut Iohannes de eadem aliis absentibus homo regius ab 
omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem dicto domino 
nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, feriaa sexta post festum Beati Barnabe apostoli, anno Domini 
millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. [1478. jún. 12.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus prefati domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis in omnibus annuere volentes, ut tenemur, una cum prenominato Iacobo de Hal homine vestro regio 
nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Iohannem, sacerdotem nostrum conventualem ad premissa 
fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum, quib demum exinde ad nos 
reversi nobis conformiter retulerunt in hunc modum, quomodo ipsi feriac sexta proxima ante festum Beati 
Laurencii martiris proxime preteritum [1478. aug. 7.] in comitatu Iauriensi simul procedendo ab omnibus, 
nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus, quibus 
decuisset et licuisset, palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et 
suo modo fore facta et perpetrata rescivisset, sicuti dicto domino comiti Stephano de Bathor iudici curie vestre 
serenitatis dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum suarum per omnia contineret prescriptarum. 
Datum tercio die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto.1 [1478. aug. 9.] 
 
a Utána kihúzva: tercia.     b Utána kihúzva: tandem.     c Utána kihúzva: tercia proxima ante. 
 
1 Ugyanebben az ügyben jelentett Báthori István országbíró — idézést is elrendelı — parancsára a Iohannes de Hal királyi ember által in 
festo Beatorum Vitii et Modesti martirum [1478. jún. 15.] tartott vizsgálatról és ammonitioról a harmickétnapos türelmi idı utáni második 
napon [1478. júl. 17.] zárt formában a gyıri káptalan [HDA, Oršic cs. lt. 64 62 (DF 276967)], valamint a Gregorius de Hal szolgabíró 
által in festo Nativitatis Beati Iohannis Baptiste [1478. jún. 24.] tett eljárás ötödik napján [1478. jún. 28.] szintén zárt formában Gyır 
megye [HDA, Oršic cs. lt. 64 75 (DF 276978); Kiadása: Horváth, Gyır megye hatóságának oklevelei 85. (75)]. 
 
 

712.) 1478. szeptember 14. (155.) 
 
A pannonhalmi konvent Nagyfüssi Miklós kérésére átírja Füss helység adományozására vonatkozó, 1383. már-
cius 1-jén kiadott oklevelét. 
 
Hártyán, világoskék selyemfonálon függı pecséttel, melynek írása már lekopott. PBFL, Capsa 37 D (1116) (DF 207931). Kiadása: PRT III. 
538. (84); az átírt oklevélé: PRT II. 569. (212). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis Nicolaus 
filius condam Nicolai de Nagfys nostram veniendo in presenciam exhibuit et presentavit nobis quasdam litteras 
nostras, sub pendenti sigillo nostro confectas, tenoris infrascripti, petens nos debita cum instancia, ut easdem de 
verbo ad verbum transumpmi et in transumpto eidem dare dignaremur, quarum tenor talis est: 
 Nos Stephanus Dei et apostolice sedis gracia abbas monasterii Sancti Martini ... 
 Nos itaque peticionibus prefati Nicolai favorabiliter inclinati, prescriptas litteras nostras modo, quo 
supra, nobis porrectas, easdem de verbo ad verbum nil addendo, nec diminuendo in transumpto pendentis sigilli 
nostri munimine roboratas eidem duximus concedendas lege requirente. Datum in festo Exaltacionis Sancte 
Crucis, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. [1478. szept. 14.] 
 
 

713.) 1478. október 22. (156.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Szentpéteralapi Sólyom István, felesége Ilona, Szentpéteralapi Sólyom Pál, Sólyom 
Miklós, Kelemen György özvegye, Barbara, valamit Szentbereckalapi Simon Imre és felesége, Margit ügyvédet 
vallanak. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 45750 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Stephanus 
Solyom dictus de Zenthpetheralapya et domina Elena coniunx eiusdem, Paulus Solyom, Nicolaus similiter 
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Solyom dicti de dicta Zenthpetheralapya ac domina Barbara relicta condam Georgii Clementis de eadem 
Zenthpeteralapya, necnon Emericus Symonis cum sua coniuge, domina Margaretha de Zenthbereczkalapya 
coram nobis personaliter constituti in omnibusa causis suis et earum articulis tam per ipsos contra alios, quam per 
alios quospiam contra ipsos in quibuslibet terminis coram quovis iudice et iusticiario regni, ecclesiastico 
videlicet et seculari a data presencium per anni circulum motis vel movendis sese mutuo, item Paulum de 
Chaford, Ladislaum Kaldy, alterum Ladislaum Wayday, Iohannem Babonay, Thomam Babody, Michaelem 
Martini de Nema, Gregorium Salamon dictum de Tarkan, alterum Gregorium Ispan de Azzonfalwa fecerunt, 
constituerunt et ordinaverunt ipsorum veros et legittimos procuratores, ratum et firmum se promittentes 
habituros, quidquit per eorum alterum aut prefatos ipsorum procuratores simul vel divisim, exhibitores videlicet 
seu exhibitorem presencium actum, factum et procuratum fuerit in causis ipsorum prenotatis. Datum feria quinta 
proxima post festum Undecim Milia Virginum, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. 
[1478. okt. 22.] 
 
a Utána kihúzva: suis. 
 
 

714.) 1479. március 29. (157.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Hédervári Imre és Miklós, valamint Vértesi János a Gyır megyei Berencs és 
Apaibıny birtokaik közötti vitás földdarab ügyét illetıen kiegyeznek. 
 
Hártyán, plicáján selyemzsinór. Pest Megyei Levéltár, Antemohácsiana 134 (Nagykırös 10) (DF 280204). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus tenore presencium 
significando, quibus expedit, universis, quod Iohannes Litteratus de Thewlghe pro magnifico Emerico Bano et 
Nicolao de Hedrehwara cum procuratoriis litteris conventus cruciferorum de Alba ab una, parte vero ex altera 
Iohannes Werthesy de ApayBewn personaliter coram nobis constituti sunt confessi in hunc modum, quod liczet 
inter ipsos racione quarundam terrarum arabilium et pratorum, inter predium Berenche ipsorum Emerici Bani et 
Nicolai de Hedrehwara, et possessionis ApayBewn dicti Iohannis Werthesy, omnino in comitatu Iauriensi 
existencium et habitarum questionis et controversionis materia orta fuerit et suscitata, tamen ipsi ordinacione et 
disposicione nonnullorum proborum virorum, pacem parcium zelancium interveniente taliter concordassent, 
quod [ipsi] sedatis universis causis ipsorum, litteras eciam causales quaslibet vanas, cassas et frivolas 
relinquissent et commisissent, insuper sese mutuo ac alios quoslibet ad eos pert[inentes] quittos et expeditos ac 
modis omnibus absolutos reddidissent et commisissent, ymmo reddiderunt et commiserunt coram nobis, super 
particulis autem terrarum arabilium et fenilium infrascriptam taliter concordassent, quod primo penes viam 
Wasywth appellatam, que via exiit de possessione Was ad possessionem Ewrken et penes eandem viam unam 
metam terream antiquam reperissent, quam renovassent et penes eandem unam metam similiter novam terream 
erexissent; deinde eundo ad partem occidentalem inter terras arabiles duas metas terreas erexissent; inde similiter 
eundo ad eandem plagam occidentalem inter terras arabiles duas metas terreas erexissent; similter vero ad partem 
occidentalem inter prata penes fluvium Fyzegh vocatum duas novas metas terreas erexissent; abhinc ad eandem 
plagam penes fluvium Fyzegh transeundo per bonum spacium iterum duas metas terreas novas erexissent; inde 
ad unum monticulum ad eandem plagam transeundo et in eodem monticulo duas metas terreas erexissent, 
quarum una semper a plaga australi seu aquilonali predii Berenche ipsorum Emerici Bani et Nicolai de 
Hedrehwara, a plaga vero meridionali dicte possessionis ApayBewn ipsius Iohannis Werthesy cursum tenent; 
tandem transeundo ad magnum montem ibique tres metas antiquas angulares reperissent, quarum prima a plaga 
orientali ipsius predii Berenche dictorum Emerici Bani et Nicolai de Hedrehwara, secunda vero a plaga 
meridionali ipsius possessionis ApayBewn annotati Iohannis Werthesy, tercia siquidem meta a plaga occidentali 
nobilium de Ewrken; et sic reambulaciones metarum inter predium Berenche prenominatorum Emerici Bani et 
Nicolai de Hedrehwara, ac possessionis ApayBewn sepefati Iohannis Werthesy terminassent sicque predicti 
Emericus Banus et Nicolaus de Hedrehwara, necnon Iohannes Werthesy de ApayBewn ac nobiles de Ewrken 
sese mutuo in pacifico dominio earundem metarum relinquissent et commisissent, ymmo relinquerunt et 
commiserunt coram nobis perpetue duraturas. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras 
nostram pendentis authentici sigilli nostri munimine roboratas eidem Iohanni Werthesy de ApayBewn et ipsius 
heredibus et posteritatibus eiusdem universis duximus concedendas. Datum feria secunda proxima post festum 
Annunciacionis Beatissime Virginis Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. 
[1479. márc. 29.] 
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715.) 1479. április 17. (158.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Asszonyfalvi Ostffy Miklós esztergomi prépost csornai birtokrészét Pál csornai 
prépostnak nyolc forintért elzálogosítja. 
 
Papír, hátán rányomott pecsét töredéke. DL 18197 (Acta eccl. 37 7). Újkori másolata: Csornai konv. mlt. 16 II 21 (Sopron 5558) (DF 
265168). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod venerabilis 
dominus Nicolaus Olsphy de Azzonfalwa, prepositus ecclesie Strigoniensis onera et quelibet gravamina 
quorumlibet fratrum et proximorum suorum in se assumendo coram nobis personaliter constitutus est confessus 
in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam suis necessitatibus ipsum ad presens urgentibus evitandis totales 
porciones suas possessionarias, in possessione Chorna, in comitatu Soproniensi existentes et habitas simul cum 
cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet ad easdem porciones possessionarias spectantibus et 
generaliter quarumlibet utilitatum integritatibus provenire debentibus, cuiusvis nominis vocabulo vocitatis 
venerabili et religioso Paulo preposito de dicta Chorna pro octo florenis auri puri impignorasset usque tempus 
redempcionis atque dedisset, ymmo impignoravit eidem coram nobis eo modo, ut dum et quando prefatus 
dominus Nicolaus Olsphy pretactas porciones possessionarias ab eodem domino Paulo preposito redimere 
poterit, extunc rehabitis prius dictis octo florenorum auri, idem dominus Paulus easdem porciones 
possessionarias eidem domino Nicolao remittere et restituere debeat et teneatur; assumpendo nichilominus 
prefatus dominus Nicolaus iam dictum dominum Paulum in pacifico dominio dictarum porcionum 
possessionariarum usque tempus redempcionis contra quosvis impetitores tuere, protegere et conservare propriis 
suis laboribus et expensis vigore et testimonio presencium mediante. Datum sabbatho proximo post festum 
Beatorum Thiburcii et Valeriani martyrum, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. 
[1479. ápr. 17.] 
 
 

716.) 1479. április 29. (159.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Gyır megyében tudományvételt tartott, ahol 
Felpéci Antal, Dénes és István, valamint Erzsébet panaszát Felpéci Sebestyén fia Vincének, Borbai Balázsnak, 
valamint felesége, Margitnak a Gyır megyei Felpécen elkövetett hatalmaskodásairól igaznak tudta meg, és a 
hatalmaskodókat a király elé megidézte. 
 
Vízjeles papír, hátán zárópecsét nyomával. Eredetije lappang. Kiadása: Sümeghy, Sopron 129–132. (79). Külzet:  Personali presencie regie 
maiestatis. Pro Anthonio de Felpecz et aliis intrascriptis contra Vincencium et Blasium Borbay de eadem Felpecz et alios intranominatos ad 
terminum intrascriptum inquisicionis, amonicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum cum 
perpetua fidelitate. Noverit vestra serenitas nos litteras vestras \preceptorias/ nobis directas honore, quo decuit, 
recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis Anthonii, Dyonisii et Stephani de Felpecz 
ac nobilis domine Elizabeth, consortis Petri Markos de Gersen, quomodo circa festum Beati Michaelis 
archangeli proxime preteritum [1478. szept. 29.] Vincencius filius condam Sebastiani et Blasius Borbay de 
dicta Felpeecz, necnon nobilis domina Margaretha, consors eiusdem Blasii quoddam unum iuger terre arabilis 
dictorum exponencium, intra metas possessionis Felpecz predicte, in comitatu Iauriensi existentis habitum, penes 
terras arabiles Sebastiani Lewrynche de eadem Felpeecz a plaga meridionali adiacens, ab eisdem exponentibus 
minus iuste occupassent perarassentque et seminassent occupatamque tenerent e[cia]m modo; et quod circa 
festum Beati Valentini martyris proxime preteritum [1479. febr. 14.] iidem Vincencius et Blasius Borbay ac 
domina Margaretha quandam vineam ipsorum exponencium, in promonthorio dicte possessionis Felpeecz 
habitam, cui a meridionali Sebastiani Iolath de ipsa Felpecz, ab aquilonari vero plagis Laurencii Berthalamfy, 
iobagionis in eadem Felpecz commorantis vinee vicinarentur, ab eisdem exponentibus occupassent 
occupatamque tenerent eciam de presenti; ceterum feria secunda proxima post festum Pasce Domini noviter 
elapsum [1479. ápr. 12.] venerabilis Nicolaus prepositus de Papocz missis et destinatis Valentino Feketew, 
altero Valentino Polgar, Stephano Samel, Laurencio et Stephano Lengel iobagionibus suis, in possessione 
Gyrmolth vocata commorantibus, qui una cum predictis Vincencio et Blasio Borbay ad domum et curiam 
dictorum exponencium, in predicta possessione Felpecz habitas irruendo confractis ibidem portis et hostibus 
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domorum, eundem Anthonium exponentem, nisi idem se celare valuisset, interimere voluissent potencia 
mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Unde cum iuxta disposicionem 
nostram ac prelatorum, baronum et regni nostri nobilium superinde factam talismodi nove occupaciones et 
domorum invasiones potenciarie, per quempiam regnicolarum nostrorum patrate in brevi termino extra octavas 
in curia nostra regia soleant iudicari,1 ideo fidelitati vestre firmiter precipientes mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Anthonius aut Petrus filii condam Blasii de Felpecz 
vel Stephanus sin Iohannes Theremes dicti de eadem Felpecz aliis absentibus homo noster scita prius 
premissorum mera veritate ad prefatos Vincencium et Blasium Borbay ac dominam Margaretham accedendo 
amoneat eosdem verbo nostro regio, ut iidem pretactas vineam ac terram occupatas iuxta premissam 
disposicionem infra triginta duorum dierum spacia a die huiusmodi amonicionis conputandarum prefatis 
exponentibus remittere et de dampnis illatis satisfactionem impendere debeant et teneantur, qui si fecerint bene 
quidem, alioquin eosdem Vincencium et Blasium aliosque prenominatos contra annotatos exponentes ad 
quintum decimum diem dicti trigesimi secundi diei nostram personalem evocet in presenciam, racionem de 
premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, prenominatos iobagiones 
dicti Nicolai prepositi eidem statuere committendo, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto 
coram ipsa nostra personali presencia compareant, idem eciam Nicolaus prepositus dictos iobagiones suos statuat 
sive non, eadem ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec 
huiusmodi inquisicionis, amonicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum admonitorum evocatorumque et 
statui commissorum nominibus terminum ad predictum eidem nostre personali presencie fideliter rescribatis. 
Datum Bude, feria tercia proxima post dominicam Quasi modo, anno Domini millesimo quadringentesimo 
septuagesimo nono. [1479. ápr. 20.] 
 Nos itaque mandatis eiusdem vestre serenitatis in omnibus obedire volentes, ut tenemur, una cum 
prenominato Stephano \Therremes/ dicto de \Felpecz/ homine vestro regio nostrum hominem, videlicet 
religiosum fratrem Bartholomeum, sacerdotem nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro 
testimonio fidedignum duximus transmittendum, qui demum exinde ad nos reversi nobis conformiter retulerunt 
eo modo, quod ipsi in festo Beati Georgii martyris proxime preterito [1479. ápr. 24.] in comitatu Iauriensi 
simul procedendo ab omnibus, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionisa dicti 
comitatus hominibus, quibus decuisset et licuisset, palam et oculte diligenter inquirendo omnia premissa et 
quevis premissorum singula sic et suo modo fore facta et perpetrata rescivissent, sicuti vestre serenitati dictum 
extitisset et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Factaque huiusmodi 
inquisicione memoratus homo vestre serenitatis una cum dicto nostro testimonio ad prefatos Vincencium et 
Blasium Borbay et dominam Margaretham accedendo amonuissent eosdem verbo vestro regio, ut iidem pretactas 
vineam et terram modo premisso per ipsos occupatas iuxta premissam disposicionem infra triginta duorum 
dierum spacia a die huiusmodi amonicionis conputandarum [1479. máj. 25.] prefatis Anthonio, Dyonisio et 
Stephano de Felpeecz ac nobili domine Elisabeth, consorti Petri de Gersen remittere et de dampnis illatis eisdem 
satisfacere deberent et teneantur, qui hoc minime facere curassent, ob hoc idem homo vestre serenitatis dicto 
nostro testimonio presente eodem die prenominatos Vincencium filium condam Sebastiani et Blasium Borbay ac 
dominam Margaretham, consortem eiusdem de prefata Felpeecz, necnon venerabilem dominum Nicolaum 
prepositum de Papocz in Naghech, quemlibet videlicet eorum de porcione sua possessionaria, in dictis 
possessionibus Felpecz et Naghech habitis contra annotatos Anthonium, Dyonisium et Stephanum de sepefata 
Felpecz ac nobilem dominam Elisabeth, consortem Petri Markos de Gersen ad quintum decimum diem dicti 
tricesimi secundi diei [1479. jún. 8.] vestram personalem evocasset in presenciam, racionem de premissis 
reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, prenominatos iobagiones dicto domino 
Nicolao preposito statuere committendo, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto coram dicta 
vestra personali presencia compareant et idem dominus Nicolaus prepositus dictos suos iobagiones statuat sive 
non, eadem ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die 
diei inquisicionis, amonicionis, evocacionis et insinuacionis prenotatarum, anno Domini supradicto. [1479. 
ápr. 29.] 
 
a Utána kihúzva: hominibus. 
 
1 DRH 1458–1490. 97–99. 
 
 

717.) 1479. május 9. (160.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Miklós diakónus apját, Büksi Györgyöt büksi birtokrészeinek Monyorókeréki 
Elderbach János és István részére történı elidegenítésétıl eltiltja. 
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Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 58176 (Békássy 177). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martinia Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod discretus 
Nicolaus diaconus ecclesie Iauriensis, filius Georgii Byxy dictus de Byx nunc in Kermend commorans ad 
nostram veniens presenciam in sua ac nobilis Margarethe, consortis preallegati Georgii, matris, ac Petri fratris 
carnalis suorum personis et nominibus prefatos Georgium Bixy et dominam Margaretham ac alios quoslibet a 
vendicione, perpetuacione et impignoracione ac qualibet alia alienacione totalium porcionum possessionariarum 
eorundem domine Margarethe ac Nicolai et Petri, in preallegata possessione Byxy, in comitatu Castriferrei 
existenti habitarum et adiacencium, ipsos omnis iuris titulo concernentes, item egregios Iohannem et Stephanum 
Elderboh dictos de Monyokerek ac alios quoslibet ab empcione, occupacione, conservacione sibi ipsisque 
appropriacione et statui factione, fructuum et quarumlibet utilitatum percepcione seque in dominium earundem 
intromissione qualitercunque factis vel fiendis in sua ac aliorum pretactorum nominibus et personis prohibuit 
contradicendo et contradixit inhibendo coram nobis vigore et testimonio presencium mediante. Datum die 
dominico proximo post festum Apparicionis Sancti Michaelis archangeli, anno Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo nono. [1479. máj. 9.] 
 
a Az eredetiben: Sanctimartini Martini. 
 
 

718.) 1479. augusztus 15. elıtt (161.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Bedei György fia Péter, apja személyében ügyvédet vall. 
 
Ügyvédvalló oklevél említése a konvent 1479. augusztus 15-én kiadott oklevelében — lásd a 719. sz. alatt. 
 
... Georgius filius Iacobi de Bede dicti de Zolthangwlach in sua ac Petri filii sui cum procuratoriis litteris nostris 
(sc. conventus Sancti Martini) personis ... coram nobis personaliter constitutus ... 
 
 

719.) 1479. augusztus 15. (162.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Bedei Jakab fia György, mivel az Usai Lırinc fia Balázstól örökölt Zala megyei 
Lırinceusája nevő birtok visszafoglalására nincs lehetısége, ezért megegyezett Gici Imrével és Bertalan pan-
nonhalmi várnaggyal, hogy ha bármelyikük megszerezné Usa birtokát, akkor az közöttük egyenlı részekben 
kerül felosztásra. 
 
Egyszerő másolat, vagy fogalmazvány. PBFL, Hh. lt. 81 (Gyır 342) (DF 274177). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Georgius filius 
Iacobi de Bede dicti de Zolthangwlach in sua ac Petri filii sui cum procuratoriis litteris nostris personis, cuius 
onus et gravamen super se per omnia assumendo ab una, parte siquidem ab altera Emericus de Gych et 
Bartholomeus castellanus castri Sancti Martini predicti coram nobis personaliter constituti per eundem Georgium 
sponte confessum est in hunc modum, quod quia ipse quandam possessionem Lerynczeusaya vocatam, in 
comitatu Zaladiensi existentem habitam, ipsum iuris titulo ac eciam iure hereditario concernentem et in ipsum 
Georgium per mortem condam Blasii filii Laurencii de eadem Usa foret devoluta, et quia dicto Georgio facultas 
ad presens requirendi et a manibus alienis reobtinendi indigiret, ob hoc ipse cum prefatis Emerico dicto Gych et 
Bartholomeo castellano matura prius deliberacione inter ipsos prehabita talem inter se fecissent disposicionem et 
disposuerunt coram nobis tali modo, ut si iidem Emericus de Gycz et Bartholomeus castellanus ac Georgius 
Bede quocunquemodo aut per evocaciones vel insinuaciones aut per donaciones et inpetraciones a regia 
maiestate aut aliis quibuscunque viis, modis, causis et racionibus eandem possessionem Usa vocatam rehabere 
poterunt huius regni iure requirente, pari expensa simul vel divisim et eandem possessionem Usa in parte vel in 
toto reobtinuerint, extunc eadem possessio Usa in equales et directas partes inter ipsos Emericum, Georgium et 
Bartholomeum dividatur, hoc eciam declarato, quod si idem Georgius Bede cum aliquo suo adversario racione 
ipsius possessionis Usa aliquam disposicionem sine scitu ac consensu et preter voluntatem eorundem Emerici et 
Bartholomei faceret vel in posterum in aliquo loco credibili, capitulo vel conventu fecerit, quod absit, vel 
huiusmodi disposicionem inter ipsos factam quoquomodo infringeret, extunc idem Georgius in facto succubitus 
facti potencialis convincatur contra prenominatos Emericum et Bartholomeum; econverso vero, si iidem 
Emericus et Bartholomeus ipsam disposicionem non observarent vel infringerent, extunc similiter et ipsi contra 
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prefatum Georgium in quinquaginta marcis denariorum convincantur. Promisit idem Georgius universas litteras, 
quas super premissa possessione Usa ad presens habet vel in posterum haberet vel habere poterit, eisdem 
Emerico et Bartholomeo reddere ac manibus eorundem assignare, vigore quarum iidem procedere et se contra 
quosvis inpetitores defendere valeant atque possint, ad que premissa eedem partes sponte obligarunt coram nobis 
vigore et testimonio presencium mediante. Datum in festo Assumpcionis Beate Marie Virginis gloriose, anno 
Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. [1479. aug. 15.] 
 
 

720.) 1479. augusztus 15. (163.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Csupor Demeter gyıri püspök Száva nevő 
birtokát bejárták és azt a püspöknek rendelték, Pál csornai prépost nevében azonban ellentmondás történt. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. Csornai konv. mlt. 40 III 2/7 (Sopron 5557) (DF 265167). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro 
honorabili domino Paulo preposito et conventu de Chorna contra reverendum in Christo patrem, dominum Demetrium Chwpor, episcopum 
ecclesie Iauriensis ad octavas festi Beati Michaelis archangeli evocacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum. Litteras 
vestras nobis directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicitur nobis in persona fidelis nostri, reverendi in Christo patris, 
domini Demetrii Chwpor, episcopi ecclesie Iauriensis, quomodo quedam possessio sua Zawa vocata, in comitatu 
Iauriensi existens, nunc aput manus suas pacifice habita metarum reambulacione et erectione plurimum 
indigeret. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Thomas Babothy de Fewlfalwa aut Matheus de Ewrken vel Philippus sin 
Valentinus de Zap seu Sebastianus de dicta Ewrken sive Iohannes Werthesy de Bewn aliis absentibus homo 
noster ad faciem dicte possessionis Zawa vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legittime convocatis et 
presentibus accedendo reambulet eandem per suas veras metas et antiquas, novas iuxta veteres in locis 
necessariis erigendo, reambulatamque et ab aliorum iuribus possessionariis metaliter separatam et distinctam 
prefato domino Demetrio episcopo Iauriensi iure eidem incumbenti perpetuo possidendam relinquat et 
committat, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra prefatum 
dominum Demetrium episcopum nostram personalem in presenciam ad terminum competentem, racionem 
contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi metaruma reambulacionis seriem cum cursibus 
metarum, inibi erigendarum contradictorumque et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, 
qui premisse reambulacioni intererunt, nominibus terminoque assignato eidem nostre personali presencie 
fideliter rescribatis. Datum Bude, in festo Deposicionis Beati Ladislai regis, anno Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo nono. [1479. júl. 29.] 
 Nos itaque mandatis eiusdem vestre serenitatis in omnibus obedire volentes, ut tenemur, una cum 
prenominato Thoma Babothy de Fewlfalw homine vestro regio nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem 
Laurencium, sacerdotem nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio 
fidedignum duxissemus transmittendum, qui demum exinde ad nos reversi nobis conformiter retulerunt in hunc 
modum, quod ipsi in festo ad vincula Beati Petri apostoli proxime preterito [1479. aug. 1.] ad possessionem 
Zawa accessissent vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi legittime convocatis et dum prefatus homo 
vestre serenitatis dicto nostro testimonio presenteb eiusdem possessionis Zawa veras metas et antiquas, novas 
iuxta veteres in locis necessariis erigere reambulatamque et ab aliorum iuribus possessionariis metaliter separare 
et distinguere atque prefato domino Demetrio episcopo iure sibi incumbenti perpetuo possidendam relinquere et 
committere voluisset, tunc Simon Perselth dictus, iobagio honorabilis domini Pauli prepositi de Chorna, in 
possessione eiusdem Zewgec vocata commorans, in persona eiusdem domini Pauli prepositi de Chorna et 
conventus loci eiusdem huiusmodi metarum reambulacioni et erectioni contradixisset, ob quam quidem 
contradictionem prefatus Thomas homo vestre serenitatis prefato testimonio nostro presente, eodem die 
memoratos dominum Paulum prepositum et conventum de Chorna ibidem in facie ipsius possessionis Zege 
contra memoratum reverendum dominum Demetrium episcopum ecclesie Iauriensis ad octavas festi Beati 
Michaelis archangeli nunc venturas [1479. okt. 6.] vestram personalem evocasset in presenciam, racionem 
contradictionis eorum reddituros. Datum quintodecimo die diei evocacionis premisse, anno Domini supradicto. 
[1479. aug. 15.] 
 
a Utána kihúzva: erectionis.     b Utána kihúzva: huiusmodi metas.     c Elıtte kihúzva: Zewzy. 
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721.) 1479. november 5. (164.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Szentbereckalapi Simon fia Imre és Szentpéteralapi Kelemen fia György özvegye, 
Borbála ügyvédet vallanak. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45801 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Emericus 
Simonis de Zenthbereczalapya et nobilis domina Barbara vocata, relicta condam Georgii Clementis de 
Zenthpetheralapya coram nobis personaliter constituti in omnibus causis ipsorum et earum articulis tam per ipsos 
contra alios, quam per alios quospiam contra ipsos in quibuslibet terminis coram quovis iudice et iusticiario 
regni, ecclesiastico videlicet et seculari a data presencium per anni circulum motis vel movendis sese mutuo, 
item Paulum de Chafford, Anthonium de Peecz, Ladislaum de Kaldhaza, Michaelem Marthon de Nema, 
Mathiam de Chayag, Stephanum Solyom de Zenthpetheralapya, Martinum de Megges, Ladislaum de Chwth, 
Paulum de eadem, Martinum de Edeles, Ladislaum de Dormanhaza et Leonardum de Horhy fecerunt, 
constituerunt et ordinaverunt ipsorum veros et legittimos procuratores, ratum et firmum se promittendo 
habituros, quidquit per eorum alterum aut per predictorum ipsorum procuratores simul vel divisim, exhibitores 
videlicet seu exhibitorem presencium actum, factum et procuratum fuerit in causis ipsorum prenotatis. Datum in 
festo Beati Emerici ducis et confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. [1479. 
nov. 5.] 
 
 

722.) 1480. január 10. (165.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Füssi János özvegye, Erzsébet a maga és fia Mihály nevében a Komárom megyei 
Ekel birtokon fekvı tíz jobbágytelkét Böki Simonfi Balázsnak hetven forintért elzálogosította. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45811 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis domina 
Elizabeth vocata, relicta condam Iohannis Fysy de Fys onera et quelibet gravamina Michaelis filii et aliorum 
quorumlibet fratrum et proximorum suorum super se assumendo coram nobis personaliter constituta sponte 
confessa est in hunc modum, quomodo ipsa pro quibusdam suis necessitatibus ipsam ad presens urgentibus 
evitandis decem sessiones iobagionales populosas, in possessione Ekel, in comitatu Komaroniensi existentes 
habitas, ipsam de iure concernentes cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis ad ipsas decem sessiones 
iobagionales spectantibus et pertinere debentibus, puta terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris, pratis, 
fenetis, silvis, nemoribus, rubetis, aquis, fluviis aquarumque decursibus, stagnis, lacubus, piscinis, piscaturis, 
pomeriis et generaliter quibusvis utilitatum integritatibus, quovis nominis vocabolo vocitatis nobili Blasio 
Symonphy de Bewk pro florenis septuaginta, plene prius per eundem persolutis usque tempus redempcionis 
pignori obligasset et dedisset, ymmo dedit eta \impignoravit/ coram nobis eo modo, ut dum et quum temporum in 
processu eadem domina Elizabeth aut Michael filius eius, necnon ipsorum posteritates potestatis redimendi 
habuerint facultatem, extunc rehabitis prius dictis septuaginta florenis auri dictus Blasius aut sui heredes easdem 
decem sessiones iobagionales, scilicet populosas eo tunc remittere et resignare debeant et teneantur; assumendo 
nichilominus prefata domina Elizabeth iam dictum Blasium et ipsius superstites usque tempus redempcionis in 
pacifico dominio prescriptarum decem sessionum contra quoslibet impetitores et causidicos tueri, protegere et 
defendere propriis laboribus et expensis harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum feria 
secunda proxima post festum Epiphaniarum Domini, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo. 
[1480. jan. 10.] 
 
a Utána kihúzva: vendidit. 
 
 

723.) 1480. július 21. (166.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére Komárom me-
gyében tudományvételt tartott, ahol Ócsai Füssi János özvegyének, Erzsébetnek a panaszát Andrásházai Kis 
György, Szentvidi Bajcsi Mihály, fia Péter és felesége Krisztina Egyházasszakállas és Lak birtokokon elkövetett 
hatalmaskodásáról igaznak tudta meg és a király elé ıket megidézte. 
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Papír, hátán zárópecsét foltja. DL 45837 (MNM Törzsanyag). Külzet:  Domino regi. Pro nobili domina Elyzabeth vocata, relicta condam 
Iohannis Fysy de Olcha et Michaele filio eiusdem contra Michaelem Baychy ac Petrum filium eiusdem et nobilem dominam Cristinam, 
consortem eiusdem Petri de Zenthvyd ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., domino eorum 
graciosissimo conventus monasterii Sanci Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino 
devotarum cum perpetua fidelitate. Litteras magnifici viri, domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis nobis directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis nobilis domine Elizabeth vocate, relicte condam 
Iohannis Fysy de Olcha ac Michaelis filii eiusdem, quomodo circa festum Beati Michaelis archangeli proxime 
preteritum [1479. szept. 29.] Georgius Parvus de Andrashaza ex consensu et voluntate Michaelis Baychy de 
Zenthvyd, Petri filii eiusdem et nobilis domine Cristine, consortis eiusdem Petri quandam silvam ipsorum 
exponencium impignoraticiam, intra veras metas possessionis Eghazaszakalas vocata, in comitatu Komaroniensi 
existentis adiacentem, per populos et iobagiones suos penitus succidi et desecari lignaque in eadem succisa, quo 
sue placuisset voluntati, fecisset; eo minime contentus tempore in predicto idem Georgius Parvus similiter ex 
consensu et voluntate dicti Michaelis Baychy et aliorum predictorum quandam piscinam ipsorum exponencium 
Selmekes vocatam, consimiliter intra metas possessionis Laak vocate, in dicto comitatu existentis adiacentem 
modo simili per populos et iobagiones suos depiscari piscesque in eadem prensas, quo sue placuisset voluntati, 
fecisset, in quibus ipsi exponenti plus quam quinquaginta florenorum auri dampna irrogasset potencia mediante 
in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus 
petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Emericus Zele 
de Olchar aut Thomas Choka vel Gaspar Litteratus sin Matheus de Aranyas seu Iohannes de Bewk sive 
Dominicus de Bagya aliis absentibus homo noster scita prius premissorum mera veritate memoratum Georgium 
Parvum et alios predictos contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas 
[1480. aug. 1.] regiam evocet in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si 
qua foret inter ipsos, non obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram dicto 
domino nostro rege compareant sive non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quod 
dictaverit iuris ordo. Et post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum evocatorum 
nominibus, ut fuerit expediens, octavas ad predictas dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, 
in festo Beate Margarethe virginis et martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo. [1480. 
júl. 13.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus prefati domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prenominato Emerico Zelea de Olchar homine ipsius domini 
nostri regis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Bartholomeum, sacerdotem nostrum conventualem 
ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui demum exinde ad 
nos reversi nobis conformiter retulerunt in hunc modum, quod ipsi die dominico proximo post festum Divisionis 
Apostolorum proxime preteritum [1480. júl. 16.] in comitatu Komaroniensi simul procedendo ab omnibus, 
quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti 
comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et 
suo modo fore facta et perpetrata rescivissent, sicuti dicto domino comiti Stephano de Bathor dictum extitisset et 
quemadmodum tenor litterarum suarum per omnia contineret prescriptarum. Factaque huiusmodi inquisicione 
memoratus homo regius dicto nostro testimonio presente eodem die memoratos Georgium Parvum de 
Andrashaza in porcione sua possessionaria in eadem habita, tandem vero die sequenti inmediate, videlicet feria 
secunda proxima post predictum festum Divisionis Apostolorum [1480. júl. 17.] predictos Michaelem 
Baychy ac Petrum filium eiusdem et nobilem dominam Cristinam, consortem eiusdem Petri de porcione ipsorum 
possessionaria, in possessione Zenthvyd habita contra annotatos nobilem dominam Elyzabet vocatam, relictam 
condam Iohannis Fysy de Olcha et Michaelem filium eiusdem ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc 
venturas [1480. aug. 1.] regiam evocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis 
pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis 
coram dicto domino nostro rege compareant sive non, idem dominus comes Stephanus de Bathor id faciet in 
premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis 
prenotatarum, anno Domini supradicto.1 [1480. júl. 21.] 
 
a Utána kihúzva: homine ipsius domini nostri regis. 
 
1 Ugyanerrıl jelentett Paulus de Verestew szolgabíró feria secunda proxima in festo Beatorum Benedicti, Andree et Alexi confessorum 
[1480. júl. 17.] tett vizsgálatáról feria tercia proxima in festo Decollacionis Sancti Iohannis Baptiste [1480. aug. 29.] zárt formában 
Komárom megye [DL 45845 (MNM Törzsanyag)]. 
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724.) 1480. július 21. (167.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére Komárom me-
gyében tudományvételt tartott, ahol Ócsai Füssi János özvegye, Erzsébet és Felsıböki Bekes Mihály panaszát 
Andrásházi Kis György, Szentvidi Bajcsi Mihály, annak fia Péter, és felesége Krisztina ekeli birtokához tartozó 
réteken és Dombón elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta meg és a király elé ıket megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét foltja. DL 45838 (MNM Törzsanyag). Külzet:  Domino regi. Pro nobili domina Elizabeth vocata, relicta condam 
Iohannis Fysy de Olcha contra Michaelem Baychy ac Petrum filium eiusdem et nobilem dominam Cristinam, consortem eiusdem Petri de 
Zenthwyd ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. Az alperes részére kiadott 
par: DL 103846 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül). A par külzete: Domino regi. Pro Michaele Baychy de Zenthvyd ac Petro filio eiusdem et 
nobili domina Cristina, consorte eiusdem Petri contra nobilem dominam Elyzabeth vocatam, relictam condam Iohannis Fysy de Olcha et 
Michaelem filium eiusdem ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., domino eorum 
graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino 
devotarum cum perpetua fidelitate. Litteras magnifici viri, domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis nobis directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis nobilis domine Elizabet vocate, relicte condam 
Iohannis Fyssy de Olcha et Michaelis filii eiusdem ac alterius Michaelis Bekes de Felsewbewk, quomodo circa 
festum Penthecostes noviter elapsum [1480. máj. 21.] Georgius Parvus de Andrashaza, Michael Baychy de 
Zenthwyd, Petrus filius eiusdem Michaelis ac nobilis domina Cristina, consors eiusdem Petri quedam prata sew 
fenilia ipsorum exponencium Felyaro, Dorosthyafew et Allozegfeldew vocata, omnino intra veras metas 
possessionis Ekel vocata, in comitatu Comaroniensi existentis adiacencia, per populos et iobagiones ipsorum 
defalcari fenaque in eisdem defalcata, quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent; ceterum circa festum 
Purificacionis Virginis Gloriose, cuius iam secunda instaret revolucio annualis, [1478. febr. 2.] idem 
Georgius Parvus et alii predicti proventus locorum sagenarum ipsorum exponencium, similiter intra veras metas 
possessionis Dombo vocate, in dicto comitatu existentes minus iuste et indebite ac preter omnem viam iuris sibi 
ipsis usurpassent, in quibus premissis ipsis exponentibus sexaginta florenos auri dampna perpetrassent potencia 
mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super quo vestram amiciciam 
presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Emericus Zele de Olcha aut Thomas Choka vel Caspar Litteratus sin Matheus de Aranyas sew Iohannes de Bwk 
sive Dominicus de Bogya aliis absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate, memoratum 
Georgium Parvum et alios predictos contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc 
venturas [1480. aug. 1.] regiam evocet in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis 
pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis 
coram dicto domino nostro rege compareant sive non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in 
premissis, quod iuri videbitur expedire. Et post hec huiusmodi inquisicionis, ewocacionis et insinuacionis seriem 
cum nominibus evocatorum, ut fuerit expediens, octavas ad predictas dicto domino nostro regi fideliter 
rescribatis. Datum Bude, in festo Beate Margarethe virginis et martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo. [1480. júl. 13.] 
 Nos itaque amicabilibus peticionibus prefati domini, comitis Stephani de Bathor iudicis curie dicti 
domini nostri regis satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prenominato Emerico Zele de Olchar homine ipsius 
dominia nostri regis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Bartholomeum, sacerdotem nostrum 
conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus transmittendum, qui 
demum exinde ad nos reversi nobis conformiter retulerunt in hunc modum, quod ipsi die dominico proximo post 
festum Divisionis apostolorum proxime preteritum [1480. júl. 16.] in comitatu Komaroniensi simul 
procedendo ab omnibus, nobilibus et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus 
hominibus, quibus decuisset et licuisset, palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum singula sic et suomodo fore facta et perpetrata rescivissent, sicuti dicto domino comiti Stephano de 
Bathor dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum suarum per omnia contineret prescriptarum. Factaque 
huiusmodi inquisicione memoratus homo dicti domini nostri regis dicto nostro testimonio presente eodem die 
memoratum Georgium Parvum de Andrashaza in porcione sua possessionaria, in eadem habita, tandem feria 
secunda proxima inmediate sequenti [1480. júl. 17.] Michaelem Baychy ac Petrum filium eiusdem et nobilem 
dominam Cristinam, consortem eiusdem Petri de porcione ipsorum possessionaria, in possessione Senthwyd 
habita contra annotatos nobilem dominam Elizabeth vocatam, relictam condam Iohannis Fysy de Olcha et 
Michaelem filium eiusdem ac alterum Michaelem Bekes de Felsewbewk ad octavas festi Beati Iacobi apostoli 
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nunc venturas [1480. aug. 1.] regiam ewocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros litis 
pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis 
coram vobis compareant sive non, vos ad partis comparentis instanciam id facietis in premissis, quod iuri 
videbitur expediri. Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis prenotate, anno Domini 
supradicto.1 [1480. júl. 21.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Martinus de Edeles cum Iauriensis. Solvit. 
 
a Utána kihúzva: regis. 
 
1 Ugyanerrıl jelentett a Gaspar Litteratus de Aranyas királyi ember die dominico proximo post festum Beate Margarethe virginis [1480. 
júl. 16.] tett vizsgálata kapcsán annak hatodik napján [1480. júl. 21.] zárt formában a gyıri káptalan [DL 45836 (MNM Törzsanyag)], 
valamint a Paulus de Verestew szolgabíró által feria secunda proxima in festo Beatorum Benedicti, Andree et Alexii confessorum [1480. 
júl. 17.] tett vizsgálatról feria tercia proxima in festo Decollacionis Sancti Iohannis Baptiste [1480. aug. 29.] zárt formában Komárom 
megye [DL 45846 (MNM Törzsanyag)]. 
 
 

725.) 1480. július 22. (168.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Komárom megyében, 
ahol Andrásházi Kis György és Bajcsi Péter felesége, Krisztina panaszát az Ócsai Füssi János özvegye, Erzsébet 
és fia Mihály által a Komárom megyei Ekel birtokon elkövetett hatalmaskodásról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 103847 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül). Külzet:  Personali presencie domini regis. Pro nobili Georgio 
Parvo de Andrashaza et alia intrascripta inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum gracioso conventus 
monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie oraciones in Domino debitas cum perpetua fidelitate. Litteras 
vestras inquisitorias nobis directas summa cum obediencia recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Panonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis nobilium Georgii Parvi de Andrashaza et 
domine Cristine, filie condam Nicolai Iwachon, consortis videlicet Petri de Baych, quomodo in anno, cuius iam 
tercia instaret revolucio, circa festum Nativitatis Beati Iohannis Baptiste tunc preteritum [1477. jún. 24.] 
Michael filius condam Iohannis Fywsy de Olcha et nobilis domina Elizabeth, mater eiusdem Michaelis certas 
terras arabiles et prata ipsorum exponencium, intra metas possessionis Ekel vocate, in comitatu Komaroniensi 
existentis habitas, ad porcionem possessionariam eorundem exponencium, in eadem Ekel habitam pertinentes, 
Allozeg vocatas minus iuste perarari, seminari et defalcari et per hoc easdem pro se ipsis occupari fecissent 
occupatasque tenerent de presenti potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde 
magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatinus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Gregorius Byco de Wyfalw aut Paulus similiter Byco de Weresthew vel 
uterque Petrus de eadem Weresthew aliis absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de 
premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum 
Bude, feria secunda proxima post festum Visitacionis Beatissime Virginis Marie, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo. [1480. júl. 3.] 
 Unde nos mandatis vestris in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato Paulo de 
Weresthew homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Bartholomeum sacerdotem, fratrem 
nostrum conventualem ad premissam inquisicionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus 
transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt eo modo, quod ipsi feria secunda 
proxima post festum Dividionis apostolorum proxime preteritum [1480. júl. 17.] in comitatu Komaroniensi 
procedendo ab omnibus, quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status 
et condicionis dicti comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum singula sic et suo modo fore facta et perpetrata rescivissent, prout eidem vestre serenitati dictum 
fuisset et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Datum sexto die diei 
inquisicionis premisse, anno Domini supradicto.1 [1480. júl. 22.] 
 
1 Ugyanerrıl jelentett Petrus de Weresthew királyi ember feria secunda proxima ante festum Beate Margarethe virginis [1480. júl. 10.] 
tett tudományvétele, intése és idézése után annak hatodik napján [1480. júl. 15.] zárt formában a gyıri káptalan [DL 45834 (MNM Törzs-
anyag)]. 
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726.) 1480. augusztus 5. (169.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Guti Ország Mihály nádornak, hogy megkeresılevele alapján Pál csornai pré-
postnak bemutatta Mátyás király parancslevelét, aki azt válaszolta, hogy elıtte Demeter gyıri püspök és Kani-
zsai Miklós képviselıi Mátyás király egy fassionálisát összetépték. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. Csornai konv. mlt. 39 III 50 (Sopron 5562) (DF 265172). Ugyanezen szöveggel, ugyanilyen formában 
a Kanizsai Miklós részére kiállított oklevél: DL 18383 (NRA 1557 44). 
 
Magnifico viro, domino Michaeli Orzagh de Gwth regni Hungarie pallatino et iudici Comanorum, amico eorum 
honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie amicicie et continui honoris continuum 
incrementum. Litteras vestre magnificencie nobis directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie Michael Orzagh de 
Gwth, regni Hungarie pallatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona 
magnifici Nicolai de Kanysa, quomodo ad exhibendum et presentandum quasdam litteras domini nostri regis 
preceptorias, venerabili fratri Paulo preposito ecclesie de Chorna loquentes vestro testimonio plurimum foret 
necessarius. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem 
pro testimonio fidedignum, qui easdem litteras domini regis eidem Paulo preposito presentare debeat et teneatur 
et quitquid idem Paulus prepositus ad contenta prescriptarum litterarum prefati domini nostri regis fecerit aut 
responderit, nobis amicabiliter rescribatis. Datum Bwde, feria quarta proxima post festum Beati Barnabe aposto-
li, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo. [1480. jún. 14.] 
 Unde nos peticionibus dicte vestre magnificencie satisfacere volentes, ut tenemur, unum ex nobis, 
religiosum fratrem Iohannem ad contenta prescriptarum litterarum vestrarum peragenda nostro pro testimonio 
fidedignum duximus destinandum, qui tandem ad nos reversus nobis retulit eo modo, quod ipse feria secunda 
proxima ante festum Ad Vincula Beati Petri apostoli proxime preteritum [1480. júl. 31.] quasdam litteras 
serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie etc. venerabili et religioso viro, 
domino fratri Paulo preposito ecclesie de Chorna preceptorie loquentes eidem exhibuisset et presentasset, quibus 
visis idem dominus Paulus prepositus ad mandata domini nostri regis respondisset eo modo, quod licet 
honorabilis magister Iohannes de Waswar, canonicus ecclesie Iauriensis et legittimus procurator reverendi in 
Christo patris, domini Demetrii episcopi ecclesie Iauriensis ab una, ac nobilis magister Petrus Chernewl de 
ZenthIacapfalwa, similiter legittimus procurator magnifici Nicolai de Kanysa ab altera partibus quasdam litteras 
serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie etc. fassionales, pro eidem domino Demetrio 
episcopo et Nicolao de Kanysa confectas eidem domino Paulo preposito de Chorna et conventui eiusdem 
presentassent, et insuper quoddam registrum per dictos procuratores dictarum parcium eidem preposito et 
conventui exhibuissent, ubi eciam tam prefatus dominus Demetrius episcopus, quam eciam dictus magnificus 
Nicolaus de Kanysa personali ipsorum presenciis affuissent, sicque dictum registrum primo prefatus magister 
Iohannes perlegisset, tandem vero nobilis Petrus Chernewl idem registrum perlegisset, quo perlecto idem 
procurator iuxta vim et tenorem ipsius registri litteras opportunas tam prefato domino episcopo, quam eciam 
magnifico Nicolao de Kanysa dari postulassent et dictas litteras regie maiestatis a manibus eiusdem Pauli 
prepositi recepisset, et easdem magister Iohannes de Waswar dylaniasset et lacerasset dicendo, quod per amplius 
non essent necessaria dictumque registrum, uti dixit prefatus Paulus prepositus, quod adhuc et ad presens in 
conventu esset et haberetur. Ad cuius fassionem presentes litteras nostras adicto Paulo prepositoa duximus 
concedendas. Datum sexto die diei exhibicionis prenotate, anno Domini supradicto. [1480. aug. 5.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Contra Nicolao de Kanysa. 
 
a–a A Kanizsai Miklós részére kiállított oklevélben: dicto magnifico Nicolao de Kanysa. 
 
 

727.) 1480. augusztus 5. (170.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Szentvidi Bajcsi Mihály fia Péter, az ı felesége, Andrásházai Ivacson Miklós lánya 
Krisztina nevében tiltakozik, mivel Csáfordi Dambó Imre ekli birtokrészét, amely Krisztinát illeti örökjogon, 
Ócsai Füssi Péternek és Mihálynak eladta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 18395 (NRA 406 5). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Petrus filius 
Michaelis Baychi de Zenthwyd nomine et in persona nobilis domine Cristina vocate, filie condam Nicolai 
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Iwachon de Andrashaza, consortis vero sue ad nostram veniens presenciam nobis per modum protestacionis et 
prohibicionis curavit significare, quod prout dicta domina Cristina percepisset, Emericus filius Ladislai Dombo 
dicti de Chaford totalem suam porcionem possessionariam, in possessione Ekli vocata, in comitatu Kamaroniensi 
existentem habitam, et prefatam dominam Cristinam pleno iure et hereditario concernentem, et ipso Emerico 
Dombo absque heredibus de medio sublato in eandem dominam et suas heredes devoluendam Petro filio 
Iohannis Fysi de Olcha ac Michaeli fratri eiusdem carnali et ipsorum heredibus perhennali iure vendidisset in 
preiudicium ipsius domine Cristine et dampnum manifestum; et cum prefatus Emericus Dombo de et super 
huiusmodi vendicione in aliquo credibili seu testimonii loco prefatis Petro et Michaeli filiis Iohannis Fysi 
fassionem facere debuissent, tunc idem Emericus Dombo, necnon dicti Petrus et Michael Fysi, item Michael et 
Paulus Bewkes de Felsebewk quadam nequissima dolositate et astucia preconcepta in dicte domine Cristine ac 
condam nobilis domine Barbare, similiter filie dicti olim Nicolai Iwachon, consortis vero Georgii Parvi, sororis 
senioris dicte domine Cristine — eo tunc eadem domina Cristina in tenera etate constitute contradictio seu 
prohibicio huiusmodi inique fassioni obviaret aliqualis — nominibus et in personis condam domine Barbare ac 
domine Cristine quasdam alias mulieres et puellam ad locum credibilem secum adduxissent et fassioni prefati 
Emerici filii Ladislai Dombo super huiusmodi vendicione facte benivolum consensum preberi fecissent; facta 
itaque talismodi protestacione prefatusa Petrus filius Michaelis Baychi Emericum filium Ladislai Dombo de 
Chaford et alios quoslibet a vendicione, impignoracione seu qualibet altera alienacione prescripte totalis 
porcionis possessionarie, in preallegata possessione Ekli habite et suarum pertinenciarum, item memoratos 
Petrum et Michaelem filios condam Iohannis Fysy ac alios quoslibet ab empcione, pignori recepcione eiusdem 
porcionis possessionarie seque in dominium eiusdem intromissione, sibi ipsis appropriacione seu statui factione, 
fructuum et utilitatum eiusdem percepcione seu percipi factione qualitercumque factis vel fiendis nomine et in 
persona, quibus supra, contradixit prohibendo et prohibuit contradicendo coram nobis harum nostrarum 
litterarum testimonio et vigore mediante. Datum sabbato proximo ante festum Transfiguracionis Domini, anno 
eiusdem millesimo quadringentesimo octuagesimo. [1480. aug. 5.] 
 
a Utána kihúzva: filius. 
 
 

728.) 1480. augusztus 27. (171.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Nagyfüssi Márton fia Márton nagyfüssi birtokrészét huszonkét márkáért Nagyfüssi 
[...] zálogba adja. 
 
Erısen vízfoltos papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 48116 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Martinus filius 
Martini de Naghfys onera et quelibet gravamina omnium fratrum et proximorum suorum super se assummendo 
coram nobis personaliter constitutus confessus est in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam suis 
necessitatibus ipsum ad presens urgentibus evitandis directam et equalem medietatem sessionis sue, in eadem 
possessione Naghfys in comitatu Komaroniensi existentis habite, simul cum omnibus suis utilitatibus et 
pertinenciis, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris [...] pascuis, pratis, fenetis, silvis, nemoribus, rubetis, 
virgultis, aquis, fluviis, aquarumque decursibus, molendinis et locis molendinorum, necon similem medietatem 
eiusdem sessionis sue, in territorrio predicte possessionis Naghfys [...] quibusvis utilitatum integritatibus, quovis 
nominis vocabulo [...] medietates dictarum sessionis et porcionis spectantibus et pertinere debentibus [...] dicto 
de prefata Naghfys pro viginti duobus florenis [...] redempcionis impignorasset, ymmo impignoravit coram nobis 
eo modo, ut dum et quando prefatus Martinus dictam medietatem [...] nichilominus prefatus Martinus [...] vigore 
et testimonio presencium [...] Datum die dominico [...] Augustini episcopi et doctoris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo. 
 
 

729.) 1480. december 26. (172.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Hathalmi László özvegye a maga és fiai, valamint Hathalmi István nevében is Bor-
bálát és Mártát eltiltotta a tiltakozók Veszprém megyei Dalka, Lak és Zimány, valamint Gyır megyei 
Gyırszentmihály birtokokban bírt birtokrészeibıl nekik járó hitbér, nászajándék és leánynegyed elidegenítésétıl. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 93539 (Festetics cs. lt. VII B 43). 
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Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis domina 
Martha, filia videlicet condam Stephani de Hethye, relicta vero condam Ladislai de Hathalom in sua ac Silvestri, 
Lazari, Victorini filiorum eiusdem Ladislai Hathalmy et Stephani filii Michaelis similiter Hathalmi personis 
coram nobis personaliter constituta, nobiles dominas Barbaram Emerici Laky et Martham Iohannis similiter 
Laky consortes ab alienacione in manus extraneas rerum paraffernalium, quartalicionum et iurium, {que ipsas} 
de universis porcionibus possessionariis ipsorum Silvestri, Lazary, Victorini et Stephani, eosdem iure hereditario 
concernencium, in possessionibus Dalka, Laak et Zyman in comitatibus Wesprimiensi et Gyewryzenthmyhal 
Iauriensi existentibus habitarum, item Benedictum Kapuchy, Petrum et Benedictum Saal, dictos de Keweskwth 
et alios quoslibet ab empticione, usurpacione, detencione, conservacione, appropriacione, usufructuum et 
quarumlibet utilitatum dictarum porcionum possessionariarum, de iure ad ipsas modo dotalicio et quartalicio 
provenire ex dictis porcionibus debencium nomine et in personis, quorum supra, prohibuit contradicendo et 
contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis. Datum in festo Beati Stephani prothomartiris, anno 
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo. [1480. dec. 26.] 
 
 

730.) 1481. március 21. (173.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Pápai Dékány Mihály fiai, János és Albert a kispéci Háromhegy nevő helyen levı 
szılejüket Pápai Párduc Balázsnak hetvenöt forintért zálogba adják. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45872 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Iohannes et 
Albertus filii condam Michaelis Dekan dicti de Papa onera et quelibet gravamina omnium fratrum et 
proximorum suorum super se assumendo coram nobis personaliter constituti per eosdem confessum est in hunc 
modum, quomodo ipsi pro quibusdam suis necessitatibus ipsos ad presens urgentibus evitandis quandam vineam 
ipsorum hereditariam, in promonthorio possessionis Kyspeecz, in loco Haromheegh existentem, in vicinitatibus 
vinearum Blasii Pardycz de Papa ab aquilone et Briccii ZenthIwani a meridie, tandem ab oriente via communis 
ac Petri Peeczy ab occidente habitam prefato Blasio Pardycz de prescripta Papa et eiusdem heredibus pro 
septuaginta quinque florenis auri puri pignori obligassent, ymmo dederunt et impignoraverunt coram nobis usque 
tempus redempcionis eo modo, ut dum et quando temporum in eventu prenominati Iohannes et Albertus vel 
ipsorum heredes dictos septuaginta quinque florenos auri deponere possint vel potestatis facultatem habuerint 
deponendi, extunc rehabitis primo dictis septuaginta quinque florenis auri prescriptus Blasius Pardycz et sui 
heredes pretactam vineam eisdem Iohanni et Alberto ac ipsorum heredibus remittere debeant et teneantur eo 
facto; assummendo nichilominus prefati impignoratores vinee iam dictum Blasium et suos superstites in pacifico 
dominio prelibate vinee usque tempus redempcionis tueri, protegere et defendere propriis suis laboribus et 
expensis contra quosvis illegittimos actores harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum in 
festo Beati Benedicti abbatis, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. [1481. márc. 
21.] 
 
 

731.) 1481. május 20. (174.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Szentpéteralapi Sólyom Pál, Erdıs Mihály és Kelemen György özvegye, Borbála 
ügyvédet vallanak. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45884 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis Paulus 
Solyom dictus de Zenthpetheralapya, necnon Michael Erdews et domina Barbara, relicta condam Georgii Kele-
men de eadem Zenthpetheralapya coram nobis personaliter constituti in omnibus causis suis et earum articulis 
tam per ipsos contra alios, quam per alios quospiam contra ipsos in quibuslibet terminis coram quovis iudice et 
iusticiario regni, ecclesiastico videlicet et seculari a data presencium per anni circulum motis vel movendis sese 
mutuo, item Georgium Akay, Mathiam de Chayagh, Ladislaum de Dormanhaza, Thomam de Baboth, Paulum de 
Chwth, alterum Paulum de Chafford, Iohannem Werthesy de ApayBewn, Osualdum de Nema, Gregorium Ispan 
de Azzonfalwa, Anthonium de Peecz, Michaelem Marthon de dicta Nema, Iohannem Balynth de eadem Nema et 
Ladislaum Wayda de eadem Wayda fecerunt, constituerunt et ordinaverunt suos veros et legittimos procuratores 
ratum et firmum, se permittentes habituros, quitquid per eorum alterum aut per predictos suos procuratores simul 
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vel divisim, exhibitores videlicet seu exhibitorem presencium actum, factum et procuratum fuerit in causis suis 
prenotatis. Datum die dominico proximo ante festum Beati Urbani pape, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo primo. [1481. máj. 20.] 
 
 

732.) 1481. július 22. (175.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére Komárom me-
gyében tudományvételt tartott, ahol Ócsai Füssi János fia Mihály panaszát Szentvidi Bajcsi Mihály és fia Péter 
hatalmaskodásáról és Ekel birtok okleveleinek elrablásáról igaznak találta és Mihályt, fiát Pétert Szentviden, 
valamint a felbújtó Krisztinát, Péter feleségét és Verestıi Pétert Andrásháza birtokon a személyes jelenlét elé 
megidézték. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. DL 45891 (MNM Törzsanyag). Külzet:  Domino regi. Pro Michaele filio condam Iohannis Physy de Olcha et 
aliis intrascriptis contra Michaelem Baychy de Zenthwyd et alios intrascriptos ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas 
inquisicionis, evocacionis, insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., domino eorum 
graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino 
devotarum cum perpetua fidelitate. Litteras magnifici viri, comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis nobis amicabiliter loquentes et directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis Michaelis filii condam Iohannis Physy de Olcha ac 
nobilis domine Elizabet, matris eiusdem, quod cum circa festum Beati Michaelis archangeli proxime transactum 
[1480. szept. 29.] idem exponens certas litteras et litteralia ipsorum instrumenta et signanter quasdam 
litteras metales, factum possessionis ipsorum Ekel vocate, in comitatu Komaroniensi existentis habite tangentes 
et concernentes per quendam Iacobum Phyntha dictum, iobagionem eorundem contra Michaelem Bekes de 
Bewk causa tucioris conservacionis transmittere habuissent, tunc Michael Baychy de Zenthwyd et Petrus filius 
eiusdem ex consilio et voluntate nobilis domine Cristine, consortis eiusdem Petri et alterius Petri de Weresthew 
in iam dictum Iacobum Phyntha, iobagionem prefatorum exponencium in libera sua via proficiscentem irruendo, 
eundem omni sua sine culpa diris et acerrimis vulnerum plagis affecissent et prefatas litteras seu litteralia 
instrumenta prelibatorum exponencium, apud eundem repertas et inventa pro se ipsis recepissent et abstullissent 
ac quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum 
exponencium valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatinus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Emericus Zele de dicta Olcha aut Iohannes Chaka de 
Bewk vel Mathias Aranyas sive Nicolaus de eadem seu Valentinus Choka de Wythelek sive Ladislaus Litteratus 
de Olcha aliis absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate memoratos Michaelem Baychy et 
alios predictos contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas [1481. aug. 
1.] regiam evocet in presenciam, racionem de premissis reddituros litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non 
obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram dicto domino nostro rege compareant 
sive non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec 
huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum nominibus evocatorum octavas ad predictas, ut 
fuerit expediens, dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, feria quarta proxima post festum 
Beate Sophie vidue, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. [1481. máj. 16.] 
 Nos itaque amicabilibus peticionibus prefati domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prenominato Emerico Zele de Olcha homine vestre 
serenitatis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Iohannem, sacerdotem nostrum conventualem ad 
premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum duxissemus transmittendum, qui quidem ad nos 
reversi nobis conformiter retulerunt eo modo, quomodo ipsi feria tercia proxima ante festum Beate Marie 
Magdalene [1481. júl. 17.] in comitatu Komaroniensi simul procedendo ad omnibus, nobilibus videlicet et 
ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus, a quibus licuisset et decuisset, 
palam et oculte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et suo 〈modo〉 acta, facta 
et perpetrata rescivissent,a sicut vestre magnificencie dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum 
vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Facta itaque huiusmodi inquisicione memoratus homo vestre 
serenitatis dicto nostro testimonio presente eadem die prefatos nobilem dominam Cristina vocatam de porcione 
sua possessionaria, in possessione Andrashaza habita ac Petrum de Weresthew de porcione sua possessionaria, in 
eadem habita tandemque feria quarta proxima immediate sequente [1481. júl. 18.] prescriptos Michaelem 
Baychy et Petrum filium eiusdem de Zenthwyd, quemlibet videlicet eorum de porcione sua possessionaria, in 
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eadem possessione Zenthwyd habita contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc 
venturas personalem evocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros litis pendencia, si qua foret inter 
ipsos, non obstante, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram dicto domino nostro rege 
compareant sive non, vos ad partis comparentis instanciam id facietis in premissis, quod iuri videbitur expediri. 
Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis prenotatarum, anno Domini supradicto.1 [1481. 
júl. 22.] 
 
a Utána kihúzva: quemadmodum. 
 
1 Ugyanerrıl jelentett — de nem idézett — Georgius Biro de FelsewErwk szolgabíró feria tercia [...]dicti Andree et Alexii confessoris 
[1481. júl. 17.] tett vizsgálata után feria tercia proxima post festum Transfiguracionis Domini [1481. aug. 7.] zárt formában Komárom 
megye [DL 45894 (MNM Törzsanyag)]. 
 
 

733.) 1481. szeptember 1. (176.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Rozgonyi János fia István a Pest megyei Szada és Veresegyháza, valamint a Heves 
megyei Lırinczi birtokát Busai Ungor János erdélyi vajdának ezer forintért elzálogosította a Pest megyei Gödöl-
lı, Zsidó és Mácsa lekötésével. 
 
Újkori másolat. DL 18547 (NRA 956 28). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannoniae memoriae commendamus, quod egregius 
Stephanus filius condam magnifici Ioannis de Rozgon onera et quaelibet gravamina omnium fratrum et 
proximorum suorum super se assumens coram nobis personaliter constitutus per eundem confessum extitit 
pariter et relatum in hunc modum, quod nempe pro quibuspiam suis necessitatibus ipsum ad praesens summe 
urgentibus evitandis quasdam tres possessiones suas, puta Leörincze in Hevesiensi, Zada et Veresegyháza in 
Pestiensi comitatibus existentes et habitas simul cum universis utilitatibus et pertinenciis ad easdem de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus quibuslibet, videlicet terris arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, 
sylvis, nemoribus, pascuis, aquis aquarumque decursibus, molendinis molendinorumque locis, montibus 
vinearum montiumque proventibus et generaliter quarumlibet utilitatum earundem integritatibus, quovis nominis 
vocabulo vocitatis magnifico Ioanni Ungor dicto, alias vaivodae Transylvano de Busa pro 1000 florenis auri puri 
Hungaricalibus veri et iusti ponderis, plene ad presens persolutis pignori obligasset, imo obligavit coram nobis 
talimodo, quod quandocunque sibi facultas redimendi suppeteret, extunc memoratus Ioannes Ungor vaivoda 
rehabitis prius dictis 1000 florenis auri ipsius prescriptas tres possessiones pacifice et absque litiginario processu 
ac difficultate remittere et resignare deberet et teneatur; assumens nichilominus praefatus Stephanus filius 
condam Ioannis de Rozgon annotatum Ioannem Ungor vaivodam in pacifico dominio trium possessionum 
praedictarum infra tempus redemptionis earundem contra quosvis impetitores propriis suis laboribus et expensis 
tueri atque defensare, ubi autem id facere nollet, nequiret aut recusaret quoquomodo, extunc idem Ioannes Ungor 
vaivoda in et ad alias possessiones Gedelö totalem ac Szidó et Macsa portiones suas possessionarias, in eisdem 
possessionibus Szidó et Macsa, omnino in comitatu Pestiensi existentibus et habitis, solummodo vigore 
praesentium descendi et eandem ac easdem pro se occupandi ac titulo pignoris tamdiu conservandi ususque et 
fructus earundem percipiendi quousque easdem pro praemissis 1000 florenis auri ab eodem redimere posset, 
haberet potestatis facultatem atque praemissa praefatus Stephanus Rozgon se sponte obligavit coram nobis 
harum nostrarum testimonio litterarum mediante. Datum sabatho proximo post festum Decollationis Sancti 
Ioannis Baptiste, anno 1481. [1481. szept. 1.] 
 
 

734.) 1481. október 29. (177.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Gyır megyében, ahol 
Pál csornai prépost panaszát Vigándi Péter jobbágyainak Kispécen elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta 
meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. Csornai konv. mlt. 40 III 1/11 (Sopron 5565) (DF 265175). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. 
Pro venerabili et religioso fratre Paulo preposito et conventu ecclesie de Chorna inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino ipsorum 
metuendo conventus \monasterii/ Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas 
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cum perpetua fidelitate. Litteras inquisitorias vestre maiestatis nobis directas summa cum obediencia recepimus 
in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis venerabilis et religiosi fratris Pauli prepositi 
et conventus ecclesie de Chorna, quomodo circa festum Beati Iacobi apostoli proxime preteritum [1481. júl. 
25.] Petrus de Wigand et domina Barbara, consors eiusdem ac Bernaldus de Balaspecz missis et destinatis 
Emerico Kowacz, Thoma Nemeth, Paulo Toth et Francisco Chonka in Gemerw, item Petro Oldor, Clemente 
Carnifice, Paulo et Clemente in Kyspecz possessionibus commorantibus, iobagionibus scilicet ipsorum Petri 〈et 
Barbara〉 manibus armatis et poteniariis ad territorium possessionis Kyspecz predicte, in comitatu Iauriensi 
existentis habite, abinde quinquaginta capecias tritici cuiusdam Stephani Hydeg, iobagionis eorundem 
exponencium, in possessione Gyarmath commorantis, in campo imponitas asportari et, quo ipsorum voluntati 
placuisset, fecisset; et quod circa festum Beati Francisci confessoris proxime preteritum [1481. okt. 4.] idem 
Petrus de Wygandi et domina Barbara, consors eiusdem quandam vineam ipsius Stephani Hydeg, iobagionis 
ipsorum exponencium in promontorio possessionis Kyspecz predicte habitam per homines ipsorum colligi et 
uvas ibidem collectas, quo voluissent asportari fecissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum 
exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Valentinus aut Gaspar vel Paulus sin Iacobus de 
Inese sew Laurencius sive Gregorius de Koromzo neve Paulus de Musly nempe Thomas de Baboth cew 
Benedictus de eadem aliis absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur 
certitudinis veritatem, quam tandem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria sexta 
proxima ante festum Beati Galli confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. 
[1481. okt. 12.] 
 Unde nos mandatis eiusdem vestre maiestatis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prefato Thoma de Baboth, homine vestro unum ex nobis, videlicet fratrem Iohannem presbiterum ad premissa 
peragenda nostro pro testimonio duximus transmittendum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer 
retulerunt, quod ipsi feria quarta proxima post festum Undecim milia virginum proxime preteritum [1481. okt. 
24.] in dicto comitatu Iauriensi procedendo ab omnibus,a quibus decuisset et licuisset, nobilibus videlicet et 
ignobilibus ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus palam et occulte diligenter 
inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et eatenus facta et perpetrata fore rescivissent, 
prout vestre personali presencie dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum vestre serenitatis per omnia 
contineret prescriptarum. Datum sexto die diei inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto.1 [1481. okt. 
29.] 
 
a Utána kihúzva: nobilibus. 
 
1 Ugyanerrıl jelentett Georgius de Hal szolgabíró in festo Beati Demetrii martiris [1481. okt. 26.] tett vizsgálata után annak ötödik 
napján [1481. okt. 30.] zárt formában Gyır megye [Csornai konv. mlt. 40 III 1/12 (Sopron 5566) (DF 265176); Kiadása: Horváth, Gyır 
megye hatóságának oklevelei 90–91. (82)], valamint Paulus de Mysly királyi ember in festo Undecim milium virginum [1481. okt. 21.] tett 
eljárásáról és idézésérıl annak hatodik napján [1481. okt. 26.] zárt formában a gyıri káptalan [Csornai konv. mlt. 40 III 1/13 (Sopron 
5567) (DF 265177)]. 
 
 

735.) 1481. november 29. (178.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Pozsony megyében, 
ahol Bári Szilvás Márton panaszát Bári Miklós fia László jogtalan birtokfoglalásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. DL 18566 (NRA 1656 31). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro nobili Martino Zylwas de Baar 
inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum cum 
perpetua fidelitate. Litteras vestras nobis preceptorie loquentes et directas summa cum honore recepimus in hec 
verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponitur nobis in persona fidelis nostri, nobilis Martini Zylwas de 
Baar, quomodo circa festum Beati Georgii martiris proxime preteritum [1481. ápr. 24.] Ladislaus filius 
Nicolai de eadem Baar quandam particulam sessionis nobilitaris ipsius exponentis, in eadem possessione Baar, 
in comitatu Posoniensi existenti habitam, a parte scilicet \domus/ dicti Ladislai adiacentem minus iuste et 
indebite pro se occupasset occupatamque teneret eciam de presenti; insuper tempore in eodem idem Ladislaus de 
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Baar certas terras arabiles eiusdem exponentis, intra metas possessionis Baar, in dicto comitatu existentes habitas 
ab eodem exponenti preter omnem viam iuris pro se occupasset occupatasque conservaret impresenciarum; 
ceterum circa festum Penthecostes proxime preteritum [1481. jún. 10.] Blasius de Kysfalwd et Symeon 
vicecomites dicti comitatus Posoniensis ex consilio et voluntate prefati Ladislai filii Nicolai de dicta Baar missis 
et destinatis Nicolao Buzuas aliisque quampluribus familiaribus et hominibus ipsorum ad domum et curiam 
propriam ipsius exponentis, in prefata possessione Baar, in predicto comitatu Posoniensi existentes habitas 
〈irruendo〉 abindeque quatuor boves ipsius exponentis abigi et depelli et, quo ipsorum placuisset voluntati, 
fecissent, in quibus omnibus dicto exponenti plus quam ducentorum florenorum auri dampna intullissent poten-
cia mediante in preiudicium et dampnum ipsius exponentis valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter 
precipiendo mandamus, quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Blasius aut 
Petrus Sanka vel Emericus similiter Sanka sin Michael Konya seu Franciscus de dicta Baar sive Blasius de 
Negek neu Augustinus de Karcha nam Mathias Farkas cew Egidius Zemes aut Ladislaus Vyda vel Matheus 
Wegh dicti de Gywrchyka aliis absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis 
experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria 
quarta proxima post festum Beati Francisci confessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo 
primo. [1481. okt. 10.] 
 Unde nos mandatis eiusdem vestre serenitatis in omnibus obedire volentes, ut tenemur, una cum 
prenominato Francisco de Baar homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Iohannem, 
sacerdotem nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus 
transmittendum, qui tandem \exinde/ ad nos reversi nobis concorditer retulerunt eo modo, quomodo ipsi feria 
tercia proxima post festum Beate Katherine virginis et martiris proxime preteritum [1481. nov. 27.] in 
comitatu Posoniensi simul procedendo ab omnibus, nobilibus videlicet et ignobilibus ac alterius cuiusvis status et 
condicionis dicti comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum singula sic et suo modo acta, facta et perpetrata rescivissent, sicuti vestre serenitati dictum extitisset 
et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Datum tercia die diei 
inquisicionis prenotate, anno Domini supradicto.1 [1481. nov. 29.] 
 
1 Ugyanerrıl jelentett Petrus Sanka de Baar királyi ember feria tercia proxima post festum Beati Katherine virginis [1481. nov. 27.] tett 
eljárásáról annak harmadik napján [1481. nov. 29.] zárt formában a gyıri káptalan [SA Nitra, Uzsovics cs. lt. 184 (DF 266532)]. 
 
 

736.) 1481. december 5. (179.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére Gyır megyében 
tudományvételt tartott, ahol Felsıböki Bekes Mihály és testvére Pál panaszát, miszerint atyafiukat, Bınyi Imre 
fia Gergelyt annak felesége, Katalin és társai megölték, a megırzésre náluk levı iratokat pedig a felpereseknek 
kiadni vonakodnak, igaznak tudta meg és ıket a király elé megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 18576 (NRA 8 38). Külzet:  Domino regi. Pro nobili domina Katherina, relicta condam Gregorii filii 
Emerici de Bewn et aliis intrascriptis contra Michaelem Bekes de FelsewBek et alios intranominatos ad terminum intrascriptum 
inquisicionis, evocacionis et insinuacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc., domino eorum 
graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum cum 
perpetua fidelitate. {quod nos} Litteras magnifici domini, comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis nobis loquentes et directas honore, quo decuit, recepimus in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, 
Chroacie etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis Michaelis Bekes de FelsewBek et Pauli 
fratris eiusdem carnalis, castellani videlicet castri Wyssegrad, quomodo circa festum Beati Martini episcopi et 
confessoris proxime preteritum [1481. nov. 11.] nobilis domina Katherina relicta condam Gregorii filii 
Emerici de Bewn associato et adiuncto sibi quodam Matheo filio Egidii in domo Petri filii Iohannis de Bewn 
predicta, in eadem possessione Bewn, in comitatu Iauriensi existenti habita residente ex consilio et inductione 
eiusdem Petri filii Iohannis, alterius Iohannis Erdely de prefata Bewn et cuiusdam Vincencii, hominis scilicet 
ignobilis, in predicta domo Petri Iohannis commorantis, necnon nobilium dominarum Elene eiusdem Iohannis 
Erdely et Ursule dicti Petri consortium, antefatum condam Gregorium filium Emerici, dominum scilicet et 
maritum suum, fratrem utputa eorundem exponencium noctis in silencio nece miserabili interimissent ipsumque 
interemptum celare et occultare volentes una cum prenominato Matheo corpus eiusdem super currum 
imponentes et quodam lapide magno onerantes in fluvium Danubii proiecissent et submersissent; et quod 
nonnulle littere et litteralia instrumenta dictorum exponencium tam factum porcionum possessionariarum 
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ipsorum in dicta possessione Bewn habitarum, quam eciam vinearum et aliorum iurium possessionariorum 
eorum tangentes et concernencia, quas et que iidem exponentes causa tuicionis et conservacionis erga prefatum 
condam Gregorium filium Emerici, fratrem ipsorum deposuissent et locassent, per mortem et necem \eiusdem/ 
condam Gregorii ad manus pretacti Petri filii Iohannis devenissent, quas et que idem Petrus filius Iohannis post 
interempcionem dicti condam Gregorii, fratris ipsorum exponencium ad plurimas peticiones eorumdem eisdem 
\hactenus/ reddere et restituere recusasset, recusaretque de presenti easdem et eadem erga se conservando poten-
cia mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super quo vestram amiciciam 
presentibus petimus diligenter, quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente 
Franciscus de Bewn aut Iohannes Weres de Apaybewn vel Paulus Solyom de Alap sin Emericus filius Simonis 
seu Ambrosius filius Mathey sive Michael filius Valentini de Rethalap neve Laurencius Nemes de Ewrken aliis 
absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate memoratam dominam Katherinam, relictam 
condam Gregorii filii Emerici de Bewn et alios prescriptos contra annotatos exponentes iuxta statuta decreti 
dominorum prelatorum, baronum regnique nobilium universorum, per eosdem unanimi voto editi et stabiliti1 ad 
tricesimum secundum diem diei evocacionis exhinc fiende regiam evocet in presenciam, racionem de premissis 
reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, prefato Petro filio Iohannis dictos suos 
iobagiones statuere commitendo et insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto coram dicto 
domino nostro rege compareant, prefatus eciam Petrus filius Iohannis prescriptos suos iobagiones statuat sive 
non, nos ad partis comparentis instanciam id faciemus in premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec 
huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum evocatorum et statuere commissorum 
nominibus, ut fuerit expediens terminum ad predictum prefato domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum 
Bude, sabatho proximo ante festum Beate Katherine virginis et martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo primo. [1481. nov. 24.] 
 Unde nos amicabilibus peticionibus prefati domini, comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre 
serenitatis satisfacere volentes, ut tenemur, una cum prenominato Laurencio Nemes de Ewrken homine vestre 
serenitatis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Valentinum, sacerdotem nostrum conventualem ad 
premissa suo modo exequenda nostro pro testimonio fidedignum duxissemus transmittendum, qui tandem exinde 
ad nos reversi nobis concorditer retulerunt eo modo, quomodo ipsi in festo Beati Andree apostoli proxime 
transacto [1481. nov. 30.] in comitatu Iauriensi simul procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum 
fuisset dicti comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum 
singula sic acta, facta et perpetrata rescivissent, sicuti dicto domino nostro regi dictum extitisset et 
quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Facta itaque huiusmodi 
inquisicione memoratus homo vestre serenitatis dicto nostro testimonio presente eodem die prescriptam 
dominam Katherinam, relictam condam Gregorii filii Emerici de Bewn de quartalicio puellarum seu dote, 
paraffernali eiusdem, porcione scilicet sua possessionaria, in possessione Bewn habita, necnon Petrum filium 
Iohannis de dicta Bewn ac alterum Iohannem Erdely de eadem Bewn ac nobiles dominas Elenam Iohannis 
Erdely et Ursulam Petri filii Iohannis consortes, quemlibet videlicet eorum de porcione sua possessionaria, in 
predicta possessione Bewn habita contra annotatos exponentes iuxta statuta decreti dominorum prelatorum, 
baronum regnique nobilium universorum, per eosdem unanimi voto editi et stabiliti1 ada \quintumdecimum diem 
dicti tricesimi secundi diei/ exhinc fiendam regiam evocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros 
efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, prefato Petro filio Iohannis dictos suos 
iobagiones statuere committendo insinuassetque ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto coram ipso 
domino nostro rege compareat, prefatus eciam Petrus filius Iohannis prescriptos suos iobagiones statuat sive non, 
vos ad partis comparentis instanciam id facietis in premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die diei 
huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis prenotatarum, anno Domini supradicto. [1481. dec. 5.] 
 
a Utána kihúzva: tricesimum secundum diem diei evocacionis. 
 
1 Az 1464-ben megszüntetett (DRH 1458–1490, 143.) rövid perbehívás intézményét emberölés ügyében az 1471. évi törvény újította fel 
ismét (uo. 200.), majd az 1478. évi törvény (uo. 240.) terjesztette ki egyéb ügyekre is. 
 
 

737.) 1481. december 12. (180.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Pozsony megyében, 
ahol a pozsonyi káptalan panaszát Bazini és Szentgyörgyi László ellen a káptalan köztudományvételre sietı 
tanúinak erıszakos eltérítésérıl, a köztudományvételen megjelenık megfenyegetésérıl, továbbá a káptalan 
Csukárd és Körmösd birtokain elkövetett hatalmaskodásokról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 4 125 (DF 227949). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro 
venerabili Georgio preposito et honorabili capitulo ecclesie Posoniensis inquisicionis relacio. 
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Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum cum 
perpetua fidelitate. Litteras vestras nobis preceptorie loquentes et directas summo cum honore recepimus in hec 
verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis fidelium nostrorum, venerabilis Georgii 
prepositi et honorabilis capituli ecclesie Posoniensis, quod cum sabbato proximo ante festum Transfiguracionis 
Domini proxime preteritum [1481. aug. 4.] ipsi exponentes per quosdam suos currus appreciatos iobagionem 
spectabilis et magnifici Ladislai comitis de Bozyn et Sancto Georgio, nonnullos vicinos et commetaneos 
possessionis eorundem exponencium Chewkarya vocate, in comitatu Posoniensi habite, necnon nobiles 
comprovinciales eiusdem comitatus ad celebrandam quandam communem inquisicionem, quem ipsi exponentes 
vigore adiudicacionis nostre in prescripto festo Transfiguracionis Domini [1481. aug. 6.] in civitate 
Posoniensi, loco scilicet sedis iudiciarie dicti comitatus Posoniensis contra spectabilem et magnificum Ladislaum 
comitem de dicta Bozyn et de Sancto Georgio per nostrum 〈et〉 capituli ecclesie Iauriensis homines celebrari 
facere debuissent, ad predictam civitatem Posoniensem conduci facere habuissent, qui quidem vicini et 
commetanei dicte possessionis Chwkarya et nobiles conprovinciales per predictos currus appreciatos ad opidum 
Chethertek, in predicto comitatu habitum attigissent et ibidem descensum fecissent, tunc idem Ladislaus comes 
personaliter furiose in eosdem vicinos et commetaneos ac nobiles conprovinciales consequenterque vectores 
dictorum curruum irruendo, eisdem adeo minas inposuissent, ut ipsi vectores ex huiusmodi minis preterriti dictos 
vicinos et commetaneos ac nobiles comprovinciales per eorundem currus ad dictam civitatem Posoniensem 
minime vexissent, propter quod iidem vicini et commetanei ac nobiles comprovinciales in eisdem curribus 
existentes ad predictam communem inquisicionem non accessissent, sed ad domos eorum redissent; ceterum 
idem Ladislaus comes in predicto festo Transfiguracionis Domini, [1481. aug. 6.] in quo ipsi exponentes 
dictam communem inquisicionem in predicta civitate nostra Posoniensi celebrari facere habuissent, nonnullis 
aliis vicinis et commetaneis dicte possessionis Chwkarya ac nobilibus comprovincialibus pretacti comitatus, per 
ipsos exponentes pro celebracioni dicte communis inquisicionis ad eandem civitatem nostram adductis adeo 
minatus fuisset, ut ipsi vicini et commetanei ac nobiles comprovinciales perterriti quamplures ex ipsis minime 
attestati fuissent, sed ab ipsa communi inquisicione absque attestacione descessissent et recessissent sicque idem 
Ladislaus comes eisdem exponentibus dictam communem inquisicionem libere et debito modo celebrari facere 
non permisisset potencia mediante;1 
 insuper in anno proxime preterito circa festum Beati Georgii martiris tunc preteritum [1480. ápr. 
24.] predictus Ladislaus comes ex consensu et voluntate Ladislai, Blasii et Udalrici HayGroff, familiarium 
suorum missis et destinatis quampluribus familiaribus et hominibus suis ad possessionem eorundem 
exponencium Chwkarya predictam, abinde universas pecudes et pecora populorum et iobagionum ipsorum 
exponencium, possessione in eadem Chwkarya tunc commorancium abigi et depelli et, quo sue placuisset 
voluntati, fecisset potencia mediante;2 
 preterea dictus Ladislaus comes similiter in anno proxime transacto circa idem festum Beati Georgii 
martiris tunc preteritum [1480. ápr. 24.] per familiares et homines suos magnam quantitatem simenti, per 
iobagiones dictorum exponencium ina predicta possessione eorundem Chwkarya commorantes, in ecclesia 
parochiali eorundem in ipsa Chwkarya existenti pro edificiis eiusdem ecclesie repositi, ecclesia de eadem poten-
cialiter excipi et quo voluissent asportari fecisset potencia mediante;3 
 et quod cum similiter in anno proxime preterito circa tempus messis tunc elapsum dictus Ladislaus 
comes missis et destinatis pluribus hominibus et familiaribus suis, manibus armatis et potenciariis ad territorium 
possessionis ipsorum exponencium Kermesd vocate, in prefato comitatu Posoniensi habite ibique quendam 
iobagionem eorundem exponencium, possessione in eadem Kermesd tunc commorantem et de agris eiusdem 
possessionis fruges importantem reperiendo captivari captumque deduci et in sua captivitate conservari, de cuius 
vita in presenciarum nulla certitudo haberi possit, quin pocius, uti fertur, eundem iugulari fecisset et interimi 
potencia mediante;4G 

 demum idem Ladislaus comes ex consensu et voluntate predictorum pluribus annis post sese transactis 
temporibus vindemialibus tunc elapsis mittendo homines familiaresque et venatores suos cum multitudine canum 
suorum ad territoria vinearum, intra metas possessionis ipsorum exponencium Chwkarya iam dicte existencium, 
ibi iidem familiares et venatores cum canibus de mandato eiusdem Ladislai comitis, domini ipsorum [...] vineas 
destruxissent bonos [...] fructus arborum vineis in eisdem plantatorum recolligendo et abinde auferendo ad usus 
eorum convertissent plura dampna populis et iobagionibus prefatorum exponencium exinde inferendo potencia 
mediante in preiudicium et dampnum eorundem exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter 
precipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Michael 
filius Michaelis aut Iacobus filius Iohannis vel Iohannes Karachon sin Nicolaus de Hodos seu Petrus filius 
Thome sive Iohannes Bako de Naghabon neve Dominicus Zonyw de Felsewmagyar an Paulus Chorba de 
Wyzkeez cew Stephanus filius Ladislai vel Iohannes filius Michaelis de Rethe aliis absentibus homo noster ab 
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omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre personali 
presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, in festo Beati Cecilie virginis et martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo primo. [1481. nov. 22.] 
 Nos itaque mandatis eiusdem vestre serenitatis in omnibus obedire volentes, ut tenemur, una cum 
prenominato Petro filio Thome de Naghabon homine vestre serenitatis nostrum hominem, videlicet religiosum 
fratrem Iohannem, sacerdotem nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio 
fidedignum duximus transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt in hunc 
modum, quomodo ipsi \feria sexta, videlicet/ in vigilia festi Concepcionis gloriose Virginis Marie proxime 
preteriti [1481. dec. 7.] in comitatu Posoniensi similiter procedendo ab omnibus, nobilibus videlicet et 
ignobilibusb ac alterius cuiusvis status et condicionis dicti comitatus hominibus, a quibus decuisset et licuisset, 
palam et oculte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et suo modo acta, facta 
et perpetrata rescivissent, sicuti vestre serenitati dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum vestrarum 
per omnia contineret prescriptarum. Datum sexto die diei huiusmodi inquisicionis prenotate, anno Domini 
supradicto. [1481. dec. 12.] 
 
a Utána kihúzva: dicta.     b Utána kihúzva: dicti. 
 
1 Az ezen hatalmaskodások ügyében feria sexta proxima post festum Beati Nicolai episcopi [1481. dec. 7.] tett tudományvételrıl és idé-
zésrıl jelentett annak hatodik napján [1481. dec. 12.] Iacobus filius Iohannis de Hodos királyi ember relációjára, zárt formában a gyıri 
káptalan [DL 18574 (NRA 23 16)].     2 Az ezen hatalmaskodás ügyében feria sexta proxima post festum Beati Nicolai episcopi [1481. dec. 
7.] tett tudományvételrıl és idézésrıl jelentett annak hatodik napján [1481. dec. 12.] Iacobus filius Iohannis de Hodos királyi ember 
relációjára, zárt formában a gyıri káptalan [DL 18575 (NRA 323 40) és SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 4 126 (DF 227950)].     3 Az ezen hatal-
maskodás ügyében feria sexta proxima post festum Beati Nicolai episcopi [1481. dec. 7.] tett tudományvételrıl és idézésrıl jelentett annak 
hatodik napján [1481. dec. 12.] Iacobus filius Iohannis de Hodos királyi ember relációjára, zárt formában a gyıri káptalan [DL 18573 
(NRA 42 30) és SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 4 127 (DF 227951)].     4 Az ezen hatalmaskodás ügyében feria sexta proxima post festum Beati 
Nicolai episcopi [1481. dec. 7.] tett tudományvételrıl és idézésrıl jelentett annak hatodik napján [1481. dec. 12.] Iacobus filius 
Iohannis de Hodos királyi ember relációjára, zárt formában a gyıri káptalan [SNA, Pozsonyi kápt. mlt. E 11 284 (DF 228012)]. 
 
 

738.) 1481. december 12. (181.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Guti Ország Mihály nádornak, hogy megkeresésére Komárom megyében tudo-
mányvételt tartva a garamszentbenedeki konvent panaszát Némai Kolos Lászlónak illetve ıseinek és kiskeszıi, 
nagykeszıi, némai, valamint mellértıi jobbágyainak a Komárom megyei Szántó nevő birtokon elkövetett hatal-
maskodásairól igaznak tudta meg és az alperest megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. EPL, Esztergomi kápt. mlt. Acta Radicalia 40 5 19 (DF 237125). Külzet:  Domino palatino. Pro venerabili 
et religioso fratre, domino Iohanne abbate monasterii Sancti Benedicti de IuxtaGron et conventu loci eiusdem contra egregium Ladislaum 
Kolos de Nema et alios intrascriptos ad octavas festi Epiphaniarum Domini nunc venturas inquisicionis et evocacionis relacio. 
 
Magnifico domino, Michaeli Orzaag de Gwth regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino et amico 
ipsorum honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie honoris et amicicie continuum 
incrementum. Vestra noverit magnificencia nos litteras eiusdem vestre magnificencie inquisitorias et evocatorias 
nobis loquentes honore, quo decuit, recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Panonie Michael Orzaag de Gwth 
regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis 
venerabilis et religiosi fratris, domini Iohannis abbatis monasterii Sancti Benedicti de Iuxtagron et conventus loci 
eiusdem, quod quamvis monasterium antedictum ex devota donacione olim domini, primi Geyse incliti regis 
predicti regni Hungarie, fundatoris scilicet dicti monasterii possessionem Zantho vocatam, in comitatu 
Komaroniensi habitam, in vicinitate possessionis egregii Ladislai Kolos Nema apellate, a parte inferiori secus 
decursum fluminis Danubii adiacentem simul cum eodem Danubio et magna silva, circa idem Danubium situata, 
necnon sexaginta septem aratra \terre/ regalis mensure piscinasque Apaththowa et Seuenyeser aliasque 
quamplurimas diversis nominibus vocitatas, item decursum aque Meler denominatum, omnino intra ambitum 
dicte possessionis Zantho adiacentes habuerit possideritque, tamen olim Iacobus Kolos de dicta Nema, avus 
prefati Ladislai oblitus timoris Dei et sue salutis suis diebus se in depopulacionem dicte possessionis Zantho 
ingerendo, universos populos et iobagiones monasterii antedicti, tunc in facie eiusdem commorantes possessione 
de eadem afugando et depellendo, eandem in predium animo habitatorum destitutum redigisset, tandemque 
exhinc occupacionis faciliori captata habilitate silvam antedictam Danubiumque prenotatum magnasque 
quantitates dictarum terrarum, scilicet pratorum, ac piscinas prenotatas predictumque decursum aque Meler 
modica dumtaxat parte vel porcione dicte possessionis sive predii Zantho, erga ipsum monasterium relicta et 
commissa vi et preter omnem viam iuris pro se ipso occupasset et nichilominus dictas piscinas aliis et aliis novis 
nominibus iuxta suum libitum denominasset, occupatasque idem Iacobus, expost vero Ieronimus similiter Kolos 
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filius eiusdem, pater videlicet dicti Ladislai quousqque supervixissent indebite detinuissent, ipsis demum 
defunctis antelatus Ladislaus Kolos de Nema, successor eorundem ac alter Ladislaus et Georgius filii eiusdem, 
item Paulus Pypo, Gregorius Nagh, Benedictus Hencz, Ambrosius Toth, Michael similiter Thoth, Thomas Pyko, 
Stephanus Nagh, Mathias Ferencz, Gregorius Thoth, Iohannes Farkas, Anthonius Kys, Bathyz, Benedictus 
Koczo, Michael Byro, Thomas filius eiusdem et Paulus Domankosa in Kyskezew, item Blasius Balogh, Clemens 
filius eiusdem, Cristel, Dominicus frater eiusdem, Valentinus Farkas, Michael Chak, Matheus similiter Chak, 
Martinus Parvus, Lucas frater eiusdem, Gregorius Decan, Gregorius Balogh, Matheus filius eiusdem, Thomas 
Chak, Iohannes Balogh, Anthonius Bathyz, Lucas filius eiusdem, Ladislaus Folnogh, Iohannes Bartholomei, 
Cosmas frater eiusdem, Nicolaus Loz, Iohannes Bee, Orne Io, Orlicus Io et Blasius filius eiusdem in Nagkezew, 
item Iohannes Aranyas, Matheus filius eiusdem, Anthonius Kywrthes, Martinus Wayda, Laurencius Byro, 
Iacobus Zabo, Iohannes similiter Zabo, Valentinus Farkas, Clemens filius eiusdem, Simon Thoth, Thomas 
Czompo, Iohannes Nagh, Mathias Agh, Petrus Boraros, Iohannes Baan, Michael Saldos, Paulus Bakla et 
Matheus filius eiusdem in sepefata Nema, ac Nicolaus Wegh in Melerthew possessionibus vocatis, iobagiones 
scilicet dicti Ladislai et filiorum suorum supradictorum commorantes, silvam predictam Danubiumque ac certas 
prata, piscinas et decursum aque Meler supranominata occupative detinerent et uterentur residuitatemque 
particulariter annuatim occupare et preter omnem viam iuris pro se usurpare non desinerent anathemati 
apostolico, necnon onere et gravamine mille marcarum auri, per prefatum condam dominum Geysam regem 
conditorem, ut premittitur dicti monasterii, contra occupatorem et detentorem bonorum monasterii eiusdem 
inpositum se subiacere permittendo, in quibus ipsis exponentibus, necnon antecessoribus ipsorum plus quam 
mille florenos auri dampna intullissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium 
valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatinus vestrum mittatis hominem 
pro testimonio fidedignum, quo presente Iohannes Werthes de Bewn aut Michael de Bewk vel Thomas Choka de 
Aranyas sin Matheus sive Nicolaus de eadem sew Thybaldus ne Anthonius de Ewrke new Andreas Posar de 
Kwrken nam Iohannes de Gadocz namque Franciscus de Wyfalw cew Michael de Gwgh nempe Oswaldus de 
Bewlger vel Petrus de Kywrth aut Ladislaus de eadem aliis absentibus homo noster scita prius premissorum 
mera veritate memoratum Ladislaum Kolos de Nema ac alterum Ladislaum et Georgium filios eiusdem contra 
prefatos exponentes ad octavas festi Epiphaniarum Domini nunc venturas nostram evocet in presenciam, 
racionem de premissis redditurosa litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, prefatosque iobagiones 
ipsorum eisdem statuere committendo. Et post hec huiusmodi inquisicionis et evocacionis seriem cum 
evocatorum et statui commissorum nominibus octavas ad predictas, ut fuerit expediens, nobis amicabiliter 
rescribatis. Datum in Hollokew, feria tercia proxima post festum Beati Martini episcopi et confessoris, anno 
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. [1481. nov. 13.] 
 Nos itaque amicabilibus peticionibus vestre magnificencie inclinati et iuxta earundem vestre 
magnificencie litterarum continenciam una cum prenominato Anthonio de Ewrk, homine vestre magnificencie 
unum ex nobis, videlicet religiosum fratrem, Iohannem presbiterum, consocium nostrum ad premissa suomodo 
exequenda nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis 
consona voce retullerunt ist modo, quomodo ipsi feriab \secunda/ proxima ante festum Beate Lucie virginis 
proxime preteritum [1481. dec. 10.] in prescripto Komaroniensi comitatu simul procedendo ab omnibus, 
quibus decens et opportunum fuisset palam et oculte de premissis diligenter inquirendo omnia premissa et quevis 
singula premissorum sic et suo modo acta, facta et perpetrata fuisse rescivissent, prout ea tenor litterarum vestre 
magnificencie contineret prescriptarum. Facta itaque huiusmodi inquisicione iidem vestre magnificencie et 
noster homines die in eodem memoratum Ladislaum Kolos de Nema ac alterum Ladislaum et Georgium, filios 
eiusdem in possessione Alch, quemlibet videlicet eorum in porcione sua possessionaria, possessione in eadem 
habita contra prefatos exponentes ad prescriptas octavas festi Epiphaniarum Domini nunc venturas [1482. jan. 
13.] vestre magnificencie evocassent in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, 
si qua foret inter ipsos, non obstante, prefatosque iobagiones ipsorum eisdem statuere committendo. Datum 
tercio die \diei inquisicionis et/ execucionis,c anno Domini supradicto. [1481. dec. 12.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Simon de Daras cum eorundem. Solvit. Iohannes LVII. 
 
a Utána kihúzva: efficacem.     b Utána kihúzva: quarta.     c Utána kihúzva: premissarum. 
 
 

739.) 1482. március 27. (182.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Hagymási László özvegye, Klára, valamint gyerekei, Ilona és Pál a Veszprém me-
gyei Koromla birtokban levı birtokrészüket a csatkai Szőz Mária kolostornak adományozzák. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 18647 (Paul. Csatka 5 13; Paul. Pápa 12 6). 
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Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus tenore presencium 
significantes, quibus expedit, universis, quod nobiles domine, Clara, relicta condam Ladislai de Hagmas ac 
Elena, consors Dominici de eadem Hagmas, filia et Paulus filius eorundem onera et quelibet gravamina omnium 
fratrum, proximorum consanguineorumque super se assumpmentes coram nobis personaliter constituti per 
easdem ac eundem sponte et libere oraculo vive vocis confessum extitit pariter et relatum in hunc modum, 
quomodo ipsi pro refrigerio et salute animarum ipsarum, quam eciam aliarum omnium animarum proximorum 
parentumque ipsorum, scilicet vivorum et mortuorum utriusque sexus, totalem porcionem ipsarum 
possessionariam, in possessione Koromlya, in comitatu Wesprimiensi inter fundus curiarum Nicolai Koromlyay 
a partibus orientis, tandem condam Gregorii meridiei existentem et habitam simul cum cunctis eiusdem 
utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, fenetis, 
silvis, rubetis, nemoribus, pomeriis et locis pomeriorum, aquis, stagnis, piscinis, piscaturis, lacubus, arundinetis 
et generaliter quibuslibet integritatum utilitatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, ad dictam totalem 
porcionem ipsorum possessionariam, in predicta possessione Koromlya ad ipsos pleno ac hereditario iure 
concernentem et devolutam et pertinere debentibus spectantibusque claustro beate et gloriosissime Dei genetricis 
et virginis Marie eta in Chathka fundato et perconsequens fratribus heremitis ordinis Beati Pauli primi heremite 
in dicto claustro degentibus tam in vita, quam in morte in perpetuam elemosinam dicto claustro Beate Virginis 
Marie et subsecute fratribus, in ipso claustro commorantibus semper et ineternum dedissent, donassent et 
perpetuo iure ascripsissent, ymmo dederunt, donaverunt ac perpetuo iure ascripserunt coram nobis nullum ius 
nullamque iuris proprietatem in eisdem sibi ipsis reservantes, sed totalem et omnem iuris proprietatem dominii 
dicte totalis porcionis possessionarie, ipsos omnis iuris titulo concernentem eisdem assignentes manusque suas 
de eodem dominio excipientes; assumendo nichilominus prefati nobiles domine Clara relicta, Elena filia et 
Paulus filius condam Ladislai de Hagmas iam dictos ecclesiam Beate Virginis Marie in Chathka fundatam, 
necnon fratres in eadem iugiter et devote Deo famulantes in pacifico dominio pretitulate dicte totalis porcionis 
possessionarie simul cum cunctis utilitatibus ad eandem spectantibus semper et ubique tueri, protegere atque 
defendere propriis ipsorum laboribus et expensis harum nostrarum testimonio litterarum mediante. Datum feria 
quarta proxima post festum Annunciacionis Virginis Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo 
octuagesimo secundo. [1482. márc. 27.] Presentes autem dum nobis in specie reportate fuerint, in formam 
nostri privilegii redigi faciemus. 
 
a Utána kipontozva: perconsequens. 
 
 

740.) 1482. április 16. (183.) 
 
A pannonhalmi konvent Guti Ország Mihály nádornak Némai Kolos László és fiainak a garamszentbenedeki 
konvent ellenében történt megidézésérıl jelent. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. EPL, Esztergomi kápt. mlt. Acta Radicalia 40 5 26 (DF 237132). Külzet:  Domino palatino. Pro venerabili 
et religioso fratre, domino Iohanne abbate monasterii Sancti Benedicti de Iuxtagron et conventu loci eiusdem contra egregium Ladislaum 
Kolos de Nema et alios intrascriptos ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc affuturas evocacionis relacio. 
 
Magnifico domino Michaeli Orzaag de Gwth regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino et amico 
ipsorum honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie honoris et amicicie continuum 
incrementum. Vestra noverit magnificencia, quod cum nos litteras eiusdem vestre magnificencie evocatorias, pro 
parte venerabilis et religiosi domini, fratris Iohannis abbatis monasterii Sancti Benedicti de Iuxtagron et 
conventus loci eiusdem contra et adversus egregium Ladislaum Kolos de Nema, necnon alterum Ladislaum et 
Georgium, filios eiusdem emanatas nobisque loquentes ac sub impressione capitis sigilli nostri in specie vestre 
remissas magnificencie honore, quo decuit, recepissemus et iuxta earundem continenciam una cum prenominato 
Anthonio de Ewrke, homine vestro palatinali in preallegatis litteris eiusdem vestre magnificencie inter alios ex 
nomine conscripto unum ex nobis, videlicet religiosum fratrem Emericum presbiterum, socium nostrum 
conventualem ad ipsam evocacionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui 
tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retullerunt hoc modo, quomodo ipsi feria secunda proxima post 
dominicam Quasimodo proxime preteritam [1482. ápr. 15.] memoratum Ladislaum Kolos de Nema, necnon 
alterum Ladislaum et Georgium, filios eiusdem in possessionibus Alch, quemlibet videlicet eorum in porcione 
sua possessionaria, possessione in eadem habita ad contenta dictarum litterarum vestre magnificencie 
responsuros contra prefatosa dominum Iohannem abbatem dicti monasterii Sancti Benedicti et conventum loci 
eiusdem ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc venturas [1482. máj. 1.] vestre magnificencie evocassent 
in presenciam, racionemque exinde reddituros. Datum secundo die evocacionis predicte anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo secundo. [1482. ápr. 16.] 



 136

 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Symon de Daras cum eorundem. Solvit. 
 
a Utána kihúzva: fratrem. 
 
 

741.) 1482. július 30. (184.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Komárom megyében, 
ahol Szentvidi Péter felesége, Krisztina, valamint az ı unokaöccse, György panaszát néhai Ócsai Füssi János 
fiainak, Péternek és Mihálynak, valamint Böki Mihálynak Ekel birtokon történt jogtalan birtokfoglalásáról, 
továbbá Füssi Mihály és Füssi János özvegye, Erzsébet oklevélvisszatartásáról igaznak tudta meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 103873 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro nobili 
domina Cristina vocata consorti Petri filii Michaelis de Zenthwyd et alii intranominatis inquisicionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sanci Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum cum 
perpetua fidelitate. Litteras vestras nobis preceptorie loquentes et directas summa cum honore recepimus in hec 
verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis nobilis domine, Cristina vocate, consortis 
Petri filii Michaelis de Zenthwyd, filie condam Nicolai filii Iohannis filii Iwachon de Andrashaza, necnon 
Georgii Parvi de eadem ac Iohannis filii eiusdem Georgii ex condam nobili domina Barbara, filia predicti 
condam Nicolai procreati, quomodo temporibus preteritis, videlicet post felicem coronacionem nostram [1464. 
márc. 29.] Petrus et Michael filii condam Iohannis Physy de Olcha totalem porcionem possessionariam 
condam Emerici Dombo de Chaford, in possessione Ekel vocata, in comitatu Komaroniensi existenti habitam, 
que scilicet porcio possessionaria post mortem dicti Emerici in eosdem exponentes iure hereditario condescensa 
fuisset, pro se indebite occupassent et mortuo ipso Petro prefatus Michael frater suus occupative teneret eciam de 
presenti potencia mediante; preterea nobilis domina Elizabeth vocata, relicta et Michael filius condam Iohannis 
Fysy dicti de Olcha certas litteras et litteralia instrumenta eorundem exponencium simul cum porcionibus 
possessionariis eorundem exponencium, in possessionibus Ekl, Andrashaza, Chenehaza, omnino in predicto 
comitatu Komaroniensi existentibus habitarum tangentes et concernentes contra voluntatem dictorum 
exponencium erga se tenerent, quas et que ad plurimas peticiones eorundem exponencium eisdem reddere et 
restituere recusassent recusarentque eciam de presenti erga se retinentes potencia mediante; ceterum Michael 
filius condam Ulrici Bekes de Bewk quasdam duas sessiones iobagionales, in prefata possessione Ekl habitas, 
ipsos exponentes similiter iure hereditario concernentes post prefatam coronacionem nostram pro se minus iuste 
occupasset et occupatas teneret eciam modo potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum 
exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Petrus aut Matheus de Weresthew vel Gregorius Byro 
de Wyfalw aut Matheus de Geleer sin Ladislaus de Olcha sive Nicolaus Gadochy vel Clemens Chwdor de eadem 
Olcha neve Ambrosius de Aranyas aliis absentibus homo noster ab omnibus, quibus incumbit, meram de 
premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum 
Bude, feria quarta proxima ante festum Beate Margarethe virginis et martiris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo secundo. [1482. júl. 10.] 
 Nos itaque mandatis eiusdem vestre serenitatis in omnibus obedire volentes, ut tenemur, una cum 
prenominato Petro de Weresthew homine vestre serenitatis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem 
Emericum sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa suo modo exequenda nostro pro testimonio 
\fidedignum/ duxissemus transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt eo 
modo, quomodo ipsi die dominico proximo post festum Beati Iacobi apostoli proxime transacto [1482. júl. 
28.] in comitatu Komaroniensi simul procedendo ab omnibus, quibus decens et oportunum fuisset, dicti 
comitatus hominibus palam et occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et 
suo modo acta, facta et perpetrata rescivissent, sicuti vestre serenitati dictum extitisset et quemadmodum tenor 
litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Datum tercio die diei huiusmodi inquisicionis 
prenotate, anno Domini supradicto.1 [1482. júl. 30.] 
 
1 Ugyanerrıl jelentett a die dominico proximo post festum Beate Margarethe virginis [1482. júl. 14.] tett tudományvétel és idézés kapcsán 
annak hatodik napján [1482. júl. 19.] Petrus de Weresthew királyi ember relációjára zárt formában a gyıri káptalan [DL 103872 (Bat-
thyány cs. lt.: Jelzet nélkül)]. 
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742.) 1482. szeptember 19. (185.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Némai Kolos László Léli Albertet a Gyır megyei Nagyvát (?) birtok eladásától 
eltiltja. 
 
Vízfoltos papír, hátára nyomott pecsét töredéke. Eredetije lappang (Komárom m. lt.: Acta iuridica antiqua, 63 II 24). Kiadása: Alapi, 
Komáromvármegye 96–97. (66). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie [memorie commendamus, quod] egregius 
Ladislaus Kolos dictus de Nema nostram veniens in presenciam Albertum filium condam [...] de Leel a 
vendicione, perpetuacione [...] necnon concambii permutacione, item nobi[les] Iohannem et [...] impignoracione 
ac dominam Elisabetham consortem, nedum Andream filium eiusdem et alios quoscunque ab empcione, 
usurpacione, detencione et conservacione appropriacioneque cuiusdam possessionis Nagwath vocate, in comitatu 
Iauriensi existentis et habite, usufructuum et quarumlibet utilitatum dicte possessionis percepcione seu percipi 
factione seque in dominium eiusdem intromissione et sibi ipsis statui factione quomodocunque factis vel fiendis, 
ut vicinos et commetaneos propinquos prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo publice et manifeste 
coram nobis vigore et testimonio presencium mediante. Datum feria quinta proxima ante festum Beati Mathei 
apostoli et evangeliste, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo. [1482. szept. 19.] 
 
 

743.) 1483. január 23. (186.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Pókateleki Szomor László fia Balázs a Nyitra megyei Kisság, Nagyság és Maczy, 
valamint a Pozsony megyei Paagh elfoglalásától és a bevezetéstıl a Pókateleki Szomor család felsorolt tagjait 
eltiltotta. 
 
Vízfoltos papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 61848 (Kisfaludy cs. lt. 750). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Blasius filius 
L[adislai] Zomor dicti de Pokhateleke [...] in presenciam nobilem dominam Elena [vocat]am, sororem videlicet 
dicti Ladislai et Barnabe Zomor dictorum a vendicione, perpetuacione, obligacione, pignori obligacione, 
concambii permutacione tercie partis porcionum possessionariarum integralium, in possessionibus Kysagh et 
Nagsaagh, Maczy in Nitriensi et Paagh Posoniensi comitatibus existencium et habitarum, item nobiles dominas 
Elenam, relictam condam Barnabe Zomor de Pokatheleke ac Michaelem filium eiusdem Barnabe, necnon 
Ursulam Petri Chuzy, Veronicam Andree [...] dicti de Iwankafalwa consortes ac puellam Katherinam, filias 
videlicet iam fati condam Barnabe Zomor de dicta Pokatheleke, necnon Iohannem, Gregorium et Stephanum de 
Petheen ac alios quoslibet ab vendicione, occupacione, detencione, conservacione, usurpacione usu fructuum et 
quarumlibet utilitatum percepcione [...] appropriacione et sibi ipsis statui factione seque in dominium dicte tercie 
partis, integralium porcionum scilicet possessionariarum in pretactis possessionibus existencium, ipsum iure 
hereditario concernentis qualitercumque factis vel fiendis inhibuit contradicendo et contradixit inhibendo publice 
et manifeste coram nobis vigore et testimonio presencium mediante. Datum feria quinta proxima ante festum 
Conversionis Beati Pauli apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. [1483. jan. 
23.] 
 
 

744.) 1483. február 13. (187.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt néhai Maki Deák Imre lánya, Zsófia és fia, Cristiamus a Veszprém megyei Koromla 
birtokban levı birtokrészüket a csatkai Szőz Mária pálos kolostornak adományozzák. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 18762 (Paul. Csatka 5 15; Paul. Pápa 12 17). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod nobilis domina 
Sophya vocata, filia videlicet condam Emerici Litterati de Mak et Cristamius filius eiusdem Emerici de eadem 
Mak onera et quelibet gravamina quorumlibet super se assummendo coram nobis personaliter constituti, per 
eosdem sponte et libere oraculo vive vocis confessum extitit pariter et relatum in hunc modum, quomodo ipsi 
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totalem porcionem ipsorum possessionariam, in possessione Koromlya, in comitatu Wesprimiensi existentem et 
habitam, ipsos iure hereditario concernentem et devolutam simul cum cunctis eiusdem utilitatibus et pertinenciis 
quibuslibet ad eandem totalem porcionem ipsorum possessionariam spectantibus et pertinere debentibus claustro 
beate et gloriose Virginis Marie in Chathka fundato seu constructo et perconsequens religiosis et Deo devotis 
fratribus ordinis Beati Pauli primi heremite, in dicto claustro degentibus tam in vita, quam in morte in perpetuam 
elemosinam dedissent, legassent ac in sempiternum testamentaliter ascripsissent, immo dederint, donarint 
legaverintque et ascripserint eidem et eisdem coram nobis iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, 
possidendam pariter et habendam nullum ius nullumve iuris proprietatem seu dominii in eadem totali ipsorum 
porcione possessionaria reservando, sed totum et omne ius, si quod in ipsa porcione possessionaria prefati 
domina Sophia et Cristamius de Mak de iam dicta Mak sibi ipsis reservassent, in pretactos claustrum Beate 
Marie Virginis et perconsequens in dictos fratres, in eodem Deo sempiterno famulantes transferendo harum 
nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum feria quinta proxima ante festum Beati Valentini 
martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. [1483. febr. 13.] 
 
 

745.) 1483. április 17. (188.) 
 
A pannonhalmi konvent tanúsítja, hogy Mátyás király parancsára Nagylucsei Orbán gyıri püspököt, valamit 
testvéreit, Balázst és Jánost a Gyır megyei Radvány birtokba és Kalacs erdı felébe ellentmondás nélkül bevezet-
ték. 
 
Hártya, plicájáról kiszakadt függıpecséttel. DL 106902 (Batthyány cs. lt.: Illésházy cs. 3 1). Fényképe: DL 105036 (Batthyány cs. lt.: 
Illésházy cs. 3 1 M). Átírta II. Ulászló király 1491. december 13-án kiadott okleveleiben: DL 105052 (Batthyány cs. lt.: Illésházy cs. 9 1 E) 
illetve DL 106905 (Batthyány cs. lt.: Illésházy cs. 9 1). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus et futuris, 
presens scriptum inspecturis salutem in salutis largitore. Ad universorum tam presencium, quam futurorum 
noticiam harum serie volumus pervenire, quod nos litteras serenissimi principis et domini, domini Mathie Dei 
gracia regis Hungarie, Bohemie etc., domini nostri graciosissimi introductorias et statutorias, pro parte reverendi 
domini Urbani electi et confirmati ecclesie Iauriensis et thezaurarii regie maiestatis ac egregiorum Blasii et 
Iohannis de Naghlwche, fratrum eiusdem carnalium datas et emanatas nobis directas honore, quo decuit, 
recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Dicitur nobis in personis fidelium nostrorum, reverendi domini Urbani 
electi et confirmati ecclesie Iauriensis, thezaurarii nostre maiestatis ac egregiorum Blasii et Iohannis de 
Naghlwche, fratrum eiusdem carnalium, quomodo ipsi in dominium totalis possessionis Radwan vocate, in 
comitatu Iauriensi habite ac directe et equalis medietatis silve Kalach vocate, intra veras metas possessionis Zap 
nuncupate, in eodem comitatu Iauriensi existentis adiacentis, ipsos ex fassione et perhennali donacione et 
collacione magnificorum Pauli filii condam Georgii, necnon Nicolai filii condam Laurencii palatini de 
Hedrehwara ac egregii Osualdi de eadem Hedrehwara superinde coram nostra personali presencia facta et eciam 
alias certo iuris titulo concernencium legittime vellent introire. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo 
mandamus, quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iohannes de Pecz vel 
Georgius Haly de eadem aut Georgius de Ewrken sin Martinus de eadem seu Paulus de Enese sive Simon de 
Chathar neve Michael de Marczalthew an Michael Patha de Malonsok aliis absentibus homo noster ad facies 
dictarum totalis possessionis Radwan ac directe medietatis silve Kalath vicinis et commetaneis earundem 
universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo introducat memoratos dominum Urbanum electum 
et confirmatum ac Blasium et Iohannem de Naghlwche in dominium earundem totalis possessionis et directe 
medietatis silve Kalath statuatque easdem eisdem simul cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis 
quibuslibet iure premisso ipsis incumbentibus perpetuo possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores 
vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatos dominum Urbanum electum et confirmatum ac Blasium et 
Iohannem de dicta Naghlwche nostram personalem in presenciam ad terminum competentem racionem 
contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum 
et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus 
terminoque assignato eidem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria tercia proxima 
post dominicam Iudica, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. [1483. márc. 18.] 
 Nos itaque mandatis dicti domini nostri regis in omnibus obedire cupientes, uti tenemur, una cum 
prenominato Georgio Haly de Pecz homine ipsius domini nostri regis nostrum hominem, videlicet religiosum 
fratrem Emericum, sacerdotem nostrum conventualem ad premissam statucionem faciendam nostro pro 
testimonio fidedignum duximus transmittendum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis concorditer retulerunt 
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in hunc modum, quod ipsi feria quarta proxima post festum Pasche Domini proxime preteritum [1483. ápr. 
2.] ad facies dictarum totalis possessionis Radwan ac directe medietatis silve Kalach vicinis et commetaneis 
earundem universis inibi legittime convocatis et nominatim nobilibus Petro Baychy de Zenthwyd, Blasio filio 
Anthonii de Zap, Paulo filio Mathei, Valentino et Andrea filiis Michaelis, Gregorio et Blasio filiis Anthonii, 
Paulo filio Mathei, Valentino filio Iohannis, Andrea filio Michaelis, Gregorio filio Anthonii de dicta Zap, item 
Iohanne filio Augustini de Karcha, Alberto filio Michaelis de eadem et Paulo de Enese, tandem Blasio Zabo 
dicto, iobagione domini nostri regis in possessione sua Isap vocata commoranti, in persona eiusdem domini 
nostri regis, altero Blasio Weres dicto, filio Clementis, villico venerabilis domini Zorardi prepositi ecclesie Beate 
Marie Virginis de Thwrocz in possessione sua Kwthod vocata commoranti, in persona eiusdem domini prepositi, 
Laurencio Raptas dicto, Dominico Zabo iuratis in possessione Pathas commorantibus, in personis religiosarum 
dominarum sanctimonialium claustri Beate Marie Virginis de Insula Leporum, Demetrio filio Stephani, Gregorio 
filio Pauli, Laurencio filio Laurencii de Medwe, in personis magnificorum Pauli, Nicolai et Osualdi de 
Hedrehwara, in personis dominorum scilicet suorum in dicta possessione ipsorum commorantibus accessissent, 
introduxissent memoratos reverendum dominum Urbanum electum et confirmatum ecclesie Iauriensis et 
thezaurarium regie maiestatis ac Blasium et Iohannem de Naghlwche, fratres eiusdem carnales in dominium 
earundem totalis possessionis Radwan et medietatis silve Kalath vocate statuissentque easdem eisdem simul cum 
cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis quibuslibet premisso iure ipsis incumbentibus nullo contradictore 
apparente ibique in facie dictarum possessionis Radwan et silve Kalath nuncupate tribus diebus continuis, ut 
regni consuetudo requirit faciendo. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes litteras nostras 
privilegiales pendentis et autentici sigilli nostri munimine roboratas eisdem reverendo domino Urbano electo et 
confirmato ecclesie Iauriensis ac Blasio et Iohanni de Naghlwche, fratribus eiusdem carnalibus duximus 
concedendas. Datum sextodecimo die diei introductionis et statucionis prenotatarum, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo tercio supradicto. [1483. ápr. 17.] 
 
 

746.) 1483. május 1. (189.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Szentgyörgyi János és felesége, Cillei Hermann unokája, Barbara nevében Mátyás 
királyt eltiltják Cillei Hermann bárminemő birtokának vagy javainak eladományozásától. 
 
Tartalmi említés Mátyás király 1486. november 6-án kelt oklevelében [DL 9042 (ezen szám alatt két darab, ugyanolyan szövegő oklevél van: 
NRA 33 25 és NRA 516 43)]. 
 
... prescripte autem sex littere prohibitorie, in annis et terminis infradeclarandis emanate declarabant, — quorum 
primum prefatus dominus comes Iohannes (sc. comes de Bozyn et de Sancto Georgio) sua ac domine Barbare 
(sc. filie domine Margarethe, filie condam spectabilis domini Hermani comitis Cilie), consortis sue in personis in 
die passionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto [1464. márc. 30.] in 
conventus ecclesie cruciferorum de Alba, tandem in festo Nativitatis Beati Iohannis Baptiste, in eadem anno 
preterito [1464. jún. 24.] in conventus ecclesie de Chorna, demum Laurencius de Kyleth in festo Beati Pauli 
heremite, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo [1471. jan. 10.] in capituli ecclesie 
Posoniensis, post hec Ladislaus Litteratus de Myhalfalwa in festo Beatorum Philipi et Iacobi apostolorum, in 
anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio [1483. máj. 1.] in conventus ecclesie Sancti 
Martini Sacrimontis Panonie et rursus idem in dominica Reminiscere, in anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo quinto proxime transacto [1485. febr. 27.] in dicti conventus ecclesie de 
Chorna, postremo vero et ultimo adhuc idem Ladislaus Litteratus in festo Beati Gregorii pape, in anno 
consimiliter proxime elapso preterito [1485. márc. 12.] semper in prefatorum domini comitis Iohannis ac 
domine Barbare, consortis eiusdem personis in capituli ecclesie Iauriensis presenciis 〈...〉 — nos a donacione, 
collacione, tradicione et alio quovismodo alienacione universorum castrorum, civitatum, opidorum, villarum, 
tributorum et vadorum, necnon aliorum quorumlibet iurium et possessionum porcionumque possessionariarum 
condam illustris principis, domini Hermani comitis Cilie, in provincia et districtu Zegeryehegh ac alias inter et 
extra limites et ambitum huius regni nostri Hungarie existencium, ipsum Iohannem comitem et dominas 
prescriptas iure hereditario concernencium, magnificum autem Panyan ac Georgium et Iohannem filios eiusdem 
et alios quoslibet ab impetracione, occupacione, usurpacione, detencione, conservacione ac sibi ipsis 
appropryacione et statuifactione prohibuissent et contradixissent ... 
 
 

747.) 1483. június 23. (190.) 
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A pannonhalmi konvent Guti Ország Mihály nádornak Némai Kolos László fia Lászlónak a garamszentbendeki 
konvent ellenében történt megidézésérıl jelent. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. EPL, Esztergomi kápt. mlt. Acta Radicalia 40 5 30 (DF 237136). Külzet:  Domino palatino. Pro religioso 
fratre Iohanne abbate monasterii Sancti Benedicti de Iuxtagron et conventu loci eiusdem contra Ladislaum filium condam Ladislai Kolos de 
Nema ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas evocacionis relacio. 
 
Magnifico domino Michaeli Orzagh de Gwth regni Hungarie palatino et iudici Comanorum, domino et amico 
ipsorum honorando conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie honoris et amicicie continuum 
incrementum. Vestra noverit magnificencia, quod cum nos litteras eiusdem vestre magnificencie evocatorias, pro 
parte venerabilis et religiosi fratris, domini Iohannis abbatis monasterii Sancti Benedicti de Iuxtagron et 
conventus loci eiusdem contra et adversus Ladislaum filium condam Ladislai Kolos de Nema emanatas nobisque 
loquentes ac sub impressione capitis sigilli nostri in specie vestre remissas magnificencie honore, quo decuit, 
recepissemus et iuxta earundem continenciam una cum Anthonio de Ewrke, homine vestre magnificencie, in 
preallegatis litteris eiusdem vestre magnificencie inter alios ex nomine conscripto unum ex nobis, videlicet 
religiosum fratrem Valentinum, sacerdotem nostrum conventualem ad ipsam evocacionem faciendam nostro pro 
testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis consona voce retulerunt 
isto modo, quomodo ipsi sabatho proximo ante festum Nativitatis Beati Iohannis Baptiste proxime preterito 
[1483. jún. 21.] memoratum Ladislaum filium condam Ladislai Kolos de Nema, de possessione scilicet sua 
Alch vocata ad contenta dictarum litterarum vestre magnificencie responsurum ac de iudiciis sexaginta duarum 
marcarum vobis et parti adverse satisfacturum contra prefatum dominum Iohannem abbatem et conventum dicti 
monasterii Sancti Benedicti de Iuxtagron ad octavas festi Beati Iacobi apostoli nunc venturas [1483. aug. 1.] 
vestre magnificencie evocassent in presenciam. Datum tercio die diei evocacionis predicte, anno Domini 
millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. [1483. jún. 23.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Simon de Daras cum eorundem. 
 
 

748.) 1483. október 2. (191.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára a csornai prépost ügyében írt királyi pa-
rancslevelet bemutatta a gyıri vikáriusnak, aki a benne foglaltakat hazugságnak minısítette és a prépostot kikö-
zösítéssel fenyegette meg. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. Csornai konv. mlt. 39 III 53 (Sopron 5574) (DF 265184). Külzet:  Personali presencie domini regis. Pro 
venerabili et religioso fratre Paulo preposito ecclesie de Chorna contra dominum vicarium ecclesie Iauriensis relatoria. 
 
Serenissimo principi et domino, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino ipsorum 
metuendo conventus Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oraciones in Domino debitas ac devotas cum perpetua 
fidelitate. Litteras preceptorias vestre maiestatis pro parte venerabilis fratris Pauli prepositi ecclesie de Chorna 
clause confectas nobisque preceptorie loquentes summa cum obediencia recepimus in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Fidelitati eidem vestre harum serie firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus receptis presentibus per alias litteras nostras preceptorias, pro parte venerabilis et religiosi fratris Pauli 
prepositi ecclesie de Chorna patenter confectas fideli nostro, venerabili vicario ecclesie Iauriensis loquentes et 
cum presentibus vobis exhibendas per vestrum testimonium idoneum eidem vicario Iauriensi presentari faciatis, 
et quitquid idem vicarius ad contenta earundem litterarum nostrarum preceptoriarum responderit vel fecerit, id 
nostre personali presencie fideliter rescribatis, secus non facturi. Datum Bwde, in festo Beati Michaelis 
archangeli, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. [1483. szept. 29.] 
 Nos igitur mandatis eiusdem serenitatis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, unum ex nobis, 
videlicet religiosum fratrem Valentinum presbiterum ad premissa peragenda nostro pro testimonio fidedignum 
duximus transmittendum, qui tandem ad nos exinde reversus nobis retulit eo modo, quod cum ipse feria quarta 
proxima post dictum festum Beati Michaelis archangeli proxime preteritum [1483. okt. 1.] ad prefatum 
dominum vicarium ecclesie Iauriensis accessisset prescriptasque alias litteras preceptorias vestre maiestatis 
patenter pro parte venerabilis et religiosi fratris Pauli prepositi de Chorna emanatas eidemque domino vicario 
preceptorie loquentes eidem presentasset et exhibuisset, tunc idem dominus vicarius nondum ad plenum 
perlectas taliter respondisset primo suo verbo: Mentitum est. Tandem idem vicarius ira repletus dicere habuisset, 
quod ipse ipsam causam in personalem presenciam vestre maiestatis ire non permitteret et nullam curam exinde 
haberet, quia tale negocium non seculare, sed spirituale forum esse concerneret, et ecce mox et ad statim: litteris 
nostris mediantibus omnibus sacerdotibus tam in civitate, quam in tota dyocese Iauriensi existentibus firmiter 
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dabimus in mandatis, ut ipsum dictum fratrem Paulum prepositum de Chorna, veluti membrum dyoboli 
excommunicare et denunciare debeant et teneantur, tamdiw quousque idem frater Paulus prepositus mandatis et 
iudicio nostro debebit comparere. Cuius quidem seriem responsionis dicti domini vicarii eidem vestre personali 
presencie duximus rescribandum. Datum secundo die diei execucionis prenotate, anno Domini supradicto. 
[1483. okt. 2.] 
 
 

749.) 1483.december 14. (192.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Ócsai Füssi János özvegye, és fia Mihály nevében néhai Andrásházi Ivácson Mik-
lós lányát, Krisztinát, valamint Bajcsi Mihályt és fiát, Pétert a Komárom megyei Ekel birtokban levı birtokrész 
elfoglalásától eltiltják. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45970 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Michael Bewkes 
de FelsewBek in personis nobilis domine Elizabeth vocate, relicte condam Iohannis Fysy de Olcha et Michaelis 
filii eiusdem nostri veniens in presenciam, nobilem dominam, Cristina vocatam, filiam condam Nicolai Iwachon 
dicti de Andrashaza, consortem vero Petri Baychy de Zenthwyd, item Michaelem Baychy et dictum Petrum 
filium eiusdem ac alios quoslibet ab impetracione, occupacione, detencione, conservacione, usurpacione, 
appropriacione cuiusdam porcionis possessionarie dictorum DomboReezwalal vocate, in possessione Ekel, in 
comitatu Komaroniensi existentis habite, usufructuum et quarumlibet utilitatum percepcione seu percipi factione 
seque in dominio eiusdem intromissione et sibi ipsis statui factione qualitercunque factis vel fiendis nominibus et 
in personis, quorum supra, prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis 
vigore et testimonio presencium mediante. Datum die dominico proximo post festum Beate Lucie virginis et 
martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. [1483. dec. 14.] 
 
 

750.) 1483. december 14. (193.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Felsıböki Bekes Mihály, Pál és Ócsai Péter fia János néhai Andrásházi Ivácson 
Miklós lányát, Krisztinát, valamint Szentvidi Bajcsi Mihályt és fiát, Pétert a Komárom megyei Ekel birtokban 
levı birtokrész két jobbágytelkének, valamint Ócsai Péter fia János birtokrészének elfoglalásától eltiltják. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 45971 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Michael Bewkes 
de FelseBewk in sua, necnon Pauli fratris sui et Iohannis filii Petri de Olcha personis nostri veniens in 
presenciam, nobilem dominam Cristinam, filiam condam Nicolai Iwachon dicti de Andrashaza, consortem vero 
Petri Baychy de Zenthwyd, item Michaelem Baychy de eadem Zenthwyd et dictum Petrum filium eiusdem ac 
alios quoslibet ab impetracione, occupacione, detencione, conservacione, usurpacione quarundam duarum 
sessionum nobilitarium ipsorum DomboRezewalal vocatarum, item totalis porcionis possessionarie dicti 
Iohannis filii Petri de Olcha similiter DomboRezwalal vocate, omnino in possessione Ekel predicta atque in 
comitatu Komaroniensi existencium et habitarum, usufructuum et quarumlibet utilitatum percepcione seu percipi 
factione, appropriacione seque in dominio earundem intromissione et sibi ipsis statui factione nomine et in 
personis, quorum supra, prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis 
vigore et testimonio presencium mediante. Datum die dominico proximo post festum Beate Lucie virginis et 
martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio. [1483. dec. 14.] 
 
 

751.) 1484. január 7. (194.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Szentvidi Bajcsi Péter feleségét, Krisztinát 
Ócsai Füssi János özvegye Erzsébet és fia Mihály ellen megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 45979 (MNM Törzsanyag). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro nobilibus domine 
Elizabeth relicte et Michaeli filio quondam Iohannis Fysy de Olcha contra nobilem dominam Cristinam, consortem Petri Baychy de 
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Zenthwyd ad octavas festi Epiphaniarum Domini, novi iudicii evocacionis et insinuacionis relacio. Az alperes számára kiállított azonos 
szövegő par: DL 103887 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül). A par külzete: Personali presencie regie maiestatis. Pro nobili domina Cristina 
consorte Petri Baychy de Zenthwyd contra nobiles dominam Elizabeth relictam et Michaelem filium quondam Iohannis Fysy de Olcha ad 
octavas festi Epiphaniarum Domini, novi iudicii evocacionis et insinuacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum perpetua 
cum fidelitate. Litteras eiusdem vestre serenitatis pro parte nobilium domine Elizabeth relicte et Michaelis filii 
condam Iohannis Fysy de Olcha contra nobilem dominam Cristinam, consortem Petri Baychy de Zenthwyd datas 
et emanatas nobisque preceptorie loquentes et transmissas reverencia, qua decuit, recepissemus et iuxta 
earundem continencias una cum Gaspar Litterato de Aranyas, homine vestre serenitatis in eisdem litteris vestris 
ex nomine conscripto nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem Emericum sacerdotem, socium nostrum 
conventualem ad premissa suo modo exequenda nostro pro testimonio fidedignum duxissemus transmittendum, 
qui quidem vester et noster homines exinde ad nos reversi concorditer nobis retulerunt hoc modo, quod ipsi in 
festo Beati Thome episcopi et martiris proxime preterito [1483. dec. 29.] ad possessionem Andrashaza, in 
comitatu Komaroniensi existentem accedendo ibique prefatam dominam Cristinam, consortem Petri Baychy de 
Andrashaza porcione ipsius possessionaria, in eadem possessione Andrashaza habita, premissam latam 
sentenciam et singulos suos processus exhinc secutos producturam et exhibituram, in causaque similiter novum 
iudicium recepturam et de novo processuram contra eosdem exponentes causa in eadem de novo responsuram ac 
iura litterasque et litteralia instrumenta exhibituram racionemque dicturam et allegaciones facturama ad octavas 
festi Epiphaniarum Domini proxime venturas [1484. jan. 13.] vestram personalem evocasset in presenciam, 
insinuasset ibidem eidem, ut sive ipsa in dictis octavis coram eadem vestra personali presencia compareat ac 
dictam latam sentenciam et singulos eius processus exhibeat et in huiusmodi causa novum iudicium recipiat et de 
novo procedat sive non, eadem vestra personalis presencia ad partis comparentis instanciam id faciet in 
premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum decimo die diei execucionis premisse, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo quarto. [1484. jan. 7.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Georgius de Way cum Sancti Martini. Solvit. 
 
a Az eredetiben: facturos. 
 
 

752.) 1484. április 21. (195.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Gyır megyében, ahol 
a szapi nemesek panaszát Hédervári Miklós és Osvát zámolyi, szabadi, medvei, rárói, ásványi, csanádi, 
dunaszegi, szentpáli és ladoméri jobbágyainak a felperesek felsıszapi birtokához tartozó Duna-szigeten elköve-
tett hatalmaskodásról igaznak tudta meg, az elégtétel adni vonakodó alpereseket pedig megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét nyoma. DL 103892 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül). Regesztája: Héderváry II. 377. (404). Külzet:  Personali 
presencie regie maiestatis. Pro nobili Valentino de Zap et aliis intrascriptis contra egregios Nicolaum et Osualdum de Hederwara ad 
terminum intrascriptum inquisicionis, amonicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc., domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia in Domino devotarum perpetua 
cum fidelitate. Litteras vestras nobis preceptorie loquentes et directas summo cum honore recepimus in hec 
verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis fidelium nostrorum nobilium Valentini 
Zapi, Blasii Anthal, Ambrosii Ianosfy, Augustini Anthalfy, Demetrii Palfy, Dominici Philepfy de eadem Zap, 
quomodo circa festum Kathedre Beati Petri apostoli proxime preteritum [1484. febr. 22.] egregii Nicolaus et 
Osualdus de Hederwara missis et destinatis Iohanne Magno, Thoma Zarka, Stephano Zarka, Francisco Magno, 
Gallo Chanady, Nicolao de Hederwara, Benedicto Wayas, Matheo Thar, Dominico et Emerico Berkes, Petro et 
Blasio Gergel, Symone Zabo, Dominico Emerici, Petro Thorak, Blasio Chanadi, Emerico Alch, Philippo Santha, 
Dominico Kertheez, Benedicto similiter Kerthez, Paulo Mathie, Thoma Nywli, Iohanne Anthal et Gregorio 
Magno, Nicolao Gallo et Blasio Echy, Laurencio Zabo, Blasio et Gregorio Dalos et Dominico Magno, Thoma 
Kanthor, Gregorio Bathy, Blasio et Augustino Maysa, Iohanne Kalman, Thoma Madaraz, Paulo de Zarwa, 
Emerico Morocz, Iacobo Alfeldi, Iohanne Sos, Gallo similiter Sos, Anthonio Lewrincz, Iohanne Czungo, Gallo 
Sartore, Thoma Lewrincz, Ambrosio de Raro, Francisco Parvo, Gregorio Roczos, Nicolao Roczos, Iohanne 
Lowaz et Petro Zabo dicti Nicolai de Hederwara, item Iohanne Zantho, Paulo Demeter, Petro Swri, Petro Cheh, 
Andrea Wyd, Mathia Gyana, Anthonio Byro, Emerico et Sebastiano Bodo, Clemente Keczeu, Iohanne Molnar, 
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Stephano Thar, Benedicto Weres, Fabiano Zapi et Andrea Magno, Egidio Keczen, Stephano et Petro Fekethe, 
Laurencio et Petro Sebesthyen, Demetrio et Alberto Dalos et Petro Sebestien, Gaspar, Dominico, Iohanne et 
Emerico Maysa dictis, Iohanne Bak, Gerardo Sartore, Iacobo Sely, Benedicto Urban, Mathia Sutore, Nicolao 
Baan et Nicolao Zarway predicti Osualdi de eadem Hederwara iobagionibus in possessionibus Zamol, Zabady, 
Medwe, Raro, Aswan, Chanad, Dwnazegh, Zenthpal et Ladomer vocatis commorantibus armatis et potenciariis 
manibus ad insulam dictorum exponencium in fluvio Danubii, penes insulam Wydocha a parte orientali intra 
metas possessionis Felsewzap, in comitatu Iauriensi habitam 〈irruendo〉 ibique prefatos Blasium Anthal, 
Augustinum Anthalfi et Demetrium Palfy exponentes verberassent ac duas naves et secures eorundem ab eisdem 
recepissent et per hoc dictam insulam simul cum locis sagenarum et piscaturarum, in ipsa insula habitis a prefatis 
exponentibus pro se ipsis occupari fecissent occupatamque tenerent eciam de presenti potencia mediante in 
preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo 
mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Petrus de Bewn aut 
Paulus Lucasfy de Nema vel Thomas Baychy de Zenthwyd sin Thomas Babothi de Felsewfalw aliis absentibus 
homo noster scita prius premissorum mera veritate ad prefatos Nicolaum et Osualdum de Hederwara accedendo 
amoneat eosdem dicatque et committat eisdem verbo nostro regio, ut ipsi prescriptam insulam simul cum locis 
sagenarum et piscaturarum annotatorum exponencium, per ipsos, ut dicitur, modo premisso occupatam iuxta 
disposicionem prelatorum, baronum et regni nostri nobilium super huiusmodi novis occupacionibus factam et 
tandem per nos roboratam1 infra triginta duorum dierum spacia a die dicte amonicionis computando dictis 
exponentibus remittere et de dampnis illatis eisdem satisfacere debeant et teneantur; qui si fecerint, bene quidem, 
alioquin eosdem Nicolaum et Osualdum contra annotatos exponentes ad quintumdecimum diem dicti tricesimi 
secundi diei nostram personalem evocet in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis 
pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, predictos iobagiones eisdem statuere committendo, insinuando 
ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto coram ipsa nostra personali presencia compareant et dictos 
iobagiones eorum statuant sive non, eadem ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, quod iuri 
videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, amonicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum 
evocatorum et statui commissorum nominibus \terminum/ ad predictum eidem nostre personali presencie 
fideliter rescribatis. Datum Bude, feria secunda proxima post dominicam Iudica, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo quarto. [1484. ápr. 5.] 
 Nos itaque mandatis eiusdem vestre serenitatis in omnibus obedire volentes, ut tenemur, una cum 
prefato Thoma Baychy de Zenthwyd homine vestre serenitatis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem 
Emericum sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa suo modo exequenda nostro pro testimonio 
fidedignum duximus destinandum, qui tandem exinde ad nos reversi nobis uniformiter retulerunt eo modo, quod 
ipsi feria secunda proxima post dominicam Ramis palmarum proxime transacta [1484. ápr. 12.] in comitatu 
Iauriensi simul procedendo ab omnibus, quibus decens et oportunum fuisset, dicti comitatus hominibus palam et 
occulte diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula ita et eo modo acta, facta et 
perpetrata rescivissent, sicuti vestre serenitati dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per 
omnia contineret prescriptarum. Facta itaque huiusmodi inquisicione memoratus homo vestre serenitatis una cum 
nostro testimonio ad prefatos Nicolaum et Osualdum de Hederwara accedendo amonuissent eosdem verbo vestro 
regio,a dixisset et commisisset eisdem, ut ipsi prescriptam insulam simul cum locis sagenarum et piscaturarum 
annotatorum exponencium, per ipsos, ut dicitur, modo premisso occupatam iuxta disposicionem prelatorum, 
baronum et regni vestri nobilium super huiusmodi novis occupacionibus factam et tandem per vos roboratam 
infra triginta duorum dierum spacia a die amonicionis exhinc fiende computando [1484. máj. 13.] dictis 
exponentibus remittere etb de dampnis illatis eisdem satisfacere deberent et tenerentur, qui hoc minimec 
curavisset, ob hocd idem homo vestre serenitatis presente ipso nostro testimonio eodem die dictos Nicolaum et 
Osualdum, quemlibet videlicet eorum de porcione sua possessionaria, in possessione eorum Zabady habita 
contra annotatos exponentes ad quintumdecimum diem dicti tricesimi secundi diei [1484. máj. 27.] vestram 
personalem evocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret 
inter ipsos, non obstante, prefatos iobagiones eorundem eisdem statuere committendo insinuasset ibidem eisdem, 
ut sive ipsi termino in predicto coram ipsa vestra personali presencia compareant et dictos iobagiones eorum 
statuant sive non, eadem vestra personalis presencia ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, quod 
iuri videbitur expediri. Datum decimo die diei inquisicionis, amonicionis, evocacionis et insinuacionis 
prenotatarum, anno Domini supradicto.2 [1484. ápr. 21.] 
 
Hátlapi feljegyzés: Pro a(ctore) Valentinus de Zap personaliter pro se personaliter pro aliis cum Iauriensis. 
 
a Utána kihúzva: ut iidem.     b Utána kihúzva: resignare.     c Utána kihúzva: satisfacere.     d Utána kihúzva: memoratus. 
 
1 Az 1464-ben megszüntetett (DRH 1458–1490, 143.) rövid perbehívás intézményét emberölés ügyében az 1471. évi törvény újította fel 
ismét (uo. 200.), majd az 1478. évi törvény (uo. 240.) terjesztette ki egyéb ügyekre is.     2 Ugyanerrıl jelentett királyi parancsra Petrus de 
Bewn királyi ember feria quarta proxima post dominicam Ramispalmarum [1484. ápr. 14.] tett eljárása után annak tizedik napján 
[1484. ápr. 23.] zárt formában a gyıri káptalan [DL 103893 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül)]. 
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753.) 1484. május 4. (196.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Nyéki Tamás fia Ulrik a Pozsony megyei Nyék birtokban levı teljes birtokrészét és 
nemesi telkét a részletesen felsorolt szántóföldekkel, rétekkel és erdıkkel együtt [...]édi Tamásnak, Péternek, 
Kelemennek és Sebestyénnek százhuszonöt magyar forintért elzálogosította. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 36320 (Lymbus, Gyulafehérvár). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Ulricus filius 
Thome de Nyek onera et quelibet gravamina quorumlibet fratrum, proximorum consanguineorumque suorum in 
et super se assumendo coram nobis personaliter constitutus sponte et libere per eundem confessum extitit pariter 
et relatum in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam suis necessitatibus ipsum ad presens summe urgentibus 
evitandis totalem porcionem suam possessionariam simul cum quadam sessione sua nobilitari, in qua ad presens 
specialem faceret et haberet residenciam, omnino in possessione Nyek predicta, in comitatu Posoniensi 
existentes habitas simul cum cunctis earundem utilitatibus, puta terris arabilibus hic ordinatim conscriptis et 
ordinatis — et primo duo iugera penes limitem in terra Paphyda, penes terras Valentini Porkolab a parte 
orientali, item iuger in eadem Paphyda penes terras Ambrosii Palphy a parte orientali, item in Homorw tria 
iugera terrarum penes terras dicti Valentini Porkolab similiter a parte orientali, item in Thelek triaa iugera 
terrarum, item in Symagalcha unum iuger penes terras Iacobi Heer, item in eadem Symagalcha medium iuger 
penes terras eiusdem Iacobi Heer, item in loco Agkayewe tria iugera, media terrarum penes terras Orleh 
Iohannis, item in eodem ambitu a parte aquilonari medium iuger terre, item in Fornord unum iuger cum medio 
penes invicem penes terras Ambrosii Palphy, item in Keweches in terra Forrad medium iuger penes terras Orleh, 
item in Baanfred medium iuger terre penes terras Valentini Porkolab, item in Mezesfewlde medium iuger penes 
terras Mathis Wegh, item in Janoshydaelwed tria iugera terrarum, que cum finibus eorum tendunt ad terram 
Ianoshyda, item in eodem ambitu tria media iugerum seorsum penes terras Orleh Iohannis et Ambrosii Palphy, 
item in Kekenzeg unum cum medio penes terras Valentini Porkolab, item in eodem loco Kekenzeeg iterum 
unum iuger cum medio penes terras Ambrosii Palphy, item in eodem ambitu medium iuger penes terras Orleh 
Iohannis, item in loco Althalyaw unum iuger, item retro Gombasag duo iugera penes terras Orlch Iohannis, item 
inter Manthakewz tria iugera terrarum penes terras Iacobi Heer, item in eadem Manthakewz unum iuger terre, 
quod cum fine suo tendit ad terras Iacobi Heer, item supra Manthakewz unum iuger penes terras Orlch Iohannis 
predicti, item super eandem similiter unum iuger in dicta Manthakewz, item in Fenesara unum iuger, item retro 
Gombasagh unum iuger penes terras Valentini Porkolab —, necnon fenetis seu pratis — item unum fenetum in 
loco Darwastho vocato ad viginti quatuor falcastra se extendens, item retro Gombasagh ad octo falcastra se 
extendens, item in loco Zylathzegre similiter ad octo falcastra, item in loco Lohaldako ad viginti quatuor 
falcastra, item in loco Barzaswamja ad octo falcastra se extendens habitis — item silvis in locis Syrsara et 
Chylagalcza, necnon Zygeth valde densosis, in qua arbores tremule existant vocatis, item virgultis in locis 
Hydegkwthzygeth penes virgultum Valentini Porkolab a parte orientali, item infra dictas arbores tremularum 
unum virgultum, item in Fekethewnad quintam partem silve divisionalis penes silvam Iohannis Byro a parte 
meridionali, item aliam in Baarch, partem scilicet suam divisionalem penes silvam Orleh Iohannis a parte 
inferiori existentes et habitas ac aliis quibusvis utilitatibus, videlicet pecorum pascuis, campis, nemoribus, 
rubetis, spinetis, aquis, fluviis aquarumque decursibus, piscinis, piscaturis, stagnis, lacubus, molendinis et locis 
molendinorum, arundinetis et generaliter quarumlibet utilitatum integritatibus universis, quovis nominis 
vocabulo vocitantur, ad dictas totalem porcionem possessionariam et [session]em nobilitarem spectantibus et 
pertinere debentibus nobilibus Thome, Petro, Clementi, Sebastiano [filiis] Benedicti de [...]eed [... centum et 
vi]ginti quinque florenis auri puri Hungaricalibus plene et integre ab eisdem receptis et levatis usque tempus 
redempcionis pignori [...] dictas totalem porcionem possessionariam et sessionem nobilitariam [...] prescriptis 
universis utilitatibus pacifice et quiete possideat et teneat ac [...] perfungeret, necnon utilitates et fructus percipiat 
ita, quod ullo unquam tempore vita sua durante eundem Ulricum molestare vel [...] valeant quoquomodo, tandem 
eo mortuo solum vigore presencium in dictas totales porciones possessionarias et sessionem nobilitarem suas ac 
in earundem utilitates, quo supra, conscriptas tituli pignoris condescendere possint et valebuntur; hoc eciam 
interiecto, quod si temporum in processu dictus Ulricus filius Thome vivente [...] facultatem habuerit redimendi, 
extunc prefati Thomas, Petrus, Clemens et Sebastianus ac eorundem heredes prefatas totalem porcionem 
possessionariam, necnon sessionem nobilitarem suas una cum prelibatis utilitatibus, rehabitis prius dictis centum 
et viginti quinque florenis auri puri absque et exclusa aliarum rerum extimacione sine aliquali controversia et 
difficultate remittere et resignare debeant et teneantur, ubi vero post decessum seu mortem dicti Ulrici quipiam 
fratrum consanguineorumque suorum a prenominatis Thoma, Petro, Clemente et Sebastiano aut eorundem 
heredibus prescriptas totalem porcionem possessionariam et sessionem nobilitarem suas cum earundem 
utilitatibus ad se redimerent vel redimere possent et valerent, modo simili iidem Thomas, Petrus etc. ac 
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eorundem heredes easdem totales porciones possessionarias et sessionem nobilitarem cum earum pertinenciis, 
rehabitis tamen prius et receptis predictis centum et viginti quinque florenis auri puri consimiliter omni rerum 
estimacione exclusa aliaque sine difficultate remittere et resignare debeant et teneantur; asserendo nichilominus 
prefatus Ulricus iam dictos Thomam, Petrum, Clementem et Sebastianum, necnon eorundem heredes universos 
infra tempus redempcionis earundem in pacifico dominio conservare contra quosvis impetitores et actores 
illegittimos propriis laboribus et expensis harum nostarum litterarum vigore et testimonio presencium mediante. 
Datum feria tercia proxima ante festum Beati Iohannis ewangeliste ante portam Latinam, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo quarto. [1484. máj. 4.] 
 
a Utána kihúzva: media. 
 
 

754.) 1484. május 23. (197.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Becséri Péter fia János, valamint Bajnai Both Ambrus, András és János eltiltja 
Mátyás királyt a Komárom megyei Szentmihály és Vigmán birtokok eladományozásától, Orbán gyıri püspököt 
pedig azok elfoglalásától. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. Hrvatski Drzavni Arhiv, Obitelj Draskovich: Archivum Maius 56 22 (DF 233377). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Dionisius 
Berenche de Rakos in personis nobilium Iohannis filii condam Petri de Becher, item Ambrosii, Andree et 
Iohannis Both dicti de Baynan nostri veniens in presenciam, serenissimum principem, dominum Mathiam Dei 
gracia regem Hungarie, Bohemie etc., dominum nostrum graciosissimum a donacione, collacione, perpetuacione 
quarundam duarum possessionum Zenthmihal et Wygman vocatarum, omnino in comitatu Komaroniensi 
existencium et habitarum, item reverendum dominum Urbanum electum et confirmatum ecclesie Iauriensis et 
alios quoslibet ab impetracione, occupacione, detencione, conservacione, apropriacione, usu fructuum et 
quarumlibet utilitatum percepcione seu percipi factione, sibi ipsis statui factione seque in dominium earundem 
intromissione qualitercunque factis vel fiendis, nominibus et in personis, quorum supra, prohibuit contradicendo 
et contradixit inhibendo publice et manifeste coram nobis vigore et testimonio presencium mediante. Datum die 
dominico proximo ante festum Beati Urbani pape, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo 
quarto. [1484. máj. 23.] 
 
 

755.) 1484. július 20. (198.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Gyır megyében, ahol 
Orbán gyıri püspök, valamint Jánosfi Bálint és Antalfi Ágoston szapi nemesek panaszát Hédervári Miklós és 
Osvát zámolyi, szabadi, medvei, rárói, asványi, csanádi, dunaszegi, szentpáli és ladoméri jobbágyainak Szap 
illetve Nyárád birtokokon elkövetett hatalmaskodásairól igaznak tudta meg, a Héderváriakat pedig megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 103897 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro reverendo 
domino Urbano electo et confirmato ecclesie Iauriensis et aliis intrascriptis contra Nicolaum de Hederwara et alios intrascriptos ad terminum 
intranominatum inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Bohemie etc. regi, domino eorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum perpetua cum 
fidelitate. Vestra noverit serenitas nos litteras vestras inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis preceptorie 
loquentes et directas honore et reverencia, quibus decuit, recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis fidelium nostrorum, reverendi domini 
Urbani electi et confirmati ecclesie Iauriensis ac nobilium Valentini Ianosfy et Augustini Anthalfy dicti de Zap, 
quomodo circa festum Penthecostes proxime preteritum [1484. jún. 6.] Thomas Litteratus de Kacha, Blasius 
de Bar et Nicolaus Kozma de Hederwara ex consensu et voluntate magnificorum Nicolai et Osualdi de 
Hederwara, assumptis secum Iohanne Magno, Thoma et Stephano Zarka, Francisco Magno, Gallo Chanady, 
Nicolao Hederwary, Benedicto Wayas, Matheo Thar, Dominico et Emerico Berkes, Petro et Blasio Gergel, 
Symone Zabo, Dominico, Emerico et Petro Thorak, Blasio Chanady, Emerico Alch, Philippo Santha, Dominico 
Kerthes, Benedicto similiter Kerthewz, Paulo, Matheo et Thoma Nywly, Iohanne Anthal, Gregorio Magno, 
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Nicolao Gallo et Blasio Echy, Laurencio Zabo, Blasio et Gregorio Dalos, Dominico Magno, Thoma Kanthor, 
Gregorio Bathy, Blasio et Augustino Maysa, Iohanne Kalman et altero Iohanne filio eiusdem, Thoma Madaraz, 
Paulo Zarway, Emerico Morocz, Iacobo Alfewldy, Iohanne Sos, Gallo similiter Sos, Anthonio Lewryncz, 
Iohanne Chungo, Gallo Zabo, Thoma Lewryncz, Ambrosio Raro, Francisco Parvo, Gregorio Rochos, Nicolao 
similiter Rochos, Iohanne Lowaz, Petro Zabo, Iohanne Zantho, Paulo Demether, Petro Swri, altero Petro Cheer, 
Andrea Wyd, Mathia Gyan, Anthonio Byro, Emerico et Sebastiano Bodo, Clemente Keczew, Iohanne Molnar, 
Stephano Thaar, Benedicto Weres, Fabiano Zapy, Andrea Magno, Egidio Kechey, Stephano et Petro Fekethe, 
Laurencio et Petro Sebesthyen, Demetrio et Alberto Dalos, Petro Sebesthyen, Gaspar, Dominico, Iohanne et 
Emerico Maysa, Iohanne Bak, Leonardo Zabo, Iacobo Zely, Benedicto, Urbano et Matheo Sartore, Nicolao Ban 
et altero Nicolao Zarway iobagionibus et familiaribus eorundem Nicolai et Oswaldi de Hederwara in 
possessionibus Zamoly, Zabady, Medwe, Raro, Aswan, Chanad, Dwnazegh, Zenthpal et Ladamer vocatis 
commorantibus, omnino in comitatu Iauriensi existentibus habitis, armatis manibus et potenciariis ad domum et 
curiam proprias ipsius Valentini exponentis in possessione Zap vocata, in comitatu Iariensi existentes habitas 
ibique eundem Valentinum exponentem ad mortem querendo et nisi idem Valentinus exponens se precavere 
valuisset, eundem ibidem nece miserabili interimere voluissent; hiis non contenti iidem familiares et iobagiones 
ipsorum dictorum Nicolai et Oswaldi de Hederwara ad molendinum eiusdem Valentini exponentis in fluvio 
Danubii decurrens navigando ibique unam navem circa molendinum ligatam discecando et asportando ac, quo 
ipsorum placuisset \voluntati/, fecissent; et quod tempore in predicto iidem Nicolaus et Oswaldus \de Hederwara/ 
missis et destinatis familiaribus et iobagionibus eorundem prescriptis similiter armatis et potenciariis manibus ad 
possessionem Zaap predictam 〈irruendo〉 ibique duos equos ipsius Augustini exponentis de propria sua terra, 
intra metas eiusdem possessionis Zaap predicta, in dicto comitatu Iaurensi existenti habite asportando, quo 
ipsorum placuisset voluntati, fecissent; ceterum tempore in iam dicto prefati Nicolaus et Oswaldus de Hederwara 
simili modo missis et destinatis familiaribus et iobagionibus eorundem predictis similiter armatis et potenciariis 
manibus ad possessionem Nyarad, in comitatu Iauriensi predicto existentem habitam ibique rethe sagenarum, in 
Danubio existentes particulatim descecando ac Benedictum Weres, Nicolaum Kewldews, Stephanum Zamoly et 
Thomam de Andocz iobagiones prefati electi et confirmati ecclesie Iauriensis exponentis ac Iohannis et Blasii 
Philep dicti, fratrum eiusdem ad domos eorum proprias insequendo et nisi iidem se precavere valuissent, eosdem 
ibidem nece miserabili interimere voluissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum 
exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Iohannes de Ewrken aut Petrus de Bewn vel Iohannes 
de eadem Bewn sin Thomas Baychy de Zenthwyd aliis absentibus homo noster scita prius premissorum mera 
veritate, prefatum Nicolaum de Hederwara et alios prescriptos ad tricesimum secundum diem diei evocacionis 
exhinc fiende computando contra annotatos exponentes nostram personalem evocet in presenciam, racionem de 
premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, prenominatos vero 
iobagiones et familiares ipsorum eisdem statuere committendo, insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in 
predicto coram dicta nostra personali presencia compareant prescriptosque eorum iobagiones et familiares 
statuant sive non, eadem ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, quod iuri videbitur expediri. Et 
post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum evocatorum et statui commissorum 
nominibus terminum ad predictum eidem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, feria tercia 
proxima post festum Visitacionis Beate Marie Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo 
quarto. [1484. júl. 6.] 
 Nos itaque mandatis ipsius vestre serenitatis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
prenominato Iohanne de Ewrken homine vestro nostrum hominem, videlicet religiosum virum, fratrem 
Emericum sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio 
fidedignum duximus destinandum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis consona voce retulerunt, quod ipsi in 
festo Divisionis Apostolorum proxime preterito [1484. júl. 15.] in predicto comitatu Iauriensi simul 
procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus eiusdem 
comitatus hominibus palam et occulte \de prenarratis/ diligenter inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum singula sic et suo modo facta fuisse et perpetrata extitisse rescivissent, prout vestre dictum 
extitisset serenitati et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Habitaque 
huiusmodi inquisicione idem homo vestre serenitatis prefato nostro protestimonio presente eodem die prefatos 
magnificos Nicolaum et Oswaldum de Hederwara in possessione Zabady vocata, quemlibet videlicet eorum 
porcionibus, utputa eorum possessionariis, in eadem habitis contra annotatos Urbanum electum et confirmatum 
ecclesie Iauriensis ac nobiles Valentinum Ianosfy et Augustinum Anthalfy de Zaap exponentes ad tricesimum 
secundum diem \diei execucionis premisse/ [1484. aug. 15.] vestram personalem evocasset in presenciam, 
racionem de premissis reddituros efficacem, prenominatos eciam iobagiones et familiares eorundem eisdem 
statuere committendo insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi termino in predicto coram ipsa vestra personali 
presencia compareant dictosque iobagiones et familiares ipsorum statuerent sive non, eadem ad partis 
comparentis instanciam id faceret in premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die diei inquisicionis, 
evocacionis et insinuacionis prenotatarum, anno Domini supradicto.1 [1484. júl. 20.] 
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Hátán: Pro a(ctore) Paulus Litteratus de Iaurino cum iudicis curie. Non. Iauriensi. LXXXVIII iobagiones. Assignata est. 
 
1 Ugyanerrıl jelentett királyi parancsra a Thomas Baychy de Zenthwyd királyi ember által feria secunda proxima post festum Ad Vincula 
Sancti Petri apostoli [1484. aug. 2.] tett vizsgálat után, annak ötödik napján [1484. aug. 6.] zárt formában a gyıri káptalan [DL 
103899 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül)], valamint a Martinus de Ewrke szolgabíró által feria quinta proxima in festo Divisionis 
Apostolorum [1484. júl. 15.] tett vizsgálat után sabatho proximo ante festum Ad Vincula Sancti Petri [1484. júl. 31.] zárt formában 
Gyır megye [DL 103898 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül)]. 
 
 

756.) 1484. szeptember 23. (199.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára tudományvételt tartott Gyır megyében, ahol 
Nagylucsei Orbán gyıri püspök, valamint testvérei, Balázs és János panaszát Hédervári Miklós és Osvát 
zámolyi, szabadi, medvei, rárói, ásványi, csanádi, dunaszegi, szentpáli és ladoméri jobbágyainak Nyárádon és 
Felsıszapon elkövetett hatalmaskodásáról igaznak tudta meg és az alpereseket a király elé megidézte. 
 
Papír (transversata), hátán zárópecsét töredéke. DL 107599 (Csánki hagyaték). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro reverendo 
domino Urbano electo et confirmato ecclesie Iauriensis et aliis intrascriptis contra magnificum Nicolaum de Hederwara et alios intrascriptos 
ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Bohemie etc. regi, domino ipsorum graciosissimo 
conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum perpetua cum 
fidelitate. Vestra noverit serenitas nos litteras vestras inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis precipiendo 
loquentes et directas honore et reverencia, quibus decuit, recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini 
Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Exponitur nobis in personis fidelis nostri, reverendi domini Urbani 
electi et confirmati ecclesie Iauriensis ac egregiorum Blasii et Iohannis de Naghlwche, fratrum eiusdem 
carnalium, necnon nobilium Valentini, Ambrosii et Augustini de Felsewzap, quomodo in anno, cuius iam quarta 
instaret revolucio, providi Iohannes Magnus, Thomas et Stephanus Zarka, Franciscus Nagh, Gallus Chanady, 
Nicolaus Hederwary, Benedictus Wayas, Thomasa Thar, Dominicus et Emericus Berkes, Petrus et Blasius 
Gergel, Symon Zabo, Dominicus, Emericus et Petrus Tharak, Blasius Chanadi, Emericus Alch, Philippus Santha, 
Dominicus Kerthes, Benedictus Kerthes, Paulus, Matheus et Thomas Nywly, Iohannes Anthal, Gregorius Nagh, 
Nicolaus, Gallus et Blasius Echy, Laurencius Zabo, Blasius et Laurencius Dalos, Dominicus Nagh, Thomas 
Kanthor, Gregorius Bachy, Blasius et Augustinus Maysa, Iohannes Kalman, Iohannes filius eiusdem, Thomas 
Madaras, Paulus Zarway, Emericus Marocz, Iacobus Alpheldi, Iohannes et Gallus Sos, Anthonius Lewryncz, 
Iohannes Chambo, Gallus Zabo, Thomas Lewryncz, Amrosius Raro, Franciscus Kys, Gregorius Koczar, 
Nicolaus similiter 〈Koczar〉, Iohannes Lowaz, Petrus Zabo, Iohannesb Zantho, Paulus Demeter, Petrus Swly, 
Petrus Cheer, Andreas Wyd, Mathias Gyan, Anthonius Byro, Emericus et Sebastianus Bodo, Clemens Kechey, 
Iohannes Molnar, Stephanus Thar, Benedictus Weg, Fabianus Zapi, Andreas Nagh, Egidius Kechey, Stephanus 
et Petrus Fekethe, Laurencius et Petrus Sebesthyen, Demetrius et Albertus Dalos, Petrus Sebesthyen, Gaspar, 
Dominicus, Iohannes et Emericus Maysa, Iohannes Bak, Leonardus Zabo, Iacobus Seby, Benedictus, Urbanus et 
Mathias Zabo, Nicolaus Bay et Nicolaus Zarway iobagiones et familiares magnificorum Nicolai et Osualdi de 
Hederwara in possessionibus Zamol, Zabady, Medwe, Raro, Aswan, Chanad, Dwnazeg, Zenthpal et Ladomer 
vocatis commorantes ex commissione et consensu eorundem Nicolai et Osualdi, dominorum ipsorum manibus 
armatis ad territorium possessionis ipsorum domini Urbani et fratrum suorum Nyarad vocate, in comitatu 
Iauriensi habite irruendo de fluvio Danubii, iuxta eandem possessionem territorio in predicto decurrenti unam 
sportam sew conservatorium, kaas vocatam, pro conservacione piscium factam, piscibus eorundem domini 
Urbani et fratrum suorum resertam deportassent et, quo eorum placuisset voluntati, fecissent potencia mediante; 
et quod circa festum Assumpcionis Beate Marie Virginis proxime preteritum [1484. aug. 15.] dictus Thomas 
Kanthor iobagio ipsius Nicolai de Hederwara ac Gallus Zabo, Albertus Lowaz, Petrus Kys et Petrus Cheg 
familiares dicti Osualdi de Hederwara ceterique nonnulli iobagiones eorundem similiter de commissione et 
instigacione dictorum dominorum ipsorum consensuque et consilio Nicolai Kozma, Thome Litterati 
castellanorum de Hederwara armatis manibus ad dictum territorium prefate possessionis Nyarad irruendo ibique 
quosdam Michaelem Borsay, Michaelem Was, Michaelem Zarway et Petrum Feyte iobagiones ipsorum domini 
Urbani et fratrum suorum in eadem Nyarad commorantes in littore Danubii, territorio in eodem cum hamis 
piscantes repertos diris verberum plagis affecissentc et pisces prensos ac secures eorundem ab eisdem violenter 
recepissent et, quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent potencia mediante; preterea in vigilia dicti festi 
Assumpcionis Marie proxime preteriti [1484. aug. 14.] Gregorius et Demetrius Dalos, Albertus filius 
eiusdem Demetrii ac Gallus Echy aliique plures iobagiones dictorum Nicolai et Osualdi de Hederwara in 
possessione Kysmedwe residentes ad territorium possessionis Felsewzap predicte veniendo ibique piscinam 
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dictorum Valentini, Ambrosii et Augustini exponencium Zathon, alio nomine Dwnazakadek vocatam, in eodem 
territorio habitam piscassent ipsumque Valentinum, eosdem ab huiusmodi piscacione inhibentem, nisi eidem 
defensio familiariorum suorum affuisset, ibidem interimere voluissent potencia mediante in preiudicium et 
dampnum dictorum exponencium valde magnum. Super quo fidelitati vestre firmiter precipiendo mandamus, 
quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Thomas Babothy de Felsewfalw aut 
Iohannes de Ewrken vel Stephanus Litteratus Zekel de Zap sin Paulus Loranth de Nema sew Petrus de Bewn 
aliis absentibus homo noster scita prius premissorum mera veritate evocet prefatos Nicolaum et Osualdum de 
Hederwara contra annotatos exponentes ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturas [1484. okt. 
6.] nostram personalem in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret 
inter ipsos, non obstante, prenominatos familiares et iobagiones ipsorum Nicolai et Osualdi eisdem statuere 
committendo, insiniando ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in eisdem coram ipsa nostra personali presencia 
compareant et dictos eorum familiares et iobagiones statuant sive non, eadem ad partis comparentis instanciam 
id faciet in premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et 
insinuacionis seriem cum evocatorum et statui commissorum nominibus octavas ad predictas eidem nostre 
personali presencie fideliter rescribatis. Datum Bude, in festo Beati Egidii abbatis, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo quarto. [1484. szept. 1.] 
 Unde nos mandatis ipsius vestre serenitatis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum prefato 
Paulo Loranth de Nema homine vestre serenitatis nostrum hominem, videlicet religiosum fratrem, Sebastianum 
sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissa fideliter peragenda nostro pro testimonio fidedignum 
duximus destinandum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsid sabbato proximo 
post festum Exaltacionis Sancte Crucis proxime preterito [1484. szept. 18.] in predicto comitatu Iauriensi 
simul procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, nobilibus videlicet et ignobilibus eiusdem 
comitatus hominibus palam et occulte de prenarratis diligenter inquirendo omnia premissa et quevis 
premissorum singula sic et suo modo facta fuisse et perpetrata extitisse rescivissent, prout vestre dictum 
extitisset serenitati et quemadmodum tenor litterarum vestrarum per omnia contineret prescriptarum. Habitaque 
huiusmodi inquisicione idem homo vestre serenitatis prefato nostro testimonio presente eodem die prefatos 
Nicolaum et Osualdum de Hederwara, de porcionibuse utputa eorum possessionariis, in possessione Medwe 
habitis contra annotatos reverendum dominum Urbanum electum et confirmatum ecclesie Iauriensis ac egregios 
Blasium et Iohannem de Naghlwche fratres eiusdem, necnon nobiles Valentinum, Ambrosium et Augustinum de 
Felsewzap exponentes ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturas [1484. okt. 6.] vestram 
personalem evocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret 
inter ipsos, non obstante, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram ipsa vestra personali 
presencia compareant et dictos eorum familiares et iobagiones statuant sive non, eadem ad partis comparentis 
instanciam id faciet in premissis, quod iuri videbitur expediri. Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis et 
insinuacionis prenotatarum, anno Domini supradicto. [1484. szept. 23.] 
 
Hátán: Pro a(ctore) Paulus Litteratus de Iaurino cum iudicis curie. Non. Iauriensi. Assignata est. 
 
a Utána kihúzva: Thoth.     b Utána kihúzva: Zabo.     c Utána kihúzva: potencia mediante.     d Utána kihúzva: in festo.     e Utána kihúzva: 
ipsorum. 
 
 

757.) 1484. szeptember 26. (200.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére tudományvételt 
tartott Gyır megyében, ahol Hédervári Osvát panaszát, amely szerint ügyvédje, Szapi Bálint az általa neki át-
adott jogbiztosító okleveleket részben ellenségei kezéhez szolgáltatta, részben magánál tartja, igaznak tudta meg 
és Szapit a király elé megidézte. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 103902 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül). Külzet:  Domino regi. Pro Valentino de Zaap contra egregium 
Osualdum de Hederwara ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Bohemie, \Dalmacie, Croacie/ etc. regi, domino 
ipsorum graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia 
devotarum perpetua cum fidelitate. Vestra noverit serenitas nos litteras viri magnifici, domini comitis Stephani 
de Bathor iudicis curie vestre inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis amicabiliter loquentes et directas 
honore, quo decuit, recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona egregii Osualdi de Hederwara, quomodo ipse alias 
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Valentino de Zaap, tanquam procuratori et directori causarum et litium suarum, de cuius fide et fidelitate 
confisus, nonnullas suas litteras instrumentales ac privilegiales causalesque, factum iurium suorum 
possessionariorum tangentes et concernentes in defensionem eorundem iurium suorum dedisset et assignasset, 
qui quidem Valentinus, nescitur quo maligno ductus spiritu, postposita fidelitate, quam dicto exponenti in 
obsequendum sibi iure iurando sinceriter servare promiserat, certas litteras dicti exponentis, privilegiales scilicet 
et causales in preiudicium periclitacionemque et derogamen iuris eiusdem manibus alienis, presertim 
nonnullorum adversariorum dicti exponentis tradidisset et ab eodem alienasset, quasdam vero aput se retinendo 
eidem exponenti ad sepissimas eiusdem repeticiones reddere hactenus minime curasset, nec curaret eciam modo 
erga se conservando potencia mediante in preiudicium et dampnum dicti exponentis valde magnum. Super quo 
vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatinus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Petrus de Ewrken aut Osualdus filius eiusdem vel Thomas Baych de Zenthwyd sin 
Georgius de Koromzo sew Iob sive Iohannes de eadem neve alter Iohannes nam Paulus de Bedege aliis 
absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate prefatum Valentinum de Zaap contra annotatum 
exponentem ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturas [1484. okt. 6.] regiam evocet in 
presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, 
insinuando ibidem eidem, ut sive ipse octavis in predictis coram dicto domino nostro rege compareat sive non, 
idema ad partis comparentis instanciam id faciet in premissis, quod iuri videbitur expedire. Et post hec huiusmodi 
inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum evocati nomine octavas ad predictas, ut fuerit expediens 
dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, feria secunda proxima ante festum Nativitatis Beate 
Marie Virginis, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto. [1484. szept. 6.] 
 Unde nos peticionibus prefati domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre satisfacere 
volentes, ut tenemur, una cum prefato Osualdo filio Petri de Ewrken homine vestro nostrum hominem, videlicet 
religiosum fratrem, Valentinum sacerdotem, socium nostrum conventualem, unum ex nobis ad premissa fideliter 
peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis 
concorditer retulerunt, quod ipsi in festo Beati Mathei apostoli et ewangeliste proxime preterito [1484. szept. 
21.] in predicto comitatu Iauriensi simul procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, 
nobilibus videlicet et ignobilibus eiusdem comitatus hominibus palam et occulte de prenarratis diligenter 
inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et suo modo facta fuisse et perpetrata extitisse 
rescivissent, prout dicto domino comiti Stephano de Bathor dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarumb 
eiusdem per omnia contineret prescriptarum. Factaque huiusmodi inquisicione idem homo vestre serenitatis 
prefato nostro testimonio presente eodem die memoratum Valentinum de Zaap de porcione sua possessionaria, in 
eadem habita contra annotatum Osualdum de Hederwara exponentem ad octavas festi Beati Michaelis archangeli 
nunc venturas [1484. okt. 6.] vestram evocasset in presenciam, racionem de premissis redditurum efficacem 
litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuassetque ibidem eidem, ut sive ipse octavis in 
predictis coramc vobis compareat sive non, vos ad partis comparentis instanciam id facietis in premissis, quod 
iuri videbitur expediri. Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis prenotatarum, anno 
Domini supradicto. [1484. szept. 26.] 
 
a Alatta kihúzva: eadem.     b Utána kihúzva: vestre.     c Utána kihúzva: ipsa. 
 
 

758.) 1484. szeptember 26. (201.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére tudományvételt 
tartott Gyır megyében, ahol Hédervári Osvát panaszát Budai Bálint és társainak Ásvány, Medve és Bedeg birto-
kokon elkövetett hatalmaskodásairól igaznak tudta meg és az alpereseket a király elé idézte. 
 
Papír (transversata), hátán zárópecsét töredéke. DL 107600 (Csánki-hagyaték). Külzet:  Domino regi. Pro Valentino Buday et Ambrosio filio 
Iohannis Pethke de Zaap ac aliis intrascriptis contra egregium Osualdum de Hederwara ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc 
venturas inquisicionis, evocacionis et insinuacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Bohemie, \Dalmacie, Croacie/ etc. regi, domino 
eorum graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum 
perpetua cum fidelitate. Vestra noverit serenitas nos litteras viri magnifici, domini comitis Stephani de Bathor 
iudicis curie vestre inquisitorias, evocatorias et insinuatorias nobis amicabiliter loquentes et directas honore, quo 
decuit, recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in persona egregii Oswaldi de Hederwara, quomodo a quatuor 
annis continue post sese elapsis Valentinus Buday ac Ambrosius filius Iohannis Pethke, Stephanus Litteratus, 
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Matheus Iosa, Blasius similiter Iosa, alter Blasius Anthonii, Petrus Banko, Iohannes filius Morocz, Petrus et 
Matheus filii Andree, Paulus Echy, Demetrius filius eiusdem, Philippus Banko ac Dominicus et Andreas filii 
eiusdem, Symon Bycher, Augustinus filius Chyne, Christoforus Molnar et Emericus filius Iohannis Fodor de 
Zaap ex consilio et voluntate Blasii filii Petri de Baych ac Thome Babothy certum fluvium Danubii, intra metas 
porcionum possessionariarum, in possessionibus Aswan ac utrisque Medwe vocatis decurrentem, necnon 
quasdam piscinas ipsius exponentis inter veras metas dictarum possessionum, in comitatu Iauriensi existencium 
habitarum et adiacencium depiscassent depiscarique non cessarent eciam modo, in quibus dicto exponenti 
trecentorum florenorum auri dampna intullissent; preterea in anno, cuius iam quinta instaret revolucio annualis 
Valentinus Buday modo simili ex consilio et voluntate, quorum supra, quoddam vadum sive transitum navalem 
in predicto fluvio Danubii, in facie dicte possessionis Zaap decurrenti contra omnem annuenciam et 
concessionem regiam preiudiciumque iuris et vadi dicti exponentis, in eodem fluvio Danubii in facie 
possessionisa ipsius exponentis Bedegh vocate, in dicto comitatu Iauriensi existenti et decurrenti ab antiquo 
instituti et possessi propria sua auctoritate instituisset et ordinasset per hocque prefato exponenti iam 
quadringentorum florenorum auri dampna intullissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dicti 
exponentis valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatinus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente Petrus de Ewrken aut Osualdus filius eiusdem vel 
Thomas Baych de Zenthwyd sin Georgius de Koromzo sew Iob sive Iohannes de eadem neve alter Iohannes nam 
Paulus de Bedege aliis absentibus homo regius scita prius premissorum mera veritate prefatos Valentinum Buday 
et Ambrosium filium Iohannis Pethke de Zaap et alios supradictos contra annotatum exponentem ad octavas festi 
Beati Michaelis archangeli nunc venturas [1484. okt. 6.] regiam evocet in presenciam, racionem de premissis 
reddituros efficacem litis pendencia, si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuando ibidem eidem, ut sive ipsi 
octavis in predictis coram dicto domino nostro rege compareat sive non, idem ad partis comparentis instanciam 
id faciet in premissis, quod iuri videbitur expediri. Et post hec huiusmodi inquisicionis, evocacionis et 
insinuacionis seriem cum evocatorum nominibus octavas ad predictas, ut fuerit expediens dicto domino nostro 
regi fideliter rescribatis. Datum Bude, feria secunda proxima ante festum Nativitatis Beate Marie Virginis, anno 
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto. [1484. szept. 6.] 
 Unde nos peticionibus ipsius domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre satisfacere 
volentes, ut tenemur, una cum prefato Osualdo filio Petri de Ewrken homine vestro nostrum hominem, videlicet 
religiosum fratrem, Valentinum sacerdotem, socium nostrum conventualem, unum ex nobis ad premissa fideliter 
peragenda nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis 
concorditer retulerunt, quod ipsi in festo Beati Mathei apostoli et ewangeliste proxime preterito [1484. szept. 
21.] in predicto comitatu Iauriensi simul procedendo ab omnibus, quibus decens et opportunum fuisset, 
nobilibus videlicet et ignobilibus eiusdem comitatus hominibus palam et occulte de prenarratis diligenter 
inquirendo omnia premissa et quevis premissorum singula sic et suo modo facta fuisse et perpetrata extitisse 
rescivissent, prout dicto domino comiti Stephano de Bathor dictum extitisset et quemadmodum tenor litterarum 
ipsius per omnia contineret prescriptarum. Factaque huiusmodi inquisicione idem homo vestre serenitatis prefato 
nostro testimonio presente eodem die prefatos Valentinum Budayb et Ambrosium filium Iohannis Pethke, 
Stephanum Litteratum, Matheum Iosa, Blasium similiter Iosa, alterum Blasium Anthonii, Petrum Banko, 
Iohannem filium Morocz, Petrum et Matheum filios Andree, Paulum Echy, Demetrium filium eiusdem, 
Philippum Banko ac Dominicum et Andream filios eiusdem, Symonem Bycher, Augustinum filium Chyne, 
Christoforum Molnar et Emericum filium Iohannis Fodor de Zaap de porcionibus ipsorum possessionariis in 
eadem Zaap habitis, item Blasium filium Petri de Baych de porcione sua possessionaria in possessione 
NaghBaych habita, item Thomam Babothy de porcione sua possessionaria in possessione Refalw habita contra 
annotatum Osualdum de Hederwara exponentem ad octavas festi Beati Michaelis archangeli nunc venturas 
[1484. okt. 6.] vestram evocasset in presenciam, racionem de premissis reddituros efficacem litis pendencia, 
si qua foret inter ipsos, non obstante, insinuasset ibidem eisdem, ut sive ipsi octavis in predictis coram vobis 
compareat sive non, vos ad partis comparentis instanciam id faceretis in premissis, quod iuri videretur expediri. 
Datum sexto die diei inquisicionis, evocacionis et insinuacionis prenotatarum, anno Domini supradicto. [1484. 
szept. 26.] 
 
a Utána kihúzva: Zaap.     b Utána kihúzva: de Zaap. 
 
 

759.) 1485. augusztus 26. után (202.) 
 
Báthori István országbíró kéri a pannonhalmi konventet, hogy a Gyallai Konkoly család jobbágyai és familiári-
sai által több marcelházi és véki nemes ellen Véken és Abán elkövetett hatalmaskodások ügyében tartson vizsgá-
latot. 
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Papír, hátán zárópecsét töredéke. Konkoly-Thege lt. 4 (DF 287738). Kiadása: GyTRF II. 247–250. (13). Külzet:  Amicis suis reverendis, 
conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie. Pro Michaele Posar de Marczelhaza et aliis infrascriptis inquisitoria. 
 
Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de Bathor 
iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. 
amiciciam paratam cum honore. Dicitur nobis in personis nobilium Michaelis, Georgii et Gaspar Posar dictorum 
de Marczelhaza ac Emerici Kezeg, Pauli Harcha et Ladislai Kyrthy de Wek, quomodo in anno, cuius iam fere 
tercia vel citra instaret revolucio, Stephanus Sandor de Gyalla ac Sigismundus filius eiusdem, Albertus, Clemens 
et Michael Konkoly, \Oswaldus/, necnon alter Michael frater eiusdem de dicta Gyalla ex consilio et voluntate 
nobilium dominarum Elene Stephani Sandor, Margarethe Alberti, Sophie Clementis consortum et Dorothee 
relicte condam Georgii Konkoly de predicta Gyalla, matris scilicet Michaelis predictorum per quosdam 
Stephanum Chwla, Iohannem, alterum Iohannem, Petrum \et Nicolaum/ Chender, Stephanum Sandor, Fabianum 
Alberti de Gyalla, Simonem Bogmay Clemetis et Stephanum Kyral Michaelis prefatorum familiares,a ignobiles 
scilicet et iobagiones in possessione Gyalla predicta commorantes, quoddam pratum seu fenile ipsorum 
exponencium \ad quinquaginta falcastra feni se extendencium/ intra veras metas possessionis Wek predicte, a 
parte pretacte possessionis Gyalla in comitatu Komaromiensi existentis adiacentis defalcari fenaque falcata in 
currus levari, quo ipsorum placuisset voluntati, asportarib et per hoc idem pratum pro se ipsis minus iuste et 
indebite occupari fecissent occupativeque tenerent et conservarent eciam modo; ceterum tempore in eodem 
dictus Stephanus Sandor et alii predicti ex consilio et inductione, quorum supra, per prefatos familiares ignobiles 
et iobagiones ipsorum certas particulas terrarum arabilium dictorum exponencium \ad centum iugera se 
extendencium/ intra metas prescripte possessionis Wek modo simili a parte dicte possessionis Gyalla 
adiacencium perarari et seminari et per hoc easdem terras arabiles pro se indebite viaque iuris sine omni occupari 
fecissent occupativeque tenerent easdem eciam de presenti; et quod circa festum Assumpcionis Beate Marie 
Virginis proxime preteritum [1485. aug. 15.] prefatus Stephanus Sandor et alii predicti \similiter/ ex consilio 
et voluntate nobilium dominarum predictarum assumptis secum familiaribus et iobagionibus ipsorum predictis, 
armatis manibus et potenciariis noctis in silencio ad domos et curias ipsorum exponencium in possessione Wek 
predicta, in predicto comitatu Komaroniensi existenti habitas irruendo ibique complures equos equaciales acc 
boves, necnon pecudes et pecora eorundem exponencium curiis eorum in predictis repertos et iumenta tam diris 
verberibus et vulnerum plagiis affecissent, ut ex huiusmodi verberibus et vulneribus multi ex eisdem obiissent, 
ipsos eciam exponentes, si domibus et curiis in eisdem invenire valuissent, nece miserabili interimissent; tandem 
in anno proxime preterito similiter dictus Stephanus Sandor aliique antedicti modo simili ex consilio et voluntate 
dominarum predictarum assumtis secum prefatis ipsorum familiaribus et iobagionibus, manibus armatis et 
potenciariis \dictas/ domos et curias quorumlibet exponencium predictorum invadendo ibique portis curiarum et 
ostiis domorum destructis et confractis certas litteras et litteralia instrumenta ipsorum exponencium, factum 
ipsius possessionis Wek tangencium et concernencium, aput manus dictorum Michaelis et Georgii exponencium 
habitas et existentes, necnon alias complures res et bona similiter eorundem exponencium tunc domibus et curiis 
in eisdem repertas et inventa abstulissent et, quo ipsorum placuisset voluntati, fecissent; demum tempore in 
eodem iam fatus Stephanus Sandor ac alii antedicti consimiliter ex consilio et voluntate qua[...] assumptis secum 
familiaribus et iobagionibus eorum predictis modo simili manibus armatis et potenciariis \ad/ quasdam piscinam 
Heryod et aquas piscaturam Sythwa [...] ipsorum Michaelis, Georgii et Gaspar exponencium intra metas predii 
eorundem Aba nuncupati accedendo ibique easdem contra annuenciam et voluntatem eorundem exponencium 
plerisque vicibusd \per se/ et per dictos familiares et iobagiones eorum depiscari fecissent, pisces complures in 
eisdem piscina et aqua piscatura prensos, quo voluissent asportassent, in quibus eisdem exponentibus 
quadringentorum florenorum auri dampna irrogassent; postremo circa festum Beate Margarethe virginis et 
martyris proxime preteritum [1485. júl. 13.] sepefatus Stephanus Sandor et alii predicti consimiliter ex 
consilio et voluntate dominarum predictarum modo simili assumtis secum familiaribus \et iobagionibus/ ipsorum 
sepedictis, manibus armatis et potenciariis ad quoddam pratum seu fenile predictorum Michaelis, Georgii et 
Gaspar exponencium intra dictas metas predicti predii ipsorum Aba vocati adiacentis accedendo ibique fena, in 
eodem prato germinata per eosdem familiares et iobagiones ipsorum defalcari fenaque falcata in currus levando, 
quo eorum placuisset voluntati, asportari fecissent, quo mediante eisdem exponentibus trecentorum florenorum 
auri dampna intulissent potencia mediante in preiudicium et dampnum dictorum exponencium valde magnum. 
Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittattis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Stephanus aut Iacobus Galfy vel Gregorius de Path sin alter Gregorius Beles seu 
Osualdus Werthy de KwrthaKezy sive Matheus de Werth neve Petrus Bykly nam Paulus \Was/ de Konkoly aliis 
absentibus homo regius ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, 
quam tandem dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, feria sexta proxima post festum Beati 
Bartholomei apostoli, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto. [1485. aug. 26.] 
 
a Utána kihúzva: scilicet.     b Utána kihúzva: fecissent.     c Alatta kihúzva: necnon.     d Utána kihúzva: depiscassent. 
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760.) 1485. november 11. (203.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Böki Bekes Mihály a Komárom megyei Ekelben levı két jobbágytelkét Ócsai Füssi 
Mihálynak tizenhat forintért zálogba adja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 46028 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Michale Bekes 
de Bewk coram nobis personaliter constitutus est confessus sponte in hunc modum, quomodo ipse pro 
quibusdam suis necessitatibus ipsum ad presens urgentibus evitandis quasdam duas sessiones suas iobagionales, 
in possessione Ekel vocata, in comitatu Komaroniensi existentes habitas, in quibus nunc in una Laurencius Thoth 
et alia Valentinus Buday moram protraherent simul cum omnibus utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, terris 
scilicet arabilibus cultis et incultis, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, rubetis, aquis aquarumque decursibus et 
generaliter cunctarum utilitatum integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem duas sessiones 
iobagionales de iure spectantibus et pertinere debentibus Michaeli filio condam Iohannis Fysy de Olcha pro 
sedecim florenis auri puri Hungaricalibus plene, ut dixit ab eodem habitis et levatis pignori obligasset, ymmo 
obligavit et impignoravit coram nobis tali modo, quod dum et quando ipse Michael Bekes easdem duas sessiones 
iobagionales a prefato Michaele filio condam Iohannis Fysy redimere et rehabere valuerit, extunc idem rehabitis 
prius prescriptis sedecim florenis auri puri suis easdem eidem remittere et resignare debeat et teneatur difficultate 
absque omni; assumendo nichilominus prefatus Michael Bekes memoratum Michaelem filium condam Iohannis 
Fysy in pacifico dominio prescriptarum duarum sessionum iobagionalium usque tempus redempcionis earundem 
contra quoslibet impetitores, causidicos et actores suis propriis laboribus tueri et expensis conservare harum 
litterarum nostrarum vigore et testimonio presencium mediante. Datum in festo Beati Martini episcopi, anno 
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto. [1485. nov. 11.] 
 
 

761.) 1486. február 17. (204.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy Báthori István országbíró megkeresésére Némai Kolos 
Lászlót az ıt zálogjog címén megilletı Komárom megyei Ekli és Szakálas birtokok részeibe be akarta vezetni, 
azonban ellentmondás történt. 
 
Papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 103915 (Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül). Külzet:  Domino regi. Pro nobili domina Cristina vocata, filia 
condam Nicolai Iwachon, consorte vero Petri de Baycz et aliis intrascriptis contra Ladislaum Kolos de Nema ad octavas festi Beati Georgii 
martiris nunc venturas introductionis, statucionis et evocacionis par. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc. 〈regi〉, domino 
eorum graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum 
perpetua cum fidelitate. Vestra noverit serenitas nos litteras viri magnifici, domini comitis Stephani de Bathor 
iudicis curie vestre introductorias pariter et statutorias nobis amicabiliter loquentes et directas honore, quo 
decuit, recepisse in hec verba: 
 Amicis suis reverendis, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie comes Stephanus de 
Bathor iudex curie serenissimi principis, domini Mathie Dei gracia regis Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie 
etc. Dicitur nobis in persona Ladislai Kolos de Nema, quomodo ipse in dominium totalium porcionum 
possessionariarum condam Iohannis filii Iwachon de Ekly, in eadem Ekly et Zakalos possessionibus vocatis, in 
comitatu Komaroniensi existentibus habitarum, ipsum exponentem titulo pignoris concernencium legittime vellet 
introire. Super quo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatinus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente Gregorius Byro de Wyfalw vel Nicolaus Gadoczy aut Michael Fysy de 
Olcha sive Ladislaus de eadem sin Thomas ceu Iohannes Choka de Bewk namque Michael Bekes de eadem 
namque Dominicus de Bogya aliis absentibus homo regius ad facies prescriptarum possessionum Ekly et 
Zakalos consequenterque porcionum possessionariarum annotati condam Iohannis filii Iwachon in eisdem 
habitarum vicinis et commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis et presentibus accedendo 
introducat prefatum exponentem in dominium earundem porcionum possessionariarum statuatque easdem simul 
cum cunctis ipsarum utilitatibus et pertinenciis quibuslibet prefato exponenti premisso titulo pignoris sibi 
attinentis possidendas, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra 
prefatum exponentem regiam in presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis eorum 
redddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et evocatorum, si qui 
fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus et termino assignato, ut 
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fuerit expediens, dicto domino nostro regi fideliter rescribatis. Datum Bude, feria secunda proxima post festum 
Circumcisionis Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto. [1486. jan. 2.] 
 Unde nosa peticionibus ipsius prefati domini comitis Stephani de Bathor iudicis curie vestre satisfacere 
volentes, ut tenemur, una cum prefato Thoma Choka de Bewk homine vestro regio nostrum hominem, videlicet 
religiosum fratrem Gallum sacerdotem, socium nostrum conventualem ad premissam statucionem faciendam 
nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer 
retulerunt, quod ipsi in dominica Invocavit proxime preterita ad facies prescriptarum possessionum Ekly et 
Zakalos vocatarum consequenterque porcionum possessionariarum annotati condam Iohannis filii Iwachon in 
eisdem habitarum vicinis et commetaneis earundem universis inibi legittime convocatis et presentibus pariter 
accessissent et dum idem homo vester prefato nostro testimonio presente eodem die memoratum Ladislaum 
Kolos de Nema in dominium earundem introducere et easdem eidem simul cum cunctis ipsarum utilitatibus et 
pertinenciis quibuslibet premisso titulo pignoris ipsi attinentibus statuere voluisset, tunc Michael de Baycz in 
persona nobilis domine Cristine, filie condam Nicolai Iwachon, consortis vero Petri de dicta Baycz, item 
Georgius Parvus de Andrashaza in sua ac Iohannis et Stephani filiorum suorum personis premisse porcionum 
possessionariarum statucioni contradictionis velamine obviassent, ob quam contradictionem et inhibicionem 
eorundem prefatus homo vestre serenitatis antelato nostro testimonio presente ibidem et eodem die antefatos 
nobilem dominam Cristinam filiam dicti condam Nicolai Iwachon, consortem vero dicti Petri de Baycz, item 
Georgium Parvum de Andrashaza ac Iohannem et Stephanum filios eiusdem contra annotatum Ladislaum Kolos 
de Nema exponentem ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc venturas vestram regiam evocasset in 
presenciam, racionem contradictionis et inhibicionis eorum reddituros. Datum sexto die diei introductionis, 
statucionis et evocacionis prenotatarum, anno Domini supradicto. [1486. febr. 17.] 
 
Hátán: Pro a(ctore) Stephanus Ledegy cum nostris. Non. 
 
a Utána kipontozva: mandatis. 
 
 

762.) 1486. május 15. (205.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Ócsai László elállt a Füssi János fia Mihállyal folytatott pertıl. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. DL 46043 (MNM Törzsanyag). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Ladislaus de 
Olcha coram nobis personaliter constitutus est confessus in hunc modum, quod licet alias in anno, cuius iam 
tercia instaret revolucio annualis, dum ipse iuxta contenta litterarum serenissimi principis domini Mathie Dei 
gracia regis Hungarie, Bohemie etc., domini nostri graciosi tamquam homo regius ad statuendam porcionem 
possessionariam condam Ladislai Dombo in possessione Ekel, in comitatu Komaroniensi habite nobili domine 
Cristine filie condam Nicolai Iwachon de Andrashaza cum honorabili capitulo ecclesie Iauriensis accessisset 
indeque hiis peractis versus domum suam in libera via venire habuisset, tunc Michael filius condam Iohannis 
Fysy de dicta Olcha ex consensu et voluntate nobilis domine Elyzabet relicte dicti condam Iohannis, matris 
ipsius Michaelis armatis et potenciariis manibus in ipsum irruendo ipsumque diris verberum et vulnerum plagiis 
afficere voluisset,1 nunc per disposicionem proborum arbitrorum pacem parcium amancium in predictis 
concordassent ac ipsum Michaelem filium et dominam Elyzabet relictam iam dicti condam Iohannis Fwsy super 
huiusmodi acta et facta eorundem quitos et expeditos reddidisset et commisisset universas eciam litteras 
inquisitorias, evocatorias et insinuatorias et alias quaslibet causales in facto predicti negocii ubicunque et sub 
quibuscunque formis verborum emanatas vanas, cassas, frivolas relinquissent et commisissent, ymmo reddidit 
relinquitque et commisit coram nobis harum litterarum nostrarum vigore et testimonio presencium mediante. 
Datum secundo die festi Penthecostes, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto. [1486. 
máj. 15.] 
 
1 Az ügyben Cristina filia condam Nicolai Iwachym de Andrashaza, consors videlicet Petri Baychy de Zenthwyd panaszára Báthori István ország-
bíró kért 1483. december 19-én vizsgálatot és idézést a gyıri káptalantól, mivel cum ipsa domina exponens die dominico proximo ante festum 
Concepcionis Beate Marie Virginis proxime preteritum [1483. dec. 7.] iuxta contenta litterarum nostrarum adiudicatoriarum et statutoriarum 
per nobilem Ladislaum de Olcha hominem regium ... per nos de curia regia ad id transmissum et vestrum testimonium porcionem possessionariam 
condam Emerici filii Ladislai Dambo de Chaford, in possessione Ekl vocata, in comitatu Komaroniensi existenti habitam sibi statui fecisset, et 
abinde prefatum Ladislaum de Olcha hominem regium in curru suo proprio domum ipsius Ladislai in dictam Olcha habitam condescendi fecisset, 
tunc Michael filius condam Iohannis Fysy de eadem Olcha et alter Michael filius condam Michaelis de Naghfysy, ex commissione et voluntate 
nobilis domine Elizabeth vocate, relicte dicti condam Iohannis Fysy de eadem Olcha, matris videlicet ipsius Michaelis filii Iohannis manibus 
armatis et potenciariis prefatum Ladislaum de prefata Olcha in libera via sua proficiscentem irruendo eundem ibidem diversis verbis illicitis et 
vituperiosis affecissent, nisi eidem descusio proborum hominum affuisset, nece miserabili interimere voluissent. A gyıri káptalan a feria tercia 
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proxima ante festum Nativitatis Domini [1483. dec. 23.] tett végrehajtásról annak tizenötödik napján [1484. jan. 6.] jelentett [DL 103886 
(Batthyány cs. lt.: Jelzet nélkül)]. 
 
 

763.) 1486. augusztus 9. (206.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Bodóbári János fia, Szilvás Márton a Pozsony megyei Bodóbár és Bodófalva bir-
tokban fekvı összes birtokrészét hatszáz magyar forintért eladja Orbán gyıri püspöknek és testvéreinek. 
 
Hártya, plicáján függıpecséttel. DL 19168 (NRA 398 36). Átirata Mátyás királynak in obsidione nove civitatis Australis, die dominico 
proximo post festum Beatorum Viti et Modesti martirum, anno Domini millesimo quadringentesimo octoagesimo septimo [1487. jún. 17.] 
kelt oklevelében: DL 19169 (NRA 336 11), amit II. Ulászló király 1492. szept. 5-én kelt oklevelében is átírt: DL 105054 (Batthyány cs. lt.: 
Illésházy cs. 9 1 G). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus et singulis Christi fidelibus, presentibus et 
futuris presencium noticiam habituris salutem in omnium salvatore. Ad universorum et singulorum tam 
presencium, quam futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod nobilis Martinus Zylwas dictus 
filius Iohannis de Bodobaar astante sibi Matheo filio Iohannis de eadem Bodobaar consanguineo suo et 
subscripte fassioni benivolum consensum prebente pariter et assensum, onera tamen et quelibet gravamina tam 
eiusdem Mathei, quam aliorum quorumlibet fratrum et proximorum suorum, si in infrascriptis quomodolibet 
persistere nollent, super se assumpmendo sponte et libere vive vocis oraculo confessus est in hunc modum, 
quomodo ipse matura et digesta deliberacione in se prehabita universas et totales porciones suas possessionarias 
in eadem Bodobaar ac Bodofalwa vocatis possessionibus, omnino in comitatu Posoniensi existentibus habitas et 
existentes tam hereditarias, quam empticias cum universis et singulis sessionibus nobilitaribus iobagionalibusque 
tam populosis, quam desertis in faciebus dictarum suarum porcionum possessionariarum in dictis possessionibus 
Bodobaar et Bodofalwa adiacencium, terris arabilibus cultis et incultis, pratis, fenilibus, agris, pascuis, silvis, 
nemoribus, arundinetis, aquis, aquarum decursibus, piscinis, piscaturis et generaliter cunctarum integritatum 
utilitatibus ad prescriptas totales suas porciones possessionarias spectantibus et quomodolibet pertinentibus pro 
sexingentis florenis auri puri Hungaricalibus plene, ut dixit, sibi persolutis et per eum levatis reverendo domino 
Urbano electo et confirmato ecclesie Iauriensis ac summo thezaurario serenissimi principis, domini nostri, 
domini Mathie regis Hungarie, necnon egregiis Blasio et Iohanni de Naghlwche, fratribus eiusdem domini 
Urbani, item Ladislao eiusdem Blasii ac Damiano, Clementi, Urbano et Thome dicti Iohannis et Francisco 
condam Benedicti de prefata Naghlwche filiis ac ipsorum heredibus heredumque suorum successoribus universis 
iure perpetuo et irrevocabiliter habendas, tenendas et possidendas dedisset et vendidisset ac eisdem perpetuasset, 
immo prefatus Martinus prescriptas totales suas porciones possessionarias, in preallegatis possessionibus 
Bodobaar et Bodofalwa habitas cum earundem universis sessionibus et pertinenciis quibuslibet memoratis 
domino Urbano, necnon Blasio et Iohanni fratribus suis ac Ladislao, Damiano, Clementi, Urbano et Thome ac 
Francisco et ipsorum heredibus universis iure perennali in perpetuum tenendas, habendas et possidendas dedit, 
vendidit et perpetuavit coram nobis nullum ius nullamve iuris proprietatem in dictis porcionibus possessionariis 
et pertinenciis earundem sibi et suis successoribus reservando, sed totum ius et omnem iuris proprietatem 
earundem porcionum possessionariarum in prenominatos dominum Urbanum et prefatos fratres suos ac filios 
eorundem transferendo, assumpmendo et permittendo, idem Martinus eosdem dominum Urbanum electum et 
confirmatum ac Iohannem, Blasium, Ladislaum, Damianum, Clementem, Urbanum, Thomam et Franciscum in 
pacifico dominio prescriptarum porcionum possessionariarum contra quosvis causidicos, impetitores conservare, 
tueri, defendere et protegere suis propriis laboribus et expensis. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam 
presentes litteras nostras privilegiales pendentis sigilli nostri munimine roboratas memoratis domino Urbano 
electo, Blasio, Iohanni, Ladislao, Damiano, Clementi, Urbano, Thome et Francisco duximus concedendas. 
Datum in vigilia festi Beati Laurencii martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo octoagesimo sexto. 
[1486. aug. 9.] 
 
 

764.) 1486. október 6. elıtt (207.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Szalai Balázs felesége, Margit, férje személyében ügyvédet vall. 
 
Ügyvédvalló oklevél említése egy újkori tartalmi kivonatban [GyEL, Gyıri kápt. mlt., Feudáliskori iratok, fasc. I. anni 1642]. 
 
Blasius Szalai personaliter pro se et nobili Margaretha consorte sua cum litteris procuratoriis conventus Sancti 
Martini coram comite de Bathor iudice curie regni in octavalibus iudiciis (sc. Sancti Michaelis) ab una ... 
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765.) 1486. november 9. (208.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Bánki Benedek a Veszprém városa melletti Szentmiklósszegen levı birtokrészét 
Újhelyi János veszprémi kanonoknak huszonnyolc forintért zálogba adta. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét foltja. VÉL, Veszprémi kápt. mlt., Veszpr. oppid. 62 (903/1) (DF 201494). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Benedictus de 
Bank coram nobis personaliter constitutus est confessus in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam suis 
necessitatibus ipsum ad presens urgentibus evitandis totalem porcionem suam possessionariam, extra civitate 
Wesprimiensi, in platea Zenthmykloszege vocata existentem habitam cum omnibus eiusdem utilitatibus et 
pertinenciis quibuslibet ad eandem porcionem suam spectantibus et pertinere debentibus honorabili magistro 
Iohanni de Wyhel, canonico ecclesie Wesprimiensis et archidiacono Segesdiensi pro viginti octo florenis auri 
puri plene, ut dixit, ab eodem habitis et levatis pignori obligasset, ymmo obligavit et impignoravit coram nobis 
tali modo, quod dum et quando ipse Benedictus eandem porcionem possessionariam a prefato magistro Iohanne 
redimere et rehabere voluerit, extunc idem rehabitis prius prescriptis viginti octo florenis auri puri suis eandem 
eidem simul cum omnibus utilitatibus remittere et resignare debeat et teneatur difficultate sine omni; assumendo 
nichilominus prefatus Benedictus de Bank annotatum magistrum Iohannem de Wyhel in pacifico dominio 
prescripte porcionis sue possessionarie usque tempus redempcionis eiusdem contra quoslibet legittime 
impetitores suis propriis laboribus tueri et expensis conservare harum litterarum nostrarum vigore et testimonio 
presencium mediante. Datum feria quinta proxima ante festum Beati Martini episcopi, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo sexto. [1486. nov. 9.] 
 
 

766.) 1487. október 26. (209.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Nagybaráti Répás Mihály a közte és a Gergely csornai prépost közötti, Répás Mi-
hály fia János megölése ügyében támadt perben fogott bírák által hozott ítélet felıl nyugtatja a prépostot. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 19319 (Acta eccl. 37 75). Újkori másolata: Csornai konv. mlt. 89 VI 15 (Sopron 5579) (DF 
265189). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Michael Repas 
de NaghBarathy personaliter coram nobis constitutus, idem etiam onera et gravamina cunctorum fratrum et 
proximorum suorum, si in infrascriptis persistere nollent, super se per omnia recipiendo sponte et libere 
confessus est in hunc modum, quod licet quidem Blasius Zeker dictus de Chorna familiaris et officialis 
venerabilis et religiosi viri, domini Gregorii prepositi de Chorna et conventus loci eiusdem, quendam condam 
Iohannem filium dicti Michaelis casualiter per instigacionem dyabolicam in possessione NagBarathy nece 
miserabili interimisset, sed quia disposicione et ordinacione certorum proborum et nobilium virorum, videlicet 
Pauli Enesey castellani Iauriensis, necnon Gregorii Piber, Thome Bukody, Michaelis Horwath dicti de Iaurino, 
item Thome Zylwas, Urbani Paal, Georgii similiter Paal dicti de Nagbarathy pacem amantium inter praefatos 
Michaelem Repas et dominum Gregorium prepositum de Chorna ex eo, quia prefatus Blasius Zeker dictus, pro 
tunc familiaris et officialis eiusdem domini Gregorii prepositi in predicta possessione NaghBarathy prefuisset, 
talem inter ipsos Michaelem Repas et dominum Gregorium prepositum disposuissent et ordinassent pacis et 
concordie unionem et devenerint eo modo, quod si temporum in processu prefatus Michael Repas aut sui fratres 
vel consanguinei causam sew homagium dicti condam Iohannis filii eiusdem Michaelis Repas racione prefati 
Iohannis filii sui nece sew homagio aliquid attemptare vel sciscitare vellet aut vellent quoquomodo vel 
quicunque, extunc ipse Michael Repas et ipsi fratres sew consanguinei ipsius in centum florenis auri puri 
Hungaricalibus contra prefatum dominum Gregorium prepositum et conventum de Chorna ac contra predictos 
arbitros in homagio cuilibet ipsorum convincantur et convincantur eo facto. Super quibusa \omnibus/ prefatus 
Michael Repas in sua ac predictorum omnium fratrum et proximorum suorum iam dictum dominum Gregorium 
prepositum et conventum de Chorna super premissa disposicione et ordinacione predictorum nobilium et 
proborum virorum quittum et expeditum ac modis omnibus absolutum reddidisset et comisisset, ymmo reddidit 
et commisit per omnia absolutum coram nobis harum nostrarum litterarum vigore et testimonio presencium 
mediante. Datum in festo Beati Demetrii martiris, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo 
septimo. [1487. okt. 26.] 
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a Utána kihúzva: Michael. 
 
 

767.) 1488. március 9. (210.) 
 
A pannonhalmi konvent jelenti Mátyás királynak, hogy parancsára Újszászi Mihály komáromi várnagyot beve-
zette Komáromi Gáspár egykori rakonoki várnagy hőtlensége miatt, annak a királyra szállt Komárom megyei 
birtokaiba. 
 
Vízfoltos papír, hátán zárópecsét töredéke. DL 71304 (Nagy-Hidaskürti 7). Külzet:  Personali presencie regie maiestatis. Pro nobili Michaele 
Wyzazy et alio intrascripto contra Michaelem Bekes de Felbewk et alium intrascriptum ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc venturas 
introductionis, statucionis et evocacionis relacio. 
 
Serenissimo principi, domino Mathie Dei gracia regi Hungarie, Bohemie etc. ducique Austrie, domino eorum 
graciosissimo conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie oracionum suffragia devotarum 
perpetua cum fidelitate. Vestra noverit serenitas nos litteras vestras evocatorias [...] loquentes et directas honore 
et reverencia, quibus decuit, recepisse in hec verba: 
 Mathias Dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. duxque Austrie fidelibus nostris, conventui ecclesie 
Sancti Martini Sacrimontis Pannonie salutem et graciam. Cum nos consideratis fidelitate et serviciis fidelis 
nostri, nobilis Michaelis Wyzazy castellani castri nostri Comaroniensis, per eum superius sacre dicti regni nostri 
Hungarie corone et deinde maiestati nostre iuxta sue possibilitatis exigenciam exhibitis et impensis universa 
bona et quelibet iura possessionaria nobilis Gasparis de Komor nuper castellani castri Rokolnak, filii scilicet 
condam Andree Parvi de eadem Komar tam in Comaroniensi, quam eciam alias ubivis et in quibuscunque 
comitatibus regni nostri habita, que tum per infidelitatis notam, quam idem Gaspar exeo manifeste incurrisse 
dinoscitur, quod superioribus his diebus postposita fide et fidelitate, qua nobis et sacre dicti regni nostri Hungarie 
corone instar aliorum regnicolarum nostrorum astringebatur, una cum certis suis complicibus gentes serenissimi 
domini Fridrici Romanorum imperatoris, nostri et tocius regni nostri capitalis hostis in illud castrum introduxit et 
inde cum illis una in regno nostro plurima spolia commisit ac alias idem regnum nostrum eiusdemque incolas 
multipliciter et quidem taliter dampnificavit et turbavit, quod postea opus nobis fuit, ut cum gravibus laboribus, 
expensis ac cede sanguinisque effusione nostrorum castrum illud obsideremus et expugnaremus, tum vero 
propter plurima alia dilicta sua et varios excessus ad nos consequenterque collacionem nostram regiam optimo 
iure devoluta esse dinoscuntur, item totum et omne ius nostrum regium, si quod in dictis universis bonis eiusdem 
Gasparis eciam alias qualitercumque haberemus aut nostram ex quibuscumque causis, viis, modis et racionibus 
concernerent et maiestatem, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet memorato Michaeli 
Wyzazy et per eum Petro similiter Wyzazy fratri suo carnali eorundemque heredibus et posteritatibus universis 
vigore aliarum litterarum nostrarum donacionalium superinde confectarum imperpetuum contulerimus 
velimusque eosdem in dominium eorundem et dicti iuris nostri regii in eisdem habiti per nostrum et vestrum 
homines legittime facere introduci. Super quo fidelitati vestre harum serie firmissime precipiendo mandamus, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo presente unus ex electis iuratis nobilibus 
dicti comitatus Comaroniensis tanquam homo noster ad facies dictorum universorum bonorum et iurium 
possessionariorum vicinis et commetaneis eorundem universis inibi legitime convocatis et presentibus accedendo 
introducat prefatos Michaelem et Petrum Wyzazy in dominium eorundem statuatque eadem et idem eisdem 
premisse nostre donacionis titulo ipsis incumbencia perpetuo possidenda, si non fuerit contradictum; 
contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatos Michaelem et Petrum in curiam nostram 
regiam, nostram scilicet personalem in presenciam ad terminum competentem, racionem contradictionis 
eorundem reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum contradictorum et 
evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni intererunt, nominibus 
terminoque assignato, ut fuerint expediens eidem nostre personali presencie fideliter rescribatis. Datum in arce 
nostra Wiennensi, sabbato proximo post festum Beate Dorothee virginis, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo octavo, [1488. febr. 9.] regnorum nostrorum anno Hungarie etc. tricesimo, 
Bohemie vero decimo nono. 
 Unde nos mandatis ipsius vestre serenitatis in omnibus obedire cupientes, ut tenemur, una cum 
Stephano Sandor de Gettan, uno scilicet [...] et iuratis nobilibus dicti comitatus [...] tanquam homine vestro regio 
nostrum hominem, videlicet religiosum virum, fratrem Michaelem sacerdotem, socium nostrum conventualem 
ad premissam statucionem faciendam nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum, qui tandem ad 
nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt, quod ipsi sabbato proximo post festum Kathedre Beati Petri 
apostoli proxime preteritum [1488. febr. 23.] ad facies [...] Oewrke vocate et unius domus in civitate 
Comaron habite, necnon medietatis unius molendini per Danubium in possessione Wyfalw decurrentis ipsius 
Gaspar omnino in dicto comitatu Komaroniensi existencium et habitarum vicinis et commetaneis eorundem 
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universis inibi legittime convocatis et presentibus pariter accessissent et dum idem homo vester prefato nostro 
testimonio presentea memoratos Michaelem et Petrum Wyzazy in dominium eorundem introducere et eadem 
eisdem simul cum cunctis eorundem utilitatibus et pertinenciis quibuslibet premisse vestre donacionis titulo ipsis 
incumbencia perpetuo possidenda statuere voluisset, tunc Michael Bekes de Felbewk premisse bonorum 
statucioni contradictionis velamine obviasset, ob quam contradictionem et inhibicionem eiusdem prefatus homo 
vestre serenitatis antelato nostro testimonio presente ibidem et eodem die antefatum Michaelem Bekes de 
Felbewk contra annotatos Michaelem et Petrum Wizazy ad octavas festi Beati Georgii martiris nunc venturas 
[1488. máj. 1.] vestram personalem evocasset in presenciam, tandem feria tercia proxima post dominicam 
Reminiscere [1488. márc. 4.] Simon Fekethe de Leel hic coram nobis in persona prefati Gaspar rursus 
premisse statucioni contradixit, ubi nos eundem Gaspar contra annotatos Michaelem et Petrum Wyzazy vestram 
octavas ad predictas vestram personalem evocavimus in presenciam, racionem contradictionis et inhibicionis 
eorundem reddituros. Datum sexto decimo die diei introductionis, statucionis et evocacionis, prenotatarum, anno 
Domini supradicto. [1488. márc. 9.] 
 
Hátán: A(ctor) Gregorius \Andreas/ de Path cum Chorna solvit. 
1489. tricesimo sexto die \octavarum/ festi Epiphaniarum Domini Andreas pro a(ctoribus) intrascriptis Andreas de Path cum procuratoriis 
litteris conventus de Chorna causam intrascriptam condescendiset [...] onus adhuc non solvit nec iudici nec parti cum onere consueto, quod 
ad peticionem(?) partis adverse d[...] persolvit et Stephanus Ledeczy de Buda procurator in in persona i(n causam attracti) cum procuratoriis 
litteris capituli ecclesie Quinqueecclesiensis recepit et levavit et i(n causam attractus) a(ctorem) superinde quitum reddidit. 
 
a Utána kipontozva: eodem die. 
 
 

768.) 1489. március 20. (211.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Pápai Párduc Balázs azt a szılıt, amelyet néhai Pápai Dékán Mihály fiaitól het-
venöt forintért vett zálogba, most ugyancsak hetvenöt forintért Kapolcsi Benedek pápai várnagynak elzálogosít-
ja. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 46111 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod providus Blasius 
Pardycz dictus in Papa commorans coram nobis personaliter constitutus onera et quelibet gravamina Mathie filii 
et Elizabeth filie suorum in infrascriptis super se assumendo sponte et libere confessus est in hunc modum, 
quomodo ipse pro quibusdam suis necessitatibus ipsum ad presens summe urgentibus evitandis quandam vineam 
Iohannis et Alberti filiorum condam Michaelis Dekan dicti de Papa iam fata, in promonthorio possessionis 
Kyspeecz habitam sibi alias per eosdem Iohannem et Albertum mediantibus aliis litteris nostris inpignoraticiis1 
in et pro septuaginta quinque florenis auri obligatam rursus et iterum pro eisdem septuaginta quinque florenis 
auri puri simul cum pretactis litteris nostris impignoraticiis egregio Benedicto de Kapwch castellano castri Papa 
iam dicti suisque heredibus obligasset, ymo obligavit et impignoravit coram nobis tali modo, quod dum et 
quando prelibati Iohannes et Albertus filii condam Michaelis Dekan vel eorum heredes eandem vineam ad se 
ipsos redimere et rehabere voluerint, extunc iam fatus Benedictus Kapwchy eandem vineam simul cum pretactis 
litteris nostris impignoraticiis, rehabitis tamen prius prescriptis septuaginta quinque florenis auri suis eisdem 
remittere et resignare debeat et teneatur difficultate 〈sine〉 aliquali harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante. Datum feria sexta proxima ante festum Beati Benedicti abbatis, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octuagesimo nono. [1489. márc. 20.] 
 
1 A pannonhalmi konvent 1481. márc. 21-én kiadott oklevele — lásd a 730. sz. alatt. 
 
 

769.) 1489. május 20. (212.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt néhai Koromlai Bálint fia Miklós a Veszprém megyei Koromla nevő birtokát — egy 
leánynegyed kivételével — a csatkai Szőz Mária monostornak adományozza. 
 
Átírás Mátyás király 1489. május 28-án kelt oklevelében [DL 19522 (Paul. Csatka 5 27)], amelynek újkori másolata: SNA, Esterházy cs. 
cseszneki lt. 46 1 (DF 282240). Az átírás szerint in papiro patenter confecte sigilloque eiusdem a tergo impressive consignate volt. 
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Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Panonie, quod pro salute anime disponit humana racio 
litterarum debet fulciri stabili fundamento memorie commendamus tenore presencium significando, quibus 
expedit, universis, quod Nicolaus filius condam Valentini Karomlyay de Karomlya ad nostram personaliter 
veniendo presenciam sponte et libere confessus est in hunc modum, quomodo ipse ob illam spem et augmento 
devocionis zelum, quam erga beatissimam Dei genitricem Mariam indesinenter gessisset gereretque et haberet 
impresenciarum, cuius precibus et meritis nedum hic in terris, quam eciam in celesti patria pie et non dubie 
speraret enutrire cognoscensque, quod nichil sub firmamento celi, nisi caduca, temporalia, frivola et vana forent, 
volendo idcirco pocius thezaurizare in entibus celestis, quam in terris optansque celestia pro terrestris et eterna 
pro transitoriis felici commercio commutari, totalem possessionem suam Koromlya predictam, in comitatu 
Wesprimiensi existentem habitam, demto uno quartalicio puellari, que de directa et equali medietate eiusdem 
possessionis Koromlya exire et extradari debet, cum omnibus aliis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, terris 
videlicet arabilibus cultis et incultis, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, rubetis, piscinis, piscaturis, aquis 
aquarumque decursibus, molendinis molendinorumque locis et generaliter cunctarum utilitatum integritatibus, 
quovis nominis vocabulo vocitatis, ad eandem possessionem Koromlya de iure spectantibus et pertinere 
debentibus claustro in honore Beate Marie Virginis in Chathka fundato et per eum fratribus heremitis, pro 
tempore in eodem degentibus Deumque iugiter orantibus pro sue ac parentum et predecessorum suorum 
animarum salute in sempiternam elemosinam dedisset, donasset et ascripsisset manus suas de eadem penitus et 
omnino excipiendo et in manus dictorum fratrum assignassent, immo dedit, donavit et ascripsit eidem claustro 
suisque rectoribus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, utendam et possidendam coram nobis eo modo, ut 
ipsi fratres heremite semper et in evum singulis diebus ob salutem animarum dicti Nicolai et dictorum parentum 
ac predecessorum suorum unam missam celebrare debeant et teneantur deincepsque et amodo omnes causas et 
lites ipsius possessionis Koromlya tam in curia regia, quam in quarumcunque sedium iudiciariarum vertentes 
ipsorum propriis laboribus et expensis supportare debeant harum litterarum nostrarum vigore et testimonio 
presencium mediante. Datum feria quarta proxima post dominicam Cantate, anno Domini millesimo 
quadringentesimo octogesimo nono. [1489. máj. 20.] 
 
 

770.) 1489. augusztus 20. (213.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt néhai Pápai Dékán Mihály fiai Kispécen levı szılıjüket — a szüretelı út, 
Szentiváni Bereck, Pápai Péci Tamás és Pápai Párduc Balázs szomszédságában — kilencvenhét forintért eladták 
Kapolcsi Benedek pápai várnagynak. 
 
Papír, hátára nyomott pecsét töredéke. DL 46126 (MNM Törzsanyag — Véghely-győjt.). 
 
Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Iohannes et 
Albertus filii condam Michaelis Dekan dicti de Papa, idem Iohannes onera et quelibet gravamina Andree et Petri 
filiorum, necnon Ursule et Elene puellarum, filiarum suorum, antefatus eciam Albertus cunctorum filiorum et 
filiarum suorum habendorum et procreandorum et generaliter onus et gravamen cunctorum fratrum, proximorum 
et consanguineorum ipsorum, quos infrascriptum tangere posset negocium super se ipsos assumendo coram 
nobis personaliter constituti sponte et libere sunt confessi in hunc modum, quomodo ipsi nunc gravi et ardua 
compulsi necessitate, quandam vineam ipsorum in promontorio possessionis Kyspeecz habitam et adiacentem, 
cui ab orientali via vindemialis, a meridionali Briccii de ZenthIwan, ab occidentali Thome Pechy de Papa et ab 
aquilonari plagis Blasii Pardycz de eadem Papa vinee dicuntur vicinari, egregio Benedicto Kapwchy castellano 
castri de iam fata Papa ac Francisco et Gregorio filiis suis ipsorumque heredibus et posteritatibus universis in et 
pro nonaginta et septem florenis auri puri iusti et veri ponderis plene, ut iidem Iohannes et Albertus retulerunt, ab 
eodem Benedicto Kapwchy receptis et levatis dedissent, vendidissent, appropriassent et imperpetuum 
ascripsissent, ymmo dederunt, vendiderunt et scripserunt eisdem ipsorumque heredibus et posteritatibus 
universis iure et perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter habendam; assumendo nichilominus 
antelati venditores memoratos emptores ipsorumque heredes et posteritates universos in pacifico dominio 
prescripte vinee contra quoslibet legittime impetitores, causidicos et actores propriis ipsorum laboribus et 
expensis protegere, tueri et conservare harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum in festo 
Beatissimi Regis Stephani, anno Domini millesimo quadringentesimo octogesimo nono. [1489. aug. 20.] 
 
 

771.) 1489. november 16. után (214.) 
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Mátyás király megparancsolja a pannonhalmi konventnek, hogy Bakócz Tamás gyıri püspököt vezesse be az ıt 
csere okán megilletı Gyır megyei Börcs birtokába. 
 
Mátyás király 1489. november 16-án kelt (egyetlen, a konventhez intézett, eredetiben is fennmaradt, papírfelzetes királyi középpecséttel 
ellátott) zárt parancslevele. PBFL, Hh. lt. 84 (Gyır 345) (DF 274180). Kiadása: Teleki, Hunyadiak kora XII. 475–476. (797). Külzet:  
Fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti Martini Sacrimontis Pannonie. Pro reverendo in Christo patre domino Thoma episcopo ecclesie 
Iauriensis etc. introductoria et statutoria. 
 
Mathias Dei gracia re[x Hungar]ie, Bohemie etc., necnon Austrie dux fidelibus nostris, conventui ecclesie Sancti 
Martini Sacr[imontis Pannonie] salutem et graciam. Dicitur nob[is in per]sona fidelis nostri, reverendi in Christo 
patris, domini T[home episcopi ecclesie] Iauriensis etc., quomodo ipse in dominium [possessionis] Beercz 
vocati, in comitatu Iauriensi existentis, [ipsum] ac eandem ecclesiam suam Iauriensem vigore [certe] 
concambialis permutacionis cum venerabili et religioso fratre Petro abbate \et conventu/ monasterii Beate 
Vir[ginis] de Zyrcz, super possessione Saag in comitatu Vesprimiensi existente, iuxta continenciam litterarum 
fidelis nostri magnifici comitis Stephani de Bathor iudicis curie nostre etc. fassionalium \facte/ concernentis 
legittime vellet introire. Super quo fidelitati vestre firmiter mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo presente unus ex electis iuratis nobilibus dicti comitatus Iauriensis, tanquam homo 
noster regius ad id specialiter transmissus ad faciem prescripte possessionis Beercz vicinis et commetaneis 
eiusdem universis eodem legittime convocatis et presentibus accedendo introducat prefatum dominum Thomam 
episcopum in dominium eiusdem statuatque eandem eidem et sue ecclesie iure ipsis incumbenti perpetuo 
possidendam, si non fuerit contradictum; contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatum 
domium Thomam episcopum suamque ecclesiam ad terminum competentem nostram personalem in presenciam, 
racionem contradictionis eorum reddituros. Et post hec huiusmodi introductionis et statucionis seriem cum 
contradictorum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse statucioni 
intererunt, nominibus terminoque assignato eidem nostre personali presencie, ut fuerit expediens suo modo 
fideliter rescribatis. Datum Bude, feria secunda proxima post festum Beati Martini episcopi et confessoris, anno 
Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo nono. [1489. nov. 16.] 
 
Lecta. 
 
 

772.) 1490. január 20. (215.) 
 
A pannonhalmi konvent László bakonybéli apát kérésére átírja Szent István király alapítólevelét. 
 
Hártya, plicáján függıpecséttel. EPL, Archivum Ecclesiasticum Vetus 63 (DF 249051). Kiadása: PRT VIII. 540–541. (249). 
 
Conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie omnibus Christi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris presens scriptum inspecturis salutem in eo, qui est vera salus, dans quietem hominibus. Ad universorum 
tam presencium, quam futurorum noticiam harum serie volumus pervenire, quod venerabilis et religiosus 
dominus, frater Ladislaus abbas monasterii Sancti Mauricii de Beel ad nostram personaliter veniendo in 
presenciam exhibuit et presentavit nobis quasdam sanctissimi Stephani regis Hungarie litteras in pargameno 
privilegialiter confectas, petens nos debita cum instancia, ut easdem in transsumpto aliarum litterarum nostrarum 
eidem et suo conventui dare dignaremur. Quarum tenor verbalis sequitur et est talis: 
 In nomine domini, Dei summi. Stephanus superna providente clemencia Hungarorum rex ... 
 Nos itaque peticionibus prefati domini Ladislai abbatis de Bel, veluti iustis consonis inclinati, 
prescriptas litteras dicti sanctissimi Stephani regis Hungarorum non viciatas, non cancellatas, nec in aliqua sui 
parte suspectas de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali presentibus litteris nostris transcribi et 
transsumpmi faciendo, annotato fratri Ladislao abbati et dicto suo conventui communi iusticia suadente duximus 
concedendas. Datum in festo Beatorum Fabiani et Sebastiani martyrum, anno Domini millesimo 
quadringentesimo nonagesimo. [1490. jan. 20.] 
 
 

773.) 1490. március 20. (216.) 
 
A pannonhalmi konvent elıtt Koromlai Miklós és néhai Koromlai Mihály fiai, István és Ambrus megegyeznek a 
néhai Mihály koromlai birtoka kapcsán folyó perükben. 
 
Papír (transversata), hátára nyomott pecsét foltja. DL 19634 (Paul. Csatka 5 30; Paul. Pápa 12 19). 
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Nos conventus monasterii Sancti Martini Sacrimontis Pannonie memorie commendamus, quod Nicolaus de 
Koromlya ab una ac Stephanus Ambrosius filii condam Michaelis de eadem Koromlya parte denique ax altera 
coram nobis personaliter constituti sunt confessi in hunc modum, quod quamvis inter ipsos racione et pretextu 
porcionis possessionarie prefati condam Michaelis, patris scilicet eorundem Stephani et Ambrosii in eadem 
Koromlya in comitatu Wesprimiensi existentis habite nonnulle lites et differencie mote fuerunt et exorte ac in 
curia regia diucius ventilate, tamen nunc ipsi ordinativa composicione quam plurimorum proborum et nobilium 
virorum, pacem parcium amancium interveniente concordassent, prout concordarunt nostri in presencia eo modo, 
ut prefatus Nicolaus de dicta Koromlya quartam partem directe medietatis ipsius possessionis Koromlya a parte 
orientali adiacentem, scilicet unam sessionem desertam et omnino edificio destitutam a parte meridionali in fine 
eiusdem medietatis existentem et adiacentem, quantitate et qualitate equalem et similem sessionis proprie ipsius 
prefati Nicolai, ut tantum una via inter ipsam sessionem et piscinam exire possit, cum cunctis suis utilitatibus et 
pertinenciis quibuslibet, puta uno loco piscine penes pontem Zalmahyd vocatum ultra aquam sew fluvium a 
plaga orientali versus claustrum Chathka adiacenti, necnon prato penes viam ChathkaWth vocatum a meridionali 
parte existenti et adiacenti — quod munitum est nunc sepibus — ac quatraginta duobus iugeribus terrarum 
arrabilium in diversis locis infradeclaratis, omnino in territorio dicte possessionis Koromlya adiacenti habitarum, 
utputa duodecim ipsorum terrarum versus Chathka penes metam eiusdem ac similiter duodecim earum penes 
viam, qua itur de Koromlya ad possessionem Rede in loco Waynahath vocato, quarum quatuordecim penes 
eandem viam in monte a parte Koromlya, reliqui vero quatuor earum super molendinum in monte a plaga 
orientali penes quandam silvam simul cum orto sew pomerio penes viam Haghmasywth ultra prescriptum 
pontem Zalmahyd usque piscinam adiacentes, eisdem Stephano et Ambrosio filiis prenominati condam 
Michaelis de sepefata Koromlya in sortem quartaliciorum ipsorum de pretitulata directa medietate ipsius 
possessionis Koromlya, necnon piscina et aliis utilitatibus eiusdem eisdem provenire debentibus in perpetuum 
dedisset et contulisset, ymmo dedit et contulit coram nobis, ob hoc ipsi Stephanus et Ambrosius eundem 
Nicolaum de Koromlya super huiusmodi satisfactionem quitum reddidissent et contulissent, universas eciam 
litteras inquisitorias, evocatorias, insinuatorias et alias quaslibet causales contra sese et in alterutrum ubilibet ac 
sub quibuscunque formis verborum emanatas et emanari procuratas vanas, cassas, frivolas et exhibitori earum 
nocituras relinquissent et commisissent, ymmo reddiderunt relinqueruntque et commiserunt nostri in presencia 
tali vinculo mediante, quod si qua pars parcium prescriptarum premissam arbitrativam disposicionem proborum 
virorum infringere et in premissis de cetero lites movere ac protendere vellet, extunc talis pars contra partem 
alteram premissa observantem in quinquaginta marcis gravis ponderis convincatur et convinci debeat ipso facto 
harum litterarum nostrarum vigore et testimonio presencium mediante. Datum sabbato proximo ante dominicam 
Letare, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo. [1490. márc. 20.] 
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