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ÚTMUTATÓ AZ ADATTÁR ! 1ASZNÁLATÁ! 10Z

Az adattár az összegyűjtött oklevelek alapadatait, az egyes te!epü!ésekrc vonatkozó 
(kiegészítő) ccntraütási pontszámítási adatokat, valamint az ok!evc!ck fortnájáról és a telepü- 
!és igazgatási szcnczctérö! tett megfigyeléseket tartalniazza. (Aho! a fennmaradt kiadványok 
alapján sem tudunk meg semmi közelebbit az adott település szervezetéröh ott ez a rovat ki
marad.) Az adattár összeállításakor négy szempontot tartottam szem előtt:

1. Az oklcvéltétclcket településenkénti betűrendben, azon belül a forrás keltezésének időrend
jében rendeztem össze. Egyazon településre vonatkozó okleveles adatok egy képez
nek. így az azonos településsel kapcsolatos kiadványok egymással is összehasonlíthatók és az 
adott település oklevéladási gyakorlata szempontjából is elemezhetők.

2. A munka forrásául szolgáló oklevelek mindegyikének egyértelműen azonosíthatónak kel! 
lennie. Az anyag mennyiségére való tekintettel az összes dokumentum akár hagyományos 
kivonatos közlése is szétfeszítette volna a munka kereteit, ezért csak az alapadatok szerepel
nek: keltezés (eredeti tormájában és feloldva), kiadási hely, a magisztrátus önmegnevezése 
(intitulatio vagy subseriptio). címzett (ha van), az ügytípus, a megerősítés módjának jelzése az 
oklevél szövegében (ha van: ha nem, kimarad). Mivel az oklevelek tekintélyes része rcgcszta 
vagy forrásközlés formájában rendelkezésre állt, illetve az internetes DL-DE-adatbázis révén 
elérhető, esetenként még ezeknek az adatoknak a tételes szerepeltetésére sem volt módom, a 
eél csupán, a cél csupán az oklevelek azonosíthatósága.

3. Áttekinthetők legyenek az egyes településekkel kapcsolatos kiegészítő információk (lokali
záció, birtokosok, ccntraütási pontrendszer kategóriái, a településre vonatkozó történeti föld
rajzi és helytörténeti szakirodalom, adattárak, térképek). A további kutatás számára így az 
adattár hely- és településtörténeti illetve településhálózati szempontból is felhasználható, ki
indulópontként.

4. Az adattár arról a szempontrendszerről szól. amiről a dolgozat. A ccntraütási pontszám 
megállapítására és az adott település okleveleinek rendszerezése volt elsődleges: a birtoktör- 
ténct és a prozopográflai (bíró- és esküdtadatok) csak jelzésértékűén szerepelnek, mivel ezek
re külön gyűjtést nem végeztem.

A következőkben közlöm az adatlapok felépítését magyarázó adatlapi sémát, az adat
tárhoz használt rövidítésjegyzéket (az adattárban feltüntetett irodalmi hivatkozások szigláinak 
feloldását a dolgozat irodalomjegyzéke tartalmazza), valamint részletesen közlöm a Kuhinyi- 
félc ccntraütási pontrendszer szempontjait és számításának módját, és Engc! Pál térképének 
kikövetkeztetett településkódjait. (Az egyes adatlapok jobb felső sarkában szereplő, kettős
ponttal és / jellel tagolt számcsoport elemei: Kubinyi-félc ccntraütási pontszám : hierarchikus 
szint / ENGf L 2002 településkódja.) Ezt követi az adattárban megtalálható települések névmu
tatója, egy Nagy Béla által rajzolt áttekintő térkép -  végül maguk az adatlapok. Tudatában 
vagyok annak, hogy a több mint 150 teljesen újonnan megállapított ccntraütási pontszám 
bármilyen, a figyelmemet elkerült adat révén módosulni fog, ezért a pontszámokat ideiglene
seknek tekintem, és köszönettel fogadok minden javítást.'

Néhány tcicpüfcs esetében az áitafam összegyűjtött adatok és a Kubinyi-féic összpontszám nincs átfedésben 
ifyenkor a telcpüfés bcsorofásáná! Kubinyi pontszániát vettem ügyetembe, az chérést pedtg minden esetben 
jelezetem.
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M tN T A

[! KUKPÜUÉS NEVE* ** (Névváltozatai: megye vagy más XV. századi közigazgatási egység)* 12:5/4^

Mai hivata!os neve (újkori magyar neve)'.!!'
/w/.; (urad.) birtokosok, évszámtnal
c. [a Kubinyi-(ele ccntralitási kategóriák sorrendjében]

TüH K!. CSÁNK!. GYÖRFFY, egyebek időrendben. ENdhL 2002. 1 VCl^

1301-1329 (20/19).^* !atin. nemet (8.. 19.. 20.)'"

2. !5 ! !. augusztus 8. (V! a. Laurencii), in eodem Rakonok -  misszilis
Universitas civium opidi Rakonok humiü sersitores vestre illustrissimc dominacionis (aláírás) [Brandenburgi 
György] (ill. princ.)."
Papíron, szöveg alá nyomott pecsét nyomával és a (cKuggcsztésére szolgáló bevágatokkal. Hátlapon: Civium in 
Rakonok concertatiorum cuiuspiam reeitatoria ac pro deíensionc supplicatoria. A papír hátoldalán vízjel: körben 
kétkarú mérleg. DF 267721. (Nümberg. Staatsarchiv Nürnberg. Brandenburger Arch. 1223/!.)'^

yegte/r. (üggőpecsét (1-4.) noha mind egyszerű tanúsítvány, 

csak a bírót ismerjük: az esküdtek száma nem állapítható meg.

6/ró.
1464e. Tamás (tla Máté (clsőbakvai plébános, eml. 1.)
1464 Simon (la János (1.)
1487 János (2.)
1313 Szabó Miklós és Bradics Gergely (3.)
1314 Szabó Miklós és Hudobics Balázs (4.)

* Korabeli használatos neve: Székely vásárhely. Nagytúr (Marosvásárhely. Mezőtúr helyett).
' megye, vármegye: m.: kér.: kerület(c). szék. vidék(c).
** Kubinyi-tele centralitási pontszám (1 60): hierarchikus szint (1 7) / E\(itd. 2002 települcskódja (1-7. 11)
'  Elpusztult, beolvadt stb. település esetén: ma milyen közigazgatási egység területén tekszik.
'' Hivatalos autós országjelzés: A Ausztria. H Magyarország. HR Hor\átorsz^tg. RO -  Románia. SK Szlo
vákia. SLO Szlovénia. SRB Szerbia. UA Ukrajna.

Mivel az adatokat néhány kivételtől eltekintve Engel Pál térképéről (E\(ihL 2002) vettem át. ezért a nevek 
írásmódjánál az ott bevett formához igazodom. Ahol csak Engel munkájából vett adat ál!, ott nem tüntetem (cl a 
(orrását.
* A (elsorolás elején az általános történelmi toldrajzi munkák, majd a többi tétel időrendben, a végén ENCKL 
2002 áll. ha nincs újabb trodalom.
' Ha 1326 utáni (brrásokat is (elveszünk, akkor az évkör után jelzett szám petjeles: az első az összest, a perjel 
utáni az ebből 1326 december 31. előtti (brrások számát jelöli.

A nem latin nyelvű darabokat tételesett elöszántláljuk.
" Az adatemcleket -  választja cl.
'* A levéltárak megnevezésénél a Zsigmondkori oklevéltár köteteit követem.
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RÖVIDÍTÉSEK

birt. birtokos
c. p. ccntraütási pont
(ocsp. fbcspercsscg
írod. a településre vonatkozó irodalom, adattárak, térképek (bibliográfiában)
j. jegyzet
kér. kerület
kol. kolostor
m. megye
pléb.plébánia
sz. század / szíim
Szt. szent. Szent
urad.uradalom

DJíMM 
a. ante
р. post
H féria seeunda (hétfő)
Hl féria tertia (kedd)
IV féria quarta (szerda)
V feria quinta (csütörtök)
V! féria sexta (péntek)
S. sabbatum 
D. dominica" 
ep.episcopi 
mart. martyris 
ev. evangclistc 
virg. virginis 
oct. octava
Nat. Nativitatis (ha nem áll utána név, akkor mindig karácsony értendő) 

CV/McA
с. condam (quondam, függetlenül az eredetiben található szóalaktól) 
diser. diseretus. diseretus vir és ragozott alakjaik
egr. egrerius
relig. religiosus, rcligiosus vir és ragozott alakjaik
ven. venerabilis
gener. generosus
ep. cireumspectus
prov. providus
prűd. (vagy p.) prudens
ill. illustrissimus
magn. (vagy magnif.) magnificus 
mag. magister 
princ. princeps
soc. socius, consoc. consocius 
f'r. fráter 
civ. cívis
conciv. concivis, concivis noster, nostri concivis és egyéb alakjai
hon. honcstus. honesta
honor. honorabilis
d. dominus. domina
S. Sanctus. sancta és ragozott alakjai
rel. relicta
a latin határlcirásokná! rövidítjük: f. filii, stb. 
eccl. ecclesia és mgozott alakjai 
ddr. decretorum doctor

' '  A külön nevezett vasárnapok, pl. Letare. D. nélkül szerepelnek.
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prcp.prcpositus 
<:p. cpiscopus
bacc. an. baccataurcus artiuni

c:c!ött
u:után

$



A CENTRAL1TÁS1 PONTRENDSZER

(KuB!NYt2000. 13-13.)

(  cntraütási kategóriák

1. Elsőrendű (több) város 41 60 (város)
2. Másodrendű város 3! 40(mczöváros/város)
3. Kisebb város / jelentős funkciójú mezőváros 21 -30 (mezőváros)
4. Közepes túnkciójú mezőváros 16-20 (mezőváros)
5. Részleges funkciójú mezőváros ! 1 - t5 (talu)
6. Átlagos mezőváros / mezőváros jellegű tálu 6-10 (tálu)
7. Központi túnkciójú talu 1-3 (talu)

Kritériumok és pontozásuk

I. Uradalmi központ, főúri rezidencia
1. középbirtok illetve egy nagybirtok alsóbb birtokigazgatási központja
2. nagybirtok központja
3. nagybirtokos rezidenciája
4. örökös (oispánsággal egybekötött rezidencia
5. vajdai, báni központ / királyi-királynéi mellékrezideneia
6. királyi székhely

II. Bíráskodási központ, hitclcshely
1. megyei itélőszék rövid ideig
2. állandó megyei itélőszék / 1 hitclcshely
3. állandó megyei itélőszék és 1 hitclcshely / 2 hiteleshely / 1 országos hatáskörű hiteleshcly
4. állandó megyei itélőszék és egy országos hatáskörű hitclcshely
3. vajdai vagy báni itélőszék
6. királyi kúria
* országgyűlés: 1 (!p )2  (2p)
- nádori közgyűlés a XV. században a település mellett: lp 
(6 pontnál többet nem adhatunk a gyűlésekért)

III. Pénzügy igazgatási központ
1. llliális kamara /  tlliális harmincad
2. fökamara / töharmincad / 2 tlliális intézmény
3. 1 tő és 1 tlliális intézm ény/3 tlliális intézmény
4. 2 tő intézmény / I  tő és 2 tlliális intézmény
5. kaniaraispánság 2 tő és 1 tlliális intézmény
6. kincstartóság / kamaraispánság és 1 (to vagy tlliális) intézmény

IV. Egyházigazgatás
1. exempt plébánia
2. tizedkörzet
3. exempt vagy föcspcrcsi joghatóságú prépostság
4. püspöki székhely 
3. érseki székhely
6. primási székhely

V. Egyházi intézmények
1. ! monostor, kolostor, társaskáptalan (monasztikus vagy egyéb)
2. 2 monostor, kolostor, társaskáptalan / 1 koldulórcndi / 1 ispotály
3. 2 koldulórendi / 2 ispotály / 1 koldulórendi vagy ispotály és 1 bármely más kolostor stb.
4. 3 koldulórcndi / 3 ispotály 2 koldulórendi vagy ispotály és 1 bármely más kolostor stb.
3. 4 koldulórendi / 4 ispotály / 3 koldulórendi vagy ispotály és 1 bármely más kolostor stb.
6. 5 koldulórendi / 3 ispotály / 4 koldulórendi vagy ispotály és 1 bármely más kolostor stb.

VI. Egyetemjárók száma (Bécs. Krakkó) 1440 1314 között 
1 .3-10(0
2. l! -2 0 (ó  
3 .21-30(0  
4 .31 -60(0
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3.61-90 fo 
6 .9 1 - fö

Vü. Cehek (kézműves vagy kcrcskcdöcéhek) száma
1. 1
2 .2 -  3 
3 .4-5
4 .6 -  7
5 .8 -  9 
6. tO-

VÜL Úthálózati csomópont (hány központi hc!y érhető el közvetlenül a településről?)
1. 1-2
2. 3-4
3 .3 -  6
4 .7 -  8
5 .9 -  10 
6 .1 1 -
Ha az elért hely árumcgállitó joggal bir: +2p (6 pontnál többet nem adhatunk ezért).

IX. Vásártartás (1 hetivásár: 1 vásárpont: 1 sokadalom: 2 vásárpont)
1. 1 vásárpont
2. 2 vásárpont
3. 3 4  vásárpont
4. 3 -8 vásárpont
5. 9-11 vásárpont
6. 12- vásárpont

X. A település jogi helyzete
1. csak 1490 előtt és csak egyszer említik oppidumként
2. 1490 után említik oppidumként. egyszer vagy többször
3. többször oppidum. ebből egyszer 1490 előtt (nem kizáró ok. ha olykor possessio)
4. földesúri civitas. általában vagy túlnyomórészt civitásnak nevezik -  ha a település később oppidum. a ko
rai civitas-adatokat nem vesszük figyelembe a királyi földesúri városok is ide tartoznak
3. személynöki. erdélyi szász cs [alsó-magyarországi) bányavárosok (királyi szabad városok)
6. a nyolc tárnoki város (szabad királyi városok)

Kngí-1 Rá! térképének [kikövetkeztetett] településkódja!

(ENCKL 2002)

1 [jelentős város] (város) (piros négyzet)
2 [kisebb város] (város) (piros négyzet)
3 nagy mezőváros (mezőváros) (fekete négyzet)
4 [kis mezőváros] (mezőváros) (fekete négyzet)
5 [nagy falu] (falu) (fekete kis rombusz)
6 -  [közepes falu] (falu) (fekete kis négyzet)
7 -[k is  falu) (puszta) (üres köröcskc)
H -  [vár] (vár) (fekete nagy rombusz)
9 -  [bizonytalan vár] (vár) (üres nagy rombusz: pl.Talmács. Nagyszebentöl délre)
10 -  [ kolostor) (kolostor) (fekete háromszög)
11 [szállás, karám] (? névtelen) (üres kis rombusz)
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NÉVMUTATÓ

/í/wii/sjíÍMíf; —* Szántó (Abaúj m.)

Abrudbánya (Fchcr m.)

-* Szentágota (Agnethe)n. Nagysinkszék)

Ajak (Szabo!cs m.)

A!sódiós(Windisch-NuBdorf. Tótdiós: Pozsony m.)

—* fzdenc (A!só- azaz Nagyizdcnc: Körös m.)

Szentmárton (Atsok: Győr m.)

J/.wAJ/ö.s —+ Körös (Aisókörös'Ókörös és Fcisökörös/Újkörös: Körös m.) 

A!vinc és Borberek (Fehér m.)

 ̂Somióvásárheiy (Apácavásárhcty: Veszprém m.)

Apáti (Hars m.)

Asza!ó (Abaúj m.)

Atya (Vafkó m.)

 ̂ Házna (Baascn. Fcisöbajom. Mcdgycsszék)

Hajmóe (Nyitra m.)

Bán (Trcncsén m.)

Bánfáivá (Wandorf* Sopron m.)

Bánflyhunyad (Hunyad: Koiozs m.)

Hars (Óbars és Újbars: Hars m.)

Hát (Frauenmarkt: Hont m.)

Bátor (Szatmár m.)

Hazin (Bösing: Pozsony m.)

Házna (HaaBcn, Feisöbajom. Mcdgycsszék) 

iieekó (Beckov: Trencsén m.)

 ̂ Heckó (Beckov: Trencsén m.)

!)ekccs (Zcmpién m.)

Békés (Békés m.)

Beiénycs (Bihar m.)

Beiius (Trencsén m.)

Beregszász (Lampértszásza. Luprechtszásza; Bereg m.)

Bcrcthaiom (Birtháim: Medgyesszék)

Berkuscvina (BrkiScvina: Zágráb m.)

Bezenyc (Pauisdorf. Moson m.)

—* Nagybiccsc (Biccsc: Trencsén m.)

Bihar (Bihar m.)

—* Bcrcthaiom (Birtháim: Mcdgycsszék)

Biina (Biinja. Biinaszcntgyörgy: Zágráb ni.)

—* Biina (Biinja. Bhnaszcntgyörgy: Zágrnb m.)

—* B!ina (Biinja. Bhnaszcntgyörgy: Zágráb m.)

X



Bodrog (Bodrog m.)

#o</rog%í?rt'yrfMr —* Keresztár (Bodrogkercsztúr: Zemplén m.)

(Fchcr m.) —* t. Alvinc és Borberek (Fehér m.)

Bovié (Zágráb m.)

Rós/zig —̂ Baxin (Bösing: Pozsony m.)

Szé!cskát(Brcitcnbmnn. Fertószélcskát: Sopron ni.) 

Breznóbánya (Zó!yoni ni.)

Brezoviea (Nagykemlék: Kőrös m.)

—* Bcrkuscvina (BrkiScvina. Zágráb ni.)

-* Szászváros (Broos. Szászvárosszék)

Budafelhéviz (Pilis m.)

 ̂Földvár (Castrummariae. Marienburg. Brassói kerület)

Cegléd (Pest ni.)

('n/í/é -+ Csultics (('ultié. Zágráb ni.)

Csázma (Körös ni.)

Cscjte (Nyitra m.)

C'seklész (Pozsony ni.)

Cscngcr (Szatniár ni.)

Cscprcg (Sopron m.)

Cseszte (Schattniansdorf; Pozsony m.)

Csetnck (Gömör ni.)

Csultics (Cultié. Zágráb ni.)

Csütörtökhely (Szepes m.)

Csütörtökhely (Zágráb ni.)

C.vMö/vöMt'/t' —̂ Zelna (Csütörtökhely. Zclina; Zágráb m.)

Debrecen (Bihar ni.)

Dés (Belsö-Szolnok ni.)

De/re —̂ Dctrcvágása (Detrc: Zemplén ni.)

Dctrevágása (Detrc: Zemplén m.)

 ̂Keresztár (Deutschkreuz. Sopronkeresztúr. Sopron m.) 

Dévény (Thebcn: Pozsony ni.)

/)/!</?<; —* Hosszúrét (Dluha Luka: Gömör ni.)

Dobronya (Zólyom m.)

Dobsina (Gömör m.)

Donáttomya (Békés ni.)

DoMw.wMv/i; —* Csütörtökhely (Donnersniarkt: Szepes m.)

Doroszló (Vas m.)

Dubica (Zágráb vagy Dubica m.)

Egcg (Hont ni.)

Eger (Heves és Borsod m.)
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—* Újíatu (Egycdújhdu: Bodrog m., időnként Bács m.)

—* Kismarton (Eisenstadt; Sopron m.)

A7a-f</ —̂ Nagycnyed (Enycd: Fehér ni.)

Hrdöd (Va!kó m.)

Farkasd (Nyitra m.)

Fámád (Esztergom m.)

—* Mikeszásza(FeigendorC. Küküdö m.)

FeAerei'dro.v —* Purbach (Feketeváros; Sopron ni.)

Budafe!hcviz (Pi!is m.)

f t  /.w&r/rwt —*Bázna (Baascn. Feisöbajom, Medgyesszék)

/*í7.sóAöro.\ - Körös (Aisókőrös/Okörös és Fetsökörös/Újkörös; Körös ni.) 

/-'t7.vJ\rr/Á;r^?v —̂ Szakony (Fc)söszakony; Sopron ni.)

/-'í/7ő.\ré/e.\7rn/ * Szé!eskút (Brcitenbrunn. Fertöszéieskút; Sopron m.) 

Fogaras (Fogarastoid)

Föidvár (Castrummariae. Marienburg. Brassói kérőiét)

—* Bát (Frauenmarkt; Hont tn.)

—* Ga!góc (Freistadt. Nyitni m.)

Fü!ek (Nógrád ni.)

Ca!ambok (Somogy, időnként Zata m.)

Gaigóc (Freistadt. Nyitra ni.)

Gálszécs (Zenipién m.)

Gara (Va!kó ni.)

Geo/ge^tóe/g -* Szepesszombat (Mons S. Gcorgii. Georgenherg; Szepcs ni.) 

Gen.v —* Nyutas (Jois. Sopron m.)

G//nZ/r —̂ Gö!nie (Giinitz: Göinicbánya: Szcpes m.

Go!onya (Krassó ni.)

Göhiic (Günitz; Götniebánya; Szepes m.)

Gönc (Abaúj ni.)

—* Ruszka (Göneruszka; Abaúj m.)

Grenic (Hranovnica; Szepes m.)

Gro.\.s-&7?enÁ; —+ Scnk(Nagysink. Gross-Sehenk. Nagysinkszék) 

Gro/Zní;/í7\(A^;/ —+ Nagybarom (Grobwarasdort*. Sopron ni.)

Győr (Győr ni.)

Gyuta (Békés és Zaránd m.)

Gyuiatehcrvár (Fehér m.)

Hámor (A!sóhámor; Bars ni.)

Hand!ova(Krickerháu. Nyitrabánya; Nyitni ni.)

Hanustatva (Tapo!yhanus(á!va; Sáros ni.)

Hatvan (Nagyhatvan; Heves m.)

Hegytátu (Vas m.)
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Hegykő (Sopron ni.)

Hcjce (Abaúj m.)

Héthárs (Sicbeniindcn. Septemtihac: Sáros ni.) 

H ibbe(Liptóm )

Hodos (Jákóhodos: Bihar m.)

Hodos (Krassóhodos: Temcs m.)

Ho!ics (Nyitra ni.)

Honionna (Zempién ni.)

—* Szarvkö (Honistcin: Sopron ni.)

Hosszúmezó (Máramaros ni.)

Hosszúrét (Dtuha Luka; Göniör ni.)

///wtoi/níYv —* Grcnic (Hranovnica: Szepes m.)

Hunyad (Hunyad m.)

* Bán tfy hunyad (Hunyad: Kotozs ni.)

Huszt (Máramaros ni.)

!ga! (Somogy m.)

!g)ó (Nova Viüa: Szepes m.)

Btéstatva (Sperndorf: Szcpcs m.) 

izdene (A!só- azaz Nagyizdenc: Körös m.)

JöAó/joJo.s —̂ //oí/o.v (./ö/ró/? í̂/o.y.' /n.)

Jászó (Abaúj m.)

Jasztrcbarszka (Zágráb ni.)

JekeHatva (Jcketsdorf; Szepes m.)

.AAíV.YJo/;/ Jekettáiva (Jckeisdorf: Szepes m.)

—* Nyutas (Jois. Sopron m.)

Jo!sva (Gömör m.)

Újhety (Kiszucaújhcty. Jotasin: Trencsén m.) 

Kakonya (Somogy ni.)

Leve! (Kahcnstcin. Moson m.)

Kapronca (Körös ni.)

Karánsebes (Szörényi bánság)

Kedhe!y(Mannersdorf. Répeckcthcty. Sopron m.)

Kenderes (Heves, részben Pest és Kü)sö-Szo!nok m.) 

Keresztúr (Bodrogkeresztúr: Zempién ni.)

Keresztúri Deutschkreuz. Sopronkeresztúr. Sopron m.) 

Aerc.srrnr —* Szentkereszt (Keresztúri Bars m.)

Késmárk (Szepes m.)

Kcsztöic (Esztergom ni.)

—+ Szepesváraija (Kirehdrauf. Váratja: Szepes m.) 

Kismarton (Eisenstadt: Sopron ni.)

!!



Kissctyk (Ktcinschetken: Medgyessxék)

Kisvárda (Szabotcs m.)

—* Újhety (Kiszucaújhety. Jotasin: Trcncsén ni.)

—* A'/we/iA fX/f/M.vt/M'/Árt'M.-

Kotozs (Kotozsakna: Kotozs m.)

Affj/(jj.\í7Áwi —̂ Á*o/oz.\ //; J

Komárom (Komárom m.)

Korpona (Zótyom ni.)

Kovászt (Arad m.)

Kőha!om (Reps. Kőhatomszék)

Körmend (Vas m.)

Körös (Atsókörö&'Ókörös és t-ctsökörös/Újkörös: Körös ni.)

Körösbánya (Zaránd m.)

Körösszeg (Bihar m.)

Kőszeg (Vas ni.)

Köváratja (Óvár: Körös ni.)

Középputya (MittcrputtendorL Sopron m.)

Krapina (Varasd m.)

—* //oí/o? /í'/Ht'.T w j

ttandtova(Krickerháu. Nyitrabánya; Nyitra m.)

Kurima (Sáros m.)

Lábattan (Lsztergom m.)

* Beregszász (Lampértszásza. Luprechtszásza: Bereg m.) 

Letesz (Zcniptén m.) 

t.éva (Bars m.)

Levet (Kattcnstein. Moson m.)

Ligvánd (Nebetsdort* Sopron m.)

Lippa (Arad m.)

Lis/ka (Otasztiszka. Liszkaotaszi: Zemptén m.)

 ̂ Liszka (Otasztiszka. Liszkaotaszi: Zcniptén ni.)

Locsmánd (Lutzmannsburg. Sopron m.)

Losonc (Nógrád m.)

Lök (Tiszátok: Sxahotcs m.)

Lubtó (Ótubtó: Szcpes m.)

t.ueska (Tapotytucska vagy t azekasrét: Sáros m.)

—* Beregszász (t.anipértszásza. Luprechtszásza: Bereg tn.) 

 ̂ Locsmánd (Lutzmannsburg. Sopron m.)

Mád (Zemptén m.)

Mada (Szatmár ni.)

Magyaróvár (Moson ni.)
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Majzc! (Maysc!; Nyitra ni.)

* Kcdhc!y (Manncrsdorf. Répcekcthc!y. Sopron m.) 

AAi/Yv/n(/ro.v.sr/gcr —* Sziget (Máraniaros m.)

Margonya (Sáros ni.)

AAvWc//An;-g Fötdvár (Castrummariae. Marienburg. Brassói kcrü!ct) 

AA/rrMi^d/Ac/v —̂ Székc!yvásárhc!y (Marosszék)

AAn.ic/ —̂ Majzc! (Maysc!: Nyitra ni.)

Medgycs (Mediasch. Mcdgycsszék)

 ̂ Medgycs (Mediasch. Mcdgycsszék)

Meggyes (Mcggycsa!ja, Szatniár ni.)

Meggyes (Meggycsatja. Szatniár ni.)

Ménhárd (Menhardsdorf; Szcpcs m.)

-+ Ménhárd (Menhardsdorf; Szcpcs ni.)

A/crém- —̂ Wagendrüssc! (Vagendrüssze!. Szcpcs ni.)

Meszt (Xaránd ni.)

AAjo/tir —* Túr (Nagytúr: KiHsö-Szo!nok ni.)

Mikeszásza (Feigendorf, Küküüö ni.)

Miskoic (Borsod ni.)

AAMc;Y'M/A'/?(A"/Középputya (MitterpuHendorf. Sopron ni.)

Modor (Pozsony m.)

AAi;;x A'. Geo/gö Szcpesszonibat (Mons S. (ieorgii. Georgenberg; Szcpcs ni.) 

Nagybanim (GroHwarasdorf. Sopron ni.)

Nagybiccsc (Biccse; Trenesén ni.)

Nagyenyed (Fnyed; Fehér ni.)

Nagyíatu (Veüesna; Árva ni.)

" Hatvan (Nagyhatvan: Heves m.)

!zdenc (Atsó- azaz Nagyizdcnc; Körös m.)

Brczovica (Nagykemték; Körös ni.)

Nagykörös (Pest ni.)

Nagymaros (Hont m.)

Nagynnhá!y (Xcnip!én m.)

Nagymuzsaty (Bereg m.)

—* Nagyoroszi (Nagyoroszfa)u: Nógrád m.)

Nagyoroszi (Nagyoroszíáiu; Nógrád m.)

Patak (Sárospatak. Nagypatak: Xeniptén m.)

.V^giyi/Yb.wtdr -* Prázsmár (Tart!au. Nagyprázsmár. Brassó vidéke)

Nagyröcc (RauBcnbach; Cömör m.)

.Ví'gi'.sdrtM —* Sáros (Nagysáros; Sáros m.)

.Vívgi.sö?A —̂ Senk (Nagysink. Gross-Schcnk. Nagysinkszék)

A^jni/^/ioA-.swn- —̂ Tapotcsány (Nagytapo!csány. Nyitra m.)
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Ví/gívd/ —* Túr (Nagytúr; Kü!sö-Szo!nok m.)

M/g)i <//</</ —* Várad (Bihar ni.)

-+ t.igvánd (Nebetsdortl Sopron ni.)

Némctüpcsc (Liptó m.)

Némctpróna (Nyitra ni.)

 ̂Nezsidcr (Neusied! am Sec. Moson m.)

Nezsidcr (Neusied! am Sec. Moson ni.)

M/va !'///<; —̂ !g)ó (Nova Viüa: Szepes ni.)

Nyitra (Nyitra m.)

.Vi/í/v/M/nn -* Handtova (Kriekerháu. Nyitrabánya; Nyitra ni.)

Nyutas (Jois. Sopron m.)

? —* Bars (Óbars és Ujbars; Bars m.)

Óbuda (Pi!is m.)

OtYcnbánya (Torda m.)

ÓAö/óv —* Körös (Atsókörös/Ókörös és !*e!sökörös/Ú) körös: Körös ni.) 

Oiaszi (Szcpeso!aszi. Waüendorf: Szepes ni.)

(Hcr/YJí/-) —* Várad (Bihar ni.)

fMMr/M-A;; -* Liszka (Otasztiszka, Liszkaotaszi; Zemptén ni.)

Ó/r/ó/ó —̂ Lub!ó (()!ub!ó: Szepes m.)

Óvd/' —* Köváratja (Övár; Körös m.)

Patocsa (Sáros ni.)

Patota (Várpaiota: Veszprém m.)

Pankota (Zaránd ni.)

/^/////o////r/////rv —* Szentmárton (Atsok: Győr ni.)

Pápa (Veszprém ni.)

Pásztó (Heves ni.)

Patak (Sárospatak. Nagypatak; Zempién m.)

P(/u/.\(A//-/ —̂ i^czetiyc (Pauisdorf. Moson ni.)

Pécs (Baranya m.)

Pécsvárad (Baranya ni.)

Pe/.vór —* yöf/jt'/.wt (Zf/Zí r//// /// J  

Pereszteg (Sopron ni.)

Pe/end —* (/aramszentbenedek (Petend: Bars m.)

Podoün (Szepes ni.)

Pozscgavár (Pozscga ni.)

Pöstyén (Nyitra m.)

Prázsmár (Tart!au. Nagyprázsniár. Brassó vidéke)

Privigyc (Nyitra m.)

!*urbach (Pekcteváros. Sopron ni.)

Rajcc (Trencsén m.)
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Rakonok (Körös m.)

 ̂ Récse (Ratzensdorf: Pozsony ni.)

 ̂Nagyröce (RauBenbach: Gömör ni.)

Rohonc (Rechnitz. Vas ni.)

Récsc (Ratzensdorf; Pozsony ni.)

Rékas (Temes ni.)

Kedheiy (Manncrsdorf. Répcekethciy. Sopron m.)

 ̂Köhaioni (Reps. Köhaioniszék)

Retteg (Beiső-Szoinok m.)

Rohonc (Rcchnitz. Vas ni.)

Rojcsa (Körös m.)

Ro.w?ótv-y —* Rózsahegy (Roscnbcrg: Liptó ni.)

Rózsahegy (Rosenberg: Liptó ni.)

Rozsnyó (Gömör ni.)

Ruszka (Göncruszka; Abaúj ni.)

Sajószentpéter (Borsod ni.)

Sáros (Nagysáros: Sáros m.)

 ̂Patak (Sárospatak. Nagypatak: Zempién ni.)

—* Sár\ár (Sársziget. Sziget: Vas ni.)

Sár\ár (Sársziget. Sziget: Vas m.)

—+ Újheiy (Sátora!jaújhe!y. Zempién ni.)

—+ Cseszte (Schattniansdorf; Pozsony ni.)

—* Szomotnok (Schnioinitz: Szcpcs ni.)

Seniptc (Nyitra m.)

Senk (Nagysink. Gross-Schcnk. Nagysinkszek)

—> Héthárs (Siebeniinden. Septemtiüac: Sáros ni.)

 ̂ Héthárs (Sicbenünden. Septcnitiüac: Sáros ni.)

S/.ttYiM/ —* Sziscsan (Körös ni.)

Somióvásárhciy (Apácavásárheiy; Veszprém m.)

Somogy vár (Somogy m.)

—* Bánfáivá (Wandorf: Sopron ni.)

óo/voMAe/t'.TrfMr —* Keresztár (i)eutschkreuz. Sopronkeresztár. Sopron m.) 

.S/vr/K/o// —̂ Biéstáiva (Spcmdorf: Szepes m.)

 ̂Sztenicsnó (Steniénjak: Zágráb m.)

Szacsur (Zempién ni.)

Szakony (Peisöszakony: Sopron m.)

Szaiánkemén (Szcrém m.)

Szaiárd (Bihar m.)

Szaiatnok (Körös ni.)

Szaika (Szatmár m.)
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Szamobor (Zágráb m.)

Szántó (Abaúj m.)

Szany (Sopron ni.)

Szarvkö (Szarv kőalja. Hornstcin: Sopron ni.)

Szász (Szászvár: Tolna ni.)

 ̂Szász (Szászvár: Tolna ni.)

Szászváros (Broos, Szászvárosszók)

Szatniár cs Németi (Szatmár ni.) majd külön kel! szedni! 12 ^3 

Szcbcllób (Hont m.)

Szók (Doboka m.)

Székely vásárhely (Marosszók)

.S'zf/rtvf.? Szepsi (Szekeres: Abaúj m.)

Szóleskút (Breitenbnmn. Fcrtöszcleskút: Sopron m.)

Szene (Wartberg: Pozsony ni.)

Szentágota (Agnetheln. Nagysinkszók)

Szcntantal (Hont m.)

Szentbarabás (Somogy m.)

Szentdemeter (Szeróm m.)

Szenterzsóbet (Körös m.)

Szentgyörgy (Pozsony m.)

Szcntkcrcszt (Keresztár: Hars m.)

Szentkercszt (Sáros m.)

Szentmárton (Alsók: (iyör m.)

Szentmárton (Turóc m.)

—* Olaszi (Szepesolaszi. Wallendorf: Szepes m.) 

Szopesszombat (Mons S. Gcorgii. Georgenberg: Szepes m.) 

Szepesváralja (Kirehdrauf. Vámlja: Szepes m.)

 ̂Gwúí* (V/fYVMtM M/tiv.

Szepsi (Szekeres: Abaúj m.)

Szered (Pozsony m.)

Sziget (Máramaros m.)

—* Sárvár (Sársziget. Sziget: Vas m.)

Szikszó (Abaúj m.)

Sziscsan (Körös m.)

Szombathely (Vas ni.)

Szomolnok (Sehmolnitz: Szepes m.)

Szond (Hács m.)

Szőlős (Nagyszőlős. Ugocsa m.)

Szteniesnó (Steniónjak: Zágráb m.)

Sztropkó (Zemplén m.)
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Táttya (Zemptén m.)

Tapotcsány (Nagytapotcsány. Nyitra ni.)

7í//^A7?o/n/.s/rr/tYí —* ttanustátva (Tapotyhanusfatva: Sáros m.)

Tárcát (Zemptén m.)

yitz/vA/// —̂ Prázsmár (Tarttau. Nagyprázsmár. Brassó vidéke)

Tata (Komárom m.)

Tccsö (Máramaros m.)

Te!kibánya(Abaúj m.)

Tercbes (Zemptén m.)

TAcóe/t —* Dévény (Thcbcn: Pozsony m.)

 ̂ Lök (Tiszátok: Szabotcs m.)

T/yjíviw.ww —* Varsány (Tiszavarsány: Kütsö-Szotnok m.)

Totcsva (Zemptén m.)

Toporc (Szcpes m. )

Toptica (Varasd m.)

Torda(Tordam.)

Torbágy (Pitis m.)

Td/d/ds —̂ Atsódiós (Windisch-NuBdorL Tótdiós: Pozsony m.) 

Tótpetsöc (Zótyom m.)

Tövis (Fehér m.)

Trencsén (Trencsén m.)

Túr (Nagytúr: Kütsö-Szotnok m.)

Tí^dcsrcMr/^d/ro/? —̂ Szcntmárton (Turóc m.)

Ugra (Zágráb m.)

—+ Bars (Obars és Újbars: Bars m.)

Újtatu (Egyedújíátu: Bodrog m.. időnként Bács m.)

Ujhety (Kiszucaújhcty. Jotasin: Trencsén m.)

Újhety (Sátoratjaújhcty: Zcmptén m.)

Kőrös (Atsókörös/Ókórös és Fetsökörös-^Újkíirös: Körös m.) 

Újtak(Vatkóm.)

Újtak (Zemptén m.)

Vác (Nógrád m.)

KrvdAe/v (Fd/Y/d-.  ̂Várad (Bihar m.)

F(;gtw<AVA.tjo/ —̂ Wagendrüssct (Vagcndrüsszct. Szcpes m.) 

Vámosújfatu (Zemptén m.)

Várad (Bihar m.)

—* Várad (Bihar m.)

Md/Yv//d —̂ Szcpesváratja (Kirchdrauf. Váratja: Szcpes m.)

Varannó (Zemptén m.)

Varasd (Varasd m.)
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Vári(Bcrcgm.)

Varin (Váma: Trcncscn m.)

Varjas (Szaboics m.)

 ̂Varin (Váma; Trcncscn m.)

 ̂ Paiota (Várpaiota; Veszprém ni.)

Varsány (Tiszavarsány; Kü!sö-Szo!nok m.)

Vasvár (Vas m.)

Nagytátu (Vcticsna; Árva m.)

Vcp (Vas ni.)

Vcrbó (Nyitra ni.)

Verőce (Verőce ni.)

Visegrád (Pitis ni.)

Vízakna (Peher ni.)

Vizesmonostor (Temes ni.)

Wagendrüsse! (Vagendrüssze!. Szepes m.)

—* Otaszi (Szepesoiaszi. WaUcndorí; Szepes ni.)

—+ Bánfáivá (Wandorf; Sopron m.)

'  Szene (Wartberg: Pozsony ni.)

-+ Atsódiós (Windiseh-NuBdorf; Pozsony ni.) 

Ze///^v —̂ Zeina (Csütörtökheiy. Zeiina; Z^igráb ni.)

Zcina (Csütönökheiy, Zeiina; Zágráb ni.)

Zóiyoni (Zóiyom m.)

Zseiiz (Bars ni.)

Zsoina (Trencsén m.)
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ADATTÁR! RÉSZ

I ABRL'DBÁXYA(Fehérm) 9:6/4

Abrud. RO
(Ompo!y-vö!gyi urad ): !27!-!556crdé!yi székeskáptaían

c./;..-
!: (!) vicccamcrarius Abrugbanicnsis i 526 (Pemtünger Márké. !)F 253623.. em!. E\)Y  !996, 22!.)
H:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mik!ós) !272 !5!7 /Erdé!y (fehérvári focsp.) (EO !!. térk.. de a pápai tizedjegyzékekben nem 
szerepe!; MhZö 2003. 308.. F.AB!N]!. 253..!!. !03. !60. sz.. ENTZ !994, 69.)
V:(0)
V!: (!) 5 !o (Rüsz-FOGARAS! ! 999.20.)
V!!:(0)
V!!!: (5) (9 irány) Bánffyhunyad. Bc!énycs. Déva (Marosnémctin át). Kisbánya (Boica). Körösbánya.
Offenbánya. Torda (Offenbánya érintése né!kü!), Torockó. Za!atna (!. kát. fc!m.)
!X:(0)
X; (2) oppidutn capitutaris !490 (!. sz.). oppidum !5!5. !5!7c. (!5!5: f)L 227!7.. !5!7c. Megycricsei János 
római feüratgyüjtcményében: ..!n attari aedicu!a super oppidum Abrugh Bania", LAKATOS 2004. 743.) (Rt SZ- 
FOGAKAS! !999. !5.: 2 pont), civitas !526 (!)F 253623.)
egyéb: katonáskodás a!ó!i mentesség !5!5 (!)L 227!7.). Laurentius Leonardi civis pere egy otlcnhányai po!gár- 
ra). !499 (DL 29338.)
/wí/.. GYORFfYB. !30..!(.ZKOVtTS !939. 30-3!.,49 .. ENTZ !996. 22!..RÜsz-FoGARASt !999.22.(3 pontot ad). 
ENGFL2002. !FÜ! (4: mezőváros)

!490(!). !atin

!. !490. júüus 8. (V. p. Visit. Marié). Dátum A!be prediete esküiévé!
Bartho!omeus Zcwch iudex nccnon Georgius Czepc!. Petms Wayda. Ambrosius Litteratus. Petrus Zabo. Gaüus 
simiüter Zabo. Cicmens Aranyas iurati civcs opidi capitu!aris Abrugh Banya vocati. item [25 fb:] Pautus 
Ka!mar. Lconardus, Petrus Ba!ogh. Pautus Fcrcnczy. Dominicus Pa!fy. iohannes So!dos. ! homas Warga. 
Va!entinus Fazakas. Anthonius DanycL !ohanncs Mezaros. Matheus Thoth. Petrus Pathaky. Anthonius Zcchycr. 
Mathcus Pap. Demetrius Nagh. Pau!us Chysar. Gregorius Kowach. !ohannes Ghwz. Nicotaus Maró ".
Bencdictus Bwzre. Vatcntinus Mezaros, Stephanus Warga. Ba!thasar Pastor. Ladis!aus Mc!da. Vatentinus Ba!o 
in eodem oppido Abrwgh Banya commorantcs in ipsorum ac totius communitatis opidi eiusdem personis 
constituti ac totum ipsum oppidum representantes megerősítés: sigiüo ipsius oppidi nostri pubüco et autcntico 
eonsignantes eisdem dominis nostris naturaübus et graeiosis duximus concedcndas -  tanúk: Martino picbano de 
Bcrtha!om necnon nobiüs et cp. Thoma A!thomberger mag. civium civ. Cibinicnsis. Gcorgio Bcch de Zantho. 
Thoma ( hyre de A!mosd. Pctro de Krczthwr [Ewezthwr). Stephano Bordy de Secptak. !ohanne Fahydy.
!)emetrio Parvo de Ga!d. magistris Thoma de Nyrcs, Miehaete de Monté Regis. Briccio de Monosthor notariis 
pubücis. !ohanne Littcrato civc de Megycs. Anthonio !*ro! in Cibinio, Stephano Litterato. Va!entino Gercb. 
(bemente üchhman. Laurencio Wemer in dicta Berthatom commorantcs. aüisquc quarn pturibus tcstibus ad 
audiendum premissa speciaüter rogatis. vocatis et congregatis.
Papíron, szöveg a!á nyomott zö!d pecsét tokjává!. D! 277608. (Gyu)afchérvár. Batthyancum. kápt. ok!. 3-84 
(436); Reg.: BHKH Gt/v. ! 3. köz!. !890. !54. (355. sz.) régi jeizet: Fasc. 4. nr. 7. Papír 30 34. Más. 235 238. 
vizjek koronát visc!ö sas.

sajátos, hogy az oktevé! Gyutafchérváron kc!t. v!sz. a kápta!anban !oga!mazták és írták.

.vrt'n-fzt'í. a városi tanács 6 esküdtbö! áü. !425-ben a bíró mcüctt 3 esküdt és a ptébános. Murator p!ebanus. 
!ohannes Cra!. iudex. Sigismundus ! rispyr. Franciscus Grammer. Petrus ntedicus. időnként egységes vezetés 
aiatt Za!atnáva! (! ( /K ovns !939. 30.. ..Zatathnabaya a!ias Abrudbanya") Mindez az erős fb!dcsúri hata!on! 
eredménye.

rom. maró: gcsztenyebama
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/nró.'
!425. jú!. Gra! János (Abrud és Za!atna közös bírója. Zs() Xü. 800.)
! 490. jú!. Szöcs Berta!an ( ! )

!490 Cscpc! György. Vajda Péter. Deák Ambrus. Szabó Péter. Szabó Gá!. Aranyas Kelemen (!.)
! 5! 5 Michae! Péppé! ct !acobus A!ch civcs oppidi Abrudbanya (DL 227! 7.. v!sz. esküdtek)

AJAK (Szabo!cs m.)__________________________________________________________________________ 4:7/6

Ajak.H
6ő/..- !322 !367 Magyar Pá!: !3!3 !549 váradi püspök (rész) és Gútke!cd nb. Várdai (rész) (E\GEL 2002 NÉ
METH !997. 20. a!apján)
C. /A.
!: (0 )
!!: (0)
!!!:(())
!V: (0) p!éb. (Szt. Erzsébet) !332/37-!494 /Eger (borsovai föcsp.. kisvárdai kér.). (ORiVAY 20!.. SoLYMOS! 
!999. 208. szerint akkor: p!ébánosa esperes. MEZŐ 2003. 309. tévesen a szabo!esi töesp.-be tartozó Ajakka! 
azonosítja. Szt. Mik!ós-p!ébániáva!. NÉMETH !997. 20. alapján)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!ü: (4) 7 irány: Demeeser. Kárász. Kisvárda. Kótaj. !.cvc!ek. (Nagyhalász. Tisza-part). Nagyscm!yén. Nagy- 
káüó
!X: (0) nincs adat
X: (0) posscssio !47! (Z/í7;v X!. 94.)
egyéb: !32!-es urbárium: Z/c/a Xü. 348.. 35$. CP !549: 6! porta. !47!: Szt. Miktós-kép a tatuban az út meüett 
(Z/t/n X!. 93.)
r/oJ.. CSÁNK!!. 309., NÉMETH !997 .20.. Sot.YMOS! !999. 208-2! 7.. ENGEL 2002. !SZB!3 (6: falu)

!454 !462 (2). !atin

!. !454. június 9. (in die S. Spiritus). Dátum in Auak -  kérvény arrestatio ügyében 
Nos iudiecs ct iurat<i> ac univcrsi hospitcs de Ayak vcstri in omnibus.
Papíron, hátiapon jobbra a!u! zárópecsét nyomává!. DL 44729. (Múz. törzsanyag. Sza!ay-gyüjt.).

2. !462. január 20. (!V., in Eahiani et Sebastiani martirum anno !462), Ex posscssione Ayak arrestatio. ité!ct 
!udcx. iurati et univcrsitas commorantium in pr^sscssione Ayak.
Papíron, szövega!á nyomott kis gyürüspccsét nyomaivá!. !TL 8!48!. (Zichy cs., zsélyi 3-!3!4.) Kiad.: Zichy X. 
206 207. (! $9. sz.).

/ ó r w í r / a  két !evé! két kü!önbözö kéz írása. bctűfbrmá!ásuk nehézkes.

\rt7i-í'Jí7: !454-ben két bíró (meg!é!e!tethetö a több birtokosnak), de !462-ben nem. Mindkét !evé! a váradi 
püspöki birtokrészhez kapcsotódik, [ehet. hogy a második esetben csak ennek a Műrésznek a bírója szerepe!. Az 
esküdtek számát és a tisztségviselők nevét nem ismerjük.

ALSÓLMÓS (Windisch-Nutidorf. Tótdiós. Pozsony m.)____________________________________________ 2:7/6

Dohé Orcsany. SK
/?/;-/..' (vörösköi urad.) !296 !549: !498 Szentgyörgyi 

f
!:(0)
ü:(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szűz Mária) !4. sz. /Esztergom (pozsonyi (wsp.) (Mt zó  2003. 399.. em!. a!ább !. sz.)
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V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (2) 4 irány: Cseszte. Fc!sö- azaz Németdiós. Nagyszombat. Szene (!. kát. te!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (0)
egyéb: CP ! 549
övx/.. HÁZ! 2000. ! 20-t 22. (Németdiós adatai is). ENCKL 2002. 4PO!4 (6: ta!u: Tótdiós)

!506(t). ném et(t.)

!. (506. szeptentber !4. (<;/n e/-í'Aoí7nő;g). kh. n. -  végrendeteti ügy
!ch mán Symon dy zcytt richter unnd ich Steftan Sneyder. Jákob ! tester und Grücn Vattin at! drey purger wnd
aueh dy gancz gemain att von Windischem NustoríT
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 27987!. Nagyszombat/ tO Missücs 3.

ALV!KC és BOKBEREK (Fehér m.) !0:6/4

Vin(u de Jós. RO. Vin(u de Jós -  Vurpár. RO
!248^ !393 kiráiy: !393'"-!526 Atvinc szék: !526 !529 Radu de !a A(uma!i havasa!to!di vajda 

(GÜNDtSOB !957. 3!8-3!9.): !532 !538 Kozár(Kosár) Miktós visegrádi vámagy (!538: KmKjkv. 465!.) !538- 
tó!: Fráter György váradi pk. (LUPPSCUNÉ MAKÓ 2004. 350.. GÜNt)tS( H !957, 3!9. szerint Niko!aus Kosári 
Mik!ós Maj!áth !stvánnak adta c!. akinek a bukása után Radu Paisie havasa!tö!di vajdáé, majd Fráter Györgyé 
!ett. vö. FABtNt!. 8!2.. ! !4: Kocsárdy.)

!: (!) vár !248c.? (Zcbemyik. Borbcrck fc!ett) (SztiNtKATOLNAt BAKK !904. 56.. K.\RCZ.\(}-SZABÓ 20!0. 88..
KOPPÁNY !999. !24.) tartozékai vannak
!!:(0)
!!!: sóterakat (GÜNDtSOH !957. 3!2: Stapc!p!atz)
!V: p!éb. (Szt. Kataün) t2. sz. (A!vinc) !335-/Erdé!y (fehérvári !öcsp. sebesi dékánátusa) (EO !!. !086-!087.. 
térk.. Mt zo 2003. 382. szerint Szt. Péter és Pá! titu!usú. FABtNt!. 8!! -8 !3 ..!!. 369-370.. 509. sz.. KARCZAG- 
SZABÓ 20!0. 448 ): ptéb. (Szt. Lconárd) !3!7 (Borberek) (FABtNt!. ! !2 -! !4 . .!!. 42. 69. sz.. K.\RGZAG-SZABÓ 
20!0.47! ^72.)
V: (2) domonkos ko!. (Szűz Mária) !300-!532k. (!-. RoMHÁNYt 2000. 8-9.. 2008). LUPHSCUNP MAKÓ 2004.
348 350., Mtízó 2003. 40!., később Fráter György kasté!ya. vö. KARCZAG-SZABÓ 20!0. 50 5! )
V!: (2) !3 !ö(RÜSZ-FOGARA$t !999. 20.)
V!!:(0)
V!!!: (3) (6 irány) Atgyógy. Ba!ázs!á)va. Déva. Gyutaíéhérvár. Szászsebes, Szítszváros (!. kát. tc!m.)
!X: (0)
X: (2)civitas !42! (DB Sicb. !V. !894. = ZsO V!!!. 857.). oppidum !493 !506(!-3 . sz. ok!.; Rüsz-FooARASt 
!999. !4. is 2 pontot ad. kifejtés né!kü!): Borberek és Vinc várossá emetése !430: UB Sicb. !V. 2086.
(Gt'Nt)tSCH !957. 3!4 3)5.). !5!7e. Megyericsei János (éüratgyűjteményében: ,.!n oppido Vincz apud fratres." 
LAKATOS 2004. 743.)
egyéb: A!vinc: sóvám a Maroson (2/3-a az crdé!yi kápta!ané) (ENGPL 2002)

GYÖRPPY !!. !35 !36. (Borberek). !92-!93. (Vinc). tcZKOVtts !939, 50.. GüNDtsctt !957, ENtz !996. 
225-226.. Rüsz-F(XjARASt !999. 22. (9 pont). ENGKt. 2002, !SZF2 (A!vinc, 4: mezőváros és Atvincszékhez 
tartozik). 2SZF2 (Borherek. Burgbcrg néven is, 4: mezőváros és Atvincszékhcz tartozik)

!493 !5!5 (5), !atin. ebbó! 2 Borbcrckkc! közösen kiadott (4., 5.)

!. !493. december !7. (!!!.ap. Thorne ap. !493). Raptim ex AEvyntcz missziüs (tanúkihaügatás. pcrátkü!dés) 
!udiccs iuratique civcs ex utraque parte oppidi Atwyntcz notitlcamus per prcscntcs... cinizett (szövegben): 
Sagactbus viris egregiis et dominis nobis metuendis magistro civium. iudicibus, ceteris iuratis consuübus 
civitatis Cibiniensis et so!ertis septeni sedium iudicibus satutem cum obcdiencia megerősítés: qucni causa 
veritatis et ccrcionis rci nostro munivimus sigiüo.

' Borbcrck e!sö emütésc: UB Sieb. !. 84. (77. o!da!on)
'"Zs. privi!égium!cve!e: kiveszi azerdé!yi vajda joghatósága a!ó!. UB Sieb. !!!. 56!*.
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Papíron, szöveg a!á nyomon pajzsa!akú pecsétté! és záró gyürüspccsét tottjáva!. Címzése és a!áirása nincs. DF 
245398. (Arh. jud. Síbiu Szász Nemzeti L t.,!!!. 9!.)

2. !499. november 29. (prox. die Veneris p. Katherine) }kh. n ] missziüs (tanúkihaügatás. perátkiddés)
!udiccs iuratique consu!es utraque parte A!\vincz -  címzett: Sapicntissiniis patricibus ct dominis septeni sedium 
Saxonicaüum magistrorum. iudicibus ceterisque civibus civitatis Cibiniensis. dominis nostris semper metuendis

megerősítés: nos autem ob iusticic respectu pcticionibus suis incünati presentas ütteras vobis. dominis 
principaübus coram sub forma iegitime appcüacionis eidem cxararc duximus concedendas sigiüi nostri 
brevüegiatico communire misimus.
Papíron, szöveg a!á (az atáirásra) nyomott pecsét toüja és a rögzítésére szo!gá!ó bevágás nyoma. Az iráskép 
humanista antikva. DF 245374. (Arh. jud. Sibiu Szász Nemzeti Lt.. !!!. 67.)

3. !5!0. január 2. (anno !5!0 die a!tcr post Circumcis.), in domo domini p!cbani in A!wincz -  missziüs 
dominus tacobus iudex revcrcndusque magister ptebanus oppidi Atwincz címzett: Circumspccto providoquc 
viro domino Ladisiao P atz '\ domino amicoquc suo ^vo co!cndo.
Papíron, ba! a!só sarokba zö!d viaszba nyomott gyürüspccsétte! (gemma?). DF 246004. (Arh. jud. Sibiu Szász 
Nemzeti Lt.. ok!cvc!ck V. !07.) Kiad.: GÜKDtsCH !957. 323-324. A szöveg német irásgyakor!atot tükröz (hw. 
ck).

4. !5!0. november 28. (V. p. Katherinq virg. anno !5!0). Lx Aüwincz missziüs
iudices nccnon totus consuiatus oppidorum Aüwincz et Bor] berek} címzett: !^mdcntes circutttspectisque 
magistris civium. iudicibus necnon ceterisque iuratis senatoribus septem sediutn Saxonicaüum. dominis nostris 
observandis.
Papíron. zö!d viaszú zárópecsét (o!tjáva). !)! 264025. (Arh. jud. Sibiu Szász Nemzeti Lt.. ok!cve!ck V. !28.). 
Kiad. GüNDiSCH !957. 324-325.

5. !5!5. december 4. (3" p. D. primam Advcntus. ipso die Barbare anno !5!5). Dátum Ahvincz missziüs 
iudices iuratique seniores de Abvincz ct Borberck címzett: circumspccto ct provido magistro civium. iudicibus 
ceterisque senioribus septem sedium Saxonicaüum dominis ac superioribus observandis.
Papíron. papir(é!zetes kerek zárópccsétte): a pecsétkép: pajzs, benne ágaskodó kccskc(?). Causa appeüata. DF 
246090. (Arh. jud. Sibiu Szász Nemzeti Lt.. ok!cvc!ck V. !93 ).

vjc/Tcre/. GÜKL)!S( H !957. 3!3 3!4.: tetjesen ana!óg mint a Kirá!y!b!dön: bíró. esküdtek, gesamtheit dér 
Voübürgcr; A bírót va!ószinü!eg a gerébek közü! nevezték ki. (LB Sieb. !!...!. !58. ('.")
!493. !499: ..utraque parte" 2 bíró! Fsküdtek: iurati civcs ( !490). iuratique consu!cs ( !499). consutes in senatum 
( !5!0. jan.). consutes totus (!5!0. nov.). iuratique seniores ( !5!5). Esküdt = consu!. senior! ! 5!0-ben ! bíró. Az 
! 5 !0. januári (brrás jó! mutatja a szervezetet: Közös tanács Borberckkc! (utóbbiak 2 tagot dc!cgá!nak az a!vinci 
tanácsba: !5 !0. jan.) Feüebbezés (bruma a szász egyetem: ! 5!0. Közösen ír a bíró a ptébánossaL a ptébános 
házában ke!t a !evé!. v!sz. ő irta.

6/ró.'
!486.jú!. 3. Pétcr(SzO!!L !09.)
!5!0. január Jakab(3.;?-!acoboM u!tzer. !.)

pajzsibrmájú kerekpecsét ( !493: pajzsatakú !b!t. !525: kerek, de a pajzs a pecsétrajz; cimcrképc 
ágaskodó kecske. !ó vagy orosz!án.

A P Á !!(B arsm .) 2:7/6

Horné Opatovcc (Fe!söapáti). SK
6/rf.. (garamszenthenedeki urad.) !075 !564 (ENUKL 2002. KFULLVtctt 20!2, !77.)
f. /z;
!: (0)
ü:(0 )
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (Mindenszentek) !332/37 /Esztergom (barsi (oesp.) ( ENOhL 2002. de tehet, hogy a szomszédos 
Vieszkára vonatkozik.)

' G L \tnscn !957 bizonytatan o!vasata. is !ehet.
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V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (2) 3 irány: Bélabánya. Selmecbánya. Szentkereszt (!!. kát. fclm.)
!X: (0)
X:(0)
egyéb: CP !549: !$70: defter: esztergomi szandzsák, 2 hánc; kiváltság !2!7 (TELEK) V!/l. 230.). vám a Gara- 
mon !075 , ill. 1479k.-töl útvám(K):GLEV!CH 20!2, !9!.)
óoJ..- TELEK) V!/!. 250., GYÖRGY !. 425-426., ENGEL 2002, !HHS4 (6: fítlu. Apátfalva néven is). KEGLEVKH 
20! 2. 177-!78.

!525 (!), !atin

!. !525. február 22. (!V. a. D. Quinquagesime). (kh. n ] !cvé! Selmecbányának
Nos index iuratique simul de Abbatis. vestri in omnibus -  cimzett: Cp. ac prűd. viris et dominis iudici iuratique 
civibus civitatis Sczewniciensis etc.. dominis et vicinis nobis honorandis.
Papiron. ztirópccséttcl. DF 23494!. Selmecbánya/ 2-! 64.

ASZALÓ (Abaúj m.)_________________________________________________________________________ 2:7/6

Aszaló, H
/w-/..- !275-1388 Abanb. Szikszói (Aszalói): 1392 !407 Gerebenéi (Zsolcai): 1407 1544- váradi káptalan
c.
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. János apostol) /Eger (újvári foesp.. forrói kér.) (ORTVAY 162.. MEZŐ 2003. !52.):
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2)4 irány: Forró. Szántó. Szerencs. Szikszó (Kun)NY) !999b. 516..!. kát. felm.)
IX: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP 1349

CSÁNK)!. 203.. GYÖRGY !. 63.. KumNY) 1999b. ENGEL 2002, 1AJ95 (6: falu)

!52! (1). latin

!. !524. ápriüs 25. (V. in Marci) adásvétel
Függöpecséttcl. DL 2334!. (MKA NRA)/ !564 25. Reg.: GULYÁS 2008a. 4. sz.

.vrftvt'ztV. 3 biró és 9 esküdt!

ATYA ( \  a!kó m.) 8:6^4*

Sarengrad. !!R
/wr..- ! 347 !359 Gutke!cd nb. ccsedi és somlyói Bátori: !359- Butkai; !275-!398/1409 Zsámboki (Atyai.
Külci. Görögmezei): !398/!409 1476 Maróti: !476-!503 Geréb: !303-!316 Perényi: !5 !6 - enyingi Török
<r. /A.
!: (2) uradalmi központ, kastély (vár) !300k. (ENtiEL 2001b, 2.), !4!4-!495 (KOPPÁNY 1999. 112.. SZAHO 1920. 
148-149.. GERE 2000. 358- 36!.): tartozékai vannak (CsÁNK)!!. 268.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) v!sz. 2 pléb.. !. (Szt. Lőrinc) !333/3-!517 (M):zó 2003. 230-23!.) és 2. (Szt. Péter) 1332-(MEZÖ 2003, 
364.. ENGEL 2000a. 286.) /Pécs (marchiai foesp.) ()R! VAY 278. (téves !oka!izálássa!). HNíiEL 2000a. 286.
V:(2) ferences kol. (Szentlélek) (obsz.) 1404 1516 (KARÁCSONY) !922 1924. B.9.. F. ROMHÁNY) 2000. 9 40., 
M) zó  2003. 222.) (VL'Kt('EV)C-SAMAR2)A 1986. 143 147. szerint titu!usa: Szt. Péter és Pál aposto!)
V!: (0)
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V!): (0) nincs adat
V!!!: (!) 2 irány: Szatán át Va!kó, Új!ak (!. kát. tc!m. nem áüt rendeíkezésre. Enge! 2002 és mai úthá!ózat a!ap- 
ján).
!X: (0) nincs adat
X: (3) oppidum !4K! !482 (ENGKL 2002). !494. dcc. !3. ..!n oppido Athya." SUGÁR !980. 63.. (! !6. és ! !7. 
sz): DE2!0!03. és2!0!04.
egyéb: vám !27$ (DL 74437.). deücr !370k: i!oki náhije. Votyin. 23+!3^! hánc (McGowAN !983. 24.). ugyan
ez összesítve: !0 ház. ! mahaüc (MoAÖANtN 200!. !66). rév !409- (CsÁNK! !!. 279.) 
ó-^/.. CSÁNK!!!. 268.. 278 279.. Com. Sirm. !59 -!60.. ENíi!;L 2000a. 286.. ENGLL 200!b. 2.. ENGtíL 2002, 
!VK!44 (4: mezőváros: Vocsin néven is)

!5!8 (!), !atin

!. !5!8. jűtius !7. (& /z Dáv.s/oM/.v /̂w.v/o/ort///?). (kh. n.) -  döntés otvasókanonok és bán között 
Univcrsitas civium de Atthya megerősítés: !udicium quorttm roboraveramus Mrmavcramus sigiüo. quo tunc 
nonatorcs utebanmr. nunc verő ad ütteras preceptorias regié maiestatis nobis sonantcs munivimus sigiüo nostre 
civitatis. quo utimur.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét (ő!tjáva! és tenyomatáva!. DE 283330. (S!ovensky národny arc!iiv. Zay csa- 
!ád ugróéi !cvéitára: Krasznecz Lász!ó e!enchusa szerint rendezett iratok. A 72.)

BAJMÓC (Nyitra m.) 5:7/4

Bojnicc. SK
óóv..* (bajmóci urad.) !383-! 349: !297 Hontpázmány nb. (Bozóki ág) Káxmértt (?): !297 !32! Csák Máté:
!32! !395 kirá!y: !393-!427 Jo!svai: !430 !489 bajmóci Noffri; !489 !494 Cor\ in János; !494 !326 Szapo
rá i;  !533 !349Thurzó(!-ÜG!:D! !977. !02.. ENGRL2002) 
e./z.
!:(2)vár !246/!299-(EÜG!!D! !977. !02. !2.sz..TP!.! K!V!/!. 228.) és birtokközpont. !432-benaNo!lriak 
rezidenciája(Enge!: Arch. !. 27!.)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Márton) !332/1473 /visz. Nyitra (nyitrai (őesp.) (OK! v.\Y térk.. de V.\(]N! R !896. 24. az 
!629-es beosztásban már nem szerepe!. EÜGP!)! !938. 23. 2. j. szerint a középkorban sem tartozott Nyitrához; 
ENGüL 2002 is Így tünteti (c!. M! zö  2003. 234.)
V:(0)
V!: (0) Ágoston iskotamcstcr !446 (!. sz.)
V!!:(0)
V!!!: (2)4 irány: Nagytapoicsány, Németpróna. Osx!ány, Privigye(!. kát. !e!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (!) oppidum !489 
egyéb: CP !349
/wí/..- T t! t K! V! !. 228.. GYóRPPY !V. 346-347.. ENGHL 2002. 2NY! !7 (te!epü!es. 4: mezőváros). !NY! !7 
(vár)

!446 (!). tátin

!. !446. október 26. végrcnde!et
megerősítés: sigiüi. quo ab antiquo úti consucvimus et utimur de presenti.
Eüggöpecsétte!. !)E 227348. Pozsonyi kápt./ 63 2 2

BÁN (Trcncsén m.)__________________________________________________________________________!! :5/4

Bánovcc nad Bebravou. SK
/'óv..- (báni urad.): !3!8 132! Csák Máté ( !295- ugróéi vár birtokosa): (ugróéi urad.) !32! !376; !376-!389 
kirá!yi város: !389 !434 Stiborci Stibor; !434-!464 Leszkóci (Kasztti); !464-!349- !*odmaniczky (ENGPL 
2002. vö. KOPPÁNY !999. !!3  !!4..e!térő adatok)
c ./z ;
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1: (2) birtokközpont: castellum. tartozékai vannak (FEKETE N.\ííY !V. 62 63.. KOPPÁNY 1999, 1 13-1 14.) 
ü :(0 )
H!:(0)
IV: (0) pléb. (Szt. Miklós) 1332 /Nyitra (gradnai lÓcsp.) (ORT\ AY 96.. VAGNER 1896. 24.. MEZŐ 2003. 310.)
V:(0)
V!:(0)
V1!:(0)
V!!!: (3) 6 irány: Illává. Nagytapolcsány. Oszlány (Zsámbokréten át). Trenesén. Ugróc (!. kát. fclm.)
!X: (3) 1 hetivásár (szerda) !406. 1414 (Zs() !!. 4970.. !V. 1909. WEtSZ 20!0. !447.). ! sokadalom (Szt. Simon 
cs Júdás ap.: okt. 28.) 1499 (WE)SZ 20!0. no.. jÁrv !. 342.)
X: (3)civitas(kirá!yi) 1375-1378: oppidum 1398 !$25 (EN(üíL2002. részben Koppány !999. ! 13. alapján) 
egvéb: CP 1549: vám 1462 (DF 273224)

IvÁNY): Trenesén 1:231-234.. FEKETE NAGY !V. 62 63. (vár). 84 85.. ENGEL 2002. 1TR125 (tc!epü!és. 4: 
mezőváros)

1510(1), !atin

L !5!0. május 30. (corp. C'hristi) -  adósságügy 
advocatus: totus consulatus
Papíron, hátlapon zöld pecséttel. DF 247869. Beszterce/ 715 Reg.: Bcrgcr 1986.1. p. 151. 534. sz.

.Trfrt-t-rcf.' biró és esküdtek 

Mró.'
1376. lebr. 29. Vanya (IvÁNY): Trenesén 1: 231 -232. DF 277171. /'<;(//M(VM/<::Ay?)
1404. ápr. 22.
és 1405. jan. 12. Blasko (IvÁNYt: Trcncsén 1:235. A megyei szolgabirákkal van együtt említve, lehet, hogy 

alispán!)

f.sAMf/ít'A.*
1376. tébr. 29. lohannes iuratuscivis(lvÁNYi: Trcncsén 1: 23! 232. DF 277171.

BÁNFALVA (Wandorf, Sopron m.) 2:7/5 ]

Sopron-Sopronbáníalva. H 
/ür/.; 1296- Sopron város 
c. p  .;
!:(0)
11: (0)
!!!:(0)
IV: (0) pléb. (Szt. Mária Magdolna) 1397 /Győr (soproni töcsp.) (vö. ORTVAY 320.. BEDY 1938. 234:
Sopronkés része. HÁZ) 1939. 3.. 259-260.)
V: (1) pálos kot. (a pálosok előtt alapított Szt. Woltgang kápolna + Szűz Mária) (1454)1482 1529/32 (HÁZ)
1939. 260 268.. F. RoMHÁNYt 2000. 14-15.. MEZÓ 2003. 84.. GuzstK 2003. 232. 80. sz.)
VI: (0)
VB: (0)
Vili: (1) 1 irány: Sopron 
IX: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP 1549
/;<;</.. CSÁNK) 111. 599.. ENGEL 2002. 3SN17 (5: falu)

1467 (1). német (1.)

!. 1467. október 13. (Koltnans tag), [kh. n.) elismervény
Hanns Pierenstingel zu den zeyten richtcr zc WandorBund wir die vier gesworenn darczu dic gancz gemain. 
Hártyán, két hártyaszalagon függő zöld viaszpccséttcl (Mans loachim Sopron városi tanácsos és Hans Ziegler 
soproni polgár, városi jegyző). DF 283528. (Sopron dipl. 2125.). Kiad.: HAzt 1/5. 269-270 (319. sz.)

/fgyt'A. érdekes, hogy a töldcsúr (Sopron) pecsétjével erősítik meg. persze soproni az ügy is.
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.yjcrvt'jíV. bíró és négy esküdt.

! 467. okt. HansPicrcnstingc!

BÁNFFYHUNYAD (Hunyad; Kotozs m.) 8:6/4

Hucdin. RO
(sebesvári urad.) !433-ig kiráty: !433-! 554 losonci BánBy ( !554: KmKjkv. 53!9. sz., CsÁNKt V. 305.)

c. /?.;
!:(0)
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Frzsébet) !332- /\'árad (ka)otai (oesp.) (OR!A AY 58!.. CsÁNKt V. 304.. MLZÖ 2003. 78.)
V: (0) kápolna (Szt. Anna) (MEZŐ 2003, 44.)
V!; (0)
V!!:(0)
V!!!: (4) 8 irány: Abrudbánya. Offenbánya. Gycrövásárhe!ycn és Cya!un át Kotozsvár. Hida!máson át Xsibó. 
Kolozsvár (az etóhbieket e!kerü!ve). Örxénden és Tetcgdcn át Várad. Xi!ah (!. kát. tc!m.; kolozsvári út: ! 39!. 
!455: Csánki V. 304.)
!X: (!) hetivásár (kedd) !473 (DL 28309)
X: (3) viüa !377 (CsÁNKt V. 304.), oppidum !437-!522 (CsÁNKt V. 304.. RÜSZ-FOOARAS! !999. !4.. 2 pont.
F\Obt. 2002. !522: KmKjkv. 3836.. 3882. sz.)
egyéb: vám !377-!446 (CsÁ\K! V. 305.. SÓLYOM !933. !55.)

CsÁNKt V. 304-305.. FNiz !996.225 226. RÜSZ-Fo<JARAS! !999,22. (4 pont). F so n . 2002. !0KL! (Hu
nyad. 4: mezőváros)

!502(!). !atin

). !502. júüus 25. (!acobi ap.). Fx BanFhwnyad missziüs
iudiees iuratiquc civcs Hwnyadenses -  eimzctt: Fgregiis viris iudiei iuratisque eivibus Cibinii. dominis nobis 
admodutn honorandis megerősítés: nostro sigiüo opidano, quo communitas nostra utitur in rcpuhüca.
Papíron, záró gyürüspccsét tottjáva!. DF 2459!9. (Arh. jud. Sibiu. Szász Nemzeti Lt.. Urkunden. V. 25.)

vjc/t-crer.' ! 502-ben két bíró. v!sx. a két BánÜy-testvér mtatt. ami Verőcén is megllgyc!hctö. Bíró és esküdtek 
neve nem derű! ki.

6/ró:
!467. dcc. !!. Jakab (iudex, !)L 26898 9. iktatásná! van je!en Prek..y Tamássá! együtt)
!502.jú!. (két bíró)

Kacs Anta! v!sz. va!ami!yen piactc!ügye!ő.

BARS (Óbars és Újbars: Bars m.)______________________________________________________________ ! 4:5/4

Stary Tekov. Novy Tekov. SK
/)/;v.. (!évai urad.) !388 !564: a kezdetektö! !388-ig királyi város (közben !32!-ig Csák Máté kezén): !388-ban 
a kirá!y ctadományoxza (XsO !. 502.) (!évai urad.): !388-!546 Sárói -  Lévai (Cseh): !459-!48! Gúti Ország 
(rész: zá!og)

(Fgyházasbars. Csütörtökheiy) és LyAr/rx (Nagybars. Szombathety) adatai összesítve szerepeinek.
t-./;..-
!: (0) Ohars: korai vár. ispánsági !ö!dvár X! X!!!. sz. (p!. ! t Lt:K! V!/!. 248.)
!!: (3) Óbars: megyei sedria (csütörtök) !322-!525 (CsUKOVtts !997, 38!.) nádori köxgyütés ! 4 ! ! okt. nov. 
(XsO!!!. !!07. ésskk.)
!!!:(0)
!V: (2) Óbars: !272: 2 egyház (Szt. György. Szt. Mihá!y) (M) zó 2003. !04.. 294.. (íYöRt LY !.. 432. atapján. 
^\2ovA  20!2. 95. és 98. Fzek nem ptébániák.) Óbars: p!éb. (Szűz Mária)/Fsztcrgom (barsi !őesp.). (őcsp. köz-
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pontja (ORTVAY 26. titutusa !56!-bö! ismeri: ^AZOVÁ 20!2. !02.) Újbars: p!éb. (Szt. Mikiós) Esztergom (barsi 
íoesp.). espercsség (ORDAY 26. Azonos az !4! !-ben titsztitó eskü szinheiyeként emütett kápo!náva!: ZsO !!!.
! !55. ! 36!-bán $zt. Mik!ós az újbarsi tempíom titutusa: 2 \zovA  20! 2. 97.
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!ü: (5) összesítve 9 irány: Bakabánya. Bát. Fámád. Caramszcntbcncdck. Léva. Udvard. Verebéty. Zsarnóca. 
Zse!iz {!. kát. fe!m.)
!X :(!)Óbars: hetivásár (csütörtök) !320. !366. !424. !423 (!320. !366: Whtsz 20!0. !428. c!öbbi Csütörtök- 
he!y. utóbbi Bars a!att. !424: ZsO X!. !33!. sz.. !425: ZsO XB. 97!. = DF 238456 ). Újbars: hetivásár (szombat) 
!33! (W msz20!0, !429: AO !!. 527. Szombathc!v néven)
X: (3) übereviüe (mindkettő) !388(CsÁNKi !925. 289.). civitas(kirá!yi) !3!0. !320. !324. !33! (OYöRH-Y !. 
43!.):oppidum(Óbars) !4 !!(Z sO !B . !!25.skk.) !424(ZsOX!. !53!..T!-:t.t.KtV!/!.250.). !425(ZsOXB.
97!. = DF 238456.)
egyéb: CP !549: esztergomi szandzsák: 20 hánc: útvám !4!6 (ZsO V. 2243.)
/ró;/.. Tt t PKt V!/!. 248.. 250.. GYÖRH Y !. 429 433.. ExtiHL 2002. Obars: 2BRS26 (4: mezőváros:
Egyházasbars. Csütörtökhcty néven is). Újbars: 3BRS26 (4: mezőváros: Nagybars. Székcsbars néven is).
Z-A^ovA 20! 2.

! 349-! 376 (3). !atin

!. !349. május !. -  adásvétc! (főrdő)
Nos Pautus iudex. Dominicus. !az iurati ct universi civcs de Bars.
üádapra nyomott pecsétté). A szövegben megnevezve, hogy új pecsét. DF 208856. Esztergomi székcskápt./ 34 !
6.

2. !358. május !! . bériét (to!d !0évre) (garamszentbenedeki monostor: barsi po!gárok)
DF 237074. Esztergomi székcskápt./ 40 4 !!.

3. !376. jú!ius !. -  (végrehajtók, szőtök. tcmp!omok: BMV és Szent Mihá!y-tcmp!om. ennek a p!ébánosa az 
a!cspcrcs)
Háttapra nyomott pecsétté!. DF 208332. Esztergomi székcskápt./ 3 6 25.

Az !. és 2. irásképe nem egyezik meg.

BÁT (Fraucnmarkt: Hont m.)__________________________________________________________________!5:5/4

Bátovcc. SK
/wr.. A kezdetektö! kirá!yi/kirá!ynéi város. !320: esztergomi kápt.. ! 330-! 388 kirá!ynéi város: !388 kirá!y e!- 
adományozza (ZsO !. 502.). ettö! fogva a !évai urad. tartozéka: 1388 !364: Lévai Cseh. részei zátogbirtokosok 
kezén (BAKACS !97!.52.)
c. /A.
!: (2) uradatmi központ. fortaütium !470 (BAKÁCS !97!. 5!. KOPPÁNY !999. ! !5.). offlciaüs !340 (uo. 52.) és 
!435(L 3.sz.)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Márton) !320-!464 /Esztergom (honti főcsp.) (ORt\ AY 29.. BAKÁCS !97!. 32., MüZÓ 2003, 
234.)
V: (2) ispotáty (Krisztus teste) (KUBtNYt !999a. 265.)
V!: (0)
VB: (0)
VB!: (5 )9  irány: Bakabánya. Bars. Egcg. !po!yság. Korpona. f.éva. Sc!mccbánya. Százdonát !po!ypásztó. 
SzebcBéb (!. kát. fé!m.. BAKÁCS !97! térk.)
!X:(3) ! hetivásár (hétfő) !086, !347 (W msz20!0. !433 ). ! sokada!om(Szt. Lőrinc: aug. !0.) !386 !393k.. 
(W ttsz 20!0. !435.. Wptsz 20!2, !46.) !4!6 (ZsO V. 2243. vö. Bars)
X:(3)civitas(kirá!ynéi) !320-)38! és !425. viüa !322. überaviüa !388. oppidum !4!9-!506 (BAKÁCS !97!. 
50-5!.)
egyéb: CP !549. vám (!086-)!424-!507 (BAKÁCS !97!. 52.). vámmentesség
/rőt/..- (íYöRPPY !!!. !78.. BAKÁCS !97!. 30-52., ENCPL 2002. !!!T5 (4: mezőváros: Fraumarkt. Fórum Regináé 
néven is)
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!386-!522 (8). !atin. nemet (6-8.)

!. ! 366-! 386 között teve! a bé!i apátnak, vámkérdés 
!udexet iurati de civitatc Wat.
!!át!apra nyomott pecsétté). DM 20729!. (Pannonha!ma)/493: U 4 0 5 /4 9  LL. Kiad. PRT V!!!. 4 !4 -4!5 . (!26. 
sz.)

2. ]!383) (ke!tczés né!kü!)
!udcx et iurati de civitatc Bath címzett: Sapienti viro d. ac d. Pau!o abbati de Bee! hec üttera presentetur. 
Papíron, zárópecséttc!. Pannonhatma. Capsa 49 L!. PRT V!!!. 4 !4 -4!5 . (!26. sz ).

3. !386-!399 (kettezés nc!kü!). Scriptum sub sigiüo civitatis et communitatis. ]kh. n.] !cvé! a béü apátnak, 
tacobus iudex et iurati cives et tota communitas pauperum et divitum in Baht vcstri humücs subditi címzett: 
Venerabiü viro d. !ohanni abbati ecdcsic S. Mauricii ac sociorum cius de Bee!, domino et fautori eorum 
prehonorando üttera detur.
Papíron. hát!apra nyomott kerek zárópecséttc! és ba!ra mandoria a!akú pecsété!. DF 207455. (Pannonhatmi 
konv.. capsa 52-V.) Kiad.: PRT V!!!. 42!^t22. (!36. sz.). Reg. ZsO !.

4. !435. október !6. (inGaüi). [kh. n.) -eüsm ersény
Nos iudex et iurati cives de Bath a!ias Fórum Dominarum megerősítés: nostro sub sigiüo.
Papíron, szöveg a!á nyomott fekete ép pecsétképp pecsétté!. DF 207783. (Pannonha!ma. Capsa 5! !!3. Kiad.: 
PRTV!!!.486^487.(!92.)

5. !457. augusztus 30. körű! (... [nem o!vasható) köte!czettségvá!!a!ás zsidótó! fe!vctt
köicsönrc
!udcx iurati cives ac tota communitas in opido Baath vocata commorantcs
tnemoric commcndamus per prcsentcs. quod nos pro quibusdam nostris negociis impediremus ... !osa iudeo in
civitatc Budcnsis comnioranti triccntos et quinquginta ílorenos auri puri recepimus sine?........... tlorcnoruni
ccntum et sedccim post duas septimanas inmediate post festum Sancti Martini episcopi...........ve! fHiis et
hcrcdibus suis rcstitucrc et pcrso!vcrc promisimus. Ubi verő restituere et pcrso!vcrc nos et nostri heredes...........
recusarcnt. cxtunc cbdamodatim duó Üorenum pro va!ore acrcscerc debeat et debeat item iterum centum ...........
iterunt ad proximum testűm Beati (leorgii martiris venturum perso!vere et restituere promisimus. Ubi verő
pcrso!vcrc...........simiümodo ad quamübct septimanam duó tlorcni pro usura acrcscerc debeat. !n u!timo autem
...........post se scqucntcm ccntum dccem et octo florcnos auri p!enaric pcrso!vcrc promisimus sine om ni............
termino so!utioni prcdictam facéré negügemus ve! noüemus sim iüter.......tlorcni au ri............ post dictum
u!timum terminum féstuni sciücct Beati Martini episcopi s i ............... ptenariam.............festő et termino prefatus
!osa iudeus ve! homincs...........presencium............ ambituni huius regni üungaric reperire............ potueri<n?>t.
....................quibusvis aut eciam in iudicio sive extra iudicium.................aris..................... prc)missis triccntos et
quin[quaginta........... / / .....................suis heredibus preseriptam............ //
maicstatcm et neque per dominos prefatos? 
omnibusque suis regnicoüs [huiu)smodi usuram 
nuüo suf'f'ragare vateat [atque] possit harttm ütteramm
!)ude f........................cmdoi apposuimus vigore et tcstimonio m[ediantc........... //
qua............... !oannis Baptistc anno Domini miücsimo........
!-o!tos papíron, az írás sok hc!yen c!mosódott és tetjesen e!ha!ványu!t; szöveg a!á nyomott zö!d viaszpecsét töre
dékéve!. me!ynck ábrája bástyás kaputorony, egy kapuva! (Lehet, hogy Buda pecsétje?). !)L 2!726. (MKA. Nco- 
regestrata acta. tasc. !067. nr. 2.)

6. !503. ápriüs 7. (am freytag vor dem Pa!mcn sontag). AuB Fraumargk !cvé! Se!mccbányának. adósságügy 
Jacob Angcrmann richtcr zcw Frawmargkt ewer gutter gonner und freunth címzett: Dcm nanihafltigen und 
wcyüenn hernn richtcr in dem Schcbnicz zcw kom diBcr pricfT.
Papíron, zárópecséttc!. DF 2352!6. Setmecbánya/ 2-498.

7. !5!3. júüus 7. (am dornstag noch Udatrici). AuB Fraumargt !evé! Sc!mccbányának
Hans F!ohe! geswomer burger zw Fraumargt címzett: Dem ersamen und wcyscnn her richtcr der kunigküchcn 
stat Schempnicz und den érben herren.
Papíron, zárópecséttc!. !)F 235055. Sehnccbánya/ 2-297.

8. !522. augusztus !. (am Petcrs ketten fcyer). Gébén aus Fraumarck -  !evé! Sc!mecbányának
Rychter und gcswornc rothmenner do sc!bs címzett: !)e ersamen und wcyscn geren rychter und rathhem der 
stat Schcbnycz. unseren bcsundem !yben freundt und nochparncn.
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Nagyböjt első hetében Simon jött segitséget kémi(?) Kérik Selmecet. hogy neki. a levél felmutatójának segítsen. 
Papíron, zárópccséttel. DF 267! !4. Selmecbánya/ !50.. és DF 286956. -  Selmecbánya/ ! !50.

ó/'ró.*
! 352 Frigyes iudex (BAKÁCS ! 97!. 52.)
!38! Jakabiudex 
!383 e. Hanzmann 
!400c. Jakab 
!436 NicolausMeyzncr 
! 464 Gábor
!467 Paulus Pysse! et Nicolaus Sutto iudiccs 
!469 Gábor 
!470 Gábor
! 503 Jákob Anderman iudex

Mícg/egtrésfA. ke!ctnap: vasárnap és csütörtök/péntek

BÁTOR (Szatmár m.)________________________________________________________________________!9:4/3

Nyírbátor. H
óóv..- ! 3!! ! 549- Gutkeled nb. ecscdi és Somlyói Bátori

!: (3) Bátori csatád (egyik) rezidenciája (másik rezidenciájuk a Jagclló-korban Babócsa. KumNYt !99!. 215 
2!6.. NÉMETH 2008. 22.): vár ! 354.1364- (FÜCEt)t 1977. 104. 19. sz., KOPPÁNY 1999. 116-117.)
H:(0)
111: (0)
IV: pléb. (Szt. György) 1333/34- /Erdély (szatmári toesp.) (EO 11. 1130-1130.. térk.. \ l t z ö  2003. 104.) plébá
nosa esperes 1322. NÉMETH 2008. 23.)
V: (2) ferences kol. (obsz.) 1475/1485-1566 (F. ROMHÁNYt 2000. 48.. KUBtNYt 1991.216.): kápolna (Krisztus 
teste és vére) (MEZŐ 2003. 209.)
VI: (!)9(b(K um N Yt 1971.76.).
Vll: (0)
V1! 1: (6) árumegállító jog 1332- (KumNYt 1991.216.. KumNYt 2000. 60.)
IX: (4) 2 hetivásár. 1: (szerda) 1282. 1464(1282: vásárengedély: AUO IV. 379.. WEtsz 2010. 1443. 1464: DL 
16458 ). 2: (kedd) 1382 (WEtSZ 2010. uo.). 2 sokadalom (Szt. György: ápr. 24., Kér. Szt. János születése: jún.
24. KumNYt 2000, 60. szerint. WEtsz 2010. 1443. csupán a júniusit közli: 1415: Zs() V. 1160. WEtsz 2010. uo. 
255. j. szerint nap említése nélküli adat 1466-ból: DL 55823.)
X: (3) oppidum 1433-1520
egyéb: CP 1549

CsÁNKt 1. 506.. KumNYt 2000. 60.. ENGEL 2002. 1SZR99 (3: mezőváros), KumNYt 2004a. 24.. NÉMETH 
2008. 20-23. (Bátor 1.)

1522(1). latin

L 1522. október 4. (in Francisci). Datis ex B athor- elismervény
Nos Blasius Fwthar. lohannes Malazy. Demetrius Conkha iudices de Bathor cctcriquc iuraticivcs de cadcm 
megerősítés: signo nostre civitatis roborari ct muniri concedendum duximus.
Alján szakadozott szélű, néhány helyen lyukas papíron, szöveg alá nyomott szürkés színű ép pecséttel. DL 
56431. (Kállay cs.)/ 1500 105. Reg.: GULYÁS 2008a. 5. sz.

BAX!N (Bösing: Pozsony m.)_________________________________________________________________ !4:5/4

Pezinok. SK
/wr.. (bajmóci urad.): 1208-1543 Hontpázntány nb. Szcntgyörgyi és Bazini Gróf: (bazini urad.) 1549
c. p..-

29



!: (3) vár (castruni) 1270/1295- (vagy előbb. FÜGRD) !977. !06. 2!. sz.). a Szentgyörgyi és Bazini grófok 
(egyik) rezidenciája(KuB)NY) 1991. 218.. 226. !85.j.)
H: (0)
!H:(0)
!V: (0) pléb. 1345. 1425 (Szűz Mária)/Esztcrgom (pozsonyi foesp.) (M h/ö 2003. 403.. 1425: ZsO XB. 1070. = 
DL 11718.: OR)\ AY 7. szerint !320: Szt. Márton, de ez téves)
V :(2) ispotály(Szcnt!é!ck) !425. 1509(1423: ZsO Xll. 1070. = DL !!7 !8 .. uo. H46. = DL 11726.. KunNY) 
!999a, 265.. !548-ban cnilitik igazgatóját): kápolna (Szt. László) 1345 (várban) (Mnxö 2003. 212.)
VI: (2) 13 (ó (KUBtNYt 1971. 75. iskolája van: ZsO Xll. 1146.)
VH:(0)
Vili: (4) 7 irány: Cscklész. Malaeka. Modor. Nagyszombat. Stomfa. Szene. Szentgyörgy (1. kát. felni.)
IX: (0) nincs adat (de: ZsO Xll. 1146: Varueza seu Vasarueza)
X:(3)oppiduni 1425-1309 (1423: ZsO Xll. 754. = DL 11686.. uo. 1070. = DL 11718.. uo. 1146. = DL 11726.) 
egyéb: CP 1349. 1425: birtokosztályban részletesen leírják a települést: ZsO Xll. 1146. = DL 11726.)

HA/) 2000. 71-79., ENGHL 2002. IPOl 1 (település. 4: mezőváros). 15PO! 1 (vár)

1515(1), ném et(L)

1. 1515. január 1. (in Ncujahr) -  szölöadásvétcl
leli Paul Hab! die zeit riehter zw Pösing aufYgraff Wollffgang tail und Thanias Schuestcr dic zeit richter aufY 
graff Franczen tail.
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 243388. Pozsony/ 3344.

BÁZNA (BaaBen. Felsöbajom. Medgycsszék)____________________________________________________ 4:7/6

Bazna. RO
6//V..- Szászfold (Kétszék)
c.
1: (0 ) 
ü: (0)
!!!:(0)
IV: (0) pléb. (Szt. Miklós) 1328/1339 /Erdély (küküllöi főesp. Kis-KüküHő-nicnti szász dékánsága) (EO H.
1117.. térk., M):/ö 2003. 310 . a ma is álló erödtcmplom 13. sz.-i. vö. Ky\RCZAG-SZABÓ 2010. 462.. 1-ABfN) 1. 
31-35.. 11. 14-15., 21. sz.)
V:(0)
VI: (0)
V11:(0)
Vili: (4) (8 irány) Ádánios. Balázsíalva. Dicsöszcntmárton. Hédertája. Mikeszásza. Nagyekcniezö. Medgyes. 
Küküllövár(l. kát. felni.)
IX: (0) nincs adat
X:(0) villa 1332 (F.O 11. 1117.)
egyéb: UB Sieb. V. 439. 441: 1454 végrendelet

GYÖRH Y 111. 548: E ^ rz  1996. ENíihL 2002. 16SZ1-14 (1-elsőbajom. 6: falu)

1324(1). latin

1. 1524. december 5. misszilis Probstdorfnak (Nagyekeniezö)
Papír, zárópeesét. DF 246172. (Nagyszeben Szász NL)/ 5 276

BKCKÓ (Bolondóc. Trcncsén ni.)_____________________________________________________________ 13:5/3

Beckov. SK
A/;/., (bcckói urad.): 1321 Csák Máté: 1321 1388 király (lionor): 1388-1432 Stiborci (FnKhH: N.\GY IV. 361.). 
1437 1549 Bánfi (alsólendvai. bolondóci ág): 1439 Bánfl Pál: 1498 Báníl János
c./?..
1: (2) vár: tartozékai vannak (F) Khlh NAGY IV. 66.)
H: (0)
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H!:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. !stván) /Nyitra (trencséni toesp.) (ORTVAY 98.. V.\GNLR t896. 23.. FtKLTL NAGY !V. 87.)
V: (3) pátos kot. (Szűz Mária) t43t t659 (F. RoxtttÁNYt 2000. tt  !2.. Mt zó  2003.404.. GuzstK 2003. 233..
83. sz. szerint az atapitás nem történt meg az atapitó itj. Stibor ha!á!a és a huszita betörések miatt, és később az 
ágostonosok kettőztek Bcckóra): ispotály (Szenttétek) (ENGLL 2002. KumNYt !999a. 265.. Muzo 2003. 222.) 
V!:(0)
V!!:(0)
Vüt: (3) 5 irány: Bán. Gatgóc. Nagytapotcsány. Trenesén. Újhety (t. kát. (ctm.)
!X :(t) t hetivásár (kedd) !4t4(ZsO  !V. t909. és4970. W n sz2 0 t0 . t447.). 6 sokadatom, t. és 2.: (Szt. Orbán: 
máj. 25. és tizenegyezer szűz: okt. 2 t.) t457 (mindegyikre vásárengedéty: W nsz 20t2. !67.). 3-6.: (Szt. Ger
gely pápa: márc. t2.. Rogationum dics utáni kedd. Szt. tstván kiráty: aug. 20.. Szt. Katalin: nov. 25.) !520 
(mindegyikre vásárengedéty: Wmsz 20! 2. !67.)
X:(4)civitas(kirátyi) 1388-t52t.oppidum !396 !500 
egyéb: CP ! 549
/r<?í/.. FLKLTL NAGY tV. 65-66. (vár. Botondóc néven). 86-87. (Botondóc néven). ENGLL 2002. 2TR97 (3: vá
ros) tTR97 (vár)

!508(t). cseh

!. )508. május 3. (!V. = tnveneionis S. Crueis). [kh. n.) misszitis
Rvchtag a rodda micsta Beczkowa -  címzett: Mudrym a oppatmym panom rychtarywi a roddie miesta Thmawy, 
spryatetom a susedom missun mitym.
Papíron, háttapján vörös viaszú zárópecsét töredékévet. DL 46852. (Múz. törzsanyag. Wenzet-gyűjt.) Kiad: 
WHN/Et. t879. 621-622. (tetjes szöv. és magyar törd ). BOTTLÓ- FŰGLDt !952. 49. sz.. kép: Obr. t2.

BEKECS (Zcmptcn m.) 3:7/6

Bekecs.!!

(tokaji urad ): t366 !549- Bogátradvány nb. Monoki; t435-!480 Dobi; t498-!526/-!573-Szapotyai 
(tokaji urad. részbirtoka) 
c. /A.
!:(0)
B (0 )
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. /Eger (zempténi toesp.. zempténi atsó kér.) (vö. ORTVAY térk.)
V:(0)
Vt:(0)
Vt!:(0)
Vttt: (3) 5 irány: Mcgyaszón át Szikszó és Aszató. Muhi. Ónod. Szerencs. Tiszatue (rév) (t. kát. tetm.)
tX: (0) nincs adat
X:(0)
egyéb: CP t549
/roJ.. CSÁNK! !. 342.. GYÖRGY t. 63.. ENGLL 2002. !ZN87 (6: fatu) 

t52t (t) . tatin

!. !5!7. március !5. (in D. Ocuti). Ex Bckcch tevét (szötöetadásrót Kassának)
Papíron, pccsétctés nyoma ttétküt. DF 27!64t. (Kassa. Suppt. ttatag.)/ 335. Reg.: GULYÁS 2008a. 6. sz.

BÉKÉS (Békés m.) '8:4/4 I

Békés. H
/w/.. (gyutai urad., békési kér.) !403-t566 (ENGLL 2002): t403 Maróti János macsói bán (K ! M-köz !996.
54 ); Marótt Lásztó (ENGLL 2002); t482-/!498-!504 Corvin János (KTM-köz !996. 54.. ENGhL 2002): t506- 
t509 Frangepán Beatrix (KTM-köz !996. 54.); !509- Brandenburgi György (ENGt t. 2002. KTM-köz t996. 54.)
c./'..'
!: (2) kastéty és tartozékai (KOPPÁNY !999. t t7 - t t8 .)  t468c. XVt!.sz. (KI M-köz !996. 54.. ENGLL2002)
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!!: (2) megyei sedria (hétfő) !46! (CsuKOvns !997. 38t.) -!484  (CSÁNK!!. 647.)
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. Pát) !229-!429 (LUKCS!CS !. !288.. Mt zó  2003, 359.), (majd Szt. Péter titutussa!) t433 
(LUKCS!CS !!. 322. és Muzö 2003. 365.) /Várad (békési focsp.) (Ortvay 599 600.. KTM-köz !996. 54.)
V: (0) kápotna (Szűz Mária) (KARÁCSONY!!!. 30.. MüZO 2003. 404.)
V!: (0)
VH:(0)
Vttt: (6) (KcB!NY! 2000.6! )
!X: (5) hetivásár (kedd) !405 (DE 20!5!7, \V nsz 20)0. !429.), 2 sokadaiom (KCB)NY! 2000. tbrrásadat nétkü!, 
ta!án Karácsonyi !. 246. tdrcnézésébö!? Ez atapján ENGhL 2002 is.)
X. (3) civitas (magán) !452, oppidum !465 !5!0. város !567 (dcMer)
egyéb: CP !553; hidvám !567(ENGLL 2002); Szt. Pá!-maiom és ..hatos" matom !525-!526 (M! ző 2003. 359.. 
KTM-köz !996. 55.); utcák és városrészek ! 525 1526: Eorrozcgh, Matomzegwcza. Banhydwcza. Bayvivo. 
!!owazo( KTM-köz ! 996. 55.)

CSÁNK! !. 646. (vár). 647.. GYÖRGY !, 503-504.. KARÁCSONY! !. 246..!!. 27 42.. KTM-köz !996. 54- 
55.. KÁ! OY-NAGY !985. !62.. KUB!NY! 2000. 6! ., ENGBt. 2002. !BÉ!7 (4: mezőváros). KcB!NY! 2004a. 24.

!457-!467 (2), !atin

!. !457'\ február 24. körű! (... Mathic ap ). [k. h. nem otvasható] igazotás jobbágyszökésrö!
...) iudex de Békés ac duodccim iurati cctcriquc et universi ospitcs de [eadem *: prov. !ohanncs f. Pau!i pridem 
iudex; conciv. Pau!us Estragh tárgy: Vayda Péter kötetezte magát, hogy Békésre köhözik; kezességet vá!!a!tak 
érte. többek között magnif. ... Ma !stván, de Vayda titokban chávozott.
...j iudex de Bekcs ac duodccim iurati ccterique et universi ospites de (eadem
...] commcndamus, providus !ohanncs M!ius Pauti pridem iudex nostre (civitatis
...j protunc constituti nccnon Pauius Estragh simiüter nostre concivis nostre proterantur
...] íassum extiterunt in hunc módúm, quod quidam Petrus Vayda nomine
...] nostram civitatem Békés nostn in medio causa cpionandi venirc se
...] deportavimus aut in médium autem egregius vir Stephanus M!ius
... prejtatum Petrum Vayda venit ac ip(sum Pc)trum Vayda, cuius ipsum iudi
...]etiu[...]r captivare tecissc ve! id caput [...[ro Pét. responderet. quia
...]id providi viri nostri consocii pro preíáto Pctro Mdciusorcs fuissent? restitisse
...J presentaret et tatueret autem pretátus Petrus ear[...
...jia c!andcstine rcccssit et Mdeiussores dictos p[...
...j Petro Vayda de medio nostri dandcstinc recess[...
...] Bcati Mathie apostoü anno Domini m-o ccc-o !-osc
Rcstaurá!t. szakadozott és !yukas papíron, csonka: c!sö harmada és középső részének a!ja hiányzik. Szöveg a!á 
nyomott pecsét tbhjáva! és jobbra !cnyomatáva!. DL 74646. (Nadányi cs.)/ 53 3.

2. !467. ápritis 9. (V. p. D. Quasi modo). (kh. n ] -  perbeü egyezség (adásvéte!ben)
!ohanncs Eztragh iudex ac duodccim iurati cctcriquc civcs et universi hospitcs de !)ekes megerősítés: ütteras 
nostras patentes quasi privücgiaies pendentis et auttcnticis sigiüi nostri usuaüs muniminc roboratas eidem 
duximus prebendas.
Szöveg a!á nyomott pecsét fbttjáva!. a tc!hc!yczésére szo!gá!ó háromszög a!akú !yukakka! és jobbkézre hatvány 
íenyotnatáva!. DL 45246. (Múz. törzsanyag, !925. év 40. sz.)

a pecsét a !b!t atapján mindkét esetben ugyanaz. A két oktevé! írása kidönbözö. A ! 2 esküdtet 
nem nevezik meg. A 2. sz. oktevé! struktúrája Gyuta t499-cs oktevetévet egyezik.

BELÉNYES (Bihar m.)_______________________________________________________________________ 6:6/4

Bciu$, RO
Áb*/.; (betényesi urad.); !308-!552 váradi püspök
c. /z;
!: (2) uradatmi központ
B:(0)
!!!:(0)

A p-jénck tátszik az atsó szárábót egy darab.
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!V: (0) pléb. (Szt. Ágota) 13. sz. /Várad (homorogi foesp.) (Om v.-\Y 563-564.. MEZÓ 2003. 33.. KARCZAG- 
SZAHÓ2010. 727.)
V:(0)
V!:(0)
V!ü: (!)(Kun!NYt2000.6!.)
!X:(0)
X: (3) oppiduni 1452-1520 (E\(:EL 2002) 
egyéb: CP1552: 70 porta, útvám 1520 (ENGEL 2002)
/roJ.. CSÁNK!!. 597..!!. 2!.. GYÓREEY !. 599.. JAKÓ 1940. 208-209.. KumNY! 2000. 6!.. ENGEL 2002. !!3!94 
(4: mezőváros)

1492(1), !atin

!. !492. június !2. (!!!. p. Bamabe ap ). Dátum in Belényes -  adásvétc!
Petrus Benkew iudex de Belényes ac iurati cives de eadem.
Papiron. szöveg a!á nyomott pecsét foltjává!. DE 255054. (iktári Bethlen cs. 54.) Gyors, lendületes kézirású. 
több egykorú javítással.

BELEUS (Trcncsén m.)_______________________________________________________________________ 8:6/4

BeluiSa. SK
/wr..' (illavai urad.) 1447-1549: 1375-1447 királyi város (trcncséni umd.): 1454 Ciliéi: 1454-1462 Hunyadi:
1462 1490 Magyar Balázs: 1492-1494 Kinizsi: 1494 1526 Szapolyai
<r. /A.'
1: (1) alsóbb birtokközpont
ü :(0 )
Hl: (1) llókharmincad (1498:34. CÍM 1. 612 613. trcncséni töharmincadhoz)
!V: (0) pléb. (Szt. Anna) /Nyitra (trcncséni főcsp.) (OR! v.\Y 98.. MEZÓ 2003. 44.)
V: (0)
VI: (0)
V!!:(0)
VI!!: (2) 4 irány: Illává. Puchó, Trcncsén. Vágbcsztcrce (!. kát. felm.)
IX: (1) hetivásár (napja nem ismert) 1409 (WE)SZ 2012. 167.. DL 72576.)
X: (3) civitas (királyi) 1375. oppidum 1470-1507 
egyéb: CP 1549: vám 1462 (DE 273224)

FEKETE NAGY !V. 85., ENGEL 2002. 1TR42 (4: mezőváros)

1420.1440(1). latin

!. !420-!450 (V!. p. Epiph.) - levél Körmöcbányához 
/árópecséttcl. DE 249962. Körmöcbánya)/ 1 24 1 2 3.

BEREGSZÁSZ (Lampértszásza. Luprcchtszásza: Bcrcg ni.)_______________________________________ 23:3/4

bcperoBC. UA
667.; (munkácsi urad.) 1320-!552: 1382 király/királyné: 1439 Brankovics György despota: 1498(!eréb Péter: 
!542 beregszászi ispotály (részben): 1542 beregszászi domonkosok (részben)
c.
!: (!) tartozékai vannak (Cztbikfőld. Csorna, részben közös használatban Várival. LEtMX ZKY 1881. Hl. 782.)
!!: (3) megyei sedria (szombat. 1459- hétfő) 1299 1492 (CSUKOYBS 1997. 381.). 1410. febr. országbírói köz
gyűlés Bercg megye szómára (M!H\LY! 1900. 160. (91. sz.). 16! (92. sz.).)
!!!: (0)
!V:(!)cxcm pt pléb.(Mindenszentek: vö. 12.: utcanév is) 1284. 1389 1464(1629)/Esztcrgom(exempt). terüle
tileg Eger (borsovai (Öcsp., beregi kér.) (ORTVAY 200-201.. LEHtK'ZKY 188!.!!!. 118 125., 127 129.. CÁRtX)- 
NYt 1933. 165-167.. 180. MEZÓ 2003. 339.)
V: (5) ferences kol. (Szűz Mária) (konv.) 1377 1553. domonkos kol. (Szt. Domonkos?) 1479 1545/7!, domon
kos apácakol. (Szt. Szanisz!ó) 1303/1368-1570/71 (LEHOCZKY 1881.!!. 16 22.. pálosokat iscml., tévedések: E.
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RoMHÁNY! 2000. !2.. 2007. LN(íHt. 2002. M! :zö 2003,404.), ispotáty !452 (Szt. Mária Magdo!na) (LnnoíZKY 
!8 8 ! .!!!. !42.. KUBtNY! !999a. 263.. MHXŐ 2003. 247.)
V!:(2)t8fö(KuB!NY! !97t,75.)
Vü: (!) szabócé!t 
V!!!:(6)(KUB!NY!2000, 62.)
tX: ( t ) hetivásár (szombat) !247-!426 ( !247: vásárcngedéty. !4!2: ZsO !!!. 2462.. !426: DL 343 !8.. W nsz 
20!0, !429.)
X: (3) civitas (kirátynéi) !3 2 0 -t507 (!307: cm!. LüHOCZKY !8 8 ! .!!!. 96 97.): oppidum )4!7-!532 ( )4!7: 
MtHÁLY! !900. 208. ( H7. sz.: in oppido Lamperthzaza) = ZsO V!. 3!3.)
cgycb: vám !477; CP !549: Szt. Létek utca (Muzö 2003. 222.). János ptébános cm!. t427 (MhtÁLY! t900. 2 7 !- 
273. (!58. sz.)mint fogott biró). szintén János !45! (MmÁLY! !900. 360-36!. (2! !.sz.).). kiváttságtevé! !247. 
//Oí/. CSÁNK!!. 4 !! ., GYÖRGY !. 532 533.. U  HOCZKY !8 8 ! ,!!!. 88-!50.. KuBiNY! 2000, 6!-62., LNG! L 2002, 
2BRG2 (4: mezőváros). KuB!\Y! 2004a, 24.

! 330 ! 5! 8 (! 4: ! -2. csak tartatmi átirás). tatin
<K/ó.\vé/c/:6(! 2 .,6 ..8 -9 ., !!.)
ajándékozás: t (3.)
zá tog :2 (t0 ., !2.)
egyezség: t (7.)
peres továbbkütdés: ! (4.)
itétettevé!: ! (!3.)
m isszi!is:!(5.)

!. !330. október 29. adásvétc! (tartatmi átirás)
Duas titteras patentcs coniitis Stephani iudicis duodecim iuratorum ac universorum hospitum de Luprcchzaza 
ambas (eria sccunda proxima ante testűm Omnium Sanctorum anno !)omini mittesimo trecentesimo triccsimo 
contéctas et emanatas nostro iudiciario examini presentavit, in quannn unius titcrc continencia adinveniebatur 
tnanitcste. quod Demetrius, Pautus ct Benedictus fitii !wahun ab una. parte verő ab attera domina Ltena vocata 
reticta !\vahun predieti noverca ipsorum coram ipso comite Stephano iudicc. iuratis ac universis hospitibus de 
Luprcchzaza personatiter constitutis diéta domina Ltena retutisset coram iudice, iuratis civibus prenotatis, quod 
integratiter partém vincc suc totam in promonthorio eiusdem civitatis Luprechzaza vocate existentem, que sibi 
pro rebus paraphematibus cessisset et data tuisset. vendidisset !)etnetrio. Pauto et Benedieto predictis pro duabus 
marcis grossorum. dicens se diétám pccuniam ptene ab eisdeni recepisse secundum iura et übertatem civitatis in 
titios fitiorum perpetuatiter possidendum. ita tamen. quod Pautus predictus ex pcrmissionc Dcmctrii ct Benedicti 
prcdictorum tratnnn suorum diétás duas marcas eidem domine persoivisset et simiti rnodo ipsi duó fratres eidem 
Pauto fratri ipsontm integratiter totam ipsorum perpetuatiter possidendam commisisscnt 
Atirta Szécsi Miktós országbíró 1356. január 23-án a Homoki örökösök kérésére de vinca in territorio ct 
promontorio civitatis Luprcchzaza vocata existenti. DL 77!54. (Zichy cs. zsétyi)/ (ásc. 2!4 B. nr. 4 t. Háttapon 
XV!. (?) századi summa: ..Pro vinca Pauti fitii toachim de Homok in promontorio Bcrcgzazicnsi existenti." Ki
ad.: Zichy Bt. t8-2L (7. sz) ebböt p. !9. Petrus í*. Dcmctrii de Humuk. Pautus f. !wahum de cadem Humuk 
(patruus Petri) pereskenek a közös szótőn.

2. !330. október 29. adásvétc! (tartatmi átínís)
in atterius verő titere tenoré comperimus haberi seriose, quod Demetrius íltius !\vahun unacum fratre //p. 20. suo 
Bcncdicto coram pretátis comite Stephano iudice. iuratis et civibus de Luprcchtzaza personatiter constituti 
rctuüsscnt ita, quod ex votuntate domine consortis Dcmctni predieti Ltizabeth vocate et ex consensu pucrorum 
ipsorum Vatentini, tohannis et (íregorii partes ipsomm vincc ipsos contingentcs in promonthorio predicte 
civitatis Luprechzítza existentes pre!átus Demetrius pro duabus marcis et Benedictus pro duabus marcis 
grossorum ct tribus grossis integratiter vendidissent Pauto !fatri ipsorum secundum iura et übertatem civitatis in 
titios tltiorum perpetuatiter possidendas. dicentes se dictam pccuniam a Pauto predicto tratre ipsorum recepisse 
Átírta Szécsi Miktós országbíró 1356. január 23-án a Homoki örökösök kérésére de vinca in territorio et 
promontorio civitatis Luprechzaza vocata existenti. DL 77t34. (Zichy cs. zsétyi)/ tásc. 2 t4  B. nr. 4!. Háttapon 
XV!. (?) századi summa: Pro vinca Pau!i fi!ii !oachim de Homok in promontorio Bcrcgzazicns! existenti. Kiad.: 
Zichy ÜL t8-2t. (7. sz.) ebbő! pp. !9 20. A szö!öt Pátnak ítétik meg.

3. !349. november !!. (Martini), [kh. n.{ örökbeadás (ajándékozás) (szótő)
Nicotaus iudex duodecim iurati et universi hospitcs de Luprcchtzaza.
Hártyán, háttapra nyomott természetes színű pecsét fótijává!. DL 76930. (Zichy cs. zsétyi)/ fásc. 2 t4  B. nr. 34. 
Kigyos. Zichy !!. 403. (28!. sz)
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4. !358. augusztus !. (in oct. !acobi). Dátum in Loppret^za peres ügy, továbbküldés
Hce Nicolaus ti Thomc vicccontes de Bereg ct Ladislaus iudex de Loppretzaza vcstre maicstatis lamuü 
humillimi címzett: Excellentissimc domine Eüzabeth Dei gracia regine Hungaric. domine ipsorum precunctis 
metuende.
Papíron, két zárópecsét pecsét töredékeivé!. mc!yck közti! a iéketés (zö!d) szinü nyo!cszög!ctü pecsét az alispá- 
né, a természetes szinü kerekpecsét a városé. Utóbbi köriratábó! ennyi olvasható: M E V N (?). DL 51814. (Kál- 
!ay cs.)/ sacc. 1300. nr. ! 194. Hátlapon korabcü summa: promu!gatio Stephani íilio Stephani de Bodo!oy contra 
iudiccm iuratos et universos hospites de Tarpa ad prcscnciam domine regié. V!sz. Tarpa tniatt van benne a 
város mint bírótárs! Kiad.: Anj. Okmt. VB. 309. Reg.: Káüay !293. sz.

5. !366-!377 között, november !3. (Dátum in tcsto Bcati Briccy conlessoris) missziüs
Gcorgius iudex ct universi cives de Lupprchtzaza címzett: Rcügioso viro et devoto domino !ohanni preposito 
ecclcsic Sanctc Crucis de Lc!ez, domino et amico corum reverendo.
Papíron. hátlapján zárópecsét toltjával. Dl* 233807. (Lelesz. ASacc.)/ 1300. nr. 200. [Pro. 1. (ol. 1$7.{

6. !377. január !. (in die Strennarum). [kh. n.] adásvétel (szőlő, nem a város területén, de polgártárs)
Stephanus t'. lohannis iudex. duodccini iurati et universi cives de Lumprcczaza.
Foltos hártyán, pecsételés nyoma nem ismerhető lel. DL 77654. (Zichy cs. zsélyi)/ 214 B 48. Kiad.: Zichy IV. 1. 
(l.sz .)  cml. Lt HOCXKY 1881.111.95.

7. !396. november !0. (in vig. Martini), [kh. n.j -  örökség! egyezség 
Stephanus iudex duodccim iurati et universi cives de Lamprcchzaza.
Két helyen lyukas papíron, hátlapján pecsét töredékével. (A (elvételen csak a tolt látszik.) Dl- 220237. (Lelesz 
AA)/ 1396 15. A hátlap tetején: relatio universitatis. Protocollumi bejegyzése: 2. AA p. 276.
Reg.: C. T óm  2005. 308. (226. sz.).

8. !425. január 22. (11. a. Conv. Pauü). [kh. n.j adásvétel
Stephanus dictus Vethc iudex. duodccim iurati cctcriquc cives ac universi hospites de Lompcrtzaza.
Helyenként szakadozott és lyukas papíron, hátlapra nyomott természetes színű pecsét nyomával. DL 107719. 
(MÓL vétel. 1979 31.) Hátlapon a pecsét lelett: Relatio lohannis Sartorys ct Gcorgii similitcr Sartoris iuratorum. 
Oldalt (az egész nagyon halvány és bizonytalan): IX octobris. // Pro dictis est presens littera p. v. // Michaelem 
de Lippa. Briccium de Sekucz // Andrcas de Miskolcz ct Enedc de // Zckczcw. // Michacl de Trcm nótárius. A 
pecsét alatt halványan: alius........./ empta p ... és korábbi írással: Bcnedicti Institoris (azaz a név előtti szöveg
rész egykori!, de utólagos kiegészítés.) Kiad.: ZsO Xü. 83. (teljes szöveg.)

9. 1428. november 1!. (V. a. Briccii). [kh. n.j adásvétel (egyik sem helyi lakos)
Ladislaus iudex. duodccim iurati cctcriquc cives ac universi hospites de Luphcrtzaza.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 69797. (Kende cs.)/ 158. Az oklevél hátlapján, a pecsét lölött: Relatio 
lohannis Sartoris et Anthoni Pancha iuratorum. A pecsét alatt: Blasii Litcrati de Vary. Az 1425-ös oklevél kéz
írásával nem egyezik. (A DL-bcn tévesen nov. 10-i dátummal.)

!0. !436. november !. (in Omn. Sánc ), [kh. n.j zálog
Stephanus dictus Methe iudex de Lompcrtzaza ac duodccim iurati cctcriquc cives et hospites de cadcm meg
erősítés: sigilloque nostro munirc roboratas.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DF 222059. (Lelesz AA)/ 1436 13. Az oklevél hátlapján, a pecsét tolött: 
Relatio lohannis Sartoris ct Vallcntini dicti Gcdcs iuratorum. A pecsét alatt: Bencdicti Carpentarii. Az iráskép az 
1428-as oklevélétől különböző, de a 11. és 12. oklevélével egyező. Protocollumi bejegyzése: 3. A A p. 585.

!!. !437. március !2. (Grcgorii papé), [kh. n.j adásvétel
Petrus dictus Sleyber ' iudex ac duodccim iurati de Lompcrtzaza cctcriquc cives et hospites de cadcm.
Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DF 222! 13. (Lelesz AA)/ 1437 15. Hátoldalán a pecsétnyom lelett: Relatio 
lacobi de [...) ac Pauli Sartoris iuratorum. A pecsétnyom alatt: Zacharic ct Dominici nobiüum. irásképe a 10. és 
12. oklevélével egyező. Protocollumi bejegyzése: 3. AA p. 684.

!2. !437. ápriüs 26. (2. die. Marci cv.), [kh. n.j zálog
Nos duodccim iurati cctcriquc cives ct hospites de Lompcrthzaza.
Papíron, hátlapon pecsét lobjával. DF 222102. (Lelesz AA)/ 1437 4. A pecsét lobja lolött: Relatio Nicolai f. 

Sleyher alak is elképzelhető.
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Staniz!ai et Pau!i Sartoris iuratorum. A pecsét fo!tja a!att: Zacharie et Dominici nobüium. írásképc a !0. és !!. 
ok!evc!évc! egyező. Protocoüumi bejegyzése: 3. A A p. 664. (tévesen március 25-i dátumma!).

!3. !452. június !3. (in Anthonii conf.)*' [kh. n.) ité!ct!cvé!
Stephanus Litteratus iudex ac duodccim iurati ceterique civcs et hospitcs de Lompertzaza.
Pohos, egy he!ycn küyukadt papíron, hátlapra nyomott természetes szinú pecsét nyomává!. DL 8! 065. (Zichy cs. 
zsé!yi)/ 2!7 8. Kiad.: Zichy !X. 327-328. (252. sz.) A hátlapon: Rc!atio universitatis.

!4. !5!8. jan u ár !2. (!!!. intcroctavas Epiph. !)omini anno L5.L8.). Ex Bereghzaz értesítés tanúskodásró! 
Nico!aus Zcwkc iudex ac duodccim iurati de Bereghzaz címzett: Prűd. ct cp. iudici ac iuratis de Cassovia, 
dominis ct amicis nobis honorandis.
Papir. zárópecsét. DE 27!662. (Kassa. Supp!. Ha!ag.)/ 356.

!349-cs az e!sö eredeti oktevé!, hát!apra nyomott pecsét, még archaikus a szövegezése. Az á!do- 
más emütése! -  ncccssitatc 10.. nincs ke!thc!y. tö!cg október-novemberi és januári dátumok. Ép pecsét nem 
maradt. Minden fássionaüs esetben a hátlapra nyomják. A középkori pccsctnyomókra és pccsétctésrc !. LP- 
HOCZKY !88!. !!!. ! !5-! !8. (A pecsétkép a mai városcimerre! egyezik.) A pccsétclési nap az ok!cvé! kehétö! 
független tehet! A nagyobbikat fekete, a kisebbiket vörös pecsétviassza! hasznáhaák a kora újkortó!. (Uo. ! !6.) 
Rc!atio (hát)apon. a pecsét fc!ett vízszintesen): (7.. 8., 9.. !0.. !!.) !396-. A re!atiós jegyzetet ugyanaz a kéz 
vezeti rá. mint aki az ok!cvc!ct itja. Az. hogy a !c!cszi konventné! maradtak fenn az ok!eve!ck. azt is je!cnthcti. 
hogy ők szerezték meg a vagyontárgyat, de azt is, hogy ná!uk íratták át az ok!eve!ct (a bajoni nemesek), 
íráskép: a !0.. !!. 12. számúaknak ( !436 37) egyező, itt cr (ormu!a is ugyanaz.

A-cn-crcí: esküdtek: !2. ebbő! két re!ator - A biróvá!asztás nem Szent György-napkor van. ( ! ! .  és !2.) Mive! a 
temptom Mindenszentek titu!usú. ezért !ehct. hogy a Mindenszentek és Márton-nap közötti időszakban van a 
hivatatos ü!ésszak. A magisztrátus a biró és ! 2 esküdt atkotja. kü!sö tanács is vatószinüsithetÖ.

ó/ró. (a bírók !337 !862 közötti üstáját!. LPHtx/KY !!!. !! !  ! !3.. középkori: !!) .)
!330. okt. !stván com cs(!-2. LPH(x:xKY !8 8 ! . !!!. ! ! ! . Péter?! !337-ben)
!349. nov. Mik!ós(3.. LPH(XXKY !8 8 ! .!!!. 93.)
!356 Istváncomcs(Zichy!!!. !9.)
!358. aug. Lász!ó(4.)
!366 77 nov. György (5. Lchoczky !363-ra hozza. !368: Hermann. !369: Jakab, iü. 95: !37! Lajos kirá!y 

idézése a Hermann vo!t biró hántása ügyében. Le!esz Prot. Act. !. !4. sz. cs !7. sz.)
! 377. jan. János fia !stván (6.)
! 396. nov. !stván (7.)
!4!9 Mikchy!mrc(L.)
!424. !stván(L.)
! 425. jan. Vethe !stván (8.) (.Sfc/j/wMa Ler/x)
! 428. nov. Lász!ó(9.)
!430. aug. S!eyber Péter (DE 220337.'* L. ! ! ! .  és 95. a régi jc!zct atapján !400-ra kettezte. Káüai Mik!ós 

familiárisa és fiai hata!maskodása a városhoz tartozó Csibik pusztán.)
!436c!ött N agyA nta!(!!.)
! 436. nov. Methe !stván (! 0.) (X/ey^txxx.s AA//;e)
!437. márc. !2. S!eybcr Péter (! !  .)
!437. ápr. 26. S!cybcr Péter ( !2.)
!452.jún. Dcák!stván(!3.)
!507. Deák (í.itteratus) János (L. !! !  és 96.: Buda. V!. p. Corp. ( hristi. a kirá!y megerősíti Literati

János biró és ! !en Ambrus esküdt biró kéretmére a Bé!a és !stván kirá!yoktó! nyert 
kiváltságokat.)

!5!8.jan. SzókeM ik!ós(!4.)
! 524. Foszko Egyed (L.: iudex primarius)

!425. jan. Re!atio !ohannis Sartorys ct Georgii simiüter Sartoris iuratorum
!428. nov. Re!atio !ohannis Sartoris et Anthoni Pancha iuratorum
!436. nov. Re!atio !ohannis Sartoris et Vaüentini dicti (iedes iuratorum

!!a cset!cg Remete Szent Anta!. akkor ke!te: jan. !7. Mindkét esetben keddi napra esik.
' Az adatbázisban DE 220308. a!att érhető c!.
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!437. márc. Re!atio !acobi de [...] ac Pauti Sartoris iuratorum
[437. ápr. Retatio Nicotai f. Stanix!ai ct Pau!i Sartoris iuratorum

BERETHALOM (Birtha!m: Medgyesszék) !3:5/4

Biertan. RO 
ón/.. Szásztbtd 
c. /A.
!:(0)
M:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Nagybotdogasszony) !282 - /Esztergom Műkő (medgyesi szász kápt.) (A pápai tizedjegyzékben 
nem szerepe!: EO !!. térk., erődített tcmp!oni. ENTX !996. 236.)
V: (3)28 ío(Kun!NY! !97!.7$.)
V!: (!) takács !$08 (Céhkataszter!!.: ! 508-as nemet nyelvű céhszabá!yzat töredéke: Romániai Evangéükus 
Egyház Központi Levéttára (ZAEKR). Nagyszeben. ok!cve!ck: 6Í0-A-38. Monasterium.net) továbbá kerékgyár
tó !539 e!ött. tazekas !339. takács !54!. ács !559. szűcs !56!, varga !570. asztatos !574, szabó !589 
(SxÁDHCXKY !!. 326.)
V!B: (3) 5 irány: Mcdgycs. Nagysejk. Segesvár. Szentágota. Újegyház (!. kát. fc!m.)
!X: (3) hetivásár (szombat) !4!8(ZsO  V!. !670.). W ttsx 20! 2. !60.), ! sokadatom !49! (időpontja nem ismert: 
Wmsx 20!2. uo. DL 62932.)
X: (3) !4!8: civitas seu oppidum (ZsO V!. !670.). oppidum regaüs !440 (Ub Sieb. !V. 2393. = DL 628!8.) 
egyéb:
nní/.. SALZHR !8SL Et̂ TX !996. 235 -236.. ENGtü. 2002. 3SZH4 (4: mezőváros). NÁGLtiR 2004 

!406 (!). !atin

!. !406. ápriüs 25.
Átírta az erdé!yi kápta!an !406. máj. 3-án. UB Sieb. !!!. !566.. pp. 409 4! 0. = ZsO !!/!. 4696.

BERKUSE\INA (BrkiScvina: Zágráb m.) 3:7/5

Brki$cvina. ÜR
ón/.. !2 ! ! !5!7 topuszkói (topücai)apát 
c. /A.
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. Kozma és Damján) ! 334-! 50! /Zágráb (gorai tocsp.) (3. sz.. Mt xö 2003. 202.)
V:(0)
V!:(0)
VB: (0)
V!!!: (!) 2 irány: Gorán át Petrinja, Topusko(ÚOKAHC !997. térk. !. !.. LtPS/KY)
!X:(0)
X: (2) oppidum ! 507 ! 520
egyéb: CP !507 (At)A\t( tíK KAMt'uS !976. 20.): 2! porta t- bíró !. vajda {.szabadok 3. szegények 4 porta (30 
porta). CP !509 (uo. 46.): !3 tűst: CP !5!7 (uo. 85.): ..!tem Bcrkwsscwyna penes Kwppam ad Thopoczka 
abbacie domini archiepiscopi" !4 tűst  ̂ bíró !  ̂ zscüérek 3 + preco ! - ..deserte noviter propter tamem 
exicamt" 4 + ..paupercs ad iuramentum rc!axati" 8 + ..ibidem prediatcs unius sessionis" 3 tűst.
/roí/. Com. Zagr. !. !32.. E\GPL 2002. !4ZB!05 (5: ta!u: BcrkiScvina: Berkescvina. Berkis néven is)

!47!-!490 (3). !atin

!. !47!. június !5. (in Viti et Modesti). !)atum in dicto Berkis ingat!antbrga!mi (adomány)
Matecz Borsyth iudex gencrationis Berkis ac tota communitas de eadem megerősítés: s. nosto in apensione. 
Átírta a zágrábi kápt. ! 5 ! !. jú!. 3-án. E szerint is tűggópecsétte! vo!t megerősítve. D!- 268030. (Nadbiskupski 
Arhiv Zagreb. középkori ok!.. !)on. !26.)
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2. !48!. március 2!. (in Bencdicti). Hcc autcm acta ct (ácta sunt in dicta viüa Hcrkus per: szőlő.
Gregorius Sartor iudex !iberc viüe seu generationis de Berkus; nobis verő sedentibus in sede nostra iudiciaria 
megerősítés: s. nostrum -  tanúnévsor: !4 név!
Hártyán. íüggöpecséttc!. DE 252!67. (Zágráb érs.y JUR 35

3. !490. s. d . . !)atum in predicta gcncracionc Berkus adomány p!ébániának
Gregorius iudex totaque generáció Berkws -  Va!cntinus Pc...pych de iamtáta gcneracionc Berkus megerősítés: 
[sigiüi] nostri munimine.
Átírta a zágrábi káptalan !492. Eszerint pátens tonnában, szöveg a!á nyomott pecsétté! vo!t kiáüitva. DE 
252447. (Zágráb érs.)/ ECCL !6.

ttiggőpecsét haszná!ata hangsúlyos. Hatátjárás. !3 -!4  tanú

.srervere/. übera viüa seu generatio. ! bíró. aki a prédiáüs szék és a te!epü!és é!én áü: az esküdteket nem nevezik 
meg. !5!7-ben az adójegyzék szerint ! bíró és ! prccovan. (At)AMt' hK KA\!)'tJ§ !976. 85.)

!47!.jún. Ma!eczBorsych(!.)
! 48!. márc. Gregorius Sartor (2.)
!490. [...] Gregorius (3.)

(Paulsdorf: Moson m.) ! :7/6

Bczcnye, H
6/rr..- (óvári urad.) !45! !549; !498 Szentgyörgyi 
c .^ .;
!: (0 )
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. /(iyör (mosoni toesp.) (vö. ORTVAY 3!9.. BütiY !938. 232-233.)
V:(0)
V!: (0)
V!!:(0)
V!!!: (!) 2 irány: Moson. Rajka 
!X:(0)
X: (0) tá!u 
egyéb: CP ! 549

CSÁNK! !!!. 679.. GYÖRFFY !V. !44.. ENG)ü. 2002. 6MO! (6: ta!u)

!4 2 !-!4 3 0 (!). német (!.)

!. !42!-!430 -  !evé! Pozsonynak.
Zárópecsétte!. DE 243!77. (Pozsony)/ 5!33. ZsO XB. !382. (teljes szöveg.)

B !H ,\R(Bihar m ) 9:6/4

Biharia. RO
6/rr..' ! 438-! 789 váradi püspök 
c. ^.r 
! :(0 )
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Péter) /Várad (bihari toesp.) (ORTVAY térk.. M) ZÖ 2003. 365..!. még Hodos (Bihar m.) )505.) 
V: (0) kápoina (Szt. Miháty) 1472 (M):zö 2003. 280.)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!:(5)(Ku)ü\Y)2000. 62.)
!X :(!) hetivásár (szerda) !383 (DL 895!2. Whtsz 20!0. !429.)
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X. (3)oppidum )470-)320
egyéb: CP)532: )57 porta: szárazvám t320 (ENGHL 2002): Szt. János, Szt. Miktós utca, Szt. Péter utca (M n/ö 
2003, )53.. 3 !!.. 365.): ispánsági vár )2 -!3 . sz. (K.\RLZAG-SZABÓ 20!0. 74.. !24)-ben c!pusztu!t)
/rw/..- CSÁNK)!. 397.,!!. 2!.. GYÖRHHY !. 60) 603.. J.\KÓ )940. 2 )3-2)5 .. KumNY) 2000. 62.. ENOHL 2002.
) B!86 (4: mezőváros)

)4)7 ()). tátin

!. !4)7. augusztus 9. (!!. p. Virg. de nive). Dátum in Bihar predieta adásvétc)
Michac! dictus Nemus ac Gregorius dictus Bcehke nccnon Sebastianus Sartor iudices iurati et cctcriquc cives de 
Bihar.
Hártyán. hát!apra nyomott pecsét rögzitésére szo)gá!ó három bevágássá). DL 6060K. (Máriássy cs., vegyes ira
tok, 474 ). Kiad.: ZsO V). 24).

B!JN A  (B)inja. Bünaszentgyörgy: Zágráb m )____________________________________________________ 6:6/6

B!inja vagy Btinjski Kút, HR *
(b)injaújvári urad.) )37) !468 Töttös. )468 Brankovics Vük. )485-)5)5  Erangepán !3orbá)a. )3)5 Berisz- 

!ó Eercnc, később a Kegtcvicheké. (ENGHL.: Arch !. 282.: ENGHL 2002)

!: (2) vár X)V. és XV). sz. (Kakasvár. Töttösevina. később Bünyaújvár, SZABÓ )920. 65.. ENGHL: Arch. !. 282.. 
SZALANHK, KOPPÁNY )999. )22.: a vár a XV. században v)sz. c)pusztu)t) vámagy. uradatom központja (a!ább )
2. sz.)
!!:(0)
!!!:(0)
)V: (0) p)éb. (Szt. György) )282 )466 /Zágráb (gorai toesp.) (ORTVAY 743.. \lHZÓ 2003.93. Bünaszentgyörgy 
néven. )404: p!éb. ZsO !!/2. 4)4.
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V))!: (2)4 irány: Dubica, Gradusa. Komogovina. Petrinja (L)PSZKY. vö. CoRAt.K !997. térk. !. 2.)
!X: (0)
X: (2) oppidum )5!5 (ENGHL 2002. torrásmeejc)ö)és né!kü!)
egyéb: )466: Zichy XB. 393-394. Az ofMciatis tatán erre a tc!epü)ésre is vonatkoztatható.
/rój.. Com. Zagr. ). 27 28.. ENGHL: Arch. !. 282., ENGHL 2002. !ZB)67 (6: (á)u. ))!inja) és !ZB!65 (6: fa)u). 
SZATAN)K

)425- )435 (2). !atin

). )425-!435 (s. d.) - )cvc) (o)desúrhoz
Nos Cniverssy cives yobagioncs vcstri de Büina címzett: Sa!utatione premissa d. Ladis!avo Thutus de Bán 
monostra. domino nostro honorando
Papíron, természetes szinti zárógyürüspccsét töredékévé). ))L 82800. (Zichy cs.. zsétyi 2! 3-23)6.) Kiad.: Zichy 
V)!). 44). (305. sz.). vö: ,-(/.w.sr/<nwMb;, 260.

2. ! 425-! 435 (s. d.) )evé) !ö!desúrhoz
)udex de Btina et omnes viüchii de uterque Saua simtdeum woycuoda -  cimzctt: Magnifico viro Ladiz)avo 
Tythus de Batmonostera. domino gratioso de B)ina eciam sue provincic de utraque Saue. dominum ipsorum 
mu)tum gratioso etc.
Több hetven !yukas papíron, öt záró gyürüspccsct nyomává). D). 8280). (Zichy cs.. zsc)yi 2 )3-25!7-A.) Kiad.: 
Zichy V)')!. 439 44! .(304.sz.)

"  Azonosítása bizonyta)an. Vö ENGHL 2002. SZATAN! K. Vagy a Száva) batparti síkságán a mai Bünjski Kút 
vagy dé)kc)ctcbbrc, a hegyek között, a mai B)inja terüietén feküdt. A vár és a tetepütés egymáshoz va!ó térbeü 
viszonyára nincs (brrásunk: az esetteg kütönböző tc)epü)ésckrc vonatkozó adatokat cgyc)örc nem )ehet szétvá- 
)asztani.
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/íVMMí/ypgyt'R: a két levél más kéz Írása. Az !. Írója különösen gyakorlatlannak tűnik, mondatfüzese is nehézkes. 
A levelek aláírás nélküliek. teljesen keítezetienek. A címzésen és megszólításon kívül a lormuláris részek hiány
zanak, a szöveg az élőbeszéd íordulatait is tükrözi. A közölt témák között nincs különösebb összefüggés, sor
rendjük nincs.

.srent'jf/: a település élén bíró áll. aki egyben az uradalom (provincia) falvai és telepei között a legtekintélyesebb 
(2.). Esküdtekről nem tudunk, a közösség tagjait polgárként (civcs, civcs et iobagioncs) illetve társként (socius) 
nevezik meg (ezt nőkre is értik: civissa: 2.). A településnek nincs saját pecsétje. A szervezetre a fenti két oklevé
len kívül más forrást nem találtam.

BODROG (Bodrog m.)______________________________________________________________________ !!:5/4

elpusztult település Baéki Monostor (Monostorszeg) helyén. SRB 
1339-ig király: 1339 1535 székeséi Herceg

c.
1:(0)
11: (2) megyei sedria (szombat. 143! hétfő) 1374 !43H (CstKOVtis 1997. 3R1.)
!!!:(0)
IV: (0) plcb. (Szt. Jakab) 1468 'Kalocsa-Bács (bodrogi focsp.) (vö. ()R) VAY 337.)
V: (2) domonkos kol. 1303 XIV. sz. vége e. ill. bencés apátság (Szt. Péter és Pál) 1225 1508c. (P. RoMHÁNY) 
2000. 14.)
V l:( l)5  fö(MUW 1..278.. 11. 134. (2 személy), Alb.Crac. 1. 161.. 1.236.)
V!!:(0)
V!!!:(2)(Kt;mNYt2000. 62.)
lX:(l)hetivásár(szom bat) 1093/95k., !366(Wtí!SZ20!0. 1430., 1366: DL 5363.)
X.: (3) királyi civitas( 1339-ig). oppidum 1408-1483 (pl. 1425: ZsO XH. 780. = DL 11664.) 
egyéb: Decima 1522. defter 1578: Bodorog, zombori náhije. 14 háne (ENGPL 2002)

CsÁNKt 11. 190., GYÖRh^Y 1. 601.. Kt HtNYt 2000. 62.. ENCPL 2002. 1B1XÍ35 (4: mezőváros)

1483(1). latin

f. !483. június 3. (111. p. CorporisChristi). Dátum in Bodrogh arbitrionaüs. ítéletiévé!*'
Augustinus Mezarus, Laurentius Litteratus. Grcgorius Warga. Demetrius Pogány protunc iurati iudices ac tota 
communitas in opido Brxlrogh commorantes -  megerősítés: nunc seripsimus sub isto sigillo nostro. quo utimur. 
non dedisse. [A másolati szöveg alján Locus sigilli jelölve, de a megpccsétclés módjáról más nem derül ki. mert 
az eredeti fényképén a felvétel csak a szöveg aljáig tart.)
Eredeti: Dl- 254668. (Slovcnsky národny archív. Pálffy család senioratusi levéltára. Oklevelek. íasc. XXV11.. nr. 
209 A.) 1783-as hitelesített másolat. Dt. 18823. (MKA Xeo-rcgestrata acta. fásc. 1709. nr. 61.)

BOV !C (Zágráb m )__________________________________________________________________________ 4:7/6

Bovic. HR
/brr.; 1574 topuszkói (toplicai) apát
c./?..
! :(0 ) 
ü: (0)
!!!:(())
IV: (0) pléb. (Szt. Quirinus) 1334-1501 /Zágráb (gorai focsp.. gorai kér.) (ORTVAY 747.)
V:(0)
VI: (0)
VH:(0)
Vili: (2) 3 irány: Dubovac. Petrinja, Topuszkó (L)t'SZKY. vö. ('ORALR' 1997. térk. 1. 1.)
IX: (0)
X: (2) oppidum 1507 1520

Az oklevél szokatlan módon inscriptióval kezdődik, nem intitulatióval: Univcrsis et singulis presentem 
litteram visurisaut legendám audituris. (Vö: felvidéki oklevelek!)
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egyéb:
Mw/.. Coni. Z agr.!. !32.. ENGEt. 2002. 6ZB! !7 (6: ta!u; Bovics néven is)

!500k. !536 (2/3). g!ago!ita horsát

!. !500. s. d. (u vohaé... f...)gospodnih !500 tada tekuéc), Pisán u Boviéu (csonka)
Ja sudac Pávái po inneni Puéie. buduci va.é(?) vrime sudac vse (... (u Boviéu)
Csonka hányán (a szöveg jobb cgyharmada hiányzik), iuggöpccséttci. DL 37!24. (MKA Acta Paui.. Sztreza 5- 
23 . jcieniegi örzöheiyc: HDA).

2. (503. s. d. ([...] gospodnih !503 tada tcka$c(?)), [...] egyezségiévé!
Ja sudac Pávái po imeni Pucic. buduci sato(?) vreme sudac vse moje bratje Boviéan dam pa znantje...] -  tncgerö- 
sités: podna[^...] pcéa! navadnu...
Csonka hányán, a szöveg jobb cgyhannada hiányzik: iuggöpccséttci. DL 37!25. (MKA Acta Paui.. Sztreza 5- 
30 . jcieniegi örzöheiyc: HDA). Reg.: KoLANOVtó Í982 !983. Í75. (!. sz.)

*3. !536. december 6. (v srcdu na . zuiini). Pisán o Boviéu -ingatianiorgaimi adásvétci 
Je sudac Luka Kréeiovic. buduci ta vo vreme sudac vse modje bratdje Boviéan.
Hártyán. (üggöpccséttci. MKA. Acta Paui.. Sztreza 3-47., jcieniegi örzöheiyc: HDA). Kiad.: Croí/r/e^ 238.
(CCXXXiV. sz.). Reg.: KoLANOVtó Í982 Í983, !75. (2. sz.)

i 300. i 503 Pucsics Pá!
i 336 Kercsciovies Lukács

az i 500-as és i 503-as okievéi irásképc nem egyezik meg.

BRKZXÓBÁNYA (Zóiyom m.) !0:6/3

Brezno. SK
(zóiyomi ispánság) !44i-ig. (lipcsei urad.) kiráiv (és záiogbinokosok): Í404 kiráiyi iáiu: Í428- kiráiyné: 

)43ik. (iiskra (TELEK! Vi/i. 3i3.): Í498 Nagyiucsci; Í549 kiráiyi bányaváros (ENGEL 2002)
c./;.;
!: ( i ) tanozékai vannak (Zsigmond !405-hcn kitetjesztette a város terüietét. WENZEL Í880. 66.)
i!:(0)
ii!:(0)
!V: (0) piéb. (...) /Esztergom (zóiyomi (bcsp.) (vö. OK)VAY térk.)
V: (0) kápoina (Szűz Mária) Í405 (MEZÓ 2003. 409.)
Vi:(0)
V!i:(0)
Viii: (2) 4 irány: Libetbánya. Teigárton át Szepesvégheiy. Tiszoic. Zóiyomiipcsc (!. kát. ieim.)
!X: (3) ! hetivásár (szombat) !488 (vásárengedéiy: WE!SZ 20i0. Í453.). sokadaiom (Nagyboidogasszony: aug. 
!3.) !488 (vásárengedéiy: uo.)
X:(4)civitas !380/!38i*;kiváitság !380. Í405. Í434. Í463. Í470 (TELEK! V i/i. 3!3 3!4.);oppidum !439-
i 5 i 7; civitas montana i 500 (ENGEL 2002)
egyéb: CP !549. kváitságievé! i 380/8! (WENZEL !880. 66.)

TELEK! Vi/i. 3Í3-3Í4.. WhNZhL !880. 66-68.. ENGEL 2002. ÍZM3 (3: mezőváros)

!5 0 !-!5 i2 (2 ). németi! 2.)

!. !5()!. augusztus 30. (am montag noch Barthoiomci). Dátum auildcr Prisscs icvé! Scimecbányához (adós
ságügy?)
Richtcr und rőt der stat i'rissen címzett: Dcm forsichtigen und wcyscn hern richter und rőt auiTder Schcbnitz, 
unsercn gutthen ircwTithen und gonren detur.
Papíron, zöid szinü zárópecsét nyomává!. DL 4656!. (Múz. törzsanyag)

2. i5!2. november 28. (am suntag vor Andrcc). Gében auíYdcr BrieB ievci Seimecbányának 
Richtcr und hurger von der iJrieB. cwr n. ai! zeyt untertanigc címzett: De namhaiRigcn woiiwciBen herm
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richter und rattmann dcr stat Sehebniez. unOeren erhaftigen herm und tbdcm.
Papíron zárópecséttel. DF 235092. (Selmecbánya. 2-335.)

a két kézírás nem egyező. Keletnapok: héttő-vasárnap.

BRKZOY1CA (Nagykcmlék. Körös m.)_________________________________________________________ 7:6/4

Kalnik. MR
6/r/.. (nagykcmleki urad ): 129! !4!9 királyné: 1346- király (nagykcmleki urad.): 1396-1405 Hrvatinié Vük: 
1420k.-!428Garai János: 1435 1439 bosnyák király: !451-1456Ci!!ei: 1461-1465 Weisspriach: 1467 148! 
Szentszávai herceg (Stjcpan Kosaéa legidősebb 11a Vladislav vajda); 1490-1502 Corvin: 1502-1526 Alapi Bol
dizsár
'' /z.
1: (1) vár (SZABÓ 1920. 94^98., KOPPÁNY 1999. 125.)
H: (0)
!!!:(0)
IV: (0) pléb. (Szűz Mária) Nagykenilékcn és (Szt. Márton) Kiskemléken 1334 1501 /Zágráb (kemléki tőesp.) 
(OR! VAY 758-759.. a templom ma Szt. Berek tiszteletére van szentelve. CsÁNKt 1893. 62.) Brezovica nyirest 
jelent horvátul. Föcspercsség központja lenne tehát?
V: (0) kápolna (Szt. Márk) 1334 (Mt zo  2003. 251.)
VI: (0)
V!!:(0)
Vili: (3) 5 irány: Raszinyakercsztúr. Szcntmihályon át Körös. Sztermccen át Magyarlak. Toplica. Viniesnón át 
ürascsina((oRAUC 1997. térk. 11. 2.. ENCt:t.2002. LíPSZKY)
IX: (0)
X: (3) oppidum 1425 (ZsO Xü. 793. = DF 262543.). 1495-1520 (AOA\!(t K-KAMPUS 1976. 14.. 5!.. 57.) 
egyéb: CP 1495 ( ADAMÓPK KwtPt S 1976, 14 15.): 73-d+3*8, összesen 85 füst. CP 1507 (uo. 25 Nagkemlek 
néven): 115*1 tűst: CP 1512 (uo. 51.): opidum prczovicha sub Nagkemlek 49 + plebani Nagkemlek 2 tust 
+(cgyéb tartozékfalvak): CP 1513 (uo. 57.): ..opidum Brczoycha ad Nagh Kenitek domini vicebani" 49 füst. a 
plébánosé ^2 tust: CP 1517 (uo. 92.): 49 tust +- a plébánosé 4 tust.
/roí/..- CsA\m 1893. 62.. Coni. Cris. 25: 109. (vár). ENGHL 2002. 2KÖ30 (4: mezőváros: Nagykcmlék néven is)
1KÖ30 (vár: Corn. Cris. 109.)

1392-1413(2). latin

!. !392. november 9. (sab. a. Martini), (kh. n.{ döntőbírósági ítélet
mag. Stephanus f. lohannis eastellanus de Mariorc Kérniük de Huzi ac Petrus f. Iwan vilücus libere vilié de 
Brezoueha címzett: diser. Elyas saccrdos rcetor ecclcsic beati Martini de dicto Kcluk megerősítés: sigilla. 
Hártyán, két tuggöpecséttel. DF 230713. (Morvát Akad.)/ 7A 54.. Ispravc 1099. sz.

2. )4!3. január2!.(tinA gnctis]). [kh. n.) adásvétel
Sigismundus de Novocastro eapitaneus utriusquc Kenitek ae Georgius f. Petri villieus libere vilié 
Brczovichcnsis.
Hártyán, két tüggöpeeséttel. Dl- 230923. (Morvát Akad.)/ 8 23. Reg. ZsO IV. 86.. Ispravc 1456. sz. 

yt'KycÁ. tuggöpecsét.

.vrívvejf/. a várnagy a település vilieusával együtt ad ki oklevelet (vö. Köváralja).

BLDAFKLHHViZ (Pilis ni.) ! 1:5/4

Budapest Felhévíz (Budapest. 11. kér ). H 
/űr;..- télhévízi prépostság
e.
!:(0)
ll:(l)!iiegycisedria (héttő) 1510 !523(KttUNYt 1964(2009). 161.. CsuKOVtTS 1997. 382.). hiteleshely a XIV. 
sz. közepéig (KutONY! 1964(2009). 141.. vö. CsÁNKt 1. 9.)
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!V: (0) pléb. a plébánia az cxcmpt prépostsági templommal azonos. (KUBtNYt 1964 (2009). 143-144. Csánki!. 
9. Szt. Tamás-plébániát cm!., tévesen.
V: (3) stetanita keresztesek rendháza (Szentháromság) !443-ig. majd társaskápt. !443 !54! (KUB)NY) !964 
(2009). 140-144.; F. RoMHÁNY! 2000. 23.) cxempt !464 (MREV !!!. !73. (CCLXXX1Ü. sz). Ku-BtNYt 1964 
(2009). 142.); ispotály (Szentlélek) (KUBtNYt 1964(2009). !47-!32.. KuBtNY) 1999a. 263.)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Buda. Óbuda, a réven át Pestre
!X: (2) hetivásár (ENGEL 2002. de adat né!kü!). ! sokada!om (pünkösd) ( !255)!293-!362 (KuBtNY) !964 
(2009). !35-!40.. Whtsz 20!0. 1439.; Buda város felügyelete a!att áll.)
X:(3)oppidum 1483 (KUBtNY! !964 (2009). !80.491.j. = DL 1883!.). 131! (ENGEL2002) 
egyéb: szárazvám. dunai rév (CSÁNK) !. 9.. KuBiNY! !964 (2009). 128 !35.)

CSÁNK)!. 9.. CYÖKH Y !V. 634-639.. KUBtNY) !964 (2009); ENGEL2002. !P!!4 (4: mezőváros)

!478-!3!7(3). !atin
! (! )

ingatlanátmházás: ! (2.)

!. !478. október 28. (Symonis et !ude). Ex Superioribuscalidisaquis Budensibus mentévé!
Nicolaus promisoadine prepositus eeclesie Sanete Trinitatis. iudex. iurati cctcriquc eives de Superioribus 
Caüdisttquis Budensibus -  címzett: minden vámszedöhöz és beosztottjaikhoz.
Papíron, pecsételés nyoma né!kü!. DF 283328. (ELTE Egyetemi Könyvtár. Litterae et epistu!ae origitiales 668.); 
Reg.iELTEokl. 2003. 80(236. sz.)-érdekes, cm!.: KuBtNY! !964 (2009). !8!.

2. !509. július 17. (Andree et Bcncdicti) (kh. n ] szö!ö használatba adása
Albertus Symon iudex oppidi vidcücct suburbii eivitatis Budensis de Felhcwiz cctcriquc eives -  tanúk: Hcc rata. 
grata et aecepta sunt coram nobis dominis iudiec ut predietum est et civibus civibus nostris lohanne de Koppan. 
Michac!c Thynyey nccnon civibus Budensibus !ohanne Zabo. Va!entino magistro Sarkanthvgyartho megerősí
tés: sigiüi nostri oftlcii.
Papíron (áüó alakú), szöveg a!á nyomott zö!d színű töredékes gyürűspecsétte!. melynek cimcrpajzsa telett mo
nogram ta!á!ható. címerképe tatán ka!apácsot tartó kéz. DL 46899. (Múz. törzsanyag. Véghc!y-gyüjt.) Em!.: 
KUBtNY! !964 (2009). 18! 182.

3. 1517.^ május 26. (!!!. p. Asccnsionis), Ex Felhewiz !evé! Kassának
Emcricus iudex ceterique iurati Supcriorum Caüdarum v. d. in otnnibus -  címzett: Prűd. et cp. viris iudici et 
iuratis civibus eivitatis Cassovicnsis dominis cotendis.
!)F 27!637. (Kassa. Supp!. Halag.)/ 33!.

*4. !529. június !4. (héttő).
Bolthos Mathias provisor de superioribus 1 hermis Budensibus. Urbánus iudex. Pctrus Mizarus, Stcphanus 
Thcg!as. Leonardus Chakan. Martinus Zabo et Franciscus Mizarus iurati.
Újkori cgyzerü máso!atban. Reg.: B\K!EA! SZABÓ 1938. 374 (!302. sz.). Emi.: Kt.'BtNY) !964 (2009). !82.

/uró.
! 478. okt. nincs megnevezve (!.)
1490. júl. Symon Albert (2.)
!5!7. !mre(3.)
!329. Orbán (4.)

sigiüi nostri ottlcii; Betesccs hegy: a második esetben az egyes szám c!sö személy vé!et!enü! 
nincs harmadik személybe áttbga!mazva.

CEGLÉD (Pest m.) !6:4/4

Ceg!éd.M
6/r/.; 1358 1382 királyné; 1368/82-1372 óbudai klarissza apácák 

arab számmal.

!!!:(0)
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!: (!) óbudai apácák ofllciolátusa. pl. 1469 (DL 16907.)
!!:(0)
!!L(0)
!V: (0) pléb. (Szt. Kereszt)/Vác (pesti löcsp.) (ORTVAY 11!.. Mt:ZÖ 2003. 172.)
V:(0)
V !:(l)6 ío (M U W H . !9!. 195. A lb .C rac.!. 39 .68 ., 132.).
V!L(0)
V!!!:(6)(KL-B)NY!2000. 63.)
!X: (5) ! hetivásár (KUBtNY! 2000.63.. további adat nélkül). 4 sokadalom ((Jyümölcsoltó Boldogasszony: márc. 
23., Szt. Barnabás: jún. !!.. Szt. Máté: szept. 2L. Szt. András: nov. 30.) az első három 1448-tól Hunyadi János 
kormányzó vásárengedélye (Wntsz 20!0. !439.. DL !4!66). a negyedik 1521 (Whtsz 20!0. uo.. DL 23567.)
X: (3) királynéi civitas, oppidum !444-!463 (CSÁNK! !. 2!.). város !546 (deRer)
egyéb: CP !550. deOer !346: pesti náhije 120 hánc. vám (KÁLDY-NACY 1985. 163.. ExcHL 2002)
/roí/. CSÁNK) 1. 21.. CYÖRt FY IV. 312.. KumNYt 2000.63.. ENCHL 2002. 1PE33 (4: mezőváros). KumxYt 
2004a, 24.

1521 (1). latin

!. !52). július !. (vig. Visít. Marié), Dátum in Chegled levél tóldcsúmak peres ügyben (arbitrionalis) tanúki
hallgatás
Valentinus Fwldes ac Bamabas Pechy iudices ccterique civcs de Chegleed Itdeles iobagiones honestatis vestre 
címzett: Honorande ac religiose domine domine abbatisse sanctimonialium de Vctcribuda. domine nostre omni 
tempore graciosissimc.
Három darabból összeragasztott papíron, zárópecsét loltjával. DL 23367. (MKA. Acta ecclesiastica ordinum et 
monialium. VBUDA Veteris Budensis moniales. íasc. 11. nr. 15.)

/órwí//yegypA. a szöveg humanista izú szavakat tartalmaz. Érdekes a lógott bírák intézményével való Ítélkezés. 

srr/Tt'rfí. 2 bíró (1321-ben lehet, hogy az eljárás kedvéért), oftlciaüs.

/u'ró.
1407 ZsO 11. 3320.
1426 (DL 11853.)
1469. szept. Bálint (DL 16907.)
1514 Tegzes Orbán (tempore disturbiheml. 1.)
1521. júl. Földes Bálint és Pécsi Benedek (1.)

CSÁXMA (Körös m.)________________________________________________________________________20:4/3

Cazma. HR
/úr/.; 1200 1517 zágrábi püspök (vö. Ortvay 699. AŰO XI. 72.)
c./;.;
1: (2) a középkorban nincs erődített vára (SZABÓ 1920. 102.). de nagybirtok központja, benne a zágrábi püspök 
kúriájával 1446. 1476 (6. és 10. sz.)
11: (2) hitcleshelv (csázmai társaskáptalan) (1*. RdMHÁ\Yt 2000, 19.)
111: (0)
IV: (0) ptéb. (Szűz Mária) 1334. 1513 (ORt VAY 734-733., Mt zó  2003.412. 1513 és 1517: A!) \MCt:K-KA\!PU§ 
1976. 55. és 91.: ..plebani Beate Virginis.Marié in Campo". MttZÓ 2003, 153.. 163 ): templom (Keresztelő Szt. 
János) 1307. 1334 (ORTVAY uo.. Mt zó 2003, 132 ); templom Újláluban (Szt. Miklós) 1334 (OR t VAY uo.. Mt:Zó 
2003.313.)
V: (4) társaskáptalan (Szentlélek) 1332 1301 /Zágráb (csázmai töesp.) (ORTVAY 735.. ENCFL 2002.) domonkos 
kol. (Szt. Mária Magdolna) 1232/4! 1537/69 (F. RoMHÁNYt 2000. 19. és 2007. MLZÓ2003. 248.): ispotály (Szt. 
Kozma és Daniján) (KuBtNY! 1999a. 263.. Mt zó 2003. 203.. 1513: AtiAMÓFK-K.wtt'US 1976. 36.)
VI: (2) 19tö(KumNY! 1971.75.)
V!!:(0)
Vili: (3) 6 irány: Garesnica. (Kutina). Nart. Obedszentkercsztcn át Ivanics, Sziscsanon át Rojcsa. Szvinarcon át 
Dombró (CoRALtc 1997. térk. 1. 2.. H. 2.. ENüFL 2002. LtPSZKY)
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!X: (4) t hetivásár (hétfő) )232, !409 (Wt tsz 20t2. !49.). 3 sokadatom (pünkösd. Szt. Mária Magdotna: jut. 22.. 
Szt. Kozma és Daniján: szept. 27.) !4t8 (ZsO Vt. 2229.. W ttsz 20!2, t49.)
X:(3)oppidum t48!-t320(!3!2 . t5!3. !3t7: ADAMüt k KAMPL$ !976. 50.. 55,90.) 
egyéb: CP t507 (ADAMft:K-K\MPU$ t976. 24.): 5! (üst + 3 a plébánosé: CP !3t2 (uo. 50 ): 73 tust + magistri 
hospitatis tO tust. összesen 83 tust: CP !3!3 (uo. 55.): 35. combusti fúrni: 56. ptcbani: 6+4. csázmai kanonoko
ké: 33. az ispotátyok prebendáriusaié és magiszteréé: !6 tust. a provinciabcti egytetkes nemeseké: 43 tust: CP 
t3!7 (uo. 90-9!.): 33 füst + 46 tcégctt + ispotáty prebendariusai 4 + domonkosok: 5 + Zkopchych: 2 + ptébáno- 
sé: 4^6 + magistri hospitatis 8 + csázmai kanonokoké: 29 + prebendáriusok 4 tust 

CsÁNKt !893. Com. Cris. 32.. ENGKt. 2002. !KÖt65 (3: mezőváros)

!407-t498(t2 ). !atin

!. !407. ápritis !4. (in Tib. ct Va!.). [kh. n.[ adományozás
Oattus Littcratus f. t3!asii vitticus iuratiquc universi civcs ae hospites !ibere vitte Chasmensis -  megerősítés: 
sigittum nostre communitatis.
Hártyán, tuggöpeesét zsinórjává!. (A tetvéteten nem tátszik. hogy a pecsét megvan-e.) !)F 282389. (Varasd. 
csázmai kápt.)/ 70.

2. !4!8. ápritis !9. (üt. a. Ccorgii), [kh. n ] -  adásvéte!
Pctrus vitticus tiberc vitte Chasmensis. iurati ac universi eives scu hospites de eadem -  sigittum nostre 
communitatis.
Hártyán, tuggöpeesét zsinórjává!. DF 286! 06. (HDA Kouskaszcntitona község)/ 37.

3. !425. november 20. (üt. a. Kathcrinc). kh. n. adományozás
tohannes Litteratus vitticus ct iurati ac universi hospites et civcs tibcrc vitte Chasmensis.
Átírta Kutinai tstván tla: Miktós közjegyző !430. nov. 28-án: csázmai kápt. mtt.. Acta antiqua 93. = Diptomata 
!37. - DF 2824!2.) Kiad.: LUKtNOVtc Vt. t92. (A kiadásban tévesen nov. 23-i dátummá!). Reg.: ZsO Xü. !258.

4. !432. május 6. (in tcsto toh. A. Poriam Latinam), [kh. n.) -  tanúsítvány jogos birtoktásrót
Ztanko vitticus. iurati ac universi civcs et hospites tiberc vitte Chasmensis megerősítés: sigittum nostre 
communitatis
Hártyán, tuggöpeesét zsinórjává!. DF 252389. (Zágráb érs.)/ DON 57.

5. !440. február 28. (in Ocuti). [kh. n ] -  adományozás
Nicotaus Litteratus iudex ac iurati univcrsiquc civcs seu hosprtes tiberc vitte Chasmensis - megerősítés: s. 
nostrum.
Hártyán, tuggöpeesét zsinórjává!. DF 2824! 5. (Varasd. csázmai kápt.)/ 96.

6. !446. október !6. ( !5. dic D. a. Dyonisii) -  birtokbeiktatás
Cosmas Litteratus iudex. iurati univcrsiquc civcs sevv hospites tiberc vitte Chasmensis megerősítés: sigittum 
nostre communitatis.
Hártyán, tuggöpeesét zsinórjává!. (A tetvéteten nem tátszik, hogy a pecsét megvan-e.) DF 28242!. (Varasd. 
csázmai kápt.)/ t02

7. !455. ápritis 8. (üt. p. Pascc). [kh. n.j -  adásvéte!
(tudex et iurati oppidi Chasmensis).
Tanatmitag átírta Outi Ország Miháty nádor és Bátori tstván országbíró t48t. márc. 4-i oktevetükben. a hatodik 
hetyen. DF 232! 73. (Zágráb érs.)/ JLR 4!.

8. !463. ápritis !2. (üt. p. Pascc). [kh. n.) adásvéte!
(tudex ct iurati oppidi Chasmensis).
Tanatmitag átina Outi Ország Miháty nádor és Bátori tstván országbíró !48!. márc. 4-i oktevetükben. a hetedik 
etven. DF 252173. (Zágráb érs.)/ JLR 4 t.

9. t473. ápritis 20. (üt. p. Pascc) -  adományozás
Vatcntinus Sipchich iudex. iurati univcrsiquc civcs seu hospites tiberc vitte Chasmensis.
Hártyán, függöpccséttet. (A tetvéteten nem tátszik. hogy a pecsét megvan-e.) DF 282446. (Varasd. csázmai 
kápt.)/ !27
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!0. !476. április 23. (!!!. a. Gcorgii) -  zá!og átadása
Valentinus Sypchych dictus villicus. iumti cctcriquc civcs et hospitcs opidi Chasmcnsis megerősítés: sigillum 
nostre communitatis.
Eredeti: hányán, luggöpccséttcl. (A (elvételen nem látszik, hogy a pecsét mcgvan-c.) DF 268016. (Zágráb érs.)/ 
DON 100. Az utolsó (keltezési) sor más kézzel Írva! Tartalmilag átina Gúti Ország Mihály nádor és Bátori Ist
ván országbíró 1481. márc. 4-i oklevelükben, az ötödik helyen. DF 252173. (Zágráb érs.)/ JUR 41.

11. 1479. április 12.(11. p. Pascc). [kh. n.) adásvétel 
(ludex ct iurati oppidi Chasmcnsis).
Tartalmilag átina Gúti Ország Mihály nádor és Bátori István országbíró 1481. márc. 4-i oklevelükben, a nyolca
dik helyen. DF 252173. (Zágráb érs.)/ JUR 41.

12. 1498. április 22. (D. Quasi modo = a. Georgii). (kh. n.) adásvétel
Ladislaus Suttor willicus ühere vilié Chasmcnsis, iurati ct universi civcs scu hospitcs de cadcm megerősítés: 
sigillum nostre communitatis
Hártyán, (uggöpecsét zsinótjával. DF 282460. (Varasd, csázmai kápt.)/ 14!

s. nostre communitatis. nincs kelcthcly. libera villa, esküdteket nem nevezi meg.

Mró;
1425. nov. János diák villicus (4. sz.)

MM'K/fgr'ré.seA. keletnap: kedd. vasárnap, (héttó), (csütönök).

C SK JTE(N yitram ) 9:6/4

(achticc. SK
6/r/..- (csejtei urad.) 1392-1549 (ENCEL 2002): 1263 1276 Hontpázmány nb. (bényi ágbeli) Kázmér (FÜGÉD! 
1977. 116.): 1276-1297 Hontpázmány: 1297 1321 Csák Máté: 1321 1392 király: 1392 1434 Stiborici Stibor: 
1434-1498-1549 Ország (ENGE L 2002)
c. f  ..'
1: (3) vár 1263/1276- (FÜGÉD! 1977. 116. 51. sz.. TE! EK! Vl/1. 226.. Kot'PANY 1999, 130.) uradalmi központ 
ü :(0 )
111: (0)
IV: (0) pléb. (Szt. László) /Esztergom (nyitrai tóesp.) (OK! VAY 20., MEZŐ 2003. 213.)
V: (0) tévesen (cltételczctt tércnccs kol. 1297e. 1321 (F. ROMHÁNY! 2000. 19. Szécsénnyc! azonosítja)
VI: (0)
V1!:(0)
Vili: (3) 5 irány: Nagyszombat. Oturán át Morvaország. Pöstyén. Vágújhcly. Vcrbó (1. kát. télm.)
IX: (0) nincs adat
X:(3)oppidum 1392 1510 (vö. l.sz .) 
egyéb: CP 1549: vám: 1392-1436

TE! EK! Vl/1. 226.. GYÖKE! Y IV. 366.. ENGEL 2002. 2NY9 (település. 4: mezőváros). 1NY9 (vár) 

1500/1520(1). latin

1. 1500-1520 (in Margarcthc). Ex Czahtc közhitelű tanú! (hiteleshelypótló) 
ludex et iurati opidi Czahte - megerősítés: sigilum nostrum opidi.
Papíron, szöveg alá nyomott pecsét töredékeivel. DL 95503. (Ocskay cs., 185. Fényképen.)

CSKKLÉSZ (Pozsony m.) 7:6/4

Bernolákovo. SK
6/rr..' (semptei urad.) 1533-1549 (HNGE! 2002): 1209 1304 Hontpázmány nb. Cseklésziek: 1304- Hontpázmány 
nb. Szcntgyörgyi Abrahám Ma Ábrahám: Csák Máté: Vörös Abrahám (1323: Dl- 274526.); 1393-1422 
Korbáviai; 1426-1492 Rozgonyi: 1498 Kanizsai György (ENGEL 2002)
t-./?..-
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! :(! )v á r 1304c. (FüGLD! 1977. 116. 52. sz.;castmm 1323: DF 274526.)
!!:(0)
!H:(0)
!V: (0) pléb. (Szt. István király) 1389 /Esztergom (pozsonyi prép.) (vö. ORTVAY térk.. Mt:ZO 2003, !90.)
V:(0)
V!:(0)
VH:(0)
Vili: (3) 6 irány: Bazin. Modor, Pozsony. Szene, Szentgyörgy. Szered (!. kát. léim.)
!X: (0) nincs adat
X:(3)oppidum 1468-1473; opp. 149! (DL !9735.)
egyéb: CP 1549; vám !323 (kisebb és nagyobb. DF 274526.), 1412 (Zs() !!!. 1584.).
/roJ.. HÁZ! 2000. 217-223., ENGH. 2002. !P053 (település, 4: mezőváros)

1503 (1). német (1.)

L !503. május !6. (an hewt dátum dcs brifes = Gesehehen ani Eritag nach sontag Cantate), [kh. n ] -  tanúsít
vány származásról
leh Martin Underholtzer richter z\v Lanndshue -  tanú: Thomas Pertoltzlocr bürger z\v Lanndshut. Manns 
Suppcnawcr doselbst [két esküdt).
Hártyán, túggőpccsét bevágatával. DF 243232. Pozsony/ 5188.

CSENGEM (Szatmár m.) '0:6/4

Csenger. H
6úv.. 1332-1549 Káta nb. Csaholyi 
C P '
1:(0)
11: (3) megyei sedria (csütörtök. 1497-szerda) 1353. 1358 60. 1362 1366. 1384—1506 (CSUKOVH S 1997.384.). 
nádori közgyűlés Szatmár és Ugocsa megyéknek 1411 dcc. (Zs() Hl. 1377. Korábbi. XIV. sz-i közgyűlések: 
NíiMHTH 2008, 50.)
111: (0)
IV: (0) pléb. (Mindenszentek) 1406 /Erdély (szatmári íocsp.) (vő. EO H. térk.. MhZO 2003, 340.)
V: (0)
V!:(0)
V1!:(0)
V!!!:(3)(KL'H!NY!2000. 64.)
IX: (!) hetivásár (szerda) 1404. 1415 (W nsz 2010. 1443.) MOLNÁR 1975 1977.95-96: 1388-ban (visz. máj. 3.) 
a király évi 13 vásár tartására ad engedélyt (téves, a ..minden negyedik ünnep" a szerdai napokra (teria quarta) 
vonatkozik. A téves adatot átveszi NhMLTH 2008. 50.)
X:(3)oppidum 1429. 1444 147!
egyéb: vám és rév a Szamoson (NLMh t n 2008. 50.). CP 1549
/roí/.. CSÁNK! 1. 468.. MAKSAY 1940. 124.. KuHtNY! 2000. 64. (9 pont). ENGHL 2002. 1SZR55 (4: mezőváros). 
NLMHH 2008.49-50.

1448 (1). latin

L 1448. január 6. (S., in Epiph). Datis in Chengcr ítéletiévé!.
Nos Thomas ac Thomas iudiccs et parochiales de Chengcr magnillcorum virorum lohannis et Ladislai de 
Chaholy una cum iuratis et hospitibus universis de eadem megerősítés: sigillum meum presentibus est 
subimpressum.
Papíron, a szöveg alatt halvaány lolttal. DL 80897. (Zichy cs. zsélyi)/ lasc. 13 nr. 4. Kiad.: Zichy IX. 179-180. 
(136. sz.)

6/ró.
1448. jan. Tamás és Tamás (két íoldcsúr miatt két bíró)
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CSKPREG (Sopron m.)______________________________________________________________________ !8:4/3

Cseprcg. H
/w t.' (sársári urad.) év; !357-!397 kirá!y (etadományozása Sárvárra! együtt); !397-!532 Kanizsai: !532 !549- 
Nádasdy (sársári urad.)
c.p..-
!: (2) Kanizsaiak mcüékrezidcnciája XV. sz. ekje XV!. sz. 2. évtizede, tiszttartóságga! (KumNYt !996a. !34.. 
acasteüumra !. még KOPPÁNY !999. !30-!3!.)
!!: (2) megyei sedria (hétfő) !368-!4!0  (CsuKOVtTS !997. 383.). !4!0: nádori közgyütés (KUBtNY) !996a. !46. 
25. j.)
!!!:(0)
!V: (0) 2 p!éb.: !. (Szt. Mik!ós) !39! !522. 2. (Szűz Mária vagy !3o!dogasszony, városon kivü!) -!522  (mind
kettőre: KumNYt !996a, !33.)/Gvör (tocsmándi) (vö.ORTVAY 320.. 322. MtíZÖ 2003. 3! 3. esak Szent Mik!ós) 
V:(0)
V!:(2) !! fo (KumNYt !97!,76.)
V!!:(0)
V!ü: (6) !3 irány: Csa!ád. Kabo!d. Ká!. Kethe!y. Keresztár. Kőszeg. Léka (kerü!öve!). Loesniánd. Lózs (kerü!ő- 
vc!). Sár és Sársár. Sopron (kendöve!), Szombathe!y, Vép (Gt.ASHR !929, térk. a!apján)
!X:(3) ! hetivásár (csütörtök) !356 !438 (KumNYt !996a. !34.. W m sz20!0. !442.), ! sokada!om(Szt. Mi- 
há!y: szept. 29.) !5!5 (KumNYt !996a. !34. és !47. 4!. j., nem igazo!hatóegye!őreegy Magdo!na-napi. jú!. 22-i 
sokada!om.)
X:(3)eivitas !357-!377. oppidum !390-!5!4
egyéb: vaüásos társu!at. Zsidó utca (KumNYt !996a. !33.. utóbbira !)L 39992.)

CsÁNKt!!!. 585. (vár), 590 -59!.. KumNYt !996a. FNGUL 2002, !SN90 (3: mezőváros), KuntNYt 2004a.
24.

!360-!467k.-!528(20/!9), !atin(9), német (!0: 4..Ó..8., !0.. !2 !4.. !6-!8 .)

!. ]!360.j s. d . . [kh. n.) tanúsítvány
Thomas iudex ac iurati civcs eum eomunitatc de Schcpreg.
Papíron. hát!apra nyomott szürke pecscttc!. DF 204736. (Sopron, dip!. 3398.) Kiad.: Házi !!/6. 7. (7. sz.).
KumNYt !996a. !32.: a pecsét szokadanu! nagy, a körirata sem szokványos.

2. !39L február !2. (D. !nvocavit quadragcsima). Dátum in Chcprcd tanúsítvány ma!om bérbeadásáró!
Fgo Michac! iüo tempore iudex opidi in Chcprcd totumque consüium ibidem - megerősítés: appendendo sigiüo. 
Az ok!evé! szövegét németü! vezették be a város iktatókönyvébe. !393. május !0-én a vasvári kápta!an átírja a 
borsmonostori apátság kérésére a cseprcgick ok!evc!ét iatinu!. Az iktatókönyvet a borsmonostori apát hozta 
magáva!. DL 7672. (MKA Acta ccc!.)/ 27 40. (quasdam üteras privücgiatcs civitatis Chepred idiomate 
teutonicaü seriptas aíTercns quoddam rcgistnnn cum corundcm eontineri in eodem) Kiad.: Fejér X/L 730. Reg. 
ZsO !. !889. és reg. (em!.): Magy. !t. kron.. 40-4!.

3. !439. áprdis 26. (D. p. Gcorgii). !)atis in opido Schepreg egyezség
Nos iudiccs de Sccperg et magister civium. iurati totaque communitas de eadem in eadem Sceperg qui sunt ve! 
pro tempore fucrunt commorantcs megerősítés: sigiüo nostro.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét !o!tjáva! és !enyomatáva!. mc!ynek képe három tornyos vár. DL !3362. 
(MKA Acta ccc!.)/ 27-!03. !!áto!da!án közc!korú summa: De ( Itepreg oppido üttcrac cotnposicionatcs et 
adiutorii.

4. !45!. fe!)ruár !8. (am phineztag nach Vakntini). Auss Schepreg !cvé! Sopronnak 
Purgermaister und riehter und dér gancz rőt zw Schepreg címzett: Dcn weysen und türsichtigen N. 
purgermaister und riehter und dem rőt zu Ödenburgk. unseren besunderen frewnden und gunner.
Papíron, zárópecsétte!. DF 202830. (Sopron dip!. ! !95.) Kiad.: HA/t !/3. 3!3. (368. sz.)

5. !45L május 24. (!!. a. Urbani). !)atum in Chepregh !evé! Sopronnak
Magister civium. iudex. iurati de Chepregh. vestri vicini -  címzett: Cp. viris tnagistro civium. iudici et iuratis 
civtbus in civitatc Soppronicnsi comtnorantibus. dominis amicis. vicinis honortmdis.
Papíron. zö!d zárópecsét töredékévé!. DF 202839. (Sopron dip!. !204.) Kiad.: ÜA/í !/3. 3!9-320. (376. sz.)

6. !45!. s. d. !evé! Sopronnak
Purgermaister. riehter und der gancz rótt zw Schepreg -  címzett: Dcnn crbcrcn. weyssen burgermaister. riehter 
und rőt zw Ödenburgk. unseren ücbcn nachtpawrcn und gunneren.
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Papiron. természetes színű zárópeesétte!. !)P 20287!. (Sopron)/ !236. Kiad.: HÁZ! !/3. 345. (407. sz.). Reg.:
T óm  ZAcomttD) !994. 8! (!4 !. sz ). irásképe a 4. szirmúévá! megegyezik, az 5.-éve! kevésbé.

7. !452. január 27. (V. p. Pauü Conv), Dátum in Cheprcgh -  )cvé! Sopronnak
Magister civium. iudex et iurati cives de Cheprcgh. vieini - címzett: Cp. viris magistro civium. iudici ct iuratis 
civibus in Soppronio commorantibus. dominis amicis. vieinis nostris honorandis.
Papiron. természetes színű zárópecsét töredékéve!. DP 202873. (Sopron dip!.!240.) Kiad.: HA/) !/3. 347 348.
(4 !!. sz.) irásképe az 3. számúvá! egyezik meg.

8. !457. február 27. (am suntag nach sand Mathias tag). Gebén zc Sccprcg !evc! Sopronnak 
Purgcrmaystcr. riehtcr und rat ze Schcprcg die euwren - címzett: Den vorsiechtigcn und Weysen purgermayster. 
nchter und ganczcn rat dér stat zc Odenpurk. unsernt !ibcn bem und nahcpauwcm detur.
Papiron. szürkéssárga színű zárópeesétte!. DF 203!36. (Sopron dip!. !500.) Kiad.: HAzt! 4. !65 !66. (200. sz.) 
irásképe az c!özockkc! és a következővé! sem egyezik meg.

9. !45S. május 29. (!!. p. Urbanum). Dátum in Cheprcgh -  !evé! Sopronnak
Magister civium. iudiccs et iurati in Cheprcgh -  címzett: Cp. viris magisro civium. iudici et iuratis civibus 
civitatis Sopproniensis. dominis viris honorandis.
Papiron. természetes színű zárópecsét töredékévé!. DP 203283. (Sopron dip!. !647.) Kiad.: HAzt! 4 . 284-285. 
(348. sz.)

!0. !458. augusztus 28. (atm sant Augustin tag). Gében zw Cheprcgh !cvé! Sopronnak 
Purgermaister. riehtcr und gancz ratt in Chepprung címzett: Denn érben und wcyscrm purgermaister und 
richter und ganczem ratt in Odenburg. unseren üeben herren und nachpawren.
Papiron. zö!d színű zárópeesétte!. DF 2033!7. (Sopron dip!. !68!.) Kiad.: HAzt !/4. 3!0. (382. sz.) Az e!özöéve! 
nem nagyon egyezik az iráskép, az !457-essc! sem.

!!. !458.*^ október 5. (V. p. Praneisei). Datis in Chepreg perha!asztás kérése
!udiccs et iurati de Chepreg vcstri táutores ac vieini fidc!cs címzett: Prűd. et cp. viris magistro civium. iudici et 
civibus civitatis Sopronicnsis. amicis et (autoribus nostris dücctis.
Papiron. zárópecsét nyomává!. DP 203323. (Sopron dip!. !689.) Kiad.: HAzt !/4. 3!6. (390. sz.) Az eddigiekké! 
nem egyezik meg az irásképe. de a !3. ( !463) igen!

!2. !459. június 26. (erichtag vor Ladistai), Gebén zu Schcprcgh -  !cvé! Sopronnak
Purgermaister. richter und dér gancz rótt eze Schcprcgh -  címzett: Dem vorsichtigen und weysen purgermaister. 
richter und denn ganczcn rat zu Odenburgh unseren üeben nachparcn scho!ten das hrieff.
!*apiron. vizjeüe!: természetes színű zárópecsét töredékévé!. DF 203384. (Sopron dip!. !748.) Kiad.: HAzt !/4. 
362. (449. sz.) Az e!özötó! e!térö irásképű.

!3. !459. augusztus 4. (sameztag vor Oswa!di). Gében eze Sehepregh
Purgermaister. richter und de gancz rótt eze Sehepregh címzett: Dem crben und weysen íorsiehtigcn herén 
purgermaister richter und dem rat ezu Odcnburck unseren üeben herén.
Papiron, természetes színű zárópecsét nyomává!. DP 203397. (Sopron dip!. !76!.) Kiad.: HAzt !/4. 372 373. 
(462. sz.) Az c!ózövc! azonos kézírás.

!4. !462. június !0. (am pfinstag vor dem suntag der hayügh Drcyvaüikait), Gebén zu Czcpcrcich 
Burgermaister. richter und der gancz rath zu Czcpcrcich címzett: Den ersamen werssen burgermaister. richter 
und rathe zu Odenhurgk unseren guetten herén und freunden.
Papíron. DF 203487. (Sopron dip!. !849.) Kiad.: üAzt !, 5. 40. (43.) Az e!özövc! nem azonos.

!5. !463.*  ̂május 9. (!!. p. apparicionis Michaeüs), Hx Chepreg tütakozás arrestatio miatt 
Michae! Pacza magister civium ct Petrus üeyna! iudex ceterique cives et iurati m Chepreg. amici et vieini vestri 
üde!cs címzett: Cp. et prűd. viris magistro civium. iudici ac ccteris civibus et iuratis in Sapronio. amicis ct 
dominis nostris honorandis.
!!c!ycnként tó!tos papiron. természetes színű zárópecsét nyomává!. DF 203525. (Sopron dip!. !887.) Kiad.: HAzt 
!/3. 66 67. (8!. sz.) A !!. számúvá! ( !458) azonos kézírás.

 ̂arab számma!, 
arab számma!.

49



!6. !464. ápriüs !8. (mitichen vor Jeori). (iebcn zu (hcpreg adósságügy
Purgermaister. richtcr und rat zu Chcpcrg cimzett: !)en crbem und wcysscn purgermaister und richter und rat 
zu Odenburg unscrcn trcwcn nachpawren und frontién
Papíron, természetes színű xárópecsét nyomává!. DF 203566. (Sopron díp!. !94!.) Kiad.: HÁ/t !/5. ! !3 ! !4.
( !35. sz.) Az eddigiekké! nem egyezik meg. vastag toüsxárú, áüó. kevésbe kurzív jeücgü.

!7. !464. júüus !5. (am suntag naeh Margarethc). Gebén zu Chcpcrg
Purgermaister und richter und dér gancz rat dosc!bs cimxctt: denn erbercn und tursichtigen purgcrmaister und 
richtcr und rat zu Odenburg unscrcn ücbcn herren und nachpawren.
Papiron. természetes szinü zárópecsét töredékévé!. me!ynck cimcrképc háromtornyos vár. DF 203585. (Sopron 
dip!. !959.) Kiad.: ÜÁZ! !. 5. !29 !30. (!54. sz.) Az c!özővc! egyező irásképü.

!8. !465. március !8.(montag nach Ocu!i). Gében zu Chcprcg
Purgermaister. richter und der gancz rat do sc!bs címzett: Den erbercn und wcysscn purgcrmaister. richtcr und 
dem ganczen rat der stat zu Odcnburk. unscrcn ücbcn herren und nachpawren.
Papiron. természetes szinü zárópecsét töredékévé!. me!ynek cimcrképc háromtomyos vár. DF 203649. (Sopron 
dip!. 20!2.) Kiad.: HÁZ! !/5. !70-!7 !. (207. sz.) Azc!özö kettővé! egyező irásképü.

!9. s. d. ]!467-!475 között] !cvé! tÓ!dcsürhoz
Dominus ptebanus cum suis a!taristis et magister civium cum suis iuratis civibus in opido Cheprcgh címzett: 
[Kanizsámé?].
Pecsétctés és címzés nyoma né!kü!. !)L 3499!. (MÓL Gyüjtcményckbö! (P és !< szekcióbó! és áüagtatan (ondok. 
!smerct!en provcnienciájú iratok).

*20. !528. ápriüs !3. (!!. Pasce). !)atunt in oppido nostro Chepreg !evé! Sopronnak (causa appcüata)
Magister civium. iudex iuratique et totus consuitus oppidi Cheprcgh. vcstris -  címzett: Prűd. et cp. dominis 
magistro civium, iudici iuratisquc simu! civitatis Sopronicnsis. dominis nobis semper obsersandis.
Papiron. zö!d viazpccsét nyomává!. Kiad.: ÜÁZt !/7. 30!-302. (24!. sz.)

/o;7??<í/ycgvtV;. sunt ve! pro temporc fucrunt commorantcs (3.). 4. cs 6. irásképe egyezik, az 5.-ke! kevésbé. 5. és 
7. irásképe egyezik, de a 8. különböző (ta!án kü!ön német és !atin írnok).

.vjcn-cre/. bíró (birók: 3:!439. 9: !458). po!gármcster (3.-tó!), esküdtek száma nem derű! ki.

! 458. aug.. okt. Lukács (!0 -! ! .)
!463. máj. Pacza Miháty (!5.)

6/ró.'
!360 Tamás (!.)
!39!.!ébr. Mihá!y(2.)
!463. máj. üeyna! Péter ( !5.)

a tisztújitás nem augusztus 29. és október 5. között van. mert ugyanaz a szcmé!y a po!gármcstcr.
(!0. és !!.)

CSESZI H (Schattmansdorf. Pozsony m )________________________________________________________6:6/4

(astá , SK
(vörösköi urad.) !296-!549: !296 Tiborc: !296 !32!?Csák Máté: !32!? !352k. kirá!y: !352k. !365 

Woüurt: !365 !377 Micskü: !377 !390k!rá)yné: !390 !440vöröskói WoÜürt: !44! !520Szentgyörgyigróf: 
!520 !525 Szapo!yai: !525 Thurzó
f.;;..-
!: (2) vörösköi vár !296c. (Fü(i!:t)i !977. 2!2. 32!. sz ). birtokközpont
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. !mre) !332 37 /Hsxtcrgom (pozsonyi prép.) (OR tVAY 8.. Mt /() 2003. !20. és !. sz. ok!.)
V: (0)
V!: (0)
Vü: (0)
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V!B: (3) 5 irány: Ma!acka, Modor. Nagyszombat. Szene. Tótdiós és Németdiós (!. kát. fc!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (!) oppidum !466 (EXGEL 2002. forrásadat né!kü!)

(HÁZ! 2000. nem szerepe!). EXCEL 2PO!4 (4: mezőváros)

!466 (!). német (!.)

!. !466. s. d. (napi kc!ct nc!kü!). Gébén zw Schatmastorff - végrcnde!et (szö!ó is)
!ch üanns Zwestos dye zeyt richtcr des markch zw Schatmastorf und ich LHrcich Cmtgs. Jorig Wochner. Hans 
Sneider. Simon Jorig und Pawr Ocsse! gcsworen puriger da sc!bs megerősítés: mit unsers markehs insid!. 
Hártyán, szöveg a!á nyomott sötét színű pecsétté!. ame!ynek címerpajzsa kettóskereszt, körirata !etöredezett. DL 
!6457.(M KANRA473-20.)

.szerverei* öt név szerint fc!soro!t esküdt.

/)/ró.
!456 Benedek (DL !5090. !456. jú!. !7. a szeredi bíró ura. Rozgonyi Sebestyén nevében tütakozott.) 

eyÁrr/r/ieÁ:.
!46! Forgó Orbán (!.)

C SETN EK (G öm örm ) '9:4/4

Stitnik. SK
(pe!sőci urad.): ! 320 ! $49 Ákos nb. Csetncki: !40! !$49 Bebek

c. /z.
!: (4) kasté!y. !432-tö! és birtokközpont és a Csctnckick rezidenciája (KOPPÁNY !999. !3!.. Kon.MANN 2003. 
34-35.. de 4H. 39$. j. csak 2 pontot ad.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (!) p!éb. (Szűz Mária) ! 332/37-!467 /Esztergom (gömöri focsp.) (ORTVAY 43.. Müzo 2003. 4!2. KOLL- 
MANN 2003. 32-33. szerint a tizedkiváhsága bizonyítható, cxempt vo!ta nem.)
V: (0) városi iskota !373. !50! (isko!amester emütésci: KOLLMANN 2003.46.)
V!: (!) 7 fo a krakkói egyetemen (.-f/Zm/M C/Y/e.!. !07.. !40.. !64.. !93.. 229. KOLL\tANN 2003. 46. a!apján.)
VB: (2) kovács !44H (íötdesúr céhprivüégiuma. máso!at. Céhkataszter!!. 236. Szent Jakab-confratemitas néven. 
K on  MANN 2003. 36 37.). varga !$0! (Szent Mik!ós-con(ratcmitas néven. a!ább 2. sz.. !50!-es megerősítés: 
KoLLMANN 2003. 3! .. 39^t0. (!. 2. sz. és DF 248786.). A tc!cpü!éscn szűcsök és szabók is kimutathatók: uo.
39.)
VB): (4) 7 irány: Dobsina. Oömör. Jo!sva. Pe!söc. Rozsnyó. Te!gárton át Breznóbánya. Tc!gárton át Szcpcsség 
(!. kát. (é!m.: KOLLMANN 2003. 48. 395. j. 6 pontot ad.)
!X: (4) hetivásár (szombat) !320. !328. !4 0 8 (W n s/2 0 !0 . !433.. ZsO B .632!). 3sokada!om(Szt. Kereszt 
(c!ta!á!ása: máj. 3.. Szt. Kereszt fé!magaszta!ása: szept. !4.. tizenegyezer szűz: okt. 2!.) !4!7 (vásárengcdé!y: 
ZsO V!. 735.)
X:(3)civitas !33!. !42! (KOLLMANN 2003. 3!.). oppidum !408 (ZsO B.632).). !4!7 !$!4 (CSÁNK)!. !27..:tz 
adatokat!. KOLLMANN 2003. 34.. 268. j.)
egyéb: vasbánya, vám !320 (Csánki!. !27.. ZsO X. 853.). !427: 70 porta: CP !549
/;Yx/.. CSÁNK!!. !27.. GYÖRPPY !!. 490 49!.. !t.A !!. !5 !-!52 .. EXCEL 2002. !GM3 (4: mezőváros). KOLLMANN 
2003.29 48. ( !9 pont). KUB!NY! 2004a. 24.

!464 !496/!50! (2), !atin. némct(L)

!. !464. június 3. (am sonntag noch des heiügen !cychnand tag). Gégében ezu Czythnek tanúsítvány
Wir richter und geschworn pürger und auch die ganeze gemcyn dér stath Czythnek tnegerősités: unser stadt
sygc!.
Hártyán, tuggőpecsétte!.. DF 253804. EME törzsanyag/ A 29. Vö. KOLLMANN 2003. 3!. (kiad. 1e!eki József: 
Hunyadiak kora Magyarországon), továbbá cm!. A !evé!tárvtzsgá!ó bizottságok je!entésci. Századok 3(!869). 
623. Eszerint a pecsét körirata: S. civium de Zetnek. (A fé!véte!en nem látszik.)

2. ! 496-! 50! (s. d.) céhszabá!yok megerősítése 
!udcx et iurati civcs opidi Czytnik
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Átírták Csetneki László. János és Miklós 1501. okt. 4-i privilégiumukban. Szakadozott, kifakult hártyán. DL 
4656$. (Múz. törzsanyag. 1913. év 42. sz.)

vrcrvt'JtV.'
ó/ró.
1475 előtt Gerhath András (DL 17702.. KOLt.MANN 2003.46. alapján)
1512. (...) Hartmus sartor iudex oppidi (DL 22327. -  KOLLMANN 2003, 39. alapján)

CSULTÍCS (('ultié: Zágráb m.) ! :7/6

Hrvatski Üuntic. MR
óöv.. (gradeci urad.) 1416: 1498 topuszkói (toplicai) apát
c.
1: (0) 1551/1552-ben a török ellen őrtorony épült (S/ABO 1920. 64.)
1': (0)
!!!:(0)
IV: (0) (pléb.)/Zágráb (gorai töcsp. területén), vö. ORTVAY 744. Nem szerepel, visz. nincs plébániája.
V: (0)
VI: (0)
V!1:(0)
Vili: (1)2 irány: Bünja. Petrinja (LtPS/KY. E\(it-L 2002. vö. ÜORALR 1997. térk. 1. 2.)
IX: (0)
X:(0)
egyéb:
öv;</..' Com. Zagr. 1. 141.. 2002. 1ZB152 (6: (alu: Üuntic néven: Solties néven is)

1515(1). latin

!. !5!5. október 19. (in erastino L.uce ev). levél tbldesúrnak vagy egyháznak
Anibrosius iudex de Chulthicz ceterique ineole eius -  eimzett: [Dominis canonicis) ecelesie Zagra(biensis 
dominis) conmi gratisis[simis] (a cimzés leragasztva).
Papiron. zárópccséttel. DF 256795. (HDA Zágrábi kápt.)/ 83 43 A hátlapon későbbi (eljegyzés: „Supplicatio 
Chuttich Zágrábién. In incolorum in merito relaxandac iisdem taxae 1315."

CSÜTÖRTÖK HELY (Donnersmarkt, Szcpes m.) ! !:5/4

SpiÉsky Stvrtok. SK

óöv..- 11 város és (szepesvári urad.) 1549: 1498 Szapolyai
e. p  ..'
!: (1) szepesvári uradalom kisebb birtokközpontja. Szapolyai-temetkezöhely 
11: (2) megyei sedria (szerda) 1406-1303 (CSUKOVtrs 1997. 384.)
111: (0)
IV: (0) pléb. (Szt. László) 1406 1514 /Esztergom (szepesi prép.)(vö. ()Rtv.\Y térk.. Mt zo 2003. 213.)
V:(0)
VI: (0)
V!!:(0)
Vili: (4) 8 irány: Igló. üléstalva. Káposztatálva, Lőcse. Ménhárd. Poprád. Savnikon át Szepesvéghcly, 
Szepesszombat (1. kát. (cím.)
!X: (!) hctivásár(csütörtök) 1202. 1403 (W nsz20!0 . 1444. 1405: ZsO 11. 3601.)
X: (3) civitas (királyi) 1344 1481: oppidum 1479 1515 
egyéb: CP 1549. vámhely (SÓLYOM 1933. 151.)
/rój.. CsÁ\K! 1. 230.. LNCUL 2002. 1SZP46 (4: mezőváros: Quintum Fomm. Szentlászló néven is)

1390/1415 1308 (2), latin, német (2.)
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). !508. december !3. (am Lucic), Gégében in Doncrstmack !evé! Kassának 
Richtcr und rottmann und dy gancz géméin.
Papiron. zárópecsétte!. DF 270900. (Kassa város !t.. CoB. Schwarzcnbach. 878.)

CSÜTÖRTÖKHELY (Zágráb m.) 3:7/6

Öctvrtkovac. HR

6/r/.. biinjai urad. !4!5-!326. !498: Bcrisz!ó. 
c. /z.
!:(0)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0)
V: (0)
V!:(0)
VB: (0)
V!!!: (3 )6  irány: Dubica. Kosztajnica. B!ina. Petrinja. Gradusa. Komogovina (Engc! 2002, Lipszky és mai úthá- 
!ózat)
!X: (0) csütörtöki hetivásár lehet, de a W nsz 20!2. !72. Zc!nára vonatkozik.
X:(0)
egyéb: CP !$49. vámhety (SÓLYOM !933, !3!.)

CsÁ^Kt!. 230.. Com. Z agr.!. 37.. ENGEL 2002. !8ZB!68 (6: fa!u)

!390/!4!5(!). iatin 

!. !3 9 0 -!4 !5 (!4 !0 k .)
Egidius iudex ve! viüicus de Ghetertekhc! tldcüs vester -  címzett: Magnif. mag. Ladis!ao f. Ladis!ai f. ! hutus de 
Hathmonostra. domino suo gracioso detur.
Papíron, záró zárópecsétte!. DL 82796. (Zichy cs.. zsé!yi. Miss. !4.). Kiad.: Zichy XB. 86. (7!. sz.): Reg. ZsO B.

DEBRECEN (Bihar m.) 28:3/2*

Debrecen. H
/ü/r..- (debreceni urad.): !290-!404 Debreceni: !403 !4 ! ! Zsigmond: ! 4 ! ! Lazarcvics István: !427 nyarátó! 
Brankovicsííyörgy; !444-!438 Bűnvádi: !438-!484 kirá!y: !484 !304 Corvin János; !309: Szatmári György 
pécsi püspök. !520 !326 Szapo!yai: !343- enyingi Török
c. /A.'
!: (2) tartozékai vannak: Szapo!yai János egyik uradahni központja (KUB!\Y! !99!. 2!3.). !484 e. Szilágyi Er
zsébet casteüumot építtetett (Kot't'ÁNY !999. !33 !34.)
B: (0)
!!!:(!) sókamara !408k. (Z/t /tv V. 458.)
!V: (0) p!éb. (Szt. András) !326 /Várad (bihari toesp.) (ORTVAY 524 325.. M) zó  2003. 35.); temptom (Szt. 
!.ász!ó) !332/!337 (Szcnt!ász!óra!va?) (M tzó  2003.2!3.)
V: (4) (ercnccs ko!. (Szűz Mária) (konv.) !322/40-!353 (F. RoxtHÁNY! 2000. 20.. Mt zó  2003.4!4. he!ye a 
Csapó utcában: MhRVÓ !985); begina ko!. ! 533 !532 (F. ROMHÁNY! 2000. 20.. KcBiNY) !999a. 265.); ispotá!y 
(Szt. Erzsébet) !329- (KCBtNY! !999a. 26!.. 263.. Mt:ZÓ 2003. 76.); kápo!na (Mindenszentek) !523 (Mt zó 
2003. 34!.. !oka!izációva!). kápo!na !599 (Szt. Anna és Joakim) (Mt zó  2003. 48.)
V!:(2) !7 !o(KbB)NY! !97!. 75.)
VB: (4) csiszár és sarkantyúcsiná!ó !530c. (Mátyástó! cs Szilágyi Erzsébettö! kapott céh!cvc!ct átítja !. János 
!530-ban. SzÁDBCZKY !!. 254.. BÁCSKA! !965. 32/76. j. ezt nem emüti. Céhkataszter !!. 294. kardkészítö és 
sarkantyúkészitö a!att ! 330-as kc!ettc!.), kovács és lakatos !489 ( !0. sz.. Mátyástó! és SzBágyi Erzsébettö! kapott 
céh!cve!et átírja !. János !53!-ben. SzÁDU ZKY !!. 254. Céhkataszter!!. 289 290.. 294 ), mészáros !47S, !5!2 
(Mátyástó! és Szitágyi Erzsébettö! kapott céh!eve!et átírja !. János ! 536-ban. János Zsigmond !564-ben. 
SZADLCZKY B. 254. Céhkataszter!!. 290. !5!2-es céhprivüégiumot tüntet !e!.). gubacsapó !440. !5!3. !540 
( !440: !. sz.. !3!3. !540: SzÁDHCZKY !!. 254.. Céhkataszter !!. 288.). szűcs, szabó (SZÁDLCZKY !!. 254. szerint 
2 szűcs céh: !. régi kiváhságaik helyett újat kapnak a várostó! ! 534-ben. megerősíti Báthory Zsigmond tejede-
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!em !585-bcn: és 2. régi. a várostó! kapott kívánságaikat megerősíti enyingi Török Bá!int és János !558-ban. 
újra kiadja János Xsigmond ! 569-ben. Céhkataszter !!. 292.). varga !355c. (több mint 200 éves céh!cve!üket 
megerősíti enyingi Török Bá!int ! 555-ben. majd János Xsigmond ! 570-ben). szijjártó !484 (! 533-as átiratban. 
Céhkataszter!!. 292. BÁCSKA! !965. 52.76. j. nem cm!.) Mohács utáni céhek p!. ötxös !539 (Céhkataszter!!. 
29!.)
V!!!:(6)(KUB!NY)2000.65.)
!X: (6) ! hetivásár (szerda) !466 (vásárengedéty. Wü!SZ 20!0, !429.). 6 vagy 7 sokada!om (Remete Szt. Pá!: jan. 
!0.. !nvoeavit vasárnap: vá!tozó. Szt. György: ápr. 24.. Szt. Anta!: jún. !3.. Nagybotdogasszony: aug. !5.. Szt. 
Dénes: okt. 9., András: nov. 30.. karácsony: dcc. 25.) -  KUB!NY! 2000. 65. György. Anta! (jún. !3.). Nagybot
dogasszony. karácsony és két ismeretien napi sokadatmat cmüt. a 6 sokada!om 0!áh Mik!ós adata: OLÁH 2000. 
43. Adatok időrendben: !405: XsO !!. 3930. (Szt. György és Nagybotdogasszony). !407: X sO!!. 5224. (Szt. 
Anta!: jún. !3. [jún. !3. KUB!NY! 2000 szerint, jan. !7. Wt:!SZ 20 !0. !429. majd Wh!SZ20!2, !39. már jún. !3.. 
!467-es adat atapján pontosítva]: !466. okt. 8... Szitágyi Erzsébet vásárengedé!ye (Remete Szt. Pá!. ez !5 napos 
vásár. WHSZ 20!2. !39.): !508. tebruár !8.: DF 278849.. !!. U!ász!ó vásárengedétye (Remete Szt. Pá!. 
invocavit. Szt. György. Nagybotdogasszony. !)énes. András. WEtsz 20!2. !39 .)!. továbbá XsO V!. !52!.
X: (3) oppidum ! 444 ! 47! (ENGht. 2002)
egyéb: szárazvám !520. CP !552 (ENG! L 2002). !405. Xsigmond: Buda joga: szabad bíró- és tanácsvátasztási 
jog. végrendetkezési jog: Szt. Mihá!y utca !599. Szt. Miktós utca !554 (M tzo  2003. 282. 3! 3.)

CSÁNK!!. 597 598.. GYÖRGY !. 609 6!3., JAKÓ !940. Kt.BtNY! 2000. 65.. E\OH!. 2002. ! B!! (2: város). 
KUB!NY) 2004a. 23.

!440 !529 ( !4/!3). tatin (egy későbbi magyar törd.)

!. !440. november 29. (!!!. a. Andree). [kh. n.) -  átíró oktevé!. céhszabá!yzat (gubacsapók)
Laurencius ü!ius Damiani iudex necnon iurati ccterique civcs et hospitcs de !)ebrechcn.
Hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét (ottjáva! és a íe!erősitésére szo!gá!ó bevágatokka!. DF 278867. (H-BML!t.. 
Mohács e!ótti ok!cvc!ek. 205. újabban: 3!. sz.. december 3-i dátummá! ) (Szádeczkyben nincs benne.) Az c!sö 
ismert mezővárosi céhtcvé!!

2. !449. augusztus 28. (Augustini)* . [kh. n.] céhszabada!om!evé! (szűcsök)
Grcgorius Mczar dictus iudex ct iurati univcrsique civcs ct hospitcs de Dcbrcchen.
Hártyán, a csertintás írás körű! erősen e!szinezódve. kisebb tyukakka!. DF 278806. (H-BML!t.. Mohács etötti 
ok!cvc!ck 27. újabban 32. [korábban Debrecen város !t. !46.]). reg. Herpay !9!6. 54/!3!. sz.

3. !457. november 9. (!V. a. Martini). Ex Debreczcn panaszicvé! Káüainak (potgárasszony !cfbgása)
!udex ct iurati cives de Debreczcn címzett: Nobiti viro tohanni Lewkes de Kaüo domino nobis muüum 
ttonorando.
Papíron. hát!apján zárópecsét nyomává!. DL 56569. (Káüay cs., sec. !400. Etsc. 4. reg. 3.. nr. 784.)

4. (458. május 2. (!!!. a. ínvcntionisCrucis). [kh. n ] céhszabada!om!cvé! (takácsok: irattipus: mandátum): 
Emericus Thar dictus iudex et iurati ccterique cives de Debreczcn megerősítés: Séd in omnibus quibus usi 
fúcrunt tenere vo!umus vigorc et testimonio presencium mediantc.
Hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét rögzítésére szo!gá!ó bevágatokka!. !)F 278868. (H-BML!t.. Mohács c!őtti 
ok!eve!ek. 206.. újabban 38.) Átírta Szapo!yai János crdé!yi vajda !5!3. január !9-én. p. et cp. Anthonius Mak
kos iudex. Thomas Xewch. Mathias Xeygyartho. Laurencius E\vr!w et matheus Thoth iurati cives in ipsomm 
cctcrorumquc eivium cotonorumque opptdi nostn Dcbrcchen nominibus et in personis kérésére: kék-vörös zsinó
ron tévő túggöpccsétjc hiányzik. DL 4703!. (Múz. törzsanyag) Kiad. Ba!ogh !stván: ()k!evé! köz!és. A !)ebrccc- 
ni !)éri Múzeum Évkönyve !938. 96-98. (!atinu! és XV!!. századi magyar (ordítás): (ord.: Hajdú-Bihari törté- 
ne!mi o!vasókönyv. Szcrk. Komoróczy György. Debrecen. !973 (Hajdú-Bihar Megyei Levé!tár közieményci 5.). 
33-34(24. sz.)

5. !475. február 24. (VL. Mathic). Dátum in Debreczcn -  !evé! adósságügyben
Michae! Magnus iudex et iurati civcs in pretáta !)ebreczcn vestri ctc. -  címzett: Nobi!i ac egregio !ohanni 
Lewkes in Semyen commoranti. nobis sinccrc ditecto. Abscntc autem ipso homini vice sue persone etc. meg
erősítés: presentes ütteras nostras propter ce!crcm rccessum !aboris minori sigiüo nostro duximus 
transmettendas.
Papíron, zárópecsét (o!tjáva!. DL 55992. (Káüay cs. !t.. sec. !400. íasc. 5.. reg. 3. nr. 972.). írása megegyezik a
6. számúvá!.

"  csütörtöki nap (teria V.)
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6. !475. ápriüs !6. (D. /M/ú/(v/f). Dátum in Debrechen teve! peridőpontró!
!udcx. iurati ccterique cives de Dcbrcchcn -  címzett: Egregio !ohanni !.e\vkcs de Kaüo nobis sincere et gratequc 
honorando.
Szakadozott, kissé foitos papíron, hátiapjára nyomott zárópecsét tb!tjáva!. DL 55996. (Káüay cs. !t.. sec. !400. 
tasc. 6.. reg. 3. nr. ! !65.). írása megegyezik az 5. számúvá!.

7. !482. jú!ius 9. (oct. Visít. Marié, anno Doniini ! .4.8.2.)*'. Dátum in Debrecen ütterae rogatoriae 
Va!cntinus Porkotab iudex de Debrecen -  címzett: Cp. iudici ac iuratis civibus de !)e\veczer amicis nobis 
dücctis.
Csonka papíron, vizje! (kétkarú mér!cg. ugyanúgy, mint az ispánok !476-os kiadványa), záró gyürüspccsét kis 
töredékévé!. DL 56!22. (Káüay cs. !t., sec. !400. tasc. 7.. reg. 3. nr. !27K.). Dcmccscr. Szabotcs megye: C s .!. 
507. Székc!y: Szabotcs: Enge! 19SZB20. Demecscrtö! D-re. írása megegyezik a 8. számúvá!.

8. !485. augusztus !!. (V. p. Laurencii). Dátum in Dcbrcczcn vá!asz!evé! kérésre
Va!cntinus Porkotab iudex et iurati civcs de Dcbrcczcn -  címzett: P. ct ep. dominis iudici et iuratis civibus de 
Barthpha amicis nobis scdu!c honorandis.
Papíron, zárópecsét nehezen kivehető to!tjáva!. DF 2!5!8L  (Státny archív v Popradc Poboéka Bardcjov. Bártta 
város !evé!tára. Középkori gyűjtemény. 2425. sz.) mandátum né!kü! nem tud tanúsítványt adni. Kiad. (tc!jcs 
szöveg): !ványi: Bárttá 36! 24! 9. sz. Az ügy a váradi vámperhez kaspcso!ódhat. írása megegyezik a 7. számú
vá!.

9. !486. november !3. (//. /7. AAv/ún). (...)'^ céhprivüégium (szabók)
Bartho!omcus Sartor iudex ct iurati civ[es ... univerjsi hospites de Dcbrcczcn megerősítés: presentes üteras 
nostras scum privüegium nostrum sigiüo nostre civitatis consignatas cisdem magistris.
!*öbb hc!yütt erősen to!tos. e!szincződött hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét to!tjáva!. DF 278869. (H-BML)t.. 
Mohács c!őtti ok!cve!ek. 207.. újabban 64. sz.)

!0. !489. november 25.'" -  kovács és szijjártó céhprivüégium (magyar torditásban)
Átírta János kiráty. Buda. !53L augusztus 28-i ok!cvc!ében. Az átíró és átírt ok!evé! egyaránt egyszerű XV!. 
századi másotatban. korabcü magyar torditásban maradt tenn ! 944-ig. Az !944/45-ös ostrom to!yamán a MOL- 
nak ez az áüaga megsemmisít, a szöveget Batogh !stván gyűjtése tartotta tenn. Közti csak a céhszabátyokra 
vonatkozó részt Komoróczy György. A hatszáz éves Debrecen. Szcme!ényck a város történchnébó!. Szerk. 
Komoróczy György. Debrecen. !96!. 34 36. (!2. sz.) Újraköz!ésc: Hajdú-Bihari történe!mi o!vasókönyv. Szerk. 
Komoróczy György. Debrecen. !973 (Hajdú-Bihar Megyei Levé!tár köz!eményci 5.). 35 37. (28. sz.)

11. !489. december 2!. ' (S.. Thomc). [Dátum) in oppido Debrechen perbeü íté!ct c!kobzásban va!ó e!marasz- 
tatásró!
Miehae! Littcratus iudex et iurati ceterique civcs et hospites de Debrechen megerősítés: sigiüo nostre 
ci[vitatis).
Viztbüos. cgy-két hetven !yukas. a!u! meggyűrődött és szakadozott szétű papíron, szöveg a!á nyomott pecsét 
nyomává!. DF 275864. (Tisztántúü Ref. Egyházkerű!et Könyvtára. 73.) a hádapjáró! nincs tc!vétc!.

!2. !5!9. február !5. (2. Va!cntini) *. [kh. n.) céh!cvé! megerősítés
Nos Ladistaus Xewch iudex prenotati oppidi Dcbrcczcn tátemur cum iuratis nostris civibus. quod in anno Domi- 
ni !.5.!.9-o. secundo die testi beati Va!entini providi et agüis viri Btasius Zauak(Zanak) ac !ohanncs Rebcr? in 
personis magistrorum suttorum supücantur. quia ipsi erant moniti? chartorum. úti dcstructum sigüum de novo 
tirmaremus. Sic et nos rcteramus.
A !0. sz. ( !486. november !3.) oktevé! a!jára irt megerősítő szöveg. DF 278869. (H-BMUt., Mohács e!ötti ok!c- 
vc!ck. 207.. újabban 64. sz.). A megerősítés cücnérc ma csak a pecsét to!tja van meg.

!3. !526. május 24. (V. p. Pentccostes anno Domini !.5.2.6.). Dátum in Dcbrcczcn tanúsítvány perbeü egyez
ségró!
Grcgorius Zccchy iudex iuratique civcs oppidi Dcbrcczcn.

*" keddi nap (!!! )
to!t miatt nem !átszik. A teria sccunda ki!óg a tanácsü!ésnapok togikájábó!.
Ez téria !V.

 ̂ miücsimo quadringcntcsimo octavogesimo [.. Juogcsimo nono. 
teria !!!.
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Papíron, szöveg alá nyomott zöld színű viaszpecsét töredékéivé! és szép rajzoiatú !cnyomatáva! (ezen kivehető 
az !sten báránya-címerkép is). DL 2429!. (MKA Neo-regestrata acta. fasc. 5!., nr. 3!.)

*!4. 1529. március 6. (.$. D. Ae/^/e), Dátum in Debrecen rendtartás városi ispotá!ynak
Georgius (ügy) Zechy iudex. Georgius Banky, Laurcntius Lrlcw. A!bertus Kalmar. Pau!us Bankodoo, E!ias
Kolchiar et Ambrosius Kazza iurati cives oppidi Debrecen.
Hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét nyomaivá!. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Mohács utáni ok!eve!ek. 3. sz. 
intemetrö! !etö!thctő. ugyanitt az ok!evé! fordítása is. Kiad.: Hcrpay Gábor: A debreceni református !spotá!y 
története ! 529-! 929. Debrecen. !929. Me!!ék!et 22 23. Ford.: Hajdú-Bihari történelmi o!vasókönyv. Szerk. 
Komoróczy György. Debrecen. !973 (Hajdú-Bihar Megyei Levéhár közleményei 5.). 49 50 (30. sz.).

xjfrt'fjeí. bíróválasztás ápriüs 24.. 6 esküdt, csküdtbiró = esküdt; ü!ésnapok (jegyzőkönyvek a!apján. de a fen
tebbi anyagbó! is igazo!ható: kedd (!!!.). csütörtök (V ). szombat (S ). ezeken a he!ybe!i ügyeket intézték; kü!sö 
!cvc!ekct más napokra kc!tcztck: 3.: !V; 5.: V!; 6.: D; 8.: V-nap. ..szabályos". A hc!ybe!i ügyek közü! ki!óg a 9 
!(). számú: féria!!.(!486. 1489.) -Oklevélgyűjtemény: HBML. !V.A. !02!./a. (Mohács c!őtti és utáni)
Fontos: Muo. !!. és !5. sz. enyingi Török János fo!dcsurasága alatt !552. május !2-én kc!t ok!cvc!ek a város 
szervezetésrö! és bíráskodási rentljéröl. (földesúri tisztek és mezővárosi joghatóság) [Balogh Jkv 1982. ! 10.]: !2 
esküdt, 66 szenátor.

M ó: /4(J5.
/423. 24. fA/co. /&J
/424. d/v. 24. Ft Ae.s .A/Aí/ó (A/eo. /7 j
/42Ó. 24. A'ívny Fer/í/Av/? ^AAo.
/433. d/̂ /*. 24. AAo. 2 6 j
!440. nov. Damján fia Lőrinc ( ! )
! 449. aug. Mczar(os) Gergely (2.)
!458. máj. Tar !mre (4.)
!475. íebr. Nagy Mihály (5.)
1476. szept. Porkoláb Bálint (*2.)
/477. 24 -  /AAer (A/eo. óó.J
1482. júl. Porkoláb Bálint (7.)
1485. aug. Porkoláb Bálint (8.)
1486. nov. Szabó Bertalan (9.) Meo. 64.
1489. nov. Szabó Bertalan (10.)
1489. dcc. Deák Mihály (H .)"
1509. júl. Tar András (HBMLlt. 84. sz. 1509. július 26. György pécsi püspök, uo. 2 esküdt is!)
/3 /A  24. Mi/r.s AAxr/ó (A/éo.
1513. jan. Makkos Antal (1. 4. átírását)
1519. febr. Szőcs László (12.)
/523. (//M. 24. / /ö/^se Advr/ó fA/eo
/524. 24 - .S'r/A.s Ad.\r/ó Ó/ J
1526. máj. Szécsi Gergely (13.)
1529. márc. Szécsi György főbíró (14.)

1 )É S  (Belsö-Szolnok m.) 3!:2/4

Dej. RO
óóv..' király (1261 királyi sókamara)

!:(2) vár (Övár) 13-14. sz.? ( K \R í / \c  S/AHÓ 2010. 115.. de 424. szerint Dés területén másik erődítés is volt a 
Rózsahegyen, vö. Szolnok-Doboka ÜL 78 ); ispáni olflciálisok (Rt S/-FOGARAS1 2002. 18!.. de nem ad pontot), 
tartozékai is vannak: Somkút helység, pl. 1423. 1468 9 (Somkút. Béke. ZsO X. 114.. DF 253342-3.)
11: (2) megyei sedria (szerda) 1368 (DL 62724) 1398. jún. 26. (DL 73821). 1398. aug. 21. (DL 73822.). 1405- 
1468(DL62766és62892.)(Rüsz-FocARAS!2002. 181 182.szcrintl348 1399.1400 !470közütt.)

Három lehetőség: 1. biróváltás történt évközben. 2. Nem Szent Györgykor volt Debrecenben a bíróválasztás.
3. A 11. sz. oklevélben alperesként szereplő Bartholomeus Sándor lanifex valójában az akkori hivatalban lévő 
bíró. de saját ügyében összeférhetetlenség miatt nem ó ítél. Nem ió: lanilex = takács!
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!!!: (2) sókamara (dési és széki kamaraispán) !405-tö!. p!. !47!. !508. !52! (DF 253347.. 233379.. 233406.. 
RÜSZ-FOGARAS! 2002. !82. 5 pontot ad) (A sóraktár helyére !. KÁDÁR !882. 26.)
!V: (vagy 0 vagy 2) visz. tizcdkörzct/cspcrcsi székhc!y: p!éb. (Szt. !stván kiráty) !333-/Erdé!y (szoinoki tocsp.) 
(EO !!. ! !35.. térk.. MBZÓ 2003. !90 19!.. Rüsz-FoGARAS! 2002. !82. adatokka! nem igazo!ja: a !5. sz.-ban 
épü!t. többször átépített p!ébániatcmp!omra !ásd Szo!nok-Doboka !H. ! !2 ! !5. és !62 !64.. K.\R( ZAG-Sz.\BÖ 
20!0. 300-50! .. F.\B)N(!. ! !8 -!2 0 ..!!. 43-44. 72. sz.)
V: (2) ágostonos ko!. (KÁDÁR !882 és Rüsz-FrXíARAS! 2002 szerint Mária Magdo!na. F. RoMHÁKY! 2000 és 
M: zó  2003. 4!4. szerint Szűz Mária, utóbbi a he!ycs.!. !5. sz.) !3!0 !553/!536 (KÁDÁR !882. !4 24.. 33 34.. 
továbbá Szo!nok-Doboka !!!. ! !0-! !2.. Rúsz-FoCARAS! 2002. !82-!83.. F. RoxtHÁNYt 2000. 2!.. ispotá!y csak 
!557-tö!) (RÜSZ-FOGARAS! 200!. 38. szerint 2 pont. RÜSZ-FOGARAS! 2002. !82-!83. szerint 3 pont): kápo!na 
(Szűz Mária vagy Mária Magdo!na) (Ovár) (KARCZAG-SZABÖ 20!0. ! !3. szerint tituíusa tisztázásán) 
V!:(3)26!o(RÜ$z-FoGARASt !999. 20. és 2002. !83..decz !326-ig értendő!). (2) !7ío(KuB!NY) !97!.75.) 
Vü: (4) vargák (//n/gÁs/r/yn/rorev) !465 (3. sz ). sarukészitök !465 (3. sz.). sószáüitók (ccücristák) és ha!ászok 
!500(!6. sz.). mészárosok !503 (!8. sz.. megerösitésük !536. okt. 22. !. János. K. P.\PP !874. 6. köz!. (!. évf.
3!. sz.). 49!.) (Rüsz-F(XiARAS! !999. f)rrásmegjc!ö!és nétkü! 3 pontot ad. RÜSZ-FOGARAS! 2002. !83-!84. 
szintén 3 pontot ad: a szűcsök és fazekasok céhére Mohács c!ött nincs adat: SZABÓT. !943.. !5.)
V!ü: (6) (! !  irány) Atparét. Bá!ványosvára!ja, Bethlenen (és Sontkeréken) át Beszterce. Szék. Dcngctcg.
Désakna. Magyar!áposon át Máramaros (c!é. Nagybánya. Retteg. Vá!aszúton át Kotozsvár. Zsibó (!. kát. íc!m.: 
vö. RÜSZd-rx^ARAS) 2002. !83. 4 irány: 2 pont)
!X: (4) 2 hetivásár. !: (szerda) !293. !337 (!293: vásárcngedé!y: UB S ieb.!. 262. (pp. !93-!94 ). !337: UB 
Sieb. !. 539.. p. 490 ). 2: (szombat) !5!7. jú!. !0. (vásárcngedé!y: DF 25340!.. mindkettőre: RÜSZ-F(X;.\RASt 
200!. 24. és Rüsz-F(Xí.\RAS! 2002. !84. szerint egy hetivásár van. Wmsz 20!0. !443.). 2 sokada!om (Ocu!i 
vasárnap. Szt. Mik!ós: dce. 6.) !502. szept. 4. (vásárengcdé!y: DF 253369-70. KÁDÁR !882. 27. pontattanu! 
!505-re teszi, áüitása szerint az újkorban már Luca-napkor iü. hamvazószerdán tartották: RÜSZ-FOGARAS) 200!. 
24.. 28.. W msz20!0, !445.)
X:(4)civitas !320. !468. !47! (UB Sieb.!. 374 (p. 346.).. DF 243342.. 243345.). oppiduni !427 !526(!427: 
UB Sieb. !V. !999.. !468: DF 253344.)
egyéb: városi isko!a !498 (!!. U!ász!ó adományában többek között az isko!aigazgató Mzctésérc 400 sókockát 
adományoz. Kádár !882. 32.). révész-cngedé!y a Szímioson !468 (DF 233344 ). vámmentesség !47! (DF 
233346.)

KÁDÁR !882. Szo!nok-Doboka !!!. 3-2!9.. SZABÓ T. !937. SZABÓ T. !943. E xiz !996. 268 273.. J \KÓ 
!997. Exct:t. !BSZ!7 (4: mezőváros). KuBtNY) 2004a. 24. (Rüsz-Fogarasi a!apján 24 pont.)

! 349 ! 526 (29). tátin

!. !349. január !. (oct. Nat ). [Dccswar] adományozás
Uomes Marinus et Lorandus iudices [nccnon] iurati ac universitas hospitum de [!)ecs\var] megerósités: maion 
sigiüo (munimine) eonsignatas.
Viz!b!tos hártyán, hádapra nyomott pecsét nyomává!. DL 98559. (Károlyi cs. !t.. !ad. 62. n. 43.) Kiad.: Károtyi 
!. !78-!79.(CX !X.sz.)

2. !453. október !0. (!V. a. Gaüi). (kh. n ] -  adásvétc! (csoportos)
Adwardus iudex iuratique civcs ct universi hospitcs de Dees.
Egy hc!ycn ibítos papíron, szöveg a!á nyomott pecsét (ottjáva). !)!. 74! 22. (Teteki cs. marosvásárhetyi !t.. 658.) 

Kiad.: Teteki!!. 3!-52. (XL!. sz.)

3. !465. október !6. (!V.. in Gaüi). Ex Dees -  árusítási engedéty a vargák számára
!.aurcncius de Bayon sa!ium regaüum eamerarum de Dees et Zcck comcs. iurati cctcriquc cives de eadem 
megerősítés: munimine sigiüi nostri.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét fo!tjáva!. DF 26! !93. (Erdétyi Múzeum Egycsütct. Céhiratok. 5.) Kiad.:
UB Sieb. V!. 225. (3443. sz.) vö. SZABÓT. !937. 6: !6!8-ban a tbtér egy részét Varga-piacnak nevezik.

4. !466. jú!ius 22. (Marié Magdatene). in Dees adásvétc!
!ohanncs Gereb de Vyngarth saüum regaüum eamerarum de Dees et Zeek comcs, iudex. iurati cctcriquc cives ac 
universi hospitcs de eadem.
Papiron. szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 253337. (Dcs város. 4!.) Kiad.: UB Sieb. V!. 248. (3473. sz.)
Reg.: K. P.\PP !874. 2. köz!. (!. évf. 27. sz ). p. 426. nr. 4 !. tévesen !458-as kehezésse!. A tenyképen a pecsét 
ábrája nem vehető ki. de a !enyomatának rajzolata tátszik.

5. !475. (s. d.) egyezség
Kodori János bíró (és az esküdtek) e!ótt Pá! dési ptébános és !mrc ágostonos zárdafbnök mcgáüapodik a p!ébánia 
és a ko!ostor hatáskörének e!határo!ásában. ..A szerzet és egyház ez ideig úgy tátszik kötcsönös egyetértésben 
éhek. az isteni tiszteletet és temetkezést keresztényies módon intézték e! egymás között, azonban most egymás
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iránt feltékcnykedni kezdtek, sőt két egyházfő Pá! plébánus és !mre zárdatonök Kodori János városbirája e!ött 
!475. kötött szerződés érteimében körű! Írták az egyház és a szerzet jogkörét. 500 trt birságot határozatának 
felbontójára." (így!) Dési retbrmátus egyházközség !t. (Arhiva parohiaiá !)ej). KÁ!)AR 1882. 20.

6. !480. december 6. (Nicolai conf*. !480). Ex Decs missziiis 
index et iurati civcs de Dees tldeics.
Papíron, zöid színű zárópecsét nyomává!. DL 36109. (Káiiay cs.. !400-!249.)

7. !48!. (s.d.) -  ingatian (adomány, szöiő)
Kovács Tamás bíró (és az esküdtek) eiött Nógrádi Jonhos Péter végrendeieti adományt és miscaiapítványt tesz az 
ágostonos koiostornak. ..Nógrádi Jonhos Péter, a deési sóakna kiráiyi aikamarása. a szerzet tempiomában icvö 
Mária oitár számára Kovács Tamás biró eiött ! 48! -ben keit végrendeltében a Cziczhcgycn. a szerzet szőlője 
meliett levő szöiöjét hagyományozná oly feitétcilei. hogy évenként Nagyboldogasszony napján. Szent-istván és 
mindenszentek után való kedden, a szerzet a végrendelkező ielkc üdvéért egy nagy énekes misét tartani köteles 
legyen, melyre főtiszt, imre, mint zárdatonök s erdélyi Ágoston szerzet vicariussa utódait s egész conventet 
kötelezi. (Lásd cgyh. levélt.)" Dési református egyházközség It. (Arhiva parohiaiá Dcj). KÁDÁR !882. 20.

8. !484. június 26. (S. p. Nat. iohannis Bapt), Dátum in Decs ítéietlcvél
i.adislaus Nagh iudex. Matheus Littcratus. iohannes Scipis (? Scyus). Amhrosius Littcratus. Pauius Porkoláb. 
Cozmas Rcvcz, Stephanus Békéi. Thomas Eiszcsi. Andreas Laczti. Emericus Bodolay ct magister Stephanus 
Litteratus iurati civcs de Decs -  megerősítés: communi sigillo opidi.
i'apiron. szöveg alá nyomott pecsét töredékévé!. DE 253359. (Dés város. 63.) Reg.: K. PAPP Í874. 4. közi. ( i. 
évi*. 29. sz.). 436. (tévesen Í488. június 28-i dátummai.) Kiad.: UB Sieb. VB. 365. (4568. sz.)

9. Í484. október 5. (Déncs-nap utáni kedd) ingatlan (eladás) (halastó)
Nagy László biró. Littcrati Ambrus. Mátyás és istván mester. Porkoláb Pál. Latzfy András. Eüzesi Tamás. 
Bodoiay imre és Bekri istván. Joscrcw Pethcö. Zombory. Zékcl. (és még egy) esküdt eiött cégei Benedek diák
dési és tordai sókamaraispán eiadja Désakna határában fekvő halastavát a dési ágostonos kolostornak...... ezegei
Littcrati Benedek Dcés és Torda stb. szab. kir. sókamara grófjától [az ágostonosok] megvették Dcésakna határán 
levő Fodor Alberttól 100 arany forinton kiváltott halastavát. Imre szerzetfönök és az összes rend vikáriusa, 
minden jövedelmeivel és hasznaival, hasonlóan Í00 aranyforintért s ezen szerződést i 484-ben Dénes martyr 
ünnepe után eső kedden Nagy László biró. Littcrati Ambrus. Mátyás és (p. 23.) istván mester. Porkoláb Pál. 
Latzfy András. Eüzesi Tamás. Bodolay Imre és Bekri istván stb. esküdt polgárok eiött meg is kötötték. ( i. 
jegyz.:) Lásd ugyanott Joscrcw Pethcö. Zombory, Zékei stb nevű esküttek." Dési református egyházközség it. 
(Arhiva parohiaiá Dej). KÁDÁR Í882. 22 -23.

!0. !487. december f !. (feria t[crcia] a. Lucie). Dátum in pre[fato...j adásvétel
Ladislaus Nagh iudex et iurati cives ac consulcs et universi inhabitatores de Decs megerősítés: sigiljü nostri 
autcntici vigorc et testimonio.
Szakadozott, hiányos, főhős papiron. szöveg alá nyomott pecsét foltjává!. DE 233358. (Dés város. 62.). Kéz
írása a 13. sz. okievélévei egyező. Hátoldalán ugyanazzal a kézzel: Hoc fenetum nunc in viemitate tencti [...] 
domini Literati Zewkc ab codcm [Pctro] Warsolcy tcmporc sue uitimi vo[!unta]tis testamentaiiter legatum est
[capjelle sancti Spiritus ct per cam niagistro [..... cjapelle pro temporc constituto in perpetuum [habendumj ac
[possijdendum ncc aliqua mcione [alijenari [possit]. Reg.: K. P.APP 1874. 3. közi. (1. évi*. 28. sz ). 441. nr. 62. 
Kiad.UB Sieb. VBL 4755.

! ! .  Í490. [június 23?) Dátum in opido Dees. anno quibus supra [perközbeni béke)
Primi tenor talis est: Nos ... Eaber in per... iudicii constitutus [és fogott bírák]. Az oklevél többi része olvashatat
lan.
DE 253362. (Dés város. 66.) Atirta a kolozsmonostori konvent 1491. nov. 29. (DL i)E: hibás !287-es kelettel.) 
Reg.: (az átíró oklevélről) K. PAPP ! 874. 4. közi. ( i . évf. 29. sz.). 457.: rd/í/rr /Md.wAvK/ Deé.s/
A/é.sjdrox ré.sré/e. óéAé/. égi* A*tv/. \ ///e/ó/eg. "

!2. f490. október 25. (Mindenszentek előtti kedd) malomhciy kijelölése
Dés város tanácsa dombói Virányi Pá! ágostonos koiosor elöljárója, egyben magyarországi tartományfönök 
kérésére maiomhelyet jelöl ki a Szamos partján. ..Ezelőtt búi ntahnokat Mátyás alatt történt lázadás alkaimával 
feldúlták. Most 1490-ben Mindenszentek előtt való kedden, a szerzet főnöke és tartományi főnök Domboi Virá
nyi Pál vezetése alatt Demeter. Tamás, Vcnczci. Egyed, Gallo és János szerzetesek több társai nevök képekben 
megjelennek a város tanácsossá és ötven esküdt poigára előtt, a Jézus Krisztus szent nevére s a szűz Mária iránt 
való tiszteletből kérik a tanácsot, hogy a szerzet fentartására és élelmezésére egy malom helyet adjanak a nagy 
Szamoson, hol hajdan malmuk volt vagy jciöijék ki annak hciyét, hogy azt ujbói felépíthessék. A tanács hajtott 
kérésökre. s a sziget mellett kijciöii a helyett, melynek akkori szomszédja keietröl és déiröl Nyilas Gergely gyü
mölcsös kertje és Szabó György rétje, nyugatfeiöl Chath Kelemen éjszakon Mikeházi Vencze! rétje vala.

58



Megengedő, hogy a ma!om összes jövcdc!//p. 24. mcit étvezzék s azt etetniük, ruházatuk és cgyéhb szükségeik 
fedezésére fordítsák." Dési református egyházközség tt. (Arhiva parohiatá Dcj). KÁDÁR !882. 23 24.

!3. !490. december 24. (Vt.. in vig. N at). in Dees (kert megvétete]
secunda verő tiltera huné tenorom servabat: Nos Ladistaus Nagh iudex et iurati eives ac universi incote opidi 
Dees.
DF 253362. (Dés város. 66.) Átirla a kotozsmonostori konvent t49t. nov. 29. (DL/DF hibás jún. 23-i ketettet.)

!4. !490. december 24. (in vig. (Natatis] !)omini tesu). in !)ees 
megerősítés módja nem otvasható
3) [kaszátó ctadása] Tereié siqidem tenor is e s t:... Nagh iudex et iurati eives ac universi cohospitcs de Dees 
memoric commcndamus tenorc ... Stcphanus Thah(?) in ptatea Ma!omu(eza ... personatiter coram nobis 
constitutus spontc et oracuto vive vocis fassus est in huné módúm, quomodo ipsc(?) quoddam fenetum... Dátum 
in t)ecs in vigitia (Natatis ) Domini tesu. anno ciusdem a natum mittesimo ... nonagcsimo 
DF 253362. (Dés város. 66.) Átírta a kotozsmonostori konvent !49t. nov. 29.

!5. !497. március 20. (in profesto Benedieti). (kh. n.) -  misszitis Setmeebányához
tudex et duodecim iuraticivcs. consutcs L" et etecti seniores C opidi regié maiestatis de Dees atniciciam.
Papíron, zárópecsét nyomává!. DF 234745. (Setmecbánya város !t.. Sctmecbánya város tanácsa, az Orszíigos 
Levéttár áttat visszaadott oktevetek és iratok t-68.) Kézírása a !0. számúévá! egyező.

!6. !500. május 27. (!V. a. (Asccnsionis] Domini). in prefáto oppido Dees
Anthonius Xabo iudex et duodecum iurati eives et consutcs de Dees etött megjetent cp. tohannes Zabo cum 
nonnuttis kormanistis (?) a szöveg további része otvashatattan. megerősítés: sigitto nostro minori et authentico? 
Papíron, szöveg atá nyomott pecsét nyomává!. DF 253367. (Dés város. 72.) Kézírása a 18. sz. oktevetévet egye
ző. Szabó János, a dési kormányosok céhmesterc kérte a várostót a dési Szűz Mária- és Szent Miktós katando- 
sok céhe (katendatus) szabátyainak megerősítését. (Szabátyok: a céh mityenn miséket mondathat, a céh pénztá
rába fizetendő évi dijak, ittetékek. a céh dékánjai és mestere. Aki nem akatja a dékánságot vagy a céhmestersé
get et fogadni, minden céhtag ettenében 33 dénárra tegyen ctmarasztatva.)
Reg.: K. P\PP !874.4. köz. ( t. évf 29. sz.). 457. „Déési sószáüitó hajósok, és hatászok szabátyainak a városi 
tanács áttati megerősitése. kormányosok vezére. Szabó János kérésére." Dátuma ..feria 4-a quatuor temporum 
nativ. Dni.". azaz !500. december !6. formában meghatározva. RüSZ-FtXíARASf 2002. !83. szerint is ezen a 
dátumon. Reg. Szotnok Doboka ttt. !4 !5. (dec. t6-i ketettet): (Szotnok-Doboka magyarsága. Szerk. Szabó T. 
Attita. Dés Kotozsvár. 1943.. 258 259.)

!7. !502. október 3!. (Mindenszentek vigitiája. kedd) ingattan (etadás)
F)és város tanácsa etött Kovács Tamás özvegye: Borbáta etadja szötöjét. ..Fabri famásné Borbára [Kovács Ta
más vott bíró fétcsége!). Varga Benedek biró. Varsotaczi Péter. Lörincz Péter és Pethö Ágoston esküdt potgárok 
etótt kötött szerződés szerint etadta a Czicz hegyen tevő szötöjét a b. szűz Mária kápotna igazgatója György 
presbiternek és utódainak. !502 Mindenszentek etött vató napon." Dési református egyházközség tt. (Arhiva 
parohiatá Dej). KÁDÁR !882. 29.

!8. !503. március 3. (Vt. Carnisprivii). in prefáto oppido Dees végrendeteti végrehajtás és adásvétet 
Nos Benedictus Warga iudex et duodecum iurati eives ac consutcs nccnon universi concivcs de oppido Dees - 
megerősítés: sigitto nostro maiori et autentico.
Papíron, szöveg atá nyomott peresét töredékévé! és tenyomataivat. DF 253373. (Dés város. 78.) Kézírása a t6. 
sz. oktevetévet egyező. Reg.: K. P \pp t874 .4. közt. (!. évf. 29. sz ). 458.

!9. !504. december 26. (Stephani). in oppido Dees adásvétc!
Augustinus Pethew iudex et duodecim iurati eives ac consutcs nccnon universi concivcs de Dees megerősítés: 
sigitti nostri autentici vigorc.
t*apír, szöveg atá nyomott pecsét nyomává). DL 74300. (Tetekí cs. marosvásárhetyi !t.. 929.) Kiad.: Teteki tt. 
270. (CLXXtt. sz.) Kézírása a 20. sz. oktevetévet egyező.

20. !504. december 26. (Stephani), in Dees adásvétet (zátog?)
Augustinus Pethew iudex et duodecim iurati eives de Dees megerősítés: sigitti nostri autentici vigorc.
Papíron, szöveg atá nyomott zötd pecsét darabjává!. DL 7430!. (Teteki cs. marosvásárhetyi !t.. 930.) -  Kiad.: 
Teteki tt. 27t. (CLXXttt. sz.) Kézírása a !9. sz. oktevetévet egyező.

2!. !506. február 23. (tt.. in Carnisprivii. vig. Mathic ap ). in Dees adásvétet
tohannes Magnus iudex, iurati cctcriquc eives et universi cohabitatores oppidi Dees megerősítés: sigitto nostre 
civitatis.
Papír, szöveg atá nyomott zötd színű viaszpecsét fbttjávat. DL 74305. (Teteki cs. marosvásárhetyi !t.. 949.)
Kiad.: Téteké !!. 288 289. (CLXXXÜ. sz.)
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22. !507. december 24. (in vig. Na!.), in !)ees -  adásvéte!
!ohannes Magnus iudex et iurati civcs. consutcs et univcrsi hospites inco!c Decs -  megerősítés: sigiüi nostri 
autentici vigore.
Papíron, szöveg a!á nyomon zö!d szinű viaszpecsét töredékéivé). DL 7432$. (Te)cki cs. marosvásárhc)yi !t..
952.) Kiad.: Tc!cki!!. 429. (pót)ék XV. sz.)

23. (508. december 24. (in vig. Na!.), in Dccs -  adásvéte)
Thomas \lezaros iudex c! iuraíi civcs. consuics ac univcrsi cohospites de Dccs -  megerősítés: sigiüi nos!ri 
au!cn!ici vigorc.
Papíron, szöveg aíá nyomod zö)d színű viaszpecsét töredékeivé!. DL 7433). (Tc)cki cs. marosvásárhetyi)!..
964.) Kiad.: Teteki !). 307 308. (CXC)V. sz.)

24. !$09. december 24. (!!.. in vig. Na!.), in Dccs adásvéíc!
Thomas Mezarus iudex ct duodccum iuraticivcs ac univcrsi consu!cs de Dccs megerősítés: sigiüi nostri 
au!cn!ici muniminc.
Papíron, szöveg a!á nyomod v!sz. zötd színű pecsét töredékévé). ))F 233382. (Dós város. 88.) Kézírása a 2$. sz. 
ok!evé)éve) egyező. Reg. K. P.\!'P )874. 5. köz!.. 470.

2$. )5!3. december 24. (S., in vig. Na!.), in Dces adásvéte!
Thomas Mezarus iudex. !ohanncs Nagh. Bcncdictus í.enarth. Stephanus ()!ah. Nico)aus Scrycnii Pau)us 
Vayda. Matheus Lykaztho. Fmericus Kys. Petms Mezarus. Va)cntinus Az!ha)us e! Stephanus Kemywcs iurati 
civcs ac universi hospitcs de Decs megerősítés: sigiüi nostri maioris et autentici muniminc.
Papíron, szöveg a)á nyomod pecsét nyomává). DF 253387. (Dés város. 93.) Kézírása a 24. sz. ok!cvé!évc! egye
ző. !)át!apon: Quod quidem fenetum idem Michae) Mcz^trus vendiderat Thomc Katoch. Matheus tamen 
Thanczos afflnitatc ipsi Michacü Mezarus iunctus cundcm Thomam Katoch iurc opidi a téncto paratis abiccit 
pccuniis. ct tcmporc sue mortis testamentaüter !egavcrit capcüc Sancti Spritus et per cam presbytero pro tcmporc 
eandem capeüam regenti. ne in cum usquc vendi et a capcüa aüenari possit. Reg.: K. P.vt'P )874. 5. köz).. 47).

26. !5!6. november 8. (S. a. Martini), in Dccs -  végrcndc)cti
Thomas Mezarus iudex. Petrus Mezarus. Va)cntinus Aztha)us. Stephanus Kemywcs. A)bcrtus Literatus. 
Benedietus Gerccy. Matheus Pathyody. Michae) Kys. Andreas Mathyws. Grcgorius Zewch. Nico)aus Mezarus. 
Thomas Gywytho ct Anthonius Kozma iurati civcs ac universi consutcs de Dccs megerősítés: sigiüi nostri 
muniminc.
Papíron, szöveg a)á nyomod pecsét töredékeivé). DF 253398. (Dés város. )04.) Kézírása a 27. sz. ok)evé)éve! 
egyező. Reg.: K. PAPP )874. 3. köz!.. 472.

27. )520. december 26. (Stephani). in Dces végrendc)eti
Nicotaus Seryetni tudex. Thomas Mezarus. Bcncdictus Lenarth. Stephanus Kemywes. Petrus Mezarus. Andreas 
Mathyws. Michae) Kys. Matheus Pathyody. Thomas Gywytho. Michae) Yo. Bahhasar Naghi. Oswatdws 
Arronyas et )ohannes Faber iurati civcs ac univcrsi consutcs de Dccs -  megerősítés: sigiüo autcntico nostre 
civitatis.
Papíron, szöveg aíá nyomod pecsét töredékeivé). DF 253405. (Dés város. ) ) ! .)  Hádapon egykorú (é!jcgyzés: 
Super (enctum capcüc S. Spiritus a reücta c. !ohannis Sombori in Thewtgycs !cgatum. Kézírása a 26. sz. ok)evé- 
téve) egyező. Reg.: K. P.\pp )874. 6. köz). (). évf. 3). sz ). 490.

28. !523. december 24. (in vig. Na!.), in Dces adásvéte)
Petrus Mezarus iudex et ceteri iurati civcs in oppido Dces constituti megerősítés: sigiüo nostro. quo in taübus 
úti so)emus.
A)u! viz(o)tos papíron, szöveg a)á nyomod pecsét té!crösítéséhcz fordított V-szcrűen bevágott három )yukka).
DL. 47339. (Múz. törzsanyag. !898. év 23. sz.) Hát!apon egykorú írássá): in domum Moysy Ghcrcw ab Andrea 
Fwv emptam. Kézírása a 29. sz. ok)evé!éve) egyező.

29. !526. ()523.)  ̂december 26. (Stephani). in [Decs?] adásvéte!
Petms Mezarus iudex. Thomas Byro. Stephanus Kcwmywcs, Matheus Pathyody. Atbcrtus Littcratus. Petms 
/abo. Michae! Yo. Bahhasar Nagh. Grcgorius Zewch. Thomas Gywtho. Ambrosius A!ch. íohannes Zaaz et 
Bcmardus Litteratus iurati civcs ac universi consuies de Decs -  megerősítés: sigiüi nostri maioris et autentici 
muniminc.
Víz)b!tos papíron, szöveg a!á nyomod pecsét töredékeivé). DF 233409. (Dés város. ) )5.) Háttapon: Super 
vincam mag. !ohannis capcüc S. Spiritus a domina Cathcrina consorte Lmerici Kys emptam in montc

 ̂ ) 522-ben bíró.
' '  Az évszám uto!só szava nem olvasható, tenio és sexto egyaránt !ehet.
' A vonatkozó részen 2-3 szó fb!t miatt o!vashatat!an.
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Chychvgyc existcntem. Kézírása a 28. sz. ok!cvé!éve! egyező. Reg.: K. PAtT !874. 6. köz!. (!. évf. 3!. sz.), 490. 
( ! 326-os dátumma!.), Szotnok-Doboka !!!. 205. (a tanács névsora, szintén !526-os dátumma!.)

pecsétc!ö nap december 24. (!490, !507, !508, !509. !3!3. !523)és26(!504 . !520. !526).
Szinte kizáró!agosan szöveg nyomott zö!d viaszú pecsét szerepe! (az eredetiek esetében csak 3 kivétc!): egy 
pecsétet hasznátnak. me!ynek rajza a későbbi városcimcr c!cmcit tarta!mazza (temp!om toronnyá!. ENTX !996. 
269.). Az ok!evé!szövegek /MgyoM pecsétet neveznek meg. Az égtájak megje!ö!éséné! következetesen az 

szót haszná!ják észak értcícmben. Az adásveteü ok!cvc!ekné! az árat sohasem közük, csak a^/xr/^ 
stb. tormákat hasznátják és ttem adják meg, hogy a vevőnek adják k az ok!eve!et.

srcrverc/. ! 349-ben két bíró van (az egyik a sókamaraispán?). Az esküdtek száma !0 -! 2. Kü!sö tanács, vátaszott 
község !497-ben: consutes 50. seniores !00. A tisztségje!zó/M6/7r) (iudex primarius) cím is csak a XV!. század 
hetvenes évcitö! kezdve szerepe! a dcsi (orntsokban (Szo!nok-Doboka !!!. 206 ). A város !c!ettesc a dési és széki 
sókamaraispán: (p!. 3 sz .),!. még az aüspánok itc!etct: !508. okt. 2!. (DE 253380.)

6//*ó (Szotnok-Doboka !!!. 204 2!0, a középkori rész 204 205. a!apján)
! 349. jan. Márton comes. Lóránt (!.)
!424 Sós Gerge!y (Szo!nok-Doboka !!!. 204.)
!427 Kurbanbiró (?) (Szotnok-Doboka !!!. 204.)
!429. jú!. Sós Gerge!y néhai bíró (UB Sieb. !V.)
!453. okt. Edvárd (2.)
!465. okt. (helyette a sókamaraispán szerepe!, 3.)
!466. jú!. (neve nincs emütve. 4.)
!467. nov. András (DL 279!6.)
!468. febr. Tót !stván (DE 253342.)
!47!.(cbr. Tót !stván (DE 253345.)
!473 Kovács J. (Szotnok-Doboka !!!. 204.)
!475 Kodori János (3.)
! 480 (nincs megnevezve, 6.)
! 48! Kovács Tamás (7.)
!484. jún.. okt. Nagy Lásztó (8 9.)
! 487. dcc. Nagy Lász!ó (! 0.)
!488 Nagy Lász!ó (Szo!nok-Doboka !!!. 204.)
!490. dcc. Nagy László (!3 !4.)
!49! Kodori !mre (Szo!nok-Doboka !!!. 204.)
! 500. máj. Szabó Anta! (! 2.)
!50L tebr. Kodori !mre(DF 233368. !50!. !ebr. !2.)
! 502. okt. Varga Benedek (! 7.)
! 303. márc. Varga Benedek (! 8.)
! 504. dec. Pető Ágoston (!9-20.)
! 306. (cbr. Nagy János (2!.)
! 307. dcc. Nagy János (22.)'
! 508. okt.. dcc. Mészáros Tamás (DE 233380., és itt a 23. sz.)
!509. dcc. Mészáros Tamás (24.)
!5!0 Mészáros Tamás (Szo!nok-Doboka !!!. 205.)
!5!3.dcc. MészárosTamás(23.)
!5!4 Serényi Mik!ós(Szo!nok-Doboka !!!. 205.)
! 5! 6. nov. Mészáros Tamás (26.)
! 320. dec. Serényi Mik!ós (27.)
!322 Serényi Mik!ós (BALOGH !943. 222. Építési tcürata !)és címerévé!)
! 323. dec. Mészáros Péter (28.)
! 526. dec. Mészáros Péter (29.)
!528 Mészáros Tamás és Serényi Miklós (Szo!nok-Dohoka !!!. 205.)
!53! Sós Mürton (Szotnok-Doboka !!!. 205.)

!3!4-cs parasztháborúban résztvett: !3!4. december 9. DE 25339!. Mon. rustic. Reg.: K. P.\!T !874-!875. 5. 
köz!. (!. évf. 30. sz.). 47!. „Szapo!yai János vajda a Déésick. mint a por!ázadásba clegyedettek részérci kegye!- 
mezési !cvc!c: ide nem értve vezérüket Nagy Jánost: és azon (c!téte!t. hogy az á!ta!ok okozott károkért a követe- 
!őknck eleget tegyenek."
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(532 Serényi Mik(ós(Szo!nok-Doboka !!!. 203.)
(536 Mészáros Péter (Szotnok-Doboka !!!. 203.)

tvA'áJft'Á;.'
!4!2. aug. !!. Petnts Litteratus. Ladistaus f. Michaeü cives et hospitcs de Decs (UB Sieb. !!!. (686.)
!427. március t8. prov. Gregorius Soos et Thomas Konch cognominati cives nostrorum oppidorum regatium 
Decs et Akna. (UB Sieb. !V. (999.)
(427. ápr. 3. Thomas dictus Konch civis et hospes (DF 233324.)
!429. júiius 25. prov. Gregorius Soos a!ias iudex. Matthcus Poius dicti iuratus civis oppidi nostri Decs. (UB 
Sieb. (V.)
!448. (eb. (6. (acobus Litteratus et Demetrius Magnus cives (DF 253332.)

!)E ! KKVAcASA (Pétre: Zemptén m.)_________________________________________________________ 3:7/6

Detrik. SK
(csicsvai-monyorósi urad.) !372-(573; (498 Rozgonyi

c.;;..-
!:(0)
B:(0)
!!!:(0)
! V: (0) ptéb. /Fgcr (zempténi (Öesp.. te!sö kér.) (vö. ORTVAY térk.)
V:(0)
V!:(0)
VB: (0)
V!B: (3) 5 irány: Dobrán át Homonna. Hanustáiva. Kurima. Sztropkó. Varannó (!. kát. íé!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !549
/roí/.. CsÁ\K!!. 346. (Detrik). GYÖRGY !. 63.. ENGFL 2002. 7ZN5 (6: (átu: Detre. Detrik néven is)

(523 (t) . !atin

t. !525. júüus 5. (!V. in. Oct. Visit. Marié). Dátum de cadcm Detrych wagasa !evé! Bántanak arrestatiós ügy
ben
Michac! scuttetus cum cctcris scssoribus de Dcthych wagasa.
Zárópecséttct. DF 2! 8333. (Bárttá)/ 3420.

OÉVÉXY (Thcbcn: Pozsony m.) 8:6/4

Bratisiava-Devin. SK
6///..-(dévényi urad.) (4!7-(349(E\G!-L2002): t3 (4-(323 Tettesbrunni: (323/t349 (390 kirá(y(Fü(tht)t 
!977. (23.): !390k. t4(4 Hering: (4 !4 -(4 3 9 G ara i(t4 t9 : ZsOVB.86.): t439-(520 Szentgyörgyi: )520-t528 
kirátyné (EKGht. 2002) 
c. /A.-
!: (2) vár (233/(27!- (FüGHDt (977. (23. 69. sz.) uradahni központ 
B:(0)
!!!: (0)
!V: (0) ptéb. (307 /Esztergom (pozsonyi prép.) (AO (. (27.)
V:(0)
V(: (0)
VB: (0)
V!B: (2) 4 irány: Ausztria te(e. Hainburg (Dunán át). Pozsony. Stomlá ((. kát. (étm.)
(X: (3) ! hetivásár (napja nem ismert) (4(9 (ZsO VB. 86.. Wt tsz 20(0. (440 ). ( sokadatom (napja nem ismert) 
!4t9(uo.)
X: ( t ) oppidum (4(9 (ZsO VB. 86 ). t468
egyéb: GP (549: 3 révvám: ( dunai. 2 morvái: (4(5. t4 t9  (ZsO V. ((36.. VB. 86.)
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ó-o</..- HÁZ! 2000, 25!-256., HNCKL 2002, !P07 (4: mezőváros). 2P07 (vár)

!348/!360-!434 (5). !atin, német (2-5.)

!. !348-!360 (ke)tczés né!kü!) kérvény a kirá!yhoz privitégium megerősítéséért 
!udex, iurati civcs ct universitas civium in !)even.
!*apiron. hátlapra nyomott természetes színű pecsétté!. DL 47957. (Múz. törzsanyag. Véghe!y-gyűjt.)

2. !427. november 26. (am mitíehen noch sand Katrcm tag), [kh. n.j !evé! !^ozsonynak. adósságügy 
Richter und dér rat zu Teben -  címzett: Dcm crben weysen dem richter dér stat zu Prespurch detur.
Papíron, zárópecsétte!. DF 24! 500. Pozsony/ 3422.

3. !430. augusztus 20. (an sand Stcphans tag, des kunígs). (kh. n.( !cvé! Pozsonynak, adósságügy
Richter und dér rat zu Teben címzett: Dcn erbern weysen herren. dem richter. dcm burgcrmcistcr und dcm rat 
dér stat zu Prcspurckh detur.
Papíron, zárópecsétte!. DF 24! 553. Pozsony/ 3475.

4. !430. augusztus 26. (am sambstag nach Barthotomei), Gében zu Teben !evé! Pozsonynak, adósságügy 
Richter und der rat zu Teben -  címzett: Dcn erbern weysen herren. dcm richter der stat zu Prcspurck. unserm 
guten iránt und gunner detur.
Papíron, zárópecsétte!. DF 239545. Pozsony/9!H

5. !434. október 2!. (an dcrX! tausent mayt tag). Gébén zc Teben !cvé! Pozsonynak
Wir der richter und der rat ze Teben -  címzett: Den erbem weysen herren. dem richter der stat zu Prcspurck. 
unserm guten iránt und gunner detur.
Papíron, zárópecsétte!. DF 24! 658. Pozsony/ 358!

/egyt-R. íráskép: 2 4. ugyanaz a kéz.. 5. c!érö.

;Hfg/fgyré.y.' ke!ctnapok: szcrda/csütörtök és szombat/vasámap.

DOBRONYA (Zó!yom m.)____________________________________________________________________ 4:7/5

Dobrá Niva. SK
6/r/.. X!V. sz. kirá!y(FÜGi:Di !977. !26.): !400 !464 kirá!yné: !464-!467Turóci: !509-!5!5 Frangcpán 
(modrusi); !5!5 !5!8 Pcrényi !stván: !5!8 !54! Werböczi(ENGFL2002)
c.
!:(!)vár(Dobronva) !254/!305 (Fü(iiíi)i !977. !26. 74. sz.) !440(TFmKiV!/!.309.)ate!epü)éstö!EK-rc.
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mihá!y) !24!k. /Esztergom (zó!yomi ióesp.) (Om vAY 50.: !629-bcn exempt. az esztergom- 
szenttamási préost joghatósága a!att. Mii/Ó 2003. 282 283. Fi Ji R ( !) !V 2. 229.
V:(0)
V!: (0)
V!!:(0)
V!!!: (2)4 irány: Korpona. Se!mecbánya. Szentereszt. Zó!yom (!. kát. ic!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (!) übera viüa !35! (TiiLFKi, 3!4 ). opp. !424 (ZsO X!. ! !33.)
egyéb: kiváltság !254. !35! (Bábaszékke!. majd Némctpc!sőccc! is együtt, Ti LhKi. 3! 4.)
/ro J . Ti t.LKi V!/!. 3 0 9 .3!4.. E\üFL 2002. !Z09 (vár. !)obronya), 5ZM9 (5: tá!u)

!500-!50! (2). tátin, német (2.)

!. !500. ápriüs 2!. (!!!. p. Pascc). (kh. n.( -  köztanúvaüatás
Nos iudex iuratiquc cives de Dobrona megerősítés: Super quod nostrum sigiüum propter maioris testimonium 
impressumus.
A hajtásná! szakadozott papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. !)F 267098. Selmecbánya/ !28

2. !50!. november 7. (am montag noch Emmcrici). Dátum Dobrona - !evé! Se!mecbányának. tanúvaüomás 
adósságügyben
Richter und rath des marcktcs Dobringk címzett: Den vorsichtigcn und erbern hem richter und rath der stat
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Schcbintz. unscrn besundem gttettcn írevvmtund nochbarn.
Papíron, szöveg a!á nyomot! pecscttc!. DF 267040. Sc!mecbánya)/ 58

ugyanaz az íráskép. az cüéró nye!v eüenére.

ke!etnap: hétíb/kedd.

!)O BS)\A (O öm ör m.)_______________________________________________________________________!0:6/4

Dobatná. SK
/urr.; Ákos nb. Csctneki ! 326-! 549; Bebek !326 !427
c.
!: (0) !326-tó! tc!cpü! (Csctneki cs Bebek)
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (!) p!éb. (Szt. János aposto!) !4! 8 /Esztergom (gömöri tlöesp.) (Mt zó 2003. !54.) A p!ébános bizonyos 
tizcdkiváüságokat é!vez: KoLLMANN 2003. 53.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (3) 6 irány: Csetnek. !g!ó, Rozsnyó. Tcígárton át Murány vö!gye és !Jrcznóbánya. Vemáron át Szepcsség. 
Wagendrüsszc! (!. kát. fc!m.)
!X: (3) hetipiac (péntek) !4!7 (vásárcngedé!y: ZsO V!. 833. sz.); sokada!om (Vasas Szt. Péter: aug. !.) !4!7 
(vásárengedéty: ZsO V!. X33. sz.). W ttsz 20!0. !433.
X: (3) oppidum !4!7 (vásárengedétyben;/w.w.s.v/o o/^AA/w). !437 (DL 7!959., DP 265292. Kot.t.MANN 
2003. 53. a!apján). !472 (CsÁNKt!. !27.). !509. !5!2 (DL 2!945.. 22324.. !5!5: Stadt Kot t.MANN 2003. 54. 
a tápján)
egyéb: !427: 53 porta. CP !549: 24 -29 porta iü. te!ek
/7-oJ.. CsÁNKt !. !27.. O Y ó K tn !!. 494-496.. W tN Z t i L  !880. !02- !06.. ENGt t 2002. !GM2 (4: mezőváros). 
Kot.t.MANN 2003.48-59.

!5 !3 -!5 !5 (2 ). ném et(!..2 .)

!. !5!3. január X. (am sonnobent noch Trium regum). [kh. n.} -  tanúsítvány
Richter unnd purger in dér Topcz, eyer gutt uschpcrn - címzett: [nincs címzés: !g!ó városnak}
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét tohjáva!. !)F 2X0880. (OA SpiSská NV. !g!ó város. ok). ! !4.). Reg.: !!!ésy: 
/g/ó 35.

2. !5!5. május !3. (am Samstagc Rogacíonis). Datis Topschina niissziüs (arrestatio)
[Dobsina] címzett: !)en ersamen und vveisen herren dér Stadt !g!o, unseren frentüchen und gütten gonneden sa! 
dezer brictY.
Papíron?.... DF 280882 (OA Spisská NV. !g!ó város. ok!. ! !6.) Reg.: !!!ésy: /g/ó 35.; Kot.t.MANN 2003. 58.

.vjt'rtcre/. A te!epü!és éterének jogi kereteit a korponai jog vagy ennek részei határozhatták meg (a te!epitésse! 
kapcsoattban cmütik). '"

wcg/t'gi^é.''cA. érdekes a német nyc!vhaszná!at.

))OXÁ!TORXYA (Békés m )^  8:6/4

Donát puszta Szentestó! DK-rc. !!
AAv.. (vásárhe!yi. majd gyu!ai urad.) !446 !456: a !ippai vár tartozéka: !463 !483 Szdágyi Erzsébet: !484 
!492 Corvin János; !492 !495 !)obozi Dántl: !495-!50! nyu!akszigeti apácák ( E N G t L  2002. KTM-köz !996. 
92.)

KOH.MANN 2003. 53.
' KuotNYt 2000. 66. szerint Csanád m.. o!ykor Arad m.

64



c.p .;
!: (!) uradalmi ispánság (KumNY! 2000, 66.)
ü:(0}
H!:(0)
!V: (0) p!éb. (nem ismert) / ?Várad (békési íoesp.) (cgyházigazgatási besorotása bizonytalan. a pápai tized!ajst- 
romokban nem szerepe); !oka)izációra KTM-köz !996, 9)-92.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!:(4)(KumNY!2000. 66.)
!X:(0)
X:(3)oppidum !465-)490()46$: Márki: Arad!. !85. !4 .j. = DL !6!53., !480: DL !8387.)
egyéb: !560: de!ter: Donád, 4 hánc. !570: Donád !á!u, 22 háne (V,\SS !980), !578: defter: Donát. 20 hánc; CP
!5$3 (ENGtü. 2002); C'P !$60: 4 porta (KTM-köz Í996. 92 ): hidvám !367 (ENCtü. 2002)
/wí/..- CsÁNK!!. 69!., MÁRK!: Arad !. !83-!86. (Csánkiva! cüentétbcn Tornya környékére teszi), rta7/c.. 
375. (A mezőváros !akói !5!4-ben feldúlták a vc!ük hata!maskodó szegi Dóczi János szegvári kasté!yát és itt 30 
forint kárt okoztak. A mcgtor!ás c!ö! sokan Nagylakra kettőztek át.), V.\ss ! 980, 6-7., ! 6.. 36. (! 560). 3! -32. 
(1570), KTM-köz !996. 9!-96., KumNY! 2000, 66., Excht. 2002, 1HÉ5 (4: mezőváros)

!465(!). !atin

!. -  !465. január !0. (V.. Pau!i erem ). Ex Donaththomya !cvé! Csanádi aüspánhoz hatalmaskodási ügyben 
!udcx, iurati ac universsi inhabitatorcs oppidi Donaththomya vestri in omnibus címzett: Egregio viro N. vicc 
comiti Chanadiensis, domino nostro honorando.
Papíron, hátlapon jobbfelé z<trópccsét foltjával. D!. !6!53. (MKA, Neo-regcstrata acta. fasc. !700. nr. !0!.) 
Háttapon a címzés a!att 16. sz.-i magyar summa.*

POROSZLÓ (Vas m.) 2:7/6

Kószegdorosz!ó. H

/w/.. (kőszegi urad.) 1392-1441- 
c. /A *
! : (0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Márton?)/Györ (vö. ORTVAY 320-323.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Kőszeg. Rohonc, Szombathely (Ot.AShR !929 térk ..!. kát. félni.)
!X: (0) nincs adat
X:(0)
egyéb:
;ro</..* CSÁNK!!!. 745.. EN(J!:L 2002. 3VS!4 (6: falu)

!437(!). !atin

!. !437. február !7. (D. !nvocavit me). Scripta in Doroz!o fellebbezett ügy (szö!ő)
Viüicus ct iurati ac a!ii hospites in cadcm commorantes Doroz!o. címzett: Sapientissimis viris et honestis 
dominis magistro civium. iudici et iuratis ac a!iis in Sopronio commorantibus. dominis ipsomm carissimis. 
Hátlapra nyomott záró gyürüspecsét foltjával (a fényképén nem tátszik.) DF 202633. (Sopron dip!. 998.) Kiad.: 
HÁZ! !/3. 138-141.(175. sz.)
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DUBICA (Zágráb^" vagy Dubica m.)____________________________________________________________ 6:6/3

Bosanska Dubica. B!H és Hrsatska Dubica. HR
óór..* templomos ! 269-! 312. majd johannita lovagok 1312-1397. Hervoja 1397-1402. ezután a mindenkori 
vránai perjel birtoka lehet, aki a dubicai ispáni cimet is viseli. 1537-től török kézen
'  /J..
1: (0) vár(castrum) 1238 (?)
11: (1) megyei itélöszék (a dubicai ispánságot a mindenkori vránai perjel viseli. 1. .-f/.w.yj/űvÓM/<; bev.)
111: (0)
IV: (2) tizedkörzet (focsp.) pléb. 1334-(...) 1334-1520 /Zágráb (dubicai focsp.) (ORTVAY Mező 2003
V: (1) domonkos kol. (Szt. Miklós) 122!/!235k. 1303. pálos kol. (Szűz Mária) !269/70k. 1464 (F. RoMMÁNY)
2000. 22.. Mnzö 2003. 313.416. A pálos kolostor a török támadások miatt szűnt meg.)
VI: (0)
V!1:(0)
Vili: (2) 4 irány: Kosztajnica. Blagajon át Hihács, Szincscszentdcmeter. Blina (ÜORALIC 1997. térk. 1. 2.) 
Lü'S/KY. HN(W:L2002) A középkorban is lontos Una-völgyi útvonal a folyó jobb partján haladt.
IX: (0)
X: (0) 1490 előtt bizonyára cmlitik civitasként 
egyéb: CP !507(At)A\t(LK K.\MPU$ 1976. 18.)
/roí/.. Com. Zagr. 1. 94.. E\ChL 2002. 1ZB179 (3: mezőváros: tévesen a folyó bal partjára helyezi)

1388(1). latin"

!. 1388. október 3. (S. p. Michaelis). Dátum Dubiche végrendeleti adomány 
Bartholomeus fllius Wlk villicus. iudiccs iurati et universi cives scu hospitcs de Dubicha.
Hártyán, fuggöpeesét zsinórjával. DL 33281. (MKA Acta Paul.)/ DUBICA 17 (jelenlegi örzőhelyc: HDA). Ki
ad.: 114-! 15. (LXX1V. sz.). (ZsO !.)

EGEK (Hont m.) 11:5/4

Hokovce. SK
1245 1564 sági prépost

1: (1) alsóbb birtokközpont, oHlcialis 1386 (BAKÁCS 1971.59.)
H: (0)
!!!:(0)
IV: (0) pléb. (Szt. Péter és Pál) 1270 /Esztergom (honti focsp.) (ORTVAY 30.. MFZÓ 2003. 383.)
V: (0)
V!.(0)
V1!:(0)
Vili: (4) 7 irány: Bát (báti út: 1489). Ipolyság. Korpona. Léva. Sz^izdon át Ipol^pásztó. Szcbelléb. Visk (1. kát. 
félm.. BAKÁCS 1971. 39. és térk.)
IX: (4) 1 hetivásár (szombat) 1293-ben még nap nélkül. 1420 (Wt tsz 2010. 1435.. 1279: FiJt/R CD V/2. 591.. 
1420: ZsO Vll. 2222.). 2 sokadalom. 1: (Szt. Péter széktbglalása: febr. 22.) 1489 (vásárengedély: DL 25270. 
Wmsz 2010. uo.) 2: (Szt. Péter és Pál: jún. 29.) 1489 (vásárengedély uo.)
X: (2) villa 1243. 1478. oppidum 1493 1520 (BAKÁCS 1971.57.)
egyéb: CP 1349: 1570: defter: esztergomi szandzsák. 0 háne; vám 1388 (kétharmada Saskö várához. ZsO 1. 468.) 
1412 (ZsO HL 2479.)-15!3 (BAKÁCS 1971.58.). 1438 (Fülek várhoz: DL 13248.)
/rőt/.; GYÖRPFY HL 193.. BAKÁCS 1971.57 59.. EKCKt. 2002. !HT46(4: mezőváros)

1523 (1). latin

!. !523. április 14. (ül. p. D. Quasi modo). Datis ex Egcck levél Selmecbányának, értesítés arrestálásró! 
Laurcncius iudex de Egeck vcster címzett: Prűd. et cp. lohanni Preyncr iudici Sccbniccnsis. domitto et amico 
sibi dilecto.
Papiron. zíirópecséttel. DF 235462. Selmecbánya; 2-828.

*" E\C!t. 2002 szerint.
"  Az 1244-es oklevelet nem vettem figyelembe.
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6/ró.
t477 Lcusták(BAKÁCSt97t,58.)
!323 Lőrinc (t.sz .)

EGER (Heves m.. köteti városrészei: Borsod m.)_________________________________________________ 3^:2/2

Eger, H
/)///..- t26t 4 558 egri püspök; keteti városrészei, az Eger-patak batpartja Borsod megyébe esnek; !406-t 349 az 
Atmagyar városrész káptatani birtok; Tihamér is káptatani birtok; 1344-ben a Barátutca a tárkányi karthauziaké 
c. í/r c/féré? e/Ze/térc
!: (4) püspöki székhety, vár 
)!: (2) hitctcshcty (székcskápt.)
!!!:(0)
tV: (4) püspöki székhety; székesegyház (Szt. János ap.) (Mhzo 2003. t34.); 2 ptéb. (Szt. Miháty, Szt. Péter) 
t3 t0 , !3t9/Egcr(egcnötgyi ker.)(ORTVAY !98.. 7X5.. M tzo2003. 283., 367.); Városrészek ptébániái: Haran
gozó (Szt. Demeter) (CSÁNK! !. 54.. MEZŐ 2003. 63.); vár atatti temptom (Szt. Katatin) (MEZÓ 2003. !63). 
Atmagyar (Szt. Lásztó) t33! (CSÁNK!!. 34.).
V: (6) ágostonos kot. (Szt. Miktós) !346-!552. tcrenccs kot. (konv.) (Szűz Mária) t300/!3!6 t533/t552 
(CSÁNK!!. 58.. F. ROMHÁNY! 2000. 22.. KumNY! t999a, 264.. MEZÓ 2003. 3!4 ..4 t6 .). 2 ispotáty (Szt. Jakab.
Szt. Lásztó) (KtutNY! !999a. 264.. M!ZÓ 2003, t45.. 2t3.). székeskápt. (Szt. János ap ). 3 társaskápt. (Szt. !st- 
ván kiráty) XB. sz.-t552. (Szt. Péter) !30tc. t352, (Szűz Mária) t430-!532 (CsÁNK! t. 53.. MÁt.YUSZ !97t 
(2007). t !3.. F. ROMHÁNY! 2000. 22.. MEZÓ 2003. t9 t , 4 t6  ); kápotna (Szenttétek) t420. t422 (vár) (MEZÓ 
2003. 223.); kápotna (Szt. Péter) !4t8 (MEZÓ 2003. 367.)
V!:(2) !4 tö(KL'H!NY! t97t. 75.)
VB: ( t ) szabó !455 (SZÁDECZKY B. 237. Céhkataszter B. 244.. 243. . ugyanitt mészáros céh XV!. sz.. megerő
sítve ! 70!-ben.)
V!!!:(5)(K.UB!NY!2000. 66.)
tX: (6) 2 hetivásár t: (kedd) !307. !426 (WE!SZ 20t0. !434.). 2: (péntek) Atmagyaron !362 (Wt tsz 20t0, uo.. 
ZsO ttt. !473.). 3 sokadatom (Gyümötcsottó Botdogasszony: márc. 25.. Kapuáttó Szt. János: máj. 6., Szt. Jakab: 
jut. 25.. Szt. Demeter: okt. 26.. továbbá Wmsx 20 tO. !434. még Bamabás-napi, jón. ! t-i vásárt is ismer !478- 
hót: KtJBtNY! 2000. 66. szerint a Demeter-napi etötórdut a két nappa! későbbi Simon és Júdás napkor is !362- 
hen. A Dcmctcr-napi sokadatom vásárengedétye t498-bót: DF 209989. további adatokat t. WEtsz 20t0. uo.)
X: (4) egyházi civitas 
egyéb: CP !349

CSÁNK!!. 52. (vár), 53 54.. GYÖRGY Bt. 80 90.. KovÁcs !973. t7 t8. (vásárra), KumNY! 2000.66.. 
ENOEL 2002. ! HS!0 (Eger civitas 2: város). 4BSD38 (Atmagyar). 3BSD38 (Tihamér), 6BSD38 (Barátutca). 
KUH!NY! 2004a. 23.

!4 !0 -!5 !3  (4), tatin
3 ( t - 3.)

!. !4!0. március !7. (!!. p. Ramisp.)- ingattantórgatmi
Michact Littcratus iudex. Nicotaus simititer Littcratus. tohannes Paxten ct Pautus Sartor iuratiquc ct universi 
cives civitatis prediete Agrcnsis.
Hártyán, háttapra nyomott természetes szinü pecsét tóttjávat. DL 43036. (Múz. törzsanyag. t9!2. cv tO. sz.)

2. !434. január 23. (sab. a. conv. Pauti) ingattantórgatmi
Nicotaus Littcratus iudex necnon Stettánus Matho. Demetrius Fazekas. Zobonya Sartor ct tacobus Hogen iurati 
cetcriquc cives civitatis Agriensis megerősítés: sigitto nostre civitatis.
Hártyán, tuggőpecsét zsinórjává). DF 209988. (Egri székcskápt.)/ 88: U 4 t5  / 3 t t 3.

3. !456. január 6. (in Epiph.) ingattantórgatmi
Thomas Littcratus iudex necnon tohannes Chyzar. Petrus Fazakas. Leonardus simititer Littcratus. Martinus Okus 
dietus iurati ac universi hospitcs civitatis Agriensis.
Hártyán, tuggőpecsét. DF 209956. (Egri kápt.)/ 36: U 4 t3  / ! 4 ! tO. (uo. XVtB. századi egyszerű másotatban 
is.)

4. !5!3. ápritis !3. (!V. p. !). Misericordia) -  végrendeteti ingattantórgatmi
Thonias Kemywcs iudex. Osuatdus Katmar. Ctemcns Zygartho ac Benedictus !)abo!ezay iurati ceterique cives
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civitatis Agriensis.
!-üggöpecsét. DF 263! 57. (Szepesi kápt.)/ 9 !! !0.

! bíró (ebbó! 3 ütteratus). 4 esküdt, kektnap: h. szó. k. sz.

/úró.
!4!0. márc. M ihá!ydiák(!.)
!434.jan. Mik!ósdiák(2.)
!456.jan. Tamás diák (3.)
! 5 !3. ápr. Könyves Tamás (4.)

ERDŐD (Va!kóm ) 8:6/4

Erdut. HR
/úr/.. (garai urad.): !382 !499 titcü prépostság

!:(!)kasté!y !472 (SzABO !920. !4 !-!42 :vár. Koppány !999. !42.. GBRB2000. 36!-366.) 
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!cb. (Szt. !stván kirá!y) ! !80k. !422 /Pécs (va)kói (öesp./Va!kón inneni kér.) (ORTVAY 274.. E\(H:L 
2000a, 29!.. (ENCBt. 200!b. !*6.. Mt;xó 2003. !9!.. PÉT !. CCXX!)
V: (0) nincs adat
V!:{2) !2 !b(KuB!KY! !97!.76.)
Vü: (0) nincs adat
V!!!: (2) 3 irány: Hagymás. Dá!on át Va!kó. a Dunán át Szond, (ENíJt t̂. 2002. !!!. kát. tc!m. és mai úthá!ózat 
a!apján)
!X: (0) ! sokadatom !570k. (Mo.\(AN!N 200!. !90. térk.)
X: (3) oppidum !443-!499. város !550k. (ENCHt. 2000a. 29!.)
egyéb: !550k. (detkr): 66 háne. erdödi náhije (ENCt t. 2000a. 29!.. E \cm . 200!b. !6.. ENCt t. 2002). !570k: 
53+50 ház. 3 mahaüé (M()A( AMN 200!. !65.), rév (uo. !90. térk.)

CsÁNK! !!. 270. (vár). 282.. E\(<t t 2000a. 29!.. ENChL 200!b. !6.. E\GHt. 2002. ! VK43 (4: mezőváros)

!403 (!). !atin

!. !403. s. d.. Dátum !oco prenotato adásvétc!
Pctnts f. Che!c et Thomas Par\us casteüani de Erdewd necnon sex iurati civium. videücet (iregorius germanus 
Francissi de Ytc. Andreas !*. Gure de eadem. !acobus f. Ga!us de Diznorev. Btasius Butcv de Ha!az, Cozmas 
Anga! de Ab!us. !:mericus f. Beke de Beth!á!ua ac universitas divitum et pauperum de eadem Erdewd megerő
sítés: sigiüi nostri munimine.
Hártyán, ép áüapotú természetes színű Miggöpecséttc!. A pecsét átmérője kb. 25 mm. körirata: +S!G!LVM DE 
ERDEVD. Ábra: országatmára etníékeztetö gömb. tetején kis ha!ombó! kinövő egyentö szárú keresztté!. me!y- 
nek vízszintes geredája meüett heratdikai jobb o!da!ró! hatágú csiüag. batró! !é!ho!d tebeg. (Máso!ata: V8-!85.) 
!)L 893!. (MKA. Neo-regestrata acta. tásc.!3!4. nr. 34.). Reg.: XsO !!. 2880. sz.

/^r/;^v/ /cíp'fA. Verőcére. Újtakra. Garára hason!ít a Higgöpccsétcks módja. A (üggöpecsétes jegy. hogy ti. a 
vevő is az ekjén k! van sorotva. iü. hogy az ok!eve!et a vevőnek adják ki. itt is mcgMgyc!hctö.

sjcn-erc/.' hat esküdt, két vámagy universitas divitium et pauperum!

/úrö; !403 Csc!e Ma Péter és Kis Tamás várnagyok

EARKASD(Nyitram) 3:7/6

Vkany (Vágtárkasd). SK
6/r/..' !3!6 Hontpázmány nb. Szegi. !333 (iyutai és Kéméndi 
e-. /+.'
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!:(0)
ü : ( 0 )

H!:(0)
!V: (0) p!éb./Esztergom (pozsonyi prép.) (vö. ORTVAY terk.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (3) $ irány: Gaiánta. Guta, Nyárhid, Seüye. Szerdahety (!. kát. íe!m.. E\(H:L 2002)
!X: (0) nincs adat
X: (0) possessio Farkazd !462 (Tht.tm V!/!. 233.) 
egyéb: CP !$49
/roí/.. THLhK! V!/L 223., GvöRFFY !V. 383., ENGHL 2002. !NY65 (6: íatu)

!503 (!). iatin

!. !503. március ! ! . (in protcsto ve! (vigiüa) (iregorii papé). Dátum in Farkasd teve! Nagyszombathoz 
Nos iudex. et iurati ac universi in comitatu Farkasd existentcs / !udcx ct iurati cctcriquc civcs in !-arkasd 
commomntes -  címzett: Egregiis ac prudentibus dominis nostris. iudicc(!) ac iuratis universis concivibus in 
Themavia existentibus, nobis (tdcübus dominis. ad manibus suis dignetur presempta.
Papíron, zárópecscttc!. DF 279870. (Nagyszombat) !0 Missücs 2.

FARNAD (Esztergom m.)_____________________________________________________________________ 4:7/6

Famá. SK
6/r/.. ! 283 ! 546 esztergomi érsek
c.
!: (!) a!sóbb birtokközpont 
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!cb. (Szt. Péter) !295-!5!2 /Esztergom (barst íoesp.) (ORTVAY 25., 29., MtíZÖ 2003. 367-368.)
V:(0)
V!:(0)
VB: (0)
V!B:(3)5 iránv: Lekér. Német- és Magyarszögyen. Párkány, Udvard, Zsetiz 
!X: (0)
X:(0)
egyéb: UP !549. defter !570: esztergomi szandzsák: 38 háne

CsÁNKt Ü..GYÖRFFY !!. 289., ENGHt.2002, !ESZ! (6: tá!u)

! 504 (!). tátin

). !504. ápritis !7. (!V. p. D. Quasimodo !504 ), Ex Farnad -  arcstatio!
!udex et iurati ac !*ctrus Sartor de Fámád ad honorem v. d. setnper parati címzett: Nobüibus ac pmdentibus 
\ iris camerato Scmnicicnsi necnon iudici ac Vatentino Auritábro de eadem Semnicia tanquam dominis nobis 
honorandis.
Papíron, zárópecséttc!. DF 235!25. (Setmccbánya)/ 2-380.

FOGARAS (Fogaras(Ö!d) !6:4/4

Fágánuy. RO
6/r/..* (íogarasi urad.): !464 !503 Vingárti Geréb (UH Sieb V!. 3392.. DL !6040.). közben időnként a szász 
Hétszék tartozéka, vö. FABtN! L !90.): !504 Cor\in János: !505-!527e. bcrzcncci Bornemissza János: !527 
!54! Maj!áth istván (és Nádasdy Tamás) (E\(;PL 2002: K.\RCZ.\(í-SzABÖ 20!0. !43.)
c. f..
!: (4) vár !455c. (KoppÁKY !999. !44., KARt z.\(í S/.AHÓ 20!0. !43-!45.. F \ m \ ! )!.. 74-75. ! !9. sz.). egyben a 
!!: (2) districtus (Fogarastöid) központja is. ametynek (éje a várnagy, (vö. E \ rz !996. 288.. várnagyok. c!sö adat 
a várnagyra: !455: UB Sieb. V. 2997.)
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!H:(0)
IV: (1) pléb. Esztcrgom/Milkó (szebeni dékánság) (a pápai tizcdjcgyzékben nem szerepe!: EO !!. térk.: szebeni 
szász káptalan: cxempt 1389-tól: GÁR!X)\Yt 1933, 165 167. A X!X. századig !átcmp!om áüt. vö. F .\B t\!!. !90.) 
V:(0)
V!:(0)
Vü: (0) varga eéh 1398 (S/ÁDBCZKY !!. 328.)
V!!!: (6) (! !  irány) Eeketeha!mon át Brassó, Eö!dvár. Kére. Kőhalom (Reps). Prázsmár. Segcdvár, Senk 
(Nagysink). Szakadáton át Nagyszenben, Szcntágota, Sárkányon. Hévizén és Apácán át Nagyajta (Háromszék 
(elé). Újegyház (!. kát. leim.)
!X: (0)
X:(3) viüa 1397 (Ub Sieb 11. !9!.)oppidum 1413 (UB Sieb!!!. !722.), 1464-1469 (ENGBL 2002) 
egyéb:-
/ro</.. GYÖRPFY !!. 450 43!.. ÉNT/ 1996, 288.. KOPPÁNY !999, 144., ENCBL 2002, iFG! (4: mezőváros)

! 509 (!) !atin ! (!.)

!. 1509. augusztus 28. (in oppido Eogaras. f. !!!. a. Dcco). !oan. bapt.) ingatlanlorgalnti 
Tomor-i Pá! Eogaras-i vámagy (mint biró)
A gvu!atchér\ári rcquisitorok keretszőveg né!kü!i másoiata. az !690-cs évek végérö!. Ái Maj!át !stván erdélyi 
vajda ! 535. június 8-i ok!eve!ében ( !67. sz.). Köz!.: Lukács: ( ara Fágara$ului 225-226.. Lukács: l-ágára$ 9. Az 
erdélyi káptalan jegyzőkönyvei !222 !599. Kiad. Bogdántl Zsolt. (iálll Emőke. Ko!ozsvár. EME. 2006 (Erdélyi 
történelmi adatok VI!EL).

EÖL!)VAR (Marienburg, Brassói kerület)______________________________________________________ 18:4/6

Eeldioara, RO
/űr;.. Szászfáid (1377 Brassó kerület. 1474: Nagyszeben birtoka) 

f
1: (1) vár 1222/1240 (K.\R(ZAO-SZABÓ 2010. 145-147.. 1345u. újraépítették)
11: (2) hiteleshely 1299 (E. ROMHÁNY! 2000. 23.)
!!!:(0)
IV: (1) exempt pléb. (Szűz Mária) 1211/1221 Esztcrgom/Milkó (brassói dékánsttg) (A pápai tizcdlajstroniban 
nem szerepel: EO 11. térk. barcasági sz '̂tsz kápt. Mező 2003, 420-42!.. F\BtNt 1. 19L. 11. 75. 120. sz.. K.\RCZ/\G- 
S/ABÓ 2010. 517.. erődített templom: exempt egyház GÁRtxtNY! 1933. 165-167.)
V: (3) bencés mon. (Szt. Péter, tévesen: Szt. Ilona) 1131/41 1343 (F. RoMHÁNYt 2000. 23.) exempt: MREV ül. 
173. (CCLXXX111. sz.. ..de Földvár" alakban, de lehet, hogy ez a dunatoldvári bencés apátságra áll): ispotály 
(Szentlélek) 1433 (1996. 289., KUBtNYt 1999a. 265.. Szentlélek-rcndi)
VI: (2) 16(KUB!NYÍ 1971.75.)
V1!:(0)
Vili: (5) (9 irány) Apácán és Hévízen át Kőhalom. Nagyajtán és Miklósváron át Kőhalom. Brassó. Höltövénycn 
át Fcketchalom. Mlyefalva. Fogaras, Prázsmár. Sepsiszcntgyörgy. (Székclv)Udvarhcly (!. kát. leim.)
IX: (1) hetivásár (csütörtök) 1379. 1417 (Wt ts/. 2010. 1443. 1379: U B Sieb.ü . 1114.. 1417: ZsOVl.243.) 
X:(3) 1417:eivitas(ZsO VI. 243.. 1)F 278683.). !427oppidum(UB Sieb. IV. 2006. és 2007. sz.). 1454: 
oppidum (UB Sieb. V. 2933 ). 1484: Lucas Engelen index ac lohannes Leecz et altér lohannes Kelethner iurati 
cives opidi regalis Feldwar (UB Sieb. Vll. 4373.). 1496 oppidum (1. sz.) 
egyéb: tornyok nélküli középkori városiál (K.\R(XAG-SXABÓ 2010. 146-147.)

(ÍYORt PY 1. 831.. ENiz 1996.289.. ENCKL 2002.4SZF120 (6: lalu)

1496(1). latin
MR)-: 1(1.)

!. 1496. (leria quarta...). Dátum tn Weldwar peres ügy. (csonka)
Nos Martinus iudex opidi Castrummaric iuratique cives*** (... memorie comniendamus quibus] 
expedit uiversis, quod venientes nostri itt prcscncia ab utta Pau![us... ab altéra) 
verő partibus lacohus Geddyl de Helewyn'' proposuit pretactus Pa[u!us 
lacobi Geddyl non rcus et immunis esset lacobus [...

a szövegben eivib... olvasható.
' Höltövény, lalu Földvártól D-re vagy vár Ny-ra.
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(estis approperavit. quod so!us a re tássus íuisset, v[... 
aprobatum est, ideo prefátus íacobus prctactum Pau!um [...
Tunc prenominatus Pau!us nimis territus fui(ssct? ...
a Bcnedicto Mayeo et a!iis quam p!uribus nobüibus et [ignobüibus?
propter denun (-demum) rogan(do) et se a!cgan(do) coram nobis de [...
ut ipsunt excipet a vincuüs et causam suam po[...
obstare noüct. extunc ubicunquc !ocorum sepc n[omin]atus [
inveniret. tiberam habcat íacuitatem capti[van]di...
iudice quovis cxpcdiren./cxpcdicionem? harum corroboran[...
Dátum in habitacionc iudicis quarta feria [... 
cccco 9o sexto..
Erősen szakadozott papiron. Szöveg a!á nyomott pecsétté!. Az ok!cvé!nek csak a ba! (c!c maradt meg. DF 
25790$. (Hrdé!yi Múzeum Egyesü!et egykori !cvé!tára. Nemes csatád, hídvégi: Ok!cve!ek. !2.). Az ügy a töre
dékesség miatt nem cgyérte!mű.

/ö z -M M irta n ú s ítv á n y

az esküdtek nincsenek tc!tüntctvc. A kiha!!gatás(az ok!evé! kiáüitása) a biró házában történik!

ó/ró.
!484 í.ucas Fngcien iudex ac !ohanncs Leccz et a!tcr tohannes Ketethner iurati cives opidi rcgaüs

Fc!d\var(CBSicb. VÜ.4575.)
!496 Márton

FÜLEK (Nógrádm.) !!:5/4

FiFakovo. SK

óűv..* (!u!eki urad.) !438-! 549 (E\OEL 2002): !246e. Sinton fia Fo!kus; !246 Pók nb. Móric (FÜGE!)! !977.
! 34.): ! 3! 2 -! 3! 3 Monosztói Egyed (ENGEt. 2002): ! 3! 3u. ! 320 Csák Máté (FÜGE!)! ! 977. ! 34.); ! 320-! 387 
kirá!y: !390-!427Jo!svai: !438-!5!3 Perényi(tcrcbesi): !5!3 !542 Ráskai(E\GEL20()2)
c. /A.
!: (2) vár !246e.- (FÜGE!)! !977. !34. 98. sz.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szűz Mária) !332 Esztergom (nógrádi !ócsp.) ( ( )R !  VAY 40.. MEZŐ 2003. 420.)
V: (2) ferences ko!. (obsz.) !454/!484 !5!6/!546 (ENGEt. 2002. F. HOMHÁNY! 2000. 25-26.)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (3) 6 irány: Losonc. Pásztó (Tar). Osgyánon át Rimaszombat. Pétervására. Rimaszécs. Szécsény (!. kát. 
te!m.)
!X :(!) ! hetivásár (napja nem ismert) !246(WE!SZ20!0. !437. CDESB. !49.)
X: (3) oppidum !423 !495 (CSÁNK!!. 92.) 
egyéb: CP !549: vár: vám !438-!454 (CsÁNK! !. 92.)

CsÁNK!!. 90. (vár). 92.. GYŐR! EY !V. 24!. ENGEL 2002. 2N024 (4: mezőváros). !N024 (vár)

!356 (!). !atin

!. !356. s. d. (!!. proxtme pretacto). Dátum in !oco ante dicto igazo!ás peres ügyben
Viüicus. iurati et universi hospites de civitate de Füekk - címzett: niag. Emcrico f. Symonis nobi!i unó.
Papiron. természetes színű zárópecsét töredékévé!. DL 5!726. (Káüay cs.)/ !300 !! !8. Reg. Káüay !202. sz.

GALAMBOK (Somogy, időnként Za!a m )______________________________________________________ 4:7/6

Ga!ambok. H
/w t. !335 )356 kirá!y: (!356 )!444-!520 óbudai kápta!an (SZATttxzK! 2004): !536 Török Bá!int
c.

7 !



!: (1) birtokközpont. ofYiciális (!. sz.) 
ü :  ( 0 )
!H :(0)
!V: (!) cxempt pléb. (titulusa nem ismert) !332/37 1397 1464 /Veszprém (zalai toesp.) később Lsztergom 
(cxempt) (OREVAY 294 , CÁR!X)NY! !933. 166-167.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2)4 irány: Csapi. Kanizsa. Komár, Szabar(GL.\SER !929. térk.. KmtNY! 1989, térk ..!. kát. (cím.)
!X: (0) nincs adat
X: (0) opp. ! 349 (S /A ! L(XYK! 2004) 
egyéb: CP !336 (Somogy)

CSÁNK!!!. 606 607.. ÜOLUH ÜL. KUHiNY! 1989. ENGEt. 2002.4SM158 (6: falu). S/A1L(X /K! 2004.

1480(1), !atin 
! (!.)

!. 1480. s. d., Ex Gatambok missziüs
Universi civcs in Ga!ambok commorantcs et speciaütcr paupcrcs cxccptis Gregorio (íergfl. Bcnedicto Pcryal 
iudicc(s(. Vinccntio Chantha (...) -  címzett: Reverendissimo d. Ladisiao preposito ecctcsie Budensis. domino 
ipsorum gratiosissimo.
Szakadozott szélű. tépett papíron, zárópccsct rögzítésére szo!gá!ó bcvágatokkal. !)!. 6H436. (Kisfaludy cs. id. 
ága)/ 273.

GALGÓC (Újgalgóc/Frcistadt és Ógalgóc, Nyitra m.)____________________________________________ !8:4/3

Hlohovcc SK. [Leopoldov (Újvároska). SK]^
6/r/.; (ga!góci urad.) 1524 !349: !276 !3!6 Aba nb. Ga!góci; !349-!430és !433-!324 rahotcai Újlaki (ENGEL 
2002); (közben) 1403 1453c. Stibor (FEDELES 201 !b, 196): 1524u.-Szapo!yai(LNGEL 2002)
c .^ .;
!: (3) Újlakiak nyugati-felvidéki uradalmi központja, egyúttal rezidenciája (KL'B)NY! 1991.214.. FEDELES 2011b. 
198.); vár !369e. (FÜGÉD! 1977. 133. 101. sz.. TELEK! V l/1 .226.: FEDELES 2011b. 196 ): Ógalgócon Újlakiak 
kúriája: tartozékai vannak 1360 (FEDELES 2011b. 197.. 203.) 
ü :(0 )
ül: (1) sókamara XV. sz. közepe (FEDELES 2011b. 203.)
IV: (0) 2 pléb. (Szt. Péter. 1661 Szt. Mihály) (Szt. Miklós)/Esztergom (nyitrai toesp ); espereskerület (OREVAY 
2!.. Mnxo 2003. 368.. 284.. FEDELES 2011b. 213-216.)
V: (3) ferences kol. (Szt. Lőrinc. Mindenszentek titulusú kápolna mellett) (obsz.) 1463 1516/1576 (FNGEL 2002. 
F. ROMHÁNY! 2000. 26.. MEZŐ 2003. 342.); ispotály 1362/1367- (Szentlélek) (KmtNY! 1999a. 265.. ME/ö 
2003. 224 ): ismeretlen rendi (talán ágostonos) kolostor (Szűz Mária) (1-EDELES 201 lb. 215 217.. \lEZŐ 2003. 
421.)
VI: (0) 1440-1524:4(0; 1524-ig: 12 fő (FEDELES 2011b. 217.)
Vll: (!) varga céh 1320 (DL 37276. FEDELES 201 lb. 205. alapján), varga 1323 ( 1674-es másolatban. Céhkatasz
ter 11. 34.)
Vili: (4) úthálózati csomópont (FEDELES 20! lb. 201 202.)
IX: (3) ! hetivásár (hétfő) 1397 (FEDELES 20! lb. 203 204.. \\'E!S/ 2010. 1438. emellett nap nélküli 1276-os 
adatot is megad). 1 sokadalom. Újgalgóc (Szt. Mihály: szept. 29.. 2 hétig) 1362 (Wt ts/ 2010. uo.. vásárenge
dély: DL 3133.)
X:(3)civitas(magán) !360:oppidum 1426 1324(ENGE!.2002, FEDELES 20!!b. 197..217.) 
egyéb: CP 1549; Ogalgóc: hidvám 1333-; 1422: rév: 1422 (ENGEL 2002: F! DE!.ES 2011b. 202.); vámhely 1424 
(FEDELES 20! lb. 203.); zsidók 15. sz. (FEDELES 20! lb. 205.. 207-208.): 1452 kamarahaszna-összeírás: Í38 
porta (FEDELES 201 lb. 207.): lakosságszám összesen több mint 600 tő. XV. sz. közepe (FEDELES 20! lb. 209 ): 
kiváltságlevél. Ogalgóc 1365. 1479 (DL 5389. hosszan idézve: FEDELES 2011b. 210.)

TELEK! V l/1.226.. GYöRt EY IV. 383-390.. ÜNGEL 2002. 1NY38 (Galgóc néven. 3: mezőváros. Újgalgóc. 
Újvásár néven is. tévesen a Vág jobbpartjára, a kora újkori alapítású Lipótvár és Újvároska. azaz a mai

' Ogalgóc lokalizálásban bizonytalanságok vannak. 1. az irodalomnál! Újgalgóc (Frcistadt) a Vág bal partján a 
mai Hlohovec településsel azonos.
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Lcopoldov helyére lokalizálva), 2NY41 (Ógalgóc. $: falu: a Vág balpartján). 1NY4! (vár. a Vág balpartján). 
FEDELES 2011b (IS pont)

1430/1460-1326 (11). latin, nemet (1.. 6.)

1. 1430-1460 között, s. d.^. [kh. n ] levél Pozsonynak, adósságügy
Ind. Schawbel richtcr zc der Frcystatt -  címzett: Den ersamen wcisen dem riehter und dem rat zc Prcspurch. 
Papíron, zárópeesét töredékeivel. DF 274333. (Pozsony, SNA, Arcív mosta Uratislavy, ű. 6557. a DF tényképen 
áthúzva és tbléirva: 4209).

2. 1447. február 28. (111. a 4 tomp.*' ). Datis Galgocz misszilis
ludex et iurati cives civitatis Calgocz, vcstra ad omnia mandata címzett: p. et cp. viris. iudici ct iuratis de 
Pozomio, amicis nostris carissimis detur.
Papíron, hátlapján zárópecsét töredékeivel és lenyomatával. (A lótón csak részben látható.) DF 242097. (Po
zsony, SNA, Arciv mcsta Bratislavy. é. 4024.) [causa ^  gén. = wegen + gén. német hatás?] Fiég gyatra 
foglamazású oklevél, német lorulatok: signiticamus per presens seriptum = békémén wir mit dicsér bricL minus 
iniuste.

3. 1465. december 26. (ipso dic Stephani prothom ), Datis in Galgocz levél erdöhasználat miatt 
ludex ct iurati totaque communitas de Galgocz cimzett: Sagacibus et cp. viris iudici. iuratis totaque 
communitati de Tinavia(!). amcis et vicinis nobis honorandis presentetur. detur.
Papíron, zárópccséttcl. DF 279837. U 904 (Nagyszotnbat)/ 344.

4. 1478. december 15. (///. At/t /o wrg). ö; (7^/gocr -  misszilis
Go/gívíz -  cimzett: Solertibus viris iudici ct iuratis civitatis Tirrnawic. dominis

honorandis.
Papíron, zárópecsét foltjával. DF 279864. (OA Tmava, Nagyszombat város. dipl. 351.)

5. 1479. március 12. (F/. D. (A t///). Datis in opid[o e]ortnn Galgocz tanúkihallgatási jegyzőkönyv hatal
maskodásról
ludex et iurati cives de Galgocz et simiüter iudex cum iumtis de (ialgocz [= Galgóc és Ogalgóc] nccnon iudex de 
Zcnthpctcr similimodo cum iuratis populis.
A hajtásnál kettészakadt papíron, szöveg alá nyomott kerek pecsét helyével. DF 267889 (SA Nitra. Soóky cs. lt. 
4.). Emi. FEDELES 2011b. 21! 212.

6. 1479. május 6. (V. p. D. lubilatc). (kh. n ] levél Pozsonyhoz, adósságügy
Von mir Farkus richtcr zu dcrFrcynstat cimzett: Dem ersamen weyscn dem riehter und den gcsworn zu 
Prcsspurg presentetur hec.
Papíron, zárópccséttcl. DF 274347. (Pozsony)/ 6571. (Az előzőre az iráskép egyáltalán nem hasonlít.)

7. 1479. november 2. (ül. p. OO. SS ), Dátum in Galgocz tanúsítvány
ludex ct iurati civitatis Galgocz -  megerősítés: sigillum nostre civitatis ... est appensum.
Papíron, szöveg alá nyomtott papírtélzetes pecséttel. DL 94542. Egyik 1479-csrc sem hasonlít. (Kiad. /reg. Tör
ténelmi Tár 1896. 527.)

8. 1493. február 7. (V. a. Valentini), Ex opido Galgocz származási tanúsítvány
Nos Nicolaus Varga. Simon Kostolensky in opido Galgocz commorantcs megerősítés: sigillo nostro. quo 
utimur.
Papíron, szöveg alá nyomott természetes szinti pecsét töredékeivel. DL 39413.

9. 1507. október 25. (11. a Sim.)' . DcM/o /o Cc/gorj tanúsítvány
íM/Y/íH/Me c/w s cn/rcí/s megerősítés: sigillum nőst rum, quo utimur.

Papíron, szöveg alá nyomott papirtclzetcs pecséttel. DF 24329! (SNA Archív mcsta Uratislavy, é. 5247.)

10. 1523. június 5. (VI. p. Corporis Chnsti), Dátum in Galgocz misszilis
ludex. iurati cives oppidi Galgocz etc. cimzett: p. et cp. dominis iudici, iuratis civihus civitatis Posonicnsis etc.. 

*' Az oklevélen ceruzás levéltári ráirás: 1470 körül.
*' tebruár 28-án kívül még 3 másik ünnepnap is van belőle, elvileg eshet máskorra is (Szentpétery. p. 52.)

A papirtelzct takarása miatt a dátum csak részben olvasható.
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dominis et amicis nobis honorandis.
Papíron, záró gyürüspecsét nyomává!. DE 243548 (SNA Archív mcsta Bratislavy. é. 5504.) Az előzővel azonos 
kézírás, bár ez kivételes!

!!. !526. május 13. (D. a. Zophie scu inter octavas Asccnsionis). Dátum in Galgocz tanúsítvány atapításró! 
Gorám nobis. iudici et iuratis megerősítés: sigillo nostre civitatis Galgocziensis parvo.
Papíron, szöveg a!á nyomott papirtclzctcs pecsétté!. háto!da!án nincs summa. DE 279968 (OA Tmava. Nagy
szombat város, iratok, iuridica civiüa 4. Quictantie nr. 6.) Ennek az írásképe már nem egyezik meg.

.szert e-cr. nem derű! ki. hogy a városi tanács hány csküdtbö! áü. Ülésnap: kedd (vasárnap hétfő), csütör- 
tök/péntek.

/?/ró:
!470k. FerdinandSchawbcl

íráskép: !. 2. 3 .4 . 5. különböző (4. és 5. között egy év van!). 6. kütönbözö (2 hónap!). 7. külön
böző (te! év!). 8. kütönbözö. 9. és !0. (!507 és !523!) egyező. !!. 1526: kütönbözö.

GÁLSZÉCS (Zemptén m.)____________ _______________________________________________________ ! 8:4/4

Secovce. SK
6/r/.. (gá!szécsi urad.): 1439 1439 huszita zsoldosok kezén. 1460' 1487 1549 Baksa nb. Szécsi (Gálszécsi) cs. 
(Tárcái: nemesek)
t'. /A. /.! öxyregé/té/ í/r e/réré.s e//euére Á * N Ó / m 7 t e / / e / M  //gte/e/uóej
! :( ! )  1444. 1460 castcllum (KOPPÁNY 1999. 146.)
11: (2) megyei sedria (héttő. 1476- csütörtök) 1436. 1476 1502 (CsuKOVits 1997. 385.)
!!!:(())
IV: (0) pléb. (Mária Magdolna) 1433 /Eger (zempléni tőcsp., alsó kér.) (O m V A Y  195.. MhZÓ 2003. 249., 1512- 
ben Szt. Katalin-templom is? M P/ö 2003. 164.)
V: (0) kápolna (Szt. Zsófia) 1469 (M h/ó 2003.496.)
VI: (0)
V1!:(0)
Vili: (6) 12 irány: Nagykapos. Nagymihály. Telkibánya. Tcrcbes, Szacsúron át Manustalva. Homonna és 
Varannó, Szinye. Újhely. Vítsárhelyen át llclmcc. Lelesz és Ungvár (1. kát. leim.)
IX: (4) 1 hetivásár (csütörtök) 1336. 1360 (Wt tsz 2010. 1452., Wcisz 2012. 175.). 2 sokadalom (Szt. Márton: 
nov. 11.. Szt. Zsótla: máj. 15.) 1437 (mindkettőre vásárengedéty: Z/c/n* Vili. 6! 1-612. (422. sz). Wt tsz 2010. 
2012. uo.)
X: (3) oppidum 1426 1526 (EN(iPL 2002) 
egyéb: CP 1549: vám (GsÁNKt 1. 338.)

GsÁNKt 1. 338. (Szécs). ENGPL 2002. 1ZN36 (4: mezőváros). KuBtNYt 2004a. 24.

1453-1515 (3). latin

!. !455. szeptember 2!. (!).. in Mathey). Ex Zeech adásvétel, levél Bántanak arrestatiós ügyben 
Grcgorius Horwath iudex in opido Zeech iuratiquc et universi hospitcs. amici vestri in omnibus. / Nos iudiccs 
iuratiquc in opido Zeech commorantcs (aláírás).
Zárópecséttel. Dl- 213319. (Bártfa)/ 828.

2. 1461. július !. (in vig. Visit. Marié). Ex opido Zeech levél Bántanak: polgáraik tiltakoznak Bánta ellen 
ludex ac iurati ceterique cives de diéta Zeech. Nos verő iudices ac ccterique cives de Zeech (aláirás). 
Zárópecséttel. DE 214058. (Bánta)/ 1362. -  A két iráskép hasonlít.

3. 1515. március 29. (V. a. D. Palmarum). Ex Galzeech kötelezvény 
lacobus Auritáber iudex iurattque oppidi Galzeech.
Zárópecséttel. DE 229483. (Eperjes)/ 902. Reg.: GULYÁS 2008a. 8. sz.

G A R A (V alkóm ) 11:5/3
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Gorjani.HR
/wv.; (garai urad.). !269-!48! Dorozsma nb. Garai: !3!0-!308 Garai Bánit (kezdetben rész): !48!-!490 Cor
vin János. !490: Emuszt. !498: Geréb Péter is. !499- Új!aki Lőrinc (KOPPÁNY !999. !46.)
c./?..-
!: (3) Garaiak birtokközpontja, kastéiy !467 !306 (KOPPÁNY !999. !46.)
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Pái) !332. !348. !4!4 /Pécs (pozscgai főcsp.) (ORTVAY 269.. ENGEL 2000a. 290.. Csütörtök- 
(á!ván em!. egy KeresztciÓ Szt. János-piébániát is !332-!4!7.: MEZŐ 2003. 360.)
V: (2) domonkos ko!. (Szt. Margit vagy Szt. Pái) !323/!332-i32i (ENGEL 2002. F. Ro\!HÁNY! 2000. 26.. MEZŐ 
2003. 239. szerint Szt. Margit): ispotáiy (Mindenszentek) !439 (MEZŐ 2003. 342.)
V!:(2) !3 (o(KuB!NY! i97i. 73.)
V!!:(0)
V!!!:(0)
!X :(!) ! hetivásár (taián csütörtök) !4 !3 (W n s /2 0 !0 , !448 . ZsO!V. !068. ENGEL 2000a. 290. Csütörtökiáiva 
nevébö! következtet.)
X:(3)oppidum i387-!306(p). !423:ZsOX!L 749. = DL 9990Í.). város !365(dcRer) (ENGEL 2002) 
egyéb: !563 (defter): ! !4 hánc. náhije székhciyc (ENttEL 2000a. 290.). ugyanez összesítve 37 ház. i rnahaüé 
(MOAÍAN)N 200!. Í65.)

CsÁNKt!!. 270. (vár). 282 -283.. Com. Ver. 63.. KutHNY! !986. ENGEL 2000a. 274.. 290.. ENtiEL 200!b.
!7 i8.. ENGEL 2002. i VK!6 (3: mezőváros)

!379/i386k.-i430(6). iatin

L !379-!386 körű! (s. d.. !!a regesztáján !330-!370k.). Dátum Garc. ctc. icvé! töidesúrhoz peres ügyben 
H. cives vestri de Gara. universi vestri tldcies cintzett: Strcnuo mi!iti magistro iohanni !. mag. Pauii f. c. Pauii 
báni de Machw. d. corum honorando presentetur
i-eiüi szakadozott széiü papiron. zárópecsét töredékévé!. ame!ynek a körirattipusa megegyezik a későbbi (3. sz.) 
tuggöpccsét-töredékke!. DL 940! 4. (Festetich cs. !t.). A kézírás egyezik a következővé!.

2. !379-!386 körű! (s. d.üa regesztáján !350 !370k ). Dátum Gare. etc. - icvé! tötdesúrhoz peres ügyben
H. cives tam divites quam pauperes de Gara. universi vestri fide!es.cimzctt: magniT viro. mag. Pau!o f. Báni de 
Machw. d. ipsorum honorando presentetur
Papiron. zárópecsét nyomává!. DL 940!3. (Festetich cs. !t.) A papir tetején két betüszár a!ja !átszik. A kézírás 
egyezik az ctőzóvc!.

3. !4!4. augusztus !9. (D. a. Stephani regis). !)atum in Gara adásvétc!
Thomas iudex ceterique cives et universi hospitcs in porcionc viri magniílci domini Ladis!ai f. Pau!y f. c. Pauii 
báni de Gara tanúk: presentibus autem ibidem providis et honcstis viris nobi!y viro iohannes Kercskuzv. Petro 
germano suo uterino. !ohannc cappeüano consortis d. !.adis!ai. Ky!ano Sartorc^^. Barthotomco saccrdote 
cappeüano ecciesic Beati Pau!i de Gara. Stephano Kroussath. !ohannc voywoda. Stcphano Methich. Mothos 
vayuoda. Fabiano. Gcorgyo de Ga!is!á!wa^. !ohannc f. Michaciis de !)rasewch'' et a!iis quampiuribus idoneys 
personis ad premissa spcciaüter vocatis et rogatis megerősítés: pcndcntiquc sigiüo nostre civitatis.
Hártyán. Riggőpccsét zsinótjáva!. DL 33342. (MKA. Neo-regcstrata acta. tásc.!5!7. nr. !6.). Reg.: ZsO !V.
2383. sz. Hát!apon XV!. századi summa: !4!3. !o.... in Podgoria

4. !4!7. június 9. (!V. a. Corporis Christi). Dátum in predieta Gara adásvétc!
Thomas iudex in porcionc viri magnif. d. Ladiz!ai f. Pau!i de (iara ccteriquc cives et universi hospitcs de cadcm 

tanúk: presentibus ibidemque prov. et diser. viris (! -2 szó o!vashatat!an) Bcnedicto ptebano ccc!csie Beati 
Pau!i apostoü in diéta Gara. Petro L Augustini '. Giüano Sartore. Andrea Litterato. Mathos Gubach dicto. 
Barthotmco [!-2 szó o!vashatat!an). !ohanne vaywoda. ! homa Ochc!. Laurcncio civi d. Dcsew [!-2 szó o!vasha- 
tat!anj. Martino viüico. !ohanne et Andrea Kuth[as?] aüisquc ad hec quampturibus spcciaüter vocatis et rogatis 
megerösités: sub pendenti sigiüo et autenticoC?).
Három he!ycn tyukas. heiyenként eiázott hártyán, függópccsét zsinótjáva!. DL 33347. (MKA Nco-regestrata 
acta. tasc. !3!7. nr. 27.). Reg.: ZsO V!. 334. Hát!apon XV!. századi summa: T. s.... vineam in Pudgora.

3. számú ok!evé!ben is tanú!
Gatoscvc Garátó! Ény-ra az urada!om tcríüctén. Engc! 2002. 8VK!6.
Drazscvc. Garátó! Eny-ra. a Va!kó vö!gyébcn. Enge! 2002. !3VK!6 

' szerepe! a következő ok!evé!ben is mint szomszéd.
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5. !4!8. március !L (V L a. Grcgorii). Dátum in prcdicta Gara-adásvétel
Thonias iudex in porcione viri magnif. d. Ladizlai f  Pauli de Gara cetcrique eives et universi hospites de eadem 

tanúk: presentibus ihidemque probis et diser. viris Stcphano Babos dicto iudicc de Podgoria. Andrea dieto Kék. 
Fabiano Kuga. Pauto genero (veje?) Thome iudieis. Btasio Angel dieto. lohanne Fabro. Andrea Litterato, Paulo 
!nstitorc. \lartino Korcntinc. Nicolao Fabro. Mikula genere (veje?) Iwanka. Gallo Angc! dicto. Giüiano Sartore 
-  megerősítés: sub pendeniti sigitto nostre civitatis.
Hártyán, xöid sxinü zsinórró! leszakadt természetes szinti viaszpeesét (első egynegyedének töredékéve!. ame!ycn 
néhány betű is olvasható a gótikus niaiuscu!ás körirathó!: v/g vagy DL !0674. (MKA Neo-regcstrata acta. 
fasc. 1518, nr. 2.). Reg.: ZsO V). !622.

6. !430. november $. (Emerici), Dátum in diéta Gara házassági szerződés
F!ias iudex in porcione magnif. d. rcücte c. !ohannis de (iara ccterique eives et hospites de eadem tanúk: eo 
tácto presentibus !ohannc Auritabre. Stcphano Terük. Demetrio f  eiusdem. Andrea Kék. (lem enté de 
Do!circnio'?, Pauto Runaco/Erimaco?. lohanne Ba!ugh megerősítés: pendenti sigiüo nostrc(o).
Helyenként !yukas és szkadozott szé!ú. restaurá!t papiron. Két (uggöpecsét?. DL 12334. (MKA Neo-regestrata 
aeta. (asc. !52L nr. 38.)

/ ő r w r z / V e r ő c é r e  hasonüt a túggőpecséte!és. és érdekes, hogy van tanúnévsor (nemesek, kömyékbcück és 
v!sz. esküdtek !2/!2/!3 (ő. A 3. és 4. sz. írása c!éggé hasonüt egymásra, a 4. és 5. sz. tökéletesen egyezik, a 6. 
sz. nem. Korai időszakban még nincs szervezet, gazdagok és szegények mint atáirás.

srervejc/. a te!epü!és két birtokos (rokonok) között őszük meg. de nem együtt adnak ki a részek ok!cve!ct. ha
nem az egyik önáüóan. Biróvátasztás Szt. Györgykor? (!. !cnt).

!4!4. aug. Tamás
!4!7.jún. Tamás
!4!8.márc. Tamás
!4!8. jún. Mik!ós v////cfa (ZsO V!. 2!25.)
!430. nov. !!!cs

nem a város területén fekvő szőlőről szó! az adásvétel.

GOLO XYA(Krassóm ) 2:7/7

Caüna. RO
óóv..- 1376- 1387 Hirníi
f./?..-
!:(0)
H:(0)
H!:(0)
IV: (0) pléb. (ha volt egyáltalán) /Csanád (sebesi tőcsp.) (a pápai tizedlajstromban sem szerepel: vö. ()KT\ AY 
térk.)
V: (0)
Vt:(0)
V!!:(0)
Vili: (2) 3 irány: Karassó. Kövesd. Pétcrtalva 
!X:(0)
X:(0)
egyéb: puszta 1579 (dcÜer): semüki náhije (ENíöíL 2002)
/rw/..' CSÁNK! 11. 102.. ENíH t 1996. 72. (Káüna). (KutnNY! 2000 adattárában jelentéktelensége miatt nem szere
pel). ENGLL 2002. 3KR9 (7: puszta. Kaüna néven is)

1380k.(l). latin

!. !380 körű! Guluna tolyamodványa (öldcsurához. Hindi Benedek bolgár bánhoz.
Hcc villa Guluna címzett: Magniüco viro et honcsto Bcnedieto bano domino ipsorum detur.
Papiron. zárópecsét. DL 104549. (Batthyány cs. lt.. jelzet nélküli)

nincs (elsorolva, csak cohospites.
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GÖLN!C (Götnicbánya, Szcpes m.)____________________________________________________________ !4:5/4

Ge!nica,SK
6/r/.. (gö!nici urad.) !369-)549; )439 kirátyi bányaváros, !498 Szapo!yai )stván
c.^.r
!: ()) tartozékai vannak (WENZEL !880. 76. vö. FtJÉR CD V!!!/4. 299.) 
ü: (0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Nagybotdogasszony) )332 /Esztergom (szepesi prép.) (ORTVAY 57., Mt zö  2003,422-423. A p!éb. 
!629-benexemptkéntem!.: GÁRDONY! )933. !80.)
V: (3) domonkos ko). (Szűz Mária) !266e.-)569 (F. ROMHÁNY! 2000, 28.) ispotáty !503 (em). !2. sz.) 
V!:(!)8íö(KtJB!NY) !97!.76.)
VB: ()) varga )524 (témkanna a Magyar Nemzeti Múzeumban. Céhkataszter!!. 264.)
V!!!: (3) 6 irány: Jeke!íá!va. Kassa. Krompach. Richnyó. Svcd!ér. Szomotnok (!. kát. (e!m.)
!X :(!) ) hetivásár (napja nem ismert) !278(W Etsz20!0, )444.)
X: (4) civitas (bányaváros), a hét tétsö-magyarországi bányaváros tagja. !. he!ycn (WENZtt. )880. 98.) 
egyéb: C P ! 549
/ror/.. CsÁ\K)). 248. (vár), 25!., Wt NZt L )880, 75-79., ENCEL 2002, !SZP6! (4: civitas (bányaváros), Gi!ncc 
néven is)

!395-!526(!4).!atin. ném ct(3-7..9 )!.. !4.)

!. !395. október 23. (S. p. X! mi!!. Virg.). Dátum appenso sigiüo nostre civitatis -  jc!cntés a kirá!ynak 
!udcx. iurati vestre civitatis Cünicz, vcstri fidc!cs / universitas divitum et pauperum de (iünicia.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL 83450. (Bárczay cs.. 35-! !5.) XV!!!. századi egyszerű másotata: DL 
26707. (Jckc)fatussy cs . 8.)

2. !43!. január !. (! Januarii vcsperi) Date et seripte in Giünicz, adásvéte! (bányate!ek)
Pctrus Monctari judex in Göüniezium tota tűm temporis senatu videücet Petrus Babass. Georgius 
Mo!endinatoris. Joannes Babiss. Jacobus Piscatoris, Jacobus NcudorBcr. Mathias Batu!i. Nico!aus Bergmann et 
Nicotaus Bann megerősítés: sigiüo civitatis. -  Nótárius: Notariod. Leotütardi assistentc.
Egyszerű !8. századi máso!atban. !)F 258633. (Lőcse. Csáky cs.)/ 53 !. Csáky ok!t.! Nem intitu!atióva! kezdő
dik!

3. !436. június !9. (am vcstin dinstag wor Joh. Tautcrs), Gégében auíf dér Giünicz tévé! Pozsonynak, 
arrestatio
Richter wnnd gcsworen purger dér stat (íitnicz címzett: Dcn ersamen wnnd weysscn worsichtigcn heren richtcr 
wnnd gesworncn purgem dér stat Prcspurg yren !ibcn heren wnnd gunern sa! dér briíT - megerősítés: wnsser stat 
yngcsygc!.
Papíron, zárópccséttc!. DF 23963!. (Pozsony) !004.

4. !438. március 20. (donerstag vor Letarc), [kh. n.) - !evé! Kassának
Richter und dér rőt geswomc dér stat Günitcz dy ewrcn címzett: Dcn ersamen wo! wcisen mannen richter und 
gcswomen roücwtcn dér stat Cashaw crcnüchcn heren und besunderen gunnem presentetur megerősítés: under 
unsers richtcrs ingesidc!.
Papíron, zárópccséttc!. háüapján toüpróba cs va!ami(é!c számadás két téteüe!. !)F 270257. (Kassa, Coü. 
Schwarzenbach.)/ 2! 7. Az iniskép a 3. számúvá! nem cgyzik. Csütörtök ü!ésnap !chct, mive! azt írják, hogy vor 
uns in gescsscn rőt jött a panaszos.

5. !472. szeptember !4. (dcn nachsten montag nach unser !ycben fraucn tag dér warcswcyung). Gcgcben autT 
dér Gy!nitz TÍPUS?
Wir rychter Michc! Schneyder wnd gcsworen purger dér stath Gctnicz. tnit nanten Cristan Freytag 
[=pergmaisterj. Caspar Gompott, Sasnig Kwn. Caspar Urber, etc.
Kivonat a városkönyvbö!. az aug. !7-i bejegyzést kiadják záradékka!: !)! 267885 p. 7. (a!u). 9-es (otó) és p. 30 
(a!u!. 3!-cs totó): egyezség, emütve Urbánus Pricster szomo!noki biró; megerősítés: unsercs grossen 
cyngesige!
Átírás !479. DL 34977. (MKA Lynibus/ MÓL ism. prov.).

6. !479. november !4. (am nachsten sontag nach s. Martins tag), das ist gcschcn auff dér Günicz
richter Faiten Stwrn wnd Anthon Ncwdorffcr bergniester und Fahcn Osterrcychcr tnit sttmpt zeynen geschworen

77



roth megerősítés: grosses cingcsigc!
Papíron, szöveg a!á nyomott zö!d pecsétté!. DL 34977. (MÓL ism. prov./ MKA Lymbus).

7. !487. jú!íus 29. (am nachsten sontag noch !acobi). Gégében autTder Giünicz (Gö!niebánya és 
Szomotnokbánya közös kiadványa) tanúsítvány
Wir richtcr und gcsworn purger dér perg stat Günicz und Smolnicz.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 270646. (Kassa. Coü. Schwarzcnbach.)/ 607.

8. !493. február !$. (V!. a. D. Esto mi!n). [kh. n ] nyugta
Ego Lconhardus Hawhrer iudex tunc temporis civitatis Oy!nitz megerősítés: proprio meo sigiüo.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 270742. (Kassa. Coü. Schwarzcnbach.)/ 703.

9. !497. október 22. (am suntag nachst vor Simonis et Jude). Dátum autYder Günitz -  !ohann Doné! kamaragróf 
és ! hurzó Márton Lőcsérő! megá!!apodása(7). rézügy
richter und gcsehwom purger der statt Günicz (magisztrátus tehüntetve, csak a végén)
Hártyán, tuggöpecsétte!. DL 206!7. (MKA NRA)/7!2-3L [Pecsét tutajdonosa: (jötnicbánya város. Zö!d színű 
viasz. kb. 42 mm. nagyobb tuggöpccsct. Ábra: virágos háttérben pajzs. diszitöe!cmckkc!, tenn kettős kereszt. 
Fcürata: S C'!V!VM DE D-LN!CZ. Kissé sérüh: kb. 5 % kitörött. (VK-!237.).)

!0. !498. június 5. (am dinstagh noch Ptmgsten). Gégében auff der Günitz !cvé! Bántanak: adósságügy 
Richter und gcschwomc burger der stadt Günitz -  címzett: Dem namhaftigen und wo!\veysenn herren richtcr und 
gcswomcn burgem der stadt Harthua. unserenn gustigenn herren und gcüptcnn freundenn.
Papíron, zárópeesétte!. DF 2!6!77. (Bántá)/3387. !v.Á\Y): Bántá.

!! . !498. jútius 9. (!!. a. Margarethe). Datisex Günitz teve! Bánfának: !ó!opási ügy;
Richtcr und geschwome burger der stadt Günitz -  címzett: Dem namhaHigen und wo!wcyscnn herren richtcr und 
gcswomcn burger der stadth Barthwa. unserenn gustigen und besunder gutten gonner und gcüptcn frcwndcnn. 
Papíron, zárópeesétte!. DF 2!6!H3. (Bárt!á)/3393. !\ÁNYt: Bárttá. A két iráskép megegyezik, az !497-esrc ha- 
sonüt.

!2. !503. szeptember 27. (in die Cosme ct Damiani). [kh. n.) nyugta
!udcx. iurati civcs Gyüniczcnsis civitatis -  megerősítés: s. n. civitatis
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét nyomává!. DF 269693. (Kassa) Darhottz S 23.

!3. !5!4. augusztus !3. (D. a. Assumptionis gtoriosc virg ). Raptim ex Gy!nitzia teve! !g!óhoz
!udex consutaresque Günitziani vestri paratissimi címzett: Cp. ac sagacibus dominis iudici eonsu!aribusquc
!g!oanis. dominis ac amicis suis sinccrc honorandis.
Papíron, zárópeesétte!. DF 28088!. (!g!ó)/! !5.

!4. !5!6. jan u ár 24. (am donerstag vor Pau!i), Gébén autY der Gytnytz - !cvé! Bántanak: pénz; 
i^cnedict Schmid richter der stat Gyhiitz.
Papíron, zárópeesétte!. DF 2!7303. (!iárt!á)/4384. !\ÁNY): Báriá.

WK/cgt-é.?.' protokoüum: !. még Késmárk 34. Egy kiadvány Szomo!nokka! közös (23 ). Az iráskép egyezik a 3. 
és 4. számúakná!. Csütönök ü!ésnap !ehet.

GÖNC (Abaúj m.)__________________________________________________________________________ 2! :3/3

G önc.!!
/u/7..* !3!7-ig Aba nb. Amádé-ág: (gönc-rcgcc-bo!dogköi urad.) !3!7 !39! kirá!y (honor) (ENGht. 2002): !3!2u. 
Drugcth Fü!öp e!(bg!a!ta, majd ismét kirá!yc (FÚGHD! !977. !38.): !39! !469 Bcbek (vámosi): !498 !300 Sza- 
poiyai (tokaji urad ): !300szepesi kápta!an; !3!7Szapo!yai; !3$2 !553 kirá!y(ENG!t 2002)
c. írr
!: (0) vár !270/!280- (FÜGHD) !977. !38. !08. sz.)
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (!) p!éb. (Szt. Egyed) (exempt) /Eger (újvári tocsp.. tbrrói kér.) (ORTVAY !63. vö. 205.. Müzó 2003. 70.)
V: (2) pá!os ko!. (Szűz Mária) !365/!37!-!322/!340-esévek (DAP !. !67.. F. Ro\!HA\Y! 2000. 28.. Mt zó 
2003. 423.. GuzstK 2003. 2!3. 22. sz.). ispotá!y (Szt. Kataün) !3676/!438k. (F. ROMHÁNY! 2000. 28.. CLZStK 
2003.2!3. 22/A. sz.)
V!:(2) !4fŐ (K tm \Y t !97!,75.)
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V!!:(0)
V!B: (4) 7 irány: Forró. Nádasd. Nagyida. Szikszó. Szina. Tctkibánya. Vizso!y (KtJH!NY! !999b. 5!6.. !. kát. 
te!m.)
!X: (5) hetivásár (péntek) !327 (KuB!NYi !999b. 3!! .4 !  .j.. W nsz 20 !0. !427.): 4 sokadatom !5Ü  (DL 39969. 
vásárengedéty: Pá! tórdutója: jan. 2$.. Lactare vasárnap. Sartós Botdogasszony: jú!. 2.. Szt. Lőrinc: aug. !0..
T ó m  !990. !02. (!47. sz.) = DF 247975.. KumNYt t999b. 3!2. 43.j.. W nsz 20!0. !427.)
X: (3) oppidum !424-!333: többször cmütik oppidumnak (KUB!NY! !999b. 3 !6.) 
egyéb: CP !553
ó-oJ..- CSÁNK!!. !97. (vár). !98.. GYŐR! hY !. 88-89.. !vÁNY! !926. KumNY! !999b. ENULL 2002. ! AJ55 (3: 
mezőváros) 2AJ53 (pá!os kolostor) 3AJ33 (vár: Amádévár), KUB!NY! 2004a. 24.

[440/!460 !525 (7). !atin. német ! (4.)

!. !440-!460 között -  misszüis peres ügyben Bántanak. adósság!cvé!
Nos protestamus iudex et iurati de Göncz
Zárópccsétte!. DF 2!3325. (Bánta)/ 64 !D. Reg.: GULYÁS 2008a. 9. sz.

2. !5!4. november !4. (Datis !!!. p. Briccii) misszüis Bántanak. adósság!cvé!
Maninus Perzoe!t cctcriquc iurati opidi Guncz.
Zárópccsétte!. DF 2!738!. (Bánta)/ 4468. Reg.: !vÁNY! !926. 53. j.. GULYÁS 2008a. !0. sz.

3. !5!5. március 23. (Dátum V!. a. iudica) -  misszüis Bántanak, arrestatio 
!udex iuratiquc cives opidi Gwncz.
Zárópccsétte!. D F2!743!.(B ártta)/45!3. Reg.: !vÁNY! !926. 55. j.. GULYÁS 2008a. ü .s z .

4. !520. s. d..Datis czw Göncz tanúvaüomások tc!eség megverésérö!
Rychtcr und rattmann czw Guncz.
Zárópccsétte!. DF 27!679. (Kassa. Supp!. Ha!ag.)/ 373.

5. !522. január 25. (in dic Conv. Pau!i). Dátum in Gwncz misszüis Bántanak, adósságügy 
[udex iuratiquc cives tocius oppidi Gwncz.
Zárópccsétte!. DF 2!8040. (Bánta)/ 5!09. Reg.: GULYÁS 2008a. !2. sz.

6. !524. május 6. (2. die Asccnsionis). Ex Gewncz misszüis Bántanak, vaüomások végrendetetrö!
!udex iuratiquc cives oppidi Gewncz corundcm d. v. amici ctc.
Zárópccsétte!. DF 2!8235. (Bánta)/ 330!. Reg.: GULYÁS 2008a. !3. sz.

7. !525. december !3. (ipso dic Lucie anno !325). Dátum (Kincz -  misszüis Bántanak, vaüomások 
Nos iudex iurati cives opidi Göncz (ugyanez a!áirás is).
Zárópccsétte!. DF 2!839!. (Bánta)/ 5459. Reg.: GULYÁS 2008a. !4. sz. (3. sz. !5!3-ös ügyben is szerepű) Ber- 
nát succcntor.)

GREN!C (Hranovnica: Szepes m.)______________________________________________________________5:7/6

üranovnica (Szepcsvéghety). SK
(savniki urad.) !549. savniki apát

c.
!:(0)
!L (0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. !332 /Esztergom (szepesi prép.) (vö. OR! v.\Y térk.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (3) 6 irány: Csütönökhety. Káposztatátva. Poprád. Savnik. Vernáron át Dobsina. Vernáron és Tcigánon át 
Breznóbánya és Murány (!. kát. te!m.)
!X: (2) ! sokadatom (napja nem ismén, tatán az év c!só tétében) !422 (ZsO !X. 582. W) !SZ 20!0. !444. a 
Szcpcsvára!ja meüetti (imnesra vonatkoztatja. v!sz. tévesen.)
X: (0) poss. !422 (!. az e!őzö pontot)

79



egyéb: CP !$49
CsÁNK!!. 258.. ENChL 2002, 2SZP!8 (6:fá!u: üranovnica. Gránic néven is)

!502-!5 !8(2), iatin. német (!.)

!. !502. február 7. (am montag noch unsercm frawen Kreystwcyn). Cégében yn dér Crcnycz tanúsítvány 
törvényes származásró!:
Wyr richter und purger von dér Grcnicz dess !andcs Czyps megerösités: unser yngcsigc!.
Papíron, szöveg a!á nyomott papírfétzetes pecsétté!. DE 28! 669. Késmárk/ 3 A pecsétkép a rcndc!kezésre áüó 
!é!vétc!cn nem vehető ki. de errö! a pecsétrö! vették a község ma haszná!t címerét. (Mária Magdo!nát vagy Szent 
Borbáiát ábrázotja.)

2. !5!8. január 2!. (in dic Agnetis). Datis in pretato opido Grcnicz
Nos Mathias iudex iuratiquc civcs C!cmcns üawcr. Potcsz Va!tcn. Mérten Bornyeh. Stephanus Buth!ebeth 
totaque communitas opidi Grenyez sub tenutis monasterii a!mc Virginis in Schcwnyck ordinis Cistercicnsis 
niegerösités: s. nostre communitatis.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL 23002. MKA Acta Jcsuitica/ LEUCSOV!EN 3 !2. XV!!!. századi 
máso!ata: MKA Acta Jcsuitica/ AGR!EN ! 3! (DL !07279.)

ü!ésnap: hétfő és csütörtök.

*GYÖR(Györm .) 33:2/2

Győr. H

6őf.. kiráty: !5 !7 - győri püspök: káptalan
c.
!: (4) győri püspök rezidenciája
!!: (3) megyei sedria (szombat) !4!2 !5!4 (CSLKOvns !997. 382.). hite!eshe!y (győri kápt.); országgyütésekre 
!. CSÁNKUÜ. 542.)
!!!: (0) (CsÁNKt !!!. 542. harmincadot cm!.)
!V: (4) székesegyház (Szűz Mária) (M txö 2003. 424.): 3 p!éb.: !. (Szt. !stván protoniártir) ! !00k.. !482 (A!só- 
város) (Mt /() 2003. !26.): 2. (Nursiai Szt. Benedek) (Szentbenedek(á!va más néven Pánzsa-utca városrészben, 
XÜL sz. e!cjétő!) (CsÁ\K) !!!. 54!.. BhDY !939. 24-26.): 3. kápo!na és p!éb. (Szt. Lázár) (várban. XV!. sz. kö
zepére már elpusztult) (BhDY !939. 26-28.) /Győr (székesegyházi) (OmvAY 3! 9.)
V: (4) társaskápt. (Szt. Ada!bert) ! ! 38c.-! 560. domonkos ko!. (Szt. Domonkos) !228/!239u.-!560: ferences 
ko!. (Szt. Erzsébet) (konv.) !288e.-!533/!594 (E\OhL 2002. F. RoMttÁNYt 2000. 28.. M tzö  2003. 67.. 76 ): 
keresztesek temp!oma (Keresztelő Szt. János) !49! (Mt ZÓ 2003. )33.): ispotá!y(Szt. Kata!in)(KUB!NY! !999a. 
264.. MHZÓ2003. !64.)
V !:(3)2! fő(KUB!NYt !97!.75.)
VB: (!) takács céh !5!3(SzÁDhOZKY !!. 263.)
V!!!: (6) árumcgáüitó jog. úthá!ózati csomópont (vö. Gt.AShK !929, térk.)
!X: (4) 3 hetivásár !: (szombat) !27!. !480(W t:ts/ 20!0. !434. !27!: !!!/2. 62. az ispáné a vásárvám:
Whtsz 2003. 228.. !480: DL 9 !0 !!.) . 2: (péntek) !36!. !4!6 (Whtsz 20!0 ,uo.,Z s() V. !969.).3:(kcdd) !480 
(Whtsz 20!0. uo.. DL 9 !0 ! !.). ! sokada!om (Krisztus teste) !393 (Whtsz 20!0. uo.. Z s()!. 2979. ..jún. 4." = DF 
227065.)
X: (4) civitas (egyházi)
egyéb: (0) CP !549. vám és árumcgáüitó jog !27! -tő! (Wt tsz 2003. 227.. 230. ennek szerepe és 
je!entékte!cnedésc: SÓLYOM !933. !35 ). kivá!tságai vannak és vámmentessége (CsÁsm !!!. 542.)

C sÁ \K t!!!. 537 538. (vár), 539 542., GYöKhhY !!. 589 600.. Kt m\Yt !996a. !4!.. 143. (még 32 ponttá! 
szántó!). ENGhL 2002. !G Y !! (2: város), KUBtNYt 2004a. 23.. ÜORVÁtH 2006

!348-!477 ( ! ! ,  ebbó! ! tartatmi átírás), latin
királyi város: !348-!394 —* püspöki város ! 4 4 9 - ( 7 '! db)
káptalani város: !467-!477 (ebbő! egy a kápta!an á!ta! kiadott) 2

!. !348. ápriüs !4. (!!. a. Pascc). !kh. n.j adásvétc!
tohannes f. Lypo!di iudex civium de castro ct de exteriori civitatc. duodccim iurati et universi civcs de !aurino. 
üártyán. pccsétetés nyoma né!kü!. DF 226748. (Pozsonyi kápt.): Kiad.: HoRVAüt 2006. !5 !6 (!. sz.)
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2. !369. október 6. (Brunonis). [kh. n ] adásvétc!
Petcs iudex. duodecim iurati ac univcrsi civcs rcgatcs in castro et extra castrum !auriensc commorantes 
XV!!!. századi egyszerű máso!at. DF 292925. (CyEL). Kiad.: HORVÁTH 2006. !6 (2. sz.)

3. !376. júüus 4. (V!. p. oet. Petri ct Pau!i). [kh. n.j adásvétc!
!.adis!aus iudex civium. duodecim iurati et univcrsi civcs intra ct extra castrum !auricnsc commorantes 
Hártyán, háttapon pecsét töredékévé!. DL420!4. (Múz. törzsanyag) Kiad.: HORVÁTH 2006. !6 -!7  (3. sz.)

4. !378. február 5. (V!. p. purif. Marié), [kh. n.j adásvétc!
Stephanus iudex. duodccim iurati civcs rcgatcs intra ct extra castrum !auricnsc commorantes
Hártyán. háto!da!án pecsét nyomává!. DF 243825 (MTAKK) Kiad.: Fejér (D  !X/7. 408-409.. HORVÁTH 2006.
!7 -!8 (4 . sz.)

5. !380. június 29. (V!. p. Nat. !oh. Bapt ). [kh. n ] adásvéte!
Stephanus iudex. duodecim iurati et univcrsi civcs rega!es intra et extra castrum !auricnse commorantes.
Hártyán. háto!da!án kör a!akú pecsét nyomává!. !)F 22669! (SNA Pozsonyi kápt.) Kiad.: HORVÁTH 2006. !8 (5. 
sz.)

6. !389. augusztus !4.
!. 8. sz. a!att: tartatmi átírásban maradt lenn ( !394).

7. !39!. október 3!. (vig. Omn. Sanct ). [kh. n.j adásvétc! (mészíirszék)
!ohannes de Chatord iudex ct duodecim iurati ac univcrsi civcs rcga!cs inter et extra castrum tauriensc 
commorantes.
Hártyán. háto!da!án rányomott pecsét nyomává!. DF 278080. Másolata: !)F 273976. Kiad.: HORVÁTH 2006. !9- 
20 (9. sz.)

8. !394. ápriüs !0. (V!. a. Kamispatmarum). [kh. n.j ité!ct!cvé!
Ladistaus iudex. iurati ct univcrsi civcs rega!es intra et extra castrum !auriense commorantes.
Hártyán. pccsétc!és nyoma né!kü!. DF 273874. (Győr város) Kiad.: HORVÁTH 2006. 20 23. (!0. sz.) Tartatná 
átírása: 6-8. sz. (?)

9. !449. ápriüs 24. (Georgii mart ), [kh. n.j adásvéte!
Matheus d. Kapy iudex et iurati civcs civitatis episcopatis tauricnsis.
Hártyán, teher zsinóron függő természetes színű sérüh (uggópccséttc!: pecsétkép: két osz!opszerűség, körirat is 
otvasható. DF 27808!. Kiad.: HORVÁTH 2006. 23-24 (!! . sz.)

!0. !467. júüus 25. (!acobi ap ). Dátum taurini tanúsítvány kitlzctésrö!
!udex et iurati cctcriquc civcs capitutarcs civitatis !.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL 45263. (Múz. törzsanyag) (Reg.: Bándi Zsuzsanna: MÓL Mátyás-kori 
pccsétkiáü. LK !99!. 94.) Kiad.: HORVÁTH 2006. 24 ( !2. sz.)

!! . !477. ja n u á r3 !.(V L a . purif. Marié), (kh. n.) ité!et!evé!
Capituíum ccc!. tauriensis ct !ohannes Nyw!y iudex et iurati civcs civitatis !auricnsis.
!n papiro patenter. Átírás: !477: pannonhatmi konvent. DF 208977 (Esztergom. Primási !t.) (Kiad.: Tc!eki: Hu
nyadiak kora X!. 56! 562.). HoRVÁiH 2006. 24-28 (!3 -!4 . sz.) DRESKA: Pannonhalmi !!!.. !94. (700. sz.)

háttapi pecsét: !348 !394 (ité!ct!evé!cn nincs, ezek adásvétc!ek) —* a győri káptakm is hát!apon 
pecsété! !397-ben: (uggőpecsét: !449 . adásvéte! (a vevő miatt): szöveg a!á nyomott: !467: tanúsítvány: !477: 
adós!evé!-ité!et!cvé!.

xrc/vcrc/. a városi tanács !2 esküdthő! áü ( !348-tó!: nem soro!ják (e! őket név szerint).

6/ró
Gró/v/ vóros
!348 Lipót !ta János ű/Jc.v c/v/aw (!.)
!369 Pétcr/Pctcs(2.)
! 376 Lász!ó c/vű/w (3.) Pá! tla tenne?
!378 !stván(4.)
!380 !stván(5.)
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! 39! e!ött Mihá!y mészáros (káptatani városban?)
!39! CsátbrdiJános(7.)
! 394 e!ött Pápóci Deák Mik!ós (t ! 397c)
!394 Lász!ó(8.)

^A.sywA/ rAro.v
!449 Kapi Máté (püspöki város) (9.)
!467 fnév nétkü!} (káptaiani város) (!0.)
!477 Nyú!i János (káptaiani város) (!! .)

összctőnódások: a két városrész !akói cgymásná! (é)bukkannak. Adásvéte!: egy mészárszék! Jó! megtlgycihctó. 
hogy a káptaiani városrész irásbcüségc íej!ct!cncbb; a kápta!an a városi testűiét ..hc!yett" ad ki ok!evc!ct. A káp- 
ta!an „párhuzamos": p!. !0. sz. (benne emittve: 7-8. sz.) !394. Bírósági ü!ésnap: !Ó!eg péntek. A kora újkorban 
( !600 !60!: !ó!eg péntek, ritkábban csütörtök, kedd. vasárnap)

GYULA (nyugati része Békés m., kc!cti része a várra!: Zaránd m.)__________________________________ 27:3/4

Cyu!a. H
/úr/.; (gyu!ai urad.) !476 !566: !387-igkirá!y: !387 !403 Losonci Dezsöfi: !403-!476 Maróti: !482 !504 
Corvin János ( !4R2. ápr. 9. Mátyás adomány!cvc!c. GmAr oAA. 42. sz.). !504-!309 Prangepán Beatrix. !509- 
!530 Brandenburgi György (E\Oh!. 2002): Czibak !mrc és a Patócsiak: kirá!y: !366 török kézre kerü! (KTM- 
köz !996. !24.)
c./;..-
!.: (4) vár !403/!405 (KTM-köz !996. !23-!24.): Losonciak rezidenciája (KTM-köz !996. !24.): majdmegyés- 
ispánsttgga! o!ykor összekötött íóúri rezidencia: Marótiak rezidenciája. XV. sz. közepe: majd Corvin János iü. 
özvegye (egyik) rezidenciája. !507- (KumNY! !99!. 2!4.. 222. 68.j.. 69 j.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (!) archipresbyteriáüs p!éb. (Szűz Mária) (GrnA/ ^AA. !8.. 26. sz.) /Várad (kö!eséri föesp.) (Ortvay 59059!.. 
KTM-köz !996. !23.) (MPZÓ 2003. 424.): két píébánia/ a kökséri, iü. a békési tbesp.-hcn (CSÁNK! !. 647.): a 
p!ébános te!kc Ujtá!uban vo!t (DL 29763. váradi kápt. átírás)
V: (4) tcrcnccs ko!. (Szűz Mária) (obsz.) !420-!3!9/!356 (KumNYt !999a. 265..P. RoMH.WY! 2000. 28 29.. 
Mt-ző 2003. 424 ). begina ko!. és ispotá!y (Szt. E!ck) !323-tó! (KmtNY! !999a. 263.. M! zó  2003. 73.. !523: 
Gr///^ oAA. !09. sz.: ! 524/26: !27.. !07. sz.. !526: !22. sz. A dikajegyzék szerint 3 íórintot adózik egy portája, 
apácák: p. !06, !07. ( !525. de vaiamive! korábban is)): kápo!na (Szt. Móric) !520 !553 ( !520: GynAi r̂ AA. !05. 
sz.. !326. ápr.: GtnAroAA. !22. sz.. 3 porta. !526: rektora Szőke János: Gr-r/Ar^AA. !30. sz. végén. !553: MhZÓ 
2003.357.)
V !:(4)3! fö(KumNY! !97!.73.)
VB: (!) szürszabó céh (KARÁCSONY! szerint !2 céhe !cnnc. ez igazo!hatat!an: KmtNY! 2000. 69.) 
V!!!:(6)(KUH!NY!2000. 69.)
!X: (4) hetivásár (héttő) !405. !467 (!405: GrnAvoAA.. !8., 34. sz.: DP 2!03!7. W nsz 20!0. !429.: !467. jún. 
24.:yön/w t'/*/<MH(/<A;/e A; f^/úíA^ GmAv. !)L !6553.). 3 sokadatom (pünkösd vagy Szentháromság vasárnapja: 
!326 (pünkösd): GvnAv^AA. !27. (!03. sz ). !508 (Szentháromság): GraA/^AA. 8!.. 33. sz.: Szt. E!ck: jú!. !7 .: .... 
Grt/Ar^AA. !02: Szt. Mihá!y: szept. 29.: !528: GmAioAA. !4!.. !24. sz. A; o/^A/o.\bgA^nvAr. W] [SZ20!0. 
!429.)
X: (3) civitas (kirá!yi) !405 !422 ( !422 aradi kápt. kiadványában. GtnA; ^AA. !6.. 28. sz. = ZsO !X. !245.:
!309 a birtokos ok!cvc!ébcn. GtnAv ^AA. 78. sz.. !5!3 hunyadi vámagy kettczésc. Gt//Ar <;AA. 87. sz ). oppidum 
!4 !9 -!3 !0 (!4 6 ! váradi kápt. kiadványában, Gn/AicAA. !7.. 3!.sz.: !478 kirá!y kiadványában GvaAroAA. 39. 
sz. !ványi: Gyömrö ! 57/302. sz.: tásd még kirátyi oktevétben Gr//Av oAA. 48. sz.: !494 to!dcsúri ok!cvé!bcn 
Gn/Ar oAA. 30. sz.: !495 kirátyi ok!evé!ben. Grr/Ar^AA. 5!. sz.: !508 gyu!ai várnagy kiadványában Gn/A'oAA. 
76. sz.). város !567 (defter)
egyéb: !567 defter: !98 hánc. K.\! !)Y-N.\OY !982. 42 57. CP !352 és !553: a város utcái: Szt. Móric utca !553 
(M! ZÓ 2003. 337.). Zegcn utca. Ccco utca (Gr//Ar oAA. 86. sz ). !5!5: ptébánia birtoka a városban. Nagy utca 
(GmA; oAA. 88. sz. városban a Körös révje meüett a mai Városház utca tehet) !525. ápr.: Nagwczya. \!a!omzcg, 
Santhawczya. Boythoryan. Sa!go. Bagd. Karkowczya. !!a!as\vczya (GvnAr^AA. !2!. sz.): !476 vámmentesség: 
!496 kivá!tság!evé!: !527: 2700-3000 !akos (K! M-Kóz !996. !24 !23.)
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/ro</.. CsÁKKt !. 647.. (GYÖK!! Y !. nincs, mive) Xaránd megyebe teszi). Se HhRtíR )9 3 8 .!. 24-99.. KTM-köz 
!996. )23-)25.. KumNYt 2000. 69.. ENGPL 2002. )ZD4 (4: mezőváros; a te!epü)ést !oka)izá!ja Zaránd megyé
be). 2BÉ)6 (vár). KLB!\Y! 2004a. 23.

) 480-) 543 (9/4). )atin

!. !4S0. május !7. ()V. inter oct. Asccnsionis). Dátum in prefáta Gyw!a -  igazotás büntetés megfizetésére) (bc- 
va))ás más fötdcsúri jobbágytó))
Gregorius Ze)cs iudex ac duodecim iurati cctcrique civcs de Gywta
Papíron, szöveg a)á nyomott természetes szinti pecsét töredékeivé). DL 8)838. (Zichy cs.. zsé)yi. Kp. )469. f.
2)8. nr. )58.) Kiad.: Zichy X). 270-27) ()48. sz.). Reg.: 24. (40. sz).

2. !499. május !4. (!!!. a. Sophic), Dátum in sede nostra iudiciaria adásvéte)
Hencdictus Somogi iudex ac duodecim iurati cctcrique civcs et universi hospitcs de Gywta -  megerősítés: sigi))i 
nostri maiori munimine.
Hártyán, tuggőpecsét fc!fuggcsztésérc szo)gá)ó bevágatokka). Az e!sö sor három cifrázott szókezdő betűvé). DL 
7 )2 )). (Gaá) cs.)/ 4. A szöveg struktúrája Békés )467-cs ok!cvc)évc) egyezéseket mutat.

3. !5!8. szeptember 2. (V. p. Egidii). ex arcé Gyw)a értesítés ité)cthozata)ró! és téHebbczésrö) (várnagyokká) 
együtt)
Georgius Scharicha ac Ga))us !span castcüani ac provisor curiae arcis Gywta ac iudex cctcrique iudices iurati ac 
universi hospitcs de Gywta vestre iüustrissimae dominationis ílde!es -  citnzett: )))ustrissimo principi et domino. 
domino Georgio Dci gratia marchionis Brandemhurgensis. Stettiniensis. Pomericnsis. Cassubiensis ac 
Sc!avorum duci ctc., domino nostro gratiosissimo.
Szakadozott papíron. háto!da!án zö)d színű viaszba nyomott gyürüspecsét nagyságú zárópecsét nyomává). A))ó. 
DL 38026. Q 234 Hunyadi csatád / 45! Kiad. Gt-M/<v oA/r. 69-70.. 98. sz. Érdekes a mox és demum többszöri 
használta a szövegben ('azután, ezután' értetemben! Az egész szöveg kissé magyaros.) Érdekes a dcponcrc szó 
használta, nem értem pontosan a jc)cntését. Az tenne )ogikus. hogy !stván rokonainak meg kcücnc adniuk a 60 
forintot. Az adásvétetrö) nincs papír, ennek cMcnérc érvényes, viszont !stván ha)á!hírc úgy tűnik, pervesztését 
je!entette. Jó forrás a város ok)evé)adó működésére. A fogott bírák sajnos nincsenek megnevezve. A fotdesúr 
mint hatóság és mint íéücbbviteti fórum. Kézírás a következővé) egyező.

4. !5f8. december !4. (!!). p. Lucic). Ex sede nostra iudiciaria in Gyw)a )5)8. -  jetentés fötdesúrnak ité)etrö) és 
féüebbezésrö)
tudex. iurati. consu)es. cives Gyw)aenscs ctc. -  címzett: !))ustrissimo principi et domino. domino Georgio Dei 
gratia marchionis Brandemburgensis. Stettiniensis. Pomericnsis. Cassubiensis ac Setavorum duci ctc.. domino 
nostro gratiosissimo.
Papíron, a vaüomási jegyzőkönyvvé! együtt két ív. Sötétzö)d színű záró pecsét töredéke [Vercssné! még ép; most 
már a körirat jobb a!só és o!da!só harmada hiányzik], a város középkori címerévé) (képe GtM/<; oA/f. 73. Körirat:
5. civium de Giuta !oannis de Maroth báni. D). 38030. (Hunyadi cs.)/ 456. Gm/eoA/f. 70-73. (99. sz.)
Passió hominum Gywr contra Bcrenicnscs ( !7 tanú). A kézírása az etözöévc! megegyezik.

*5. !527. október 28. (!!.. in Simonis et )ude). !7atum Gyw)c véde)cmkérö !cvé) (ő)desúrtó)
)udex ac duodecim iurati de Gywta et universitas divituni et paupcnmi in oppidorum et viüarum in districtu 
castri Gywlcnscs commorantium tldetes -  címzett: [nincs közö!vc a )atin szöveg].
()!ah János potgártársuk útján már kérték, hogy tötdesuruk rendetjen véde)mükre a várba egy embert.'* Értcsü!- 
tek. hogy a rác Bohyiko pap néhány ezer ráccá! vu!t proficisci circa tohannem regem, és tétnek, nehogy rájuk 
támadjon. Ezért kérik újbó). hogy védőt á))itson. A gyu!ai várnagyok közö)ték vc)ük és uruk nevében meghagy
ták nekik, hogy dum et quando pro a)iquo auxitio per castcHanos castri Wy!agosvar requisiti fucrimus. extunc 
pcncs ipsos statim modo beüico adesse debeamus. Nem tudják, mit tegyenek.
HStA München. Br. Lit. Kiad.: Gm/<i oA/r. 95-96. ( )24. sz.)

*6. !528. január 8. (szerda) Gyuta városa ha)adékot kér az örgróftó! az évi adó megfizetése a)ó). cm). 
oA7/. !29. végén. jc)zete: HstA München Br. Lit. )226/!8.). Egyidejűtega Budán tartózkodóórgrófsürgeti az 
adót. A vámagy. Sadobrich )evc)e Budára. !togy szívesen tétmegy az örgrófhoz.

'* Gtt//^ ^A/r. )04 (!27. sz.. ! 527). Az uradatom )!) p. Visitationis M. !oannc Wayda de !^ekes ad partcs S!esiac 
ad dotninum ... propter fámám Turcarum et a)iam ncccssitatcm castri misso pro expensis dati ti V).
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*7. !528. január 2!. (kedd. Agnetis). Gyu!a városa ()!áh Jánost, !ohanncs Zewke-t. a Szent Móric rektorát és 
Zabo Jánost az örgrófltoz kü!di. hogy véde)mct kérjenek a város számára, mive) ..bona iüistrissimac 
dominatiottis taxantur atque mo)estantur. ezért ta)i provisionc nobis adesse ve)it. penes quem u!terius perpetui 
iobagiones déri possimus. EmUti Gtt/Zt/ oA//. )30. végén. 0)áh János és Aszta!nok Péter ugyanaznapi, örgrófltoz 
intézett jctentésének végén (je)zetc: HStA München. Br. Lit. )226/)5-)6.)

*8. !528. október 7. (szerda)
!evé! György örgrófltak. Gvíí/u oA//. )38 () 32. sz.)

*9. !528. október 3!. (szombat)
)evé) György örgrófnak. Gy/t/tvoA//. !40-)4! ()37. sz.)

6/ró.
)480. máj. Ze)es (Sze!es/Szé!cs) Gcrgcty (!.) (Szö)ös? !. !468: Gt/t/tvoA//. 34. (8). sz.)"
)492. ápr. 2. Ötvös (Auritabcr) Mik!ós (Gt-f/c oA//. 37. sz. végén megj.)
!493. szept. !0. Nico!aus Ewthwes iudex (Gvu/tv oA//. 48. sz.)
!499. máj. !4. Somogyi Benedek (2.)
! 3!8. dec. e!ött Petrus Aztha!nok principaüs iudex (Gm/t; oA//. 98. sz.. udvarbiró: Gt///t; oA7/. !03.)
! 520. máj. 9. 0)áh János (Gn;/<v oA//. )03.)
!524 Oiáh János (kifizetnek neki 6 Et-ot) !0): c!ad az uradatomnak (Gt///tv "A//. )()().. !27. sz.)
!525. okt. )6. ) 526. okt. !6. 0)áh János (Gt t//^oA7/. ! )8., )38. sz.)
!526.okt. )6 ./)527.okt. !6. ())áhJános(Gv//AvoA7/. i)9 .. !38. iudiccGywicnsi)
) 327. nov. 4. Aszta)nok Péter iudex (..Ex consiho i^etri Aztha!nok iudicis et )ohannis 0)ah") (Gm/í/ ok!t.
) )5.. )37. sz.)

.szervert?/: ) 2 esküdt (!.. 2.. 5.). consu!cs (4.) 

e.sA/7J/: Michac! Cantor !5!8 (következtetés)
)325. ápritis 24. (ccnsusjegyzékbcn Boythoryan városrész uto!só neve) E!ias Zabo iuratus
!327 szeptember (G)M/<; oA//. )37. sz. ) utcák szerint té!soro!va birók: utcabirók = a városi tanács esküdtjei: 9 tó

"GYULAEKHKRVÁR (Fehér m.) 3!:2/2

A!ba !u!ia. RO
ó/r/.. )278 !352 erdé!yi püspök
e.
!: (3) vár )24!c. (K.\RC/A(r SZABÓ 20)0. !6ó )69.): püspöki rezidencia 
!!: (2) hitc!cshc!y (erdé)vi kápt.)
!!!:(0)
!V: (4) székesegyház (Szt. Mihá!y) )075/! !98 Erdéty (fehérvári foesp.) (Mt zó  2003. 285.. E.\Ui\! !. 794 797.. 
!!. 362. 497. sz.): p!éb. (Szt. Mikíós) !332/1336 (Mhzo 2003. 3f6.)
V: (4) ágostonos ko). (Szt. fstván e!sö vértanú) !295 !556. domonkos ko). (Szűz Mária) !289 )556 
(L-LPHSí UNt; MAKÓ 2004. 3 3 9 - 3 6 ) . . Ro\tnA\Y! 2000. 29.. Mt:ZÓ 2003. !26.. 424.): bencés apácako). (Szent- 
)é!ck) !294c. X)V. sz. közepe, (LtJPt:S( U\tí MAKÓ 2004. 340.: HO ). 53!., UB Sieb. !. 197. KmKjkv 3295.. E. 
ROMHANY! 2000. 29., M tzo 2003, 224.) ispotáty (Szentté)ck) (KuBtNY! )999a. 264., M tzö 2003, 224.. Rüsz- 
EotfARASt 200). 36. = Beke: Gytv. !. 3. köz. !893, !40. (275. sz.. )439. jan. !0-i ketette)). Vagy erre vagy a 
domonkos ko)ostorra vonatkozik Megyericsei János !5)7e. (é)iratgyüjteményének egyik megjc!ö)ése: J n  !atere 
cc))ae divac Mariac hospitahs Atbensis". LAKA! os 2004. 746. 26. j.) M.At YUSZ !97) 2007. ! !3. fe)téte!ezése 
szerint társaskápta!an is van. XV XV). sz ), (Rüsz-EOOARAS! 200), 37. azonos pontszámítás a!apján 5 pontot 
ad).
V): (4) 39 tó (RÜSZ-EotJARAS! )999. 20.).
V)!: (0) szabó céh !349(Rüsz-EOGAR.\st !999, )6. fl)rrásmegjc!ö)ésné)kü!) !368(S/A!)MCZKY )!. 329.). 
aranyművesek: !360(RtlSZ-E(X^ARAS! )999. !6. fí)rrásmegjc)ö!ésné)kü)) !607 (SzÁt)HCZKY !!. 329.)
V!)): (6) () )  irány) A)vinc és Borberek. Ba)ázsfa)va. Borbándon át Tövis (Szentimre érintése né)kü)). 
Nagyckemczön át Medgyes. Nagysc!vk. Nagyszeben. Sárdon át Magyarigen és Borosbocsárd. Szászsebes. Szen
timre (Maros-). Szcrdahety. Vízakna. Za)atna (Ompo)y vötgye) (!. kát. fc)m.)

vö. uo. 55: sarkadi jobbágyok: Georgius Ze!cs. A)bcrtus Zc!cs!)
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!X: (4) ! hetivásár (nem igazolható középkori adatta!, ezért nem ér pontot. Rüsx-POGARAS! 2001. 27.. de 29. 
mégis 1 pontot ad). 2 sokadatom (Szt. Mihá!y megjetenésc. máj. 8.) !497 (Wntsz 20t0. !432.. DP 233019.) és 
(Szt. tstván kir.. aug. 20.) t422 (Wtnsz 20 tO uo.. ZsO !X. !270.)
X: (4) egyházi civitas (RÜSZ-PoGARAS! t999. !4.. indoktás nétkü! 3-4 pontot ad.) 
egyéb: vám a Maroson (só)

GYÖRGY !t. !43-!38.. !í zkovtrs !939.32-36.. tMHTS !908, ENTZ !996. 297 30!. Rusz-FOGARAS! !999. 
2!. ( !9 pont). ENGHL 2002.4PH! (2: város). KUBtNYt 2004a. 24. (Rüsz-Fogarasi atapján !9 pont.)

!460'!480k.-!490(3). tátin
í/íAísvére/: ! (! )

! (2  . )

Z/é/e/: ! (3.)

!. !460-!480 között, augusztus 24. (Bartho!omci ap ). [kh. n ] adásvétc! (kéne az egész szöveg)
Lucas de Vepscy iudex ... iujrati cives civitatis ... -  megerősítés: presentes ütteras nostras privitegiatcs pendenti 
et autentico sigiüo.
X!X. század e!cji egyszerű másotat. a pecsét rajzása!, korabcü ékezetes hetyesírássa!. A pontozások a máso!at- 
ban. Predctdeg Higgöpccsétcs ok!evé!. a pecsét rajza háromtornyú vár. körirata: Sigiüum Latinorum civium 
A!bensium. DP 27744!. (!3atthyaneum crdé!yi kápt. !t. 2-67 (268).) Beké Anta! nem között ró!a rcgcsztát.

2. !489. május !7. (D. p. Sophic). [kh. n ] peregyezség
Pmericus Sós iudex necnon Dominicus Sa!. B!asius Littcratus. Martinus Mezarus. Etias iurati cives civitatis 
Atbcnsis tanúk: Thoma Chvrc. Gaüo Bogdany. cp. B!asio Agasthon. ep. Btasio Kcthcw. ep. Mathco Zcwkc. 
ep. Stephano Fodor a!iis nostris commansoribus -  megerősítés: sigiüo dicte civitatis Atbcnsis.
Papíron. hát!apra nyomott pecsét (o!tjáva!. (!8!4 . szeptember 24-i hitc!cs máso!ata ugyanott.) !)L 29326. 
(Í)YKOL Cista Comit. A!ba: cista 4. tásc. 3. nr. 5.)

3. !490. január 4. (dic Lunc. quarta mensis !anuarii). Dátum A!be predicte peregyezség
Emericus Sós iudex. item Btasius Littcratus. E!ias Kadar. Dommicus Saa! et Martinus Mezaros iurati cives 
civitatis Atbcnsis.
A szöveg akut pecsét nyomai. DL 30476. (OYKOL Cent.)/ D 47.

A-f/veje;.' !\u;rs !908. 2!. !673. szept. 9 !!. te!ekkönyv: ! bíró. 7 esküdt potgár (csak az a!sóváros öszeirása). 
topográfiai bemutatás, pp. 24. és 23. között térképmeü.

6/ró. (a kiegészítések k'XKOvns !939. 33 34. alapján)
!3!9 Nicotaus viüicus(UB Sicb. !. 367. sz.)
!400 Georgius iudex (UB Sieb. !!!. !449.)
!430 !acobus Lenge! iudex iü. Urbánus iudex (DL 3! !44.)
!460/!480k. Vepscy Lukács (!.)
!467 Va!entinus Oswatdi iudex iü. Urbánus dictus iudex (DL 30882.)
!489. máj. Sós !mrc (2.)
!490. jan. Sós !mrc (3.)

HÁMOR (A!sóhámor Bars m.)_________________________________________________________________ 2:7/6

A!súhámor 
!)o!né Hárnrc. SK
/ú/t.* (revistyei urad.) !39! !564: !498 Nagy!ucset 
c ./z .C P  !349 
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. /Esztergom (barsi tocsp.) (vö. ORTVAY térk.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!ü: (2)4 irány: Garamszcntbcnedek. Schnccbánya. Újbánya. Zsarnóca (!. kát. !é!m.)
!X: (0) nincs adat
X:(0)
egyéb:
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/ro</.. ExcKL 2002, 6BRS6 (6: fatu: Újhámor néven is)

!504(t). tatin

!. (504. november 27. (p. Katcrinc). Dátum in vitta Hamer misszitis Setmcebányának (adósságügy) 
Zárópccséttet. DF 235485. Sctmecbánya/ 2 85t.

HAND!.OVA (Krickcrháu. Nyitrabánya; Nyitra m.)_______________________________________________ 2:7/5

Handtová. SK
(bajmóci urad.) t430-t549: !430 4489 NoBri János: !489 !494 Corvin János: !494-t526 Szapotyai:

! 533-t 549 Thurzó 
c. /?..
!:(0)
" :(0 )
!tt:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. Katatin) !4 t6  /vtsz. Nyitra (nyitrai tbesp.) (ORTVAY térk.. de VAíiNKR !896. 24. az !629-cs 
beosztásban már nem szerepet. Füti! Dt t938, 23. 2. j. szerint a középkorban sem tartozott Nyitrához. MüZÓ 
2003, !64.)
V: (0)
Vt: (0)
V!!:(())
Vttt: (2) 3 irány: Körmöcbánya, Privigyc. Szcntkercszt (!. kát. fetm.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !549
/rőt/.. CvöRtU ' tV. 429. FütiHD! !938. ENGt:!. 2002. 27NY! !7 (Handtovatchota néven. 5: tátu) 

t523 (!). tatin

!. !523. október 26. ( tt. a. OO. SS ). Dátum in ede iudicis tanúsítvány (örökös) bíró megvátasztásáró!
... nos Crikcrhavcnsis tota communitas conspirati ac cumutati in donio iudicis megerősítés: sub robore maioris 
sigitti nostri tanúk: dum eidem condonavimus titeras. erant praesentes circunispecti ac providi consutes vitte 
nostre Andreas Wottcnt. Cregorius Orcnth. Pautus Gcrotinus, Girg Crausz. tohannes Ruckschtus. (iirg Giring. 
tacobus Sutor. Petrus Storzcr. Ktan Gregcr. Michaet Priviczer. Casper Mctczcr. (iregorius Zottem ac etiam 
dominus tohannes tunc temporis ptebanus noster ac etiam tota communitas etc.
Hártyán, természetes szinti töredékes (uggőpecsétte!. DF 254630. (PáttYy cs. seniorátusi tt. 5-6-3-7.) három 
másotati pétdányban: X!X. századi német (ordításban: DF 249950. (Körmöcbánya)/ t 22 t 6 CU 473). a tatin 
szöveg 1908-as másotatai: !)F 249949. (Körmöcbánya ! 22 ! 6 B) és DL 39097. (Wagner Fde t9 t3-884. Eredeti 
atapján.)

HANUSFALVA (Tapotyhanustatva: Sáros m.) (0:6/4

ttanu^ovce nad TopFou (Tapotyhanus(átva). SK
ó/r/..* !332 Aba nb. Nekesei. 1393 -t 550 Baksa nh. Sós (sóvári)
t-.;;..-
!: (!) a sóvári uradatom binokigazgatási atközpontja 
M:(0)
!t!:(0)
(V: (0) ptéb. (Mindenszentek) !332/!335. !438 Eger (sárosi (öcsp.) (vö. ORi\ \Y térk.. Mnzó 2003. 354.)
V: (2) ispotáty (Szenttétek) (Km!NY! t999a. 265.. M) /o  2003. 228.): kökápotna (Szt. Kozma és t)amján) t438 
(MüZÓ 2003. 206.): ktkápotna (Szt. Mária Magdotna) !5t2 (Mindenszentek ptéb. temetőjében) (M) Zó 2003. 
25!.)
V!:(0)
VB: (0)
Vttt: (4) 7 irány: Bártfa. Detrevágása. Dobrán át Sztropkó. Eperjes. Kurima. Szacsúron át Gátszécs. Varannó (!. 
kát. (étm.)
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!X:(!)hctivásár(szombat) 1332. !407. !423 (W msx20!0. !440.. !407: DL 90850.. !423:ZsOXÜ. !239. = DF 
27! 764.)
X:(2)oppidum !484-!526 
egyéb: CP !530
/ror/.. CSÁNK! !. 286.. ENííht. 2002. 9SS49 (4: mezőváros: Hanusvágása néven is)

!468-!526(5). !atin. német (2.)

!. !468. jú!ius 5. (!!!. p. Visit. Marié). !)atis in opido Hannusdorff !evé! Bánfának
!udex et iurati oppidi ! tannusdorfT címzett: Prudentibus circumspectisquc viris dominis iudici et iuratis
civitatis Hartpha. amicis nostris honorandis detur.
Papiron. zárópccséttc!. DF 214443. Bánfa/ !748. !vÁNY!: Bártfa.

2. !50!. február ! ! . (der donerstag noch Scoiastici). Gégében ... an Hanms dorff-  !evé! Bártfának: adósságügy 
!eh riehter und rothtewtc von !!annus dortY -  címzett: Dem manhaüigen wo! wcysscn herren richter der 
konigücher stat Banpfc zu komé diszer briff. - megerösités: unser stat sigc!
Papiron. zárópecséttc!. DF 2!6479. Bártta/ 3392. tvÁNY!: Bánfa.

3. !503. ápriüs 26. (!V. p. Georgii). Datis Viüc iohannis teve! Bántanak: adósságügy
Nos iudex et iurati cives opidi Viüc tohannis cimzctt: Cp. et providis viris iudici et iuratis dominis et amicis 
honorandis in civitatc Bartphiensi megerösités: s. n. minorcm.
Papiron. zárópecséttc!. DF 2! 6602. Bártfa/ 37! 3. !vÁNYt: Bártta. A kézírás v!sz. azonos, csak az egyik német, a 
másik !atin.

4. !5(19. március 28. (!V. a. Patmantm). Dátum ex opido Hannstáiwa tanúvaüomások házc!adási ügyben 
!udex iuratiquc cives opidi ut supra. vcstri in omnibus cimzctt: Cp. fámosisque dominis iudici iuratisque 
civibus Barthcnsibus. vicinis et amicis nobis honorandis.
Papiron. zárópecséttc!. DF 2!6978. Bártta/ 4083. HÁNY!: Bártfa. A kézírás azciözöekke! nem egyező.

5. !526. jú!ius 4. (Procopii), Ex viüa !ohannis !cvé! Bánfához: adósságügy
!n opido nostro Viüc !ohannis (nincs kü!dö név. csak hátrébb) - megerösités: apcnso(!)... sigiüo.
Papiron. szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 2! 8476. Bánfa/ 5342 !\ ÁNYt: Bánta.

/Mt'g/Ugnrés.' ke!etnapok: kedd. csütönök. szerda (3 db).

HATVAN (Nagyhatvan: Heves m.)____________________________________________________________ !6:4/4

Hatvan. H
. ! 4! 4 -! 490 ! iatvani

c./A-
!: (!) a Hatvani csaiád és a he!yi premontreiek binokközpontja: casteüum !493 (KOPPÁNY !999. !32.)
!!: (2) hitc!cshc!y. XBL sz. közepe-!486 (premontrei prép.. F. ROMMÁNY! 2000. 30-3!.. NfiMLT! 2005. 22 ). 
ogy. !442 és !525 (DRH !.3!4.)
!!!:(())
!V: (0) p!éb. (Szt. Mária Magdolna) !444 /Eger (patai töesp.) (()R! VAY !79.. CsÁNK!!. 54.. Mpxö 2003. 249.
Uo. 259. szerint Szt. Márton-patrociniumma! Erzsébet királyné ! 349-ben ágostonos kotoston kivánt épittetni: az 
azonosítás kérdéses.)
V: (!) premontrei prép. (Antiochiai Szt. Margit) ! !50/! !80 (Vajk Ádáni szerint: !200 k.)-!539/!343 (ENOHt. 
2002. F. ROMHÁNY! 2000. 30-3!. (és 2007-cs C!)-R()M). M h/ö 2003. 239.) exempt !464 (MREV !!!. !73. 
(CCLXXX!!!.sz.).)
V!:(0)
Vü: (0)
V!!!:(6)(KUB!NY!2000. 70.)
!X:(3)2hetivásár. !:(csütönök) !393. !470(Wp:!Sx20!0. !434.. Z sO !.32!3 .. DL6!052.).2:(péntck) !347 
(W nsx 20!0. uo.. DL 38963.. !ehet. hogy később ez tesz a csütönöki). ismeretes még egy nap né!kü!i vásáradat 
(1264: Whtsx 20!0. uo.. !)F 27843!.) is. ameiyct nem számítunk te! kü!ön. ! sokadatom (Szt. Lukács: okt. !8.) 
(DL 64747: !393. okt. 22. után. átírás !4!4: 3 vásáros kikiáltás. ! 444 ! 562: W msx20!0. !434.. okt. !8-2L 
körű!). A vásár vámja az !550-cs török adóösszcirásban is szerepe!: Ft Kht h !968. !2.
X:(3)civitas(magán) !452, oppidunt !444-!526 (CsÁNK!!. 54.): város !550 (defter: !406: NhMt Tt 2005. 25.)
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egyéb: vám (CsÁNK! !. 34.). !330 (dctlcr. hatvani náhije. $0 hánc: F! K!; ! E !968. !2.)
/Wí/. CSÁNK! !. 54., GYÖRHEY !!!. 98-99.. KOB!NY! !999b. 5!7. (!5 pontot ad). KUB!NY! 2000. 70. (javítja a 
pontszámot !6-ra), ENGHL 2002. Ü1S42 (4-cs mezőváros). KUB!NY! 2004a. 24. (!6  pont) Kishatvan esik Pest 
megyébe.

!452 (!). iatin

!. !4$2. október 2!. (in undecim mid. virg ). Dátum in Naghatwan -  egyezsegteve!
Stephanus Wracz ac Matheus Chepc dicti iudiccs ct universi civcs opidi Naghatwan vocati.
Függőpecsét. pecsét töredékévé!. DF 2 !0 7 !!. (Egri székeskápt.)/ 783: U 4!5 / 23 3 ! ! uo. máso!at is. A pecsét
kép: NÉMET! 2005. 26.

.trén ere : 2 bíró! Az esküdtet nem nevezik meg.

HEGYFALU (Vas m ) 3:7/6

Hegyta!u. !í
/wr..- (sárvári urad.) !390 !349; !498 Kanizsai
c. / .̂.
!:(0)
ü:(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. /Győr (vö. ORTVAY 322-323.)
V:(0)
V!: (0)
V!!:(0)
V!!!: (3) 6 irány: Csatád. Csepreg. Ká!. Kőszeg. Sárvár. Szombathc!y (GLASER !929. térk.. KmtNY! !989. 329..
!. kát. !c!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !549
Ó-Oí/..- CSÁNK! )!. 734., ENGHL 2002. ! VS!0! (6: ta!u)

!45(F !463 között (!). !atin

!.!  !450-!463 között) s. d.. Seriptum in Heg(á!w !evé! Sopronnak
Nos Andreas iudex ct iurati ccteriquc eives de Hegtabv címzett: \1agistro civium. iudicy. iuratis ceterisquc 
civibus Suproniensybus. dominis ipsorum honorandis detur.
Papíron, zárópecsét nyomává!. DF 204886. (Sopron dip!. 3343.) Kiad.: HÁZ! ü/6. !68 !69. (!52. sz.)

HEGYKŐ (Sopron m.) 2:7/5*

! tegykő.!!
(sárvári urad.) !3!7 !549: !3!3 1366 kirá!y: !366-!446 Kanizsai

r./;..-
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. Gvőr (soproni) (Vö. ORIVAY 3!9.. HÁZ! !939. 3.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!ü: (!) 2 irány: !iabót. Sopron
!X :(!) ! hetivásár(hétío) !262 (W !!S/20!0. !442.)
X: (0) !a!u
egyéb: CP !349. vám

CSÁNK!!!!. 6!0.. ENGHL 2002. !5SN40 (3: falu)
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!459(t). tatin

!. !459. augusztus 6. (Sixti et Agapiti mart ). Ex posscssionc Hcgkw misszitis
Ptebanus. iudcx. iurati ceteriquc poputi de Hcgkw / Ladistaus ptebanus de Hcgkw orator pro vobis -  cimzctt: Cp. 
prov. sapientis viris dominis magistro civium. iudicy, iuratis ceterisquc civibus civitatis Soproniensis dominis 
ipsorum ditcctis.
Papíron, záró gyúrúspccsét nyomává! és kütön papírcsíkon a ptébános áttat irt utóiratta!. !)E 203398. (Sopron 
dipt. t7 6 2 .) Kiad.: HAzt t/4. 373-374. (463. sz.)

HKJCE (Abaúj m.)___________________________________________________________________________ 2:7/5

Hcjcc, H
6//-/..- !2 6 !-t558- egri püspök
c.
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. tstván kir.) ! 332/37 /Eger (újvári tócsp., tbrrói kér.) (()R! VAY !63. Az ! .  sz. ptebániaadata 
ettöt éttér!)
V:(0)
V!:(0)
Vt!:(0)
Vttt: (2) 3 irány: Gönc. Göncruszka. Vizsoty (KtJBiNY! !999b. 5t6.. t. kát. tétm.)
!X: (0) nincs adat 
X: (0)
egyéb: GP !553: vám
/wJ.. CsÁNKt!. 208.. GYÓKH-Y !. 9 t.. KuBtNYt t999b. ENCHL 2002. t AJ34 (Hécc néven)

!5 !9 ( t) ,  tatin 
t (! )

L !5!9. s. d. -  adásvéte!
Nos cp. Et disc. Cives de Heychc videticct Georgius Wcrcs. Thomas Tóth. Martinus Bakssa. Matthias Tóth. 
Marcus mester. Gregorius Warga, Ctcmens wercs, Nichotaus Nadasdi. Stephanus Wcrcs.
Eredeti, pecsét nétküt. DE 2!78t7. (Bártía v. !t.. Középkori gy. 4892). Reg.: Gut.YÁs 2008a. t5. sz.

HÉTHÁRS (Siebentinden. Septemtitiae: Sáros m.)________________________________________________ 7:6/4

Lipany. SK
ó/r/..- (tarkói urad.) !3t5 (DL 64649) - t550: !498 Tárcái (Tarkői)
c.
t: ( ! )  a tarkói uradatom egyetten jctentös tetepütésc. birtokközpont: castcüum !457 (KOPPÁNY !999. !54.) 
B:(0)
!!!:(0)
tV: (0) ptéb. (Szt. Márton) !420 /Eger (sárosi főcsp.) (ORTVAY térk.. M! zo  2003. 259 260.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
Vttt: (2) 3 irány: Kisszcbcn, Patocsa, Szepesáratja (!. kát. fetm.) 
tX: ( t ) t hetivásár (szombat) !393 (Whtsz 20!0. !440.. DL 740.)
X: (3) oppidum t459-!477 (ExctiL 2002) 
egyéb: CP t550
/roJ.. CsÁNKt t. 286.. ENGtíL 2002.4SS!9 (4: mezőváros)

!4 2 !- !5 !8  (4). tatin. német (3 4.)
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!. !42!. szeptember 22. (!!. p. Mathcy). Dátum [...) tanúsítvány törvényes szüíetésrö!
Nos Nico!aus f. (iregorii iudex et iurati opidi Septcmpthy!ycnsis.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 2!2778. Bártüb' 97. Reg.: !vÁ\Yt: Bártía. !00.. reg.. Zs() VB!. !00L

2. !482. június !9. (!V. a. X mi!ia miütum). Dátum in opido Hethass !evé! Bárttanak; vegrendeieti ügy 
Augustinus viccarchidiaconus atque p!ebanus in üethaso neonon iudex ct iurati eives in eadem címzett: 
Famosis viris domino iudic: consuübus civitatis Barthííá. dominis ct táutoribus nobis píurimum honorandis. 
Papíron, zárópeesétte!. DF 2!4985. Bártía/' 2232. Reg.: ivÁNYt: Bártía.

3. !5 ! !. december 3. (am mitwoch vor Barbare). Gcgcben ... in Sibcn Linden tanúvaüomás 
r^'chtcr wnd roth dyser stat /rőt z\v Sibcn Linden.
Papíron, visz. szöveg a!á nyomott pecsétté! (a íe!véte!en a!ig !átszik). DF 2!7! !0. BártíW 4208. Reg.: !vÁNY): 
Bártía.

4. !5!8. május !0. ([montagj...vor unsers herren [Himmc!íahrt]). (...) !cvé! Epetjcsnck 
Rychter wnd hurger von Sybn Lyndn. ewr gutten günner zw aücn zc^cn.
Csonka, a íc!sö tc!éhen hiányzó papíron, szöveg a!á nyomott papíríctzctcs pecsétté!. DF 22957!. Eperjes/ 980. 
(IvÁNY!: Eperjes.)

H!BBE(Liptóm.)_________________ __________________________________________________________ 5:7/4

Hybc, SK
AAv..- (Üptóújvári urad.) !44! 4549: !265 !390 kiráiyi üt!u. !498 Szítpotyai
c. /?..-
!: (! )  birtokközpont (a üptóújvári uradatom egyete!n je!cntösebb te!epü!ése)
B:(0)
!!!: (0) p!éb. (Mindenszentek) !332 37 /Esztergom (zótyonii íöesp.. !iptói kér.) (ORt VAY 48-49.: !iptói íóesp.. de 
vö. EszKjkv bev. 38-4!.)
!V:(0)
V: (0)
V!:(0)
VB: (0)
VB!: (2) 3 irány: Fe!ka. Liptószcntmik!ós, Poprád(KL'B)NY) !999b. 5 !6 ..!. kát. tc!m.)
!X: (!) ! hetivásár (héttő): !26$ (nap né!kü!). !396 (utóbbi vásárcngodé!y: !)!- 27!895. Wütsz 20!0. !437.)
X: (! )!342: viüa (!. sz.). !423: civitas (ZsO X. 283.). !52!: oppidum (2. sz.) 
egyéb: CP ! 549
/rfM/. GYŐR! FY !V. 64.. ENGüL 2002. 5L P!! (4: mezőváros)

! 342-! 52! (2). !atin 
! (!.)

!. !342. június 23. (v/g. /oA. &//;/.). [kh. n.) aranybányászati cngcdé!y
Nos Christianus iudex. iurati ct univorsitas eivium de Gyba megerősítés: autcntico sigiüo nostro.
Bártyán. hát!apján pecsét nyomává!. !)L 65274 (Szcnt-tvány cs. !t.) Regeszta: .5-e/rr /vdw. 27. 38. sz. !8. 
száz:tdi máso!ata: Másotat. DF 27ó!63. (!B!StA Ung. A.).Speeia!ia 333 E 38 B 40.

2. !52!. március 22. (XXB. a. Annunc. B. Marié virg). !)atum in Gibis tanúsítvány
Nos iudex ac iurati totaque communitas opidi Gibis megerősítés: dedimus sigiüum nostrum imptieari scu
imponi.
Két újkori egyszerű máso!atban. DL 23527. (MKA NRA. !59-2L)

AAó.
!342.jún. 
!423. márc. e. 
!423. máre.

Krisztián (!. sz.)
üeke! Péter (ZsO X. 283. = DF 27!887.)
Neumann Mik!ós ((?) uo.. az ok!evé!bcn tisztség né!kü! emtitve)
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HODOS (Jákóhodos. Bihar m.)_________________________________________________________________ 6:6/6

Hodo$ (Jákóhodos). RO
/u /t;  !26H !5t2 hodosi Jakó: )5t2 4  5!5 Wcrböczi tstván. !5t5 (!5 t7 )-!566  Bajoni (J\KÓ !940. 259.. 
ttERPAY !9t6, !04/307. sz.). bajoni urad. !57t.
c.
t:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (titutusa nem ismert) /Várad (bihari focsp.) (ORT\ AY 53!.)
V: (0)
V!:(0)
V!t:(0)
V!!!. (2) 3 irány: Bihar. Szatárd. Széketyhid 
!X: (!) hetivásttr (szerda) !4!5 (ZsO. V. 430)
X: (3) oppidum !444 !47! (ENOüL 2002) 
egyéb: vám cs rév. CP !552: 27 porta (ENCEL 2002)
/ror/. CsÁNK!!. 6!0.. GYÖRP! Y !. 625.. JAKÓ !940. 259-260.. (KuB!NY! 2000 nem szerepet). ENOEL 2002. 
!B!57(6: fa!u)

!505 (!). tátin

!. !505. augusztus t(). (Laurencii. anno Domini t. 5. 5o). Datis de ttodos -  adásvétet
Dionisius Maior. Benedietus Bama iudiccs de ttodos cctcriquc civcs toannes Chewek. Nagy tosa. Emerieus
Maior. Demetrius Thot. Martinus Maior de cadcm- megerósites: sigitto nostri in ttodos consignatas.
Vizíottos papiron. szöveg atá nyomott természetes szinü ép pecsétté!, metynek fészekben ütő ábrája nem vehető 
ki. DE 82229. (Zichy cs. zsétyi)/ fasc. 2 t6  ct F. nr. 2.

kicsit nehézkes, a formuták nem gördütékenyek: a vevőnek adták ki az oktevetet

6/ró.
1505. aug. Nagy Dénes és Bama Benedek ( t .)

110DOS (Krassóhodos: Tcmes m.)___________________________________________________________  6:6/4

ttodo$( Krassóhodos). RO
kiráty !372 4 389. Losonci tstván !389-. Szeri Pósati !456c.-!47t. Gúti Ország !47! t498 k. és Nádasdi 

Ongor János (rész) t47t (CsÁNK! !!. t3.). Gersei Pető t506 (ENGEL 2002: a birtoktástörténet nem vág össze az 
oktevét kettezésévet);
r
t:(2)caste!!um !399 !506e.. tartozékokká! (KOPPÁNY !999. !54.)
!!:(0)
!!!:(0)
tV: (0) ptéb. (Szűz Mária) t379k. /Csanád (sebesi toesp.) (ENOEt. 2002, OR! v.\Y térk.)
V: (0)
Vt:(0)
Vtt:(0)
V!!!.(!)KumNY!2000. 70.
!X:(0)
X:(3)civitas !372. opp. t434-!47! (ENOEt. 2002) 
egyéb: vám és rév. CP !552: 27 porta (ENGEL 2002)
//-Oí/..- CSÁNK!!!. t3. (vár). !7.. 4 t.. KumNY! 2000. 70.. EN(üö. 2002. tTS!3 (4: mezőváros) 

t379-!380(t). tatin

!. !!379-!380]. s. d. [kh. n.) - tevét tötdesúrhoz
ttec universi vestre pauperes de ttodus et detenucys eiusdetn.
DL 47873. (Múz. törzsanyag. !897. év t3. sz.) Ford.: SzgyMtt !.. 283 284. (tetjes szövegben, tórditó fettünteté- 
sc nétküt). Ennek másodköztése: Levéttárak-kincstárak. 278 279 (! !9. sz.. Temeshódos néven)
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/á;y?;<í/yfKMt'A;. ..nem gyakorlott toüíorgató készítette" (Érszegi. Lcvéítárak-kincstárak 279.)

HO! JC S  (Nyitra m.) 8:6/4

Hoüé.SK
/w/..- (hoücsi umd.) !392 !$49 (ENGH. 2002): kirá!y: !299-!32! Csák Máté: !32!-!332 Cseh István (FÜGÉD! 
!977. !4!.): !332-!392 kirá!y: !392 !434StiboriciStibor: !439-!483 Sch!ick(S!ik): !489-!498-!549Cobor 
(ENGEL 2002) 
e-.
!:(2 )vár !265/!299-(FÜGÉD! !977. !4!. !20. sz . TELEK! V!/!.227.) 
ü :(0 )
!!!: (!) (lókharmincad !430-es évek (S)MON 2006. 8!8. !6. j. a pozsonyi toharmincadhoz tartozhatott.)
!V: (0) p!éb. (Szt. Márton) !3!5/!332 /Esztergom (sasvári toesp.) (EszKjkv bev. 38^4!.. MEZŐ 2003. 260.) 
V:(0)
V!:(0)
Vü: (0)
V!!!: (3) 5 irány: Hodonin !c!é Morvaország. Ma!acka. Ör és Sasvár. Pctcrtá!va. Szakotca (!. kát. !é!m.)
!X: (!) hetivásár !392 (ENGEL 2002)
X: (!) opp. !392-!489 (ENGEL 2002) 
egyéb: CP !$49: vám !498
noí/.. üíLEK! V!/!. 227.. GYŐRÉ! Y !V. 48! .. ENGEL 2002. 2NY2 (tc!epü!cs. 4: mezőváros: Fejéregyház. 
Weissenkirch néven is), !NY2 (vár. Újvár néven is)

!4$! (!). német (!.)

!. !45!. június !! . (V!. a. penthcc ). Dátum Ga!icz !evé! Sopronnak
Purgermeister. riehter und dér ratt zu Ga!icz ctc. címzett: Den ersanten. weisen burgermaister. richter und dem 
ratc zu Edenburgk. unsern übertt hem und gunnarn dentur.
!\tpiron. zö!d színű zárópeesétte!. DF 20284!. (Sopron D !206.) Kiad.: HÁZ! !/3. 32! 322. (378. sz.)

HOMOKKÁ (Zcmptén m )

Humenné. SK
/;/rr..-(homonnai urad ): !3!7-!373 Druget
r/y.. 6 ! /yon/oÁ rvr e/rértb e/Zenére ve/re/n / / g y t ' / e ^
!: (3) vár !449. !473 (csct)eg csak castcüum vagy íortaütium. KuBtNY! !99!. 227. 20!.j.. vő. KOPPÁNY !999.
!35.): Homonnaiak rezidenciája (KUB)NY! !99!. 2!8.. 226. !87.j.)
ü :(0 )
!!!: (!) ílókharmincad ( !498:34. C!H !. 6!2 6!3. kassai toharmincadhoz)
!V: (0) p!éb. (Szt. Péter) !332/!335 /Eger (zcmp!éni !ocsp. !é!ső kcr.) (()R!V\Y !9!.. M tzö 2003. 369.)
V: (2) ferences ko!. (Szűz Mária) (obsz.) !480/!488 !5!6/!53! (ENtíEL 2002. F. RoxtttÁNY! 2000. 3!.. ME/o 
2003.427.)
V!:(2) !2!b(KUB!NY! !97!,76.)
Vü: (0)
V)ü: (4) 7 irány: Hanustá!va. !,engyc!ország !é!é, Nagymihá!y, Szacsúron át (!á!szécs. Szinna. Sztropkó, 
Varannó (!. kát. tc!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (3)oppidum ! 479 ! 484 
egyéb. CP !349 (ENGEL 2002)
űoí/.. CsÁNK!!. 334. (vár). 337.. ENGEL 2002. !ZN! (4: mezőváros). KmtNY! 2004a. 24.

!49! (!), !atin

!. !49!. szeptember 2. (die ut sttpra). Civitatc ex Hontonna Nátafávi János nemes tanúkat áüít igaza bizonyí
tására: hata!maskodási ügy
Nos Petrus Hányás de Gregorius Czapka iudices necnon Ladis!aus Thorkos. Damianus, Va!entinus Nekas. 
Mathias Sekcrch. ! homas Sartor ac Petrus Sartor ctc. assessores iuratiquc cives sedis iudiciaric de Hontonna
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univcrsis ct singulis baronibus, primatibus. egregiis nobilihus. strcnuis. consultissimis. (ámosis circumspcctis 
etc. altcriusquc cutusvis status ct condicionis possessionatis hominibus ct honorcs quorumvis ofüciorum tcncium 
in ambitu rcgni Hungaric ubilibet conimorantibus -  megerősítés: sigillum nostnmi impressimus 
Papíron, szöveg alá nyomott pecsét (oltjával. Db 266330. (Nátaialusi cs., nátafalusi 3 69.) Az adatot C. Tóth 
Norbertnek köszönöm! (Az DL-DF-adatbázisban mint Zemplén megye kiadványa szerepeit.)

HOSSZÚM EKÖ (Máramaros m.) 6:6/3

Cámpulung !a Tisa. RO
6/r/.. (huszti urad.): 1353-1389k. király; !389k. !397 Bélteki Drágti. 1406 c.- király (MtHÁt.Y) t44. (8!. sz.): 
!406. dec. 7.) ill. királyné ( !498: Beatrix), 
c./?..- 
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (!) plébánosválasztási jog. p!éb. /Eger (máramarosi (besp.) (OR]VAY 202., KUB!NY! 2000. 70.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
Vili: (1)(KUB)\Y! 2000. 70.)
IX: (1) hetivásár (napja nem ismert) ! 329 (vásárengedély Huszt. Visk. Téesö. ! losszúmezö számára: F( JhR CD 
V!!!/3. 355.. Wh!SZ 20!0. !437.. KuB!NY! 2000. 70.)
X: (3) civitas (királyi) 1429. 1436 (1. határjárást adat): oppidum 1457-1549- 
cgyéb: határjárása 1436 (MmÁLY! 1900. 376. (222. sz.) toponimákkal). CP 1549: 63 porta 
/rat/. CsÁNK! 1. 443.. GYÖRFHY IV.. 123.. Bbt.AY 1943. KLBtNYt 2000. 70.. ENCKL 2002. 1MM11 (3: mezővá
ros)

1499 (1). latin

!. 1499. május 5. (111. p. D. Voccm iucunditatis). Datis in Hwzywmczew kövctvalló levél 
Nos iudex iurati^ ac universi hospites et inhabitatorcs oppidi Hwzywmczew in comitatu Maramorasicnsi - meg- 
erösités: evidenciám firmamque stabilitatem presentes litteras sigillo nostri oppidi consignatas eisdem Valentino 
Fabyan ct ' Laurcneio Pál duximus coneedentcs.
Elpusztult, csak mikrofilmen maradt meg. Papíron: a nyilvántartás szerint hátlapra nyomott pecséttel, a (elvéte
len inkább szöveg alá nyomott pecsét (oltja és a szöveg közepén az összehajtáskor keletkezett rajzolata látszik.
DF 247927. (Biblioteca a Filialei Din Cluj Acadcmici RR Székely Nemzeti Múzeum: Barabás Samu gyűjte
ményének elpusztult okleveleiről készült mikrofilmek)/ 76. [A hátoldalról nincs (elvétel.)

.tje/Tó-jí-/. nem derül ki. viszont jó példa a kövctküldésre. Érdekes a kalugyer Illéssel való per. Ortográfia: a -que 
tapadószócskát mindenütt különirja.

/u;ó.
1457. nov. Deák Miklós (iuratus iudex. MiHALY! 1900.402 -)04. (236. sz.))
1499. máj. Fábián Bálint

exMí/;.'
1499. máj. Pál Lőrinc

HOSSZÚRÉT (Dluha Luka. Cömör m.)_________________________________________________________ 2:7/6

Muránska Dlhá Lúka (Murányhoszúrét). SK
/?/;v.. jo!svai (murányi) urad. 1427-1573.. 1453: Jolsva tartozéka (CsÁNK! 1. 137.. DL 14628.)

!:(0)

^javítva egykorúlag iuratus alakról.
' '  utána kihúzva: pro
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ü:(0)
!!!:(0)
!V: (0)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Murány. Nagyröce, Muránytchotán át Tiszotc (!!. kát. !é!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !550CP !549

CSÁNK! !. !37.. ENGBL 2002. 4CM! (6: fa!u)

!523 (!),!atin

!. !523. s. d.. Datc ex pago Diuha Unka ct domo iudicis tanúsítvány
!udex et iurati cives D!uha Uuka. tanquam dominis charissimis címzett: Pmd. dominis iudici et iuratis civitatis 
Sczemnycz tanquam dominis charissimis detur.
Papíron, zárópccséttc!. DF 235249. (Selmecbánya város !t., Setemcbánya város tanácsa.... 2-549.)

HUNYAD (Hunyad m.) !7:4/4

Huncdoara. RO
(hunyadi urad.): ! 409-ig kirá!y: !409-!458 Hunyadi: !458-!482 kirá!y: !482-!504 Corvin János (közben 

zá!ogbirtokosok !494 !504 Kinizsi Pá! és Magyar Hcnigna. továbbzá!ogositássa! tbrmáüsan Bakócz tamás, 
ténylegesen Bik!i (íyörgy hunyadi vámagy): ! 503-! 309 Frangepán Beatrix. !309-!33! Brandenburgi (jyörgy 
(!53!: BORSA !964Í 23.) 1534: János kirá!y(F!JhRCDX!.307.)
c. ^.r
!: (4) Hunyadiak rezidenciája (KtBtNYt !99!,2 !8 .. 226. !88.j.): vár !364e7!446- (CSÁNK! V. 6-7. 46-5!., 
FÜGHDt !977. !44. !27. sz.. K.\Rí ZAG-SZAttó 20!0. 386-388.). a !5. sz. közepétö! toispánságga! egybekötve és 
districtus központja (CsÁNK! V. 5!.. 248.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (2) tocspcresség, p!éb. (Szt. Péter és Pá!) !332. !450 /Erdé!y (hunyadi toesp.) (EO !!. ! !03-! !04.. térk..
M! Zó 2003. 388.), esperes (CSÁNK! V. 6!.)
V: (2) tércnces ko!. (Szűz Mária) (obsz.) !463-!550 ( !436 c!ött a!apitják. eredetüeg ágostonos: RüSZ-FoCiARAS! 
200!. 3! .. F. ROMHÁNY! 2000. !4. Bojtor néven. Mt zó 2003. 475.. építése !463. ápr.: DL !3836.): kápotna 
(Keresztek Szt. János) !450 (vár)(MhZÓ 2003. !4L). várkápoina (Szűz Mária) !443 (Mt zó  2003. 473.. EN1Z 
!996. 499.)
V!: (!) 3 !o (RÜSZ-FOGARAS! !999. 20.)
V!!:(0)
V!B: (4) 7 irány: Déva. az Erdélyi Vaskapu-hágón át Karánscbcs (Hátszeg érintése nétkü!). Hátszeg. Jó!o (Dob
ra. Déva és Vecc! érintése né!kü!) és tovább Morzsina !é!é. Marosiüyc (!)éva és Vcce! érintése né!kü!). Piskin át 
Szászváros. Vcce! (Déva érintése né!kü!) (!. kát !é!m.)
!X: (!) ! hetivásár (kedd) !473 (Wt tsz 20!0. !435.. DL 28309.). ! sokadatom (cm!. (lYőRt hY !!!. 287.: nem 
számitottam pontnak.)
X: (3) oppidum !4!5-!534 (CsÁNKt V. 60.. ENGt-t. 2002: Rüsz-FOGARASt !999. !4.. 2 pont) 
egyéb: sáncvár !!. sz. !3. sz. (Ó-Hunyadvár) (K.\Rt z.\(T SZABÓ 20!0. 388 389 ): vámmentesség !480 (D! 
36633. CsÁNKt V. 60. EKjkv. 55. (!04. sz.). vám (a várhoz tart. DL 37794. (és DL 3779!.!!. U!ász!ó adomány- 
!evc!c, kiad. PATAK) !973. !32 !38,cbbö! !33.)
óo(/. CSÁNK! V. 46-5!.. 60^!..CYÖRhTY !!!. !43.. P.ATAKt !973. ENTZ !996. 498 500.. RÜSZ-F(X!ARAS!
!999. 200!. ENGKL2002. !HD44 (vár). 2HD44 (4: mezőváros)

!526(!). tátin

!. !526. ápriüs 6. (V!. p. Rcsurrcctionis). Dátum in dicto oppido Hunyad adásvéte!
!.adis!aus Cheztho iudex ceteriquc iurati cives oppidi ! tunyad
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes színű pecsét töredékévé!. A pecsétkép tatán két egymás !o!ött áüó bc- 
hajütott kar. A körirat nem otvasható. DL 47659. (Múz. törzsanyag. Só!yom-Fckctc Ferenc gyűjt.. !888. év !8. 
sz.)

94



*2. (528. január 4. (S. a. Epiph.). Ex oppido vcstrc iüustrissimc doniinacionis Hwnyad teve! (Ö!dcsúrhoz 
Eiusdem vcstrc iHustrissime doniinacionis tlde!es paupcrcs, iudex. iurati ccterique civcs ac universitas inco!aruni 
oppidi Hwnyadiensis
Hártyán, háttapra nyomott (zárópccséttc!). Kiad.: PATAK! (973. (89-(92. (57. sx.) StA Nümberg. Brandenburger 
Literahen ! 225/6.

*3. !528. január 9. teve! ÍÖ!desúmak
universi paupcrcs. iobagioncs in pertinentiis interioribus castri sui Hwjnyad] rcsidcntcs.
Kiad. PATAK) (973. (93 (94. (59. sx ).

.sjc/Tcrc/: iurati civcs. számuk nem ismert.

ó/ró.
(480. ápr. 25. Chesta László (DL 29849. VaKoniása szerint (5 évig őrzött bizonyos ok!cvc!ckct)
! 506. dcc. 24. Zsigniond Anta! (Anthonius Signiond. DL 30970.)''
! 526. ápr. 6. Chezto Lász(ó ( ! )

HÚSZ! (Máramaros m.) ! 6:4/3*

XyeT. UA
6/r/.. (huszti urad.): !353-!392-ig kiráty: (392 !397 Béheki Drágd (honor?). !406c.- kindy (MtnÁLY! (44.
(8(. sz.): (406. dcc. 7.) i((. királyné ((498: Beatrix).

!: (2) vár (353c.- (PüGHDt (977. (44. (28. sz.): urada!nii központ 
!L(0)
!!(: (5) sókamaraispáni székhety
(V: (() p!ébátiosvá(asztási jog: p(cb. (Szt. Erzsébet. (. Sxö!ös (. ((. tétet) /Eger (máramarosi töcsp.) Szt. Kata(in- 
o(tár ((. Szötös (.. (0. tétet). Szt. Mihály kápolna: Sxö!ös !. ((.: /n
//urz/; í/J/ív/tvs ccc/c.s/c J/vc /t/Mí/MM (OK ) VAY 202.. Muzó 2003. 76-77.)
V:
V!:
V((:
V!!!:(4)(Km!NY!2000. 7(.)
(X: (() hetivásár (napja nem ismert) (329 (vásárengedéty ((uszt. Visk, TéesÖ. ((osszúmezö számára: PHJFR CD 
V!!!/3. 355.. Wtüsz 20(0. (437.. KuutNYt 2000. 7(.)
X: (3)civitas(kirá(yi) (329:oppidum (392-(549
egyéb: CP (549. Simon ptebanus de Huzth vicariusquc térre Maramorosiensis in spirituaübus generális (450 
(Mihá(yi (900. 344- 345. (203. sz.) iktatóparancs): vámmentesség (CSÁNK!!. 445.)
/;w /. CSÁNK!!. 444. (vár). 445., GYöRfFY (V. (23.. BüLAY (943. KuB!NY! 2000. 7(.. ENGFt. 2002. 2MM( (3: 
mezóváros). KLBtNY! 2004a. 24.

(478 (504(3). (atin

!. (478. jú!ius 6. (oct. Petri et Pau(i ((eria !!]). Dátum in dicta Hwzth örökségmegosztás 
Nos Michae! Zabo iudex de Hwzth iuratique et universi civcs de cadcnt Hwzth.
Szakadozott papíron, szöveg a(á nyomott természetes színű pecsét töredékévé!. DL 70984. (Perényi cs.)/ 373. 
Reg.: /W é/rn 276-277 (578. sz.) egész bő szöveg! Háto!da(a papírra! ragasztott, amin XV!!!. századi magyar 
szöveg.

2. (480. jú!ius 25. (in (acobi ap. [(eria !!!]). [kh. n.j - kiegyezés matoműgyben (ctóvéteü jog)
Nos Urbánus iudex ac iurati civcs nccnon viginti quatuor sencs de Hwzth.
Papíron, szöveg a(á nyomott pecsét !b!tjáva( és jobbra (cnyotnati rajzo!atáva(. DE 285466. (Lánczy cs.) (A hát- 
!apró( nem kcszü!t (c( vétet.) A kéz az chixóévc! nem egyező.

3. !504. január 30. (!!!. p. Convers. Pau(i). Dátum in Hwzth bcvaüás vérdij ügyben
Emcricus Thanias iudex cctcriquc iurati et universi civcs de Hwzth megerősítés: sigiHo nostro impressaruni 
niediantc.

Cregorius Wayda és (ohannes Bw^a civcsekke! birótárs a hunyadi vámagy mint ispán á!ta! tartott tör\ényszé- 
kcn.
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Papíron, szöveg aiá nyomott természetes szinti pecsét (oitjávai és kis töredékévei. jobbra ienyomati rajzoiatávai. 
DL 2!247. (NKA NRA)/ (asc. !560. nr. 32.

ybr;n<7/yeíO'eA. szöveg aiá nyomott pecsét. Az i. és 2. kézírása nem ugyanaz.

A-crvc-f/. esküdtek száma nem derű! ki. de 24 öreg (küisö tanács, konzuiok) van! (2.)

ó/ró.
!478.júi. Szabó M ihá!y(i.)
!480.júi. Orbán (2.)
!304.jan. Tamás !mre(3.)
Í304. máj. i4. Tamás imre (..Thontas Emcrici * -Pctrovay Í909. 5!4.)

tGAL (Somogy m.)__________________________________________________________________________ ! !:5/4

iga!. H
óór.. i 280 i507 nyuiakszigeti (domonkos) apácák; i 536 Török Báiint
c. /x.
!:(i)ofTiciáiis,castc!ium !5!0e.(KOPPÁNY !999. !53 !56.) 
ü :(0 )
!!!:(())
!V: (0) piéb. (Szt. György) !3!2 / Veszprém (somogyi ioesp.) (OmvAY 304.. Mt zó 2003. 99.). aicspercs a pié- 
bános !462 (!. sz.)
V: (2) (érences kői. (Szűz Mária) (obsz.) Í434/Í452 !464 (F. RoMHANYt 2000. 3! 32.. a mezőváros körüii 
erdőben voit) (MhZÓ 2003. 427.)
Vi: (0)
V!!:(0)
VB!: (2)4 irány: iionnya. Koppány. Szakcs. Vásárosmcmyc (GLASPK Í929. térk.. !. kát. (cim.)
!X: (3) 2 sokadaiom. !: (Szentháromság vasárnapja) Í462 (vásárengedéiy: DL !5759. W ttsz 20Í0. i44i.). 2: 
(Szt. Miháiy: szept. 29.) !462 (uo.)
X: (3) oppidum !448 -Í307 (Cs.ÁNK! ü. 578.) 
egyéb: CP !536

CsÁ\Kt !i. 378.. Kt B!\Y) !989. EN(H:t 2002. ÍSM42 (4: mezőváros)

!462-!478(2). iatin

!. !462. június !8. (Vi. p. corp. Christi). i)atum in iga! missziiis. nyugta
Grcgorius de igái viccarchidiaconus ac Anthonius de Raxi ecciesiarum piebani ac universi cives de predicta igái 
Papíron, szöveg aiá nyomott három barna színű gyürűspecséttei. DL !5743. (MKA Acta Paui.) i'OSON 62 54.

2. !478. március 8. (D. iudica). Ex igái missziiis (margitszigeti apácáknak)
Bamabas Kaptas. Stephanus Kaiamaret ittdex. iurati hospites de iga! vcstri (Ideics.
Újkor: egyszerű másoiat. DL 32729. (MKA Acta ccc!.)/ POSON 62 59.

!GLÓ (Nova Viiia; Szepes m.) !9:4/4

SpiSská Nová Vés. SK 
óó r.. iengye! záiogban

!: (2) birtokigazgatási központ 
B:(0)
!B:(0)
ÍV: ( i ) cxempt piéb. (Szűz Mária) Í332 (Mnző 2003. 427.) Esztergom (exempt) Í464 (GÁK!X)NYt !933. Í67.. 
MREV !B. !73. (CCLXXXÜL sz.): ..de Nova viiia" aiakban.)
V: (2) (érences kői. (konv.) !3!6- !433 (ENüMt 2002. F. RoMH.WYt 2000. 32.): ispotáiy (Kt mNYt i999a. 263.) 
V(:(0)
VB: (0) szabó céh Í330 (S/ÁmcZKY !!. 266. Céhkataszter ii. 268 269.)
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V!!!: (6) H irány: Csütönökhe!y. Dobsina. !üésfá!va. Káposztafatva. Lőcse. Svedtér. Szcpcso!aszi,
Wagendrüssze! (!. kát. fe!m.). árumcgáüitó jog !43$ (SÓLYOM !933. !53.)
!X; (4) 2 hetivásár. !: (szombat) !380 (vásárcngcdé!y: W nsz 20!0. !444.) 2: (hétfő) !4!9. !422. !5!9 (WG)SZ 
20!0. !40 !..44 .j.. !444. !4!9: ZsO Vü. 309. f422: WDNGt.T !940. !30. sz. a!apján.). 3sokada!om. !:(Nagy- 
botdogasszony: aug. !3.) !408. !4!2 (!408: vásárengedefy: DF 280780. WGtsz 20!0. !444. !4!2: szintén vásár- 
engedé!y ugyanarra: ZsO !!!. 2640 ). 2. és 3.: (Laetarc vasárnap. Szt. Márton: nov. !!) !433 (mindkettő vásárcn- 
gcdéiyc: Fejér Cí) X/7. 669. Wmsz 20!0. uo.)
X: (4) civitas (kirátyi. szepesi város, bányváros). !4!2: viüa (ZsO ÜL 2897.)
egyéb: !433 kivá!tság!eveé! (FGJGR CD X/7. 667.) A hét ícisö-magyarországi bányaváros tagja. 7. hc!ycn 
(WGNZGL !880. 99.)
/Wí7..- CsÁNK)!. 23!.. WhNZLL !880.97 98. ENCGL 2002. !SZP36 (4: mezőváros: névváhozat: Ncudorf)

!479-! 324 (2). !atin. német (2.)

!. !479. jútius 28. (!V. a. Vincu!a Petri). Dátum in Nova viüa !evé! Bánfának (tanúsitvány)
Nos iudex et iurati ac tota communitas in Nova viüa / !udex ac iurati ct tota communitas in Nova viüa. vcstri 
Mde!cs omni temporc címzett: Cp. viris ac dominis in Bartpha nobis honorandis.Papíron, zárópecsétte!. DF 
2! 4843. Bánfa/ 2093. !v.\NY): Bártfá.

2. !524. március 30. (am mitwoch noch Ostem). Cégében in Ncwndorff !cvé! Bánfához: adósságügy 
Richter unnd rothmann ym Ncwndorff.
Papíron, zárópecsétte!. DF 2!822!. Bánfa/ 3287. !v.\NY): Bánfa.

'Mt'g/t'Ktrég. ídésnap: szerda. Városkönyv: DF 279554. Kiad.: W'GtNGLt !940.

!LLÉSFALVA (Spemdorf: Szcpes ni.)__________________________________________________________ 9:6/4

ÜiaSovcc. SK
!! város (szcpcsvári urad.) !549-ig: !498 Szapo!yai !stván

c./A-
! : (0)
ü:(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. !332 /Esztergom (szepesi prép.) (vö. OR)VAY térk.)
V: (2) domonkos ko!. !266-!569 (ENCGL 2002)
V!:(0)
V ü:(0)
V!ü: (2) 4 irány: Csütönökhc!y. !g!ó. Káposzta!á!va. Lőcse (!. kát. (c!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (5) civitas (bányaváros)
egyéb: C P ! 549
ó w /; CSÁNK) !. 254. (Spemdorf). ENCGL 2002. 2SZP42 (4: mezőváros)

!467 (!). német (!.)

!. !467. s. d.
Wir Caspar Bér auf dy ezeyt richter zu Spcmdorff mitsampt den gesworn purgem üannes Schreyber. Cregers 
Peter und Va!ten Bér. Anthi! und dy gancze gemen címzett: unser dorff zygi!.
Papíron, szöveg atá nyomott papírfe!zetcs pecsétté!. DF 280844. !g!ó/ 78. !48!-es átirata: !g!ó/ 86 (DF 280853.) 
Reg.: !üésy: /g/ó 30-3!.

!XDKNC (A!só- azaz Nagyizdenc: Körös m.)____________________________________________________ !2:5/4

Zdenci (Ve!iki Zdenci). HR
/urr..' (izdenci urad.) !493 !3!7: !306 !493 Pok nb. Mcggycsi (!zdenci. Móroc): !493 !326 Bátori
c. /x;
!: (2) vár. binokközpont
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!!:(0)
!t!:(0)
!V; (0) p!éb. (Szűz Mária !334. !497: Mindenszentek 130!) !334-!3 !7  Zágráb (csázmai prép.. gvcScai kér. 
azaz gvcscai tbcsp.) (ORTVAY 753.. CsÁ\K) !893, 82-83.. DoúKAL !956. !98.. Mnzö 2003. 400.. 287. tévesen 
Szt. Miháty is). A te!sö- vagy kisizdcnci p!éb. (Szűz Mária) !334- !5!7 /Zágráb (csázmai prép.. gvcScai kér. 
azaz gvcscai tőesp.) (ORTVAY 753.. Dót KAE !956. !98.. Mt zo  2003.4!9.)
V: (0)
V !;(!) !0tő(KLB!NY! !97!.76.)
Vü: (0)
V!ü: (2) 3 irány: Hévíz és Csütörtökhe!y, Szentpá). Vasmcgycricsc (L)PSZKY. CSÁNK! !893. térk.. ENOEt. 2002) 
!X: (4) hetivásár !.(kedd) !338 (WE!SZ 20!2. !48.)és !4!4(ZsO  !V. 274!.). 2. (péntek) !468(W Etsz20!2.
!48. = DL !0700L. háttap). sokada!om !. (Kisasszony: szept. 8.) !474 és !494 (W nsz 20!2. !48. = DL 103762. 
és ). 2. (Szt. György: ápr. 24.) !500 (W)JSZ 20!2. uo. = DL !0!28!.)
X:(3)oppidum !447 !5!7 (Énem. 2002, je!zctné!kü!; !474: DL 103762.. !495: ADAMÍEK-KAMPUS !976. !2.. 
!507: uo. 3!.)
egyéb: CP !495 (At)AMtfEK- K\MPL$ !976. !2.). CP !507 (uo. 3!.): 60^76 (provincia) Rist. Kisizdcnccn: CP 
!495 (At)AM(i K KA\!PU$ !976. !2.), CP !507 (uo. 3!.): !6 tust
/7-oJ.; CsÁKKi !893. Dtx KAL !956, !98..Com. Cris. 263.. ENOEL 2002. !KÖ35 (tc!cpü!és: 4: mezőváros: Zdenc. 
A!sóizdcnc. Hizdcnc. Mindszent néven is) 6KÖ55 (vár). Kisizdcnc: 2KÖ33 (4: mezőváros: Zdenc. Fc!sőzdenc 
néven is)

!492-!323 (2). !atin

!. !492. február 9. (V. a Sco!asticc). Datis in so!ito consistorio nostro civüi -  nyugta
Petrrts Magnus iudex. Mathias Stumbeeh. Georgius Wragowych. a!ter Georgius Thomasynowych ct Petrus
Lopothych iurati cctcrique universi et euncti eives ct hospites opidi Alsozdencz megerösités: sigiüo nostre
communitatis.
!-écbehajtott papíron, szöveg a!á nyomott zü!d pecsétté!, aminek pecsétképc kaputomyos vár. DL 1979!. (MKA 
NRA)/ !7!2 !5. Reg.: KtJBtNY! 200!a. 49.. PttROVtcs 200!, !79.

2. !523. november 5. (V., in Emcrici). Ex Ysdcneh !evé! tanúvaüomásró! Zágráb kápta!ani tötdesurainak 
Henedictus iudex de Ysdcneh v. [... in] omnibus subditus eimzctt: Vcncrabiübus dominis eapitu!anensibus 
Zagrabiensibus. dominis nostris eoníldentibus cctcraquc (?) e t ... (a címzés többi része nem tátszik).
Lyukas és szakadozott, hiányos papíron, a pccsétc!és módja a restaurátás miatt nem látszik. v!sz. zárópccséttc!. 
DE 257!90. (Zágrábi kápt.)/ !! !  27

JÁSZÓ (Abaúj m .) _________________________________________________________________________ !3:5/4

Jasov, SK
!234-!553 jászói prép.

c.p..
!: (!) birtokigazgatást központ
!!: (2) hite!cshc!y X!!!. sz. közepe !550 (F. RoxtuÁNY! 2000. 33.)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mihá!y) !243H295 Esztergom (tornai Riesp.) iü. Eger (újvári tőcsp.) (OR! VAY 47.. 77!. A 
tizedjegyzék csak a prépostságot em!.. p!éb: AO !. 342. MEZŐ 2003. 288.)
V: (1) premontrei prép. (Keresztelő Szt. János) !220/!230 !553 (F. ROMHÁKYi 2000. 33.. MEZŐ 2003. !34.) 
exempt !464(MREV!Ü. !73. (CCLXXX!!!.sz ). !629-benexemptkéntem!. (JÁRtX)NY) !933. !80.)
V!: (0)
V!!:(0)
V!ü: (2) 3 irány: Kassa. Szcpsi. Szomo!nok (Kt.Bt\Y! !999b, 5 !6 ..!. kát. te!m.)
!X: (3) hetivásár (héttő) !243. !473 ( !243: vásárengedé!y: FEJÉR CD X 2. !95.. W ttsz 20!0. !427.. KUBtNY! 
!999b. 3! L 4!.j. tévesen kedd): sokadatom !394 (Kér. Szt. Jánosszü!.: jón. 24.. Wt tsz 20!0. !427.. Ktm \Yt 
!999b. 5!5. 47.j. szerint időpontját nem ismeri)
X: (4) oppidum !482: többször cmütik oppidumnak (KUB)\Y) !999b, 3!6.). a hét tc!ső-magyarországi bányavá
ros tagja. 4. hc!ycn (WENZEL !880. 98.)
egyéb: CP !553: vám !423: bányaengedéty és kiváltságok !243. !255. !364. !436 (FEJÉR ( ! )  !V/L 306.. !V/2. 
299.. X/7. 754.)
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„vx/..- CSÁNK!!. !98-!99.. GYÖRFPY !. 96.. WtNZEL !880. 88-90.. KuBtNYt !999b. 5!6.. ENGHL 2002. ! AJ! 
(tc!epü!és. 4: mezőváros) 2AJ! (ko!ostor)

!4!6 (!). tatin

!. !4!6. december 27. (Dátum in festő [!ohanni] apostoü et cwangcüstc.) özvegyasszony a tbtdesurának aján
dékozza a házát, citartási szcrződésle!c
Nos Va!cntinus iudex [...] Fychker. Andreas Khuny!, Kwthnar. tohannes Srcybcr. Petrus Parvus. Nicotaus dictus 
( hahwzta. !acobus Seybe!. Frank íHius [Séd...] et Nicotaus Grunktc iurati civcs de opido Jaxow.
Hártyán, szöveg atá nyomott pecsétté!. DF 23286!. Jászói prép./ 9$. ZsO V. 2332.

JASXTRKBARSZKA (Zágráb m )______________ ______________________________________________ ^:6/3

Jastrebarsko. HR
6/rr..- !283-!338 Babonics: !338-!373/!389kirá!y. !373-!42! Lipovcci(Surdis) iü. !389-Bemardi Ferenc 
(Lipovec tartozéka). !42!(29)-!436 Szomszédvári Tót; !437 !479 Frangepán Márton (mindkettő a flúsitott 
Lipovcci Bona kezévé! nyerte c!. KOPPÁNY !999. !58., SZAHO !920. 34.); !489/90 !302 (  orv in: !302-!5!7/!9 
Gersci Pető; !3!9 !530 Erdödy (KOPPÁNY !999. !38-!39.. ENGKL2002. s. v. !ZB59)
c.
!: (2) vár !4!7 e.. i!!. új !483-!489 köziét épü!t. !302-ben Corvin tebontja, újat épit. !524: castrum (KOPPÁNY 
!999. !58-!39.. !320: castrum: SZABÓ !920. 34.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mik!ós) !334 !5!3 /Zágráb (goricai (oesp.) (OR1AAY 75!.) ?<-* !346: Szcnt!é!ek (!. sz.)
V: (0)
V!:(0)
VB: (0)
V!!!: (3) 5 irány: Dubovac. Jamnica. ()za!j. Szamobor. Szomszedváron át Zágráb (('ORALtC !997. térk. !. !..!!.
!.. HPSZKY. ENCEL 2002)
!X :(!) ! hetivásár !257(WHSZ 20!2. !72.)
X: (3) oppidum !437 !507 (!507: ADAMfTK KAMPU$ !976. 22.)
egyéb: CP !507 (At)AM(EK-KA.V!PU$ !976. 22.): 26+37 (üst: CP !3!7 (uo. 87.): 82+! !3 !ust; !257: !V. Béhátó! 
kivá!tság!cvc!ct kap
r/w/.. Com. Zagr. !. !5!.. ENGPL 2002. !ZB60 (3: mezőváros)

!346(!). !atin

!. !346. április 11. (! ! .  mensis Apriüs), Dátum in oppido nostro Jazterbarzka csoportos adományozás 
Stephanus Matkov iudex et tota communitas opidi Jasterbarzka megerősítés: sigiüo nostro pendenti 
jegyző: Stanis!aus Gerdinich preláti oppidi iuratus nótárius manu propria.
Átírta Janus Garmachik jasztrebarszkai biró !725. aug. !9-i horvát nye!vú ok!eve!ében. ez utóbbi egyszerű má- 
sotatban. DF 230401. (Horvát Akad.)/4 30. Az oppidum szó korai használata kissé gyanús. Reg. !spravc 53!. sz. 
Eredetije tatán az Erdödy cs. ga!góci !cvé!tárában (HHStA).

.\ren-erer.' !5!7 (adójegyzékben. ADAVtÚK Kwn'Uá !976. 87.): Jasztrebarszka. Lipovec és a Petö-birtok többi 
tartozékain 4 biró. 4 prcconcs. 4 vajda. 4 vigüatorcs

JK KELFALVA (Jeketsdorf: Szepes m.)_________________________________________________________ 2:7/6

Jak!ovce. SK 
/wí..' !549 JekcHálusi

!:(0)
B:(0)
!B:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Anta!) !332/37 /Esztergom (szepesi prép.) (OR1VAY 37.. Mt zo  2003. 49.)
V:(0)
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V!:(0)
VB:(0)
VB!: (2) 4 irány: (iö!nicbánya. Kassa. Richnyó. Szentkcrcszt (!. kát. fc!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !349: Götnic joga szerint ét (WhNXPt. !880. 77.)

CSÁNK!!. 239.. ENÜHL 2002. !SXP62 (6: falu: Jekc!fa!u)

!5!4 (!), német (!.)

!. !5!4. május 7. (am abent Stanis!ai). Gcbcnn in Jccketsdorf !cvé! Bánfának: adósságtigy
Richter und dér gancze roth ezu Jcckc!sdorff címzett: Dcnn namhafiigen unnd wcyszenn hemn richtcr und
bürger der stadt Banwct wnszern tybenn hemn.
Papiron. ztirópecsétte!. DF 2! 7333. Bánfa/ 442!.

JOLSVA (Gömör m.)________________________________________________________________________ ! 2:5/4

Jetsava. SK
Á//7.; (murányi urad.): !327 !427 Rátét nb. Jotsvai (kihatnak): t435 !469 vámosi Bebck (Perényiekke! per 
1435-!439. !453. a csatád kihat): !470 !526Szapo!yai: t549 Basó(Kot.LM.ANN2003, 62 63.)
c. /x;
!: (2) vár !327/t42! t433/35 (FÜOPO! !977. t46. !34. sz./T).). újabb castcüum !435 (KOPPÁNY !999. !60.)és 
kisebb birtokigazgatási központ (CSÁNK! t. !23 !26. KoLLMANN 2003. 66. 3 pontot ad. de ez nem indokotható 
tetjesen. bár kétségteten. hogy Jotsva a középkor végen a murányi uradatom tegjetentösebb te!epü!ése.)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (!) p!éb. (Szt. Tamás) (OKTVAY 42.. Chizsnyóa!att) KoLLMANN 2003. 64.: tizedprivitégium 
V:(0)
V!:(0)
VB: (0) kovács céh !5X4 (SXADPX XKY !!. 268.)
V!!!: (3) 6 irány: Csetnek. Dobsina. Gömör, Nagyröcén át Murány. Pe!sőc. Tiszotcon át Brcznóbánya (!. kát. 
)e!m.: Kot t.MANN 2003. 66. tévesen 6 pontot ad. vtsz. a 6 iránynak mcgfc!etöen.)
tX:(3) ! hetivásár (kedd) t425. t430(!425:Z s()X B .640. = DL Ü678., !430:Wh!SZ 20!0, !433., DL !6733. 
KoLLMANN 2003. 62. szerint !427.), ! sokadatom !467 (DL !6807. CSÁNK! t. !28., És BÁr SKA! t965. 7!. az 
oktevétben szereptö /é/wn kifejezést sokadatomnak értik, ez KOLLMANN 2003. 64. 350. j. szerint indo-
kotattan. A tetepütés ! 35!-ben !. Ferdinándtó! Kér. Szt. János. !ttcs és Szt. Erzsébet napjára kapott sokadatom- 
tartási jogot. !LA !!. 458. !! . j.)
X:(3)oppidum !435-!469. !302, !3 ! t,  !323 (C'sÁNK!!. !28.. KOLLMANN 2003.63. 338. j.) 
egyéb: !427: !55 porta (a megye mezővárosai között a tcgnépcsebb). CP !549: 4 W90 porta és te!ek 
/w J.. CSÁNK!!. !25-!26. (vár). !28.. GYÖKPPY !!. 5!3.. KOPPÁNY !999. !60.. EN(Hü 2002, t5GM! (4: mezővá
ros. !tsva néven is). KOLL\)ANN 2003. 60 66. ( !4 pont)

!5 ü  (!). !atin

!. !5 ! !. március !6. (D. a. Gerdrudis), !)atis de Jo!sua misszitis (arrestatio)
tudex. iurati civcs opidi Joisua címzett: Prűd. ac cp. dominis civibus civitatis Keszmarkgt. dominis et vicinis 
nostris observandis.
Papíron?, gyűrűs zárópecsétte). DE 28!680. (OA Stam Lubovúa. Késmárk város, akták. !5. sz.) Reg. Kon MANN 
2003. 63.

KAKOXYA (Somogy m.) 3:7/5

puszta Bctczna terütetén (ma Zata megye). H
éév..- !463 t495 Zichy (!463. márc. Z/í/n- X. 260 263. )94-t95. sz.: !464. febr. Z/r/n X. 287 288. 2t3. sz.: 
t463. ápr. Szerdahetyiekke! pereskednek. Z/<7n- X. 335 337. 238. sz.: !47L márc. t5. Zichy Bcncdckné végren- 
dc!etében a kakonyai vámot fiának. Zichy Benedeknek hagyja. X/<7a XB. 295. 240. sz.): !498 !506 Batthyány: 
t336 Kecskés (EN(Hü. 2002)
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c. /A.-
!: (!) a!sóbb birtokközpont
ü : ( 0 )
m :(0)
!V: (0) p!éb. !332/37 /Veszprém (segcsdi töesp.) (Ortvay !99.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Csurgó. Fc!sözákány. Kanizsa (CLASER !929. térk.. KUBtNY) !989. 329..!. kát. tc!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (0)
egyéb: CP !536. révvám !47! (Z/c/a- X. 335-337. 238. sz.)
/rőt/. CSÁNK)!!. 6!6.. 646 647. (Szenttrinitás a!att is). ENGKt. 2002. !SM!49 (5: ht!u)

!493(!). tátin

!. !495. s. d.. Dátum in Kacania -  kérvény toidcsúrhoz
(iregorius iudex ac a!ii '  iobagiones ad serxieium vestre e. d. cimzett: Egrcgio viro d. Bcncdicto de Zichy, 
domino nostro muitum düecto.
Papiron. háttapján zárópecsét tohjáva!. DL !04856. (Zichy cs. zsé!yi, jc!zct nétküt). (Tévesen Kákony néven 
nyüvántartva.)

KAPRONCA (Kőrös m.) ! 8:4/3

Koprivnica, HR
6ö/.. !326/!327 Héder nb. Kőszegi: !326/!327-!4!9 kinüyi város (kaproncai urad.); vatamikor ezután Özdögei 
Besenyő Pá! (DoéKAL !936. !73.). !436-!456 Ciüei. az özvegy Brankovics Katahntó! megveszi Jan Vitovcc 
(S/AHO !920. 99 ): kiráty. !482-!304 Cor\in János, majd Emuszt !476-!494-!5!7  (SZABÓ !920. uo.)
í.-./?..-
!: (2) vár vagy castcüum (a vár Kőváron de !478 már kaproncai várnagyot cm!. DoéKAL !936. !72.) vár (SZABÓ 
!920. 99.) castcüum: KOPPÁNY !999. !62. (A kastéiy a mezővárosban áüt. !476 és !490-ben cm!.), o!ticio!átus 
(Kővára!ján(?)vö. DoúKAt. !956. !72.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mik!ós) !334 !5!3 /Zágráb (kamarcai íocsp.. le!ső kér.) (ORTVAY 755.. M) zó  2003. 3!8.): 
temp!omkápo!na(Szt. Mihá!y) !334-!50! (!334-ben: ..ccctcsia". DoéKAt. !936. !73., M):zö 2003. 288.. uő 
46.: Szent Anna-temp!omot is tetvesz. v!sz. tévesen).
V: (2) térenccs ko!. (Szűz Mária) (konv.) !292/!3!6-!533/!332 (EN(H:t. 2002. F. ROMHÁNY! 2000. 35.)
V!:(2) !7tő(Kubinyi !97!. 75.) (MEZÓ 2003. 430.)
Vü: (0)
V!ü: (4) 7 irány: Légrádon át Nagykanizsa. Ludbrcgcn át Varasd. Raszinyakeresztúr. Szcntgyörgyön át Verőce. 
Szokotovacon át Kőrös. Tapatócon át Rojcsa. Zákányon át Csurgó (Lit'SZKY. ENOEL 2002. CORALK* !997. térk.
! 2 . !!. 2.)
!X:(4) ! hetivásár (héttő): !330és !439(W h)sz20!2. !49. = DL !0!903.és DF 26206!.). 2sokada!om: ! (Szt. 
!mre: nov. 3.) !477 (WE)SZ 20!2. !49. = DL 34926 ). 2. (Szt. Anna: júL 26.) !3!6 (Wmsz 20!2. uo. = DF 
2!9257.)
X: (4)civitas(kirá!yi) !350 !520(!350: DL !0!903.. !3!3: AOA\téEK-KAMPL$ !976. 60.). oppidum !478- 
!5!4. !3!6(!307: ADAMótK KAMPUS !976.27.. !5!4: !7oéKAL !956. !72.. !5!6: DF2!9237.) 
egyéb: város kivá!tság!cvé! !303. !336. Kővár. Kőkapronca. CP !307 (ADAMé hK-KA\tPU$ !976. 27.): !0 (p!c- 
bános)+89 (vajda)'8 (szerzetcsek)+67 (oppidum): CP !5!3 (uo. 60.): 68 (civitas)  ̂70 (vajda) + !2 (ptébános): 
/rőt/. CSÁNK! !893. DoéKAL !956. !72 !73. (Kővára!jáva! együtt). Com. Cris. !22.. ENGEL 2002. !K Ö !! (3: 
város)

! 308-! 509 (9). !atin

utána kihúzva: !oha!ii
utána kihúzva: inh (=inhabitatores)

!0 !



!. !308. november !0. (a. Martini), [kh. n.j -  ma!ma mcüé jobbágyokat tc!epithct
Benedictus viüicus, !)roganus. Mach!eus. C!uchc et univcrsa tota communitas tani maiorcs quam minorcs de 
Kapruncha címzett: Gcorgius f. Cozmc (Cosmas) viüicus de Kupruncha.
Atirás !309. DL 40360. (Múz. törzsanyag)

2. !376. május !. (in. Phi! et !ac.), [kh. n.j
Stephanus iudex iurati iudices et universi cives de Kapruncha -  megerősítés: s. nostrum autenticum.
Hártyán, tüggöpccsét zsinórjává!. DL 218584. (HDA)/ 88.

3. !4!7. augusztus !3. (a. Assumptionis), [kh. n.j -  ma!om. adomány
Michae! Gaüus iudex, iurati iudices et universi cives de Kaproncha -  címzett: prov. !). Eüzabcth re!. Kusaak 
iudicis, és két sógornője: a kaproncai iércnccs ko!. viccgvardiánja -  megerősítés: sigiüum autenticum. 
tüggöpccsét. DF 230967. (Horvát Akad.)/ 8 68. Reg.: ZsO V!. 795.

4. !424. január !9. (a. Assumptionis). [kh. n.j -  adásvétel
Ladiz!aus ütteratus iudex. iurati iudices et universi cives de Kapruncha - megerősítés: s. nostrum.
Hártyán, tüggöpccsét töredékéve!. DL 34854. (MKA Acta Pau!.)/ SZTRLZA 2-25. Reg.: (Má!yusz Ltemér): LK 
6(!928) !!7. !)(KK.\L !956, !72.. !2.a., Z sO X !.5!.

5. !424. november 23. (a. Katherine). Dátum Kaproneze
Fabiatius iudex et iurati ac universi cives de Kaproncha megerősítés: s. nostrum.
Hártyán, tüggöpccsét zsinórjává!. DF 2!8693. (HDA)/ !99. ZsO X!. !37L irásképc az eiözöére hasonlít, de 
vékonyabb toüszárra! némiteg kurzívabb írás; az !4!7-csrc egyik sem hasontit.

6. !453. ápritis !8. (a. Georgii), !)atis in diéta Kaproncza adásvétc!
Thomas Bradachicz iudex. iurati et universi cives de Kaproncza -  megerősítés: s. nostro.
Hártyán, tüggöpccsét zsinórjává!. DF 2!88!9. (HDA)/ 335.

7. !455. május L (in Phi! et !ac ). Dátum Kaproneze adásvétc!
Thomas iudex, iurati et universi cives de Kaproncza megerősítés: s. nostro.
Hártyán, függöpccséttc!. díszített N-iniciátéva!. DF 23!356. (Horvát Akad.)/ !2 67. A 6. és 7. irásképc nem 
egyezik.

8. !467. május !. (in Phi! et !ac ). Dátum in Kaproncza -  birtokbeiktatás(?)
Gregorius !nstitor iudex. iurati et universi cives de Kaproncza térre arabücs -  megerősítés: s. nostre 
communitatis.
Függöpccséttc!. DF 268009. (HDA)/ 3 10.

9. !5!)9. május 6. (p. Phi!. et !ac.). Dátum in consistorio nostro Kaproncza habito
Georgius t* Benedicti !nstitoris iudex et duodccim iurati univcrsiquc cives de Kaproncza megerősítés: sigiüo. 
quo utimur.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 275! !4. (HDA zágrábi kápt.)/ UV !3.

érdekes a tüggöpecsétek nagy száma. !424: iurati iudices! Fgy adat Pétert! Hcncétö!: a kaproneaiak 
tiltakozása (cm!, a kaproncai bíró). DF 277! 75. 425. faj! ( !520). Fejér !X. 2. 493. Kapronca bírója bemutatandó 
a kirátynak.

KARÁXSKBES (Szörényi bánság)____________________________________________________________ 24:3/3

Caranscbc$. RO
(Szörényi bánság, sebesi districtus) kiráty

c. ^..
!: (2) vár. román kenéz districtus székheiy. oftlciaüs (PMSTY: Szörény !!!. ! !3. ! !4.)
!!: (5) a Szörényi bán bírói széke !452 (PtisrY: Szörény !!!. 68 70.)
ÜL (2) tlókharmincad ( !498:34. C!H !. 6!2 6!3. a temesvári töharmincadhoz). sókamara (L ^  V. 4!.)
!V; (2) tÖcspcrcsségi központ. p!éb. (titulusa nem ismert) !332/37 /Csanád (sebesi töesp.) (OKr\ AY 493-494..
K \R(.ZA(í-SZABÓ 20!0. !80.. erődített temptom). tizedkörzet (PnsrY: Krassó !V. !02.)
V: (2) tercnccs ko!. (obsz.) !385-!5!6/!560 (L\ühL 2002, F. RoMHÁNY) 2000. 35.)

!02



V !:(!)!0 fb (K um N Y )!97!,76 .)
V!!!: (6) (KuBtNY! 2000. 83.) árumcgáüitó jog (PKS! Y: Szörény !!!. 277-278.)
!X: (0) nincs adat
X: (4) oppidum !487-!500. majd civitas rcgia: város!a!a !5!5 körű! épü!t, !ncrt akkortó! rendszeresen civitasnak 
nevezik (KtJtONY) 2000. 83.); !55!u. óo!aszbástyás vár (KAKC/Aíj SZABÓ 20!0. !80.)
/wí/.; CSÁNK!!!. 2!.. P()PA !989, PtsrY: Szörény !!!. KumNY! 2000. 83.. ENGtiL 2002. !SZN9 (3: mezőváros). 
KumNY! 2004a. 24.. LAKATOS 2008

!436-! 544 (14/9). tátin
(HM.-a-éíc/. !0 (!-4 .. 7.. 9-!2 .. !3. [csoportos!)

! (8.)
//é/tv/eré/: ! (5.)

! (6.)
e.sAó/evé/: ! ( !4 .)

!. !456. november !6. (!!!. a. Eüzabeth vidue). Dátum in Karansebes adásvéte!
Stephanus Sartor iudex de Karansebes. Petrus !3unus, Dya. Andro, Emericus LutifMgutus. !)ominicus ac Thomas 
Rasor iurati ccterique civcs de eadem megerősítés: sigiüo nostre civitatis antiquo.
Hártyán, szöveg a!á nyomott természetes szinü pecsét hatvány !o!tjáva! és !cnyomatáva!. irásképc egyező a 2. sz. 
oktevétévc!. DL 448!!. (Múz. törzsanyag. !908. év 37. sz.) Kiad. LAKATOS 2008. 89-90.

2. !457. január 25. (ÜL. in conv. Pau!i). Dátum in Karansebes adásvéte!
Stephanus Sartor iudex de Karansebes. Petrus Bonus, Andro. Dya, Emericus Luti!lgu!us. Dominicus ac Thomas 
Ncrcw iurati ccterique civcs de eadem megerősítés: sigiüo nostre civitatis antiquo.
Hártyán, a szöveg a!á nyomott pecsét nyomává!, irásképc egyező az L sz. ok!cvé!évc!. DE 254935. (Arhiva 
!storica a Ei!ia!ei din C!uj a Acadcmici RR. tinkovai Matskácsi cs. !t.. ok!. !4. [(asc. 20. nr. 630.]) Kiad.: PtíSTY: 
Szörény ÜL 7!-72 (74. sz.)

3. !474. jútius 5. (!!!. p. visit. Marié). Ex Karanses (igy!) -  adásvéte!
Btasius Eabcr iudex. nccnon Michae! Mczey. tacobus de Zevcrino. Marthinus de Pathak. !ohanncs Danch. 
Georgius Mcrcator et Lazarus iurati eeteriquc civcs de Karansebes -  megerősítés: sigiüo nostre civitatis.
Hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét nyomává!. DL 73028. (Cámán cs. !t. nr. 2.). Kiad.: Pi STY: Szörény !!!. 85 
86 (86. sz.) (Sombory cs. )

4. !493. október 24. (V. p. Lucc ev.). [kh. n ] adásvéte!
t.adistaus Zaaz iudex de Karansebes. item Michae! Lázár, Bamabas Dragomcr. Nico!aus Knesa. Lodovicus 
simiüter Zaz. Siemens Magnus et Thomas simiüter Magnus iurati eives ciusdcm !oci megerősítés: sigiüi 
nostri.
Hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét töredékévé!. Az ok!evé! e!pusztu!t vagy tappang. Kiad.: PESTY: Szörény HL 
! !2-! !3. ( !08. sz.)(örménycsi Eiáth cs.)

5. !494. május 27. (!!!. a. corp. Ghristi). Ex Karansebes íté!et!cvé!
Univcrsi nobües districtus Karansebes. Nicotaus Lázár capitancus et iudex. item Michae! simiüter Lázár et 
Btasius Ptwgoicha easteüani de dicta Sebes, item Ladis!aus Etoka. Bamabas Dragomcr, Nicotaus Kttesa.
Ctetncns Magnus. Mathias Zwppa et Thomas Magnus iurati civcs ciusdcm !oci.
Hajtásokná! szakadt papíron, a szöveg a!á nyomott nagyobb (sárga) kerek és kisebb (zö!d) gyürüspccsét töredé
kéivé! és !enyomati rajzáva!. DE 234956. (Arhiva !storica a Ei!ia!ei din C!uj a Academiei RR. tinkovai Matskácsi 
cs. !t.. ok). 35. [!asc. 20. nr. 629.]). Kiad.: PtiSTY: Szörény !!!. ! !5 ! !6. ( ! ! ! .  sz.). A pecsétek színe a fényképen 
nem !átszik.

6. !505. szeptember 23. (HL a. Gcrardi ep ). Dátum in Karansebes -  tanúkihaügatás
Stephanus Ztoyka iudex et vaywoda de Karansebes nccnon Anthonius Gayta. Petrus Simon, iohannes Marosy. 
Nicotaus Orsagh. Ambrosius Dekán et !ana Gamifcx iurati ccterique eives et universi inco!c de eadem -  megerő
sítés: sigiüo nostro.
Aüó a!akú ok!evé!. ío!tos papíron, szöveg a!á nyomott pecsét !b!tjáva! és hatvány !cnyontatáva!. DE 234964. 
(Arhiva !storica a Ei!ia!ci din C!uj a Academiei RR, tinkovai Matskácsi cs. !t.. ok!. 43. [Rcg.supp!. nr. 887.]) 
Kiad.: Pt STY: Szörény !!!. !32 !53. (!3L  sz.)

7. !5!5. s. d. ex sede nostra iudiciaria adásvéte!
Mathias Lázár iudex. Anthonius Ga!ya, Ambrosius Dekán. Petrus Andcwcha. Btasius Gtanchar. !acobus Pesthy. 
!ohannes Marosy iurati eeteriquc civcs civitatis Karansebes megerősítés: sigiüo civitatis.
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Szakadozott papíron, szöveg a!á nyomott pecsét tohjáva!. Az okteve! e!pusztu!t vagy lappang. Kiad.: PhSTY: 
Szörény !!!, !59. (!36. sz.)(!vu!ycs. !t. (asc. 2. nr. 5.)

8. !5!8. március !8. (dic sedis nostre iudiciaric: V. p. med. Quadr. = V. a. Benedicti''). Datis in Karansebes 
birtokosztály
!ohannes Bakosnyeza iudex de Karansebes. Georgius Chwka. tohannes Margy. Michae! Thot. Blasius Nagy, 
Petrus Negw!, Ambrosius Dekán iurati de eadetn megerősítés: tcstimoüaü sígncto civitatis nostre.
Papíron, a szöveg a)á nyomott zö!d viaszpecsét töredékévé!. DP 234968. (Arhiva !storica a Fi!ia!ci din C!uj a 
Academici RR. tinkovai Matskácsi cs. !t., ok!. 47. [(asc. 24. nr. 792.]). Kiad.: PHSTY: Szörény !!!, !60-!6 !. ( !37. 
sz.)

9. !525. ápritis 23. (A!berti ep ). Datutn impredieta civitatc Karansebes adásvétc!
Sephanus Xtoyka iudex et waywoda de Karansebes ac !ohannes Marosy. Btasius Grcnchar, Mathyas Sywko. 
ktcobus Pcsthy ct Nico!aus Gáspár iurati cives et consu!cs civitatis ciusdcm megerősítés: in (orma nostre 
commonitatis maiori sigiüi roboratas.
Fo!tos. papíron, szöveg a!á nyomott pecsét helyévé!. DL 47606. (Múz. törzsanyag. !898. év 25. sz.) Kiad. LA
KATOS 2008. 90.

*!(). !52H. november !7. (!!!. a. Eüzabeth). Dátum in predieta Karansebes adásvéte!
!oannes F!oka de !-e!se Byzcre iudex de Karansebes ac Matthias Sywko. !oantics Marosy. Btasius Granchyar. 
(iabrie! de (ierüsthe. Laurencius Xabo. Lucas Brathowan iurati cetcrique cives et universi hospitcs de eadem 
megerősítés: in (brntam sigiüi nostre civitatis muniendas consoüdari duximus.
Rongá!t hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét nyomává!. MÓL P 990 (örménycsi Fiáth csatád), !. tété!, !. csomó. 
Kiad.:PhSTY: Szörény!!!. !80-!8! (!3!.sz .).

* !! . !537. március !3. (!!!. p. Letare). Dátum in Sebes adásvéte!
!oanncs 0!ah. Mathias Sywko, !oannes Thot. Petrus et Ladis!aus Kenesa. Kenesa, Lucas Brathovan iurati cives 
ccteriquc consutes civitatis Karansebes megerősítés: sigiüo civitatis autentico.
Papíron, a szöveg a!á nyomott pecsét hetyévc!. (Arhiva (storica a Fi!ia!ei din Gtuj a Acadcmici RR. tinkovai 
Matskácsi cs. !t., ok!. 35. ((asc. 24. nr. 796.)) Kiad.: PbSTY: Szörény !!!, 202-203 (!64. sz.).

*!2. !537. június !9. (!!!. a. tohannes Bapt ). Dátum in Karansebes adásvétel
Grcgorius Wayda iudex necnon Mathias Sywko. !oanncs Bat!a, Ladis!aus Kenesa, Petrus Bc!os, Grcgorius 
Nagh. Michae! Swppa iurati ceteriquc cives ct consutes civitatis Karansebes megerősítés: sigiüo attcntico(!) 
Papíron, a szöveg a!á nyomott pecsét töredékévé!. Az oktevé! c!pusztu!t vagy tappang. Kiad.: Pi STY: Szörény 
!!!, 204 -205 ( !67. sz.). (!vu!y cs. !t. (asc. 2. nr. 8.)

*(3. (542. január !(). (!!!., in (ésto Pau!i herem.). !n Karansebes adásvétc! (csoportos)
Franciscus Bakoehy iudex supremus civitatis Karansebes necnon toannes Bar!a. !^etrus Lwmoc!ta. Petrus Xabo, 
Mathias Sywko, Petrus Pcpa. Grcgorius Nagh iurati cetcrique cives et consutes de eadem megerősítés: sigiüo 
auttentico civitatis nostre.
Hártyán. (Arhiva !storica a Fiüatci din Gtuj a Acadcmici RR. tinkovai Matskácsi cs. !t., ok!. 33. ((asc. 20. nr. 
634.)) Kiad.: PusTY: Szörény !!!. 226-227 (!77. sz.).

*!4. (544. szeptember 20. (in vig. Mathei ap ). Dátum in eadem regia civitatc Karansebes esküiévé!
Andrea Bcrtha. Petrus Pepa. Nicotaus Annoka. !oanncs Berta. Stcphanus Dragna. Ladistaus Kenesa iurati iudiccs 
coüateratcs. item Franciscus Bakawch. !oannes Pcyka, Michae! et Nicohtus Lázár. Michae! Mezew. !oanncset 
! homas Myksa. Petrus Xabo. Petrus Lwniotha. Petrus ! hot. !oannes Thot. toannes F!ore. !-ranciscus Phy!cs. 
Stcphanus Xabo. Franciscus Moyses. Franciscus Frenda. Demetrius Domsa. Ladis!aus Ptwgowycza. Nicohtus 
Mya. Michae! Petrach. Franciscus Borchwa. Myksa dekán. !oanncs Manda. Georgius Orzag, (ieorgius Aranyas, 
toannes Xabo. Petrus Ohaban. Ladis!aus Kys. Demetrius Xabo, Ladisktus Dekán. Thontas Stephon. !oannes 
Myhey!a. Nico!aus Xabo. Grcgorius Nagh. Stcphanus Myksa. Scbastianus Bazarab. Franciscus Ghontos. !osyka 
Wynchy. Michae! Rcrbc!ccz. Mathias Dorka. Michae! Paysgyartho, Stcphanus 0!ah. !3cnedictus Orz<tg. 
!)emetrius Hath. Georgtus Sebcssy. Baya Bwkwryna. Martinus Sywko. Nicotaus Bokosnycz<t et Petrus Kenesa 
iurati cives et consutes cctenque universi cives ct inhabitatorcs huius regié civitatis Karansebes ad 
rcquisicioncm egr. d. Ladis!ai Rakowycza supprctms iudicis nostri niegerősités: sigiüo maiori ciusdcm civitatis 
Papíron, szöveg a!á nyomott zö!d viaszpeesét nyomává!. MÓL P 990 (örménycsi Fiáth csatád). !. tété!. !. csomó. 
Kiad.: PhSTY: Szörény !!!. 233-234 ( !83. sz.)

' kettős kettezésse!.
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adásvételek hártyán(! 1515-től papir) és szöveg alá nyomott zö!d pecséttel. Az árat megadják, 
záradék nincs, kivéve a 4. számút (Pukiizár. Fiáth) és 10. számút (! $28). Csoportos adásvétc! van. A !3 (ill. 14) 
oklevél !4$6-tó! 1344-ig nagyjábó! 10-20 éves ivukakka! sorjázik egymás után. néhány csomóponttá!: az 1450- 
es évekbö! két. a Mohács c!ötti évtizedbó! három és az !450-cs évek tordulójáról szintén három darab rövidtávú 
összehasoniitásokat is tehetővé tesz.

sríva-f-K?;. Buda joga [1498: MÓL DF 234980 = PESTY: Szörény !!!. ! !7. sz. FENH$.w !979. !39. p .) ; 6 esküdt 
név szerint lelsorolva (1525-ben a tisztújitás c!ött közvetlenül csak 3 esküdtet soro!nak (el. de ennek visz. nem 
hivatahörténcti oka van.). A tanácsot Szt. Györgykor választják. Ncmcsi-kenézi jelenlét. összclonódások (kapi
tány. viccbán): 1494: capitaneus et iudex: 1305 és 1525: iudex et vayvoda: 1342: supremus iudex. említik a 
külső tanácsot: consules 1437(7) és 1544.

6/ró.

1456 előtt Dán András (2.)
1436/57 Szabó István (1 .2 .)
1438/59 Nyirö (Razor) Tamás (PESTY: Szörény Hl. 77. sz.)
1474/75 Kovács Balázs (3.)
1493 94 Szász László (4.)
1494/95 Lázár M i k lós < c/ ú/t/ev (3.)
1498^99 Sztojka István í?/ umivoíAr (Pesty: Szörény Hl. 117. sz.)
1503 előtt Floka László (6.)
1505/06 Sztojka István ú/Je.v (6.)
1514/15 Lttzár Mátyás (7 . és Pesty: Szörény Ml. 135. sz.)
1517/18 Bakosnica János (8.)
1520/2! Bakosnica János (Pesty: Szörény 111. 142. sz.)
1524/25 Sztojka István c/ u-mivoíAv (9.)
1525/26 Bakosnica János (LAKATOS 2008. 85.)
1528/29 Floka János (10.)
1534/33 Simon György (Pesty: Szörény HL 160. sz.)
1536/37 Rakovicai Péter (11.)
1537/38 Vajda Gergely (12.)
1341 /42 Bakóci Ferenc /M&.ir (13.)
1344/45 Rakovicai László ú«/é.T (14.)

a későbbi bírókat lásd. PESTY: Szörény 11.

szőlő nincs, gyümölcsöskertekról csak a XVI. század közepe tájától értesülünk. Alapvetően telek 
és kaszáló, valamint háztulajdon alkotja az ingatlantorgalmat. Az égtájak: 1493: austraüs: E; sorrendjük kötött: 
K-D-Ny-É (kivétel: 1436: É-D-K-Ny; 1457: Ny-K-É-D. de ezek ..koraiak"). Egyháziak nem szerepelnek.

KKDHKLY (Manncrsdorf. Répcckcthcly, Sopron m.)______________________________________________5:7/5

Manncrsdorf an dér Rabnttz. A 
óó-/.. 1194-1608 borsmonostori apát
'  / '
1: (0 )
!!: (0)
!!!:(0)
IV: (0) pléb./Gyor (locsmándi toesp.) (vö. OKTVAY 320-322.)
V:(0)
V!: (0)
Vü: (0)
V1H: (4) 7 irány: Cscpreg. Kabold. Keresztár. Kőszeg. Locsmánd. Sopron. Szombathely (kerülővel) (GLASEK 
1929. térk.. KUBtNY) 1996a. 143.. 1. kát. leim.)
IX: (1) hetivásár (kedd) 1414 (ZsO IV. 2806. Korábbi. XH1. sz.-i adatok: WE1SZ 2010. 1442.. Keddhcly. Lasztaj. 
Menyhárt alatt is.)
X:(0)
egyéb:

( sÁNKi ül. 613.. KtJBtNY! 1996a. 143. (7 pont!). ExoHt. 2002. 6SN32 (5: lálu. Kethcly néven)
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!429(!), német

!. !429. október !6...... teve! Sopronnak (dézsmaszedés módja)
Péter Hainrikü. diczeit richtcr und dér gancz ratt des markss ze MenherezdartT.
!\tpiron. szöveg a!att három pecsét nyomává!, (a totón nem tátszik. a háttap nincs betbtózva!). DF 20483!. (Sop
ron dip!. 3490.) Kiad. HÁZ) B/6. 87 88 (98. sz.).

KENDERES (Heves, részben Pest és Kü!sö-Szo!nok m.)___________________________________________ 3:7/6

Kenderes, H (Azonosítása az ok!evé!ben szcrcp!ö Fokorai név a!apján.)
Bői !4 0 2 -!4 !! (rész), kunok !405 c!ött (rész, CsÁXKt !. 39.). budaszcnt!örinci pá!osok !4 ! ! !376 (rész), 

ktdönbözö nemesek (rész): Berccü, Ludasi. Kendercsi Ba!ázs. Kővári !462 (DL !5693.. CSÁNK! !.. EN(jm. 2002) 
c .^ .;
! : (0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (titu!usa nem ismert) /Eger (hevesi tocsp., hevesi kér.) (a szomszédos Eokorú a!apján: a DL !3695. 
emütik az egyházát)
V: (!) budaszcndórinci pá!os ko!. száüásháza !453 !463 (E. RovtuÁNYt 2000. 36.. GuzstK 2003. 235. 89. sz. 
Mindkettő egy !453-as és !465-ös adat atapján: DL !4709. és A*dro/t/ !!. 367. Ebben pctjc!ét is cm!., ezért pont 
adható)
V!:(0)
VB: (0)
V!B: (2) 3 irány: Ba!aszentmik!ós. Fegyvernek. Nagytúr (Kubinyi 2000 térk. a!apján; Nagytúrra nem je!cz utat. 
de Túr té!é eső te!epü!ésrészt em!it a DL !3695.)
!X:(0)
X: (0)poss. !462, !463

!462. tébr. 9. A budai káptahm privüégiuma: birtokosztá!y következtében Kenderes bc!tcrü!etét 3 részre 
osztották. DL !3695. Ford. (részietek): BtíNt t)t K 2000. 48 (23. sz ): Egyházutcája. (Jj utca. cm!. Fokoray Osz- 
va!d hírzát is. Kendercsi Ba!ázs része !463-tó! Pest megyében: !!. 372 373. (CCXXVB. sz.). A pá!osok
birtokrésze Kü!ső-Szo!nok megyében !470 (CsÁ\Kt !. 59 ). !57!: szentmik!ósi náhije, 33 hánc. Fokoray Berta- 
!an Káüai János jobbágya Mezőtúron !496. jún. 3. (DL 56284 és máso!at 72068.. Bt-Nt Dt.K 2000, !22 !23.. 63. 
sz.)

L'SÁNKt!. 59. é s64.. GYömfY !!!. !07., E\G! t. 2002, !!!S79 (6: (á!u. Kér néven is: Csánkiná! Kerekegy
ház néven is)

!462 (!). tátin

!. !462. ápritis 2L (!V. p. Rcsurrectionis), Seripta in Kenderes tanúkihaügatás. missziüs
Mathias Zenthgergi et Pau!us Harangi " iurati de Kenderes, vestre magnitlcencie servi -  címzett: Tetegdi Mik!ós
(magnif.) domino nostro pre ceteris mctucndo."
Papíron, háttapjára természetes színű viaszba nyomott két gyúrüspccséttc!. Az egyiken o!vashatat!an köriratta! 
cimcrkép: pajzsban harang, tétette a mozgatására szo!gá!ó járom sematikus képévé!. DL 8!494. (Zichy cs.. zsé!yi 
2!4-C-2!3.) Kiad.: ZA/a-X. 220-22!. (!69. sz.). Reg.: Bt.Knt)tx-Z.\D()KNÉ !998. 88.

KERESZTÉR (Deutschkreuz. Sopronkcrcsztúr. Sopron m )________________________________________ 8:6/4

Dcutschkrcuz. A
6úr..- (sárvári urad.. !ékai urad.) !3!7-!349: !370- Kanizsai
C. /A.'
! :(0)
!!: (2) megyei sedria (héttő) !433 (CsUKOVtrs !997. 383.)

"" A DL ! 3693-ben Harangi AAAA/t házát emt. Nagyharang íá!u a te!epü!éstő! K-re, ma Füzesgyarmat kü!tcrü!c- 
tén.

Bt A/OVK H (<t;czt !995, meü. és 23. Mik!ós !475 (János tia: a csatádnak ez az ága a !cgkcvésbé jc!cntós. 
nem derű! ki. ho! birtokohak.) Tetegdi Miklós v!sz. nem részbirtokosa a tc!epü!ésnek.
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H!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Kereszt) /Győr (v!sz. soproni tőesp.) (vö. ORTVAY 320.. MtiZó 2003. !84.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (4) 7 irány: Csepreg. Kabo!d. Kedhc!y. Kőszeg. Loesmánd. Lózs. Sopron (GLASFR !929. térk.. KUBtNY! 
!996a. !43.. !. kát. (c!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (2)oppidum !492-!520 
egyéb: CP !536

CSÁNK!!!!. 592.. ENGKL 2002. !SN40 (4: mezőváros)

!429 (!). nemet

!. !429. október !7. (!6.?). (montag nach Coiomanni). Gében ze dem Chrewcz -  !evé! Sopronnak (dézsmaszc- 
dés utódja)
Dér richtcr und dér rat des markehtes zu dem Chrewcz.
Papiron. szöveg a!á nyomott papírtéixetes pecsétté!, mcíyben hármas kereszt van. (Sopron dip!. 804 ). DF 
202439. Kiad.: HÁZ) !/2. 393. (463. sz).

KERESZTCR(Zcmp!énm.) 6:6/4

Bodrogkercsztúr. H
ó//7.. !459-!573 Abanb. Keresztúri (Pozsár). Debröi !398-!404. !422-!459: Brankovics György. !459 !526 
(tokaji urad ): Szapo)yai
c. /z.
!: (!) tartozéka Őszöd (ENGEL 2002)
B: (0)
!!!:(0)
!V: (0)p!éb. (Szt. Kereszt)/Eger (zempténi foesp . a!só ker.)(ORiVAY !9!.. MhZÖ2003. !72.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (3) 6 irány: f)!asz!iszka. Mád. Szerencs. Táüya. Tarea!. Tokaj (!. kát. te!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (2) oppidum !5!7 
egyéb: CP !549
/roí/..- CSANK!!. 352.. GYÚR! FY !. 63.. ENGKL 2002. !ZN82 (4: mezőváros)

!466 ()). !atin
! (!.)

!. !466. augusztus 28. (V. a. Anthonii). Dátum in Keresztár - végrendeteti ma!omvégrcndc!ct. tanúvaüomás 
Nos Pctrtts Szenthes. Anthonius Berkes. Pau!us Mészáros. Thomas Rostos. Petrus Disxnos ct Thomas Szabó 
megerősítés: sigiüum apponendum.
Átírta Kregár Mihá!y esküdt jegyző Pesten. ! 760. febr. !5-én hite!csítctt máso!atban. Eszerint szöveg a!á nyo
mott pecsétté! vo!t megerősítve. DL !6394. (MKA Acta Pau!.)/ ÚJ!^ELY 488-776. Reg.: GULYÁS 2008a. 7. sz.

KÉSMÁRK (Szcpcsm.) 27:3/2

Kezmarok. SK
óór.. (késmárki urad ): ! 463-ig kirá!y (CsÁNK!!. 25!.): !465-!526 Szapo!yai
c. /t..
!: (4) vár. !465 (Szapo)yai !stván építtette): Szapotyai !stván (egyik) rezidenciája. !462 ! 464 (KUB)NY! !99!.
2! 5.. 223. 86.j.) 
ü :(0 )
!!!: (!) tlókharmincad (!498:34. C!H !. 6!2 6!3. kassai töharmincadhoz)
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!V: (0) 2 pléb. (Szt. Kérészi, iü. Szt. Mihá!y. külváros)/Fsztergom (szepesi prép.) (Mhzö 2003. 178.. 289.)
V: (2) ispotály !470 (KuBiNY! 1999a. 26$. és a!áhb a 11. sz.)
V!:(4)49tő(KUB!NY! 1971.74.)
Vü: (3) halász !453 (8. sz.). posztócsináló céh 147$ (163$-ben hivatkoznak ekkori kiváltságukra. SxÁMCXKY
11. 271. Céhkataszter H. 260.) kovács 1$1$ (kovácslcgényck rendszabályai. !$!$. dec. 1$. BRUCKNhR 1941.
18$- 188.) köláragó és kőműves 1$2! (1724-es másolatban. Céhkataszter 11. 261.)
V1M: (6) 7 irány: Felka. Leibiccn át Lőcse. Lengyelország leié (Zsdjáron át). Ménhárd. Podolin. Szcpesbéla. 
Szcpcsszombat. árumegállitójog 143$ (SÓLYOM 1933. 1$3.)
IX: (3) 1 hetivásár (héttő) 12$ 1 (vásárengedély CDFS 11. 2$8. Wü)SZ 2010. 1444 ). 2 sokadalom (Gyertyaszente
lő Boldogasszony: tebr. 2.. Szt. Péter és Pál: jón. 29.) 1419 (vásárengedély: ZsO Vll. 289.. W nsz 2010. uo.)
X: (4) civitas (királyi) 
egyéb:-

CSÁNK! 1. 249. (vár). 2$!.. BRUCKN! K 1941.37 142., FNtíHL 2002. 1SZP13 (2: város)

130!-!$22 (24). latin, német (6-9., 1$.. 21 -2$.)

1. 1301. december 20. (in vig. Thontc), Dátum in Foro caseorum adásvétel (told) (a legkorábbi!)
Hinc est. quod nos Theodericus ceterique iurati tota quoque universitas civitatis in Foro caseorum tanúk: bélai 
bíró: agros: megerősítés: s. comitis terrenorum.
Hártyán. tuggöpeeséttcl. Arenga. DF 281692. (Késmárk)/ 2. (Monumcnta dipl. Slov. Anjou) Uo. egyszerű 19. 
századi átirata.

2. 1348. s. d. (csak évi kelettel): [kh. n ] letelepedés, tcmplomátadás
Nos loanncs cognomine dictus Rudgcr iudex necnon quatuor scniorcs totaque communitas civitatis Fori 
caseorum Strigonicnsis dyocesis - megerősítés: karakter nostre civitatis. Dátum per manus magistri Nicolai 
nostri notarii.
Hártyán. Íuggöpecséttcl. DF 288969. U 1196 (Arch. Kor. Krakkó)/ 2360: másolatai: Q 316 (MKA Acta 
ecelesiastica)/ LECHN1TZ 17 (DL 36761). 1781-es másolata: U 1142 (Csornai konv.)/ $640 11$ (0242-cs totó. 
DF 28677$.), 18. századi ép szövegű másolata: U 948 (Késmárk)/ 7 (DF 281423.)

3. 1433. május 8. (VL. in Stanislai), [kh. n.) Ibgvatartási ügy (husziták)
Nos Maninus iudex iuratique necnon tota communitas de civitatc Kesemargt -  megerősítés: s. n. civitatis. 
Hártyán, tuggőpecsétjel elveszett. DF 281728. (Késmárk)/ 38.

4. 144!. június 27. (in ipso dic Ladislai regis). [kh. n.j -
Gregorius quondam iudex in civitatc Kezmark v(cste) m(agnit!ccncic) lldclis -  címzett: Magnif. ac gcncroso 
viro d. Stephano de Rozgon. domino sibi gratiosissimo ct plurimum [honoranjdo detur.
Papíron, zárópecséttcl. DF 213062. Bánta/ 380.

5. 145!. május !. (in die Philippi et laeobi). Dátum in predicta civitatc Kczmargt végrendeleti adomány 
Mathias iudex et iurati civcs Fgidius. lohannes Clugil. Martinus Nichni. Clemens Morpir, Valentinus Feltart. 
Gcorgius Littcratus. Anthonius Camiléx. Laurcncius Pellitex, Gregorius Pphaff. Thontas Rasor. Benedictus 
Pelüfcx. Caspar Lumpnicz ac tota communitas nostre civitatis Kczmargt megerősítés: sub appendenti s. n. 
civitatis.
Hártyán, hártyaesikról tuggö hanta pecséttel. DL 28988. (KKOL Test.)/ B 1 [Hanta színű viasz. kb. 33 mm. 
lűggópecsét. Ábra: virágos háttérben álló női szent. Felirata: S C1U1TAT1S KÉSMÁRK. Ép.) eredeti másodpél
dánya: (Késmárk)/ $4 (DF 281744.). hanttadpéldánya: (Késmárk)/ $$ (DF 28174$.)

6. 1453. január 20. (Gegcben am sonnobittdc vor Agnetis Invo!!...?). [kh. n.) levél Kassának: adósságügy 
Richter und gesvompurger der stadt Kczmargt -  címzett: Dcn ersamen wcyzen und namhaltigcn herren riehtcr 
gcswontpurgern zu Cascha. uttscrtt bezundern thtnden ttnd gonnent.
Papíron, zárópecséttel. DF 271373. (Kassa. Suppl. Halag.)/ 80. Az előzővel visz. egyező kézírás.

7. !4S3. augusztus 13. (am ntontag noch Laurcncii). Gegcben im Keczmargt levél Bánfához: adósságügy 
Richter und gesvompurger der stadt Kczmargt címzett: Den ersamen wcyzcn und namhaRigcn herren richtcr 
gcswompurgcrn zu BanMá. unsem bezundern üben trunden und gonnem. - megerősítés: tudicis sub sigillo. 
Papíron, papirlélzctes záró gyűrűspccséttcl. DF 213397. (Bánta)/ 708.

8. 1453. december 6. (am donnerstag. an sant Niclos) céhlevél
\o r uns Thomam richter und Péter Kncsnw. Jurge Schrcyber. Alex Frink. Symon Slosser. Matcrn Smit. Ménén 
Knolt. Menett Knisen. Gregorius TphatT. Péter Kék. Michil vont Kiczvinkil. Pcter Santtlebcn. Caspar Lupniezer
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purgcr niit sambt Gáspár Mu!ner. Nic!is Schncydcr. Sa!min Slosscr. Ménen Sund. Thcycs Schustcr. Jocub 
Scczmüch. Benedic F!escher. Jocub Wo!fL Hanus Goksmit. Mérten Tzcwg. Gristi! Rudisch. Hannus von 
Forurber rothman dir stadt !nvo!!\vinenem sitzenden rothe megerősítés: under unsemi ufgcdruktiti stadt siege!. 
Hártyán szöveg a!á nyomott zö!d pecsét nyomává!. DL 90007. (Radványszky cs.). Ugyanoiyan ! iniciáié mint 
Kistomnici végrcnde!eténé!. csak ez ki van egészítve egy ha! rajzáva!. A a 7-9. irásképc egyezik.

9. !457. május !7. (am dinstag noch Sophic). Gégében im( ?)Kczmarkt !cvé! Kassának; adósságügy 
Richtcr und ratmanne der stat Kcczmarkt - címzett: Den ersamen mannen und herren richter und rat!ewtcn zu 
Caschaw. yren pezundüchen fhvndcn und gonner zu! dizer britT.
Papíron, zárópccsétte!. DF 270348. (Kassa. Goü. Schwarzcnbach.)/ 308.

!0. !459. s. d. (napi kc!ct né!kü!: Dátum ubi supra etc.) - tanúsítvány ártatalanságró! (peres ügy. bccsütct)
!udcx iuratique civcs civitatis Kesmargt -  megerősítés: sigiüo ntinori cívitatis nostre.
Papíron, szöveg a!á nyomott papirfc!zetcs pecsétté!. DF 2! 3839. (Bánfa)/ ! !67. vízjc! a pecséttö! jobbra. fejje! 
!efc!c: bástyatorony.

!! . !470. augusztus 2. (V. p. ad vincuta Petri). Dátum in civitate nostra Kezmarg. k kőtetezvény 
Nos Va!entinus Gchan iudex. Laurencius G!atz. tacobus Schrcybcr. Martinus Wand(er). Laurencius Schwatner. 
tohannes Ruycr. Lucas Sartor. Martinus Zwschperg. Antonius Schmer. Michae! (iöbc!. Pau!us Gurriíex. Synton 
Barttam necnon Matheus Oteator iumticivcs ac tota communitas civitatis Kezmark -  megerősítés: nostre civitatis 
sigiüum est subappressum.
Két pé!dányban. mindkettő pccsétetés nétkü! (fogalmazványok?). A (c!vétc! alapján a hordozóanyag fajtája nem 
áüapitható meg. DF 28!762. (Késmárk)/ 72.. másodpétdánya: Késmárk/ 73 (DF 28!763.)

!2. !480. november !4. (!!!. p. Martini). Dátum in prefáta nostra civitate Késmárk 
Nos iudex et iurati civitatis Késmárk megerősítés: s. nostrum est subappesum.
Papíron, szöveg a!á nyomott papirfcízetes vörös pecsétté!. amc!y a város kisebb pecsétje !ehet. !)L 6907!. (Ber- 
zcviczy cs.)/ 328.

!3. !480-! 5! 0 között (nincs kc!tc. Kmita ! 307 ! 3!! -ig vajda)
Nos iudex turati civcs civitatis Kcszmark.
Csonka, papíron. kc!tezés nétkü!. a !ap a!ján toüpróba. DF 28!349. (Késmárk)/ !34. Máso!at !3!0 !533 
közöttrö! vagy fogaímazvány.

!2. !492. február 3. (V!. a. Apoüonic). Dátum ex civitate Kcszmargk
Nos iudex iuratique civcs ac tota communitas civitatis Kicszmarck megerősítés: ütteras nostras privi!egia!es 
sigiüo maiori civitatis nostre satis evidenter subimpresso dandum et contribucndum duximus.
Hgyszeai máso!at !492-!3!7. DF28!385. (Késmárk)/ !70.

!3. !495. ápriüs 25. (am tag sancti Marci). Gebenn ausz der stadt Kcszmargk !cvé! Darhotez Pálnak 
Richter wnd gcsworcn der stadt Keszmargt -  címzett: Dem achtbarcn wnd ed!enn hemn Pau!o Dorho!cz 
hawptman int Czips. irenn gwnstige hemn wnd fbrdem.
Papíron, zárópccsétte!. DF 27!302. (Kassa. Supp!. Ha!ag.)/ !94.

!4. !498. január !4. (D. p. oct. Lpiph ). Ex civitate Kcszmarck !evé! Bánfának, adósságügy 
!udcx iuratique civcs civitatis Kcszmarck.
Papíron, zárópccsétte!. DF 2!6!40. (Bánfa)/ 3332. Az c!özóvc! nem egyező kézírás.

!5. [!500-!530 közöff] ... -  !cvé! a !engyc! s^rosztának(?) 
címzett: Nobiüs domine amicc et vicinc nobis honorandc.
Ke!tezés né!kü!i fogalmazvány. DF 28!548. (Késmárk)/ !33.

!6. !5!2. január 30. (V!. a. Purif. Marié). Datis in civitate Kayszmark !cvé! Bánfához. áttc!epü!csi ügy 
!udex iuratique cives civitatis Kayszmark etc. címzett: Prűd. et cp. dominis iudici iuratisque civibus civitatis 
Bartwa etc.. amicis sincere honorandis.
Papíron, papirtetzetcs zárópccsétte!. !)F 2!7!36. (Bánfa)/ 4234.

!7. !5!8. [ápriüs 30.) (V!. a(nte] G!antatc)). Ex Keszmarktth !cvé! Bánkihoz, sürgetik a pénzt
!udcx et iurati civitatis Kcszmarkth címzett: [Prűd. et cp.) dominis iudici et iuratis [civibus civitatis Banphc,
amicis et] vicinis nobis p!urimum honorandis.
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Lyukas papíron, czén a szöveg nem minden rész!etc vüágos; zttrópccséttcl. DF 217749. (Bánta). 4823. A veze
téknév az újkori hátlapi summából egészíthető ki. a keresztnév a következő levélből.

!S. 1518. május 5. (IV. p. Cantatc). Fx Keszmarktth -  levél Bántához
ludex iuratiquc civcs civitatis Keszmarktth -  címzett: Prűd. et cp. dominis iudici ct iuratis civibus civitatis 
Bartphe. amicis ac táutoribus nobis honorandis.
Papíron, papírtclzctcs zárópecséttel. DF 217699. (Bánta)/ 4772. A 17. és 18. kézírása azonos, a következővel 
nem azonos.

19. 1520. május 23. (am niitwoch vor ptmgstcn), Gegeben im Kcssmarck levél Bánfához
Richter und radt dér stadt Kessmarek -  címzett: Den namhafítigenn undt wcysscn herm richter undt stadt der 
stadt Banpha unserm günstigcn nachbcm undt freunden.
Papíron, papirtelzetcs zárópccséttel. DF 217866. Bártta/ 4941. [A DF-adatbázisban téves a régi jelzet.)

20. 1521. október 17. (am dinstag noch Gaüi). Gegeben im Kessmarek levél Bánfához
Richter unndt rotmann der stadt Kcssmargk címzett: Dcm namhafttigenn weyssen herm richter undt rottmann 
der stadt Banphcl! unserm günstigcnn nachbemn unndt vorhaldnen treundem.
Papíron, papiríelzetcs zárópecséttel. DF 218011. (Bánta)/ 3079. A 19.. 20.. megegyezik kézírásban.

2). !521. november 2. (am sonobent nach altér hcyügcn). Gében ihm Kcszmargk levél Bántához 
Richter und rottmann der stadt Kcyszmargk -  címzett: Dcm namhafRigcn wcyszcn herm richter unnd rotmann 
der stadt Banphel unserem sünderlichen günstigcnn nachbam wnnd trwnden.
Papíron, zárópccséttel. Dl 218017. (Bánta)/ 3083. Vszl. az előzővel egyező kézírás.

22. 1522. február 16. (sontag noch Valcntini). Gegeben ym Kessermarck levél Bántához.
Richter undt radtmann der stadt Kessermarck cimzctt: Dem namhatRigett undt wcyszcn herrti richter undt 
rotmann der stad Banphcl! unserem günstigcnn freunden undt ücbcn nochbom.
Papíron, zárópccséttel. DF 218046. (Bánta)/ 3113.

23. !522. áprítis t4. (am montag noch Palm). Gébén yhm Kysmargk -  levél Bántához
Richter unnd rottmann der stadt Kcysmargk -  cimzctt: Dem namhafttigen unnd wcyszcn herm richter unnd 
rotmann der stadt Bartphe) unseren günstigcn nachbcm unnd freunden.
Papíron, papirtélzetcs zárópccséttel. DF 218060. (Bánta)/ 3129. A címzés a 21. számúra nagyon hasonlít!

24. 1522. június !7. (Acta Hl. a. corp. Christi). (kh. n.) tanúsítvány (Gölnic)
Nos iudex et iurati civcs civitatis KcBmarckth megerősítés: sigillum civitatis nostre subappressum.
Korabeli egyszerű másolat a gölnici városkönyvben. DF 267883. (Gölnic). tol. 108r.

xrcrvcrc/: 1301-ben 3. 1348-ban 4. 1433-ban 4. 1433-ban 12 esküdt.

/Mt'g/t'Kt'zé.v. keletnapok:
D. 2 1498. 1522
II. 2 1453. 1522 (hetivásár napja)
III. 5 1441-1522 (tássiók)
IV. 2 1301. 1520 (adásvétel)
V. 2 1453. 1470 (céhlevél)
VI. 5 1433-1318 (levelek)
S .4  1451-132!

1301 T eoderik(l)
1348 Rudgcr János (2.)
1419 ápr. 9. Meynarczdorfl! Miklós (XsO Vll. 289.)
1433. Mánon(3.)
1441.jún. c. Gergely (4.)
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KKSXTÖLC (To!na m.)______________________________________________________________________ )!:5/4

e!pusztu!t te!epü!és A!sónyék területén (To!na ni.). H
6/77.. titcü prcp. !468-!364 (rész. EN^E! 2002 SZAKÁLY: To!na !73., !55. sz. atapján) és cikádori apát (rész. !. 
sz. a!apján) !502 
c./;..- 
! : (0) 
ü:(0 )
! ! ! : ( 0 )
!V: (2) ptéb. (Szt. György) !2!5. (332-37. !408 (ZsO !!. 60!2.), /Pccs (to!nai focsp.. ORTVAY 255.). később: 
!45!: Esztergom (exempt) ptébánosa három társává! érseki parancsra jár eh kápotna (Szt. Mihály) !437 pápai 
búcsúcngedéiy (LUKCSK'S !!. 443. és 444.) összctog!a!óan !ásd PÉT !. XCVB!. 4. sz.. K. NÉMETH 20!!. !09.
V: (!)johannita rendház !226 (PÉT !. XCVBL 5. sz.: azonosítat!an. v!sz. korán megszűnt)
V!: (0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Bátaszék. Szekszárd. Széptak (GL.\S!-R !929. térk.. KUB!NY! !996a. !4 3 ..!. kát. fc!m.)
!X: (4) 2 hetivásár. !: (vasárnap) !4!8. !4!9(WE!SZ20!0. !446 . Zichy V!. 484.. !4!9: ZsOVB. 307.). 2: (csü
törtök) !428(Zichy V!!!. 346.), ! sokadatom (virágvasárnap) !4!9, !362 (W'E!SZ20!0. !446.. ZsO VB. 307. A 
hetivásár és sokadatom napja egyező.)
X: (2) possessio !468 (SZAKÁLY: To!na !73.). opp. !526. város (deOcr) !365 (ENGEL 2002) 
egyéb: defter !565; szekszárdi náhije; vámhety (CSÁNK!!!!. 433.)

CSÁNK!!!!. 435.. TtMÁR !999. 288-289.. SZAKÁLY: To!na !73-!74. ( !35. sz. Kczthc!ck alakban, amit 
tévesen Paktó! Ény-ra !oka!izá!). ENCEL 2002. !T023 (4: mezőváros). PÉT !. XCVB!.. 4-5. sz., K. NÉMETH 
20!!. !09.

!302(!). !atin

!. !5()2. május 22. (Trinitatis). Dátum m Kezthe\v!cz szőtőadásvétc!
Va!entinus Zakay iudex de Kezthcwtcz ac iurati ct universi civcs de cadeni in porcionc dominonmi conventus 
nionasterii de Zeck -  tanúk: !ohannc Saska. Dyonisio Eabri. Georgio Thoth. Laurcncio Moraghy. Urbano Donas. 
Michaetc ! hoth. Emerico Dyonisii. !acobo Zabo. !.ucc Warga. Va!entino Thoth. !ohannc Pyruska. Francisco 
Cozma. Vinccncio Scücy. Laurcncio !ok\Mhy. Demetrio Thoth. iohanne Zabo, (iregorio Clavigero, Martino 
Fabri. Pau!o Zabo iobagionis dominorum de TytyL Thomc Phy!yp de Loak, Petro Nagh de eadem. Ambrosio 
Zec!e de Loak. Bencdicto Naghtcyw de eadem. Martino Pithy. Stcphano Ze!ee, Georgio Warga, Michae!e Kys. 
Papíron, pecsétetés nyoma nétkü!. Háto!da!án ugyanazon kézzé!: Littera nob. Ladistai Mykchy de L t̂uk.
DF 209433.

/ ó r / M í i ; i n  porcione! kivonuttak a bcvaüást tevő asszonyhoz. A bcvaüásná! a nemest veszik e!őrc. noha 
ö a vevő! Nincs mcgpccsétc!vc, !ehct. hogy a tanúnévsor ezt hivatott pótolni!

.srfn'creí: bíró és esküdtek. A tanúk száma: !9^ 8.

6/ró.*
!502. máj. Szaká!yi (Szakai) Bá!int (!.)

KfSMARTON (Eisenstadt: Sopron m.) 22:3/3

Eisenstadt. A
6/77..' (kismartoni urad.) !5!3: !37! -!445 Kanizsai ( !389: Kanizsai Lásztóné és !mrc: !498: idegen kézen) 
r. /?..* ^  /;o/////A öAxjcgé//é/ //- e/rí-ré.s t//t//é/*e A7/6/7/V/ /w;t/.sr(//;t</í i c/rcw //n)'eÁ7//6eJ 
!:(0)vár !37!/!392-(Fü(jED! !977. !32. !47. sz.) *
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) v!sz. már a !6. sz. e!cjén tizedkörzet. p!éb. (Szt. Márton) !264 /Győr (soproni főcsp.) (HÁZ! !939, 3..
H! DY !938. 246.. MEZÓ 2003. 26!.)
V: (2) ferences ko!. ( !386: Szt. Mihá!y. !4!4. !499: Szt. János evangeüsta) (konv.) !386 !529 (Soproni O: 2:56. 
F. RoMHÁNY! 2000, 37.. MEZÓ 2003. !56.)
V!:(4)40(Ó(KUH!NY! !97!.74.)
V!!:(0)
VB!: (2) 4 irány: Bécsújhely. Nczsidcr. Ruszt. Sopron (Gt.ASER !929. térk., KUB!NY! !996a. !43.. !. kát. fé!m.)

!!!



!X: (4) hetivásár (szombat) !378. !392 (Wmsz 20t0. !442.. !378: Sopron vm. Kokh. 79.. t392: ZsO t. 2530.) 2 
sokadatom, t: (Kér. Szt. János fövétete: aug. 29.) !388 (vásárengedéty: W ttsz 20t0. uo.). 2: (Szt. Lambert: 
szept. t7.) !388 (uo.)
X:(4)civitas(magán) !388-t499. oppidum !37 t-t478
egyéb: zsidók (CSÁNK! üt. 592.): kofádat övezve !388 (Cs.AxKt üt. 592.): takosai harmincadmentesek (CsArsK! 
üt. 593.)
/roJ.. CsÁNKt ttt. 592 593.. KHMNY! t996a. ENüLL 2002. tSN2 (3: város). KumNYt 2004a. 24.

!4 !5 -!5 t9 (2 t) . ncm ct(!-2 t.)

!. !4!5. február 22. (freytag zu den vir tagén). Gében in dér Eyssenstat -  teve! Sopronnak fogtyok ügyében 
Burgermaister, riehter und rat in dér Eyssenstat.
Zárópecséttct. DE 20208!. (Sopron dipt. 447.) Kiad. HÁZ!.

2. !4!5. február 27. (mttichcn noch dem suntag do mán singt Keminiscerc in dér vasten ctc.). Gébén in dér 
Eysneinstat itétettevét
Burgermaister. riehter. rat. vicrer und die gmaen in dér Eysneinstat
Szöveg atá nyomott pecsétté!. DE 202083. (Sopron dipt. 449.) Kiad. HÁZ). ZsO (hasontit az !. kézre, de a g. n. d 
betűk kütönböznek.)

3. !427. május !7. (samstag nach Pangracii). (kh. n.( tevét Sopronnak 
Burgermaister. riehter in dér Eysemstat
Zárópecséttct. DF 202360. (Sopron)/ 726. Kiad. Házi. (Sem t. sem 2. oktevé! kezére nem hasontit.)

4. !428. február 7. (samphtag noch Dorothec). Gében in der Eysneinstat misszitis 
Burgermaister. riehter und der rat do Eysneinstat - címzett: Dem erberen und wcyscn riehter und ratc zw 
Briespurkeh unsem hostanderen freunden.
Zárópecséttct. DE 24!509. (Pozsony)/ 343!. (3. és !. és 2. kézre sem hasontit.)

5. !429. május 29. (suntags vor Petronettc). Gebén in der Eysneinstat misszitis 
Burgermaister. riehter und ratc in der Eysneinstat
Zárópecséttct. DE 24)529. (Pozsony)/ 345t. (Ez sem hasontit a 4. és 3. kézírásra.)

6. !430. ápritis 22. (samstags vor sand Zotigcn tag), (kh. n.(. -  tevét Pozsonynak, kérés 
Burgermaister. riehter und der rat derEysneinstat
Zárópecséttet. DF 241546. (Pozsony)/ 3468. (Leginkább a 4. számúra hasontit. a d-k megformátása hasontit. a 
w-é nem.)

7. !434. május !0. (montag vor Pangraczy). Gebén inn der Eysneinstat eseményköztö tevét. Sopronnak 
Burgermaister. richtter und der rat in der Eysneinstat
Zárópecséttct. DF 202528. (Sopron)/ 893. Kiad. HÁZ! (Ez biztosan nem hasontit semetyik etózóre.)

8. !435. június 26. (suntag vor Ladistai begr?). Gébén in der Eysneinstat -  tevét Sopronnak 
Burgermaister. riehter und der rat in der Eysneinstat
Zárópecséttet. DE 20254!. (Sopron)/ 941. Kiad. BÁZ! (Nem tehet azonosítani, de hasontit. teginkább a 4.-re.)

9. !435. november 24. (am Sand Katrcrn abend). Gebén in der Eysneinstat tevét Sopronnak 
Burgermaister. riehter und der rat in der Eysneinstat
Zárópecséttet. DE 202599. (Sopron)/ 964. Kiad. BA/t. (Kézírása gyakortatitag megegyezik a 8. kezéévet.)

!(). !437. ápritis 8. (montag nach Ambrosii). Gében in der Eysneinstat tevét Sopronnak
Zárópecséttet. DE 202638. (Sopron)/ !003. Kiad. UAZ). Kézírása a 8-asra nagyon hasontit. fbteg a szöveg cteje:
a 9-esrc kevésbé.

!! . !45t. október 5. (gertag naeh Sand Erancisccn tag). Gében in der Eysneinstat tevét Sopronnak 
Burgermaister. riehter und der rat in der Eysneinstat 
Zárópecséttet. DE 202856. (Sopron)/ !22t. Kiad. BAzt.
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!2. !452. szeptember 2!. (Mathics). Gében in dér Eysneinstat -  !cvé! Sopronnak 
Bürgermaister. richter und der ratt in dér Eysneinstat
Zárópccsétte!. DF 202924. (Sopron)/ !289. Kiad. HÁZ). Nem egyezik meg a !!. kézzé!.

!3. !4S2. október 7. (samstag nach Francisci). Gébén in der Eysneinstat ..ihibitae in Medgyes vindemiae" 
ügyben imák
Bürgermaister. riehtcr in der Eisneinstat
Zárópccsétte!. DF 202926. (Sopron)/ !29!. Kiad. HÁZ! (Nem egyezik meg a !2. kézzé!! és a !!. kézzé! sem. 
Göcsörtösebb kézírás.)

!4. !454. március 20. (tévesen Vasvár a!att) -  !evé! Pozsonynak 
Zárópccsétte!. DF 240277. (Pozsony)/ !648.

!5. !457. október !!. (dinstag noeh Dyonisy). )kh. n.) !evé! Sopronnak 
Burgermeistcr und rate der stat Eystetten
Zárópccsétte!. !)F 2032! 8. (Sopron)/ ! 582. Kiad. HAZ). (Kézírás nem egyezik meg az dözöckkc!.)

!6. !458. május 30. (t'ritag vor dem heitigen Gotílcichnambstag), Gébén in der Eysneinstat !evé! Sopronnak 
Bürgermaister. riehtcr und ratte der statt zc der Eysneinstatt
Zárópccsétte!. !)! 203284. (Sopron)/ !648. Kiad. H.\Z). (Kézírás nem egyezik mcgaze!özöekke!.)

!7. !459. november 23. (an (lementen). Gebén in der Eysneinstat -  !evé! Sopronnak 
Bürgermaister. riehtcr und der gannez rat zu der Eysneinstat
zárópccsétte!. DF 203438. (Sopron)/ !802. Kiad. HÁZ). Kézírása nem egyezik az e!özöekévc!.

!S. !462. november 22. (mantag vor Katherine). Gében in der Eysneinstat !cvé! Sopronnak 
Bürgermaister. richter die ratte zu der Eysneinstat.
Zárópccsétte!. DF 203500. (Sopron)/ !862. Kiad. HÁZ). Kézírása nem egyezik az etózőekéve!.

!9. !502. március 24. (an unser !ibcn travven abent irer heyüigenn verehündung). Gebén in der Eysncmstatt 
számlázási tanúsítvány
Bürgcrmaystcr. richter unnd mt zü der Eysncmstatt
Mert Wö!Bl most szentgyörgyi po!gár kérésére tanúsítják, hogy ö. Péter Wö!fM unser amtbürgcr és E!yzabeth. 
Michc! Pintér te!esége mind SteBán Wö!Bl kismartoni poigár és Christina törvényes gyermekei, megerősítés: 
mit unserm anhangünden statt sigiü
Hártyán, tüggöpecsét hártyacsikjáva!. Co!ec(ia dcdocumcnetc Muzcu! Banatu!ui Timi^oara. (Temes Megyei 
Aüami Levé!tár) ! !4. 5. Azok!evé! a DF-ben nincs meg. Az adatot Pétert! Bencének köszönöm.

20. !504. március 7. (am Ptlntz tag nach Rcminisccrc in der vassttn). Gébén in der Eysneinstat !evé! Sopron
nak
Bürgermaister. richter unnd ratt in der Eysneinstatt címzett: Phiüpp Mo!h bürger zu Odnbürgk.
Zárópecsétte!. DF 204!03. (Sopron)/ 2458. Kiad. HÁZ).

2!. !5!9. ápriüs 29. (treytag vor Phiüpp und Jacob). Gebenn in der Eysneinstatt nugta Nagymartonnak bortlze- 
tés ügyében
Wir burgcmiaister. richter und ratt in der Eysneinstat
DF 28638!. (Nagymarton)/ !2 !. Jó áüapotú és szép rajzo!atú pecsétté!, pecsétképe: torony.

.tjf/'it'rcf. kezdettő! (ogva van po!gármcstcr és bíró: vierer: !4!5 (2.). kehezési nap !. !ejjebb (!4. !457: nincs 
emütve a bíró) biró soha nincs megnevezve, a többi sem. 
kehezési napok (tanácsü!és napja):
! - 2 /3 - ! 0 . /  !! -!3 .: !4 -!7 .//  !8 - !9 ./2 0 -2 ! . 
hétfő: 3(7.. !0.. !7.) 
k ed d :2 (!!.. !4.)
szerda: ! (2.: ité!ct!cvé!) +! (20. bizonytalan) 
csütörtök: 2 (!8.7: !502. !9.: !504) [késői adatok) 
pcn tck :6 (!.. 9.. !2.. !5.. !6.2!.)[végigc!öíbrdu!] 
szombat: 4 (3 4.. 6.. !3.) (piacnap) 
vasárnap: 2 (5.. 8.)
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K!SSKLYK (K!cinschc!kcn: Medgycsszék)______________________________________________________ 7:6/6

$cica Micá. RO
Szász!o!d !3!8 (EO !!. 285.)

c./).;
!: (0) crödtcmptom
! ! : (0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Katatin) X!V. sz. /Erdé!y (!ehcrv:iri toesp.. sc!yki dékánság) (A pápai tizcdjcgyzékben nem 
szerepe!: EO !!. térk.. Mhzö 2003. 24!.. FAHtK)!..!!.. K.\R( ZA(i-SZABÓ 20!0. erődített temp!om) p!ébánosa: 
!4!5. !4!6(ZsO  V. 259. és !6!8.)
V :(0)
V!: (!) 6 (o (ToNK !979. 75.. 407.. 629.. 668.. !722.. 2243. sz. !5!4 után még egy !b: 304. sz. !sko!amcster: Péter 
!4!4: FAHtN!!.)
Vü: (0) takács !566, szűcs !579. varga !589. kádár !624 (SzÁDPCZKY !!. 330.)
V!!!: (3) 5 irány: Másságon át (kerü!öút) Szeündek. Medgyes. Mikeszásza. Nagysc!yk. Másságon át Vízakna (!. 
kát. !c!m.)
!X: (!) ! hetivásár. ! sokada!om !494 (vásárengedéiy: !!. U!ász!ó - F.\B)N(!. Összesen ! pontot adtam.) 
X :(2)vi!!a !4!4(ZsO !V . 239!.).oppidum !494(EN(;KL 2002)
/roJ.. ENTZ !996.326.. F.\B)N)!.. ENCHL 2002. 24SZE14 (6: !a!u)

!425-!450k. (!). !atin 
!cvé! Nagyszebennek: ! (!.)

!. [ !425-!450.) május !. (in die Phiüppi ct !acobi). Dátum ex Schc!k minori !evé! Nagyszebennek 
!udex iuratique civcs de Schcik minori. vestri in omnibus / !udcx iuratique civcs in Schad Sche!k címzett: 
Circumspcctis et honestis viris magistro civium. iudici iuratisquc civihus de civitatc Cibiniensi amicis ct dominis 
nostris p!urimum honorandis.
Papíron, zárópecsétte!. Szász Nemzeti Lcvéhár. Urkundensamndung [Co!ectia de documcntc medicva!c). Serie 
U. V. Nova CoBcctio posterior (!nventar 28). Nr. !836.... Kiad.: UB Sieh. !V. !964. sz. (A !)F-hen nem ta!á!- 
tam ). Reg. ZsOXB. !383.

K!SVÁRDA (Szabo!cs m.) !9:4/4

Kisvárda. M
(kisvárdai urad.) !439-!5!9: !27!-!549Gutkc!ed nb. Várdai

c./x.-
!: (2) !45!-ben kasté!y. he!yén vár !460-: a Várdai cs. rezidenciája (KOPPÁNY !999. !65.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (2) tizedkörzet. cspcrcsség. p!éb. (Szt. Péter és Pá!) !293k.. ! 332/!335 !494 /Eger (borsovai (oesp.. kisvár
dai kér.) (Om VAY 20!.. Mt zo  2003. 384.. NhMCtH !997 200 20!.. Sot.YMOSt !999. 223.)
V: (0)
V!;(2) !5 tb(KuBiNY) !97!.75.)
VB: (0)
V!!!:(6)(KmiNY!2000. 74.)
!X: (4) 2 hetivásár. !: (szerda) !337. !44! (Wmsz 20!0. !443.) 2: Kápotna utcai (péntek) !453 (W) )sz20!0. 
uo.). 3 sokadaiom. !: (Kisasszony: szept. 8.) !464. !484 (Wtusz 20!0. uo.) 2: (Szt. Márton: nov. !!.) !48! 
(W):!SZ 20!0. uo.). 3: Kápo!na utcai (Szt. Tamás: dec. 2! ) !453 (vásárcngcdé!y: W)-)SZ 20!0. uo.)
X: (3)oppidum !423-!52! (p!. !494: Sot.YMOS! !999, 222.. !52!: Z/c/nXB. 359. az urbáriumban.) 
egyéb: !52!-es urbárium: Z/t/n- XB. 343 364. CP !549: Szt. !.ász!ó. másképp Kapo!na utca (M ti/o 2003. 2!5.) 
/7-oJ.. CSÁNK) !. 506. (vár). 507.. Nt-M! TH !997. 200 20!.. KuBtNYt 2000. 74.. ENOüt. 2002. !SZB9 (4: mezővá
ros). ! !SZB9 (vár). KtJBtNY) 2004a. 24.

)48! (!). !atin

!. !48!. június 3. (A). AÁíví/J/ vorxw /ncr/w). /oco
arbitrionaüs: perátkiddő: ügytípus: hata!maskodás miatt !ogott bírák ité!etc 

Andrcas de Kyswarda. Petrus de Chaho!. Ladistaus et Sandrinus Thegzcs de Anarch. Matheus de Kcmcchc. 
C!cmcns Magnus et Etnericus casteüani castri Kyswarada necnon iudiccs et iurati civcs ciusdem opidi
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Kyswarada de eonscnsu pariüque et bencpiacita vo!untatc preteritis temporibus per egregium Gregorium 
Litteratum de Bancha eotunc comitem castri Diosgeur. nunc verő per egregium !ohannem de Bcchyr consimiüter 
comitcm preíati eastri Diosgeur ac simiüter egregii !ohannis de Kaüo arbitri e!ecti ct gcncra!cs - megerősítés: in 
euius rci tcstimonium presentes ütteras nostras patentes sigiüo nostro consignatas duximus conccdcndum.
Szöveg a!á nyomott 6 pecsétté!, négy gyürüspecsétte! és kéto!da!t két kerekpecséttc!, me!yek közü! a ba!kézrc 
esőnek csak a (o!tja van meg. a jobbkézre esőnek körirata is van. a természetes szinti tehet Kisvárda pecsétje. DL 
5 6 !!!. (Káüay cs. !t.. sec. !400, nr. !238. (ásc. 7. reg. 3.). !!át!apján va!amivc! későbbi (XV!. sz.) !atin és ma
gyar nyc!vü sununa.

KOLOXS (Ko!ozsakna; Ko!ozs m.)____________________________________________________________ ! !:5/4

Cojocna. RO
kirá!y (kirá!yi sókamara !29!-tő!), !470-!47!: Ko!ozsvár(Afo/or.svőWo/;/r. !. 234-237., CsÁNK! V. 306.)

! :(0)
!!: (0) (sedria !381 c!ött vagy !482 után? CsUKOvns !997. 382: a hetyszin Apáthida: de CSÁNK! V. 306: Ko!o- 
zson ..tönénytevó ütések" a !4. században.)
!!!:(!) sókamara !3 !0 . sóbánya (BALÁZS !939. 56.).
!V: (2) tőespercsség. p!éh. (Szt. !mrc) !332/33- /Erdély (ko!ozsi tőesp.) (EO !!. !! ! 0 - ! ! !3.. térk.. MLZÓ 2003, 
!2!., !. 642 643..!!. 287. 400. sz.)
V: (!) ágostonos ko!. !3!0 ! 556 (ENGLL 2002): kápotna (Szt. Kataün) !508 (CSÁNK! V. 306.. MLZÖ 2003. !65.) 
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (3) (6 irány) Apahida. Ko!ozsvár. Mczőcsánon át Maros!udas. Szék. Szovát. Torda (!. kát. tc!ni.) 
!*ordaté!é(!377. !4Ü , !427 CSÁNK! V. 305.), Apáthida és Szcntmik!ós (e!é !427 (CsÁNK! V. 307.)
!X: (!) hetivástir (péntekszombat) !29!. jú!. 23. e. (vásárengedé!y Tordának: UB Sieb. !. !8! - !82.. 249. sz.. EO 
!. 288-289.: ez Szék. Ko!ozs és Désakna kivá!tság!cvc!e is. Rüsz-FOGARAS! 200!. 24.: Ko!ozs hetivásáráró! 
közc!cbbit nem tudunk: RüSZ-FtXíARAS! 200!. 26., de 28. ennek alapján két pontot ad. ami indokolatlannak 
tűnik, ráadásu! Rüsz-FtXiARAS! !999. !3. csak ! pontot ad. W nsz20!0 . !436.)
X: (3) civitas !377-!474. viüa regatis !392/3, oppidum !459-!3!0  (CsÁNK! V. 305.. RüSZ-FoGARAS! !999, !4. 

!. 234-237.)
/ro</.. CsÁNK! V. 305-307.. GYÖRLLY BL353.. BALÁZS !939, 53-37.. ENiz !996. 328.. Rüsz-FtxíARAS! !999,
22. (6 pont), ENGH. !KL32 (4: mezőváros)

!472(2). tátin

!. !472. március !2. (Grcgorii papé). Dátum in opido Kohvsakna adásvéte!
Clemens Cec!as iudex necnon Marcus Was. Bamabas Sartor ct !acobus Suky iurati ac universi hospitcs de opido 
Kohvsakna megerősítés: sigiüo nostro pendenti (a vevőnek adják ki).
Hártyán. Függöpecsétjc !eszakadt. DF 277375. (Gyfv. crdé!yi kápt. m!t. !!!-5! = 403. sz. = 5-727. Reg.: Bckc: 
G.tyi'. !!. 2. köz!. !892. 649. (727. sz.) (Com. Ko!os. (asc. !. nr. 45.) !sm. Csánki V. 306-307.

2. 1472. június !().(!!. p. Trinit ). Dátum in opido nostro Kotws
Ccctas Ketemen iudex de Co!\vs necnon necnon Marcus Was. Bamabas Sartor et !acobus Swky iurati ac universi 
hospitcs de cadcm megerősítés: sigiüo nostro pendenti (a vevőnek adják ki).
Hártyán, (uggöpecsétje leszakadt. DF 277576. (Gytv. érd. kápt m!t.)/ !!!-32 = 404. sz.= Béke 5-728. Reg.: Beke: 
Gt/v. !!. 2. köz!. 1892. 649. (728. sz.) (Com. Ko!os. (ásc.!. nr. 45.) !sm. Csánki V. 306-307.

/(M-wíM/eKtfA. csak három esküdtet nevez meg az oktevéü Mindckcttöt ugyanaz irta.

xjfrwre/: a tanácsválasztás vagy nem Szent Györgykor van vagy újravátasztották őket. !459: iudicis ac 
iuratorum civium necnon totius communitatis opidi Co!os. (KmKjkv. ! 39!. sz.) 2 esküdt jár e! a város képvisel
tében. nem a bíró ( !459. !474), 3 esküdtet neveznek meg az ok!cvé!hen! !470: Kolozsvárnak va!ó e!adományo- 
záskor a király megengedi, hogy Ko!ozsvár joga szerint élhetnek. (Jakab E. Ko!ozsvár tört. ok!t. !. 235.) ado
mány visszavonásakor 236 7: !47!. szept. 9.: ..!dem oppidum no-strum Ko!os Akna Se!nper Sua propria 
Jurisdictione cuni ccrtis ühertatibus per cosdem antiquuos Reges ipsis gratiose Conccssis Sicut !psa ac
Búdén et Strigonium Ciuitates nostrae Regiae usum tucrit et gavisum. nec !icuit huiusmodi oppidum ita 
übertatum aücuius a!terius Ciuitatis juris-(237) dictioni Subiici. nec debuit. !gitur Nos tűm !iis respectibns. tnm 
verő quia ut vcridicc edocemur. idem oppidum nostrum propter piatam Suhicctioncm ad ta!em deuenisset
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dcso!ationcm. quod vix tcrtiam partém inco!arum. quos antea üabebat. nunc tcneret. et nisi occurreretur rcmedio 
in proximo ad extrcntam devcnirct desotationis ruinam. Accepta itaq !nco!arum ciusdcm oppidi Nostri 
Suppücatione humüima uo!cntes eosdem in antiquis corum iuribus ac [ibertatibus ct Consuetudinibus iüibate 
Conseruarc. maximé ut !nco!ae ciusdcm potius numero augeantur. quam dcficiánt quod minimé tleri posse 
pcrcipimus. nisi propriae Jurisdictioni Suac donarctur. (Ugyancznap keit Szék privi!égium!cve!e is.) (másoiatban 
v!sz. DL 37!4!.)

ó / r ó . '

!472. márc.. !472.jún. Cék!ásKe!emen
! 509. dcc. 20. Nagy Mihá!y providis Michacic Nagh iudicc. C!cmcnte Aza!os iurato civc de oppido

Co!os régié maiestati (DL 32572.. DL 27!!3)

!459. okt. 26. Hotdóczy Jakab és Was Tamás )v!sz. esküdtek) (KmKjkv. !39!. sz.) e!jámak e!ti!tás
ügyében

!47! Thomas Was et !acobus Botdachy iurati cives (a kirá!yná!) Jakab L Ko!ozsvár tört.
ok!t.
!474. máj. 3!. Botdocz Jakab és Was Márk iurati cives civitatis de Co!os pro tota communitatc (DL

28864.)
! 509. dec. 20. C!cmcns Azatos iuratus civis (!)L 32572.. D! 27!! 3.)

KOMÁROM (Komárom m ) !8:4/3

Komárno. SK
6/rr.. (komáromi urad ): kirá!y
c. /z;
!: (2) Corvin János (egyik) rezidenciája (KuttNYt !99!. 2!4.. 222. 6!.j.). tartozékai vannak (CsÁNKt !!!. 487 
488.)
!!: (2) megyei sedria (kedd) !370-!522 (CstJKOVtis !997. 382.)
!!!: (0) kirá!yi sókamara-hivata! !454 (CSANKt !!!. 490.)
!V: (2) tizedkörzet: exempt p!éb. (Szt. András aposto!) (Mt-zó 2003. 37.) A p!éb. Tisztergom (exempt) !400 
!464 (GÁRtX)NYt !933. !66-!67.. vö. MREV !!!. !73. (CCLXXX!!!. sz ): ..de Komarom in Sa!a".)
V: (2) domonkos ko!. (Szűz Mária) !305 !543 (!*. RoMHANYt 2000. 38. és Mt zó  2003. 433.. uö 78. tévesen Szt. 
Lrzsébet)
V!:(0)
VB: (0) varga !555. csizmadia céh !567 (SZADLt ZKY !!. 273.)
V!!!: (5) 9 útirány: Ács. Günyű. !gmánd. Marce!háza. Megyer. Naszvad. Nyárhid. Tany. Zsc!iz (!. kát. tchn.) 
!X :(!) ! hetivásár (kedd) !272u.. !306(W usz20!0 . !436. !272 !290k.:PRTV !B 30!.. !306: uo. 304.)
X: (4) civitas ! 307 !456. oppidum ! 373-! 549
egyéb: CP !488. révvám !306. !4!4. !422(ZsO!V. !925.. DL !!23!. !37! k.: SÓLYOM !933. !40.). zsidók is 
vannak: kivá!tságai vannak !265- (CSANKt !!!. 489.)
/roJ.. CSÁNK!!!!. 486 488. (vár). 489-490.. GYóRt FY !!!. 427-433.. PNOLL 2002. 2KM7 (3: mezőváros). 
KtJBtNY! 2004a. 24.

!4!4-!459 (6). !atin. német (2.)

!. !4!4. ápriüs 30. (!!. a. Phiüppi et !acobi). ]kh. n.) nyugta 
(iregorius Magnus iudex et sex iur(ati civcs civitatis Komaromicnsis).
Papíron. hát!apra nyomott pecsét nyomaivá!. D! 207692. Kiad.: PRT V!!!. 442.: ZsO !V. !925. sz.

2. !439. s. d. [október !9. vagy 25.) (am montag). czw Gamaron missziüs. cseményköz!ö
címzett: Dcm erssatnen und weissen dem purgermaister und rat zvv Prcsbvvurk. unserem herm undt prvvdern. 
Papíron, zárópecsétnek nincs nyoma. Db 239740. (SNA Archiv mesta Bratis!avy é !! !4.) Péter egyezhet az 
!445-ben emütett Pctrus de Wech. a pozsonyi várnagy embere szcmé!yé\c!?

3. !445. szeptember 23. (2. die Manricii). Dátum in iamtáta nostra civitate Komaronicnsi tanúsítvány 
Benedictus !mes iudex univcrsiquc iurati cives totaque communitas civitatis Komaromicnsis megerősítés: 
sigiüo nostre huius civitatis Kontáron.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét tbttjáva! és jobbra a tenyomatáva! (háromtornyos vár). DP 250468. (LL.TL
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Lt. 36.). Reg.: ELTE ok!. 2005, 22 (56.) Megjegyzés: ugyanerre! Sxékcstéhérvár is kiáüit ok!cvc!ct ( !445. szept. 
!7. DE 230469. sz. ELTE ok!. 2005. 22.. 37. sz.)

4. !447. február 26. (D. tnvocavit). Seriptaex Komaron -  missziüs
Thomas Kessy iudex iuratique civcs de Komaron címzett: Sagacibus et cp. viris dominis iudici ac iuraticivibus 
civitatis Posoniensis.
Papíron, záró gyürüspccséttc!. DE 242096. (SNA AMBratisíavy, é. 4023.)

5. !448. október 26. (S. a. Simonis et !udc). Seripta in Komaron -  missziüs és adósságüsta 
!udcx et iurati civcs civitatis Komaromiensis -  címzett: egr. miüti d. !oanni Eorgacz de Gymes.
A !cvé! és a üsta két kü!ön kéz írása. DL 59387 (Forgách !t.)

6. !459. jú!ius 25. (!acobi). Dátum in Komaron missziüs
!udcx et iurati civcs civitatis Komaromiensis címzett: Prűd. et cp. viris iudici. iuratis cctcriquc civibus civitatis 
Posoniensis
Papíron?, kivü! zárópecsét nyomává!. DF 242663. (SNA Archív mesta Bratistavy. é. 459!.)

xre/ivre/. az esküdtek száma !4!4-bcn hat.

/?/ró:
!4!4 N agyG crgc!y(!)
!445 !mcs Benedek
!447 Kessy Tamás

Potgárok: prov. Thomas Kessy iudex !447: Pau!us Capitan !447: A!bertus Hegcs !447: Andreas Syrak !448: 
prov. Miehae! Nazvadi !459: Stephanus Biro !459.

KORPQNA (Zó!yom m.)_____________________________________________________________________!7:4/3

Krupina. SK
6//V.. !2!2-!349 kirá!y (bányaváros), Zs. Borbá!a kirá!vnénak adományozza
c.p..-
!: (2) fórtaütium. iü. castrum !444. !466. stb. (BAKACS !97!. 62-63., KOPPÁNY !999. !67.). korponat uradatom
központja
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (!) cxcnipt p!éb. (Szűz Mária) Esztergom (honti íöcsp.) !260/!274-!332- !4!6 (ORTVAY 3!., M( zó  2003.
434.. !260. !262-tö! a p!éb. cxempt FtJPR CD !V/3. !!, !23. !82.. ORTVAY uo.. !629: GÁRtX)\Y! !933, !80.)
V: (2) ispotáty (Szt. Erzsébet) (Kt B)NY! !999a. 263.. Mí-zö 2003. 78.)
V!: (!) !0 tö(KcB!NY). !97!. 76.)
VB: (0)
V!H: (2) 3 irány: Sc!mccbánya. Szebeüéb. Zó!yom (!. kát. (e!m.)
!X: (5) ! hetivásár (hét(o és kedd) !409 (vásárcngedé)y: ZsO B/2. 6725. Wt isz 20!0. !453. két tétetnek veszi). 4 
sokada!om. !. és 2: (Urunk mennybemenetetc. Szt. Mihá!y: szept. 29.) !393 (mindkettőre vásárengedéty. ern!. 
TPLKK! V!/!. 3 !2 .,!. Whtsz 20!0, !453.), 3 és 4: (jún. 29.. (cbr. 6.) !5!0 (mindkettőre vásárengedéty: DE 
2745! 7. W msz20!0. !453.)
X:(4)civitas(kirá!yi) !3!6 !5!7, oppidum !453-!484 (BAKÁCS !97!.62 63.)
egyéb: !244: kiváhságok (korponai jog). !429-tö! együtt endegetik a Garam-mcnti (a!só-magyarországi) bánya
városokká! (BAKÁCS !97!, 63 ), !467: vámmentesség (TtiLPK! V!/!. 3!3.), !5!0-tö! vörös pecsét haszná!atának 
joga (BAKÁCS !97!, 63 ). CP !349

THLBK! V!/!. 309.. 3!2-3!3.. CYÖRPPY B). 2!0.. BAKACS !97!, 62 64 (E\CPL 2002. !ZM!0 (3: város)

! 3! 6-! 526 (! 6), !atin. német (8 ! 3.. ! 5-! 6.)

!. !3!6. február 24. máso!at
Nos Nicotaus iudex de Corpona pro tempore constitutus. Christianus üüs Rvmar. Andreas Pcüitcx. Petrus 
Gener. Tyr!ing(?) et Hcnricus !nstitor iurati



Függöpecsétte!. DL !863. MKA Acta Jcsuitica/ TYRNAV!A !4 66: pontatlan !H. századi máso!ata: DL 25069 
(uo.)Tyrnavia !4 ! (!3!6-09-2!-es dátumma!!)

2. !370. március !7. közjegyzői mintájú ok!evé!!
!nvocatio. Arenga. !giturcgo Pau!us iudex deCorpona.
...civium civitatis eiusdem sciücet ( !2 név)
Függöpecsétte!. DF 274687. Zsolna/ 2

3. !407. december !4. közjegyzői mintájú okkvéü 
nobis iudict ct iuratis Corponcnsibus.
Függöpecsétte!. DF 27469!. Zsolna/ 7 Kiad. FiJt-iK C!) X!. 522.

4. !4)8. december 2!. vá!:tsz!cvé! Wama (Varin) polgáraihoz. a város jogairó!. ZsO V!. 2644.
!ohanncs Nör! iudex cctcriquc iurati in Corpona.
Atinis !4!9. DL 94463. Pongrácz cs./ 2 !4

5. !43!. május H). egyezségiévé! a bozókt préposttá!, közjegyzői a!áirássaü 
! biró. 7 esküdt
DF 283563. Korpona/ 8.

6. !436. december 4. -  ité!ct!cvé!. tanúsaüomások
Szöveg a!á nyomott zö!d szinti pecsét nyomává!. DL !2979. MKA XRA/ !532 23.

7. !437. jú!ius 7. turócszcntmártoniak kivá!tságairó! tanúsítvány
Függöpecsétte!. DF 2687! 8. Túrócszcntmárton/ 4 eredeti és !6 ?  századi máso!at. seniores iudiees emütésc!

8. !492. február 27. !evé! Selmecbányának (csak Stenge! Péter bíró)
Zárópecséttc!. DF 286847. Se!mccbánya/ ! 42: U ! !44 /  26. másik DF-en is !efi!mczve: DF 267033

9. !502. november !6. !evé! Sctmccbányának 
Richter und rathmannerde stad Korppen
Papíron, zárópecséttc!. DF 267048. Sc!mccbánya/ 72.

!(). !503. május 4. Stenge! Péter esküdt !cve!c Se!mccbányának 
Zárópecséttc!. DF 235222. Selmecbánya/ 2 303.

!! . !503. jú!is 25. bizonyságtevé! schnccickkc! kötött üz!etrő!. korponai polgár vaüomása. 
richter. ratmánner. geschworne burger
Szöveg a!á nyomott pecséttel. !)F 267050. Sc!mccbánya/ 75 U ! !44 / 68 másodszor is ktUmczvc: DF 286884

!2. !5 ! !. november 2!. -  !evé! Selmecbányának 
Zárópecséttc!. DF 233063. Selmecbánya/ 2 306

!3. !5!3. ápriüs 8. !evé! Selmecbányának 
Zárópecséttc!. !)F 235! 00 Setmecbánya/ 2 345.

!4. !5!5. március !6. !evé! a setmecbányai jegyzőnek: vékménv 
Zárópecséttc!. !)F 267099. Se!mecbánya/ ! 29.

!5. !525. május 7. !cvé! Bárt Iának 
Zárópecsétte!. DF 2! 8342. Hártfa/ 5409.

!6. !526. augusztus 6. !cvé! Setmecbányának 
Zárópecséttc!. DF 234990. Schnccbánya/ 2 2!5

-.jen-ere/, consuks civitatis Corpone ( !48!. !484)

(MAH.NÁK !898. 3-4. alapján)
!274 !)itricus 
!278 Herbordus

!!8



1361 Miklós 
! 369 András 
1430 Jakab 
143! Schnorrcr János
1435 Fülöptla: János
1449 Schrcttcl János
1487 Michalko Miklós
1490/1 Maycr T amás
1493 Laypcr Bálint
1494 Kyndcrntann Lőrinc
1497 Stcngcl Péter
1498 Rumckcrt Mihály
1499 Stcngcl Péter
1500 Schncidcr Mihály
1501 Bonczogt András
1507 Nörüngcr Farkas
1509 Trcütlcr Bálint
1512 Feycrabcndt István
1517 Nörlingcr Farkas (Matunák 1898. 4.)
1518 Frcűtlcr (Trcütlcr?) Bálint
152! Mayr Mihály
1522 Skolnik Pctcr
1523 Trcütlcr János
1524 Mayr Mihály
1525 Gastcl Lénárd
1526 Wan György
1533 Stimmel Pál
1534/5 Schiks Mihály
1537 Gastcr! Lcnárd
1538 Schultz Ambrus
1542 Stimmel Pál
1543 Trcütlcr Mihály
1545 Zcysz Pctcr
1546 Kctzlcr Eusztách
1551 Kctzlcr Eusztách
1556 MoscngalPá!
1557 Zcysz Pctcr
1559 Moscngal Pál
1562 Gernhardt Jakab
1563 Kctzlcr Eusztách 
1566 Kctzlcr Eusztách

KOVÁSZ) (Arad m.)_________________________________________________________________________ 4:7/4

Covásint. RO (újkori, nem törzskönyvezett neve: Kovaszinc)
1368 németi Lacktl (Ers(íEL 2002): 1380-ig aradi kápt. és prépost: 1380-1392 aradi kápt.. 1392- aradi 

prépost: 1466-guti Ország: (KTM-köz 1996. 177.): 1466 156! ( sálya tartozéka (ENCEL 2002): 1486 János 
Csanádi püspök "(KTM-köz 1996. 177.): 1494/1498 1511 Haraszti (KTM-köz 1996. 177., ENGEL 2002): 1548- 
Pctrovics Péter (KTM-köz 1996. 177.) 
c. /A.'
! : ( 0 )
11: (0)
!!1:(0)
lV:(0)plch. (Szt. Lőrinc) 1333-1537/Csanád (aradi (ocsp.)(ORT\AY 391.. Rusu MUREZAN 2000. 80-83. és5. 
kép. MEZŐ 2003. 232.)
V: (0)
VI: (0)
V!!.(0)
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V!!!:(!)(KUH!NY!2000. 74.)
!X: (0)
X: (3)oppidum !466-!56! (MÁRK!: Arad !. !84., KIM-köx !996, !77., ENGKL2002): város (defterben. 
Kovaszincc) !554(ENG^L2002)
egyéb: defter !534: pautisi náhije. 70 háne (ENCML 2002): vár (Kovászi-Tomya) !3 !4. sz. (KARCZAG S/ABÓ 
20!0. f98-f99.. nincs ok!cvc!cs adat. fc!tárat!an)
/Wí/.. CSÁNK!!. 764. GYŐR! FY !. !80.. MÁRK): Arad !. !84., KUB!NY! 2000. 74.. ENGBL 2002. ! AD8 (4: mező
város).

! 300 ( f ). fatin

f. !500. március 7. (.S. <v. D. /uvocín/r). f)atis in opido Kowaz adásvétc!
[! kéttagú név]r ac Emerieus Harcias iudices de Kowas. item Matheus Nemes. Brictius Zuüani, !)ominicus
Zanto. B!asius Zondi.........(! név).... (! keresztnév) Zabo. Mathias Dam. Tadistaus .... Pau!us(?) Lukathy.
Stephanus L .u s  iurati ccteriquc civcs ct universi (hospitcs de eadem] mcmoric commendamus tenoré 
preseneium si[gniflcantes quibus] incumhit universis. quod quia (nostri venientes in présen jciani? fohannes !tcs^*
parte ab [una] / parte verő (ab aftera] Thomas Warga de Kew i'' necnon Gaüus Mayso? cum .......ac vive ct
spontanca (vocc? ... [ fassum extitit per hunc módúm, quomodo ipsi unam vineam ipsius ...ma! vocatam [<in
proniontorio>?............... ! preben. ab orientaü vinca domini Ladisiai^' presbyteri de Kowas. a meridionati una
via vindemiaüs. ab occidentati v............parte verő septentrionaü vinea domine Kathcrinc Qmis rcüctc
Ladiz!ai(?)/...... Dem(ctrio?! et viro memorato fohanni Sartori? (pro flór.] XXV vére et p!ene perso!utis (... et]
receptis Ymo deberet? vendidit /... pne.. sueto? tohannis? [Sartoris?] dicti in füios füiorum [et hercdesquc 
suorum] iure perpetuo et irrevocabiüter tenendas possidendas pariter ct habendas nuüo circa"' contradictorc 
apparente ta!i vincuto mediantc (assumpsit?). quod si prenominatus Thomas Warga necnon Gaüus Mayso? aut /
quovismodo? ttonam? temporum in processo ... memoratum !ohanncm Sartoreni? (...........] previtcssct? racionc
pretaete vinee nto!cstarc aut in causam / attrahere niteretur? ... ta!is pars...... et metas ... dicte ... inssi... duccntes
flór. auri puri deponerc teneatur. Et hec / aiia... peticionc?... indi... no... in? cscrvarct? tempori eiusdem...............
in euius rci memóriám pcrpetuamquc firmitatem presentes ütteras nostras speciaüter sigiüo nostro pendenti 
munitas ct roboratas? cidem? duximus concedendas.
Hártyán, a p!icán fúggöpccsét fcÜüggcsztésére szo!gá!ó tyukakka!. de ugyanakkor a háto!da!on is !átható cgv 
pecséta!akú fb!t. Az irás nagyon c!ha!ványu!t, sok hetyen o!vashatat!an. D!. 32332 (GYKOL Lymbus) Háto!da- 
!on kora újkori írássá!: Kouazi. A DL-DF adatbázisban tévesen az erdétyi Kovászna neve a!att.

srcnejc/. 2 biró!. !0 vagy !2 esküdt.

KŐHALOM (Reps. Kőhatomszek) f2:5/4

Rupca. RO
Szászfb!d

!: (2) castrum !324 (EN!/ !996, 338. várnagyok em!.. vö. !-AB!N!!. 388-589.)
!!: (2) szász szék központja 
!!f:(0)
!V: (0) piéb. (Szt. Jakab) XV. sz. /Esztergom/Mi!kó (kozdi szász kápt.) (A pápai tizcdjcgyxékbcn nem szerepe!: 
EO !!. térk.. f-.\B!N!!. 59 !-592 ..!!. 263-264. 363. sz.) !444: UB Sicb. V. 23!0.
V: (0)
V !:(!) !0 fo(KuB!NY!. !97!. 76.)
V!!:(0)
V!B: (5) (9 irány) Atsórákoson át Miktósvár és Nagyajta. Baróton át Nagybacon fe!é. Eogaras. Hévizén át Föld
vár, Segesvár, Senk (Nagysink). Sxékc!ykcrcsztúr. Széke!yudvarhc!y. Szcntágota (!. kát. (é!:n.)
!X:(0)^
X: (2) oppidum !433 (UB Sieb. !V. 509.) !50! (EN(4i!. 2002)

ENTZ !996.338.. F.\B!\!!. 387 593.. EMü!. 2002, !SZF!9 (4: mezőváros)

!4 8 !-!3 !6 (5 ). tátin: !-4.

* va!ósztnú!eg ntégsem Sartor. mert a többi hetyen nem ragozódik a vége.
Fa!u Kovászitó! D-re. Ma Cuvin (Kuvin).

' * e!őttc kihúzva: Ladi.
' '  utána egy !. de mintha ki tenne húzva.
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!. !48L november 23. (in Ocmcntis), Dátum ex Ruppcs -  pcrátkíddö
Univcrsisque fámositatis et mire prudencie viris ntagistro civium Cibinicnsi eeterisquc iuratis consuübus ac 
universitati scptem scdium. dominis ct amicis sincere honorandis.
Vízfo!tos papíron. zö!d sxinü zárópeesét nyomává!. Db 24550!. (Nagyszeben Szász NL)/ 3-!95. Kiad.: UB Sicb. 
VB. 4450. (pp. 299-300.)

2. !482. május 29. (!V. infra oet. Penthccostes). Dátum in Ruppcs -  causa appcüata
Laudissimae fámositatis ac mere prudencie viris magistro civium Cibinicnsi atque consuübus ac toti universitati 
scptem scdium. dominis ct amicis sincere honorandis
Víztbhos. a hajtásokná! erősen szakadozott papíron. papirfe!zetes barna színű zárópecséttc!. DF 245355. (Nagy
szeben Szász NL)/ 3-48. (A DL-DF-adatbázisban máj. 30-i dátumon.) Kiad. UB Sieb. VB. 4489. (pp. 3!7-3!8.)

3. !490. november !5. (!! a. Hüzabet). Fx Ruppcs -  fcüebbezés kényszerzá!ogo!ásró! (hitc!ügy!ct. tudakozód
nak. hogy mi az igazság)
Prudcntibus ct circumspcctis viris magistro civium. iudicibus ct civibus iuratis dominis ct prcccptoribus 
honorandis
Szé!én szakadozott és középen, a hajtásná! kettészakadt papíron. Zítrópecsét nyomává!. Egy sor o!vashatat!an. DF 
246262. (Nagyszeben Szász NL)/ Bischofsurkundcn 34.

4. !497. augusztus 30. (!V. p. Decoü. !oh. Bapt.). Dátum in Ruppcs
Famosis nccnon circumspcctis magistro civium. iudicibus et iuratis consuübus civitatis Cibinicnsis dominis 
nobis observandissimis.
Papíron, zárópecséttc!. !)F 245427. (Nagyszeben Szász NL)/ 3-!20.

5. !5!6. szeptember !5. (!!. p. S. Crucis exatt ). Dátum ex Rvvpps hirköztő !evé!
tudiccs nccnon iurati civcs oppidi Ruppcs címzett: Circumspcctis cgrcgioquc magistro civium. iudicibus 
iuratisquc consuübus civitatis Cibinicnsis dominis nostris honorandis.
Papíron, zárópccsétte!. DF 246!!(). (Nagyszeben Szász NL)/ 5-2!3.

ycRi'í'C a szék és a város közös kiadványai. fcücbbezési ügyek. Az ! 2. sz. keze egyező és a 3. is hason- 
!it.

-Kren-cjef. nincs nevesítve, bíró. viüicus. esküdtek. Ütésnapok: hétfő, szerda, péntek.

!4!3 kirátybiró Nagy Mikós
!494 Pongrácz Mátyás (B. U!ász!ó kinevezése, szászok sikeres tütakoxása)
!497 mag. Michae! Aücmbcrgcr

KÖRMEND (Vas m.) !8:4/3

Körmend.!!
6/rr.. !382 kirá)y(né): !394 e!adományozás(ZsO !. 3408.): !439 Szécsényi Lásztó: !462 !496 Eüerbach 
Berchto!d. majd !498 János: !549 Erdődy-larnóczy
t*. /A. (.4 ax.vregéMé/ e/térés /wzzord/zzü/ vcMf/M /üp-tVtwóí'.J
!: (0) vár XV. sz. c!só fe!e. e!söem!. !459 (KOPPÁNY !999. !69.. !467: vámagy)
B:(0)
!!!:(())
!V: (0) p!éb. (Szt. Erzsébet) /Győr (vasvári föesp.) (vö. OK! v.\Y 322 323.. Mt zo  2003. 78.): temptom (Szt. 
Márton) !344 (MtiZÖ 2003. 262.)
V: (2) ágostonos ko!. (Szűz Mária) !238 !256-!5!3. majd ferences ko!. (obsz.) !5!3 !524. majd domonkos ko!. 
!524/!529 !560-as évek (F. Ro\tn.\NY! 2000. 39.. M P/ö 2003. 434.. az ún. körmendi ko!ostorperre !. EKOHt.Yt 
2005. 2 !-4 ! )
V!:(2) !9 (ö(KumNY! !97!. 75.)
VB:(0)
V!B: (6) !2 irány: Bódogasszonyfá!va. Csütörtökhe!y. !kervár. Monyorókcrék. Németújvár. Rábakovácsi. Rá
kos. Satomvár. Szcntgotthárd. Sxombathcty. Vasvár. Vép (GLAStiK !929. térk.. KutüNYt !989. 329.. !. kát. 
fc!m.)

!2 !



!X :(!) ! hetivásár (szerda) Í244. !327 (WEtsz 20!0. !449. !244: E!cnchus!!!/2. 38. !327: HO !. !45. = UB 
Burg. !!!. 246-247. (450. sz.).)
X: (4) civitas (kirátynéi) !328-!437. oppidum !425-!499 (!425: ZsO XB. 66!. = 58067.) 
egyéb: (0) CP !349, vámmentesség !334 (CsÁNK!!!. 723.)
/roJ.. CSÁNK!!!. 7!4. (vár). 723-724.. ENGEL 2002, ! VS!22 (3: mezőváros). KumNY! 2004a. 24.

!338-!433/!440 (3). !atin. német (3.)

!. !358. május 8. (!!!. a. Asccnsionis Domini), Dátum die ct !oco prenotato -ité!et!evé!
(ohannes f. Laurenei viüicus. iurati ceterique cives de Kwrmend
Hártyán. hártyas/a!agra függesztett természetes szinü viaszpecsét töredékéve!, a pecsétkép nem ismerhető íe!.
DL 9!5!4. (Festetics cs.)/ VAS 42 C. Reg.: BÁND! !987, 34.

2. (!38!-!399) (!!. p. Leonhardi) tanúsítvány
Ego !acobus f. Pctri Zohmanni existens iudex in Curmendino et duodecim iurati in predicta civitate -  megerősí
tés: nostro sigiüo autentico.
Papíron, háttapjára nyomott természetes szinü viaszpecsét töredékéve!. Pecsétkép: csipkés pártázatú torony és 
meüette á!!ó oroszián. BÁND! !987, 35. körirat! DF 243835. (M! AKK)/ !9!. Kiad.: BÁND! !987. !27 (9. sz.)

3. !437 körű! (am suntag Jubdatc ctc.). Cewen zu Curmcnd !evé! Sopronnak 
Richtcr und dér rőt de stot zu Curmend.
Papíron, zárópecsét nyomaivá!. DF 204836. (Sopron)/ 33!4. Kiad.: HÁZ! !!/6. ) !3 ! !4. ( !23. sz.)

/ ó r M M M !. BÁND! !987. 54-36: DÉNES !994. 62 63.

xre/ívjcí. bíró. !2 esküdt. Szt. Cyörgy-napkor: (eüebbezés Sopronhoz: !!. Bé!a-kori kivá!tság!evé!.

ÓÓ'Ó.'
!328 Ferenc
! 357/58 Jeku!
! 358/39 Lőrinc fia János
!36!/62 Lcubu!
!362/63 Márton !ia Péter ( —̂ pontos névsor: BÁN!)! !987, 53: DÉNES !994. 62.)

KŐRÖS (A)sókörös Ökörös és Fctsökórös/Újkörös: Körös m.)_____________________________________ 23:3/3

Kri^cvci. HR
6/r/.. kirá!y (sz)avőn báni honor)
<-. a te!epü!és A!sókörös és Fc!sökörös részekbö! áüt. ezeket cgybeszámoham.
!: (5) eastrum (a város egy része erődített) (SZA!to !920. 98 99.. Dóé KA! !956. !33.). sz!avón bán központja 
!!: (5) sz tavon bán körösi széke 
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Kereszt) !334 !50! /Zágráb (kem!éki !Öcsp.) (()Rt\AY 739.. DoőKAL !936. !53. MEZŐ 
2003. !78-!79.)
V:(!)ágostonosko!. (Szűz Mária) !323c. !529/!340(F. RoMHÁNY<2000. 39.. \!t zó  2003. 434.. !495. !3!2: 
ADAMt EK K \\tPU$ !976. 3.. 53.). majd (crenccs ko!. (konvcntuáüs). de csak !628-tóü F. Ronthányi (uo.) sze
rint
V!: (0)
VB: (!) takatoscéh !5!0(SzÁDEtZKY !!. 242.)
V!!!: (4) 7 irány: Hrascsina. Kapronca. Rakonok. Ravcn. Rojcsa. Szcntmihá!yon át Brczovica. Verbóc (L)PSZKY. 
EN(ö:t.2002.ÖoKAL!á !997. térk .!. 2..!!. 2.)
!X: (3) 2 hetivásár: ! (kedd): !252 (vásiirengedéty: WEtsz 20!2. !49.). 2 (szombat): !393. !4!6. !4!8 (Whtsz 
20!2. uo.. ZsO !. 3028., V. 2383.. V!. 2323.): sokadatom !478 (ENGEt. 2002. je!zct né!kü!). pünkösd: !3!2 
(WEtsz 20!2, uo. = DF 2367)0.)
X: (4)civttas(kirá!yi) !323 !5!7 (!495-tö!: ADAMéEK K.\\!PtJ$ !976. !5.. !7.. 26.. 53 (!3!2-ben A!sókóröst 
oppidumnak nevezik). 59., 94.)
egyéb: CP !495 (ADAMÓ! K-KA\!PL$ !976. !3.): Fetsökörös: 50 * Atsókörös !03 füst. CP !300k. (uo. !7.): 
Fetsökörös: 52 + Atsókörös 80 (üst. CP !307 (uo. 26.): p!ébános: 6 ' Fe!sökörös 33 + Atsókörös 93 (üst: CP
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!3!2 (uo. 53.): claustri 27 -* plcbani 9 + Felsőkörös 5! + opidumCrisicnsc 101 (üst: CP !5!3 (uo. 59.): claustr:
18 + Felsőkörös 51 + Alsókörös 84 + plébános !0 tust: CP 1517 (uo. 94.): Felsőkörös 63 + Alsókörös 109 + 
plébánosé 11 + szerzeteseké 21 füst;
Öv*/..- CSÁNK! 1893. DoC KAL 1956. 153.. Coni. Cris. 130.. 2002. 1KÖ36 (3: város)

1382-1525 (19). latin

!. 1382. s. d. (1). p . ...), [kh. n.j -  adásvétel (Ókörös)
Blasius 1. lohannis villicus et universi eives veteris vilié Crisiensis.
Függöpccséttcl. DF 230620. (Horvát Akad.)/ 6 64.

2. 1383. március 23. (2. dic Rcsurr.). [kh. n.[ adásvétel (Ökörös)
Blasius t*. lohannis villicus et tota eommunitas civium scu hospitum veteris vilié Crisiensis.
Függöpccséttel. DF 276963. (HDA Orsics cs.)/ 64 51

3. 1398. május 31. (VI. p. Penthcc ). Dátum in cadem villa adásvétel (Okörös)
Blasius f. lohannis villicus et universi eives scu hospites veteris vilié Crisiensis.
Függöpccséttel. DF 276991. (HDA Orsics cs.)/ B.

4. 1412. december 9. (VI. p. Nicolai). Dátum in eadem civitatc -  adásvétel és csere? (szőlő) (Ókörös)
Benedictus f. Stcphani iudex. iurati et universi eives superioris civitatis Crisiensis.
Függöpecscttcl. DL 33683. (MKA N R A )/1675 16. ZsO 111. 3037.

5. 1417. október 1. (VI. p. Michacüs). [kh. n.[ adásvétel (Ókörös)
Matheus f. Blasii iudex et iurati eives veteris civitatis Crisiensis megerősítés: sigillo nostro.
Függöpccséttel. DF 218668. (HDA)/ 174. ZsO VI. 978. Zbirka srcdnjovjckovnih isprava.

6. 1424. március 28. (111. a. Lctarc). [kh. n.) -  adásvétel (Újkörös)
Benedictus f. Stephani iudex superioris civitatis Crisiensis ac iurati univcrsiquc eives scu hospites de eadem. 
Hártyán, függöpccséttel. DF 231048. (Iloná t Akad.)/ 9 23. Reg. ZsO XI. 359. lsprave 1667. sz. Az eddigiek 
irásképc nem egyező.

7. 1444. október 12. (11. a. Galli). [kh. n.[ adásvétel (Újkörös)
Benedictus f. Mathci iudex. iurati civcsquc universi et hospites nőve superioris civitatis Crisiensis.
Hártyán, függöpccséttel. DF 282419. (esázmai kápt.)/ 100.

8. 1453. április 21. (S. a. Gcorgii). Dátum Crisy adásvétel (Okörös)
Dionisius f. Valentini iudex. iurati ac universi eives et hospites veteris libere inlcrioris civitatis Crisiensis. 
Függöpccséttel. DF 231320. (Honát Akad.)/ 12 32.

9. 1458. február 22. (IV. a. Mathie). Datis Crisy (Ókörös)
Dyonisius f. Valentini iudex. iurati ac universi eives et hospites veteris libere inferioris civitatis Crisiensis 
Szöveg alá nyomott pecsét. DF 218856. (HDA)/ 372. Fddigiek irásképc nem egyező.

10. 1463. november 28. (11. p. Andrcc ap ). [kh. n.j (Újkörös)
Anthonius f. lohannis iudex. iurati ac universi eives superioris civitatis Crisiensis.
Függöpccséttel. DF 282437. (Varasd. esázmai kápt.)/ 118.

11. 1464. május 13. (D. p. Asccnsionis), Dátum Crisy (Újkörös)
Anthonius f. lohannis iudex. iurati civcsquc universi et hospites nőve libere superioris civitatis Crisiensis. 
Függöpccséttel. DF 231487. (Honát Akad.)/ 14 7. A 10. és 11. sem egyezik meg.

12. 1467. november 24. (111. p. Katherine). [kh. n.[
Anthonius f. lohannis iudex. iurati civcsquc universi et hospites nőve libere superioris civitatis Crisiensis. 
Függöpccséttcl. DF 268010. (HDA) 3 11. Az előzőre hasonlít az iráskép. de a következővel nem egyező.

13. 1469. február 8. ([IV.[ a. Scolasticc). Datis Crisy adásvétel
Augustinus f. lacobi de Bliznalcw iudex. iurati ac universi eives et hospites nőve libere superioris civitatis 
Crisiensis.
Függöpccséttel. DF 231360. (Ilonát Akad.)/ 15 19.

14. 1469. április 20. (IV. a. Georgii). Dátum Crisy -  adásvétel
Augustinus f. lacobi de Büznafcw iudex. iurati civcsquc universi et hospites nőve libere superioris civitatis. 
Függöpccséttel. DL 33356. (MKA NRA)/ 446 19. Az irásképek négy egyeznek meg egymással!
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15. !496. március 6. (in D. Oculi). (Dátum Crisy) '
Nicolaus 1. Valcntini iudex: iurati. civesque universi scu hospitcs vcteris libere intérioris eivitatis Crisiensis 
Hártyán, szürke zsinóron függő pecsétje elveszett. DL 46333. (MKA NRA)/ 1891 1!.

!6. Í509. január 7. (D. p. Circumcis.). Crisy !evé!
ludices ac iurati ceterique cives utriusque eivitatis Crisiensis címzett: Magnif. d. lohanni Emusth de 
('haktomya regnorum Dalmacie. Croacic et Sclavonie bano etc., domino nohis gracioso.
Papiron. zöld viaszú zárópecsét töredéke. A papír vízjele: körben kétkarú mérleg. DL 104207. (Batthyány cs.. 
Jelzet nélküli).

17. !$!4. október 3!. (ül. a. OO SS). Dátum Crisy adásvétel ÜJKÖRÖS
Demetrius f. Emcrici iudex ac iurati ceterique cives ct hospitcs nőve libere superioris eivitatis Crisiensis. 
Függöpecséttcl. DF 232430. (Morvát Akad.)/ 24 55.

!8. !523. február 13. (VI. a. D. Esto mihi) itéletlcvél. ingatlanper. szőlő
Demetrius f! Emcrici iudcx: iurati: universi cives nőve superioris libere eivitatis Crisiensis.
Hártyán, függöpccsét helyével. DL 47491. (Múz. törzsanyag)

19. 1525. december 12. (in proíésto Katherine). Ex Crisio levél 
eivitatis Crisiensis: iudcx: iurati: ceterique cives.
Papiron. zárópecséttel. DL 104457. (Batthyányi es. jelzet n.). íráskép nem egyezik.

/úróC*
Alsó körös
1382 János 11a: Balázs villicus (1.)
1383. márc. János lia: Balázs villicus (2.)
1398. máj. János lia: Balázs villicus (3.)
1417. okt. Balázs lia: Máté iudcx (5.)
1453. ápr. Bálint lia: Dénes iudcx (8.)
1458. lébr. Bálint lia: Dénes iudcx (9.)
1496. márc. Bálint lia: Miklós iudex (15.)

Felsőkörös
1412. dec. István fia: Benedek iudcx (4.)
1424. márc. István lia: Benedek iudcx (6.)
1444. okt. Máté lia: Benedek iudex (7.)
1463. nov. János lia: Antal iudcx (10.)
1464. máj. János lia: Antal iudex (11.)
1467. nov. János tia: Antal iudex (12.)
1469. lébr. Bliznaföi Jakab lia: Ágoston iudex (13.)
1469. ápr. 20. Bliznaföi Jakab lia: Ágoston iudex (14.)
1314. okt. Imre lia: Demeter tudex (17.)
1323. lébr. Imre lia: Demeter iudex (18.)

KÖHÖSBA\YA (Xaránd m.) 8:6/4

Baia de Cri$. RO
(világosvári urad.) 1439-1319: 1439-1459 Brankovics György dcspota. 1451-től Hunyadi János: 1459- 

146! Szilágyi: 1464-1498 Bátori: 1561 ecsedi Báthori György
c. /;..
1: (1) alsóbb birtokigazgatási központ (1525: /VMXf.ss/oMf.?. </Mf /Jt'/V/wM/ < ; < / Rtver/wn-#.  PHODAN
1960.58.)
ü: (0)
!!!:(0)
IV: (0) pléb. /Eger (pankotai föcsp.) (vö. ()!<! VAY térk.)
V: (0)
VI: (0)
V!!:(0)

' A pecsétzsinór miatt nem látszik pontosan.
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V!!!:(!)(KOB)NY)2000. 75.)
!X:(3) ! hetivásár (napja nem ismert) !444(W m sz20!0. !452.: DL !3786.). ! sokada!om(Szt. Fü!öp és Jakab 
ap.:máj. !.)!444(uo.)
X: (3) civitas (bányaváros) !427:oppidum !44!-!323(!444: W)NZ):L !880. !20. 2.j.. !523: !22. 3.j.) 
egyéb: CP i$$2: a tcicpüiéscn van urburarius (!. az ok!cve!et és DF 239537: !523: (ioidamar András 
körösbányai urburarius azaz bányapotgár kö!csönt vesz át Révai Ferenc kir. titkártó!)

CSÁNK)!. 723.. WHKXKL Í880. *!20-!23.. MÁRK): Arad !. !89.. KuBtxY) 2000. 75.: ENGFL 2002. !ZD38 
(4: mezőváros)

!524 (!). !atin

!524. november 4. (V!. p. OO. SS ). !)atum ex supradicto opido zá!og-adásvétc!
Nico!aus ! rencz iudex iuratiquc civcs. vidcücct Lazarus Maydycr. Pau!us Fyzcs. !ohanncs Ccorgi. Petrus Sige! 
ete. opidi Kerisbanensis.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét tbhjáva!. A!u!. Áüó. DF 260225. (Révay cs.)/ De part. viribus poss., tásc. ! 
nr. 7. Érdekesek az u-n a kis köröcskék ( !-2 esetben), ez németes tehet. Az esküdtek között is vannak német 
ncvüek.

4 esküdtet soro! te!.

KÖRÖSSZEG (Bihar m.) !!

Chcrcsig. RO
/wr..- (körösszegi urad.) !382-!352 :-!3 !7  Borsa. !3!7 !390 kirá!y. !390-!395 Losonci !stván. !396-!552 
Csáki: !552 váradhegyfoki prépostság (rész)
c.
!: (2) vár !289 (KARCZAG-SZABÓ 20!0. 203.): uradahni központ !430 (DL !44!5.) 
ü :(0)
! ! ! : ( 0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Katahn) /Várad (homorogi töcsp.) (ORTVAY 569-570. A te!epü!és másik korábbi neve 
Szcntkataüntaha.)
V: (2) domonkos ko!. (Szt. Mihá!y) !489-!553 (F. ROMHÁNY) 2000. 39.. M) zó  2003. 290.): kápo!na (Szt. 
Ottiüa) !424 (vár) (Mnző 2003. 359.)
VL(0)
V!!:(0)
V!!!:(3)(KUB)NY!2000. 75.)
!X: (!) hetivásár (héttő) !322 (Wtitsz 20!0. !430.)
X:(3)oppidum !475-!520
egyéb: CP !552: hidvám !520 (E\GR). 2002)

CSÁNK) L 395. (vár). 598.. GYÖRGY !. 637 638.. JAKO !940. 285-287.. KuBtNY) 2000. 75.. ENGFt. 2002. 
2BÍ83 (4: mezőváros)

!443 (!). !atin

L !443. november 3. (Enicrici). (kh. n.) szö!óadásvéte!
N os....... ) et (Tho)mas Sa!amonis dicti iudiccs iurati cctcriquc civcs de Kereszegh
memoric commendamus ...] quod providus vir (iregorius Benis dictus de Kcrcky ónéra verő et cuncta 
...]tic et omni aüorum proximorum suorum ad se assuntpmens coram ttobis personaüter constitutus 
... contéssus est) in hunc módúm, quomodo ipse quandam vineam suam. quam iis taboribus suis p!antatam 
in promontorio ... sitam ] et hahitam cui a parte occidentaü tohannis Benis dicti de eadem. parte verő austraü
.......septentrionaü? ... ]...e verő occidenta!i(!) E!yc tüii Atberti vinee diete (dictum he!yett) vicinas cum omnibus
utiiitatibus et pcrtinenc)iifs) ciusdem universis ad eandem vineam de iurc spcctantibus provido viro Btasio !l!io
... e t ) viro? Matheo (l!io eiusdeni de Varatybereky et per eos ipsorum heredibus hcredumquc
suorum succcssoribus utriusque) sexus hominibus pro viginti quatuor tlorenis obu!is ccntcnariis rcgaüs p!cne
ab ipso rcccptis et rehabiti]s et perso!utis dedisset. donasset. contuüssct et vendidisset. immo sub expedicionis
)c tiendo et exhibendo dedit. donavit. contuüt et vendidit iure pcrpetue(!) et irrcvocabiüter
tcncduni. possidendum pariter) et habendum nuüo penitus contradictore apparentc harum nostramm vigore et
tcstimonio mediante ) !)atum in testo besti Emerici ducis et contessoris anno Domini mo cccco xxxxiiio.
Rctatio Petri Thakacz. Andree Hcusc!. Pau!i !ano et Michaeüs Thukus iuratorum (atáirás he!yén!)
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Papíron, melynek ba! oldalán cgyharmada vagy egynegyede hiányzik, igy az ok!cvé! csonka, ba! szóién vizíol- 
tos. több helyen lyukas. DL 13749. (MKANRA 17! 1-3X.) (tévesen Kőszeg város a!att).

reiatiós jegyzet! (az esküdteké), több nyelvtani (egyeztetési) hiba is van benne.

.sjcrvcrcf: két biró van és 4 esküdt neve van lé!soro!va.

KŐSZEG (Vas m.)__________________________________________________________________________ 20:4/3

Kőszeg. H
/br/..' (kőszegi urad.) 1392 1441: 1327 Héder nb. Kőszegi: 1327 1392 király: 1392 c!adományozása(/s() 1.
242!.): 1392 1441 Garai: !44$-(!647) osztrák zálogban
c. /.-! e//c^ére vcMt-;;;
!: (! )  vár 1246c.-(FÜHHD! !977. 156. 13X. sz.): tartozékai vannak (CSÁNK) !!. 7!$.)
!!: (0)
!!!: (0) fiókharmincad !44$ előtt? ( 149X:34. (  1H L 612 6!3. Szombathely Kőszeg hc!yctt működik.)
!V: (0) ptéb. (Szt. !mre) !343 /Győr (vasvári prépostság) (vö. OR)VAY 322.. M):zó 2003. !2!.):
V: (2?) ferences ko!. 124!u.-12X9 (F. RoMHÁNY) 2000. 39.). -* templom (Szt. Jakab) XV. sz. (M):zó 2003.
146.)
V!: (3)2! tő(KuB)NY) !97!. 73.)
VH: (1) takács !309 ( 1661-cs városi máso!atban. Céhkataszter!!. ! !0.)
V!!!: (3) 9 irány: Cseprcg. Hegykő (Csa!ád), Kedhely. Léka. Locsmánd. Rohone. Sár\ár. Szombathe!y. Vép 
(GLASt R 1929. térk.. KUB)NY) 19X9. 329.. KtJBtNY) 1996a. !4 3 ..!. kát. iélm.)
!X: (!) ! hetivásár (szerda) !32X, 1362 (Wmsz 20!0. !449. 132X: UB Burg. !V. 36. (H5. sz.). !362: F) J) R CD 
!X/7. 5!6.)
X:(4)eivitas(kirá!yi)!327 !490.oppidum!393 14X3
egyéb: adókedvezmények és kiváltságok !336- (CSÁNK) !!. 724 ): vámhe!y (CsÁNK) !!. 725 ). zsidók is vannak. 
!3. sz. (CsÁNKt!!. 725.)
/roí/..- CsÁNK) 11. 714 713. (vár). 724-725.. KL'BtNY) 19X9 (IX pont), ÜNüBL 2002. ! VS!4 (3: város). 7VS!4 
(vár). KtJBtNY) 2004a. 24.

!349-!526(26). !atin. ném et2!(3  !!.. !3-26.)

!. !349. május 29. (V!. a. Penteeostes). Dátum in Gunsa
Nos Nicolaus Armister tunc tetnporis iudex in Gunsa iurati civcs et communitas universorum civium ibidem. 
Fiiggöpeesét. DF 20X367. (Pannonhahna. e!tünt apátságok iratai)/ BORSMONOSTOR X3 !6 !3 [Az adatbázis
ban tévesen „G község" kiadó a!att.) Hát!apon későbbi?/ korabeli? kézírássá!: De una domo in Luchman.

2. !363. május !7. (!V. a. Penthceostes). Dátum in Gunsa
!ohanncs f. Nico!ai de Pu!a tunc temporis iudex in Gunsa signiMco et notum táeio tenoré prcscncium tanúk 
(huius rei vendicionis testes): Nicotaus Saxo. Nicolaus Schcfrcn. Nico!aus Seheobe drim. Nieo!aus Kcmcr 
niegerósités: sigiüo nostro pendenti.
Hártyán, hártyaszalagon (tiggő pecsétje elveszett. DL 52!2. (MKA NRA tásc. 390 nr. 23.)

3. !3H2. január 24. (freytag nach Ágnesen). Gebén zc Guns? szölöadásvétcl
!c!t Jans in den zeiten richtcr in Guns und die gcswarcn da sc!bigs megerősítés: mit unsem stat anhangenden 
ynsige!.
Helyenként !yukas. szakadozott hártyán, függopccsctjc elveszett. DF 201X77. (Sopron) 244. Kiad.: HÁZ) 11. 
!93-!96.(264.SZ.)

4. !4!3. január 30. (montag fúr unserFrawen tag), [kh. n.] levél Sopronnak (zsidóügyben)
Richtcr und der rat dér stat zc Guns
Másolat 1413-143X. DF 202033. (Sopron)/419. Kiad. H ÁZ).

5. !4!5. november 5. (Emcrici). Gébén zu Günns levél Sopronnak, válasz salvus conductus ügyében 
Richtcr und rat der stat zu Günns
DF 202091. (Sopron)/ 437. Kiad. HÁZ). (Kézírása azonos a 7. számúéval.)
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6. )!4!5-!437 között). Gebén am mitigcn zu Guns- teve) Sopronnak, pro consitio accipicndo 
Richter und ratt der statt zu Guns.
DF 20478$. (Sopron)/ 3446. Kiad. HÁZ!. (Kézírása az c!özötö! és a kővetkezőtől c!téró.)

7. !4!6. január 24. (Pau!s abcnt). Gebén zu Günns !evé! Sopronnak, vá!asz stabu!um ügyében 
Richter und rat dér stat zu Günns.
DF 202098. (Sopron)/ 464. Kiad. HÁZ!. (Kézírása azonos az $. számúévá!.)

8. !4!8. máreius )8. (treytag noch !udica). Gében ezu Güns !cvé! Sopronnak 
Dér rat der stat zu Günns etc.
DF 202!37. (Sopron)/ $03. Kiad. HÁZ!. (Kézírás 7. és 6. számútó! is e!tér.)

9. !4!9. szeptember !7. (Lamperti mart.) Gebén ze Gunnss - !cvé! Sopronnak 
Dcr richter der gancz ratt zc Gunnss.
DF 202!72. (Sopron)/ $38. Kiad. HÁZ!. (Kézírása egyező a !0 !!. számúévá!.)

!0. !420. február !6. (Juüanne). Gébén ze Gunnss -  !evé! Sopronnak 
Richter der gancz ratt ze Gunnss de c\vm.
DF 202!79. (Sopron)/ $4$. Kiad. HÁZ). (Kézírása egyező a 9. és ! !-esévc! )

!! . !420. október 22. (Gord\v!a). Gebén zc Günns !evé! Sopronnak, egy Sopronba köttözö kőszegi po!gárró! 
f)er richter und gancz ratte zc (íunnss.
DF 202!88. (Sopron)/ $$4. Kiad. HÁZ!. (Kézírása egyező a 9 !0. számúévá!. + !2 !4.)

!2. !42!. február !4. (Va!cntini). Datis ct actum Gonsii in p!eno consitio -  adomány!cvé! átírása 
Martinus dictus Hangé!waynar iudex civitatis Kussegh duodccimquc consu!es iurati atque tota communitas 
civitatis ciusdem.
Hártyán, tűggöpecséttc!. DL 87942. (Esterházy cs.. hg. Rcpos.)/ !7 O 48$ B. ugyanitt !8. századi egyszerű má- 
so!ata. Továbbá !7. századi egyszerű máso!ata: DL 868!6. (Esterházy cs. hg. Repos.)/ !7 O 494.. b p!d. pp. 2!
23. és c p!d. pp. 42 44. (az eredeti kézírása az ettérő nye!v cücnérc nagy vatószínüségge! megegyezik a 9 !!. 
számúévá!.) (A másolatok o!vasatai ugyanott térnek c! az eredetitó!, ezért v!sz. egymásró! készültek). Reg.: ZsO 
VUL !2!.

!3. !422. augusztus !4. (abent dcr schydung Marié). Gebenn ze Gunnes - !evé! Sopronnak, tanácskérés bűn
ügyben
Richter. ratgesworen burger des ganczcn ratcs und dyc gancz gemayne ze Gunnsc. cur guet gunar und dyenart 
etc.
!)!- 202232. (Sopron)/ $98. Kiad. Házi. (Kézírás hizonyta!an. hogy azonos-c az ctózöckkc!. Vastagabb toüszár. a 
betűk !ormá!ása jobbára hasonüt.)

!4. !422. augusztus 24. (Bartho!omc des hcüigcn zwcüspotn). ()ebenn zc Gunnss -  tévé! Sopronnak 
Richter. gancz ratt und dyc gancz gemayne zc Gunnss
DF 202233. (Sopron)/ $99. Kiad. Házi. (Kézírása mégis egyező az ctózőckkcü)

!5. !427. május !2. (montag in die f. Pangraczii). Gébén zü Güns !cvé! Sopronnak, bizonyos potgárok ügyé
ben imák
Richter und dcr rat dcr stat zü Güns.
DF 2023$9. (Sopron)/ 72$. Kiad. Házi. (Kézírás nem egyező.)

!6. !428. december !4. (eichtag noch Lucic), Gebén zu Guns !cvé! Sopronnak, mentegetőznek egy po!gár 
ügyében
Richter wnd rat dcr stat z Guns.
DF 2024!6. (Sopron)/ 782. Kiad. Házi. (Kézírás nem egyező az ctözövcL)

!7. !429. október (napi ke!et nétkü!. !6.). [kh. n.) !cvé! Sopronnak. Kőszeg Sopron kérésére köz!i a 
bordézsmaszedés nátuk szokásos módját.
!ch Michc! Porting die zcit richter und dcr gancz ratt dcr statt zc Güns -  megerősítés: mit unserm aut'gcdrukchtcn 
statinsigc!.
!'apiron. szöveg a!att zö!d színű pecséttel, cimcrpajzsban (iarai-kigyó. (Sopron dip!.) Kiad. Házi !!/6. 89 ( !00.) 
Dézsmaper Sopron és Kctcmcn győri püspök között. Sopron tc!vi!ágositást kér ezektó! a te!epü!ésektó!:
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Kedhety. (Sopron)kcrcsztúr. Kőszeg. Locsmánd. Nezsider. Nyutas. Rohonc 
t)F 204833. (Sopron)/ 3492. (Kézírás nem egyező az etőzővet.)

!8. !43!. ápritis !! . (mitichcn noch Quasi modo geniti). Gébén xu Gunss- tevét Sopronnak. Artner? János 
ügyében imák
Riehter und dér gancz röu dér stat zu Gunss
t)F 20248$. (Sopron)/ 850. Kiad. Házi. (Kézírás az etözőckket nem egyező.)

!9. !435. ápritis 3. (suntag tudica). Gebén zu Gunss tevét Sopronnak, értesíti a várost a császár érkezésérőt 
Paut riehter zu Gunss eur trewntteuch gnim címzett: Dem érben und weisen N. dern burgermayster zu 
Odenburkeh. seynem herrn
DF 202535. (Sopron)/ 935. Kiad. Házi. (Kézints nem egyező.)

20. !436. február 3. (Gebén am wuntag an sankt Btasen tag) misszitis ..missitis rationc pretii trunicnti"
Keget Paut riehter ezu (iuzzen und dér roth mit der gonczcn gmain
Papíron, zárópecséttet. DF 204855. (Sopron dipt.) Kiad. Házi tt/6. 112-1 !3 ( )22. sz.) Gersc vagy Gérce (ö maga 
is bizonytatan).

2 t. !437. s. d.. Gébén dosctbst zu Gunss tevét
Stephan Kotan dic zeyt statriehtcr zu Gunss. awch die zeyt at! gcsworcn pürger des rots dasetbst 
Hártyán, hártyaszatagrót tuggó szürke színű pecsétté), metynek körirata atig otvasható. viszont pecsétképe: há
romszögű pajzsban koronás kígyó, szájában tart vatamit. DF 262221. (VaML t)L 70t (Kőszeg város titkos tt. 
33.)) Kézírás nem egyező.

22. !445. szeptember 3. (freytag naeh Sitmen tag). Der gebén is! zu Odenburg - 
Brunner János kőszegi biró, Kürsner Konrád kőszegi takos
Szöveg atá nyomott két pecsét tóttjávat. Áttó oktevét. DF 202766. (Sopron)/ t t3 t. Kiad. HÁ/t.

23. !492." jútius 30. (tt. a. Ra ad vincuta Petri). Ex Kwzcgh tevét
tudex et iurati eeterique civcs civitatis Kwzcgh címzett: Egregio viro domino Batthisar de Bathyan. domino 
nostro nobis muttum gencroso.
DL !02250. (Batthyány cs. Mise.)/ 63. Kiad.: Sotymosi Lásztó: Kőszeg !490. évi tetadása. Vasi Szemte 
37(t983). 97-98. (Kőszeg !492. jut. 30-i tcvctc.)

24. !523.** március 20. (írcitag vor tudica in der tassten). Gebén zu Guns - tevét
Riehter und ratt zu Güns címzett: Atsó-ausztriai kormányszék (Hofkanzter und Hofrat der Nicdcröstcrrcich)
DF 276027. (HHStA UA AA Fasz. t. Konv. D. tót. 7rv.)

25. ]!523.t s. d. Kőszeg város panasza Kanizsai Lásztó emberének. Vadastátvi Andrásnak hatatmaskodása 
etten
Riehter. ratt und gemain zu Güns címzett: Atsó-ausztriai kormányszék (Hotkanzter und Hofrat der 
Niederösterreieh)
Papíron, zárópecséttet DF 276055. (HHStA UA AA Fasc. t. Konv. D. tót. 52-53.)

26. !526. március 9. (freytag vor Letare zc tátber castcn). Datumb Güns - appettatio 
Riehter und rat der stat zu Güns - címzett: Atsó-ausztriai statthatter und hofrat.
Papíron zötd szinü papirtétztes zárópecséttet. DF 26226!. (VaML DL 742. (Kőszeg város titkos tt. 3t.) (Kézírá
sa nem egyezik meg.)

yí'Ki eA. érdekes az t . még archaikus, a biró E !. számban heszét és a tokátizátás is hozzávctötcgcs.. „tunc 
te:nporis iudex ' tbrdutat ( t 2.). ez később is tétbukkan németüt. Az írnokok keze nem egyezik meg. de van egy 
csoportnyi a közepetáján, ahot igen.

biró és esküdtek.

1349. máj. Armister Miktós ( t .)

arab számmá).
' * arab számma!
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1363. máj. Rutai Miklós fia János (2.)
1382.jan. János(3.)
1429. okt. Porting Mihály (17.)
1433. ápr. Pál (19.)
1437. s. d. Kólán István (20.)
1445. szcpt. BrunncrJános(21.)

1. / 2. / 3. // 4-14.. 13 -20.. 21. // 22. / 23-23.
hétföll: 3(4 .15.22. )
kedd ül: 4 (5.. 11.. 14.. 16.) (inkább korai, hétfőre vagy szerdára is eshetett]
szerda IV: 3 (2 .6 ..  18.)
péntek VI: 1 0 (/..3 ..7 -8 .. 10.72.. 13.21., 24-25.) [végig]
vasárnap D: 3 (9. [17.]. 19.)

KŐVÁRALJA (Óvár: Körös m.)_______________________________________________________________ 5:7/4

Stari Grad. elpusztult település Jagnjedovactó! É-ra. MR
/w/..- (kaproneai urad.) 1307 -1513: 1327 1377 király: 1377-1397 Mikes!!: 1397-1426 király(né): 1427-1434 
Albeni: 1436-1444 Ciliéi

j L f "' 'E l  1) Kőv^t (Kőkapronea) vára a településtől E-ra (S/AHO 1920,99. Kaproncáva! együtt), a kaproneai uradalom 
alsóbb birtokigazgatási központja, 
ü: (0)
111: (0)
IV: (0) pléb. (Szt. Imre) 1458 1313 /Zágráb (kamarcai (Öesp.. felső kér.) (1438. 1439: DoCKAL 1936. 172.1. 
még MhZÓ 2003. 120-121.. Kapronca alatt)
V:(0)
VI: (0)
V11:(0)
Vili: (1) 2 irány: Kapronca. Rojcsa (L)PSZKY. ENGEL 2002. vő. ÓORAUG 1997. térk. 11. 2.)
IX: (0)
X:(3)oppidum 1427-1458
egyéb: CP 1513 (At)AXtCEK-KAMPUS 1976. 60.): ..iudicatus Owar ad Kaproncza' 28 tust + ..plebani de Owar" 1 
tust: várnagy adásvételi oklevele: ZsO XI. 41.

CsÁNKi 1893. DOGKAL 1956. 172 173. (Kapronca alatt). Com. Cris. 130.. ENGEL 2002, 7KÖ11 (4: mező
város. Óvár néven)

1441-1466(5). latin

!. 1441. május 19. (VI. a. Lrbani). Dátum sub castro Kywar - adásvétel
Ccorgius Ztoianicz dictus iudex. iurati ac universi civcs seu hospites de sub castro -  Kwar megerősités: sigillo 
nostro.
Átírta a zágrábi káptalan 1459 augusztus 2!-i oklevelében. DL 34781. (MKA Acta Paul.)/ SZTREZA 3 36. 
(Publikált regeszta (Mályusz Elemér): LK 6 (1928) 128.)

2. 1441. június 24. (in. Nat. loh. Bapt), Dátum sub castro prcdicto csere
Georgius Ztovanocz dictus iudex. iurati et universi civcs seu hospites de Subkywar- megerősités: sigillo nostro. 
Eüggöpeesét. DL 34783. (MKA Acta Paul.)/ SZTREZA 3 2. (Publikált regeszta (Mályusz Elemér): LK 6 (1928) 
128-129.)

3. 1454. március 19. (111. a. Bcnedicti). Dátum sub Castro Kywar
Pctrus dictus Prwsak iudex'^. iurati ct universi civcs seu hospites de sub castro Kywar -  megerősítés: sigillo 
nostre communitatis.
Átírta a zágrábi káptalan 1439 aug. 21-i oklevelében. DL 34781. (MKA Acta Paul.)/ SZTREZA 3 36. (Publikált 
regeszta (Mályusz Elemér): LK 6(1928) 136 137.)

1466-ban tanú az adásvételnél!
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4. 1466. március !7. (!!. p. Grcgorii papc). Dátum sub prelato castro Kywar - adomány 
Georgius Sartor iudex, iurati ct univcrsi civcs scu hospitcs de castro Kywar.
Hártyán, luggöpecséttei. a phea jobb szóién a hajtás be!sö leien: Lccta et correcta. DL 34904. (MKA Acta Paui.)/ 
SZTREZA 4 27. (Pubiikáit regeszta (Máiyusz Eiemér): LK 6 ( Í928) Í52.)

5. !466. augusztus 29. (in. Dccoii. ioh. Bapt.). Dátum sub predieta Kywar
Petrus Prwsak iudex, iurati et univcrsi civcs scu hospitcs de Subkywar -  megerősítés: pendentis sigiiii nostri 
munimine.
Függöpccsót. Di. 34905. (MKA Acta Paui.)/ SZTREZA 4 28. (Pubiikáit regeszta (Máiyusz Eiemór): LK 6 
(Í928) !52 .)A 4. és 3 .keze ugyanaz.

6//Ó.
!44i. máj.-jún. Sztojanics (jyörgy (!-2 .)
!454. niárc. Prusák Péter (3.)
! 466. niárc. Szabó György (4.)
Í466. aug. Prusák Péter (5.)

KÖZÉPPULYA (Mittcrpuiicndorl* Sopron m.) ________________________________________________ 2:7/6

Oberpuiiendor -  Mitterpuiiendorf. A
6///.. (iánzséri urad.) i359-!558: !498 Weisspriach

L(0)
!i:(0)
i!i:(0)
!V: (0) piéb. /Győr (iocsniándi löesp.) (vü. Om VAY 320 322.)
V: (0)
V!:(0)
Vi!:(0)
Viii: (2)4 irány: Kaboid, Kedheiy, Keresztár, Locsniánd, (GLASüR Í929. térk., KumNY) !996a, !43.. i. kát. 
leim.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !349

CSÁNK! iii. 625 626.. ENGKL 2002. ÍSN29 (6: taiu)

Í433 (!). német (! )
i (!.)

!. 1455. március 29. (sanibtag...). Gébén zu Mittcienpuiendortl* ievé! Sopronnak 
Larencz richtcr da scibs und die gancz gcniain.
Papíron, zárópecséttei. DF 203026. Kiad. HA/!.

KKAP!NA(Varasd ni.)______________________________________________________________________ 15:5/4

Krapina. HR
ó/rr.. (krapinai urad.) Í306-Í398 (ENGüL 2002): i242u. i267 Zagorjei Tamás Ma Farkas (1-üG! D) !977. !58): 
Í27! Í330 !339 Héder nb. Kőszegi (FüGHD! Í977. Í58.. ENGt̂ L 2002): Í339-Í399 kiráiy (honor: zagorjei is- 
pán): Í399 i456Ci!iei: !457 Í488 Vitovec: i488-1304CorvinJános(itthaitm eg): !305 Í509 Frangepán 
Beatrix. Í509 Í523 Brandenburgi (iyörgy. aki !523 nyarán eiadja Korbáviai Jánosnak (iVÁNYt Í934, 6i.): 
i 523 i 598 Kegievich (E\GH1. 2002)

i: (3) vár i327c. ? (Ft.(Jht)t Í977, !58. Í63. sz.) (óvár. S/ABO Í920, 76-77.): Corvin János (egyik) rezidenciája 
(KumNY! Í99Í.2Í4 .. 222.66.j.)
B:(0)
!!!: ( i) Mókharniincad ( i498:34. CiH i. 6!2 6i3.: a varasdi töharmincadhoz tartozik. SiXtON 2006. 8i7. 8. j.)
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!V: (0) pléb. 1311 (Szt. Mik!ós)/Zágráb (gorai főesp.. zagoijci kér. ill. zágrábi fíiesp.) (13!1. júl. 6. DF 29!740.: 
Í)R! VAY 706 707., 747-748.. 767.. a zágrábi főespercsségbcn feltüntetett krapinai egyháznak Szt. Péter a titulu- 
sa: MhXÓ 2003. 320.)
V: (0) ispotály (!. sz.)
V!:(l)10fö(KuB!NYt. 1971.76.)
V!!:(0)
V!!!: (3) 3 irány: Ivanccen át Varasd. Krajnában CiHi és Marburg felé. Szomszédváron át Zágráb. Trakostyán 
(Lü'SZKY. ENüHL2002.(oR.\t.[C !997. térk .!. !.)
!X: (4) sokadalom !. (Szt. Mihá!y: szept. 29. utáni vasárnap): !4!8 (LASXOWSK! !902. 72. = ZsO V!. 2649. 
Zsigmond !430. jú!. 4-i megerösitésébö!: DF 279503.). 2. (Szt. Flórián: máj. 4.) és 3. (Szt. Lász!ó kirá!y: jún.
27.) !489 (!. Mátyás. !489. nov. !9.. DF 279303.. az ezeket megelőző és követő !-! napra is kiterjesztve. 
LASXOWSK) !902. 72.)
X: (3) oppidum !430 (DF 279303). 1445 !5!7 (!507-tö!: A!)AMéEK-KAMPU$ !976. 38.. 69.) 
egyéb: IvÁNY! !934. 34. szerint van a településnek még oklevele a Brandenburgi-levéltárban. CP 1307 
(ADAM(!'EK-KAMt'U§ 1976. 38 ): 13 (plébánosé)^24 (oppidum)+125 (provincia). CP 1307 (szegények, szabadok 
és tisztségviselők contributiója: uo. 40.): CP 1513 (uo. 69 ): 30 (oppidum) + 100 (provincia) +16 (plébános) 19 
(3 prebendáriuse)

Coni. Var. 86.. BUDÁK 1994. ENCEt. 2002. 2VD6 (4: mezőváros). 1VD6 (vár)

(1499)-1304-15U (3), német (3)

!. !499. s.d. -  adásvétel 
megerősítés: markt sige! auff dem brieff.
Papíron, szöveg alá nyomott papirfclzetes pecséttel. DF 219110. (HDA Documenta mcdiacvalia varia 616.)
(Reg. Ispravc.) (Zbomik 4 (196!).)

2. 1504. március !. (in rothencr freytag in der vasten) " adásvétel, német mintára magánoklevél formájú 
Spichko György és felesége Margit eladják... -  megerősítés: marckht sidell auff dem brieff firen gedrrtekt habén. 
Papíron, szöveg alá nyomott zöld viaszpecsét töredékével. DL 34414. (MKA Acta Paul.)/ LEPOGLAVA 2-1. Az 
oklevélszövcg második felében alanyváltás: a városi tanács saját nevében beszél! (Publikált regeszta (Mályusz 
Elemér): LK 3(!923) 161.

3. !5 !!.m á ju sf8 .
Papíron, pccsétclés nyoma nélkül. DL 34432. (Acta paul.. Lcpog!.. fasc. 2.. nr. 18.) (Publikált regeszta (Mályusz 
Elemér): LK 3 (1925) 170.) A két iráskép nem egyezik meg. A második esetben 2 relator!

/)/rö.
1499 Schuster Lénárt (1.)
1504. márc. Imre kenéz (2.)
1306. jún. 19. Pokatlánz dictus iudex (DF 297303. vö. 1311: Bamabass und Lienhart Pokaíanz tanú: 3. sz.) 
1511. máj. VlankoMáté(3.)

KUR!MA (Sáros m.) 6:6/4

Kurima. SK
/y/r/..* (makovicai urad.) 1470 1350: 1352 Főnyi. 1352-1470 Cudar. 1498 Schcllenbcrg

1:(0)
M: (0)
!!!:(0)
IV: (0) pléb. 1332/37-/Egcr (sárosi főesp.) (ORYVAY 206.)
V:(0)
VI: (0)
V!1:(0)
Vili: (2)4 irány: Bártfa. Manusfalva. Sztropkó. l apolylucskán át Eperjes (1. kát. felni.. DRASKÓCXY 1998. 36.) 
IX: (1) 1 hetivásár (hétfő) 1407. 1425 (1407: Wt tsx 2010, 1440. szerint vasárnap, de a DL 90850. nem adja meg 
a napját, 1423: ZsO Xll. 1239. = DF 271764.)

" ápr. 3. (Nagypéntek) is lehet.
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X: (3) civitas (magán) !4!5, oppidum !467-!470
egyéb: CP !350:vám !335/!407 !470(!)R.\SKÓCZY ! 998.34.)

CsÁNK!!. 286.. ENOPL 2002. !SS3 (4: mezőváros)

!4!3-!322 (6). !a:in, német (3-3.)

!. !4!3. s. d. egyezség
Nos Nicotaus Stark index de Curima -  megerősítés: sigiüo nostri opidi Curimc.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DP 2! 273!. Bánfa/ 72. ZsO.

2. !434. június 26. Dátum ct actum in vigiüa S. Ladis!ai regis sub sigiüo opidi prenotati vidcücct Curimensis -  
ité!ct!evé! Bártta városa és nemesek között
Stephanus Botncr iudex neenon iurati cives opidi Curimensis.
Papíron, szöveg a!á nyomott a!ig sérú!t pecsétté!. DP 2! 2957. Bánfa/ 272.

3. !482. november 2!. (an dem danerstage vor C!cmcntis papé), (kgehen zu Kurn tévé! Bántanak: arrestatio 
Richter und gesvorcn purger des marktcs Kurni cwr dyner címzett: !)cn ersamen und wo! weyzcn herm richter 
und rothmann dér stat BanfYa! unzer gunstigen herm zo! der bryff xxx.
Papíron, zárópecséte!. DP 2! 4993. Bánfa/ 2242.

4. !482. december 2. (montagc vor Barbare). Gegcben in dem markt Kvrcn !cvé! Bántanak: adósságügy 
Richter und gcswom burgr des marktes Kvren ewcr t'rundc und srctr dyner - címzett: Den erzamen und wo! 
weyzcn herm richter und gcswam burgern der stat BartOá! unzer !ybcn nahwcrn und gunstigen herrn zo! der 
brvff. megerősítés: mit unsers marktcs zygc!.
Zárópccsétte!. DP 2!4997. Bánta/ 2244. A kettő irásképc hasonüt.

5. !484. március !. (am dinrstan(?) noch Cinerum). Cégében zu Kum !cvé! Bántanak: arrestatio 
Richter und gcswom purger von Kum. ewcr dyner -  címzett: Den vi! erzamen herm richter und purgem und 
rothmanndcr stat Banffl! unseren gunstigen herrn detur -  megerősítés: under unzers richtcrs sygc!.
Papíron, zárópccsétte!. DP 2! 3073. Bánfa/ 23!9.

6. !522. március 25. (!!!. p. D. Ocuü). Scripta Curimc !evé! !)árttanak: adósságügy
!udcx et iurati ac consu!cs opidi Curima vestri in omnibus - megerősítés: sigiüo opidi nostri apresso.
Papíron, zárópccsétte!. DP 2! 8056. Bánfa/ 5!25.

LÁBATLAN (Esztergom m.)__________________________________________________________________6:6/4

Lábat!an. H
/w;.. !390-!500k. Lábat!ani(Zs()!. !633.): !3 0 7 -!5 ü  Bajnai Both András. !5 !!!3 !9 B ak ó czT am ás, !3 !9 - 
( !326)- Kortátkövi Péter majd !cánvai (Neumann 2007. 68-69., !04., !34.)
c./z.-
!:(!)casteüum iü. curia !5!0 !520. meüékrezidencia !3 !9-26 (KOPPÁNY !999. !7!.. NEUMANN 2007. !!3.) 
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (XV. sz.. ma rcf. tcmpkni. titu!usa nem ismén, müenüéki törzsszáma: 2495.) Veszprém (budai 
töcsp.) (OR t VAY 288. csak a szomszédos Piszkét cm!.)
V: (2) domonkos kot. (Szűz Mária de Angcüs) !489-!343. tatán domonkos apácako!. !489u. !343 (E\OLL 
2002. F. ROMHÁNY! 2000. 40.. Mt zó 2003.435.): kápotna (Szt. Mihá!y) !400k. (Mt;zo 2003. 29!.)
V!:(0)
VB: (0)
V!!!: (!) 2 irány: Neszmé!y. Esztergom(Nyergesújtatun át) (Gt.ASEK !929. térk ..!. kát. té!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (2) oppidum !509, !526(NhUMANN 2007. !88.) 
egyéb: CP !549. !570: esztergomi szandzsák: 7 hánc

GYÓRPTY !!. 298.. ENO!:t 2002. !ESZ8 (4: mezőváros). M! zó  2003, 29!., 433.. NüUMANN 2007. !34.

!308 (!). !atin
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!. !508. december 23. (in vigiüa vigiüc nativitatis Domini). [kh. n ]  igazotás Pozsonynak 
Nos !ohanncs Sarasi et Pau!us index Bartha de Labathktn.
Papíron, szöveg a!á nyomot! papirk!zetes pecsétté!, pecsétképe va!ami keresztiek. DF 24! 032. Pozsony város 
!evé!tára. é. 24! 2.

LELESZ (Zempkn m.)______________________________________________________________________ *6:4/4

Lc!cs, SK
6/r/..- !2!4 !573- !e!eszi prép.
c./;..-
!: (!) birtokközpont
!!: (2) hitc!eshe!v(F. RoMHÁNY! 2000.4!.)
!!!:(0)
!V: (0) p!cb. /Fger (zcmp!éni íoesp.. a!só kér., de v!sz. a konvent a!á tart.)
V: (3) premontrei prép. (Szt. Kereszt) ! !88/! !96 !367 (F. ROMHÁNYt 2000. 4!.. Muzó 2003. !79.) exempt 
!464(MREV !!!. !73.(CCLXXX!!!.sz.).): ispotá!y(Szcnt!é!ck)(KumNY! !999a. 263.)
V!:(0)
VB: (0)
V!B: (3) 3 irány: He!mcc. Kisvárda. Nagykapos. Vásárhe!yen át Gá!szécs. Zemptén (!. kát. fe!m.)
!X:(4) ! hetivásár (hétfő) !3!4. !320. !4!5(W htsz20!0. !452. !3!4: RDES!.495.. !!62. és !!63.sz.. !320:
DF 233687. !4!5: ZsO V. !342.). 3 sokadaiom. !: (vizkcrcszt: jan. 6.) ! 4 ! ! (Weisz 20!0. uo.. FtJhR CD X/5. 
230.). 2: (kercsztjáró napok) !4!7 (Wmsz 20!0. uo.. ZsO V!. 576.). 3: (Szt. Kereszt te!magaszta!ása: szept. !4.) 
!421 (W!:tsz 20!0. no.. ZsO V!H. 4.). napi adat né!kü!i sokada!om: ! 4 ! ! (ZsO !!!. 474.)
X:(3)oppidum !428-!433 
egyéb: CP !549
/roJ.. CSÁNK!!. 337.. ENCHL 2002. !ZN54 (4: mezőváros)

!444-! $00 (4). !atin

!. !444. szeptember !6. (3. die Exa!t. Crucis). Dátum in Létez predieta ház !etog!a!ása adósság tejében.
Nos C!emens iudex ac Scbastianus Rathy. Btasius Thewrc. Michae! Dorgo. Pctrus [...]r. Andreas Sartor. Matthi- 
as simiüter Sartor. tohannes !)a!os et Benedictus Litteratus iurati iudiecs ceterique cives ct hospitcs de Lckz. 
Papiron. szöveg a!á nyomott pecsét tb!tjáva!. DF 234276. (Leteszi prépostság m!t.. Acta saecuti !400-2!3.)

2. !445. december 7. (!!!. a. Lucic virg.). [kh. n ] -  rét adományozása cücntmondássa!.
Nos Scbastianus Rathy iudex ac MartinusGoker. Gcorgius Magnus. Pctrus Bcge. Michae! Dorgo. Btasius Da!us. 
iurati iudiccs et cives de Le!cz.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 234278. (Leteszi prépostság m!t.. Acta saccuü !400-2!3.)

3. !45!. június 24. (in dic testi m Nat. !oh. Bapt ). Dátum in Lckz predieta
Nos Martinus Ewkewr et Gcorgius ParaghC?) iudiccs. duodccim iurati ceterique cives et hospitcs de Lckz 
megerősítés: sigiüi [.......j imprcssionc duximus concedcndam.
Fogahnazvány. erősen etázott. hetyenként o!vashatat!an. DF 22245!. (Leteszi prép. orsz. !t.. Acta anni !45!-8.)

4. !470-!500. február 24. (in Mathic). Ex Lckz -  kvé! Bántanak, arrestatio.
Laurcncius Da!us. Gregorius !anchuk. ct a!ii predicti ac B!asius iudex ipsius opidi Létez - címzés: Circumspcctis 
viris iudicibus et iuratis civibus civitatis Barthta. dominis et t'ratribus nostris honorandis.
Papíron, zárópecsét töredékévé!. DF 2! 6368. Bánfa/ 3563J.

'Wg/f.gyré.s: az !. és 2. kézírása egyező. Kcktnapok: !. szerda. 2. kedd. 3. csütörtök. 4. (nem áüapitható meg).

LÉVA (Bars m.)________________ ___________________________________________________________ <7:4/4

Lcvicc, SK
/wf..' (kvai urad.): !32!-igCsák Máté: !32! !388 kiráty: !388 !546 Sárói = Lévai (Cseh): !459-!48! Gúti 
Ország (rész: zátog) 
c. ẑ ..
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!:(3)G sehekésegy ideig Országok rczidcnciája(KUB)NYt !99!.2 !8 .. 226. !83.j.):vár !273e. (FüCEDt !977. 
!62. !72. sz.. Tt Lt Kt V!/!.248.)
! ! : (0)
!!!: (!) ttókharmincad ( !498:34. G!H !. 6 !2-6!3 . trencséni toharmincadhoz)
!V: (0) p!éb. (Szt. Márton) !284 !430 /Esztergom (barsi toesp.) (ORTVAY 27., MtíZó 2003. 263.)
V:(0)
V!: (0)
VB: (!) szűcs !3!3(!632-esmáso!atban. Céhkataszter!!. !8.)
V!B: (6) ]2 irány: Aranyosmarót. Bakabánya. Bars, Bát. Egeg. Garamszentbenedek. !po!ypásztó. Újbánya. 
Verebé!y. Visk. Zsarttócán át Szcntkercszt. Zsciiz (!. kát. (e!m.)
!X: (3) hetivásár !388 (ZsO !. 3!7.); sokadaiom (Mindenszentek: nov. !.) !409 (ZsO B/2. 7!47.. Whtsz 20!0. 
!428.)
X:(3)oppidum !428 (Tt-Lt.Kt V!/!.230.). !469(ENGHL2002)
egyéb: GP !349: vám 1388 (ZsO !. 5! 7.; !427, DL 87998): !370: defter: esztergomi szandzsák. 8 hánc

TtLtKt V!/!. 248., GsÁ\Kt !92$. 289-290., GYÖRGY !. 437.. ÜAtüZL !932 (csak birtoktörténet): ENGHL 
2002. !BRS26 (4: mezőváros. Nagyiévá néven is). !8BRS26 (vár)

!5 !3 (!) . !atin

!. !5!3. december 9. (V!. p. Conccp. Marié). Dátum in pretacta civitate Lewa nyugta 
Nos iudex. iurati civescivitatis Lewa megerósités: sigiüo minori nostre civitatis.
!*apiron. szöveg a!á nyomott természetes színű pecsétté!. amc!ynck pecsétképe négytornyú vár. DL 2247!.
(MKA NRA. !62-2!.) Az asszony egy városi potgárhoz ment újbó! terjhez!

LEVÉL (Gha!tenstcin. Moson m.)______________________________________________________________ 2:7/6

Lévé!. H
/wr..- (óvári urad.) !3!7 !349: !498 Szentgyörgyi 
c./^..
! : (0 )
!L(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. /Győr (mosoni toesp.) (vö. ORtVAY 3!9., BüDY !938. 232-233.
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Magyaróvár. Moson. Zurány (GLASt R !929. térk.. Kt'BtNYt !996a. !43 ..!. kát. tc!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: GP ! 349

GSÁNK! !!!. 682 683., ENGtt. 2002. !2MO! (6: tá!u)

!38! (!), ném eti!.)

). !38!. december !. (am nachsten suntag nach sand Andres tag), [kh. n.) bcvaüás adósságügyhen
!ch Nic!as ptárrer zu Ghaitenstain und ich Hans dér richter da se!b und ich Nictas dér mayr und ich Peter Rausch
und ich Svmon Gartc!s(?) haupt am(?) gcsworen der dorts zu Ghattenstain.
EüggŐpccsétte!. DE 23836!. (Esztergomi székcskápt.)/ 73 G 27.

HGVÁK!) (Nebeisdorf. ingván. Nigván. Sopron m.)______________________________________________ 2:7/6

Nebersdorf (CroOwarasdorf te!epü!ésrésze). A
/)/r/.. (sárvári urad ): !456 !358 Nicki: !397 !436 Zarka (pecöü): !349 Sós
t-./;..-
! : (0)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mik!ós) ^Györ (!ocsmándi toesp.) (vö. ORtVAY 320.)
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V: (0) kápoina (Mindenszentek) !264 (MEZŐ 2003. 346.)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 4 irány: Kedhciy. Keresztúr. Locsmánd. Sopron (GLASER Í929. térk.. KUB!NY! !996a. !43.. !. kát.
!e!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP! 549
/roí/.. CsÁNK! !!!.6!7-6!H.. KLB!\Y! i996a. E\(iEL 2002. !SN3! (6: fairt)

!4$5 (!). német

!. !4$5. szeptember 7. (an(!) sontag vor nativitatis Marié). Gébén zw NebeistoríT- tanúsitvány 
!eh riehter zw Nebcistorff und dic gancz gemain dascibs megerösités: nem saját pecsétté!, hanem den edeien 
Bias von Puiendorf und Pawien von Schanndorff, das sew ir petscha!Jt zw bcsser beschrekung auff den brieff 
gedrucht habén.
Papíron, szöveg aiatt két barna gyürüspccséttei. DL Í4993. (MKA Acta ccc!.)/ 27 -!!!.

U P P A (A rad m ) 28:3/3

Lipova. RO
6/rr.. kirá!y(E\GEL2002): !324e. Szécsényi Tamás (FÜGE!)) !977. !63): !4$6 !462 Hunyadi: !462 !47! 
Giskra: dengcicgi Pongrác: !47!-!487 aisóiendvai Bánfl: !487 !$04 Corvin János. ! 505-! 509 Frangepán Beat
rix. !509 !5!4 Brandenburgi (iyörgy: !5i4 -!526 Szapoiyai: kiráiy (szítbad kiráiyi város !5297) (ENGEL 2002)
c. /z.
!: (2) vár és tartozékai i324c.-(FüGE!)t !977. Í63. !77. sz., K.\R( /AG Sz.\!tó20!0. 2!9-220.):Giskra. 
dengciegi Pongrác, aisóiindvai Bánfi. Cor\ in rezidenciája: Szapoiyai János (egyik) uradaimi központja, reziden
ciája (KuB)NY) !9 9 i.2 i5 ..2 !8 ..2 2 6 . !87.j.) 
ü :(0 )
iii: (5) katnaraispánság és sókamara (MÁRK!: Arad !. i8 i. !. j. az addigi adatok icisoroiásáva!)
ÍV: (0) piéb. (Szt. Mikiós. később Szt. istván kiráiy) ! 333/34- i 42!-! 548/Csanád (aradi főcsp.) (ORTVAY 395-
396.. Rusu-HUREXAN 2000. i i4 i i5., MEZÓ2003. Í93.)
V: (5) ágostonos kői. (Szúz Mária MARK): Arad !. i8 i.) XV. sz. közcpc-i542/i$5i (F. ROMHÁNY! 2000. 4i ). 
terences kői. (Touiousc-i Szt. Lajos) (konv.) !325/i349-i55i/!553 (ORTVAY 805.. MEZŐ 2003. 2!0.. F. R()M- 
HÁNY! 2000. 4 i.): ispotáiy (Szt. Erzsébet) Í42! (LUKCSKS !. 355. 369.. MEZÓ 2003. 78.. KuBtNY! i999a. 265.). 
begina kői. (Szt. Erzsébet) !53i - i5 5 i (F. ROMHÁNY! 2000. 4!.. KUB!\Y! !999a. 265.)
V!:(3) 23 (ö(Km!NY! !97). 75.)
V!!:(0)
V!!!:(5)(KL-B!NY)2000. 75.)
!X: (3) hetivásár, sokadaiom (Szt. istván kir.: aug. 20. táján) Í475 (!)L !7660. W!HSZ 20!0. Í427. csak sokadai- 
mat tüntet iéi. KUB!NY! 2000. 75. hetipiacot is MÁRK!: Arad !. !8i. aiapján. de ott nincs (orrásjeizet.) 
X:(5)civitas(kiráivnéi) i3 i5  i5!0:oppidum !446 Í502: !529-szabad kiráiyi város(MÁRK!: Arad!. !8 !.5 . 
j.. KLBtNY! 2004a. 23.): !554 város
egyéb: !554-es defter: 90 hánc: vám (ENGEL 2002) DL 37794. (és DL 3779L Í506. dcc. 8. ii. Uiászió adoniány- 
ieveie. benne emiitve a város vámmai és birtoktartozékai: Lvppa vára. Lyppa városa a vámmai és a következő 
birtokokká!: iwanchy. Radna. Pothok. Zowos Arad megyében. - Soiymos vára. Waradva várkastéiy. Aisowydek. 
Nagy-Kewesd. Kys-Kcwesd. Swnianowehy. Syias. Dwmbawycza. Gywiakapoinas. Gywiatho. Brychkanftáiwa. 
Nyegycsd. Kakaro. Waiiemare. Banya. Zebysthye. Ziathyna. Fciscwmwssa. Aisomwssa. Brathesth. Lwpesth. 
Wimesth. Ohawa. Poiana. Zoras. Feisewzykas. Aisozykas. és a vám Arad megyében)
/rMt/..- CSANK! !. 760. (vár). 764 765.. GYőREhY !. !8 0 -i8 !.. MARK!: Arad L Í80-Í83. (Lippa). 2i3. (Radna).
Kt B!\Y! 2000. 75. (a pontszámot Radna táiuva! együtt számoija!). ENGEL 2002. !AD3! (tcicpüiés). KUBtNY! 
2004a. 23.. FODOR Í997. 3Í3-324.. PETROVtcs 2009.

!479-!525 (7). iatin 
5 ().. 4—7.)

missziiis: 2 (2.. 3. (biró))
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1. !479. február 2!. (D a. Mathic). Dátum Orodini adásvétel (peregyezség)
Simon Morsinai ' iudex de Lyppa iuratiquc civcs de eadem.
Atirta Guti Ország Mihály nádor !479. március 19-i (8. die eongregacionis nostre ; in festő Gregorii papé) okle
velében. DL 18167. (MKA NRA)/ fasc. 1655 nr. 67. Céloz az Arad megye számára királyi parancsra tartott 
generális congregatio-ra r/v/fuíc/?; Dóczy László Lökös Demeter, a Csanádi püspök kovácsi jobbá
gyának Gyarak '  promontoriumon. a Domoma! nevű szőlőjét cltbglalta. majd halála után Imre testvére és Vero
nika özvegye is birtokukban tartották. A felperesek ügyvedje. Geszti Cseh Imre tiltakozott: a Dócziak a birtokot 
Ország Lőrinctől kapták. Lökös: Ország azt neki adta. ennek igazolására bemutatta quasdam litteras iudicis ct 
iuratorum civium civitatis Lyppa patentes editas sigillo ciusdcm civitatis infériori margine ab intra consignatas 
az oklevél bemutatása után a felperes képviselője tiltakozott: quia prenominatus Demetrius Lewkcs 
quemadmodum seriehus ipsorum litterarum iudiciet et iuratorum civium diete civitatis Lyppa se ipsum 
obügavcrat iobagio dicti Laurcncii Orzag minimé effcctus extitit. séd iobagio dicti domini cpiscopi existit, de 
presenti de solucionc eciam scu restitucione dictorum sex florenorum auri et unius vasis vini memorata 
Laurencio Orzag Meri debenda nulla nobis constabat certitudo, a nádor a szőlőt a felpereseknek Ítélte meg.

2. !482. június 3. (H. p. Trinit.). Lx Lippa - missziüs
Amhrosius Magnus iudex de Lippa ' - címzett: Gencrosc domine rclictc quondam lohannis Wariasii nobis 
honorande.
Papíron, hátoldalán zöld szinü zárópecsét foltja. Hátoldalán XVI. századi irás: rvo/. DL
25394. (MÓL ismeretlen prov.) arrestatioval fenyegetőzik.

3. 1492. június 4. (!!. p. Asccnsionis). Lx Lyppa -  missziüs (hírközlő)
lohannes iudex Lyppcnsis manu propria -  cimzctt: Lgregio domino Georgio Chwkas magistro civium. domino et 
amico nostro honorando
Papíron, hátoldalán zárópecsét foltjával. Dl- 245372. (Nagyszeben Szász NL)/ ül. 65.

4. !5!4. március 24. (in vig. Annunc. Marié), [kh. n.] adásvétel
Thomas Wadh iudex de Lyppa. item Ladislaus Kwsthani, Petrus Dauid. Franciscus Corrigator. Gáspár 
Aurifáber. Paulus Kalmar. Georgius Dóka, Simon Nagh. Franciscus Lcsy. (ieorgius Kozader , Lmcricus 
Ollipar. Georgius Zcw iuraticivcs de eadem megerősítés: duplicis pendentis sigilli nostri ntunimine.
Hártyán, zöld zsinóron függő kétoldalas természetes szinü viaszpecséttel, kb. 35 mm. mindkét oldalon ugyanaz 
az ábra: hegycsúcson álló csónakban árbocrúd helyett kereszt, a csónak orrában és farában két kinövő állat (sas 
cs farkas). Felirat: S1G1LLVM CIVITATIS LIPPA. A betűk felerészben elmosódottak. DL 38454. (Újhelyi cs.).)

5. 1520. december 24. (in vig. Nat.). (kh. n.) adásvétel
Petrus Fabcr úudex/ de Lyppa, item Paulus Kalmar, Franciscus Lesy. Gáspár Aurifáber, Thomas Thegez. 
Lmcricus Ollipar. Ladislaus Nylasy, Georgius Dóka. Georgius Kowach. lohannes Danchak. lohannes Kozma. 
Nicolaus Xabo. Dominicus Thwrck iuraticivcs de eadem megerősítés: duppücis pendentis sigilli nostri 
muniminc.
Hártyán, vörös zsinóron függő természetes szinü kettős viaszpecséttcl. melynek mindkét oldala ugyanaz: lelületc 
elég kopott, csak a csónak vehető ki. DL 38462. (Újhelyi cs.). Hátlapon 16. sz. írással: Uyhely pertinet (pertmit?) 
lippai leve!. Kézírása a 6. oklevélével egyező, bár nyugodtabb. letisztultabb bctüformálású. vastagabb tollszárral
ir.

6. !520. december 24. (in vig. Nat ), (kh. n ] adásvétel
Petrus 1-aber iudex de Lyppa. item Paulus Kalmar. Franciscus Lesy. Thomas Thegez. Lmericus Ollipar,

' Szerepe! a DL 17660. (1475) a hatalmaskodó nemtelen familiárisok között Morsonay Simon néven.
11. kát. felni. Gyorok. ma románul Ghioroc. falu Lippától LNY-ra.
Szerepe! a DL 17660. (1475) a hatalmaskodó nemtelen familiárisok között.

' Gcorg Hccht (Csukás) nagyszebeni polgármester (1492. jan. 1493. 1495) 14496. április 11. előtt, a kenyér
mezei csata résztvevője (1479). a vörőstoronyi szorosban visszaveri a törököket (1493). késögótikus 
vörösmárvány sírköve a nagyszebeni evangélikus templomban (1496). Katonai érdemeiért 1493-ban miles aura
tus címmel kitüntető nemesítő királyi oklevelet kap. H. Ulászlóval jó kapcsolatban van. Továbbiakhoz: L. v. 
Friedenféls, Zum Leben dcs hcrniannstadtcr Bürgcrnicistcrs Georg Hccht. Wien 1853.. Gustav Gündisch: Die 
Grabstcinc in dér Ferula dér cvangcüschcn Stadtpfárrkirchc in Hcrmannstadt. in: Mitteilungen aus dem Báron 
Brukcnthaüschcn Muscum Xll. 1947. 12-15.; Tatén und Cestalten. Bilder aus dér Vcrgangcnhcit dér 
Runianiendcutschcn 1. Dacia Verlag. Klausenburg 1983. 38-41.

Szerepel a DL 17660. (1475) a hatalmaskodó nemtelen familiárisok között egy Wad Tamás is. Lehet, hogy 
felmenője.

kozaden törökül: lepkebáb. Nehogy félrevigyen!
Noé bárkája? a későbbi városcimcrbcn a hajó folyóvízen úszik.
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Ladis!aus Ny!asy. !)ominicus ! hwrek. !ohannes Kozma. Gáspár Aurifabcr. ()eorgius Dóka. Gcorgius Kowach. 
tohanncs Danchak. Nicotaus Xabo iurati cives de cadem megerősítés: duppücis pendentis sigiüi nostri 
muniminc.
Hártyán, vörös zsinóron függő tennészetes színű kettős viaszpecséttc! mciynck mindkét o!da!a ugyanaz: fe!ü!etc 
e!ég kopott, a csónak és az árborrúd-kereszt vehető ki, valamint a csónak két csúcsában !-! a!ak. DL 38463. 
(Újhelyi cs.). Az íráskép megegyezik az 3. számúvá!, bár anná! sietösebb. zak!atottabb, vékonyabb toüszárra! ir. 
és egy kihagyott fé! mondatot (<v</twn/m t/e ór/e az oktevé! végére szúrt be a dátum után.

7. !525. december 24. (in vig. Nat ). [kh. n ] adásvéte!
Mathias Lwkachy iudex de Lyppa. item Thomas Chcry, Thomas Wadh. iohannes Danchak. Pctrus Faber. 
Franciscus Xygeartho. Nicotaus Xabo. Franciscus Lcsy, !ohannes Hadnay. Stephanus Chyzar. Petrus Fodor. 
Martinus Ka!mar. (íeorgius Simon iuraticives de cadem megerősítés: duppüci pendentis sigiüi nostri 
niunimine.
Eredeti. hártya, vörös-fehér zsinóron kettős függő pecsét. DL 38467. (Újhelyi cs.). Az iráskép a 6. számúvá! (5 
évve! korábbi) megegyezik.

ó/ró. (vö. PETROVtcs 2009. 293 296.)
! 433 Szűcs Simon (MARK!: Arad !. ! H!.)
!479. febr. Morsinai Simon (!.)
! 482. jún. Nagy Ambrus (2.)
!492.jún. János (3.)
!5 !4. márc. Wadh Tamás (4.)
!320. dcc. Kovács Péter(3., 6.)
!323. dcc. Lukácsi Mátyás (7.)
!33! Dancsok János (MÁRK!: Arad !. !8!.)
!544 Szabó !stván (MÁRK!: Arad !. !8L)

/u'róí /f/ö/J.
Dominicus Thwrek ! 320 (5.. 6.)
EmcricusOüipar !5!4(4.) !320 (3 ,6 .)
Franciscus Corrigator/Xygcartho !5 !4 (4.) ! 525 (7.)
Franciscus Lesy !5!4(4 .) !520 (5., 6.) !525 (7.)
Gáspár Aurifabcr !3!4(4 .) ! 520 (5., 6.)
Gcorgius Dóka'" !5!4(4 .) ! 520 (5.. 6.)
Gcorgius Kowach ! 520 (5.. 6.)
Gcorgius Kozadcr ! 3! 4 (4.)
Gcorgius Simon !325 (7.)
Gcorgius Xcw !5!4(4.)
!ohanncs Danchak !520(5., 6.) !325(7.)
!ohanncs Kozma ! 320 (5.. 6.)
!ohanncsRadnay !525(7.)
Ladis!aus Kwsthani ! 5! 4 (4.)
Ladis!ausNy!asy ! 320 (5.. 6.)
Martinus Katmar ! 525 (7.)
Nico!ausXabo ! 520 (5 .6 .)  !525 (7.)
Pau!us Ka!niar ' !3 !4 (4.) !520 (5.. 6.)
Petrus Faber !520 !325(7.)
Pctrus Fodor !325(7.)
Petrus Dávid !3!4(4.)
Simon Nagh !5!4(4.)
Stephanus Chysar ! 325 (7.)
Thomas Chcry*" ! 525 (7.)
Thomas Thegez ! 520 (5.. 6.)
Thomas Wadh )5!4 !525(7.)

sre/TCJíV: !2 esküdt (a 4. számúban [!5!4] csak !! emütve). vö. P! !R()\ !CS 2009. 294. Karácsonyi pccsétctési 
nap! iráskép: az imok ! 520-ban és ! 325-ben ugyanaz.

' !5!4 (4.) bcvaüó is. !e!esége kikövctkcztcthctöcn Mázsás Simon !ánya 
' !320 (5.) kertje az c!adott te!ck nyugati szotnszédja.

*" !5!4: ma!omtu!ajdonos: a Mázsás-ma!om (Sebesy-matom) nyugati szomszédja
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L!SZKA (Zemplén m.)_______________________________________________________________________10:6/4

Olaszliszka. H
/urr.; 1382 1498-! $49 Hermán nb. Meszcsi (Liszkai) és szepesi káptalan
t.p ..
!:(l)birtokközpont
ü: (0)
!!!:(())
IV: (0) p!éb. (Szűz Mária) /Lger (zempléni (ocsp.. alsó kér.) (ORTVAY 192., Mnzö 2003, 450.)
V:(0)
VI: (1 )8  lő(KumNYt 1971,76.)
V!!:(0)
Vili: (4) 7 irány: Bodrogkeresztúron át Tokaj. Frdőbényén át Abaújszántó. Mada. Szerencs, Tállya, Tárcái. Vá
mosúj (álun át Sárospatak (1. kát. leim.)
IX: (1) 1 hetivásár (szerda) 1320 (vásárengedély: WHSX2010. 1452.: DF 264577.)
X :(3)oppidum l461 1478 
egyéb: GP 1549

CsÁNKt 1. 337.. EN(ü:L 2002. 1ZN79 (4: mezőváros. Liszkaolaszi néven is)

1474-1509(15), latin

1. 1474. január 16. (dic mensis lanuarii sedecima), loco ut supra adásvétel (szőlő)
In nominc Domini leliciter Ámen. Nos (jregorius Sheres olllcialis oppidi Lyska necnon Nicolaus babér ac altér 
Nicolaus Faber. lohannes Nywl. Ambrosius Móra iuraticives oppidi Lyska et Nicolaus plebanus de Batkayn et 
domini presbiteri videlicct Gáspár de Gassha capellanus protunc in Lyska et Blasius similiter presbiter inibi 
inhintanis(?) ac providi viris diversis modis nomine Lttna et honore videlicct 1 homas Kantra. Nicolaus Magnus, 
matheus Zalkody. lohannes Sabbo. lohannes Balog. Czcppocs et 1 homas Ghwmpos de Wilman domini 
gubernatoris olllcialis inibi et alii quamplurcs ad hec specialitcr vocati et congregati sub sigillo oppidi Lyzka 
subappenso.
Hártyán. Íuggőpecséttel. Dl- 214648. (Bártlá)/ 1951. Reg.: GULYÁS 2008a. 16. sz.

2. 1475. május 15. (111. maioris cbdomadc). Dátum in Liska adásvétel (szőlő)
In nomine Domini leliciter Ámen. Grcgorius Seres et Matheus Zalkodi olllciales opidi Lyska necnon iuraticives 
Glemens Colczar. Anthonius Augustini. Petnts Kadar. Blasius Sidovv aüique civcs et cohospitcs inibi sigillo 
oppidi nostri.
Hártyán. Íuggőpecséttel. Dl- 269671. (Kassa)/ DARHOLTX S l.Reg.: (jt LYÁs 2008a. 17. sz.

3. 1475. augusztus 7. (11. a. Laurencii), Scnptis in oppido Lizka - levél a szepesi préposthoz 
Gregorius Seres ac Matheus olllciales loci eiusdem ccterique populi inhabitatores opidi Lizka 
Papíron, zárópecséttel. Dl- 265246. (Szepesi prép.)/ 379. Reg.: GULYÁS 2008a. 18. sz.

4. 1475. október !. (in die Solis sive dominico p. Michaclis). Dátum in opido Lizka csere
Nos Gregorius Seres ac Matheus Zalkodi olllciales in opido Lizka. Petrus Kadar. Clemens Kwlczar iudices iurati 
civesque elccti de eadem Lizka megerősités: sigili nostre civitatis.
Íuggőpecséttel. Dl- 264495. (Szepesi prép.)/ 376. Reg.: GULYÁS 2008a. 19. sz.

5. 1477. május 28. (IV. p. Penthecostcs), Dátum in opido Lyzka adásvétel
Nos Petrus Literatos et Bartholomeus Aranchy olllciales. Nicolaus Magnus. lohannes Bondor. Valentinus Koch, 
et Stcphanus Faber quatuor iurati iudices et viginti electi homines ac universi cives et hospites in opido Lyzka 
commorantes megerősítés: s. n. civitatis.
Hártyán. Íuggőpecséttel. DF 258868. (Lőcse)/ A 14. Reg.: GULYÁS 2008a. 20. sz.

6. 1478. január 1. (V.. in Circumcis.). Dátum in opiido Lyzka adásvétel
Petrus Litteratus et Bartholomeus Aranchy olllciales. Nicolaus Magnus. Johanncs Bondor. Valentinus Koch et 
Stcphanus Thar quatuor iurati iudices necnon viginti elccti homines ac universi cives et hospites in opido Lyzka 
commorantes megerősités: sigilli nostre civitatis.
Hártyán, léhér-kék-zöld színű zsinóron ép Íuggőpecséttel. DL 18007. (MKA NRA)/950 22.

7. 1479. augusztus 11. (IV. p. Laurencii). Dátum in Lyzka adásvétel
Nos Gregorius Rwthas. altér Gregorius Seres olYicialcs, Ladislaus Zas. Laurencius Zabo. Simon Solthes et 
Dcmctrius Czor iurati iudices ac viginti elccti homines ccterique civcs et universi hospites in Lyzka
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commorantes - megerősítés: s. nostrum.
Hártyán, tuggöpeesétte!. DL 3!964. (Csiesery cs.)/ 894. Reg.: (íut.YÁS 2008a. 2!. sz.

8. t4 8 ! .január 30. (!!!. a. Purit*. Marié). !)atum in Lyzka -  !evé! !)árt!ának. arrestatio.
!urati iudiccs ct viginti e!ecti homines in Lyzka conunorantes. vobis in congruis piaeere voientes.
Papiron. háttapra nyomott pecsétté!. DF 2!49! 6. (Bárttá)/ 2! 65. Reg.: GULYÁS 2008a. 22. sz.

9. !483. június 24. (in Nat. !oh. Bapt ). Dátum in pretáta Lyzka -  adásvéte!
Nos Miehae! Gerwicz iudex. Petrus Kadar. Va!entinus Sabo. Lazarus. Lueas Seres iurati eives ae viginti ctccti 
homines universiquc hospites in Lyzka commorantes megerősítés: sigiüi nostri munimine.
Hát!apra nyomott pecsétté!. DF 272257. (Szepesi kápt.)/ 2 4 2. Reg.: GULYÁS 2008a. 23. sz.

!0. !484. ápriüs 22. (V. p. Paschc). Dátum in pretáta Lyzka adásvéte!
Nos Lazarus iudex. Dcmctrius Kor!ath. !ohannes Kwthas. a!ter !ohanncs Canthor et Sebastianus Kwthas iurati 
civcs ac viginti c!ecti homines universiquc hospites in Lyzka commorantes megerősítés: sigiüi nostri 
munimine
Hártyán, tuggöpeesétte!. DF 264536. (Szepesi prép.)/ 4!8. Reg.: GULYÁS 2008a. 24. sz.

!! . !484. június 7. (2. dic Pcntcc ). Dátum in pretáta Lyzka - adásvéte!
Nos Lazarus iudex. Dcmctrius Korktth. tohannes Kwthas. !ohanncs Kanthor Petrus Tóth iurati eives ac viginti 
c!ccti homines universiquc hospites de Lyzka megerősítés: sigiüi nostri appcnsionc roboratas.
Hártyán, tuggöpeesétte!. DF 264539. (Szepesi prép.)/42!. Reg.: GULYÁS 2008a. 25. sz.

!2. !487. január !. (!!.. in die Circumcis.). Dátum in Liska -  adásvéte!
Nos Lmcricus Magnus iudex. Petrus Sartor, Atberlus Custos. Georgius Littemtus. Fgidius Cirotd iurati civcs ac 
viginti homines c!ccti universiquc hospites in Liska commorantes -  megerösités: sigiüi nostri appensionc. 
Hártyán, vörös zsinóron ép tuggöpeesétte!. DL 3!995. (Csiesery cs.)/ 487. Reg.: GULYÁS 2008a. 26. sz.

!3. !487. jú!ius !8. (V. a. Marié Magd.). [kh. n.) - !cvé! a prépostnak
Univcrsitas divitum et pauperum !n oppido Lyska commorantium. iobagioncs vcstri paternitatis.
Papiron. hát!apra nyomott pecsétté). DF 264546. (Szepesi prép.)/ 428. Reg.: GULYÁS 2008a, 27. sz. Adatbázis
ban ! !-i dátumma!.

!4. !489. január 2!. (in Agnctis). Dátum ex oppido Lyzcha adásvéte!
Nos Dominicus Kortath iudex ac Petrus Thoth. Ladistaus Suctor. Georgius Mo!nus. Thomas Hcgcdws iurati de 
!.yzcha atque viginiti homines e!ecti de cadcm Lyzcha -  tnegerösités: sigiüo opidi nostri munimine.
Hártyán, tuggöpecsétje e!veszett. DL 63870. (Görgey cs. görgői)/ 278. Reg.: GULYÁS 2008a. 28. sz. (szerinte az 
OL regeszta hibás és hiányos)

!5. !509. február 2!. (in Circumcis.). Dátum ex pretáta Liska adásvéte!
Nos Franciscus Begcch(?) iudex. Bamabas Baba/Raba(7). Symon Mczarus. Ladis!aus Borosy(?) et Laurcnciusf?) 
Kys iurati ccteriquc civcs et universi cohospttes in Liska commorantes megerösités: sigiüo nostri oppidi. 
Gyűrött, kitákuh hártyán, zsinóron tuggöpeesétte!. DF 264565. (Szepesi prép.)/447. Reg.: GULYÁS 2008a. 29. 
sz. tévesen tébr. 2!-i ketette!. (in Cinerum).

!. és 2.. iüetve 5. és 6. irásképe egyezik vagy hasontó, a 8. és 9. nem.

LOCSMAND (Lutzmannsburg, Sopron m.)______________________________________________________ 6:6/5

Lutzmannsburg. A
(kőszegi urad.) !392 !499; !335 !392 kirá!yi tá!u: !475 fraknói Gös(Lgcrvári rész): !206H2!8-!39! 

borsmonostori apát
c./A-
! :(0 )
!!:(!) megyei sedria (héttő) ! 360 !362 (CsuKO\ HS !997, 383.)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Ká!mán. a XV. sz.-ban: Szt. Vid) /(iyör (!ocsmándi tőcsp.) (vö. OK)\ AY 320 322.. MtiZö 
2003. 263. tévesen Szt. Márton)
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V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (3) 6 irány: Cscpreg. Kaboid. Kcdhc!y. Keresztár. Kőszeg. Sopron (Gt .\st:R !929, térk.. KumNY! !996a. 
!43.,!.kat. !c!m.)
!X: (!) vásár !!56k.. !356(W msz 20!0. !442.. WE!SZ 20!2. !59.)
X :(!)oppidum  !36! (ENGEL 2002) 
egyéb: CP !549
/ror/.. CSÁNK!!!!. 593.. KmtNYt !996a, !43. (7 pont). ENCKL 2002. !SN35 (5: ía!u)

!400k.-!429 (4). tátin, nemet 3 (! 3.)

!. ]!4 0 0 -t420) Dátum in dic Egidii. -  teve! Sopronnak
Andreas der richtcr und Mert dér richtcr zu Lunczmanspwrck und dér? gancz ratt und die gancz gemain da setbs. 
Papíron, zárópecséttc!. DF 204748. (Sopron)/ 34!0. (Sopron, dip!.) Kiad. Házi.

2. ]!400-!423) (kh. n.) -  teve! Sopronnak
Riehter und der rat dorczu dic ganczcn gemeyne zu Leruezüspurg eurc geuerren.
Zárópecséttc!. DF 204749(Sopron)/ 34!!. Kiad. Házi.

3. ]!408-t409) (kh. n.?] !evé! Sopronnak
Von mir Petrcyn der riehter und Seper und von der ganczcn gemayn von Lcwcznianspruk.
Zárópecséttc!. DF 204758. (Sopron)/ 34!9.

4. !429. október !6. !)atum in !.e\vtzmanspurg. in die (iaüi Locsmánd Sopron kérésére közti a 
bordézsmaszedés ná!uk szokásos módját
Nos iudiccs ct iurati in Lewtzmanspurg megerősítés: sigiüa nostrorum preürtorum iudicum sunt adpressa. 
Papíron, szöveg a!á nyomott pécs pecsét töredékeivé!. D! 202438. (Sopron)/ 803. Kiad. Házi !/2. 392 (462. sz.)

LOSONC (Nógrád ni.) 9:6/4

Luécncc. SK
/ár/..- !270-!552 Tomaj nb. t.osonci (divényi uradatom. !e!c részben) !473 !549; (gáesi urad.) !542 !549
c.
!: (2) nagybirtok központja
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. \!ik!ós) !262. !332 /Esztergom (nógrádi !Őesp.) (OR1VAY 37.. M! zó  2003. 32!.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!ü: (4) 8 irány: Gácson át Kékkő. Detván át Besztercebánya. Fűtek. Gyarmat. Osgyán. Rimaszombat. Szé- 
csény. Zó!yom (!. kát. te!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (3) oppidum !45! !5!2 (CsÁNK!!. 92.) 
egyéb: CP ! 549
/rőt/.. CsÁNK! !. 92.. GYÖRGY !V. 268.. ENGHt. 2002. !NO30 (4: mezőváros)

!472 !5!0(8). !atin

!. !472. szeptember 26. (S. p. Mathei). Ex opido Loczoncz jobbágyszahadságtevé!
Nos !ohanncs Mathe et !acobus !ba)d iudiccs opidi Loczoncz eetcriquc cives ciusdcm opidi megerősítés: sigíto 
nostro apressione.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét nyomává!. DF 280536. Ráday cs.' A ! !07 !2

2. !494. február 4. (!!!. p. Btasii). Dátum et actum in opido predicta L.ossoncz Vida!a!vára vonatkozó adásvé- 
te)
Nos tohannes Mathias ac Martinus Egyed iudiccs de Lossoncz nccnon Franciscus Rohmani. tohannes Whorczka. 
áttér tohannes Zakach. Bencdietus Kotha. Michac! Ywancz. Matheus Ba!og. Franciscus Bárdos. a!tcr Miehae) 
Nagypa!. a!ter ! ranciscus Lestah. Petrus Litteratus. Ciriacus Sartor ct Miehae! Gyeké iurati cives univcrsiquc
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cohospitcs et incotc de cadem megerősítés: sigiüi nostri appensione. more nostri opidi ab u!ta. ab aítera parte! 
Hártyán. függöpccsét zsinórjává!. DF 275753. Ráday cs./ !083

3. !499. s. d. (esak évi kc!cttc!). Dátum et aetum in opido predicto - adásvétc!
Nos Sigismundus Kovacz ae Stephanus Thewseer iudiccs de Lossoncz neenon Franciscus Rohmany, Ladisiaus 
Pethry. Urbánus !wanch. Gaüus Ka!mar. !ohanncs Ewthwes. !acobus Takach. Michae! Waduta. Andreas Ángya!. 
Dominicus Tothphy!cph. Vatcntinus Gcchyn. Mathias Thctckh iurati eives universique cohospitcs et inco!e de 
eadem (! esküdt azonos az etözöéve!. csak !! név!) megerősítés: sigiüi nostn appensione munitas morc nostri 
opidi.
Hártyán, függöpccsét zsinórjává!, a pecsét !cszakadt. !)F 275758. Ráday cs./ !()S7. Nem egyezik meg a követke
ző kézírássá! sem (r betűk c!térök). az ctözövc! sem.

4. !502. s. d. (csak évi keletté!), (kh. n.] tabiánta!vi nemesckke!(?) együttes kiadvány
Nos Sigismundus et A!bcrtus Varga iudiccs ac Michae! Nagypa!, Antonius !anko. Franciscus Lesthat. A!atrus 
Varga. Matias(!) Thc!ek. Matcus Thoth. Urbánus !wanch. Fgidius Merkes. Ambrosius Barczus. Simon Thakach 
et Leonardus dicti iurati cives cctcriquc consu!cs et civcs civitatis Lossoncz (2 esküdt: Tc!ck és ívancs Orbán. iü. 
NagypáL Lcsták !494-ben. de !499-ben nem) neenon ... (!abiánta!vi nemesek)
Vizíb!tos. kiíákutt hártyán. o!da!t fuggöpccsét vörös zsinútjáva! (a!u! már nem vo!t e!ég hc!y a !e!függcsztésre), 
iü. szintén o!da!t zö!d színű rányomott pecsét tokjává!. A (uggöpecsét természetes színű, de nem készük ró!a 
digitáüs kép. DL 73020. (Darvas cs.)

5. !503. február 2H. (ÜL p. Matthie). Datis in Lossonch adásvétc!
Nos !ohannes Aranyas Mathias Tc!cck iudiccs de Lossonch. Ladis!aus Pétre. Urbánus Ywanch. Mathius Thoth. 
Benedictus Kota. Martinus Buday. Michae! Ywanch. Michae! Nagypa!. Anthonius Ghychka. Leonardus f. c. 
Benedicti Byro. Pctrus Anych. Sigismundus Bartha. Va!cntinus Myscr dicti iurati civcs de cadem Lossonch et 
universi commansorcs de cadem megerősítés: sigiüi nostre civitatis muniminc.
Hártyán, üiggőpecsét zsinótjáva!. DF 275762. Ráday cs./ !090.

6. !503. március t. (príma dic in Quadragcsima). Datis in Lossonch -  adásvétc!
Nos !ohannes Aranyas Mathias Tc!cck iudiccs de Lossonch. Ladistaus Pcttrcc. Urbánus Ywanch. Mathes Thoth. 
Benedictus Kotha. Martinus Bwday. Michae! Ywanch. Michae! Nagypa!. Anthonius Chychka. Leonardus f. c. 
Benedicti Biro. Petrus Anych. Sigismundus Bartha. Vatcntinus hvanch dicti iurati civcs et Aibertus Varga. 
Mathias Tc!ck. Benedictus Laczky de Fabiantahva -  megerősítés: sigiüo nostre civitatis.
Hártyán. ba!o!da!t a hajtásná! tuggötegesen kettészakadt hányán, kék színű zsinóron természetes színű (barna) 
tuggópccséttcL pecsétképe fiait táp!á!ó pcükán: körirat töredékes. DL 730! 7. Darvas cs./ 44.

7. !503. március 22. (!V. a. Annunc. B. Virginis). Datis in Lossonch !cvé! Setmecbányának. adósságügy 
Nos iudiccs et iurati civcs oppidi Lossonch. fratres et amici vcstri címzett: Prov. et honestis viris iudici et 
iuratis civibus civitatis Sthebnitziensis. dominis et tratribus nostris ac vicinis nobis p!urimum honorandis 
presentetur.
Papíron. papirtetzetes zárópecsétte!. DF 235566. Selmecbánya/ 2-938. V!sz. az ctözövc! egyező írású.

8. !5!0. június 29. (in Pctri et Pau!i). Datis in opido Lossoncz !cvé! Setmccbányához
Mathias Thetek acLadis!aus Pctri iudices opidi Lossoncz. vcstri in omnibus címzett: Gp. iudici de Schnccz. 
amico ac domino nobis pturimum amando presentetur.
Zárópecsétte!. DF 235468. Scimccbánya/ 2 834

.vjtvTCjeí: 2 bíró. ! !-!2 esküdt
/ór/Mív/yegycÁ;. írásképc megegyezik: 4. ( !502). 5. !503.

LÖK (Szabó!cs m.)_________________________________________________________________________ ! !:5/5

Tiszátok. H
/u?;.. !252-!3!6 Löki: !3!6-!325 Ba!ogscmjén nb. Káüai: !498 !hrányi: !498 Káüai; !549 köznemesi binok
t. /?..
! : ( 0 ) 
ü: (0) 
ü!:(0)
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!V: (0) pléb. (Szt. Miklós) ! 332/33-/Eger (szabolcsi töcsp.) (ORTVAY 184.. NÉMETH 1990. 14., 18.. NÉMETH 
!997. 125 126.. Mt:zó 2003. 334.)
V:(0)
V!:(0)
V1!:(0)
V1!1:(6)(KUB!NY!2000. 76.)
!X:(5) 1 hetivásár(hétfő) 1517(vásárengedély: DL 97659. WEfSZ2010. 1442.).5  sokada!om (Szt. Péter széke: 
tébr. 22.. Szentkcrcszt feltalálása: máj. 3.. Kér. Szt. János születése: jún. 24.. Szt. Lőrinc: aug. 10. Szt. Máté: 
szept. 21.) 1317(Mindcgyikctll. Lajos engedélyezi: DL 5641 L és DL 97639. WE)SZ20!0. 1442 1443.)
X: (0) poss. pl. 1412(ZsO ML 2459.)

CSÁNK! 1. 519.. NÉMETH 1997. 124 126.. KuBtNYt 2000.76.. ENGEL 2002. 9SZB93 (3: falu)

1300(1). latin

1. !500. január !2. (11. p. D. In excclso throno anno Domini millesimo 500). Dátum in Nyreghaz -  arestatio? 
Benedictus Khys iudex de Lewk cum tribus personis fámulis vcstris in oninibus citnzett: Magnifjico domijno 
lohanni Kalay. dornino corum a[dmodum] metucndo presententur.
Salutem cumomni prompti<tu>dinc fltmulatus. Magnificc nosteradmodum metuende! Vestre conquerimur 
magniflccneie [...jedo dum vcstra eadem magnificencia rcs et bona in villa vestre magniflccneie Lewk vocatam
providi v[iro.......ocjcupasset. Rés itaque iudex de eadem Lewk ad currus trés disponendo ac [............ ] probis
viris de eadem Lewk itincre se dedissemus. Cum autem provenissent ad Nyreghaz nescitur quo spiritu ducti ac 
voluntarie eorundem circumspcetus ac providus vir Dominicus Orossy unacum fratri suo 1 homa Orossy sine 
scitu iudicis de Nyreghaz ad domum iudicis dicti. ubi hospicium habebamus honestum ad nos irruendo armatis 
manibus nostrum aliquos vulnerando percucicndo ac insuper hiis non contentus nos ad cotnpedcm [béklyó] sine 
ciponcm [kaloda, pellcngéroszlop] imponendo sum<us> concatenati per totam noctcm et dic tanquam deditos ad 
neccm crudelem. Etiam rcs vestre magniflccneie cum curribus tribus sunt in curia iudicis dicti quicquid ex cis 
[..Juerunt abstuli potuerunt. Et in quibus omnibus spolium (cccrunt vulgo zak[man ... ]orum corum. Quare mi
domine magnificc vcstra eadem dignetur de [...... [dere gcncrosc. Scit candcm vcstram magniílcenciam non
solum isto tcmporc quod et semper ac omni tcmporc vestrum fuisse. in scrviciis et aliis quibuscunquc ponimus. 
Lyukas, rágott papíron, jobbkézfélé lent zárópecsét foltjával. DL 56310. (Kállai cs. It. sec. 1300. nr. 69. [az adat
bázisban tévesen: Justh cs./ 251.])

/wó. 1300 Kis Benedek

LUBLÓ (Ólubló: Szepes m.) ! !:$7T

Stará L'ubovha. SK
/w / . (lublóiurad.) 1408: 1312 AbaAtnádé. 1323-1342 Drugct: 1342 1395 király: 1395 140! Horváti: 1412 
1772 lengyel zálogban
f./;..-
1: (2) vár 1299/13! 1 (Püct-))! 1977. 164. 180. sz.). tartozékai vannak.
11: (2) a lengyel sztaroszta székhelye (KUHTYKA 2003)
!!!:(!) fiókharmincad (1498:34. C1H 1.612 613. kassai tőharmincadhoz)
IV: (0) pléb. (Szt. Miklós) 1313. 1332 /Esztergom (szepesi prép.) (v ö .  OKtVAY térk., MEZÓ 2003. 326.)
V: (0)
VI: (0)
V1!:(0)
Vili: (2) 3 irány: Gnézdán át Podolin. Ószandec felé Lengyelország. Palocsa (1. kát. (elm.)
IX: (0) nincs adat
X: (4) civitas (királyi, szepesi) 1342-töl: oppidum 1408 1412 (ZsO ÜL 2897.) 
egyéb: CP 1549
/rój..- Cs.wnt 1. 246.. 249. (vár). 232.. E\(JHL 2002. 1SZP! (4: mezőváros) 2SZP! (vár)

1467-1321 (5). német (1-3.)

!. !467. október 7. (IV. nccst nach Erancisci). Gégében zw Lublaw levél Bánfának: arrestatio 
Richter wnde geschworcn pürger dcs marcktcs Lublaw etc. címzett: Den namhafligen erbarcn wnde wol 
wcysen herrn richter wnde rotmanne dér stad Banpha! wmseren bcszwnderen gunstigen liben herm wnde
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frcwndcn.
Papíron. zárópecséttc!. DF 2!4406. Bánfa/ !7!2.

2. !467. s. d. (csak évi kc!ettc!). Gégében zw Lub!aw !evé! Bánfának; adósságügy
Richter wnd rothmann des margtts Lub!aw etc. címzett: !)en namhaftigen erbaren wnde fursychtigen wo! 
weysen herrn richtcr wnde rotmanne der stad Bartpha! wnseren besundercn !iben ffrwndcn (más kézzé!:) detur 
den ersamen weisen herm megerősítés: wnder wnseren grossen eyn gesigc! wnsers margttes.
Papíron. papirfe!zetcs zárópecséttc!. DF 2!4420. Bánfa/ !725. A kétí iráskép azonos.

3. !5!4. ápritis !8. (am dinstag vor Georgi). Auss Lybtaw !evé! Kassának; tanúsítvány
Atexander richtcr myth zamp dern geschworen purger des markes Lyb!aw címzett: Dcm namhaftigen und 
erszamen herm rychtcr wnnd zeynen wcyscnn herm der stath Casscha. wnnszerenn gunstigenn hermn zeu 
kommen.
Papíron, papirfétzetcs zárópecséttc!. DF 27! 397. Kassa. Supp!. !!a!ag./290.

4. !5!4. ápriüs 25. (am dynstagk noch Gcorgen). Gégében ezu Lyb!aw !evé! Kassának
Rychtcr wnd geschworen purger des markes L!yb!aw myth der ganczcnn gemeynn címzett: Dcm namhaftigen 
unnd vorsichtigcn wcyszcnn herm rychtcr wnnd geschworen purgem der érben stath Gascha. unnsserenn 
gunstigenn frynnden und nochbcm zeu kommen.
Papíron. papirfé!eztcs zárópecséttc!. DF 27!399. Kassa. Supp!. !!a!ag./ 292. A két iráskép azonos, a következő
vé! nem egyező.

5. !52!. január !0. (V. p. trium regum). Gégében zeu L!yb!aw -  !evé! Eperjesnek /tanúsítvány
Wyr rychter unnd gswome purger desz markes L!yb!aw címzett: Dem natnhaflligen unnd wcysscn herm. herm 
rychtcr zeu Fppcries zeu kommen etc.
Papíron, zárópecséttc!. DF 229646. Epctjcs/ !047.

'Mcg/eKt-é-v. ke!etnapok: szerda. kedd(2). csütörtök.

LUCSKA (Sáros m.) 2:7/6

Lúéka (okres Sabinov) (Fazekasrét). SK 
6/r/.; (tarkői urad.) !427 !330-; !49S Tárcái 
'  '
!:(0)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. /Eger (sárosi főcsp.) (vö. OR)VAY térk.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (2) 3 irány: üéthárs. Pa!ocs;t. Pécsújfatun át Kisszcbcn (!. kát. fc!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !530

CSÁNK)!. 302.. ENGEL 2002. 3SS!9 (6: fa!u)

148K(!). tátin

!. !488. március 28. (6ta a. Patmarum). Ex Lucxka TÍPUS?
Pau!us iudex Luczka et Dormcrtcn iudex in Lapide unacum iuratis ipsomrn fáutorcs et vicini. provi ad mandata 
honombiüum vestrarum etc. (atáírás) / (szövegben:) Ego Pautus iudex in t.uczka cum iuratis meis Simoni et 
Georgio.
Papíron, zárópecséttc!. DF 2!3374. ((Bártfa)/ 26!6.) Reg.: !ványi Bártfa 26!!. (p. 386.)
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Mád. H
6ő/.. (táüyai urad.) !459-!573-: !498 Szapo!yai
C./J..'
!:(0)
!!:(0)
! ! ! : ( 0 )
!V: (0) p!éb. (Szt. Tamás aposto!) !332/!335 /Eger (zemp!éni (őesp.. a!só kcr.) (ORTVAY !92.. MhZŐ 2003.
4X!.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (3)6 irány: Bodrogkeresztúr. ()!asz!iszka. Szerencs. Táüya. Tárcái. Tokaj (!. kát. !e!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !549

CSÁNK!!. 356.. ENÍH L 2002.4ZN8! (5: fa!u)

!507(!). !atin

!. !507. március !7. (a. XV!. diem Ka!. Apri!is(!)). Datis oppido ex Maadh -  !cvé! Kassának, arrestatio 
Nos A!bcrtus Vyz iudex oppidi Maadh nccnon cctcri concives de eadem Maadh / aiáírás: !udcx oppidi Maadh 
cctcriquc concivcs de eadem in omnibus ttumdatis vcstri.
Zárópecsétte!. !)F 27! 564. Kassa. Supp!. !!a!ag./256.

3!APA (Szatmár m .)_________________________________________________________________________9:6/6

Nyírmada. H
6/;/..- ! 348 !489 Madai: !498 Cseres. !k!ódi. Madai. Várdai csatádok: !549 Kereki. !549: pazonyi Cseres
c.
<:(0)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. !334-/Erdé!y (sztttmári !ocsp.) (EO !!. ! !3!. és térk.. NhMhTH 2008. !70.)
V:(0)
V!: (0)
VB: (0)
V!B: (5) !0 irány: Ajak. Dobos. Fejértó. Kárász. Kisvárda. Kótaj. Levetek. Mátésza!ka. Vaja. Vásárosnamény 
(KumNYt 2000. terk ..!. kát. !é!m.)
!X: (!) hetivásár (szerda) !4!5 (ZsO. V. 430.)
X:(3)oppidum !444 !47! 
egyéb: vám és rév: CP ! 549

CSÁNK! !. 520.. MAKSAY !940. !24.. EN(üiL 2002. !SZR!0! (6: fa!u). Nt \n  rn 2008. !69-!70.

!468(!). !atin

). !468. június 20. (!!. inter oct. corporis Domini). Ex Mada -  arrestatio jóvátétete
Nos Sebastianus Magnus de Mada iudex vobis universis et singuüs -  (A végén utótag:) !obagioncs egregii 
tohannis Lckus de Scmycn.
!*apiron. pccsétetés nyoma né!kü!. (A papir a!ja sérü!t.) !)L 55866. (Káüay cs.)/ !400 !030.

\ !  AGY ARÓ VÁR (Óvár. A!tenburg. Moson m.) ! 6:4/3

Mosonmagyaróvár.!!
6ó-/.. (óvári urad.): !304 !323 Béder nb. Kőszegi: !323-!4!2k. kirátyné: !387k,-!397 Lacktl: !4!2k. !44! 
WoBurt: !44! -!520Szcntgyörgyi: !520-!526 kiráiyné
e./x.

MÁD (Zcmptén m.)_______________________________________________________________________ 3:7/5
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!: (4) Szcntgyörgyi és Bazini grótok rezidenciája !432-. egyben pénzvcrőhc!yük az !450-cs évek végén (!!!. 
Frigyes engedélyévé). KUB!\Y! !99!. 2!7.. 22$. !63.j.. 2!8.); vár; tartozékai vannak (CSÁNK! !!!. 672.). a moso- 
ni várnagy cgyútta! a megye ispánja (ENGHL: Arch. !. 385-386.)
!!:(!) megyei itéiöszék (!. kategória alapján)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mik!ós)/Györ (mosoni ibcsp.) (ORtVAY 3!9.. BHDY !938. 232 233.. MttXö 2003, 9!. szerint 
Szt. (iotthárd. ez összeülik a vásárra!!)
V: (0) kápolna (Szt. Kataün. a várban) (Mü/Ű 2003. 165.)
V !:(!) !0 !o(KtJB!NY! !97!.76.)
V!!:(0)
V!!!: (2)4 irány: Hédcrvár. Moson. Rajka, Zurány ((ü.AShR !929. térk.. KUB!NY! !996a. !43.. !. kát. té!m.)
!X: (4) hetivásár (kedd) (ZsO !V. 202!.). 2 sokada!om. !: (Szt. Márton: nov. !!.) !4$6(Wt:)SX20!0. !437.. 
vasárengedé!y: DL !$085.). 2: (Szt. Gotthárd: máj. 5.) !496 (Wt-nsz 20!0. uo.. DF 22787!.. KUB!NY! !996a.
!43.)
X: (4) mezőváros, civitas (kirá)ynéi) !354-. oppidum !4!2-!472 (ENGBL 2002) 
egyéb: (0) CP !549; kiváltságai vannak !3$4 (CSÁNK!!!!. 676.)

CSÁNK)!!!. 672. (vár). 676.. KuBtNY! !996a. !43.. ENGHL 2002. 2MO! (3: mezőváros). !MO! (vár). 
KtJBtNY! 2004a. 24.

!438/45-!522 (2). !atin. német (!.)

). )!438-!444] s. d. (sambstag vor Michae!s). Gebén czw A!tenburg !evé! Pozsonynak 
Riehter und dér gancz rat des markehs A!tcnburg ctc.
Zárópecséttc!. DF 243!75. (Pozsony)/ 5!3!. !nventár !60!. sz.

2. !522. (dátum kiszakadt) -  Dátum in opido.... in sede nostra iudiciaria tanúkihaügatás parancsra 
Transmissio inquisitionis et adiudicatiorius (Mária királynénak)
Nos iudex et iurati cives oppidis(!) Owar.
Jobb oldatán hiányos, két he!ycn !b!tos papíron, zárópecsétte!. DF 279379. (HDA !)raskovics cs.)/ 56 76.

MAJZEL (Mayse!; Nyitra m.) ______________________________________________________________ 2:7/6

Vy^ehradné (Fc!sőpróna). SK 
6//V..- !4!3-!349 Divék nb. Bossányi 
c. /?.;
!:(0)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. /Nyitra (nyitrai íocsp.) ORTVAY térk.. de V.\(iN!-R !896. 24. az !629-cs beosztásban már nem sze
repe!. FC(i!T)! !938. 23. 2. j. szerint a középkorban sem tartozott Nyitrához.
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Németpróna. Privigyc. Tótpróna (!. kát. !e!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP ! 549

FÜGFD! !938. 69.. ExaM. 2002. !NY!2! (te!epü!és. 6: (a!u)

!420/!433(!). !atin

!. !420-!433 (Datis !!. a. Conv. Pau!i). [kh. n.j panasztevé! a kirá!ynak
Advoeatus et iurati nccnon tota communitas hospitum in Mays!a. vcstri subiecti ad omnia mandata proni et parati 

címzett: Sercnissimo ac invictissimo [prin]cipi ac domino domino Sigismundo Dci gracia Romanontm rege. 
semper augusto ac üungarie. Bohcmic. Datmacic etc.. domino nostro graciosissimo presens humiüter [deturj. 
Szakadozott. háto!da!án részben átragasztott papíron, zárópecséttc!. DL 49054. Bossányi cs. A !65
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Marhab. SK
6/r/..' (keresztesi urad.) !427-!550
c.p..-
t:(0)
!!:(())
!!!:(())
!V: (0) p!éb. /Eger (sárosi tőcsp.) (ORTVAY 206.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!)!: ( ! )2  irány: Uanusfatva. Kurima([. kát. íe!m.)
!X: (0) nincs adat 
X :(0) viüa !526(!.sz .) 
egyéb: CP ! 350
/roí/..- CSÁNK! !. 303.. ENüHL 2002, !5SS6 (6: (á!u)

!526 (!). !atin

). !526. február 26. (!!. p. Mathic). Dátum in viüa Margonie tanúsítvány törvényes sztÜctésrő!
B!asius iudex iuratiquc viüe Margonie címzett: hon. Sophia uxor íohannis Oíeatoris megerősítés: sigiüum 
nostrum est subimpressum.
Papíron, szöveg a!á nyomott fekete pecsétté!. DE 22982!. Eperjes/ !209.

MEDCYES (Mediasch. Mcdgyesszék) 23:3/3

Media$. RO 
Szászfötd

t-.
! : (0 )
!!: (2) Mcdgyesszék központja (vö. !423 UB Sieb. !V. !926.)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Margit) !25X/!307. !33Z^37 /EsztcrgonvMükó (mcdgycsi szász kápt.) (A pápai tizedjegyzék- 
ben nem szerepe!: EO !!. térk.. Mt zo  2003. 24!.. EABfNf!. 467 469.. H. !97 !98. 284. sz.. K \R< ZAG-Sz \BÓ 
20!0. 590-59!. erődített temp!om t.t'KCSR S !!. 894.: búcsúengcdéíy)
V: (3) ferences ko!. (obsz.) !444 !556. begina ko!. !525 !556 (!*. Ro\ntÁ\Y] 2000. 43.). ispotáty és teprásház 
!487 (EAB)Nt !. 467. Nussbácher atapján. KUBtNY! !999a. 263 ): kápotna (Szt. Mik!ós) !448 (Mt zó  2003. 322.): 
kápo!na (Szt. U!rik) XV. sz. (Mtizó 2003. 492.)
V !:(4)4! fő(KUB!\Y! !97!.74.)
VB: (2) tímár és varga !47!.(kü!ön) tímár !520. kádár !325. takács !336. mo!nár !337. !akatos !55!.(kü!ön) 
varga !375. szúcs !584. szabó !587. csztergá!yos !390. kézműves céh !393 (SzÁDECZKY !!. 334.)
V!!!: (6) !! irtmy: Ádámos. !)a!ázsfá!va. Bonyhán/Hédcrfáján át Széke!yvásárhe!y. Bercthatom. 
Dicsőszcntmárton. Küküüövár. Nagyckemezön át Mikeszásza. Nagysctyk. Segesvár. Szcntágota. Újegyház (!. 
kát. fe!m.)
!X: (2) ! sokadatom (napja nem ismert) !307 (W ^sz 20!0. !443.)
X:(4)oppidum !4!9-!473 (!4 !9 :U B !V . !834.: !423 XsOX. !87.. !447:UBSieb. V. 2394.. !470: uo. V!.
3792.. !473:uo. V!!.4053.).és !494(FAB)NÜ.467.).c!vitas !359. !477 (UBSieb. !!. 75!.. p. !66.. V!!.4!64.) 
egyéb: városfa!, vizcsárok !480- (K.\R(*ZAC SZAftó 20!0. 244 245.). kivá!tság!evé! !3!8 (EO !!. 283.. UB 
Sieb. !. 354.) !402: mentesség a széketyispán a!ó! (UB Sieb !!!. !483.)

E\TZ !996.382-383.. EABtNt!. 466-469.. ENGKL 2002. !SZE!4 (3: mezőváros)

!435- !308(3). !atin 
tanúsítvány: 2 (2 3.) 
tévé! Nagyszcbennek: ! (!.)

!. !435. december 7. (!V. a. Concep. Virg. g!or ). Dátum in Megies - !cvé! Brassónak, adósságügy 
iudex ac universi iurati civcs opidi Megies vcstri prop...- címzett: Prudcntibus et circumspectis viris iudici 
necnon iuratis consuübus civitatis Coronc. dominis ct (áutoribus nobis semper pretérendis.
Papíron, zárópecsét nyomává!. DE 24674!. (Brassó. Schncü gy.)/ 3-!0. UB Sieb. !V. 2250. (p. 593.)

MAHGOXYA (Sáros m.)__________________________________________________________________ !:7/6
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2. !4S7. s. d. -  tanúsítvány (jogos birtok!ásró!) 
tudex et seniorcs de Medyas.
Szöveg atá nyomott. DF 245058. (Nagyszeben. Szász NL)/ 2-4(4.

(4(5 János iudex (UBSieb. !!!. !770..p. 655.. emtitésc a bírónak) (!ohanncs iudex de Megycs)
!470. márc. Rewc! János iudex opidí (UB Sieb. V!. 3792., pp. 449^50 .)
! 508. jún. Musnay Mátyás viüicus (3.)

MEGGYES (Meggycsatja, Szatmár m.)_________________________________________________________! !:S/3

Medic$u Aurit. H
6/r/..* szinyéri urad.: !280 !493 Pok nb. Meggycsi (Meggycsatjai. Móriehidai. Bánfi. tzdcnci. Mórocesatádok):
!493-1549 nyatábi Percnyi (Percnyi Gábor t498). 1493 !549 ecsedi majd somtyói Bátori
c. /x;
t: (3) castettum (XV. sz. közepe, cmt. !484) és a Meggyesatjai Mórocz csatád rezidenciája (KOPPÁNY t999. 
t79.)
!!:(0)
!!!:(())
tV: (0) ptéb. (Szt. tmre) t377 /Eger (máramarosi íócsp.) (ORTVAY 202.. NtiMPTM 2008. !8t.. t82.)
V: (2) tcrenccs kot. (obszerváns) !492/!5!6-t565 (F. ROMHÁNY! 2000. 43.)
V!: (0)
VB: (0)
VB!: (3)(KUB!NYt 2000. 77.)
tX: (0) (ENGKL 2002 hetivásár (szerda) !4t5. de a ZsO. V. 430. nem arra vonatkozik.)
X:(3)oppidum t409-!520(t4 !5 :Z sO  V. 392.. NtiMbTH 2008. t8 t.) 
egyéb: vám t329: CP t549: 2 t9  porta (ENCHL 2002)
//w/.- CSÁNK! !. 469.. MAKSAY !940. !7 5 - t77.. KUB!NY! 2000. 77. (Aranyosmeggyes néven is. !! pont. mive! 
nincs hetivásárra adata). ENGEL 2002. tSZR75 (3: mezőváros. Meggycsatja. Aranyosmeggyes néven is). NF- 
MhTH 2008. ! 80-t 82.

!490-t5!0k. (!). tatin

!. !490-!5!0 körű! (kettezés nétkü!). [kh. n.) tanúvattomások
Btasius !*orgach iuratus iudex de Meggyes / tudiccs iuratique cives de Meggyes
Szakadozott papíron, pecsétetés nyoma nétküt. Ke!tczés nétküt. !)L 7246t. (Mándy cs. 58b)

/cgteA. (bgatmazványszerti.

Aje/avrer.' iuratus iudex. egyébként több biró van (az ité!et miatt?): esküdtek.

MÉXHÁRD (Mcnhardsdorf: Szepcs m.)________________________________________________________ 3:7/4

Vrbov. SK
6/rr..- 14 12-! 772 tengye! zátogban
c. /?..
! : (0)
B:(0)
!!!:(0)
tV: (0) ptéb. (Szt. Szcr\ác) t308. t332 /Esztergom (szepesi prép.) (vö. ORTVAY térk.. Mt/zö 2003. 396.)
V:(0)
V!:(0)
VB: (0)
VB!: (3) 5 irány: Csütörtökhety. Késmárk. Lcibic. Lőcse. Mateócon át Fetka (!. kát. tétm.)
!X: (0) nincs adat
X: (0) vitta !4!2 (ZsO Bt. 2897.) szepesi város! 
egyéb: CP t549
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CSÁNK! !. 252-253., E\(H:t. 2002, 2SZP25 (4: mezőváros: Menhárd)

!488(!),ném ct(L )

!. !488. március !6. (am sontag Letare). Ausz MenharthzdoríY teve! Bárjának tanúsítvány egy po!gárttkró!, 
Thüncs Schymko-ró!
Richter wnd roth zw MenhargdortY. dy cwere zw \vo! zwfaüyn -  címzett: Den namhafRygyn weyzyn herm 
ríchter wnd roth dér stad Bartpha íren bczwundcrcn günsztigyn gönneren.
Papíron, zárópecséttei. DF 2! 5370. Bártfa/ 26! 2.

M ESXT(Zarándm ) K:6ÁT

Mu$ca (Másca), RO
6/rr..* (vüágosvári urad.):(gyu!ai urad.) !487 !5!0-!553: !33!-!427 kirá!yi honor(ENGLL2002): !427, !453 
Losonci Bánit (kirátyí adomány !427. jún. !6.. DL 98!6. !Jánf!y !. 583 584 (CCCCV. sz.).): (közben) !438 
Brankovicsíiyörgy szerb despota: !44! Maróthiak: majd Bcrini Pá!: !46!c. Szitágyi Mihá!y (KTM-köz !996. 
203.): !475/!477 !487 a!só!endvai Bánt!: !487-!504 Cor\in János, majd !505 !509 Frangcpán Beatrix (gyutai 
umd). !509 Brandenburgi György (ENCüL 2002): !559 kirá!y (KTM-köz !996. 204.)
c. /A.
!: (2) vár (KTM-köz !996. 203., !oka!izációjára is)
!L(0)
!!!:(0)
!V:(2)tizedkörzet. p!éb. !334(titu!usa nem ismert)/Eger (pankotai íöcsp.)(Eger)(ORT\'AY !76., MÁRK): Arad 
!. !86.. Rusu ÜURHZAN 2000. ! !9. nyomta!anu! e!tünt. Másca a!akban.)
V:(0)
V!:(0)
VB: (0)
V!!!:(!)(KUB!NY!2000. 77.)
!X: (0) nincs adat
X: (3)oppidum !44! !46! (Márki: Arad L !86.: !444. Possessio !455-ben: 27. sz.)
egyéb: CP !552: ! 56!-ben !4 adótlzctö és több szegény porta (KTM-köz !996, 204.)

CsÁ\K) !. 722. (vár). 724.. MARK): Arad !. !86., KTM-köz !996. 203 204.. KLB)\Y! 2000. 77., ENGht 
2002. !ZD23 (4: mezőváros)

!476 (!). !atin 
/ré/cr/cvé/: ! (!.)

!. !476. ápriüs 20. (V A). woJo). Dívrt/w /N TAr/A -  ité!et!evé!
Nos autem iudices, iurati et universi hospites in diéta Mezth residentcs Nos autem iudices videücet Andreas 
Varga ac iurati hospites in Mezth commorantcs megerősítés: pecsétjükké!.
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes szinü etmosódott rajzolatú pecséttel (benne egy mitra negatív tenyo- 
matár emiékeztetö kép. a körirat nem biztos, hogy értetmes szöveg, de gótikus minuscu!ákat akar utánozni). DL 
63262. (Justh cs. !t. Fasc. V. n. 6.). Reg.: ./tar/; 283. sz. !!áto!da!on XV!!!. sz.-i summa: Adiudicatoria inter 
Btasium de Neczpa! et Martinum Németh in practcxtu certae vineac in Mezth a!iter in portioné NaghVc!gh 
existentis habitae.

/('.tpt'A. nehézkes !öga!mazású. nye!vtani!ag hibás ok!evé!.

6/ró. !476 Varga András

M!KKSXÁSXA (Fcigcndorí^ Küküüö m.) 6:6/6

Micásasa. RO
6//V.. Ta!mácsi !340. Kacsicsnb. Szécsényi !340 . kirá!y !358-!390. Losonci István !390 !395. kirá!y !395-, 
Kotozsvári Tamás (mikeszászai) !4!6 !426((JBSicb. !V. !978.),(!Úti Ország !439-!493. Horvát 
(mikeszászai, rész) !485 !493. !486H493 Haraszti (KotT.WY !999. !8!.)
c-./z;
! :( ! )  1485-castc!!um(KotTANY !999. !8!..Gs,\\K) V. 86! )
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H:(0)
!!!:(0)
!V: (0)p!éb. !309k. !500k./Erdé!y(kükü!!ői!öcsp.)(EO!!.térk. !309k. p!ébánosátem!. FAB!Nt!. !8 0 - !8 ! . .!!. 
69-70.. !!3 .sz.))
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (4) (7 irány) Ba!ázsía!va. Gyu!a!chér\ár. Küküüővár. Mcdgycs. Nagysc!yk. Szászsebes. Vízakna (!. kát. 
!é!m.)
!X: nincs adat
X: (!) oppidum !487 (possessio scu oppidum. CSÁNK! V. 863.) 
egyéb:

CSÁNK! V. 863-866.. F\H!N!!. !79-!8!.. ENüHL 2002. !KÜ23 (3: fa!u)

!454(!). iatin

!. !454. június !2. (!V. Quatuor temporum Pethecostis). Scriptis in FwgcndorB* transmissionaüs (Nagyszeben) 
Mathias Atardi iudex de Fwgcndorf!'atque universi iurati civcs de cadcm.
Papíron, zárópecsétte!. DF 244798. (Nagyszeben. Szász Nemzeti Lcvé!tár, Urkunden 2-! 53.) Kiad.: CB Sieb. V. 
29! 9.

vrerveríV. ! bíró. esküdtek. Számuk és nevük nem derű! ki a szövegbe!.

M!SKOLC (Borsodul.) 22:3/3 I

M iskok.!!
!3!2-ig Miskok nb. Éksköi: !320 !365 Ba!ogh nb. Szécsi. !365 !349 (diósgyőri urad.) kirá!y(né) 

e. /T. 6-! ö.wregéué/ru verre/u
! :(0)
!!: (2) megyei sedria (csütörtök. !300- szerda) !465 !524 (CSLKOVHS !997. 38!.)
!!!:(0)
!V: (0) p!cb. (Szt. !stván kirá!y)/Eger (borsodi (ocsp.. (e!só kér.) (OR!VAY !70.. Muzó 2003. !93-!94.); p!éb. 
(Szűz Mária) !445 (Jjmisko!con (LUKCS!CS !!. 827.)
V: (2) ispotá!y (Mindenszentek) (KUB!NY! !999a. 265.); 2 kápotna (Szt. Mihá!y, Szt. György) (M tzó  2003.
!03.. 292.. mindkettőt az Avasra !oka!izá!ja)
V!:(2) !5 !Ö(KUB!NY! !97!.73.)
VB: (2) mészáros !508 !563. csizmadia céh !32! (SzÁDhC/KY !!.282..Céhkataszterü. 230.. 23!.. 232.)
V!!!: (4) 7 irány: Abrány, Bo!dva. Diósgyőr. Hejőcsaba. Ónod. Sajószentpéter. Szikszó (KUB)NY! !999b. 3 !6 ..!. 
kát. fc!m.)
!X: (3) 2 hetivásár (szerda) !404 (ZsO !!. 3276. sz. Wt tsz 20!0. !43!. 252. j. szerint visz. az Óvárosban) és 
(hétfő) !4!4 (ZsO !V. !759. Wü!SZ 20!0. !43!. az Újvárosban); sokadakm (bizonyta!an. de KUB!NY! !999b.
5! 3. 47.j. beszámítja)
X:(4)civitas(kirá!vnéi) !388-. oppidum !549. város !570; többször em!itikoppidumnak(KLB!NY! !999b.
3! 7.)
egyéb: CP !549; !370: dcítcr: 332 hánc; vámmentesség !467; adómentesség !47!; pecséthaszná!ati jog (CSÁNK!
!. !66.)
/w J.. CSÁNK!!. !66.. SzhNDR!:!!!!.. GYÖRGY !. 788.. T óü! !994. KumNY! !996b. 424.. ENCH!. 2002. 2BSD33. 
KuBtNY! 2004a. 24.

!376^ !325 (25). !atin 
adásvéte!: 8 
végrcndc!cti: 5 
missziüs: 2 ()

!. !376. január !$. (!!!. p. oct. Epihaniarum). Dátum in dicta Miscokh végrendeieti iktatás 
Arno!dus iudex. Thomas t. Lucasi, Egidius Faber. Mathias de Nova Civitate. Nico!aus Sartor iurati de Miscokh 

tnegerősités: civitatis sigiüi muniminc.
üártyán. hátiapon rányomott pecsét nyomává!. DL 6328. (MKA Acta Pau! ) D!OSGYŐR 6 !). Reg.: (Bándi 
Zsuzsanna): BLÉ 5 ( !983) 364. Kiad.: SzhNDRü!!!!. 63-64 (39. sz.). TÓTH 20!2. !04. (!. sz.)
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2. !389. jú!ius 7. (!V. p. oct. Petri et Pauti). Dátum in Miskotch adásvétel
Nos Stcphanus Bakus iudex. Petrus Sartor et Symon Sach iurati ccterique cives ct univcrsi hospites de Miskotch 
-  megerősítés: sigiüi nostri autcntico(!) muniminc.
!Lirtyán. szöveg atá nyomott pecsét nyomává!. !)L 75!!. (MKA Acta Pau!.)/Lád f.6 n.!). Reg.: ZsO !. !092. sz.: 
(Bandi Zsuzsanna): B LÉ3(!983)624. Kiad.: Szt NDKHt !!!.67 68 (42. sz.)ZSO !..T ó m  20!2. !04-!03.(2. 
sz.)

3. !4!6. ápriüs !! . (S. a. D. Ramispatmarum). Dátum in Myskokh végrendeteti iktatás
Nos Va!cntinus iudex de Miskoch, Nicotaus Bakos. A!bertus Ke!cmcry iurati ct univcrsi civcs de cadem -  meg- 
erósités: sigiüi nostre eivitatis muniminc.
Hártyán, szöveg atá nyomott pecsét tbttjáva!. DL !0447. (MKA AP Diósgyőr f. 6 n. 3. Ugyanezen a jelzeten 
ta!á)ható azoktevé! !7-!8 . századi egyszerű másolata.) Reg.: ZsO V. !770.: (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 3 (!985) 
33. 570. Kiad.: S /t NDR!! !B. 80 82 (5! . sz.) továbbá: DAP !. 66.. 73.. 75. emütések ZSO. T óm  20!2. !05-!06. 
(3. sz.)

4. !433. március 23. (!!. a. Annunciacionis). Dátum in cadem Myskotez adásvete!
Nos Gregorius Kaytar iudex antiquc eivitatis de Myskotez. !ohannes Pethew. Bahizar iurati ccterique civcs et 
hospitcs de eadem -  megerősítés: sigiüo nostre eivitatis.
Három he!yen tyukas hártyán, sötét színű zsinóron függő pecsétté!. DL 83665. (Bárczay cs. 32-!.: csak tenvkép). 
Kiad.: T óm  20*!2. !06-!07. (4. sz.)

5. !453. ápriüs 22. (D. a. Georgii). Seriptis in Miskotez végrcndc!eti iktatás
Nos iohannes Petew iudex veteris eivitatis Miskotez. tohannes Kar!ai. Stephattus Moütor iurati cives nccnon 
ceteri et univcrsi cohospitcs de eadem megerősítés: sigiüiquc nostre eivitatis muniminc.
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes szinű pecsét töredékévé!. DL !4674. (MKA Acta Pau!.)/ D!ÓSGYÖR 
f.6 n.4). Reg.: (Bandi Zsuzsanna): BLÉ 5 (!985) 572-373. Kiad.: S/hNtim !!!!. 88-89 (34. sz.). T óm  20!2. !07. 
(5.sz.)

6. !458. november 28. (!!!. a. Andrec) [kh. n ] - perbeü egyezség (az c!özö !o!)latása)
Nos Sebastianus Faber iudex veteris eivitatis Miskotez. Hmcricus Kazay et Simon Gombos iurati ccteriquc civcs 
et cohospitcs de eadem megerősítés: sigiüo nostre eivitatis muniminc.
Hártyán, szöveg atá nyomott természetes színű pecsét töredékévé!. A hártya tetsö szétén egy másik ok!cvé!szö- 
veg utolsó sorának betűszárai látszanak. DL !3297. (MKA Acta Pau!.), D!ÓSGYÖR f.6 n.5.). Reg.: (Bándi 
Zsuzsanna): BLH 5 (!985) 573. Kiad.: S /h\t)K !:t!!!, 89 9! (55. sz.). T óm  20!2. !08-!09. (6. sz?)

7. !46!. január 26. (2. dic Conv. Padi), [kh. n ] végrendetet
Nos Ladis!aus Pankotha <iudcx>. Matheus Sa)i ct a!ter Matheus !icchahazy ac ceteri iurati cives et consu!es 
optdi Miskotez.
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes színű pecsét töredékeivé! és !enyomatáva!. DL !5547. (MKA Acta 
Pau!.)/ D!ÓSGYÖR f.6 n.7. ) Reg.: (Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 ( !985) 373. Kiad.: S/h\DR!ö !!!. 93 94 (57. sz.). 
T óm  20!2. !08. (7. sz.)

8. !462. május 30. (!). infra oct. Ascen.). Dátum in Miskotez végrendetet
Nos Andreas Kwn iudex. Demetrius Mo!endinator. Va!entmus Fazakas ccteriquc iurati cives oppidi Miskotez. 
Hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét töredékeivé!. DL !373L (MKA Acta Pau!.)/ D!OSGYÓR f. 2. n. 7.) Rcn.: 
(Bándi Zsuzsanna): BLÉ 5 ( !983) 375. Kiad.: T óm  20!2. ! !0. (8. sz.)

9. !469. ápriüs !6. (in D. Misericordia). Dátum in Miskotez adásvétc!
Nos Andreas Kwn iudex veteris eivitatis Miskotez. Simon Dankty, A!bertus Btasii iurati ccteriquc cives de 
eadem Miskolcz megerősítés: sigiüi nostre eivitatis muniminc.
Hártyán, a szöveg atá nyomott pecsét kiszakadt. !yukas. DL 83780. ((Bárczay cs.), 32 2.) Kiad.: T óm  20!2. !!! .
(9. sz.)

!0. !478. május !6. (in vig. Trinitatis). !)atum in pretáta Mysko!cz csere
Nos Btasius Gotopi ct !.adis!aus !)es\v nccnon Symon Pap iurati ccteriquc civcs ct hospites in opido Myskotez 
commorantes -  megerősítés: sigiüo nostro.
Hártyán, szöveg atá nyomott pecsét hetyéve!. DL 83828. ((Bárczay cs.)/ 32 3.) Kiad.: T ó in  20!2. !!! ! !2. ( !0. 
sz.)
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!! . !480. május 26. (V!. a. Trinitatis). Dátum in Mysko)cz
Nos Georgius Sartay iudex vctcris civitatis Mysko!cz. Michac) Kombus et Thomas Bontha iurati cetcriquc civcs 
de eadcm -  megerősítés: sigiüi nostre civitatis muniminc.
Va)ószinű)cg papíron (amennyire ex a (e)véte) atapján mcgáHapitható). szöveg a!á nyomott papiríctzctcs pecsét
té). Db 254438. (U 504 (Vécscy cs.)/ 234: U 504 / 242) !)áto!da!on korabcü? summa! Kiad.: T ó ü t 20)2. ! !2 - 
) )3 .( ) ) .s z .)

!2. !480. december 5. (in vig. Nicotai). Datis oppidi Miskotcz egyezség
Georgius Sar)ay iudex veteris civitatis Miskotcz. Michac! Kombus et Thomas Bontha iurati cetcriquc civcs de 
eadcm -  megerősítés: sigiüi nostre civitatis muniminc.
Hártyán, szöveg a)á nyomott pecsétté). DL )07799. (Q 4)8 (Bristow gy.)/ )982 )42).) Kiad.: T ó in  20)2. ) !3- 
)!4 .()2 .sz .)

!3. !489. június 26. (V). p. )oh. Bapt). Dátum in Myskokz adományozás
Nos Martinus Kcrezthwry iudex. Petrus Zabo. B)asius Mathic iurati necnon universitas civium et hospitum 
divitum et pauperum de Myskotcz -  megerősítés: munímine civitatis nostre sigiüi -  A szöveg a)att jobbra:
Pau)us de Kamancz in hiis nótárius.
Hártyán, a hajtások mentén tyukakka). a szöveg a)á nyomott pecsét töredékévé). DL 83949. ((Bárczay cs.)/ 2 44 
2.) Kiad.: T óm  20)2. ) )4-!*)3. ( )3. sz.)

!4. !492. ápriiis 4. (!V.. in Ambrosii). Datis in dicta Mysko!cz
Nos Martinus Kerczthwry iudex veteris civitatis Mysko)cz. Benedictus Wincze, Petms Zabo iurati ccterique 
civcs et hospitcs de eadcm megerősítés: sigiüo nostre civitatis muniminc.
Szöveg a)á nyomott pecsétté). DF 2526)9. (Ko)ozsvár. (EME Gyu)ay-Kuun cs.)/ 32.) Kiad.: T ó m  20)2. ) )5.
(!4. sz.)

)5. !493. áprüis !9. (a. D. Miscricordia] egyezség vagy á truházásié: csak rcgcszta
)8. századi tartaimi kivonat az chcszctt oktevé) paüiumán. DL !07S03. ((Bristow gy.)/ )982 !42).) Kiad.: TÓTH 
20)2. ))6 .()5 .sz .)

!6. !494. január !0. (V!. a. oct. Epiph.). Datis ex Myskoicz- adásvétc)
Nos Gregorius 0!ayws iudex de Mysko)cz. Ga))us Myzarws. Pctms Pankotha iurati cetcriquc civcs et consutcs 
de eadem megerősítés: sigiüi nostre civitatis appcnsionc.
Hártyán, szöveg a)á nyomott pecsét nyomává). DL 867)5. ((Tc)cki cs. gyömröi)/ EXTR). Reg.: tványi: Gyömrő 
) 78/375. sz.. Kiad.: TÓTH 20)2. ) )6 -l )7. ( !6. sz.)

!7. !497. szeptember 4. (!!. a. Nat. Virg ). Datis in Myskotcz kirá!ynéi adoniány)cvé) átírása
Nos iudiccs et iurati cetcriquc civcs civitatum utrarumquc de Myskotcz ac vitriccs ecctcsiarum parochiaüum de
eadem.
!6. századi egyszerű máso)atban: paria )itterarunt sigiüatarum ))L 20606. (MKA Acta ecc).)/ 52 9. Másotat 
!497-! 3! 7.) Kiad.: SxhKDK!!!!!. !28-) 29 (8). sz.). TÓTH 20) 2. !! 7. () 7. sz.)

!8. !499. február 2. (in Purif. Marié). Datis in dicto oppido Myskotcz. in domo habitacionis nostre adásvéte) 
Nos Dcmctrius Sartor iudex et Mathias Kahrtar. Petrus Parvus iurati ceteriquc cohospitcs veteris civitatis oppidi 
Myskotcz: in domo habitacionis nostre megerősítés: nostri opidí sigiüi muniminc.
Hártyán, szöveg a)á nyomott pecsét nyomává). DL )02286. ((Batthyány cs. Mise.)/ RAJK!ANA )75.) Kiad.: 
TÓTH 20)2. ))9. ()9. sz.)

!9. !499. s. d. (napi ke!et né)kü)). ))atis in Myskotcz. in domo habitacionis nostre egyezség: A-per
Nos Dcmctrius Sartor iudex et Mathias Katmar. Petrus Parvus iurati cetcriquc cohospitcs veteris civitatis oppidi
Myskotcz megerősítés: sigiüo dicti oppidi.
Hártyán, szövega)á nyomott pecsétté). DL !07804. ((Bristow gyűjt.)/ !982 )42)). Kiad.: TÓTH 20)2. ) )8. ()8. 
sz.)

20. !50L s. d. (napi ke)et né!kü)). [kh. n.) adásvéte)
Nos Thomas Phitep iudex oppidi Mysko)cz. ).adis)aus Fazokas. Matheus Borsws iurati ccnsum exigentes [adó
szedők] ccterique cives -  megerősítés: sigiüoquc nostre oppidi.
Hártyán, szöveg a)á nyotnott pecsét tbhjáva). !)L 65639 (Szendrei: MNM Városi iratok. *-* ))a: (Döry cs.)/ A )
) )0). Kiad.:SzH\HRH!!!. )3! (83. sz.). TÓTH 20)2. !)9 .(20. sz.)
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2!. !506. február 8. (D. p. Dorothec). Datis in prefáta Miskokz -  adásvéte!
Nos Gregorius Otayos iudcx vctcris civitatis de Miskokz. B!asius Bak et Ladisiaus Fazekas iurati ccnsum 
exigentes cctcriquc cives de eadem megerösités: sigiüo nostre civitatis.
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes színű pecsét darabjaivá!. DL 88946. ((Esterházy cs. hg. Rcpos.). 48 D 
63.)). Kiad.: T óm  20! 2. !20. (2!. sz.)

22. !52!. január 28. (!!. p. D. 7gesime). Datis in Novacivitate Myskokz -
Nos Georgius Wegh iudcx. Nico!aus !dcgesh. !ohannes Mykos iurati cives ac universi hospitcs Nőve civitatis 
Myskokz -  megerösités: sigiüi ttostri impressione.
!*apiron. szöveg a!á nyomottt zö!d viaszpecsét fo!tja. DL 6565!. (Döry cs. grófi)/ A ! ! 22.)) Kiad.: T öm  20!2. 
!20-!2 !.(22 . sz.)

23. !522. február L (in vig. Pcnthec.), Datis ex Myskowtcz !cvé! Eperjesnek: tanúkihaügatás
!udex et iurati cives oppidi Myskowtz cimzett: Pnrd ct cp. magistro civium ceterisquc iuratis civibus fámose 
civitatis Epcryesh. dotninis ac amicis nobis pturime honorandis.
Papíron, zárópccséttc!. DF 229673. (OA (Eperjes)/ !072.) Kiad.: TÓTH 20!2. !2! !22. (23. sz.)

24. f523. február 6. (in Dorothec). Datis in dicto Myskowtcz
Nos Mathcws Zabo iudcx. !ohanncs Poch ac ceteri iurati cives vctcris oppidi Myskowtcz megerösités: sigiüo 
communitatis nostre autcntico.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté. DL 65652. (Döry cs. grófi)/ A ! !9.) Kiad.: T óm  20!2. !22 !23. (24. sz.)

25. !525. áprüis 26. (!V. p. Marci). Datis ex Myskokz !evé! Bánfának: házassági ügy 
!udex cetcrique iurati cives reginaüs civitatis Myskotcz.
Papíron, zárópccséttc!. DF 2!8337. ((Bánfa)/ 3404.) Kiad.: TÓTH 20!2. !23. (23. sz.)

ár mindig fe!tüntetvc. Óváros és Újváros (két biró). Diósgyőri vámagy

.vjervcjf/. óváros és újváros esetén 2 esküdt van megnevezve. Consuks ( !46!. !494).

ö/rö:
!376. jan. -  Amo!d(!.)
! 389. jú!. Bakus !stván (2.)
!4!6.ápr. !! . - Bá!int(3.)
! 433. niárc. Kajtár Gcrgcty óvárosi bíró(4.)
!433. ápr. 22. -  Pető János óvárosi biró (3.)
!438. nov. -  Kovács Sebestyén óvárosi biró (6.)
!46L jan. - Pankota Lász!ó (megnevezése kmaradt] (7.)
!462. máj. -  Kun András (8.)
!469. ápr. !6. - Kun András (9.)
!478. máj. -  Go!opi Ba!ázs [megnevezése kmaradt] ( !0.)
!480. máj., dcc. -  Sar!ay György (!! !2.)
!489. jún. Keresztúri Mánon ( !3.)
! 492. ápr. Keresztúri Mánon (! 4.)
!493. ápr. !9. [nem maradt fenn] (!5.)
!494. jan. ()!ajos (krge!y ( !6.)
!499. febr. Szabó !)eniet'er ( !8-!9 .)
!30! Fikp Tamás (20.)
!306. febr. 0!ajosGerge!y(2! )
!52!. jan. Vég György (22.)
!523. febr. Szabó Máté (24.)

3!OD()R (Pozsony m.)_______________________________________________________________________ 9:6/4

Módra. SK
/?üv.. (szomotányi urad.) !498: !36! !389 kirátvi üt!u: ! 389 !434 Stiborici Stibor: !437 ! 349 Orsz^ig
e. /x.
!: (!) szomo!ányi uradatom a!sóhb binokigazgatási központja 
ü :(0 )
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!V: (0) ptéb. (Kercsztc!ö Szt. János) !332-!407 (extra muros) /Esztergom (pozsonyi toesp.) (ORTVAY !0.. MhZÓ 
2003. !36.)
V:(0)
V !:(0 )
VB: (0) kovács céh !39! (SzÁDM/KY !!. 282.)
V!!!: (4) 7 irány: Bazin. Csektész, Cseszte. (!a!ánta. Nagyszombat. Szene. Szered (!. kát. !é!m.)
!X :(!) ! hetivásár (kedd) !353(WH!SZ 20!0. !440.)
X:(3)opp. !398-!5!0 
egyéb: CP !349

HÁZ! 2000. 86-89.. ENGHL 2002. !P()!3 (4: mezőváros)

!485-!30! (2). !atin. német (!.)

!. !485. szeptember !0. (S. nach unser frawcn tag), dátum z\v Moder !evé! Nagyszombathoz, adósságügy. bor 
Richter und burger geschoren zw Moder címzett: Dem ersamen und weyscn herren richtcr und rat zw Thima 
megerösités: unsers marktes insige!.
Papíron, zárópecséttc!. DE 2797! 6. Nagyszombat/ !35

2. !50!. november 8. (octava die Novcmbris). Date in oppido Modor tanúsítvány nagyszombati házzá! kap- 
cso!atban
Nos iudex iuratiquc civcs oppidi Modor megerösités: sigiüo oppidi Modor.
Egyszerű máso!at !30!-!6()0. DE 279939. Nagyszombat/ JUR!D!CA 3.

NA(iYBAR()M (Magyarbarom. CrosMwarasdort. Szabadbáránd. Sopron m.)__________________________3:7/6

GrobwarasdorE A
/űr/., borsmonostrori apátság: !4!4-!464 Ludbrcgi. !464 !478 Nicki
c.
! : (0)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Demeter) /Győr (!ocsmándi) (MhZÖ 2003. 64.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (3) 3 irány: Kabo!d. Kedhcty. Keresztúr. Locsmánd, Sopron (Gt.ASt R !929. térk.. KuotNY! !996a. !43.. !. 
kát. !c!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (0) fa!u 
egyéb: CP ! 349
/;<*/.. CsÁNKi!!!. 600.. KumxYt !996a. ENGhL 2002. !SN30 (6: íá!u)

!436(!). német (!.)

!. !456. május 8. (an sand Michc!stag apparicionis). (!eben zu Ungrisch W arestarf- !cvé! Sopronnak 
(arrestatio)
Richtcr. virrer und dic gancz gemain zu Ungrisch Warcstarfeur trew nachpcrcn und frat címzett: Den erberen 
und wcysen dem burgermaister. richtcr und rat dér stat zu Odcnburg. unseren !iben herren detur üttera.
Papíron, vizjeggye!. fekete színű zárópecséttc!. DE 20305!. (Sopron. Dip). !4!6.) Kiad.: Házi ! 4. 92 93. (! !6. 
sz). Ezt is a p!ébános írhatta.

!":(0)
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NAGYB!CCSE (Biccsc, Trcncsén m.)__________________________________________________________ 7:6/4

Bytéa. SK
őőv.. (hricsói urad.) (492 !$49: (382, (439 nyitrai püspök; (454 e. Szentmik(ósi Pongrác; (468 (477 Podrna- 
niczky Ba!ázs (zá(og); !477 - Tettaucr Vümos, (498 Tettauer Vi(mosné; (300 Szcrdahc(yi (mrctty (FuKLTK 
NAGY !V. 63.. KOPPÁNY (999. (2(.) 
c. /?..
!: (!) a hricsói urada(om birtokközpontja. kastcíy XV. sz. közepe (KOPPÁNY !999. (2(.)
! ':(0 )
!!!:(())
!V: (0) p!éb. (Mindenszentek) (332 /Nyitra (trencséni (besp.) (ORTVAY 99., MhXÓ 2003. 349.)
V:(0)
V!:(0)
V!(:(0) csizmadia céh !356(SzÁ!)MGZKY B. 284.)
V!(!: (2) 4 irány: Predmér. Puchó. Vágbesztercc. Xso(na (!. kát. lé!m.)
!X :(!) ( hetivásár(szcrda) (420(ZsOVB. (630.. W);tsx2010. (447.)
X: (3) civitas (egyházi) (375 (4(7. oppidum (43( (525 
egyéb: CP (349
/wr/.. r-):KLT!: NAGY (V. 63. (vár). 88.. ENGHL 2002. (TR2 (Nagybiccse; 4: mezőváros)

!484((). cseh

(. (484. szeptember (9. misszihs, cseh nye(vü
Hártyán, szöveg a!á nyomott pecsét töredékéve! DL 4599(. (Múz. törzsanyag. (929. év 30. sz.) Kiad.
Chaiupccky p. (42. Boi rt.ó FüCL!)! (952, 28. sz.

NAGYENYE!) (Fehér m ) 20:4/4

Aiud, RO
/úr;.. (299- (505 erdé(yi székeskáptaian
c./A-
!: (() (biriokközpont)
(!:(!) megyei sedria (3(0-(525. Napja nem egyértc!mü: (5(0: in oct. Pascc = vasárnap (DF 233374 ). (5 ( !: in 
oct. Nativitatis Marié = héttő (DL 62994 ). (5(5: in oct. Purif. Marié * péntek (DL 63003.). (322: napi ke(et 
né(kü) (DL 67262.). ! 525: in vig. Purif. Marié ^  szerda (D(. 63036.). Lehetséges, hogy az oktáva nent a nyo!ea- 
dik napot, hanem a hét időtartamát je!cnti. igy a !eguto(só. a szerdai ü(ésnap (enne a hetyes. Ezt a!átámasztják a 
korábbi megyei kiadványok pL Szentimrérő!: (455. jún. ! (. = szerda (DL 30830.) vagy a Tövis mcüctti Kapud- 
ró(: (478 (o)vashatat(an ünnep, de „téria quarta" DF 257899 ). de eüentmondó adat: Szentimre. (43!. 3. dic oct. 
Cincrum = péntek (DL 62850.)
!!!:(0)
(V: (0) p!éb. (Szt. Erzsébet) (239 /Erdé(y (fehérvárt tbcsp.) (OR! VAY 629., EO !!. (075 (077.. térk.. M tzo 
2003, 78 79.. F.\ntN! (!.. 90 92. (49. sz., KAR(XAG-SXABÓ 20(0, 254. erődített temp(om és várht!)
V; (2) ispotá(y (Szt. Kereszt és Szt. Kozma és Damján) (KmtNY) (999a. 265.. Mii/í) 2003. (80., 205.) (Rt sz- 
FoGARASt 200!. 37. 2 pont)
V(: (4) 37 tb (Rüsz-FoGARASt (999, 20.) (3) 23 tb (KtB)NY! (97!. 75.)
VB: (2) kádár (5(9 (Rt SX-FOGARAS! (999. (6., tbrrásmegje(ö(és né!kü(). szabó (32!. varga (524. kerékgyártó 
(583. csizmadia céh (595 (SxÁOKCZKY B. 335.)
VB!: (5) (9 irány) Ádátnos. Dicsószcntmárton. Fc(gyógyon át Magyarigen és Sárd. Fctvinc. Küküüővár. 
Marosszentkirá(yon át Batázsfa!va, ( orda (Fcivinc érintése né(kü(). forockószentgyörgyön át Torockó. Tövis (!. 
kát. !c!m.)
(X: (2) sokada(om (napja nem ismert. ta!án (Jrrtnk niennybemenetc(e) ! 520 (Z/c/n' XB. 397. máj. 20. sokada
tom cm). (378: UB Sicb !!. (093., p. 492.)
X: (3) oppidum (462 (5(4 (R /KGvns (939. 54.: Beke: (byi-. B. 2. köz!. (892. 648. (720. sz.. (462. jún. !!. = 
DF 277549.. de ebben a részben e(ázott ok(evé(ben ..possessio" névvé!!). Rüsx-F()GAR.-\S! (999. (4.. de csak 2 
pontot ad), oppidum (5(0 (DF 253574.) (522 (DL 67262.) (4(5 civitas (fe(soro(ásban; L'B Sieb. !!!. (759.)

GYÖRGY B. !4 (.. (í /K ovns (939,54. (Enyed). ENtz (996,395 396.. F.\mN!!. 223 226., Rüsz- 
FtXJARAS! (999. 2 ( . ((0  pont). ENGKL 2002, ! FH32 (Enyed. 4: mezőváros)

(467-!505 (2). (atin
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!. !467. március 23. (!!. p. D. Ramisp.). [kh. n ] missziiis
iohanncs Lwsth iudcx. itcm Martinus Suror. Petrus de Curia. Andreas Peiiiicx cetcriquc iurati civcs oppidi 
Enyed -  címzett: iohanni f. Dyonisii de !!!ic. Ladisiao de Nadasd viccwaywodis Transyi. megerősítés: 
sigiiioque oppidi nostri eonsignantes.
Papíron?, szöveg aiá nyomott természetes szinű pecsét és icnyomata (tornyos épüiet): DL 39232 (MÓL. ismeret
ien provenicnciájú iratok). Magyar törd.: Levéitárak-kincstárak 342-343. (!44. sz.. Lrszegi G. (ord ).

2. !505. október 7. (!!!. p. Francisci). datas in nostris domo et sede iudiciaria consuctis tanúsítvány arrestatio 
Michaei Lawrcr iudex iuratiquc cives opidi Enyedt Maioris megerősítés: opidi nostri sigiiio maiori.
Papíron, szöveg aiá nyomott nagypccsct töredékévé! és ienyomatávai. DL 2Í490 (MKA Acta Transyivanica. 
iásc. 6. nr. 60.) üátiapon: XVi. századi írás: Littere civium civitatis Éned ex parte ioannis iiuzar.

NAGYFALU (Veiiesna, Árva m.)______________________________________________________________ 4:7/4

Veiiéná. SK
6óv..-(árvái urad.) Í272-Í348 -  i234-!3!5k. kiráiy. !3!5k.-!330Zó!yomi. Í330 Í420 kiráiy (záiog !393 Í399 
Oppeini Lászió). Í420-Í424 (záiog) Stiborci Stibor. !424 Í449/53 Baiieki. Í449/33 !474 Komorowski. !474 
!482 kiráiy. Í482-Í305 Corvin. !3!3-!526Szapo!yai(ENGKL2002. iAVi)
c./z.
!: (0) árvái uradaiom egyetien jeientösebb tciepüiése
ii: (0)
!ii:(0)
!V: (0) piéb. (Szt. (istván) kiráiy) Í339 /Esztergom (zóiyomi focsp.. iiptói kér.) (Mező 2003. Í94.)
V:(0)
V!:(0)
Vii:(0)
VB!: (2) 4 irány: Árvaváraiján át Turdossin. Kraiovánon át Rózsahegy. Kraiovánon át Turány és Ruttka.
Párnicán át Varin (!!. kát. tcim.)
!X: (0)
X: (2) oppidani Í434 (EN(it:t. 2002). oppidum !325. jún. !5. (ii. Lajos. Libri regii 29. kötet. 28!-282. vámmen
tesen hozhatnak be sót Lcngyciországbó!) Í326 (!. sz.) 
egyéb: CP ! 348. DL 7!679. (!437)

GYÖRGY !. Í97.. ENtiht. 2002. 2AVi (4: mezőváros. Magna Viiia néven is)

!526(i). iatin

i. !526. ápriiis 3. (Dátum Bi. p. Pasce) (kh. n.) -  tanúsítvány erköicsös
(nincs intituiáció) címzés: Prudentcs ac providi doniini viciniquc ttostri et opidani de Lypez -  megerősítés: 
sigiiium nostrum.
Papíron, szöveg aiá nyomott ép pecsétté!. DE 27i 838. (Liptószentmikiós. Liptói Múz.)/ 3 i: U 74! / 27939. (A 
DL-DE-adatbázisban Németiipcsc neve aiatt.)

NAGYKŐRÖS (Pest m.) !0:6/4

Nagykörös. H
!368 !390k. kiráiyné: !390 !427 Joisvai: !465 !526 Derencsényi (rész); Í463-Í323 Kátai (rész): Í463 

!467 Pásztói (rész): időnként záiogbirtokosok
c./z.'
i: (i)oBlcioiátus 
B:(0)
!B:(0)
!V: (0) piéb. / Vác (pesti iöcsp.) (ORTVAY térk.)
V:(0)
Vi:(0)
VB:(0)
V!B:(3)(KumNY)2000. 74.)
!X: (!) hetivásár (KUHiNYt 2000. 74.)
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X: (3) oppidum 1467-1526 (CsÁNK!!. 22.): város 1546 (defter) 
egyéb: CP 1550: 1546 (defter): 1 )0 hánc; vám 1413 (ZsO. !V. 68.).
/roJ.. CsÁNK!!. 22., GYŐRfFY !. 897.. IV. $29.. KuBiNY! 2000. 74 (Körös). ENGüL 2002, 1PE57 (4: mezőváros) 

!425 (1). !atin

!. !425. január 2!. (11. p. D. Adoratc). Seripta in Kcwrus tanúsítvány /ítéletiévé! 
megerösités: sigillo nostro.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét foltjává!; a rajzolat egy része az oklevél tetején mint lenyomat kivehető. DL 
83621. (Hárczay cs.)/ 2 Pasc. XLV1H. Nr. 18. Kiad. ZsO Xll. 8!. (te!jes szöveg).

négy csküdtbiró

NAGYMAROS (Hont m.) 7:6/4

(visegrádi urad. !297 !549). a X!!!. sz.-ban a Rosd netnzetsége; király 1324-tól.
c. /7..'
!: (!) visegrádi uradalom alközpontja 
ü :(0 )
!!!:(0)
IV: (1) exempt pléb. (Szt. Márton) 1324 - /Esztergom (exempt) !324-1400-( 1629) (OR!VAY 32.. területileg a 
honti föespcrességbe tartozna: GÁR!X)NYt 1933, 167.. 173-174. a kiváltságlevélben is szerepel. 180.) területileg 
Vác (nógrdái focsp.) (M t/ó  2003. 265.)
V: (!) bencés ap. (Szt. Mihály) XI. sz./!420-1483 (Szt. Mihály-hegy) (E. ROMHÁNY! 2000. 75.. eredetileg talán 
bazilita. 1420-ban már bencés, a visegrádi Szt. András ap.-hoz tartozott)
V!:(0)
V!!:(0)
Vili: (1 )2  irány: Verőcén át Vác. Visegrád (rév) (!. kát. felm.: BAKÁCS 1971 térk. nincs útvona feltüntetve.)
IX: (0)
X:(3)vi!larcgalis 1297. 1519. villa 1298. 1405, civitas (királyi) 1324-1404. opp. 1362. 1436-1465. város (def- 
ter) 1546 (Bakács 1971.64-65.)
egyéb: kiváltságlevél: 1324. máj. 24.. 1. Károly (f-HJHR CD Vlll/2. 516.). CP 1549. defter 1546: Marosa, visegrá
di náhije. 94 háne; vám 1465. 1473 (BAKÁCS 1971.65.)

GYÖRFFY IV. 272.. BAKÁCS 1971.64-65.. ENGBt. 2002. 1HT56 (4: mezőváros. Neustadt néven is)

1437 (1). német ( ! )

!. !437. március 2. (S. vor Ocuü). Gébén zw Maraw - adósságügy
Richtcr und burger zw Maraw címzett: Dcm érben und f^rsichtigen herren richter und burger zu Prcsspurg 
detur.
Papíron, zárópecséttel. DE 241719. Pozsony/ 3640

6/z-ö. (BAKÁCS 1971.65. alapján)
1345 Nicolaus dictus Aurius 
1388 JohannesEelkus 
1436 Nicolaus Mlius Ludovici 
1464 MichaelTrothmal 
! 507 N icolaus Groff

KACYM!HÁLY (Zemplén ni.) !9:4/4

Michalovce. SK
(nagvmihályi urad ): 1335-1552 Kaplyon nb. Nagymihályi-rokonság 

c. /A. (.4 /x'u/oR ö.y.szegéMé/rvr e/réré.y ; vrr/c/n
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
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!V: (0) pléb. (Szűz Mária) 1314. 1335. 1337, 1358 /Eger (zempléni focsp.. lelsó kér.) (OR)VAY !93., MLZÓ 
2003,442-443.)
V: (0) kápolna (Szt. Miklós) 1418 (MEZŐ 2003, 324.) és (Szent Margit) 133$ (&r/íi;w I. H9.. ORTVAY Hl 7.) 
V !:(l)l()lb(K um N Y ! 1971.76.)
V!!:(0)
Vili: ($) 10 irány: Homonna. Lelesz. Nagykapos, Pálóc. Szaesuron át Gálszécs. Szobránc, Ungvár. Varannó, 
Vásárhelyen át Gálszccs és Tcrcbcs. Zemplén (I. kát. telm.)
IX: (5) I hetivásár (kedd) 1449 (vásárengedély: Rr/dríí) II. 414.. WEtSZ 2010. 1432.), 3 sokadalom (adatok 
W'Etsz 2010, 1432. alapján). I: (Nagyboldogasszony: aug. 15.) 1416 (ZsO V. 2335.). 2: (Szt. Mihály megjelené
se: máj. B.) 1417 (ZsO VI. 431.). 3: (Kisasszony: szept. 8.) 1399: (Xr/drw II. 19.), 4-3: (Gyertyaszentelő Bol
dogasszony: tebr. 2. és Szt. Imre: nov. 3.) 1449 (mindkettő vásárengedély: Rr/drw II. 414.)
X: (3)oppidum 1427-1453 
egyéb: GP 1573, vám
/ró;/..- CSÁNK) I. 357. (Mihályi). ENGEL 2002. IZN! I (4: mezőváros). KutMNY) 2004a, 24.

1306-1514(2). latin

!. 1506. november 16. (II. a. Elizabeth). Dátum in Nagmihal adásvétel
Nos I homas Eaber iudex de Nagmihal ac duodccim iurati videliect Nicolaus Krasnvak. Nicolaus Rosas, Michael 
Orzagh. Ceorgius Karos. Simon Bodnár, lohannes Zabo. Michael Zabo. Stephanus Kolezar, Lukas Eanko. 
Bcncdictus Sutor ac Matheus Byro [ez csak 11 név] megerősítés: sigilo nostro muninune tanúk a legvégén: 
Presentibus ibidem honorabili Michaelc de Zalaczka ac prov. lohanne Kolnak. (iregorio, Michacle Kaua necnon 
loanne de Warkond tcstibus tldcdignis ad hcc spccialitcr convocatis.
Papiron. szöveg alá nyomott pecséttel. DL B604B. (Sztáray cs.)/ BI4. Reg.: GULYÁS 200Sa. 30. sz.

2. !5!4. július 13. (V.. in Margarethe), Dátum in Nagmyhal -  végrendeleti adásvétel
Nos Demetrius Chepke. iudex oppidi Nagmyhal. Mathias Czapo. Mathias Nag necnon Andreas Czapo duodccim 
iurati ceteriquc civcs ct universi hospites de eadem.
Papiron. szöveg alá nyomott pecséttel. DL B607B. (Sztáray cs.)/ B43. Reg.: GULYÁS 200Ba. 3 I . sz.

NACYML'ZSALY(Bcrcgm.) 5:7/5

M\CKÍ(HC. UA
6/r/..' 1337 Magyar Pál; 1430-1349 Kusalyi Jakcsi (rész): I45S-I549 Károlyi: 1466 1342 Drágll: 1478 1549 
remetei pálosok: 1490 Matucsinai: 1533 1552 Dobó: 1349 Büdi: 1549 Kende (vö. LEHOCZKY 1881. III. 621- 
623.) 
c./;..- 
! : ( 0)
! ! : (0 )
lll:(0)
IV: (2) tizedkörzet: pléb. (Keresztelő Szt. János) /Eger (borsovai tbcsp.. beregi kér.) (ORTVAY 201.. M izó 2003. 
137.)
V:(0)
VI: (0)
V!!:(0)
V!!!:(2)(KuB)NYt2000. 78.)
IX: (0)
X: ( I ) oppidum 1408 (KuB)NY) 2000. 78.. CSANK! egy 1408-as ..iudices. cives et hospites" adat alapján, ezért 
kérdéses opp. jellege) 
egyéb: CP 1549: 55 porta
/;<;</. CSANK) I. 412.. GYÖRHY I. 546.. LEHOCZKY 1881. Ml. 620 627.. KUHtNY! 2000.78. (Muzsaj). ENGEL 
2002. 3BRG43 (5: [jelentős] falu)

1408-1485 (4). latin

I. 1408. február 26. (in D. Esto mihi). Dátum in Nagymusay ingatlan (eladás) szőlő
Nos Eabyanus Konya. Demetrius Symonis, Clemens Zabo, Andreas Marton iudices ceteriquc cives et universi 
hospites de Nagymusay
A hajtásnál kettészakadt papiron. szöveg alá (a szöveg alsó három sorára) nyomott természetes szinü pecsét
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darabjaivá!. DL 9875$. (Károlyi cs., 16-1.) Kiad.: Károíyi!. 544-545. (CCCXXXV11. sz.). Reg.: ZsO !!. 5955. - 
A benne szcrep!ö nevek a!apján későbbi. ta!án !488-as (Vö. 4. sz.)

2. 1431. december 26. (!V. p. Nat.). Dátum in Nogmusay- ingatlan (végrendeleti adomány) szö!ö
Nos Gregorius iudex ac Bartha custkor nccnon Lucas Fodor et lohannes neenon Ladis!aus Torsas dieti. iurati de 
Nogmusay ccterique civcs et universi hospitcs de cadcm.
Papíron, szöveg a!á nyomott két természetes szinü pecsétté! (ezek kisebbek mint az !. sz. ok!evé!en ta!á!ható).
DL 9890!. (Káro!yi cs. !6-3.) Kiad.: Káro!yi!!. !4 ! . (LXXX!. sz.).

3. !446. február 27. (D. secunda p. Scptuagcsimam). Dátum in Nagmusay -  ingatlan (adományozás) szö!ö 
Nos Benedictus Onoka et Benedictus Erdcli neenon Bcncdictus Sartor dieti iudices de Nagmusay ccterique civcs 
et universi hospitcs de cadcm.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét töredékéve! (az !. sz. ok!cvé!cn ta!á!hatóva! egyező méretű). DL 98979. 
(Károlyi cs. 16-4.) Kiad.: Károlyi !!. 248-249 (CXL!X. sz.). A kiadásban vitricus hetyett tévesen viüicus.

4. !485. s. d. (csak évi kelettel). Dátum in Nagymusay ingatlan (eladás) rét (szomszéd!)
Valentinus Kaan. loanncs 1 ekce. Nicolaus Marton. Ambrosius Tcngcc iudices iurati ccterique civcs ac universi 
hospitcs de Nagmusay.
Papíron, szöveg alá nyomott pecsét töredékével. DL 99128. (Károlyi cs., 16-10.) Kiad.: Károlyi 11. 523.
(CCCXV. sz ).

/őr;;?;///('.gyc/L mind szöveg alá nyomott, így una parte - altéra parte nincs. Mind patvarkodási záradék (még 
végrendeleti adománynál is), áldomás (2., 3.), ellentmondás nélkül: megerősítés módjára a szövegben nincs 
utalás.

.srcrvcjcí. 3-4 csküdtbiró.

NAGYOROSZ! (Nagyorosz(á!u; Nógrád m.)_____________________________________________________2:7/5

Nagyoroszi. H
1441 1543 királyi ajtónállók (egytclkcs)

t-.p..-
1: (0) visegrádi uradalom tartozéka (ENCHL 2002)
11: (0)
111: (0)
IV: (0) pléb. Esztergom (nógrádi tocsp.) (ORtVAY térk.)
V:(0)
VI: (0)
VH:(0)
Vili: (2) 4 irány: Diósjenö. Ipolyság. Nógrád. Patak (1. kát. leim.)
IX: (0)
X: (0) „Valószínűleg mezőváros volt." (CsÁ\Kt 1. 93.): civitas 1523 (1. sz.) 
egyéb: GP 1549
//-ói/. GsÁNKi 1. 93.. 114.. GYÖROY IV. 282.. EN(iht. 2002, 1N094 (5: (álu: Oroszlálu néven)

1523 (1). latin

!. !523. december 8. (in Conccp. Marié) levél Selmecbányának, adósságügy 
Zárópecséttel. DF 235389. Selmecbánya/ 2 753

NAGYRÓCK (KauBcnbach: Gömör m.)_________________________________________________________ 2:7/6

Rcvúca. SK
(jolsvai/murányi urad.) 1427-1573: 1498 Szapolyai

c. /x.- 
!:(0)
11: (0 )
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B!:(0)
!V: (0) pléb. (Szt. Lőrinc?) / Esztergom (gömöri íbcsp.) (MüXÓ 2003. 233.. !9. sz.-i adat.)
V: (0)
V!:(0)
V!L(0)
V!!!: (2) 4 irány: Jolsva, Muránv. Tiszolcon át Breznóbánya. Ratkó (!. kát. felm.)
!X:(0)
X: (0) villa 1435 (CsÁNK!!. 145.) 
egyéb: !427: 70 porta: CP 1349

CSÁNK!!. !45. (Röcze). ENGHL 2002. 5GM1 (6: falu. Nagyröcc és Röcc néven is). (KoLLMANN 2003 nem 
szerepe!)

!523 (!). !atin

!. 1523. február !. (in vig. Purif ). Dátum de Rawsscnwach !evé! Selmecbányának
Nos iudex iuratique opido(!) Rawsscnwach cintzett: Prudentissimo sapientissimoque domino iudici
Schemnicziano.
Papíron, zárópccséttc!. DF 235499. Selmecbánya/ 2-866. A murányhosszúréti esette! összefügg!

N ÉM ETH PCSE (Liptó m ) !4:5/4

Partizánska L'upéa. SK
6/r/.; (nagyvári urad.) 1440-1469: (ükavai urad.) !549: !263-!390 kirá!yi falu: !439-ig üptói ispánsági honor: 
!4H2-!504 Corvin János(1507-igözv.): !507-!526: Szapolyai
t-. ^.r
!: (!) ükavai urada!om egyik alközpontja 
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (!) p!éb. (Szt. Máté) 1263/1283/1324, !47! (SZFNT-lvÁNY !28. sz.) /Esztergom (zó!yomi íbcsp., üptói kér.) 
(OR1VAY 48-49. üptói tÖespercsségbc sorolja. de vö. EszKjkv bcv. 38 4 !. A p!ébánia !243-tó! adatott. M! zó 
2003. 277.). A p!éb. exempt ( !263: FhtFR CD !V/3. !25. !ásd GYÓRFhY !V. 70.. !629-bcn is: GÁRtX)NY! !933. 
!80.) Györfiy !V. 68. térk. Szent Szaniszló titu!ust tüntet fel. ezt átveszi MhZO 2003. 396.. ennek nyomát nem 
ta!á!tam.
V: (0)
V !:(!)8  1Ö(KUU!NY! !97!.76.)
VB: (!) varga !308 (5. sz.)
V!!!: (2) 3 irány: Nagyfák, Rózsahegy. Szcntmik!ós (!. kát. féün. alapján)
!X: (4) ! hetivásár (szombat) !263 (nap né!kü!), !434 (vásárengedély: DF 27! 803: Wütsz 20 !0. !437.). 2 soka
datom (Szt. Mihály megjelenése: máj. 8., tízezer vértanú: jún. 22.) !434 (vásárcngcdé!y: DF 271803, Wütsz 
2010. 1437.)
X: (4) privilcgiatum oppidum 1263: oppidum 1406. 1407 (ThLKK! V l/1.285-286.): civitas (királyi) 139! 1475 
egyéb: CP 1549. kiváltság 1263. 1270, 1274. 1291. 1340. 1439/1469 (Thi.FK! V l/1.285 286.)
/rdt/.. Tt t.FK! Vl/1. 285-286.. GYÖRGY IV. 69. ENGt L 2002. 19L.P! (4: mezőváros. Lipcse néven is)

1433-1314(6). latin

1. 1435. február 17. (V. a. kath. Petri). Dátum in Lypcz Tcwtunicaü átírják a kispalugyai nemesek kiadványát 
azok kérésére!
Nos Martinus iudex et iurati sciücct Nicolaus Wenszowicz. lohannes Schaftám, Elyas Czimy, Michael Meüg, 
Ambrosius. Jeorgius Lanifcx. lacobusGcrius. Blaschko. Hanus Moler. Michael Mocusch consulcs de Lypcz 
Twtunicali a kispalugyaiak a némctüpcsei jog szerint élhetnek megerósités: sigillo civitatis Lyczcnsis sccreto 
subappenso.
Hártyán, fuggópecsét zsinótjával. DF 271806. (Liptószentmiklós. Liptói Múz.)/ 19: C 741 / 24510. átírása: DF 
271807. (Liptószentmiklós. Liptói Múz.)/ 20: U 741 / 27919.

2. 1436. augusztus 9. (V. a. Laurcncii). Dátum in Lypcz Tcwtunicaü -  átírás, közjegyzői mintájú oklevél!
Nos Martinus iudex nccnon Elyas et lohannes Schafícn. Ludovicus. Ambrosius Haddicz iurati etc. de Lypcz 
Tcwtonicaü -  megerősítés: sigillo civitatis nostre appenso.
Hártyán, fuggópecsét zsinórjával. DF 271912. (Liptószentmiklós, Liptói Múz.)/ 6.
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3. !463. október 28. (Dátum et actum teria V!.. ipso die Simonis et !ude). [kh. n.) - átruházás: ma!om 
Nos iudex iuratique civcs civitatis Theutunicaüs Lipp!ch megerösités: sigiüo civitatis nostre. quo utimur, 
subappenso.
Hártyán, fuggópecsét zsinórjává!. DF 27!8!3. (Liptószentmik!ós. Liptói Múz.)/ 28; U 74! / J N.

4. !474. december 9. (V!. p. concep. Virg.). [kh. n.j származási tanúsitvány 
iudex iuratiquc civcs civitatis Ncmctüppschc megerősítés: s. nostrum maius.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsét nyomává!. DF 28!352. (Késmárk)/ !37.

5. !508. január 30. (D. a. Purif. virg. Marié). Datis in Lipez Tcwtonicaü céhszabáiyztu átirása 
Michac! Pussban iudex. Michac! Ma!ik. Nico!aus Nic!. Mathias Tranguez sutor, Georgius Lázári. !ohanncs 
Sartor. Andreas Protozon. Bcncdictus Mathias sutor. Pau!us Faber. !ohannes Hniczdo, Laurentius, Michac! sutor 
iurati civcs necnon tota comniunitas in Lipez Tcwtonicaü megerösités: sigiüi nostri maioris appensione. 
Hártyán, fuggópecsét. DL 46839. (Múz. törzsanyag. Wcnzcbgyüjt.)

6. !5!4. szeptember 9. (S. p. Nat. Marié). !)atis ex ex(!) Lupeza A!manica!i !evé! Se!mecbányának
Wa!ko iudex de cadcm Lupza címzett: So!crtihus ac prov. dominis iudici et iurati Sczcwnicicnscs etc.. dominis 
et vicinis ntcis p!urimc honorandis.
Papíron, zárópecsét nyomává!. DF 235!83. (Se!mccbánya)/ 2-457.

NÉM ETPRÓNA(Nyitram )

Nitrianské Pravno. SK
/u/7..- (bajmóci urad.) !430-!549: !498 Szapo!yai
c .f .r
!: (!) a bajmóci uradalom egyik alközpontja
ü :(0 )
!!!:(())
!V: (0) p!éb. (Kér. Szt. János) /Nyitra (nyitrai főesp.) (OmVAY 94. csak Tótpróna szerepe!, de VAíiNLR !896.
24. az !629-cs beosztásban már nem szerepe!. FÜGUM !938. 23. 2. j. szerint a középkorban sem tartozott Nyará
hoz. Enge! 2002 ugyanígy az esztergomi egyházmegyéhez számúja. MhZÖ 2003. !37.)
V:(0)
V!:(!)8fo(KuBtNYt !97!.76.)
Vü: (0)
VÜL (3) 5 irány: Bajmóc, ütava, Majze!en át Tótpróna. Privigyc, Znióvára!ja (Turóc) (!. kát. te!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (3)civitas !430. oppidum !430-!489 
egyéb: CP !549
/roí/.. (lYóRPPY !V. 448.. ENGLL 2002. 8NY! !7 (6: fa!u; Próna néven is)

!3!6 (!). német (!.)

f. !5!6. május !8. (am tag Trinitatis). Gebén zw Dcutschcn Probnaw !cvé! Selmecbányának, adósságügy 
Richter und ratt Deutezen Pobnaw címzett: Den vorsichtigen und wcisenn herm richter und ratt der stadt 
Schebnitz. unserenn günstigcnn herrenn und gunnernn.
!*apiron. zárópecsét nyomává!. DF 235! 89. Selmecbánya/ 2 463

NEXStDER (NeusiedL Moson m.) *  !8:4/4

Neusied! am Sec. A
(óvári urad.) !45! !349 (Szentgyörgyi és Bazini); (kismartoni urad.) !5!5: !498 Szentgyörgyi 

t*. 64 ö .w cgtvté/ / //me/í/NÓc.)
!:(!)castc!!um 1440 (KOPPÁNY !999. !87.)
B:(0)
!!!: (!) fiókharmincad (!498:34. (  !H !. 6!2 6!3. pozsonyi töharmincadhoz; SÓLYOM !933. !40.)
!V: (0) p!éb. (Szt. Miklós) !3!3 /Győr (mosoni) (vö. ORtVAY 3 !9 ..!. még 790.) A() !. 320.
V:(0)
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VI: (3) 22tó(KuB!NY! 197!, 75.)
VH:(0)
Vili: (4) 7 irány: Csorna. Kismarton. Köpcsény. Rajka. Ruszt. Sopron. Zurány (GLASER 1929. térk.. KUBtNY! 
1996a. 143..). kát. felni.)
IX: (4) 1 hetivásár (szombat) 1209 (WEtsX 2010. 1437 . \V nsz2012. 152.), 2sokadalom. l:(Szt. Jakab ap.:júl.
25.) !437(WE!SZ 2010 és 2012. uo.. DL 13062.). 2: (Szt. Kálmán: okt. 16.) 1490-1516 között (Wmsz 2010 és 
2012. uo.. vásárengedély: Libri regii 1. 216., KumNY! 1996a. 143.)
X:(4)eivitas(magán) 1430. oppiduni 1437-1523 
egyéb: (0) CP 1549
/roí/.. CSÁNK! HL 673-674. (Fertöfö-Szonibathely néven). GYÓREEY !V. 182.. KLB!NY! 1996a, 143.. ENGEL
2002. !M O!6(4; mezőváros). Kum\Y! 2004a, 24.

1429(2). német (1-2.)

!. 1429. október 16. (Gálién). Gebén zu pedeni bennantten Newsidel levél Sopronnak
leh Jorig Hentlinger. dic zcit richtcr und dic geswom burger und die gemain zc Ncwsise! bcy dcni See.
Papíron, szöveg alá nyomott papirfclzctcs pecséttel, pecsétkép: talpas pajzsban nyársra húzott csuka. Dl- 202436. 
(Sopron)/ SOI. (Sopron dipl.) Kiad. Házi 1/2. 391 (460. sz). Kézírás megegyezik Nyúláséval.

2. 1429. október 20. (im pfmcztag noch Galli) levél Pozsonynak 
Richter Ludviercr dcs rats zw Newsidel bcy dcni Sec.
Zárópecséttcl. DF 241537. (Pozsony)/ 3459.

NY!TRA(Nyitram.) 25:3/2

Nitra. SK
/n;V..- nyitrai püspök: 1533 királyi város
c. ^.r
1: (3) vár (TELEK! Vl/1. 226 ), nyitrai püspök rezidenciája
!!: (3) menyei sedria (csütörtök) 1307-1525 (CsUKOvrrs 1997. 382.). hitelcshcly
!!!:(0)
IV: (4) székesegyház (Szt. Emmcrani. Zoerard András és Benedek) (MEZŐ 2003. 44., 73.): püspöki székhely 
(TELEK! V l/1.228.); pléb. (Szt. Jakab) 1332/37 /Nyitra (nyitrai foesp.) (ENGEL 2002 az esztergomi egyházme
gyébe számúja, MhXÓ 2003. 148.): templom (Szt. András) (MEZÓ 2003. 38.): templom (Szt. Mihály) (MEZÓ
2003. 294 ); templom (Szt. Miklós) (MEZŐ 2003. 326.) OttrvAY 93-94.
V: (2) ferences kol. (Szűz Mária) (konv.) 1245/1248-1533/1552 (ORTVAY 790.. ENGEL 2002. F. RoMHÁNY! 
2000. 48.. MEZÓ 2003. 448.): kápolna (Veronai Szt. Péter) (intra muros) (MEZÓ 2003. 382.) 
V!:(1)8(Ő(KUB!NY! 1971.76.)
VH: (2) szűcs 1513 (1638-as másolatban. Céhkataszter 11. 32.). mészáros 1516 ( 1693-as másolatban. Céhkatasz
ter 11.32.)
Vili: (5 )9  irány: Aranyosmarót. Galgóc, Konijáti. Nagytapolcsány (Felsőclcfánton és Apponyon át). Sclyc, 
Scmpte. Cdvard. Örmény, Verebélycn át Léva (1. kát. felni.)
IX: (1) hetivásár (kedd) 1248, 1430 (WE!SZ 2010. 1438.. 1183-ban nap nélkül. CDHS 1. 90.. CDES 11. 209. 1430: 
DL 12346.) 1452 (DL 59434.)
X: (4) civitas (egyházi) 1452 
egyéb: CP 1549

TELEK! Vl/1. 226.. 228.. GYŰRD Y IV. 429.. FÜGE!)! 1938. ENCEL 2002, 1NY63 (2: város), 1NY63 (vár) 

1461-1479(2). latin

1. 146!. szeptember 8. (Nat. Marié), (kh. n.) -  adásvétel
Anthonius Rufus iudex ac Paulus Kys iudex montium. Albertus Trombitás. Martinus Zitas. Stephanus Sartor. 
Mathcus deGelcnchier, BartholomcusCarnifex. Benedictus Paigh(7). Emericus Zcnotartow(?). Petrus Bench. 
lacobus Brencz. Benedictus C(opajz iurati civcs eivitatis Nitricnsis megerősítés: pendenti et autentici sigilli 
nostri.
Hártyán, fakult Írással; vörös-zöld zsinóron íüggópccséttcl. DL 98100. (MÓL Bírósági iratok. Tabulac Prov.
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! !8-37.) Hátlapon tbrdítva ráírva: Vidít Zách !cctor Nitricnsis anno !5!4.*' XV!!!. sz.-i írassa!: !'assio de vinea 
in promontorio capituü Nitricnsis Zubor pro íratri conv.

2. !475. február 8. (!V.. in capitc [iciunii]). Datis Nitric -  adásvétc!
Stcphanus Nagh iudex. Michac! Baracz iudex montium. !ohanncs Carnitex. Anthonius Mathws. Bartho!omeus 
Gamitex. Gcorgius Sartor. !acobus Pcüitcx. !Jenczc Kvvs. !ohanncs Chymas. !ohannes Boczo). Fmcricus 
Kencztharto. Petrus Benéz iurati civcs civitatis Nitriensis -  megerősítés: pendentis et autentici sigiüi nostri. 
Hártyán, tuggöpccsét bevágásának he!yc és a felhajtás; a pecsétzsinór sem maradt meg. DF 25036!. (SA Po
zsony. kotostori töredékek. 3! 4. sz.)

3. !479. szeptember 8. (in Marié). )kh. n.) adásvétc!
Michac! Barutz iudex. Bartho!omeas Garnifex magister montium. Stcphanus Sartor. Gcorgius Sartor. Martinus 
Zythas. Anthonius Hamar. Mathcus Gcrenzcr, !acobus Benc. Benedietus Kopaz. !oanncs Thamas. Nico!aus 
Futko. Fmcricus Zenptharto (Számtartó?) et Benedietus Perncs iurati civcs civ itatis Nitricnsis megerősítés: 
pendentis et autentici sigiüi nostri.
Eredetije c!vcszctt vagy !appang. V!sz. hártyán, lüggöpccsétjc !cszakadt. Kiad.: BOTKA !S73. 644 645.

! bíró. ! hegybíró. !0 esküdt és van adat tcctorra is (ha az nem a kápt. oivasókanonoka!) ( !5!4-bö!) 
ke!etnap: szerda! pccsétctési nap: Kisasszony?

/uró;
!46! Vörös Anta!(!.)
!475 Nagy!stván(2.)
!479 BarúczMihá!y(3.)

az !46!-cs ügyné! a vevők egyike esküdt. A !0 esküdt közű! 2 bizonyosan. - ! (ettehetően szerepe!
!475-ben is. !475-ben is az c!adó egyidejűleg esküdt (Szűcs Jakab). Érdekes a magyar Bence keresztnév!

NYÚLÁS (Jois. Gois, Moson m.)_______________________________________________________________ 2:7/6

Jois. A
6/rí.. (óvári urad.) !45!-!549 
c./j.r 
! :(0 )
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. György?) /Győr (soproni) (vö. ORTVAY 320.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Kismarton. Nezsider. Huszt (GLASt R !929, térk.. KtJbtNY! !996a. !43.. !. kát. (é!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (0) fa!u
egyéb: CP !549: ta!u

CSÁNK)!!!. 684.. GYÖRGY !V. !68.. EN(4!t. 2002. 2M ()!6 (6: fa!u)

!429(!). német ! (! )

L !429. október !6. (Gaücn). Gében zu Geus !cvé! Sopronnak 
!ch Hans Schncyder dic zeit richter zu Geus und die gemain dasc!bs.
Papíron, szöveg a!att nyo!cszög!ctű gyűrűspccsétte!. pecsétkép: háromszögű pajzsmezöben három nyi!. !)! 
202437. (Sopron dip!.) Kiad. Házi !/2. 39! 392 (46!. sz.). Kézírása megegyezik Nezsideréve!.

' ? Danié! Zachowzky ap. közjegyző, a nyitrai kápt. iur. nótáriusa ! 584-ben (Vagner József: Adatékok a nyitrai 
székes-káptalan történetéhez. Nyitra, !896. !53.) más Sach. Zách nevűt nem ismer.
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ÓBUl)A(Pi!ism.)___________________________________________________________________________ 23:3/3

Budapest Óbuda (Budapest !!!. kér.). H
6/r/..- (óbudai urad ): 1353-töl kinilyné (rész), klarissza apácák (rész): óbudai (budai) társaskáptalan (rész)
c. /A.' / . - ( össregé^é/ í/r eZ/érés e//e^ére \ J
!: (5) királynéi vár (X!!!. sz. vége)/)305-1326 (!343-tó! királyéi. alaprajz: ALFMAXX 1996. !03.)
!!: (2) országos hatáskörű hite!eshe!y (budai káptalan !. a!ábh)
!!!:(0)
!V: (0) p)éb. (Szt. Margit) a királyéi városrészben (BARTFA! S/.ABÓ 1935.45 46.) és (Szűz Mária) a prép.-i 
tcmp!om a préposti városrészben mint p)éb. (AHMANX !996. 98.) /Veszprém (budai tbesp.) (vö. OR1VAY térk.. 
Mt-:z() 2003. 242.. 448 449.). A királynéi városrész plébánosa, bár királyi aiapitású a piébánia. nincs szentszéki 
bíráskodási jogköre, a megválasztott plébánost a prépostnak kel! bemutatni (GÁRtX)NYt 1933. 181.)
V: (4) íércnccs kol. (Szt. Ferenc) (konv.) 1280/1316-1333/1341 (BÁRTFAt SZABÓ 1933.46.. F. ROMHÁNY! 2000.
48.. a préposti városrészben, az egyetlen jelentősebb konv. kol. a rendtartományban. At.TMANN 1996. 106 ). 
klarisszaapácakol. (Szűz Mária. Szt. Klára) (Xlll. sz. végc)/1331/1334-!326(ALTMANN BERTALAN 1991. 191
192.. ALTMANX 1996. 108 109.. F. RoMHÁNYt 2000. 48.. Mező 2003, 201.. 448.): társaskáptVprép. (Szt. Péter. 
1330-as évektől: Szűz Mária néven) 1030/1046-1526/154! (országos hatáskörű, excnipt 1464: MREV 111. 173. 
(UCLXXXUL sz.).): temetőkápolna (Szűz Mária) 1494 (MLZÖ 2003. 449.. a Szt. Péter egyház tartozéka): 
társaskápt. (Szűz Mária) 1311 !330-cs évek (F. RoMHÁNYt 2000.48. -* a 2 társaskápt. párhuzamos működése 
az 1311 1330/1350-cs években?. M tzó 2003, 449 ): várkápolna (Szt. Erzsébet) (CsÁXKt 1. 10.. M tzó 2003.
79 ): kápolna (Szt. István király) 1515, 1522 (Mt zó 2003. !94.):johannita ispotály (Szentlélek) (At. ) MAX\ 
BERTALAN 1991. 188.. CsÁXKt 1. 10.): a lejéregyházi egyház (titulusa: Szűz Mária) exempt 1389-1464 (GÁR- 
tX)NYt 1933. 165-167.. nem számítom pontként).
VI: (0)
V11:(0)
Vili: (3) 5 irány: Budatclhévíz, Esztergom. Szentendre. Zsámbék. rév a Duna túlpartjára (GLASFR 1929. térk.. 1. 
kát. felm.)
IX: (3) hetivásár (csütörtök) 1369. 1388, 1468 (Weisz 2010. 1439 : nap nélküli 1212-as és 1343-as adattal. 1369: 
DL 5813.. 1388: ZsO 1.434., 1468: DL 7333.). 1 sokadalom (napja nem ismert) 1453 1434 (Wtnsz 2010. 1439. 
pozsonyi és budai jogkönyvi adat)
X: (4) civitas 1335 1424. oppidum 1353 -. város (defterben) 1546 
egyéb: révvám. rév(GsA\K! 1. 10.. pl. 1371: SÓLYOM 1933. 140.)

CsAxnt 1. 9-10., GYöRFFY IV. 427-433.. Exon. 2002. 2P112 (3: mezőváros). BÁRTFAt SZABÓ 1935. 
ALTMANX Bt.RtAt.AN 1991. ALTMANN 1996, Kt'BtNY! 2004a. 24.

1375-1321 (34), latin

1. 1375. április 2. (11. p. D. Lctarc). [kh. n ] adásvétel
Mag. Nicolaus f. Ladizlai castcllanus Veterihude nccnon lohannes f. Martini. Leukus f. lohannis f. Dcmetrii. 
Franciscus f*. Andree et lohannis (*. Beke iurati cctcrique civcs existentes in eadem Vctcribuda.
Hártyán, hátlapra nyomott pecsét nyomával. DL 6268. (MKA Acta Ecclcsiastica VBUDA 20-11.) Reg.: BART- 
FA) SZABÓ 1933. 84. sz.

2. 1378. április 7. (IV. a. D. Ramispalmarum). [kh. n.] ingatlanátruházás
Pctrus dictus Gcnti iudex <dc> Veteribuda nccnon Leukus f. lohannis, Thomas de Zala. Petrus de Nya et Gorug 
iurati cctcrique civcs existentes in eadem Veteribuda megerősítés: pendentis nostrique sigilli muniminc.
Átírta Óbuda város 1387. ápr. 29-én (3. sz.). Az átírás szerrnt privilegiális íormában volt kiállítva, és a város 
korábbi pecsétjével (priori sigilli nostri) volt megerősítve. DL 42363. (Múz. törzsanyag) Reg.: BÁRTFAt SZABÓ 
1935. 88. sz.

3. 1387. április 29. (11. p. Georgii). [kh. n.j átírás
Gcoruius iudex de Veteribuda. Pctrus germanus Dyonisii dicti Fulon. lohannes. Dcmctrius Literatus. Pctrus t. 
Georgii c. iudicis. iurati cctcrique civcs de eadem Veteribuda. - Pctrus f. Georgii c. iudicis de eadem preíáta 
Veteribuda.
Hártyán, vörös színű zsinóron függő természetes színű ép pecséttel, amely az ismert pecsétképet mutatja. DL 
42363. (Múz. törzsanyag) Kézírása az. 1. számúval nem egyezik meg.

4. 1390. február 10. -  Dátum ut supra sub sigillo civitatis de eadem Vctcri Buda. anno supradicto [kh. n.) 
Pctcrmanus f. Kosé c. iudex de Veteribuda.
Papíron, hátlapra nyomott pecsét töredékével. DL 7564. (MKA Acta eccl.)/ VBUDA 2! 18. Átírás budai kápta
lan 1454. január 20.: DL 14777. MKA Acta Ecclcsiastica VBUDA 19 23. Reg.: BARTFAt Sz.\BO 1933, 93. sz.
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(nincs városi intitu!atio!) Kotrása a 3. számúévá! nem egyezik meg. A város csak pecsétjévé! erösiti meg a vég
rendeltet. a magisztrátus nem nevezi meg magát.

5. !395. december 6. (!!. videticet Nico!ai). (k!t. n.( -  ingadan (c!adás)
Bcnedictus de Za!a iudex Veterisbudcnsis et Gewek Sáfár. Emericus Niger. !ohannes de Buda. Petrus dictus 
Thot Litteratus iurati ceterique civcs et hospites de cadem megerösités: sigiüique nostri pendentis muniminc. 
!!e!yenként vizfo!tos hártyán. kék-zö!d-vörös zsinóron íuggö természetes színű ép pecsétté!. Ábra: tornyos épü- 
!ct. a tetőn ba!ró!-jobbró! !-! címer. Ba!o!da!i: ba! té!én 4 domború vízszintes esik, jobbotdati: ki!cnc kereszt, a 
másikon kiterjesztett szárnyú sas. Feürata: S!G!LLUM C!V!TAT!S VETEK! BVDENS!S. DL 8!09. Reg.: 
BÁRfTA! SZABÓ !935. !04. sz. Kézírása c!özöckkc! nem egyező.

6. !40!. március 25. (V!. a. Ramispa!marum) (kh. n.j -ingattan (becsű és adásvétc!)
Georgius dictus Sáfár iudex de Veteribuda'''. !ohanncs de Buda.' tohannes de !nario. Petrus de Scmc. Andrcas f. 
Petri iurati et universi cives ac hospites de cadem .megerősítés: sigiüique nostri pendenti monimine.
Hártyán. természetes színű zsinórró! függő természetes színű pecsét töredékeivé!. DL 8632. (MKA Acta ccc!.)/ 
VBUDA !9-3. Reg.: BÁRiFAf SZAfM) !935. !09. sz. Nem nagyon hasonüt az c!özö kézre: az a. h betűket más
képp írja.

7. !407. február 5. (S.. in Agathe). (kh. n.( -  ingattan (c!adás)
Michac! dictus de taurino iudex de Veteribuda nccnon Nico!aus dictus de Megcr ac !ohannes Rufus et Petrus f. 
(ieorgi) necnon Briccius Rufus iurati ceterique cives et universi hospites de eadem megerösités: sigiüi nostri 
munimine.
Hártyán, vörös zsinóron tüggó ép pecsétté!. A pticán fordítva (tehát eredetüeg a hát!apra) ir\a: XX!!! fó!. DL 
9284. (MKA Acta ccc!.)/ VBUDA 20 !6. Reg.: BÁR1TA! SZABÓ !933. ! !2. sz. Hason!ít a 6. oktevé! kezére, de 
az azonositás bizonyta!an.

8. ! 4 ! !. jan u ár 7. (!V. p. Epiphaniarum). [kh. n.J ingattan (átruházás)
!ohanncs dictus de Buda ' iudex civitatis Vetcrisbudensis necnon tohannes Magnus. Nikus dictus Potgar. mag. 
!.adiz!aus Litteratus et Andrcas f. Andrec iurati civcs de dicta Veteribuda megerősítés: pendentis sigiüi nostri 
munimine.
Hártyán, kifákuü vörös szinű zsinóron függő ép függő pecsétté!. DL 9736. (MKA Acta ccc!.)/ VBUDA 20-!7. 
Reg.: BAR!! A) SZABÓ !933. ! !3. sz. Az iráskép hasonüt az e!özö kettőre, de bizonytatan.

9. !4)3. január 9. (!!.. in víg. Pau!i primi erem.), (kh. n ] ingattan (adásvéte!)
!ohanncs dictus de Buda iudex. tohannes Magnus. a!tcr !ohanncs f. Stephani. Simon dictus Birow, Vaüentinus 
t.ungus iurati ceterique civcs de Veteribuda megerösités: pendentis sigiüi nostri muniminc.
Hártyán, pccsétetés nyoma né!kü!. DL !0029. (MKA Acta ccc!.)/ VBUDA 20-!8. Kiad.: BTOE !!!. 6!7. sz.. 
Reg.: B.\R!h\! SZABÓ !933. ! !8. sz.. ZsO !V. 3!. -  Érdekes, szátkás iráskép.

!(). !4!3. május !8. (V. a. Urbani). (kh. n ] ingattan (adásvéte!)
Andreas f. Petri iudex de Veteribuda. Vaüentinus Langus. Btasius dictus de A!ba ac Thomas Camifex nccnon 
tohannes dictus de Buda iurati ceterique cives et universi hospites de eadem megerösités: sigiüi nostri 
munimine.
Papíron, vörös-zö!d szinű zsinóron függő. szé!én két hc!ycn sérüü természetes szinű pecsétté!. DL !0069. (MKA 
Acta ccc!.)/ VBUDA !9-!2. Kiad.: BTOE !!!. 630. Reg.: BÁRfFA! SZABÓ !933. !20. sz. (máj. 24-i ke!ettc!). ZsO 
!V. 607. Hát!apján vatamive! későbbi summa: super fondum curie in Veteribuda antc capeüam Sancte L.adis!ai 
regis. Az ok!cvé! irásképe az e!özöve! nem egyező.

!! . !4!5. március !0. (in Letare) szö!öadásvéte!
Eüggopccsét. D!. 10325. (MKA Acta ccc!.)/ VBUDA 20 20.

!2. !4!8. március 2!. (!!. p. Ramispatmarum). [kh. n.) ité!ct!cvé!: ház Budafcütévízen 
(ieorgius iudex: iurati civcs: universi hospites.
Hártyán, hádapra nyomott pecsétté!. DL !0680. (MKA Acta ccc!.)/ Poson 3! 27. Kiad.: BTOE !!!. 720.. Reg. 
Bártfái Szabó Pest !4L ZsO V!. !674.

!3. !420. november !8. (p. Martini) ité!et!evé!
Nykus iudex: iurati civcs
Eüggöpccsétte!. DL !0999. (MKA Acta ccc!.)/ Ubuda !9 !4.

!395 (5.): esküdt
*' !395-ben is esküdt. !4! !-ben bíró 
'  ̂ Dudának is o!vasható.
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)4. !425. jan u ár 27. (3. die p. Conv. Pauii). [kh. n.[ ité!ct szo!ga!mi út rendbehozata!ára
Georgius. B!asius de A!barega!i. Gregorius f. !ohannis. Stephanus í. !Jenedicti. Benedictus de Garanchy iudex.
iuntti ct universi cives Vctcrisbudensis.
Papíron, hát!apra nyomott pecsétté!. DF 283$ !0. (ELTE EK LEÓ 649. sz). Kiad.: Fejér C D X/6. 768.. B ! OE 
!!!. 97. (866. sx.) Reg.: BÁRTHAt Sz.ABo !93$. !2$. sz.. ELTE ok!. 2003. 7$ (2!7. sx.. fényképpé! p. 65.). ZsO 
XB. 98.

!$. !427. jan u ár 6. (in Epiph.) (kh. n ]
Stephanus dictus de Kczthwtch iudex: iurati cives 
Függöpccséttc!. DL ! !890. (MKA NRA)/ !549 95.

!6. !430. október 4. (in Francisci): [kh. n.) ingat!an (adásvétc!)
[)ominicus dictus de Thc!ky iudex civitatis Vctcrisbudensis nccnon Nicotaus Kyra! vocatus. mag. Martinus 
Pcüifex. (iregorius f. !ohannis ac Benedictus dictus de Garanch iurati cives de eadem Vetcrihuda megerősítés: 
pendentis sigiüi nostri muniminc.
Hártyán. vörös-zö!d szinti zsinóron függő természetes szinti ép függöpecsétte!. DL !0!24. (MKA Acta ecc!.)/ 
VBUDA 2! !9. Kiad.: BTOE !!!. !62 Iő3. (980. sz.) Reg.: B.\Rih.\) SZABt) !935. !47. sz. Az iráskép az c!özö 
kettővé! nem egyező.

!7. !434. szeptember 24. (a. Michacüs)
Hártyán, függöpecsétte!. DL !2626. (MKA Acta ecc!.)/ VBUDA 20 22. Kiad.: BTOE !!!. 222 223. ( !084. sx.) 
Reg.: BÁRthAt SZABÓ !933. !27. sz.

!8. !439. s. d. (6. dic statutionis(?) prenotate) házheiybc va!ó betktatás Erzsébet kirá!yné parancs!evc!c 
pro parte magnitlci iohannis ct Ladis!ai fHiorum c. !acobi Litcrati civis(!) civ. A!ius castcüani castri 
Strigonicnsis: Dyonisius dictus Totway iudex: iurati: ce[tcrique cives]
Függöpecsétte!. DE 250974. (Jászó)/ Statutoriac ! 2 39. Kiad.: BTOE !!!. 3 !$-3!6 . (!22L sz.)

!9. !445. március 29. (p. Passcc)
Petrus de Zantho judex. Martinus Pcüifex. Gregorius Gcnisy ct Johannes Kenyeres jurati.
Hártya, pecsét né!kü!. DL !3840. (MKA Acta ecc!.)/ Ubuda 20 25. Reg.: BÁRfFAt SZABÓ !935. !34. sz.

20. f445. március 29. (p. Pasce Domini)
Petrus de Zantho judex. Martinus Pcüifex. Gregorius Genisy et Johannes Kenyeres jurati.
Hártyán, eredeti függöpecsétte!. DL !384!. (MKA Acta ecc!.)/ Unuda 20 26. Reg.: BÁRTfAf SZABÓ !935. !34. 
sz. (uta!ás)

2!. !449. május !9. (a. Asccnsionis)e!ti!tó
Perbari Fábián Óbuda bírája, továbbá Gcnisy Gcrgcty. Zc!cs Gcrgcty. Bogdáni Benedek és Túri ..diett" Gcrgeíy 
esküdtek és a többi po!gárok.
Hát!apon. DL !4258. (MKA Acta ecc!.)/ Ubuda !9 !9.

22. !450. március 7. (a. Ocu!i)
Pcrbari !-ábián. Óbuda város bírája és Genysy Gcrgcty. Thcsai (icrgciy. Bogdan-i Benedek és Sxc!cs ..dicti"
(!erge!y esküdtek és a többi potgárok
Hát!apon. DL !4340. (MKA Acta ecc!.)/ Ubuda 26 23.

23. !452. október 2!. (2. dei dici introductionis et statucionis (= péntek, post Luce cv.)
Demetrius Patica judex. nccnon Martinus pcüifex. Atbertus Magnus. Benedictus Bogdán et Stephanus Németh 
..dicti" iurati és a város többi !akói
DL !4583. (MKA Acta ecc!.)/ VBUDA !9 2!. Reg.: BÁRT!-At SZABÓ !935. !37. sz. hivatkozik: Lásd még erre 
az ügyre a DL !4640. számú ok!cve!ct is! (BÁR!! A! SZABÓ. 24.)

24. !453. február !5. (p. Va!entini) arbitrionaüs. permegszüntető
Demetrius Patika judex. nccnon Martinus pcüifex. Atbertus Magnus. Benedictus Bogdáni et Stephanus Németh 
..dicti" jurati.
Függöpecsét. DL !464!.(M KA Acta ecc!.)/ Ubuda !9 22.

25. !476. júfius 6. (p. Visít. Marié)
Függöpecsét. DL !7822. (MKA NRA)/ 605 27.

26. !490. január !5. (p. oct. Epiph.)
prov. Stephanus Kerthyz conciv.: prov. Michacti Pacy conciv. Et d. Agathe consorti: Anthonius Demethcr dictus 
iudex: iurati cives
Függöpecsétte!. DL !9620. (MKA NRA)/ 200 25.
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27. !493. március 20. (p. Letare) ité!ct!cvé! a Szitágyi Erzsébct-tc!e parancskvé! szerint
Anthonius !)emether iudex neonon Stcphanus Thc!ky. Btasius Pethv. Grcgorius Fwthamoth ct iohanncs Somogy 
iurati civcs civitatis reginaüs Wetcribudcnsis.
Hártyán, kék-vörös zsinórozáson tuggó természetes szinti ép viaszpccséttc!. DF 283335. (ELTE EK LEÓ 675. 
sz.) Reg.: ELTE ok!. 2005. 83 (243. sz., fényképpé!)

28. !493. december 2!. (in Thomc)
A 28. sz. a!att emütctt Szitágyi Erzscbct-té!e !evé! átírása a városi tanács (Gergely biró) á!ta!.
Háttapon rányomott pecsét. DF 283334. (ELTE EK LEÓ 674. sz.) Reg.: ELTE ok!. 2005, 82 (242. sz.)

29. !505. augusztus 2!. (a. Barthotomei)
Prov. Petrus Bozas; egr. D. Stcphanus de Ragusio castcüanus castri reginaüs Veterisbudensis: B!asius !kchy 
iudex: iurati civcs.
Függöpecscttc!. DL 2!466. (MKA NRA)/ !98 !6.

30. !506. ápritis 3. (a. Ramispa!m.) [április !. után (v!sz. 4.. vö. 32. sz.!)]
Prov. Martinus !udeus de Buda: Stcphanus de Ragusio dtctus Barbc! simiüter de Buda.
Csonka, tuggópecsétte!. DL 2!346. (MKA NRA)' 548 9. ugyanitt hitelesített máso!ata is. Q 3!! (MKA NRA)/ 
548 9.

3!. !506. ápriüs 3. (a. Ramispahn.)
Prov. tacobus Kayza; egr. Stcphanus de Ragusio a!ias dictus de Buda: iudex: iurati civcs.
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL 2!549. (MKA NRA)/ !98 !5.

32. !506. júüus !0. (a. Margarcthc)
Prov. Grcgorius Thckhcrgyartho: egr. Stephanus de Ragusio: szótő: B!asius Pechy iudex: civcs.
Függópecsétte). DL 2! 384. (MKA NRA)/ !98 !8.

33. !5!3. december 4. (november !4. és december !!.) (!!. p. Martini: kiáüítás: D. 3. Advcntus)' - adásvétc! 
Grcgorius Futamot iudex nccnon Btasius Pctry. Nicotaus Po!gar. tohannes Kerekes. Mathcus Somogi dicti iumti 
ceterique civcs ct universi cohospitcs civitatis Vctcribudcnsis. in sede nostra iudiciaria megerősítés: usua!i 
sigiüi.
Papíron (pergamen? c!övona!azott!). tuggópecsétte! (ez a totón nem tátszik). DF 24!! !7. (Archív M. Bratis!. 
t^ozsony)/ é. 2303. ! A vegén a dátum után cgv # jc! után: immo coram nobis recepit subkvavitque pretátus 
Laurencius Kenchic! prccium vincc sue anno in presenti. Fassio autem tűit teria sccunda post testűm Martini 
cpiscopt anno prenotato.

34. !52!. december 20. (2!.!) (S.. protcsto Thomc ap.) - adásvétc! (csere)
Grcgorius Futamoth iudex ac Gasparus de Sa!war (Sahuar?), Thomas Wary. A!bcrtus Marton et Franciscus Payz 
iurati civcs civitatis reginaüs Veterisbudensis.
Papíron, szöveg a!á nyomott kerekpecsét töredékeivé!. !)!. 23596. (MKA Acta ccc!.)/ VBL'DA Fasc. 20 nr. 29.

! 2. ugyanazok a tórmu!ák az ingatlanná!. Nincs ke!ethe!y.

!373-ben (!.) vámagy(!) és 4 esküdt. Pccsétc!ési nap: tebruár március totyamán !ehet egy. a másik 
májusban, a harmadik össze!. Kezdettö! tbgva 4 esküdt van feltüntetve.A 3. (! 387) már átírás. 6. ( !40!) tanúsít
vány becsürö!: ez is mutatja Viscgrádhoz hason!óan. hogy jelentős te!cpü!és.

/HfK/CKt-f-T-' 7. ( !407) rájegyzése: XX!!!! tó!, városkönyv/registrum nieg!étére következtethetünk!

kektnapok:
hétfő!! 3 ( ! ..3 ..5 .
szerda !V 2 (2 .8 .
csütörtök V ! (4. végrendekt) [PtACNAP]
péntek V! ! (6.
szombat S ! (7.

6/ró.
!375 ápr. 2. e. György (2. t)
!375. ápr. 2. (nincs) (!.)
! 378. ápr. 7. Genti Péter (2.)
!387. ápr. 29. György (3.)
!390. tebr. !0. e. Petermann f. Kosé (4. vo!t)
!395. dec. Xa!ai Benedek (3.)
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1401. márc. Sátár György (6.)
!407. ícbr. Győri Mihá!y (7., 8. volt)
1411.jan. Budai János (8.)

OFFENBÁNYA (Aranyosbánya. Torda m.)_8:6/3

Baia de Arc$. RO"
ó n t. (aranyosbányai urad.): király: bányaváros 1325-től (privilégium: 1. Károly, CSÁNK! V. 680.. vö. ZsO !. 
1947.) Hóman B. A magyar királyság pénzügyei.... !92!. 153.
c.
1: (1) tartozékai vannak.
B:(0)
!!!: (! vagy 2) pénzverde 1420-ig és !442 !470k. (POHL 1967. 84.) pénzverő kamarák megszervezése: Hóman- 
Szektu Magyar történet!!. 320. Az erdélyi pénzverökamara első székhelye., pénzverde. POHL 1967. 84. (1335. 
1336.) A verdét 1420-as években a jobban védhető Szebenbe helyezték. 1442 táján a verde elpusztulhatott. Má
tyás megkísérelte a pénzverde újjászervezését (POHL 1967. uo.). A nagybányai polgároknak bérbe adja a nagy
bányai. ofíenbányai és szabani pénzverést 1 évre Szent Mihálytól negyedévenként 3250 forintért. 1491. máj. 21. 
DL 30922: a király ad rationem illius trieesime nostre ccmenti de Ofícnhanya duó millia tlorenos kér (Csánki V. 
680. pénzverési harmincad)
IV: (0) pléb. (Szűz Mária) 1134/36 - /Erdély (tordai íőcsp.) (1391: ZsO 1. 1947.. CsÁKK! V. 679.. EO 11. 1149. és
1151.. térk.. Mező 2003, 401.. l-'.\mN! 1. 546.. 11. 240. 335. sz. kép nélkül)
V: (0)
VI: (0)
V!!:(0)
Vili: (2) 4 irány: Abrudbánya. Torockó. Torda. Zalatna (Abrud érintése nélkül) (1. kát. íelm.)
IX: (0)
X: (4) királyi bányaváros, civitas 1325-1508. oppidum 1441 1505. (CSÁKK! V. 679 680.. RÜSZ-FOCARAS!
1999. 15.) *
egyéb: csak saját birájuk előtt perelhetők, arrestatiót nem lehet alkalmazni 1476 (DL 37065., CSÁKK! V. 681.). 
adómentesség !515 (1557-es többszöri átírásban: DL 36578.) 1531: beszállásolás alóli mentesség (uo.). Hosszas 
pereskedés a Lupsaiakkal. 1486 1508. hatátjárás: DL 37066. 1499. ícbr. 2. Ambrosius Rayníal Littcratus 
ofíenbányai polgár pereskedik az erdélyi káptalan előtt Laurcntius Leonardi abrudbányai polgárral. (DL 29338.) 
Mvx/..- CSÁNK! V. 679 681. (Aranyasbánya), EK ! /  1996. 228.. RÜSX-FOGARAS! 1999. 21. (9 pont). EKGEL 2002.
1 1 D2 (Aranyosbánya. 3: mezőváros).

1523 (1). latin

!. 1523. május 25. (//./ér/<; / \  n//tcco.s7e.s). Dátum ex opido vcstro Ofíenbania misszilis. levél a királyhoz 
ludex cetcrique iurati civcs ac universi incol^ OBcnbancnsis vestre sacrc rcgicquc maicstatis tidcles ac 
obtemperantes subditi címzett: Serenissimo ac illustrissimo principi et domino. domino regi Ungari$. Bohémig. 
Croaci^ ctc.. domino nostro naturali semper metuendo.
Papíron, természetes színű zárópecsét íbitjával. DL 23755 (MKA Acta Transylv. tasc. 2. nr. 35.) 1789. jan. 10-i 
hitelesített másolata: DL 23556. (Erdélyi kincstári levéltár. Erdélyi ílscalis levéltár 19-3-X és 5-342-B)

xre/acrc/: egy bíró. esküdtek (iurati civcs). számuk talán 6. (1486. szept. 25. DL 37066. hét évvel korábban el
követett hatalmaskodáskor őket cmütik név szerint, de tisztség nélkül, vö. CSÁNK! V. 681.. DL 30233. ugyanez 
mint kb. 15 évvel ezelőtti eset. itt birák, esküdtek és tota communitas) 1437-ben Vencel plébános és Jacobus 
! leyschcr a város képviselői (DL 28826.) 1487-ben: iudex. iurati civcs cetcrique incolc ct laboratores. a Mihály- 
napi nyolcadra nem személyesen mennek tél. hanem procuratort vallanak Budai Lcdcczi István személyében, 
saját maguk által kiadott ügyvédvalló levéllel. (DL 37066.) 1487-ben Thonias Althenberger szebeni polgármes
ter az ofíenbányai bányakamara ispánja, szintén az ofícnbányaiak ügyvédje (DL Uo.. ispánságára: 149!: DL
30922.. 1492: KmKjkv. 2835.). 1492-ben Benedek diák concivis a képviselő.

/?ő'ó:
1486. (1479.) szept. 25. Hcrdcr Miklós (DL 37066. hét évvel korábbra utalva)
1531. márc. 24. Michael Nagy iudex. Michael Bokor cívis (DL 36578.)

"  Ofícnbánya: a név német eredetű, az ..Aufdcn Bcrg" (tájszólásban Auíh'berg, Umbcrg), ennek a magyar alak
ja az Ofícnberg. Ofíénbánya. P()HL 1967. 84.
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1486. szept. 2$. ( !479) Christophorus. Stephanus Erkel. Pctnts Zabo. Matheus. Stephanus et lohannes Fabri
civcs ct incolc oppidi

1531. jan. ! 2. prűd. ct cp. Stephanus Gryzcl. Christophorus Nagy, Laurcntius Zeoch iurati
civcs oppidi nostri Oflémbanya (DL 36578.)

OLASZ! (Szcpesolaszi, WaUcndorf: Szcpes m.)__________________________________________________!6:4/4

Spiiké Vlachy. SK

1412-1772 lengyel zálogban
c.
! :(0 )
!!:(0)
!!!:(0)
IV: (1) cxempt pléb. (Keresztelő Szt. János) !332 Esztergom (exempt) 1273- (ORTVAY 805.. M! zó 2003,
141. GÁRDONY! 1933. !65 166.il!. ! 629-ben is exempt: GÁRDONY! !933. 180.)
V: (2) ispotály (Szt. Lénárd) (Kum\Y! !999a, 266.): ispotálytemplom (Szentlélek) (MhZÓ 2003. 227.)
VI: (3) 24 toÍKUH!NY! 1971.75.)
Vll: (0)
Vili: (3) 6 irány: Bcrzevicc, Igló, Korompa. Richnyó. Szcpesváralja. Wellbach (1. kát. léim.)
IX: (4) 1 hetivásár (héttő) 1417 (ZsO VI. 1155.. WtüSZ 2010. 1444 ). 3 sokadalom (pünkösd. Kér. Szt. János 
születése: jún. 24.. Szt. Lénárd: nov. 6.) 1512 (mindháromra vásárengedély: Whisz 2010. uo.)
X: (3)opp. 1404 1494(1412: villa. ZsO 111. 2897.) 
egyéb: (0) CP 1549

CsÁNK! 1. 253., ENOht. 2002. 1SZP38 (4: mezőváros)

1522 (1). latin

!. 1522. s. d. Datis in Villa Latina -  levél Selmecbányához
Andreas Sparga iudex iuratique scniorcs de willa Latina ad mandata - cimzctt: Prűd. et cp. dominis iudici 
iuratisquc senioribus civitatis Schibnycicnsis. dominis plurime honorandis.
Papiron. zárópecséttcl. DF 235301. Selmecbánya/ 2 622.

PA LŐCS A (Sáros m.) 7:6/5

Plaveé. SK
/wr..- (palocsai urad.) 1427 1550: 1312 1347 Druget: 1342-1387/1392 király: 1387/1392 1440 vámosi Hebek: 
1440-1462 zsoldoskapitányok: 1462-1505 Szapolyai: 1505-1549 lomnicai/palocsai Morvát
r./x .
1: (2) vár 1294c. (Fü(i!:D! 1977. 175. 214. sz ), birtokközpont 
!!:(0)
111: (0)
IV: (0) pléb. (Szt. Margit) 1400 /Eger (sárosi toesp.) (vö. ORTVAY térk.. Mt zó  2003, 242 243.)
V:(0)
VI: (0)
V1!:(0)
Vili: (2) 3 irány: Hárttá, Méthárs. Lubló (1. kát. léim.)
IX: (3) 1 hetivásár (hétlb) 1516-1526 k. (Wmsz 2010. 1440.: Lib. Reg. IV. 225 ). 1 sokadalom (Szt. Margit: júl. 
13.) 1516-1526 k.(uo.)
X: (0)
egyéb: CP 1550. vámhely 1355 (DRASKÓí ZY 1998.47.. 58.)

CSÁNK! 1. 283. (vár) 287.. EN(ü !. 2002. 2SS20 (település: 5: lálu) 1SS20 (vár)

1440/1460 1526 (2). német (1-2.)

!. 1440-1460 közön, május 8. után (V. p. Stanislai). Datis in Plawcz -  levél Hárítanak: tanúkihallgatás 
Rychter wnd ratmanne des markez Plawcz. ewr frwnt wnd nochpar cimzett: Den ersamen wnd weyzen
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hcrmrychter wnd ratmanne dér stat Bartfía. wnscrn lyben frwndcn wnd nochparn.
Papíron, zárópccséttcl. !)P 21473!. Bártfa/ !990RR

2. !526. jútius 8. (am suntag vor Margaretc), Aus Plawcz lévé! Bártíanak: adósságügy 
Lomcz richer und dér geschworen rotth.
Papíron, szöveg alá nyomott papiríclzetes pecsétté!. DP 218478. Bárt(a< 5544.

PALOTA (Várpalota: Veszprém m.)______ _____________________________________________________ *2:5/4

Várpatota, H
(palotai urad.); !444/5-!524 Újlaki; !525-!529 Csu!ai Móré

c. /A.-
!: (3) vár !445:4. te. (korábban castcllum. KUBtNYt !99!. 227. 20!.j.); Újlakiak négy saroktornyos vára 
(KumNYt !99!. 2!4.. 222. 73.j.): Újlakiak dunántúli uradalmi központja (KUBtNYt !99!. 2!4.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szűz Mária?) /Veszprém (veszprémi (Őcsp.) (vö. ( )R rv.-\Y térk.. MHZÓ 2003. 476.)
V: (2) ferences ko!. (Szűz Mária) (obsz.) 1445c./!456 !5!6/!542 (ENGHL 2002. F. ROMHÁNY! 2000. 49., Mt zó 
2003. 475.)
V!: (0)
V!!:(0)
V!!!: (3) 5 irány: Csurgó (Mór irányába). Fehérvár. Őskü. Pcremarton. Veszprém (GLASBR !929. terk.. KUBtNYt
1989,329..!. kát. íelm.)
!X: (!) hetivásár (Whtsz 20!0 nem ismeri)
X: (3) oppidum !464 !473 (E\GHL 2002) 
egyéb: CP !4K8

CsÁNK!!!!. 2!0. (vár). 2!4.. KUBtNYt !989. 330.. E\G! L 2002. 4VP!0! (te!epü!és, 4: mezőváros).
!!V P!0! (vár)

!453 (!). !atin

!. !453. március 24. (S. p. Bcncdicti). Ex opido Pa!otha -  tanúsítvány arró!. hogy Pa!otha polgárai 
harmincadmentcsek
iudex et iurati cives de opido Pa!otha megerősítés: !tcm sígiüum cognosccndo quicunquc ostendentur üdém 
adhibendo editivam.
Szöveg a!á nyomott pecséttel. DP 242432: (Pozsony)/ 436!

PAXKOTA(Zarándm ) !4:5M*

Pánkota. RO
6/;-/.. (pankotai urad ): !3!7 !gmánd; !3!8-!387  királyi honor: 1358-1387 királyné: !387 156! Losonci Bánfl: 
1439 Losonci Albert. !498 Losonci Zsigmond
C. /A.'
1: (2) vár !3!8e.- és uradalmi központ (PüGHD! 1977. 175 176. 2!7. sz.. KARCZAt; SZABÓ 2010, 285 286.. 
KTM-köz !996. 230.)
!L(0)
!!!:(0)
!V:  (2) tizedkörzet (íőcspcresség). pléb. (Szt. Lőrinc) 1334 1476 /Eger (pankotai lőcsp.) (ORTVAY !76.. KTM- 
köz !996. 230.. RLSU ü t  Rt z.\N 2000. 124-125.. MtiZÓ 2003. 233. Mcszt 1476-os oklevelében visz. tévesen 
ó'j/. szerepel: Meszt !. sz.) !425 Lukcsics !. 794. (búcsút kémek a Szűz Mária-kápolna újjáépítésére)
V: (3) bencés mon. (Szűz Mária) 1217-!425 (OR t \  AY 772.. Rusu ÜURt z.w  2000. !85 194. 29-32. kép.
Mt:ZÖ 2003. 45! .. KARCZAG- SZABÓ 20!0. 286. !425: Juhász: StiRc 251. Lukcsics 1. 797.): íe!téte!ezett 
ágostonos rcmetekol. !473 !556 (E \c t L 2002. P. ROMHÁNY! 2000. 50.. !oka!izációjukra KTM-köz !996. 230.. 
233.): kápotna (Szt. Mihály) 1476 (Mt zó  2003. 294. vö. Meszt 1. sz.)
V!: (1) 6 !b (,4//m/n C /w .!. 146.. !70.. !79.. 235.. 239..!!. 33.).
V!!:(0)
V!B: (2) (KUBtNYt 2000. 77.)
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IX: (1) 1 hetivásár (csütörtök) 1416 (Wmsz 2010. 1452., ZsO. V. !998.)
X: (3) civitas (királynéi) 1358-: oppidum 1456-1478 (EKCKL 2002: MÁRK): Arad !. 186.)
egyéb: 1554: defter: 100 hánc (E\CLL 2002): 136! összeírás: 103 porta (KTM-köz 1996. 233.): Szt. Anna utca
1563 (M ezó 2003,46.)
/ro</. Cs.Axm 1. 722. (vár). 724., MÁRK): Arad 1. 186., KTM-köz 1996, 229-233.. Engel: Arch. 1. 388-389.
(vár). KmtXY) 2000. 77., E\GMt. 2002, 2ZD56 (4: mezőváros). 1ZD56 (vár)

1374-1396(3), latin

!. !374. január !7. (Hl. p.oct.Epihaniarum). Dátum Pankata peres ügy 
Andreas Gutor et leuscl Gystcuccthc iudiccs iurati ac universi hospitcs de Pankata.
Foltos papíron, hátlapon zárópecsét foltjával, (a pecsét rajzolata a fölvétel alapján nem állapítható meg). DF 
262347. (Vas Megyei Lt.. 853. azaz Erdódy cs. Vép. fasc. 69. nr. 3133.) Hátoldalon külzet: Pro Grcuasio hospiti 
de Panakata contra Henedictum fllium Lachk, Grcgorium de Cholth. Egidium fllium lohannís modo(?) inter 
inquisitoria.

2. !395. március 6. (S. a. D. Reminisccre), Dátum in Pankata adásvétel
Petrus Gebei iudex duodecim iurati et ceteriquc civcs et hospites de Pankota megerősítés: sigilli nostri in posito 
munimine.
Papiron, hátlapra nyomott pecsét foltjával (a felvétel alapján a pecsét töredékessége nem állapítható meg köze
lebbről). DF 262349. (Vas Megyei Lt.. 855. azaz Erdódy cs. Vép. fásc. 69. nr. 3135.)

3. 1396. július 24. (11. in vig. lacobi). Dátum in Pankota -  tanúsítvány fizetésről
Andreas Sykc. Petrus Gebe! iudiccs. Dcmctrius lohazo. Michael Nemes iurati ceteriquc civcs de Pankota.
ZsO 1. 4486. Bánffy 1. 467. (ÖStA HHStA Erdódy cs. galgóci lt. nr. 9016.) Papiron. ép zárópeeséttel. a melynek 
kerek mezején jobbranézö stilizált sas látható: körirata : + S * M O S P 1 T V M * D E * P * Gróf Erdódy-lcvéltár 
Galgóczon: lad. 98. fásc. 26. no. 20. (pecsét rajzával)

.srenfref. 1374-ben két bíró (ekkor még királyi birtok). 1395-ben már csak egy. A 12 esküdtet nem sorolják fel. 

/?/ró.
1374. jan. Gutor András cs Gystcuccthe leusel (1.)
1395. márc. Gebe! Péter (2.)
1474. ápr. 24. k. Ethwes (Ötvös) Máté (DL 17660. 1475)

PÁPA (Veszprém m.) 20:4/3

Pápa, H
(pápai urad.): 1389-ig király: 1389-1479 Garai: 1479-1526 Szapolyai (a birtoklástörténetre 1. Ü()R\ Am

2010.)
c. p..-
!:(2)castel!um 1427-(időnkéntcastrumnak is nevezik: 1427: vámagy. Kot'P.WY 1999. 193-194., HoRvArH
2010.)

11: (0)
111: (0)
IV: (2) focsp.: pléh. (Szt. István protomártir) /(iyör (pápai föesp.) (M( Z() 2003. 128.). A plébánia /Esztergom 
(exempt) 1389 1400 (1629) (GAR(X)NY! 1933. 165 167.. 180.. CsA\Kt HL 214. szerint is.)
V: (2) ferences kol. (Szt. László) (obsz.) 1443c. 1560 (F. R()MnA\Y( 2000. 50.): ispotály (KumxYt 1999a. 265.) 
VI: (2) 16 fo (KmtKY! 1971,75.): pálos vagy kartauzi(?) kol. (Szűz Mária) (S()t.YM()S( 1996. 36 37.. MMZÓ 
2003. 451.) F. Romhányi szerint ez visz. azonos a ferences kolostorral!
VH: (1) szabó 1510 (visz. Szapolyai János privilégiuma, megsemmsült. ( ehkataszter H. 210.)
Vili: (4) 7 irány: Ganna. Győr. Lovászpatona. Marcaltö. Nagylövöld. Nemesszalók, Ugod (Gt AS( R 1929. térk.. 
KumXY! 1989. 329..!. kát. felrn.)
IX: (3) 1 hetivásár (szombat) 1378. 1409 (\Vnsz 2010. 1450.). 1 sokadalom (Gyertyaszentelő Boldogasszony: 
tebr. 2.) 1497 (Wmsz 2010. uo. PRT V!!!. 52.)
X:(4)civitas 1398-1408: oppidum 1409 149!
egyéb: (0) CP 1488. vám (SÓLYOM 1933. 142.): harmincadmcntcsség 1439 (CsANKt HL 214.)

CSÁNK! HL 210. (vár). 214.. KtJHtNY! 1996a (20 p.). Soi.YXtost 1996. 141.. E\GH. 2002. 1VP2 (3: mező
város). KumNY! 2004a. 24.

1477-1491 (2). latin
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!. !477. s. d. -  tanúsítvány !efog!a!ásró!
Mathcus Mezarus iudex de Papa. iurati ceterique cives ciusdcm megerősítés: sígíüí nostri munimínc autcntíci. 
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes színű pecsétté!. DL 6!8!7. Reg.: Bandi Zs. A MÓL Mátyás-kori pc- 
csétkiáüításának kataiógusa LK 62 ( !99!). 98.: Kiad.: SoLYMOSt !996. 48-50 (2. sz., totója: p. 49.) vö. uo. p. 35 
(interpretáció); Memóriáé 20!0. 44-46. (7. sz.).

2. !49!. s. d. -  házhc!yadományozás
Andreas Chwzy iudex opidi de Papa cetcriquc cives eiusdcni megerósités: sigiüo nostro ratas et consigiüatas. 
Papíron, szöveg a!á nyomott zö!d szinű pecsét töredékéve!. Áüó ok!evé!. DL !02246. (Batthyány cs. !t.) Kiad.: 
SÓLYMOS! !996. 50-52 (3. sz.. totója p. 50.); Memóriáé 20!0. 46 47. (8. sz.)
Tompa Mihá!y pápai po!gárhoz: Lukcsics: Vásárhetyi apácák. 59 60. ! 52!-ben Sotntóhcgyen szótőt vesz. 
Sot.YMOS! !996. 52-53 (4. sz.) (az apácakonvcnt cs a mezőváros közösen áüit ki ró!a ok!evc!et!) !ásd. Somióvá- 
sárhc!y !. sz.!

*3. !529. ápriüs !3. (!!!. p. D. Miscricordia Domini). !)atum in Papa adásvétc!
B!iisius Bakos iudex ac duodccim iurati cives caeterique cives et hospites de Papa.
Eredetije e!vcszctt. XV!!!. sz.-i egyszerű máso!ata: MÓL R 3!4 Mohács utáni gyűjtemény. Városi iratgyűjte
mény. !5. doboz. Pápa. tb!. 3. Kiad.: Memóriáé 20!0. 59-6!. ( !3. sz.). Reg.: itj. üermann !stván: A kartauziak 
Pápán. Ada!ékok a pápai házak és házbirtokosok törénctéhcz. Acta Papensia 2 (2002). 233-244. ebbó! 242. (A 
házhc!y a későbbi birtokiástörtenet atapján !oka!izá!ható a Fő utcán.)

*4. !540. június 5. (S. p. Erasmi). Dátum in cadcni civitatc Papa bér!cti szerződés (zá!og)
Urbánus Zabo iudex et ceteri iurati oppidi Papa - megerósités: sigiüo nostre civitatis.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. MÓL P 43! (Kisfa!udy cs. idősebb ágának !t.. Évrendezett iratok. !540. 
jún. 5. Hát!apján: J A A / r o c  Kiad.: Memóriáé 20!0. 68 70.
( !6. sz.) Marok Bá!int ! 539-ben pápai bíró. iü. pápai kapitány. ! 542-ben és ! 543-ban szintén pápai biró 
(kommentár szerint iü. Szaká!y Ferenc: Pápa a török korban. !n: Tanu!mányok !'ápa város történctébö! !.. !25- 
200.ebbő! !70.

/ ő r ; ; ? ; ; / s z ö v e g  a!á nyomott pecsét és nincs napi dátum! !!ázhc!y: K. Ny.

.v-crvfjt'í. az esküdtek száma nem derű! ki. mert nincsenek tc!soro!va és zámukat sem cmütik.

/u'ró:
! 477 Mészáros Máté (!.)
! 49! Csúzi (Csőszi) András (2.)

PÁSZTÓ (Heves m.) ! 7:4/3

Pásztó. H
6/r/..- !265 !549 Rátót nb. Pásztói (rész); !265-!500 Kazai Kakas (rész); !265 !465 Tari (rész); !265- pásztói 
apát; !498: Gúti Ország és Nánai Kompohi is (ENGFL 2002)
c. ^.;
!: (!) a Pásztóiak és a hc!yi ciszterciek birtoka
!!: (0) hite!eshe!y !35!-ig (ciszterci mon.. F. RoxtHÁNYt 2000. 50.)
!!!:(0)
!V: (2) tizedkörzet. p!éb. (Szt. Lőrinc) /Eger (patai (öcsp.) (ORtv\Y ! 79.. uo. !77. pásztói cspcrcsség is: MbZÓ 
2003. 233.)
V: (3) bencésap. (Szt. Mik!ós) ! !34e.-! !9!. majd ciszterci mon. (Szűz Mária) ! !9! -!502 (F. ROMHAKY! 2000.
50.. M tző 2003. 327.. 45!-452.). ispotá!y (Szcnt!é!ck) (KbBtNY! !999a. 266.); temetökápo!na (Szent!é!ek) 
!444k.(MhZÖ 2003. 226.)
V!: (!) 6 (o(MUW !!. 95.. Atbum Crac.!. !74.. [94.. 238..!!. 7L, 73.)
V!!:(0)
V!!!:(4)(KtJH!\Y[2000. 80.)
!X: (3) ! hetivásár (kedd) !290 !30!k.. !347 (W'cisz20!0. !435.). ! sokadatom (Sar!ós Bo!dogasszony: jú!. 2.) 
!470 (Wmsz 20!0. !435. !470: !3L 6!052.. KuBtrsY) !999b. 5!3. 47.j. szerint időpontját nem ismeri). A hetivá
sár és sokadaiom vámja az !550-es török adójegyzékben is szerepe!: F)-Kt-Th !968. 68.
X: (3) civitas (kirá!ynéi) !358-; oppidum !407. !456-!478: többször cmütik oppidumnak (Csánki !. 55.. 
KUBtNY! !999b. 5!7.)
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egyéb: !407: Buda város kivá!tságait kapja (CSÁNK! !. $5.). CP t549. defter !$50: 200 hítz (F! KMH !968. 67.), 
t570: 2t3 háne.. turdó !4!7 (ENGHL 2002): Szt. Anna utca t563. Szt. Lőrinc utca t550 (M tzó  2003. 46.. 233.). 
Az !550-cs török adóösszcirásban a következő utcanevek tordutnak etó: Piac utca. Hatvan utca. Szent Anna 
utca. Szöiő utca. Magyar utca. Szent Lőrinc utca. Apátúr utca. Detre utca. Pászti Ferenc utca (FhKhTtt !968, 64 
67.)

CSÁNK!!. $5.. GYÖRGY ÜL t2 t t23.. KmtNY! t999b. 3t7.. KmtNY! 2000. 80.. ENGEL 2002. tHS24(3: 
tnezőváros). KUB!NY! 2004a. 24.

!4 t7 ( t) ,  tátin

!. !4!7. január !7. (Bt. p. Etizabeth) adásvétet 
Sebastianus Parvus, iurati 6 iudex ct iurati.
Szöveg atá nyomott. DL 89792. (Radvánszky cs.)/ !3 32. Kiad.: Békéd: Pásztó !. 296., Reg.: ZsO Vt. t !42. 

-.rt'rtfrf/. a bíró és az esküdtek együtt mint iudex et iurati tetsorotva.

6/ró.
14 17. jan. Kis Sebestyén

"''Wbjp-é.tt'A. miután a vevő még nem fizetett, az etadónak adják ki az oktevetet.

[ PATAK(Nagypatak, Zempténm.) 2!:3/4

Sárospatak. H

6ő7..- (újhetyi urad.); !390-ig kirátyné (tásd ZsO t. t674.); !390-!428 Perényi; !429-t526 Pátóci; t549 Perényi 
c. /?..- (/( cr c/réré.-r c//c/;é/*c
t: (2) castettum !465-t326 (nem azonosa későbbi várkastéttyat); Pátóciak rezidenciája (KLB)NY! t99t. 2!8.. 
226. t86.j., 227. !96.j.. Koppány t999, !95-!96., Patak !-!!.)
B:(0)
!!!:(0)
!V :(t)ptéb. (Szt. Erzsébet)/... Aptéb. exempt !389-t464(!629)(GÁRDONY! t933, t63-t67., 180 ): [további 
temptomok (MüZÖ 2003. 80. szerint Szt. Erzsébet a domonkos kotostor patrociniuma; 33. (Szt. Ágota). 68. (Szt. 
Domonkos) !38. (KeresztetőSzt. János). 329. (Szt. Miktós))
V: (4) domonkos kot. (Szt. Vince) t230/!238-!540/t348: ferences kot. (Szűz Mária) (obsz. t488-) !26! 
!3t6/!348(M ! Z() 2003.458.); ktarisszaapácako!.(Szt. Anna) !385/!390-t326/t356(M nzö2003.46.); begina 
kot. !487/!493 t537 (ENOLL 2002. F. ROMHÁNY! 2000. 57.); ispotáty (Krisztus teste) (KUB!\Y) t999a. 266.) 
V!:(2) !3 tb(KuB!NY! t97 t.75 .); kápotna(Szt. Miháty)(MHZÖ2003. 296.)
V!!:(0)
Vttt: (3) 6 irány: Hetmec. Kenéztő (rév a Tiszán). Letesz. Újhcty. Vámosújtatun át Otasztiszka. Zemptén (t. kát. 
tetm.)
!X:(3) t hetivásár(szombat) !333 (Wh)SZ20!0. t452..). t sokadatom(Szt. Margit:jót. t3.) t460(vásárenge- 
détv: DL t3528.. Wmsz 20tO. uo.)
X:(4)civitas !324-t429(pt. t423:ZsOXB. 785. = DF22!583).oppidum t390 !465 
egyéb: CP !549. vám t4!4 (ZsO !V, 2062.)

CSÁNK) !. 334 335. (vár). 338., E\(ihL 2002, 3ZN74 (4: mezőváros. Sárospatak néven). KuBtNY! 2004a,
24.

t303-!525 (32), tatin

!. !303. s. d. adásvétet (szótő) Vince pataki vitticus 
Zárópecséttet. DL 37232. (Soós cs.)/ 33.

2. !305. s. d. adásvétet (szótő)
Háttapora nyomott pecsétté!. DL 57233. (Soós cs.)/ 34.

3. !3!5. január 26.
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 76235. (Zichy cs. zsétyi)/ 2 t8  B 4 t. Zichy !. 149-t50. ( !75. sz)

4. !324.ápri!is 22.
Háttapora nyomott pecsétté!. DL 76337. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 67t EE. Zichy t. 233-254. (28!. sz)
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5. !332. áprüis 8.
Péter tla Donch hetyi potgár: Kethe fia Simon fiai: Miktós. Boda és Frank ; tc!ck+épü!ctck; inter és kifejtés; !8 
garasmárka (már átvett): szavatosság; 2 biró. vének, határkijetötés
Háttapra nyomott töredezett pecsétté!. DL 76432. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 67! Z. Kiad.: Zichy !. 389-390. (394. 
sz.). Reg.: Gut.YÁs 2007. t. sz.

6. !334. január 20.
peres ügy; 2 biró. vének
Zárópecsétte!. DL 76478. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 67!. Kiad.: Zichy !. 4!9. sz. Reg.: GULYÁS 2007. 2. sz.

7. !334. augusztus 29.
Vagwth (dictus) Miktós fia Pcthcw. vagy Bodow (Pcthcw ve! Bodow dictus). Egyed fia !3acha tla Pát: szótő (új): 
inter (atut és fé!üt); 3 garasfertóért és 3 dénárpondusért (pro tribus fertonis grossorum et tribus ponderis 
denariorum); szavatosság, t bíró 6 esküdt
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 76494. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 67! AA. Kiad.: Zichy !. 434. sz. Reg.: GULYÁS 
2007. 3. sz.

8. !337. áprüis 27.
Abet fia Péter szintén hetyi potgár. Semyen-i Kozma tlai: !)emeter és Miktós: tetők (epüetek nétküt); !3 
garasmárka: szavatosság; t biró
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 76353. (Zichy cs. zsétyi)/ 2 t9  67! CC. . Kiad.: Zichy !. 493. sz. Reg.: GULYÁS 
2007. 4. sz.

9. !338. október !3.
Péter fia János; Pát mester (magister) pataki ptébános: szö!ö; inter: !5.5 márka: ! bíró. vének (koábban etzátogo- 
sított a vevő tutajdonába megy át)
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 76384. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 67! DD. . Kiad.: Zichy !. 547-548. (524. sz.).
Reg.: GULYÁS 2007. 3. sz.

!0. !339. május !.-(szö !ö )
! (áttapra nyomott pecsétté!. DL 76598. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 67! X. Kiad.: Zichy t. 564 563. (537. sz.)

!!. !34!. január !3 .-(szó tő)
Zárópecsétte!. DL 76627. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 67! U. Kiad.: Zichy t. 595-596. (565. sz.)

!2. !342. május !.
Vagwth (dictus) Miktós fia Pcthew. vagy Bodow (Pcthcw vet Bodow dictus). Cozma fiáivá). Demeterre! és Mik- 
tóssat: inter + (atatt és fetett) / fetett. között: szótő 20 garasmárka: szavatosság: 2 vitticus. t esküdt, vének 
Hát!apra nyomott pecsétté!. DL 76664. (Zichy cs. zsétyi)/ 2 t9  67 Y .. Kiad.: Zichy !!. !6 !7. ( !3. sz.). Reg.: 
Gut.YÁs 2007. 6. sz.

!3. !342. június 24.
Pát Ma Bátint özvegye. !tunch; Chcnk fia András vargának; háztetek,'2 (atsó féte): inter: 2 márka ^0.3 dénárfertó; 
szavatosság; 2 viüicus. t esküdt, vének; irásképe egyező az etözőévet
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 76678. (Zichy cs. zsé!yi)/ 2!9 ! 67!. . Kiad.: Zichy !!. 39 40. (26. sz ). Reg.: 
Gut.YÁs 2Ó07, 7. sz. Zichy !!. 39-40. (26. sz)

!4. !345. január !3.
zá!og!evé! tejárta miatt indított kereset; bíró. t esküdt; irásképe egyező az ctózöéve)
Zárópecsétte!. DL 76737. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 67! S. . Kiad.: Zichy t!. !44. (97. sz.). Reg.: GULYÁS 2007. 8. 
sz.

!5. !346. február 22.
Nos Dominicus fitius !acobi Mtii Kenni iudex. item Nicotaus fitius Baniabe Magni et tohannes MtiusThomc titii 
Rád duó iurati ac seniorcs neonon universitas hospitum de Pothok Háttapra nyomott pecsétté). DL 3! 37]. (Kát- 
tay?y !300 !7. Reg.: Káttay !!. 830. sz.; Gut.YÁs 2007. 9. sz.

!6. !348. szeptember !4.
Nos Vyd fitius Er... duó iudiccs ac senatores nccnon universitas hospitum de Pothok
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Hátlapra nyomott pecsétté!. DL 76896. (Zichy cs. zsé!yi)/ 2!9 67! R .. Kiad.: Zichy !!. 3!2 3!3. (230. sx). Reg.: 
GULYÁS 2007. !0. sz. Zichy !!. 3!2-3! 3. (230. sz)

!7. !350. december 24.
p!ébános és biró
Átírva Patak város ! 33! . január !3-án kiadott ok!cve!ébcn. DL 76988. (Csa!ádi !evé!tárak. Zichy cs.. zsé!yi ! B 
2!0). Kiad.: Zichy !!. 444-446. (3!9. sz.). Reg.: GULYÁS 2007. !!. sz.

!8. )35!. január !3.
Jakab pap ok!cvc!ét átírja a város. Zichy !!. 444 -146. (3! 9. sz.).
Hátlapra nyomott pecsétté!. DL 76988. (Zichy cs. zsé!yi)/ ! B 2!0. Kiad.: Zichy !!. 3!9. sz. Reg.: GULYÁS 2007. 
!2. sz.

!9. (354. január 23.
Sad fia András féleségévé!. Üonáva! és fiáivá!: Mátévá! és Jánossá!: János fia Demeternek: szö!ö: K-Ny-H-!eté!é: 
8 garasmárka 3 fertő: sza\atosság: ! biró 2 esküdt, a szö!ö korábbi áüapota
Hátlapra nyomott pecsétté!. DL 77082. (Zichy cs. zsé!yi)/ 2!9 67! O. Kiad.: Zichy !!. 349 330. (4 !!. sz.). Reg.: 
Gu!yás 2007. !3. sz.

20. !356. június 30.
Jakab fia Frank és Ga!os fia !)emeter fia János: Capos-r Péter fiainak: Bckch-nck és Lász!ónak: szóló: fé!ü!ró!. 
a!u!ró! (város fc!ö!): 60 garasmárka: szavatosság: ! biró 4 esküdt
Hát!apra nyomott pecsétté!. DF 2!9468. (Letesz)/ Acta anni !336 43. Reg.: GULYÁS 2007. !4. sz.

2!. !358. november 30.
város vá!asza a kirátynak: szabadságai cüen (7 évig nem !chet ingat!ant peretni) va!ó a kirá!y kérése, bár a szó
ban forgó szcmé!yekkc! készek tettek vo!na kivétett teni. de azok nem tudtak vmit igazolni. Zichy !!!. !37-!38. 
(90. sz)
Zárópecsétte!. DL 77244. (Zichy cs.zsé!yi)/2!9 67!. Kiad.: Zichy !!!. !37 !38. (90. sz.). Reg.: GULYÁS 2007. 
!3. sz.

22. i!358-!360!. január 25.
Nos Ladis!aus füius !)ominici ct !ohanncs füius Pau!i iudiccs ac scniorcs totaque communitas civium et 
hosp(itum]
fJenchench fiai: György (Geurgius) és János. Lásztó és Miktós. (— ] Lonya-i nemesek: a Le!ez-i Szent Kereszt 
egyház / váradi káptatan: szótő: felett, vicin.: scniorcs
Csonka. !)L 47939. (Múz. törzsanyag)/ FLJLRPATAKY. Reg.: GULYÁS 2007. !6. sz.

23. !359. március 3!.
Zárópecsétte!. DL 31842. (Káüaycs.)/ !300 !26L

24. !360. január 7.
A város a !c!csxi konventnek hibás arrestatióró!.
Zárópecsétte!. DF 2! 9478. (Letesz A A)/ Acta anni !360 6. Reg.: GULYÁS 2007. !7. sz.

25. !360. ápriiis 7.
Ábrahám fia János és félesége, üona: Bokon-i Batázsnak és íe!eségének. Margitnak: !Ö!d: inter: szavatosság: 2 
biró. 2 esküdt
Hátlapra nyomott pecsétté!. DL 77277. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 671 N. Kiad.: Zichy !!!. !72 !73. (! !8. sz.). Reg.: 
Gu!yás 2007. !8. sz.

26. !36f. szeptember 29.
Háttapra nyomott pecséttel. DL 31936. (Káüaycs.)/62. Káüay !4!4. sz.

27. (366. január 2!.
pataki biró: a város a !e!eszi konventnek
Zárópecsétte!. DF 219363. U 427 (Lc!csz AA)/ !366 !8. Reg.: GULYÁS 2007. 19. sz.

28. !407. május 24. -  fizetési nyugta
Patak város hatósága bizonyítja, hogy Rcchychcy Fgyed fta Miktós mester azt a 7 forintot, ametyet Garai Miklós
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nádor ok!cve!e érteimében pünkösd nyotcadnapján Patak város hatásága etőtt Kysidai Péter kányának.
Pcrpctuanak. a pataki szent Anna kokstor apáeítjának ki kcüctt tlzetnic, a kitűzött időben vakban megfizette. 
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL 42920. (Múz. törzsanyag. Poko!y-gyüjt.)

29. t42!. február 8. Káüay adósságügyc. scabini 
Hátiapra nyomott pecsétté!. DF 22! 294. (Letesz A A)/ !42! 25.

50. !49!.ápri)is 24.
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. D!. !97!5. (MKA Acta Pau!.)/ Újhcty 6 5.

5). !508. szeptember 26. !cvé! Eperjes városának, tanúvaüomások 
Zárópccséttc!. DF 229528. (Eperjes)/ 768A.

52. !525. augusztus 24.
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL 68674. (Barkóczy cs.)^ 49. Reg.: GULYÁS 2007. 20. sz.

PÉCS (Baranya m.) 59:2/! ]

Pécs. H
6/r/.. pécsi püspök és kápt.

!: (4) püspök és kápta!an birtokközpontja: püspöki vár és rezidencia: a XV. sz. uto!só harmadátó! örökös ispán- 
ság (KUBtNY! 200!a. 46.)
!!: (5) hitc!eshc!y: XV. sz. nádori közgyüks meüettc (p!. !467: DF 260099 ): !4!6 országnagyok ta!á!kozója 
(ZsO V. 2255 ): !476 ogy. (DRU !!. 25! 234.) (KUBtNYt 200!a. 46.)
!!!:( !) X!V XV. sz. pénzverő- és bányakamara (ÜÚMAX !92!. 277 ). de a középkor végén nem. csak sökamara 
/íüiáüs kamara (DF 260547.) (KUBtNYt 200!a. 46.)
!V: (4) püspöki székhc!y (KUBtXYt 200!a. 46 ): székesegyház (Szt. Péter) !009. !046. !064 (M tzó 2003. 372
373.. TtMÁR 200!. 69.): 3 p!éb. (Szt. Beriatan) !279/!305-: (Szt. Benedek): (Mindenszentek) !332 (a városta
ton kivü!)/Pécs (székesegyházi tocsp.) (Mt^zo 2003. 59-60., 54.. 35!.. TtMÁR 200!. 70.. 72.):
V: (6) társaskápt. (Keresztek Szt. János) !2!7 !526/!543 (MEZŐ 2003. !37.. Tt\t.\R 200!. 69.. 72.. tempkma a 
várban): ágostonos ko!. !309 !543 (F. ROMHANY! 2000. 50. szerint ta!án Szt. Ágoston. TtMAR 200!. 73-74. 
szerint tatán Szt. M ikks tituksú); domonkos ko!. (Becket Szt. Tamás és Szt. Vince) !238e.-!543/!546 (MEZŐ 
2003.483-484.. TtMÁR 200!. 73.): domonkos apácako!. (Szcnt!é!ck) !330/!46! !543 (kü!város) (MEZÓ 2003.
226.. TtMÁR 200!. 74 ): tércnccs ko!. (konv.) !280/!3!6-!533/!546 (TtMÁR 200!. 73. szerint patrociniuma 
ismeretien. MEZŐ 2003. 85. szerint Szt. Ferenc tituksú): karmcüta ko!. (Szt. Lászk) ! 372/!436-! 526'! 543 
(MEZÓ 2003. 2!7.. TtMAR 200!. 74.): begina ko). !533-!543 (ExoEL 2002. F. RoMHÁXYt 2000. 50-5!. -  az 
c!özö intézményekre is): 2 ispotá!y(S/t. Berta!an)(a p!ébániatemp!om meüett): (Szt. Erzsébet) (TtMAR 200!. 75. 
szerint a 2 patrocinium egy ispotáiyt takar időben vá!tozó névvé!. KUBtNYt !999a. 264. szerint az egyik Szcntté- 
!ek-rcndi, M tzó 2003, 60.. 79.): kápotna (Krisztus Teste) !294/!304 (TtMÁR 200!. 7! 72.. MEZÓ 2003. 209.): 
kápo!na (Szűz Mária) !355e. (vár. Aranyos Mária-kápo!na) (Mt zó  2003. 452., TtMÁR 200!, 78 79.): kápotna 
(Szt. Móric és társai) !428 (MEZÓ 2003. 357.. TtMAR 200!. 79.): kápo!na (Szt. !stván kiráty) !332/!335e. (Mh- 
zó 2003. !95.. TtMÁR 200!. 8!.) (KUBtNYt 200!a, 46.)
V!: (5) 64 (Ö (KUBtNYt !97!. 74.)
V !!:(!)ö tvöscéh !489(Tt !900. !!.. KUBtNYt 200!a. 47.)
V!!!: (6) nagyszámú központi hc!y (KUBtNYt 20()!a, 47.)
!X: (3) hetivásár (kedd) !384. !4!7. !424 (Zichy !V. 278.. DL !0549 vö. ÜÉDERVÁRY !!. 347., Zichy V!!!. 274.
Wt tsz 20!0. !428.): hetivásár (péntek) !374 (Zichy !!!. 525.. 546.. WEtsz 20!0. !428.. KutttNYt 200!a, 47. 
a!apján összesen 2 hetivásár): sokadakm (dcRcrben. KUBtNYt 200! a. 47.)
X: (3) civitas (!o!desúri) (KUBtNYt 200!a, 47.) 
egyéb: „stúdium generaie" !367 (CsÁNKt!!. 465.)
/ÁJí/..- CsÁNKt!!. 457. (vár). 463-465.. GYŐR! EY!. 356-362.. KUBtNYt 200!a. ENOEL 2002. !BAR2 (!: város). 
FEDEt.ES 20! !a. KUBtNYt 2004a. 23.

! 375-! 507 (9), tatin. német (6-9.)

!. !375. augusztus 23. (in vig. Barthokmei) adásvéte! (ma!om)
!) Eredeti, hádapra nyomott pecsétté!. DL 6294. (MKA Acta Pau!.)/ PATACS ! 32.
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2) XV!!!. századi hitc!esitctt másolat. DL 3974. (MKA Acta Pau!.)/ PATACS ! 3!.
3) XV!!!. századi egyszerű másotat. DL 8776. (MKA Acta Pau!.)/ PATACS 6$.

2. !379.március 22. (a. !udica) adásvétel (szö!ö)
Hártyán. háto!da!ra nyomott pecsétté!. DL 6599. (MKA Acta Pau!.)/ PATACS ! 3.

3. !424. ápriüs !9. (magne hebdomade)
ttob. Emcrico f. !ohannis de Pa!yna. nob. E!cna re!. Tha!enthi de Tatcntis c. concivis, nunc consorte et nob. 
Pucüarum Barbarc ct Margarethc. Thatcntus lányai; Stephano f. Stcphani conciv. marito c. Margarethe fl!ic 
Simonis !ta!ici c. concivis; ház (domus !apidca); Georgius Saphar f. Mathic iudex; iurati; cctcri civcs 
Függöpecsétte!. DL ! !300. (MKA NRA)/ !320 3. Reg.: ZsO X!. 452.

4. !437. június 24. (/)(?<;'/./o/K/MMM [kh. n ] !evé! Becsnek (!atin)
Nos Georgius Arpady dictus iudex iuratiquc civcs civitatis Quinqueccc!esiensis.
Wiener Stadt- und Landcsarchiv. Sammtungcn. Hauptarchiv. Urkundcn^ Nr. 2605. Lm!. KUHtNYt 200!a. 48. 33. 
j. Regeszta: Qucüen zűr Gcschichte dér Stadt Wien. Bd. !!/2. Nr. 2605. Az ügy folytatása: uo. Nr. 2674. (!438. 
december 3. Buda Becsnek). Nr. 2692. (!439. ápriüs 30. Hanman Anta! pécsi po!gár német nyelvű !evc!e Bécs- 
bcn.) Hátlapra nyomott pecsétté!.

5. !443. december 4. (in Barbarc) arbitrionaüs -  birtokíe!osztó 
Papíron? Hátlapra nyomott pecsétté!. DL 92938. (Festetics cs.).

6. !445. jan u ár 29. (des freitags nach sand Pau!s tag verker). zu Funiffkirchen !evé! Bécsnck 
Richter und dér rat dér stat ze Funiffkirchen.
Zárópecsétte!. Wiener Stadt- und Landcsarchiv. Sammtungcn. Hauptarchiv. Urkundcn. Nr. 3050. Reg.: Qucücn 
zűr Gcschichte dér Stadt Wien. Bd. !!/2. Nr. 3050.

7. !445. június !2. (des sameztags vor sand Veit), zu Funifkirchcn -  !cvé! !iécsnek 
Richter und dér rat der stat zu Funifkirchcn.
Papíron, hátlapján ép zö!d színű papírfe!zetes zárópecsét. Wiener Stadt- und Landcsarchiv. Sammtungcn. 
Hauptarchiv. Urkundcn. Nr. 3089. Reg.: Qucücn zűr Gcschichte der Stadt Wien. Bd. !!/2. Nr. 3089. Lm!. Csánki 
!!: Lévé! Bécs városához. ..zöld viaszba nyomott szép pecsétté!." Bécs város üt. !445.! 2/6.

8. !445. jú!ius 3f. (des sampeztags vor Vincuta Petri). zu Funifkirchcn !evé! Bécsnck 
Richter und der rat der stat zu Funifkirchcn.
Zárópecsétte!. Wiener Stadt- und l andcsarchiv. Sammtungcn. Hauptarchiv. Urkundcn. Nr. 3!09. Reg.: Qucücn 
zűr Gcschichte der Stadt Wien. Bd. ü/2. Nr. 3 !09.

9. !507. június 2. (profesto sacratissimi corporis Christi). Ex Quinquc ecclesiis !evé! Bécsnck (tátin)
Pautus Zeke!. Richter. und dic gcschwomcn Bürger der Stadt Fünfkirchen címzett: dem Bürgcrmcistcr. Richter 
und gcschwomcn Ratsbürgcrn nach Wien.
Zárópecsétte!. Wiener Stadt- und Landcsarchiv. Sammtungcn. Hauptarchiv, Urkundcn. Nr. 5849. Reg.: Qucücn 
zűr Gcschichte der Stadt Wien. Bd. !!/2. Nr. 3849.

PÉCSVÁRAD (Baranya m )__________________________________________________________________ !6:4/3

Pécsvárad. H
6/rf.. pécsváradi apát !0 !5/38 ! 543 
c. /z.
!: (2) vár (erődített ko!ostoregyüttcs; E\GtT 2002. ! BAR!). nagybirtok központja (P()M 20!2. 279-280.)
!!: (2) hitc!cshc!v X!!!. sz. közepetó! (!-. ROMHÁNY! 2000. 5!.. ! ON ! 20!2. 280.)
!!!:(0)

' '  Urkundcn !-6353. sz. csak mikrofümen kutatható, rcgcsztaformában e!érhetö a Qucücn zűr Geschichte der 
Stadt Wien. Abt. !!. és a Findbche!f*3.!.!-es segédbiten, vatamint a monastenumon. 800!-tő! újszerzeményi, 
nagyformátumú ok!cve!ek. ehhez csak a Pindbchctf van és a monastertum. 900! -tő! vannak az ! 527-tö! kezdődő 
ok!eve!ek.
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!V: (3) excmpt bencés apátság. 2 p!éb. (Szt. Péter. Mindenszentek) ! 332/1337 /Pécs (baranyai tőesp.. pécsváradi 
kér.) (ORTVAY 243.. 232.. Muzö 2003. 374.. 33!.): tcmptom (Szt. Miklós) !238/!239 (Mnzo 2003. 327.) 
V :(!)bencésap. (Szűz Mária. Szt. Benedek) !0!3 !339/!543 (érseki cxemptio)(MREV !!!. !73. (CCLXXX!!!. 
sz.). ENCüL 2002. F. ROMHÁNY! 2000. 5!.. Mhzó 2003. 34.. 432.): kápolna (Krisztus Teste) !4!8 (MüZÖ 2003. 
209.): kápo!na (Szűz Mária) !428 (Muzö 2003. 432.. a Mindenszentek p!éb. tartozéka)
V!: (0) Kubinyi nem mutat ki pécsváradit (FONT 20!2. 280.)
V!!:(0)
V!B: (2) 3 irány: Pécs. Buda. Eszék ic!é (Font. 20!2. 280: 2 pont a 3 irányra)
!X: (2) hetivásár (hétfő) !259. !384 (W msz20!0. !428.. Zichy !V. 278.) cs (szerda) !0!5. !239(W htsz 20!0. 
!428.. FONT 20!2. 280. Az a!apító!evé!bcn szcrep!ö vasárnapi hetivásárró! nincs későbbi adat.)
X: (4) civitas (egyházi) !349-!464 (két saját ok!evc!ében is civitas) (FONT 20!2. 28!. 3 pontot ad)

CSÁNK!!!. 437. (vár). 463.. GYÖRGY !. 362.. KuBtNY! 200!a. 48. ( !6 pont). ENCKL 2002. 2BAR! (3: 
mezőváros) és !BAR! (vár). KÓFALV! 2003. KumNY! 2004a. 24. ( !6 pont). FONT 20!2 (!3 pont)

!46! (2). tátin

!. !46!. március 25. (in Annunc.)-birtokcscré!ő
Pécsvárad város bírája: Stephanus.... . esküdtjei és polgárai.
Hát!apra nyomott pecsétté!. DL !5339. (MKA NRA)/ 239 !3.

2. !46!. március 22. (a. Ramispatm.) birtokc!adó
!!át!apra nyomott pecsétté!. DL 44972. (Múz. törzsanyag. Véghc!y-gyüjt.)

/ ó / z w v / h á d a p r a  nyomott pecsét.

vrenerer.'

!358. máj. !0. Ke!en)en Ma: Gergely (KöfALV! 2003. 83.)

PERESXTEG (Sopron m.) 4:7/5 j

Percsztcg.!!
(sárvári urad.) !549: !3!7 !476 Kanizsai

c. /?.;
!:(0)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. !stván kindy) /Győr (soproni íocsp.) (vö. ORTVAY 320.. M! zó  2003. !95.): temptom (Szt. 
Mik!ós) !327 (Müzö 2003. 327. ORTVAY 80!. atapján)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (3) 5 irány: Babót. Ká!. Keresztár. Lózs. Sopron (GL-\S! R !929. térk.. KuB!\Y! !996a. !43.. !. kát. te!m.)
!X: (!) hetivásár (szerda) !4!3 (ZsO !V. 233.. W ttsz 20!0. !442.)
X:(0)
egyéb:
//-Oí/.. CSÁNK!!!!. 623-624.. ENGBL 2002. 3SN40 (3: fatu)

! 508 (!). !atin

!. !508. június !! . (in Penthecostes). Ex posscssionc Percstegh !cvé! Sopronnak
!udcx. iurati ac a!ii popu!i de possessionc Pcrestegh Cp. viris et dominis magistro eivium. iudici. iuratisquc 
nccnon a!iis civibus de posscssionc Suprun commorantibus. aniicis et vicinis nostris deüctis detur.
Papíron, szürke színű gyűrűs zárópccséttc!. DF 204966. (Sopron)/ 3623. Kiad.: Házi !!/6. 286-287. (23!. sz.)
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Podoüncc. SK

kirá!yi város: !4!2 !772 !engye! zátogban
c.p..
!: (!) várépítési engedéty {'erényi !mrének Podoün város!a!án be!ü! !409. ápr. !0. (ZsO B/2. 67!9.). A városnak
!4!2-ben erődítménye van (ZsO !!!. 2397.)
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szűz Mária) !233. !323 /Esztergom (szepesi prép.) (vő. OntVAY $6.. 304.. M tzó  2003.454.)
V :(0)
V!:(!)3(Ő(KU!!!NY! !97!. 76.)
V!i: (!) csizmadia céh !4!5 (ZsO V. 6., Sx.AOHCZKY !!. 297.. Céhkataszter!!. 269.)
V!!!: (2) 4 irány: Gnézdán át Lub!ó. Késmárk. Szepesbéta. Toporcon át Szepesó)á!u (!. kát. (c!m.)
!X: (3) 2 sokada!om (Szt. Kereszt !e!ta!á!ása: máj. 3. és !e!magaszta!ása: szept. !4.) !409 (mindkettőre vásáren- 
gedé!y: ZsO !!. 6923.. W) tsz 20!0. !444.)
X: (4) civitas (kirá!vi). oppidum !4!2 (ZsO !!!. 2897.) 
egyéb: vám !4 !2 (Z sO !ü . !939)
/roJ.. C sÁ \K t!. 253.. ENGKL 2002. !SZP29 (2: város)

!4!5-!526 (2). !atin. német (!.)

!. !4!5. január 2. (8. tagé des ersten merters Stephani). (kh. n.) céhszabátyzat
!ch richtcr Mathias Harrcr mit sampt rneynen geschwern purgerm dér stad Podo!n Oerhart Hinaus. Jurgc 
Rcychc!. Jocob Kürschncr. Newmerkters Mertin (záradékban: Mertin Ncwmerkter maga is csizmadia).
Hártyán. Higgöpecsétte!. D!. 43267. (Múz. törzsanyag. Jankovich-gyüjt.) Reg.: ZsO V. 6.

2. !526. jan u ár 2. (!!!. p. Circumcis.). Raptint ex Podoün !evé! Bántanak (kczességváüaiási ügy)
!udcx ac iurati civitatis Podoün. vicini ct amici vestre dominationis in omnibus -  címzett: Jamatis(!) viris 
dominis iudici ac iuratis civitatis Bartwa. vicinis nobis piurime ditcctis.
Papíron, zárópccséttc!. DE 218406. Bárttá/ 5473.

M ó;
! 3!8. jú!. ! 3. Matheus Koch iudex et Pau!us Scu!tctus civcs civ. Podoün. (Toporc. !. DE 258833.)

POXSEGAVÁR (Pozscga m.) 2 2 :W

Pozcga. HR
!227 eiőttig kirá!y, !227 ? Ugrin kaiocsai érsek. !263 !273 Mária királyné. majd kiráiv. !299-!30!u. 

Morosini. !3!0-ig? Erangepán. !3!0-!438/39 kindy (közben !4!6-ig Hrvojc kezén): !438/39 !444 Tamási 
(Vajdatl): !445-!300 Héder\ári (pozsegavári urad ). Dezsőd: !528 Szatatnoki Habcrdancz János; !536/37 török 
kézre kerü! (EKCUL 200! a. 25-27.. a török íog!a!áshoz ). M oA (A \t\ !997. 32 33.)
c. /A.
!: (2) vár (S/AMO !920. !2 0 !2 ! . .  ENCPt. 200!a. 25 27.). urada!mi központ, tartozékai vannak (CSÁNK! !!. 393.) 
!!: (2) megyei sedria (péntek) !42! !509 (CstJKOVtts !997. 382.)
!!!: (0) nincs adat
!V: (0) p!éb. (Szt. Pá!) !332 !446 Pécs (pozsegai tőcsp.) (ORtVAY 270 27!. Pozscgaszcntpétcrrc. a mai 
Kaptotra téves azonosítássá!. Mnzö 2003. 36!.)
V: (4) domonkos ko!. (Szűz Mária) !303 !326. terenccs ko!. (Szt. Demeter) (konv.) !250-es évek/! 384 
!533/!337. begina ko!. !533-!540k. (E. RoxtHÁNYt 2000. 53.. E \c t :t. 2002. Mt zo 2003. 64.). A pozsegai kápta- 
!ant a te!epü!éstö! északra Pozsegaszcntpéteren. a mai Kapto! tendetén nem számitjuk. (E. RoMHÁNYt 2000. 53.) 
Az ! 545-ös. !56! -es és !579-es török adóösszcirásban szerepe! a pozsegai Szcnt!é!ek-temp!oni egykori KHdjc. 
rétje és vízimalma (MOAÚAMX !997. !8 !-!82 .. 291.. 404.. 530.). Ez az intézmény tatán a beginako!ostorra!. 
esetleg egy ispotáüya! azonosítható, de erre sem adunk pontot.
V!:(2) H (ö(Kum\Y! !97!.76.)
VB: (0) nincs adat
V!!!: (6) Atvina. Csernek, Gara. Gothó. Nekcsc. Orbova. Pekrec. P!etemica. Pozsegaszentpéter. Szatatnok.
Vcükc. Vethi. (EN(Hit. 2002 és je!en!egi úthátózat alapján: vö. magna via E\(üO. 200!a. 27.)

PODOÜN (Szepcs m )___________________________________________________________________ )2:5/2
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!X: (3) ! hetivásár (szombat) !400 (Wmsz 2010. !439. cs 20!2. !33.). ! sokadatom !494 (Whtsz 20!2. !55. =
DL 1040)6. A vásárvám az !540-es török adóösszcirásban is dótordu!: Mo.\(AN!\ !997. ! !7.. vö. MoAÓANtN 
200!, !90..tcrk.)
X: (3)civitas ! 369-!306: oppidum ! 443 ! 320: város !363 (deOer)
egyéb: !363 (detter): pozsegai náhije. 337 hánc. vám !3H0-as évektö! (SÓLYOM !933. !48.): ugyanez összesítve: 
407+5! ház. ! !+2 maha!!c(MOAÓAN!N 200!. !65.)
/roJ..- CsÁNKt!!. 388.. 393. (vár). 397.. ENOHL 200!a. 25-27.. ENGHL 2002. !PG!2 (tekpütés). 6PG!2 (vár) 

!3 !8 (!). !atin

!. !5!8. február !9. (V!. p. diem Cincrum). Datis in Posegawar reeognitio. nyugtatvány 
Stephanus iudex. Simon PeüiBex. Brictius PcBifkx iurati de Posegawar.
Szöveg a!á nyomott három pecsétre!. DF 28533!. Stovensky národny archív. (Xay cs. ugróéi !t.. Krasznecz Lász- 
!ó e!enchusa szerint rendezett iratok)/ A 73. tetonium: vámház.

.ue/Tcrc/. ! biró. két esküdt: 3 pecsét van. tehát a tc!cpü!ésnck nincs saját pecsétje.

6/ró.'
!330 Bokodyn viüicus de Possagawar (X .!. 362. Smiéiktas !X. 330.)
!3!8. (cbr. !stván

a bcvaüó nem hc!yi!

PÖSTYÉN (Nyitra m.) 4:7M*

Pic^t'any. SK
/w-/..- (temetvenyi urad.) !348 !349: (ga!góci urad.) !433 (ENCEL 2002): üontpázmány nb. (Bényi ágbeü) Káz- 
mér ílai: !299 !309/!32! Csák Máté (FÜGÉD! !977. !79.): !498 Újkiki (ENííht. 2002) 
e. /A.-
!:(0)vár ! 263/! 299 !32!c. (! 309-ben em!ítikuto!jára. a harcokban c!pusztu!t. FÜGÉD! !977. !79. 226. sz.)
!L(0)

!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. !stván kirá!y) !332 /Esztergom (nyitrai később sasvári íoesp.) (OR!VAY 23. vö. EszKjkv 38.. 
4!.. MEZÓ 2003. !95. uo. 373. Pestzen-i Szt. Peter-pkbánia adata idevonatkoztatása va!ószinüt!cn.)
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 4 irány: Cscjtc. Ga!góc. Vágújhe!y. Verbó (!. kát. (c!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (2) viüa Peschan !! !2 (TELEK! V!/!. 239.): oppidum !324(ENGEL 2002) 
egyéb: CP !549: vám és rév !453
/wí/.. GYÓRLFY !V. 446.. E\GEL 2002. 2NY!6 (4: mezőváros)

!420/!430-!440/!430 (2). !atin

). !420-!440 (D. p. !.ucc ap ). !)atum in Pisezano tanúsitvány !óvásár!ásró! (pozsonyi po!gár veszi)
Nos iudex et iuratt" civitatis in Pistano címzett: Ydoneis viris dominis iuratis consuübus civitatis in Prespurk. 
dominis et amicis nostris tamosis dentur.
Papíron, zárópccsétte!. DF 243! 78. Pozsony/ 3! 34

2. !430-!450 (V. a. Nat. !oh. bapt.). Scripta in Piesczan tévé! Pozsonynak: tanúsitvány po!gártársuk 
ártata!nságáró!. akit bebörtönöztek.
!udcx et iurati necnon tota communitas de Pycssczan. amici vcstri in omnibus -  címzett: Prűd. et hon. viris iudici 
et iuratis de Pozonio. amicis corum prcdücctis presens pagina dentur.
Papíron, zárópecsét nyomává!. DF 243! 05. Pozsony/ 5037. A két iráskép nem egyező.

'  utána kihúzva: et íldciussorcs.
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PRÁXSMAR (Tart!au. Nagyprázsmár. Brassó vidéke)_____________________________________________ 9:6/6

Prejmer. RO ^
Aóv.. 1377- Brassó kerület
f./?..
!: (0) temptomvár
H :(0 )

m :(0)
!V: (!) exempt p!éb. (Szt. Kereszt) !240c. /Esztcrgom/Mi!kó (brassói dékánság) (Ortvay 63. és KO !!. ! !33. 
tévesen Kispráxsmárra! azonosítja: a pápai tizcd!ajstromban a szebeni prépostság a!att. KO !!. térk. nem tünteti 
(é!. de a barcasági szász kápt. tcrütctcrc esik. MBZÓ 2003. !83.. FAB)N)!. 733 73$..!!. 329 33!. 455. sz.. 
KAK(ZA(^SZAUÓ 20!0. 63!-632..cröditctték a !5 !6. sz.-ban. Exempt !389 GÁRDONY) !933. !65 !67. vö. 
pápai rczcr\áció !400: Mon. Vat. !/4.. 275.)
V:(0)
V !:(!) !0to(KUB)NY! !97!,76.)
V!!:(0)
V!!!: (4) 7 irány: Brassó. Kö!dvár. !!osszúta!u. !!!ycEdva. Sepsiszentgyörgy. Szentivánon át Torjavásárhety 
(Kézdivásárhc!y). TatrangomZajzonon át a Bodza-szoros íe!é (!. kát. fe!m.)
!X: (0) nincs adat
X:(3)oppidum !4 7 6 -!5 !3 (!-2 . sx.:(SxO!ü. !8!. = DL 22463.) 
egyéb: !377 szövetség Brassóval. !2 bareasági te!cpü!cs (UB Sieb. !!. 479.)

GYÖRGY !. 83!.. ENTZ !996.425-426.. FAB)N!!. 727-735.. ENGHL 2002. 8SZF20 (6: !á!u)

1476-4498(2), !atin

!. !476. május 28. (ÜL inter oct. Ascensionis Domini). Ex Prasmar -  kérókvé!
!udcx iuratiquc civcs opidi Prasmar vcstri (lde!es -  címzett: Magnif. d. !ohanni Pangracz de Dengeteg wayvodc 
parcium Transsüv. comitique Sicutomm ctc.. domino nostro graciosissimo.
Papíron, természetes szinü zárópecsét nyomává!. DL 45678. (Múz. törzsanyag. !898. év 42. sz.) UB Sieb. Vü. 
4 !!4 .(p . 9!.)

2. !498. november !0. (decima dic Nov). Datunt et actum anno die et !oeo quibus supra -  recognitiona!c 
!n noniinc Domini. Ámen. (Arenga.) Orta est qucdam controversia inter iudicem Nico!aum Bosbart. viüicum 
Gergers Lorcncz iuratosque civcs Grettus Kndris. Frctchys *! homas. Poppen Nic!os. C!csc Mertnus. Sporers 
Endris. Lwchc !acob. !)enge!s üannes. et ceteros et communitatem opidi Praszmar parte ex una. attera autem ex 
parte Schy!c Symon t. cuiusdam Schy!e C!osz super unó !ontc. qui ex tatebris terre prorumpit ac scaturit 
rivu!umque per fórum et p!athcam Gosmar diétám fundit. -  !n testimonium perpetuum presentes sunt ütterc 
exarate ae sigiüi dicti opidi Praszmar appensionc roboratc.
!. Eredeti. Függöpccsét töredékéve!. DF 247083. (Brassó)/ 260. de a pecsét Szász Nemzeti !cvé!tár!
2. XV!!!. századi egyszerű máso!at. DF 286733. Brassói Evangélikus Egyházközség Levéltára. Diptomatarii 
Josephi Franz Trausch 76. p. 6! 9-620.

a 2. ok!evé! nagyon érdekes, mert nem saját maguk adnak ki ok!eve!ct. mint Dés.

xrervejer. van iudex. van viüicus és 6 esküdt. ! 50!-ben a közösség egy nemesi házat vesz. me!y a !*y! családé 
vo!t. !!. Lajos megerősítése azza! a fé!tétc!!c!. hogy a házat újjá ke!! építeni. (CSALLNhR !930. 39.)

Aób;
!424 Márton (UB Sieb. !V. 2!2. Zs.-ná! a barcasági kü!döttek)
!435 Bercnhardus (UB Sieb. !V. 595.)

PR!Y!GYE(Nyitram.) !4:5/3

Pricvidza. SK
Aóv..' (bajmóci urad.) !430 !549 (ENG) L 2002): !289c.- Uontpázmány nb. (Bényi ágbeü) Kázmérfiak: !308- 
!32!e. Csák Máté: !32! király (FÜG).D! !977. !79-!80.): !498 Szapotyai (ENGBL 2002)

 ̂ Kizártam a másik Prázsmár nevű te!cpü!ést. Kisprázsmárt (Tart!au. Nagysinkszék. ma Toarda. RO) EN(Mi). 
2002. !5SZF!! (Nagysinkszék).
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!: (2) vár !289c. (Fücht)! )977. !79-)80. 227. sz.) birtokköxpont
M : (0 )

!!!: (0)
!V: (0) p)éb. (Szt. Bertalan) /Nyitra (nyitrai tocsp.) (ORTVAY térk.. de VAGNMR !896. 24. az !629-cs beosztásban 
már nem szerepe). FÜGKD) )938. 23. 2. j. szerint a középkorban sem tartozott Nyitrához. ENGHL 2002 is az esz
tergomi egyházmegyéhez számítja. Mt ZÓ 2003. 60.) esperes: György privigyei picbános !446 (Bajmóc ).: DF 
227348.)
V: (!) bencésap. (Szt. Kereszt) X!). sz./)400-!426c.. majd karmehta ko). )426-)326 (ENGtiL 2002. F. RoMHÁ- 
NY) 2000. 54.): tcmctökápo!na (Szűz Mária) !332. !4!5 (MtíZÖ 2003. 456.)
V!:(2)20ío(KumNY! !97).75.)
VB: (0)
V!B: (3) 5 irány: Bajmóc. )!and!ova. Körmöcbánya. Németpróna. Osz!ányon át Nagytapo)csány (!. kát. fc)m.) 
!X:(3) ! hetivásár (péntek) )5)8(W m sz20)0. !438., DL 68)68.. ezen kivü! nap né)kü)iadat: )383: FHJhRCD 
X/). 63.). ) sokada)om (Szt. Kereszt tc)magaszta)ása: szept. !4.) )4)9 (Whtsz 20)0. uo.. ZsO VB. ! !45.). !4)5 
(nap né)kü)? ZsO V. 437.)
X:(3)civitas )430: oppidum )4!5. )430-)5!8(ENG!:L 2002. THUíKtV!/!. 230.) 
egyéb: CP )549. vám )430
//-oí/..- ThLt Kt V!/L 230..GYÖRFHY )V. 447.. E\G)L2002. !5NY! )7 (3: mezőváros)

)459 )302 (2). !atin. német (!.)

!. !459. március. !9. (am Patmsontag) )evé) Pozsonynak: ne higgyenek a pecsétjük a)att kibocsátott tevéinek? 
Richtcr und rótt dér stat Privitz.
Zárópecséttc). DF 242630. Pozsony/ 4579

2. !502. március !8. (V). a D. Domine ne )ongc), Dátum Prividic )evé! Setmecbánvának. csoportos adósság. 
)udex. iurati civcs de Prividic -  címzett:
Helyenként tó!tos papíron, zárópecséttc). DF 267047. Sctmecbánya/ 7!.

PL'RBACH (Feketeváros. Sopron m )___________________________________________________________ 2:7/6

Purbach am Ncusied)er Sec. A
(óvári urad.) )440 )453: (kismartoni urad.) )5)5-)569 (ENGHL 2002): )270 Miskotc nb. Panyit: !272 

!292 Amotd Ma Miktós (FüGhD) !977. )80.): )366- Kanizsai (ExGHL 2002)
c. /A/
!:(0 )vár )270e. ) 292c. () 292-ben már nem emtitik. FÜGtiD) !977. !80. 228. sz.)
B:(0)
!B:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. Mik!ós) )4)8 /Győr (soproni íőcsp.) (vö. ()R! VAY 320.)
V: (0)
V!:(0)
VB: (0) szttbó céh )539 (SzÁDHGZKY B. 259.)
VB): (2) 3 irány: Kismarton. Nczsidcr. Ruszt ((iLASt R )929. térk.. KumNY) )996a. )43 ..!. kát. té!m.)
!X: (0) ttincs adat. de vásártartási jog )527 
X:(0)
egyéb: vám )4)9: a városta) és védművek csak !630-)634 között épültek.

CSÁNK) !B. 626.. E\G):t. 2002. )SN)3 (6: fa!u)

!434(2)

). ]!454. ápritis !3 e!ött) s. d., (kh. n.) -  !cvé) Sopronnak rcquisitoria 
Hainrcich SennfO richtcr zu Purbach.
Papíron, zárópecséttc). DF 204898. Sopron város (Dip)omatarium). 3536. Kiad. Házi

2. !454. áprüis !3. (sambeztag Paimarum). Gébén zu Purbach tévé! Sopronnak 
Hanrcich SennBt richtcr zu Purbach.
Papíron, zárópecséttc). DF 204899. Sopron város (Dip)omatarium). 3557. Kiad. Házi. A két darab irásképc 
megyezik.
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Rajcc. SK
/w/..- (rajcci urad ): (tictavai urad.) !474-!549 (ENGEL 2002): !277c.-t297 (?) üontpázmány nb. (Bényi ágbcti) 
Kázmértl (FÜGÉD! !977. !8!.): t 297-!32! Csák Máté: !32!-!392 kiráty: !392-!397 Serkei Dezső: t498 Sza- 
po!yai (ENGEL 2002) 
c.p..-
!: (!) vár !277/!299-!397 (FÜGÉD! !977. !8!. 230. sx., EN(!EL: Areh !. 398.). uradatmi központ, tartozékai van
nak (!393)(FEKETE NAGY !V. 76.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Lász!ó) !332. !368/Nyitra (trcncséni tocsp.) (MEZÓ 2003. 2!7.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 4 irány: Bettus. Németpróna. Vágbeszterce. Zsotna (!. kát. tetm.)
)X :(!) ! hetivásár (szombat) !420(ZsO VB. !650. WE!SZ 20!0. !447.)
X:(3)oppidum !397 !43! !488-!325 
egyéb: CP !549

FEKETE NAtiY 76. (vár). 90., ENGEL 2002. !! R33 (4: mezőváros). ! !TR33 (vár)

!4!4  !488(2). tatin

!. !4!4. május !3. -  átimak egy Tarnówban keit ok!evc!ct az egyik Podmaniczky kérésére 
Nos !ohanncs advoeatus ccterique iurati consutes
Átírás !4!4. DL 8442. (MKA NRA 422-!3.) Kiad.: /^ot/wtowrAv !. !2 (6. sz.) A ZsO-ban nem szerepet.

2. !488. augusztus !5. (V!.. in Asccnsionis Marié) ]kh. n.J nemes kérésére ok!evé! arrót. hogy joga van 
Studeneehez
Nos iudex iuratique eives totaque communitas civitatis Rageez
Papíron, szöveg atá nyomott zötd pecsét nyomávat. DL !942t. (MKA NRA 430-69.)

/Mfg/CKtct'.v. városkönyv.

RAKONOK (Körös m.) 8:6/3*

Rakovcc. HR
/urr.;(rakonokí urad.): !436-igA!bcni: !436-!46! Cittcí: t464 Frangepán: t469 !48! taki !uz: t486-!488 
Podjebrád Viktorin: !488/89-!504 Corvin: !303-!509 Frangepán Beatrix. !309-!324 Brandenburgi György.
!524 őszén Varasddat együtt átengedi Mária kirátynénak (!vÁNY) t934. 6t.): t493-!320 Pucsies (rész) (Sz.\H() 
!920. !00. pontattanabb birtok!ástörténcti adatokat hoz.) 
c. /z.-
!: (2) vár. itt. várkastéty t443- (SzAHO !920. !00.. i!t. !306: DL 3779! és DL 37794.. KOPPÁNY t999. 200- 
20!.). uradatmi központ (tartozékai vannak. 6 tátu: !306 DL uo.)
B:(0)
!!!:(0)
]V: (0) ptéb. (Szt. György) !334 !30!/Zágráb (kemtéki töesp.) (O m \ AY 739.. MEZŐ 2003. t06.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (2)4 irány: Csütörtökhety (Zctina). tvanics. Körös. Verbóc (L)PSZKY. ENCEL 2002. ('ORAHC !997. térk. L 
!..! .2 .)
!X:(!)hetivásár(vasámap) !393 (ZsO !.3028.)és t48! (WE!SZ 20!2. !30. = DL !0t066.)
X: (3) oppidum t493-!3!7  (ADAMÓEK-KA\!PU$ !976, !4., !7.. 23.. 34.. 89.. !306: DL 3779!. és 37794.) 
egyéb: vám. CP !495 (ADAMCEK-K.\MPU§ !976. !4 ): 92 Mist. CP !500k. (uo. !7 ): ! !5+2 (üst: CP !307 (uo.
23.): 23+22+34+9+2+43+20 = !53 füst: CP !3t2 (uo. 49 ): Stephani üumzky: 33 (tenetur fumos 8. retináit pro 
sattarioj + retictcGrcgorii Puchyez 26. összesen 6! tűst (mindösszesen 69): CP t3!2(uo . 3!.): 75 !ust + 
supcríor provincia: 22 - viüicatus Anthonii 8 tűst  ̂ptebani 6 tust: CP !5!3 (uo. 34.): supenor provincia !9 + 
Homxky iudicis nobitium 28 ^ ptebani 6 + reücte Pwchvch !8  ̂oppidum 66. összesen t37 tűst: CP !5!7 (uo.

RAJKC (Trcncsén ni.)_____________________________________________________________________7:6/4
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89.): Pucsics Mátyásé 26 (üst + özv. Pucsics Györgynéé 26 (üst + oppidum 70 (üst + superior provincia 3! (üst + 
plébános 3 (üst.

CsÁNK! 1893. 4-3.. Com. Cris. 200.. ENGKL 2002. (KÖ40 (3: mezőváros)

1488-1511 (2). !atin

!. (488. október !8. (Lucc cv.). [kh. n.]- zálog
Paulus iudex opidi Rakonok ccteriquc cives eiusdem opidi Rakonok -  tanúk: coram Nicolao Jacusicz. Pctro 
Karlicz. Ambrosio Pripcicz. Andrea Belecz. Bartholomeo Mazthnicz. domino Luca prebendario. Pctro clcrico de 
Nouak cctcrisque probis et honcstis personis.
Papiron. szöveg alá nyomott pecséttel. DF 279513. Zágráb. Arhiv Hrvatskc. Draskovics cs. It. 63-51. Hátlapon 
(egykorú?): Littcrc providi Thome de Rakonok.

2. !5 ! !. augusztus 8. (VI a. Laurencii 1.5.11). in eodem Rakonok -  missziüs
Univcrsitascivium opidi Rakonok humili servitores vestre illustrissimc dominacionis (aláírás) [Brandenburgi 
György) (i!l. princ.).^
Papiron. szöveg alá nyomott pecsét nyomával és a (eltuggcszésérc szolgáló bevágatokkal. Hátlapon: Civium in 
Rakonok conccrtatiorum cuiuspiam recitatoria ac pro defensione supplicatoria. A papir hátoldalán vízjel: körben 
kétkarú mérleg. DF 267721. Nümbcrg, Staatsarchiv Nümberg. Brandenburgcr Arch. 1223/1.

/br/HíM /cgveA:. ne:n dönthető el bizonyosan, hogy a két oklevél ugyanazon kéz irása-e; az A és S betűk írásképc 
egyező. A záloglevél (1.) gondosabb külalakú. A két pecsét egyező, de a (elvételeken rajzuk nem vehető ki. 
Szöveg alá nyomott pecsét: 1.. 2.

Awn-frt'/. a két oklevél alapján a városi tanács szervezetéről semmit nem tudunk meg. Az 151! -ben szereplő 
Lőrinc deák mint városi polgár lehetséges, hogy a város jegyzője.

/úró;
1488 Péter (1.)

A záloglevél (1.) a magas ár. a kikötések, és az évente 1 forinttal csökkenő zálogösszeg említése és a hét tanú 
miatt különös, elképzelhető, hogy valamilyen bújtatott adásvételi ügyről van szó. A leírásból jó! látszik, hogy az 
ügy irásbatoglalása utólagos, azaz a városi testület szerepe itt a hitelcshelyhez hasonlít. A vevő rangja 
(circumspectus et providus) szokatlan, ráadásul a hátlapon csak providusnak nevezik.
A (Öldesúrnak irt levél (2.) kötetlenebb (ormájú. inkább tudósit mint intézkedést kér. de a tanúk vallomásának 
leírása olyan mint egy vizsgálati jelentésnél. (Elképzelhető, hogy a levél előzménye egy Brandenburgitól 
Rakonokhoz írt vizsgálati (clszólitás.) A tbldesúri uradalmi tiszttartó nem szerepel a kivizsgálásnál (= a város 
mint cn-ba.f Mer;; maga intézte cl a vizsgálatot?). A helyszín: Lőrinc deák háza olyan, mint egy köz
pont. ahol a szintén a rakonoki uradalom birtoktestéhez tartozó. 10 km-rc tekvö Vcrbovc egy prédiális nemese 
meg egy mezővárosi polgára is megfordul, ráadásul a kb. 20 km-rc (ekvö Kőrösről is átjön egy borbély szakádat 
nyírni.

RÉCSE (Ratzcnsdort* Pozsony m.)_____________________________________________________________ 4:7/5

Bratislava Raca. SK
/úr;..- (dévényi urad., (ele rész) 1414-1349: 1332-1399 Uszori (fele rész). 1376 királyné: 1332 1533 Csődéi 
(fele rész): 1549 Farkas ((ele rész): 1498 Csődéi és Szcntgyörgyi
c.
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
IV: (0) pléb. (Szt. Fülöp és Jakab) 1342-1404 /Esztergom (pozsonyi prép.) (Mt zo  2003. 87.)
V: (0)
VI: (0)
V!!:(0)
Vili: (2) 3 irány: Cseklész. Pozsony. Szcntgyörgy (1. kát. (cím.)
IX: (1) 1 hetivásár (napja nem ismert) 1332. 1419 (Wmsz 2010. 1440.. ZsOVH.86.)

^  A címzés a (elvételen nem látszik, csak a levél elején van megszólítás.
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X: (!) oppidum !464 
egyéb: CP !349; vám !464
ó-oJ..- HÁZ) 2000. 433-437.. EN(it:t. 2002. !P09 (5: ía!u: Rechendorf. Reckcndorf néven is)

!3 !9 (!). német (!.)

!. !5!9. május 6. -  tévé! Pozsonynak, adósságügy 
Szöveg atá nyomott pecsétté!. DF 243442. Pozsony/ 3398

RÉKAS(Tcmcs m.)__________________________________________________________________________ 7:6/4

Reca$. RO
/u;v..- !320k.-!339 kirá!y: !359-!443 Rékasi: !443-!3!3 Csornai (rész): !443-!489 Bizerei (rész): !489-!323 
Haraszti: !470 !489 dobozi D()ci (rész): !3!3 Fügedi (rész) 
c.
!: (!) casteüum !443 és oíHciáüs (Koppány !999. 20!.. a későbbi török erősség), tartozékokai vannak (CsÁNKt 
B.20.)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (?) !442/Csanád (temesi főcsp.) vö. ()Rt VAY térk. A tizedtajstromban nem szerepe!, pontosbb !oka- 
üzídása nem tehetséges.
V:(0)
V!: (0)
VB: (0)
VB!:(2)(KumNY)2000. 82.)
!X: (!) hetivásár (!369)(vö. ENGHt. !996, !!3.. E \(üL2002)
X: (3) oppidum !470-!3!2: város !334 (deOer)
egyéb: vám (CsA\m !!. !9.). !354 (detter): temesvári náhije. 200 háne (!334)
/wr/.. CsÁ\K! !!. !9 20.. KbütNY! 2000. 82.. E\(íhL 2002. !TS24 (4: mezőváros)

!493(!). !atin

!. !493. júüus 7. (D. inter oct. Visit). Dátum in Rekas -  adósságügy
\lichac! Léke ac universi Mdeiussores de Rekas cimzés: Nobüibus Nicoiao ac Michaeü Lázár^nccnon Batasco 
de Karanscbes. dominis ae amicis sincere honorandis.
Papíron, záró gyürűspecséttc!. DL !08033. (Sombory es. !.. a !)L 63386/a je!zeten Őrzik.) 

xrcn-ert-f. biró(?) és kezesek. Nem városi oktevé! (de bennehagvjuk).

RETTEG (RcttcndorL Rcttencek. Bc!sö-Szo!nok m.)______________________________________________ 5:7/4

Reteag (Petru Rare$). RO
(csiesói urad ): !32! !387 kirá!y: !387 !467 Losonci Dczöfi: !467 !480szerdahe!yi !mretl. !480k. !339 

mo!dvai vajdák 
c. f  ..
!:
!!:
!!!:
!V: (0) p!éb. !333- /Erdé!y (szotnoki !öesp.) (EO B. ! !33.. térk.. F .\B !\t!. 38!.. B. 239. 360. sz.)
V:
V!:
VB:
V!B: (3) 3 irány: Árpástón (rév) át Szék tc!é. Csicsón át Naszód. Dés. Magyar!ápos. ()!áh!áposon át Máramaros 
te!é (!. kát. !c!m.)
!X:
X: (2) oppidum !403 !487 (ENUt L 2002). oppidum !484 (!)!. 629!9.)

Miktós !494-bcn bíró és kapitány. \lihá!y !493-ban. ekkor esküdt. L. Karánscbesné!.
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egyéb: vám !403 !487 (p!. !427: UB Sieb. !V. !999.)
/roí/..- ENTZ !994. !43.. F.\H!N!!. $8!-382.. ENGEL 2002. 2BSZ4 (4: mezőváros)

!469(!),!atin

!. !469. január 26. (in erastino eonversionis Pau!i). Datis in Rcttegh - !evé! Besztercéhez
címzett: Cp. ct prov. viris iudici, iuratis ceterisque civibus de Bistricia. dominis ct amicis nobis ditectis ac
honorandis !udcx cetcriquc iurati in opido Rcttegh commorantcs vestri in omnibus.
Papiron. zárópecsétte!. DE 2473! 3. Arhiveie Statu!ui Ciuj, Beszterce város !evé!tára. Beszterce város tanácsa. 
Tanácsi iratok. ok!cvc!ck 80.) iü. A 629-es modern jelzet! Bcrger !893. 38. 20!. sz.. !986 !. 64.. 20!. sz. január 
20-i dátumma!. Kiad.: UB Sieb. V!. 3672.

ROHONC (Rcchnitz. Vas m.)_________________________________________________________________ ' H$/3

Rechnitz. A
/ur/.. (rohonci urad.) !370 !490: (sza!ónaki urad.) !490 !549 (ENGEL 2002): !289-!29! A!bert osztrák herceg: 
!29! kirá!y: !329 X!V. sz. Kőszegi (FÜGÉD! !977. !82 !83.): !440-igGarai: !440-!478 osztrák zátogban: 
]47g - 149! Morgcnwcrdcr Jakab: !49! !498 u. Baumkirchncr Vi!mos és György: !3!7 berzcncei Bornemissza 
János (KOPPÁNY !999. 203.. ENGEL 2002)
C./A.'
!: (!) vár !279/!288-: várkasté!y !270k.-(FÜGÉD! !977. !82-!83. 233. sz.. KOPPÁNY !999. 203.): tartozékát 
vannak (CSÁNK!!!. 7!9.)
!!:(0)
!!!: (0)
!V: (2) v!sz. már a !6. sz. c!ején kü!ön tizedkörzet. p!éb. (Szt. Kataün) !484 /(íyőr (vö. ORTVAY 323.. BEDY 
!938.246.. MEZŐ 2003. !66.)
V:(0)
V!:(2) !3 !ő(KumNY! !97!.75.)
VB: (0)
V!B: (3) 6 irány: Kőszeg. Monyorókerék. Schütz. Sza!ónak. Szombathely. Vcrcsvár (GLASER !929. térk.. 
Kt'UtNY! !989. 329..!. kát. !é!m.)
!X:(0)
X:(3)civitas(magán) !348-!405. oppidum !405 !3!6 
egyéb: vám

CSÁNK!!!. 7!8 7!9. (vár). 727.. KuotNY) !989. 328.. KOPPÁNY !999. 203.. ENGEL 2002. ! V S !! (3: me
zőváros)

!4!9-!429(3). német (!-3 .)

!. !4!9. ápritis 27. (ptlncztag noch sand Jorgen). Gébén zw Rechnicz !cvé! Sopronnak
Nic!os Sncydcr richter zw Rechnicz sy!a asende! purger -  címzett: Dcm érben weyssen dem purgermaiser. dem
richtcr und auch dem ganczcn rat zw Odcnwurch schoü der prycff.
Papiron. zárópecsétte!. DF 202!60. (Sopron)/ 526. Kiad. Házi

2. !427. szeptember 9. (eritag nach unser !yben !rawn tag). Gében zw Rechnicz !cvé! Sopronnak 
Richtcr und der rat zw Rechnicz címzett: Sopron
Papiron. zárópecsét töredékéivé!. DF 202373. (Sopron)/ 739. Kiad. Házi.

3. !429. október !6. Rohonc Sopron kérésére köz!i a bordézsmaszedés náluk szokásos módját.
!ch Jákob Fteischackcr diezeit richtcr und der gancz rat dcs erberen marckcs zw Rcchnitz
mit unserm au!gcdruck(t)en marckcs insigc!.
Papiron. szöveg a!á nyomott szürke színű töredékes pecsétjévé!. DF 204832. Körirata nem otvasható. pecsétkép: 
két kis torony között kü!ön áüó nagy torony. Jobbo!da!i torony íe!ctt !c!ho!d. ba!o!da!i !é!ctt ötágú csiüag. (a 
te!epü!és mai címerévé! megegyezik a pecsétkép) (Sopron dip! ) Kiad. Házi B 6. 88 (99. sz.)
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ROJCSA(Körös m.)__________________________________________________________________________ !!:/4

Roviséc. HR
A///..- i 353 -i 393 kiráiy(né): i393-!3!7  szcrdahciyi Dersfi

!: (0) vár (Tapaiócon: SzAUO !920. !0 i-!02 .: erőd: KOPPÁNY !999: nem szerepei)
B: (2) districtus központja (prédiáiis szék) 
i!i:(0)
!V: (0) piéb. (Szentháromság) Í334-Í5Í3  /Zágráb (kamarcai tocsp.. aisó kér.) (ORTVAY 758.. M tzó  2003. 489.) 
V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
Vüi: (3) 5 irány: Jákószerdaheiy. Körös. Óváron át Kapronca. Sziscsanon át Csázma. Verbóc (i.)PSZKY. ENOEL 
2002. ÓORAHC !997. térk .!. 2.. ii. 2.)
!X: (3) hetivásár (kedd) i330(Wti!SZ20i2. !30. = DL Í0Í903.). !402(ZsOÜ !432.). !48i (W msz2012.uo. = 
DL Í06944.): sokadaiom (Szentháromság vasárnapja) i458(W !tsz20!2 . !30. = DL !$2$0.)
X: (3) viiia !350 (DL Í0Í903.). eivitas (kiráiyi) Í380. oppidum !398 i$20 (!507-töi: AowtCt K KAMPU$ Í976.
27.. 59.)
egyéb: CP !507 (ADAM(EK-KAMPU§ !976. 27.): 20-5 tust; CP !5i3 (no. 39 ): összesen 44 (üst. vám 
/roJ.. CsÁNK! !893. Com. Cris. !22.. ENOEL 2002. i KÖ!0 (4: mezőváros: Ricsc néven is)

!403-!454 (3). iatin

!. !403. ápriiis 20. (Vi. p. Georgii). Dátum in diéta Royche adásvéte! (íöid)
Eiya f. iohannis iudex. iurati cctcrquc civcs scu hospitcs de Roycha megerősítés: s. nostrum.
Hártyán, (uggöpecséttci. DF 2!8626. (HDA)/ !3i (két !)F számon: i)F 2 i 8626: pontos dátum néiküi. és DF 
277900. Az eiőbbi a jobb (btó.)

2. (429. ápriiis 27. (!V. p. Gervasii). Dátum Royche - köiesön (három esküdttöi)
Nos Thomas f. Brictii ac Bentardus et Anthonius (liii Gregorii dicti Dugychych civcs de Roycha tnegerösités: 
sigtiio ipsius iohannis comitis terrestris (azaz a köicsönvcvöévei) fccimus consignari.
A szöveg után más kézzei toiytatóiagosan: iteni scquenti die datc iitterc iidem acceperunt a nobis ad soiucioncm 
termini predicti sub codcm obiigationc dccem marcas denariorum novorum simiiiter nontinc mutui. Dátum, ut 
supra. Papíron, hátiapra nyomott pecsétté!. DL 99628. (Károiyi cs.)/ MiSC 20

3. (454. május 3!. (Vi. p. Asccnsionis). Dátum Royche a város adománya
Pctrus f. Pauii Kerznaricz dicti iudex iuratiquc et universi civcs seu hospitcs de Roycha megerősítés: innovati 
et autentici sigiiii nostri.
Függöpecséttci. DF 23!342. (Horvát Akad.)/ !2 55.

RÓZSAHEGY (Roscnbcrg; Liptó m.) 9:6/4

Ru2omberok. SK
/ur/.. (iikavai urad.) Í469-Í549: i3!8 !390kirít!yi (áiu: !498(-!507) Corvin János
c./^..
!: ( i ) binokközpont. kastéiy !397-i399-töi (Kot'PÁNY Í999. 204.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) piéb. (Szt. András) !47i (S/! \!-ivÁNY. i28 .)/Esztergom (zóiyomi tocsp.. iiptói kér.) (ORTVAY 48-49. 
iiptöi tocsp.. de vö. EszKjkv bev. 38.. 4i . a zóiyotni (öcsp. része. MüZÖ 2003. 39.. 396. Szaniszió): tempiom 
(Szt. Zsótla) !397. !399 (Mi / o  2003.497.) (A piéb. !629-ben exempt. közvetien az esztergomi érsek vizitáihat- 
ja: GÁRDONY! !933. !80.)OR!VAY49: i3!8-tóiadatoit.
V:(0)
V!:(0)
VB: (0) Ambrosius kápián. a krakkói egyetem baccaiaureusa ( i. sz.)
VB!: (3) 6 irány: Aisókubin. Besztercebánya. Liptószcntmikiós. Németiipcse. Szucsány. Turány (!. kát. (éim.) 
!X :(!) i hetivásár !3i8(vásárcngcdé!y: W h!sz20!0. !437.)
X:(4)civitas !39!:oppidum !406. !407(T!L!.K!Vi.'!.286 287.):civitas(kirá!yi) !42! !46! 
egyéb: CP !349:vám !307(DL !0509!.):kiváitság i340(TEt.!K!V!/i.286.)
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/t-íx/.. Tn.LK) V!/!. 286-287.. GYÖRPPY !V. 9!.. ENGHL 2002. !5LP! (4: mezőváros; Rosenberg)

!4 9 ! - !5 ü  (2). tatin

!. !49!. s. d. -  tevét Sctmccbányának. !ct!ebbezctt végrendeteti ügy. Ptébános mint közjegyző emtitése! 
Zárópccséttet. DE 267018. Sctmecbánya/ 27. második fényképé: DE 286832.

2. ! 5 ! !. ápriüs 20. -  tevét Setmccbányának. tet matomma! kapcsotatos ügy 
Zárópccséttet. t)P 233325. Sctmecbánya/ 2 632

ROZSNYÓ (Gömör m.) !8:4/4

RoMava. SK

6/rí.; t29! 4 549 esztergomi érsek
c.p..-
!: (2) urad. központ (WPNZKL !880.95. ENGLL 2002). erődítmény t444-t439 (CsÁNK)!. !27.. KOPPÁNY t999.
205.)
ü :(0 )
ttt: ( t)  érseki kamara (KoLLMANN 2003. t06. WPN/i t. t880, 35! 352. atapján.)
!V: (!) ptéb. (Szűz Mária) !332/37 /Esztergom (gömört foesp.) (ORTVAY 47.. MPZÓ 2003. 457.. !629-bcn 
exempt: ()Rt v.\Y 47.. GÁRDONY) !933. !80. Az exemptio kérdésére résztetcscn: KoLLMANN 2003. 80 83.
V: (2) ispotály (KOLLMANN 2003. !06. DE 286515. Mohács utáni adat atapján.)
V!:(2) !61ö(KumNY) t97!.75.)
Vü: (!) szűcs ( t520: DE 229630. adat mesterre Kot.LMANN 2003. t03.)
V!!!: (4) 7 irány: Csctnck. Dobsina. tgtó. Wagendrüsszet (Mcrény). Krasznahorkán át Szomotnok. Petsőc. t orna 
(!. kát. tétm.; Kottmann 2003. t08. szintén 4 pontot ad)
tX: ( t ) ! hetivásár (szombat) t425 (Zs() Xü. 640. = DL t !678.). !430 (Wt tsz 20t0. t433.. !)L t6753.)
X: (4) civitas (egyházi) !330-!4!4. oppidum t423. t496 (ZsO X. 833.. WPNZH. t880. 95. 6. j.. KOLLMANN 
2003. 74.). a hét tetsö-magyarországi bányaváros tagja. 6. hetyen (WPN/):). t880. 99.)
egyéb: A város kiváltságaira áttatában: KoLLMANN 2003. 73-84. (országos vámmentesség, bíráskodási kiváltsá
gok)
űYx/.. CsÁNK)!. t27.. !28.. GYöRPPY tt. 54!-543.. WiíN/.PL !880. 93 97., ENCLL 2002. tGM8 (4: mezőváros: 
Rozsnyóbánya néven is). Kot.LMANN 2003. 72-t08. (!7  pont), Kt tüNYt 20(Ma. 24.

1447 ! 52! (6). tatin. német (! 4.. 6.)

t. !447. december 3. (am sonntag adv.). Dátum in Roscnaw etisnterxény. Ennek tetjes szövege:
Richter und gcswom dér stad Roscnuaw bekennen. das Petats Kramcr unser stad mitwoncr gcmechtiget hot den 
érben Augustinen von Kczmcrg ezusoden durch recht und tm recht ! ttl. yn gotd ezu dem vorsichtigcn Lorencz 
Hecht auch auss dem Kezmerg dic ezu grossen gewishcit gébén wir ym so guenug. !)atum in Roscnaw am 
sonntag adv anno ctc. LXVÜo.
Papíron, szöveg atá nyomott pecsétté). DE 28! 488. Késmárk/ 73.

2. !4SH. december !5. (Dér gegeben ist am montag nach Lucie). jkh. n.) ctismervény
Wir richter. bergmayster wunnd gesworenn purger zeu Rosnaw in unserenn gesessen rat megerősítés: 
unsercn stadt ingesig!.
Papíron, szöveg atá nyomott pecsétté). DE 2 7 t2 ! !. Kassa. Go!t. Schwarzcnbach./ !8t !2.

3. !496. január 26. (Dátum amdinstag nach PautsZietf...). [kh. n ] -  ctismervény
!ch t !ans Lanng dér zcit unnd weitt richter zu Roscnaw megerösités: mit dér erbem stat Roscnaw in sigt. 
üitetcsitctt átírás !347. május 2-án. DE 268833. Selmecbánya, tőkamaragrófi hiv7 2647 !3.

4. !503. áprdis 20. (im donnrstag vor Georgii), Gegeben zu Rosznaw tevét Schnccbányához. adósságügy 
Richter unnd purger dér stad Rosnaw címzett: Dem namhaftigen wotwayzenn herm richter und purger dér stad 
Schcmbnitcz unBerenn bsundem gutten trwndenn und herren.
Papiron. papirtétzetes zárópccséttet. Az atáírás atatt hatra téjjet !e!c!é vizje!: kétkarú mérteg, a tetején kereszt.
DE 286926. és DE 26709!. (A második fet vétet a jobb.) Sctmecbánya/ ! ! !9: U ! )44 / ! !3.
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5. !520. október 22. (!!. p. Uncedim miüium virg). (kh. n.] kezcsségvá!!a!ás
Nos index ct iurati civitatis Rosnaviensis; iudex; iurati tnegerősités: sigiüum nostrum est subappensum(!). 
Papíron, szöveg a!á nyomott papirtetzetes pecsétté!. D! 229630. Hpetjes.  ̂ !032.

6. !52!. augusztus 9. (am freytag vor Tyburcii). Gégében zeu Rosenaw tevét Kassának; adósságügy;
Riehter und gcschwomc bürger címzett: Zeu handem dem ersam weyBen hemi riehter und bürger dér statt 
Kaseh yrem gönstigen herm und frundem -  megerősítés: mit unserem gewöntichem sigt.
Papíron, papirtetzetes zárópecséttet. DF 27! 692. Kassa. Suppt. Hatag./ 386. Az 5. és 6. irásképc a nyetv ettcnérc 
azonos.

ó/rő.
!4t8. febr. Jakab (Z sO V !.! 69.)
!48!. máj. Mik!ós(DF 286534.. KdLt.MANN 2003. 80-8!.)
!496.jan. HansLang(3.)

HUSXKA (Göncruszka; Abaúj m.)______________________________________________________________ 3:7/6

Göncruszka. !!
6/r/..- !22! !403 Ruszkai. !403-! 498-! 552 Komis(Ko!ndai. Éti. Ruszkai)
c-.
! :(0)
ü:(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szűz Mária) ! 332/35 /Eger (újvári toesp.. kassai kér.) (ORTVAY !65.. M! ző  2003.423.)
V: ()) pá!os ko!. (Szt. Kataün) !338-!544e. (F. ROMHÁNY! 2000. 28.. 56.. M tzö  2003. !64.. GuzstK 2003. 2!3.
23. sz.)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (2) 3 irány: Gönc. Hejce. Vizsoty (!. kát. !c!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: CP !553
/roí/. CSÁNK! !. 2! 6.. GYÖRGY !. !36 . (KuBiNY! !996b nem szerepe!). ENGüL 2002. 3AJ74 (6: !a!u)

!524(!). !atin

!. !524. s. d. -  !cvé! Bárttahoz
Nos iudex de Ruzka ac a!ii civcs de eadem ... Dátum ex Rwzka anno Domini... Nos iudex de Rwzka ac atiis 
civibus(!) de eodcm(!).
Zárópccséttc!. DF 2! 8285. Bártüt/ 5350.

SAJÓSXENTPÉTER (Borsod m ) !9:4/3

Sajószcntpéter.!!
6/r/.. (diósgyőri urad. majd dédcsi urad.); !438-ig kirá!y; !438 e!adományozása (DL !3!5!. BÁCSKA! !965.
!9/4. j ): !438-! 526 Pátóei; !549 Perényi
e. /A. /r! c/fé/'ő.v e//í'/?őrí* A'/zórnv/ nT/e//; //íp t'/ew Á t'J
!:(0)
!!: (3) megyei sedria (csütörtök) !369-!46! (CSTKO\HS !997. 38!.). !4!2 nov. nádori közgyüiés a te!epü!és 
me!!ett(ZsO !!!. 29!4.)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mik!ós!) !304 /Eger (borsodi !őesp.. tc!sö kér.) (ORTVAY !7!.. !4!2: ZsO !!!. 29!4.. M!ZÓ 
2003. 329.. 376.)
V:(0)
V!: (0)
V!!:(0)
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V!!!: (4) 7 irány: Dédcs. Edetény. Miskotc. Pe!söc. Putnok. Rudabánya, Sajókaza (Kun)NY) !999b. !5 7 .,!. kát. 
té!m.)
!X:(4) ! hetivásár(kedd) !293, !4 !4 (D L 90753., W) tsz20 t0 . !43!..ZsO !V . !759.).2 sokadatom(Szt. Gcr- 
gety: márc. !2.. Szt. Mik!ós: dec. 6.) !446 (vásárcngcdé!y: KU)MNY) !999b. 5!2. 44.j.. W )tsz 20t0. !4 3 !)  
X:(4)civitas(kirá!yi) t409. oppidum !4!2, t425-!549: többször emtitikoppidumnak(KuB)NY) !999b, 5!7.
!4!2: nádori közgyútés atkatmávat. p!. ZsO !!!. 2898-9.. 290!-5.) 
egyéb: CP !549: vám

CSÁNK)!. !67.. GYÖRhhY !. 807. TóiH t994(!8  pont). KutMNY) t996b. 5!7. (!9  pont). ENGHL 2002.
! BS!)!8 (3: mezőváros. Szentpéter néven is). KUBtNY) 2004a. 24.

! 458-! 520 (3). !atin

!. !458. január 3!. (!!!. a. Purif. Marié). Ex Zenthpetcr ingat!an!orga!mi (szö)őrész)
Nos Andreas Eaeza iudex eivitatis. tohannes Pinther. Pau!us !anes. Pau!us Daneo. Georgius Bedey. !ohannes 
Litteratus. !)cdcr" et Gregorius Camitex iurati cives eivitatis Sayozcnthpeter megerösités: sigiüo eivitatis 
nostre consignatas.
Papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 268557; Úsz cs./ 226 !.

2. !520. március 9. (ad íeriam V!. a. (estim sancti (iregory papé a quo tamen ipse cmit. ncmini áttéri séd 
personatiter itti rés dabit. cuius eerit propria. anno...). Dátum in opido ubi supra -  !cvé! Bántanak, biró eüsmcri 
egy potgánárs csatását hordóvá! kapcsotatban
Nos !ohannes Nyro iudex de Sayozcnthpeter ceterique eives ac iurati ciusdcm opidi.
A pecsét hetyén: Ne autem mirentur vestre probitates ütteras sic minori sigiüo roboratas. quia iudex opidi 
coactus fűit ire antc hoc tempus ad dominum magnitlcum dominum terreum. qui iudex sigiüuni opidi iüius tenet 
inctusum. -  A biró távot van. amikor pccsétetik az oktevetet.
Zárópecsétte!. DF 2! 785!. Bánta/ 4926.

3. !520. március !2. (in testo divi Gregory ). Datis in opido Sayozcnthpeter tevét Bántanak 
!udcx iuratiquc cives opidi eiusdem.
Zárópccséttct. DF 2! 7854. Bántam 4929.

SÁROS (Nagysáros; Sáros m.) ! 2:5/-T

Vct'ky SariS. SK
/u/v.. (sárosi urad ); !3!2-!439 kiráty; !439-!483 terebesi Pcrényi; !483-!492 Cor\in János; !493-!497 Sza- 
potyai. t498 kiráty. !5 !9 -t550  Pcrényi
c.
!:(2)vár t242/!26!-(KLB)NY) !9 9 ! .2 !3 .2 2 ! .3 8 .j .,  FÜGLD) !977. t77. 220. sz.). binokközpont 
!!: (2) megyei sedria (héttő. !459 csütönök) t329 t524 (CsUKOVtrs !997. 382.)
!!!:(0)
tV: (!) ptéb. (Szt. Jakab) (M)izo 2003, t48.)/Eger (exempt: köz\ct!cnü! a püspök atá tartozik: t272. okt. 2!.
F)U):R CD Xt. 4!! .. vö. G.\R)X)NY) t933. t74. OR1VAY 208. Wagner: Dipt. Scepus. !780, p. 460.: exempt 
V: (!) vithetmita kot. (Szt. Szanisztó) !256c. !274. majd ágostonos ko!. !274- !528 (ORTVAY 795.. ENGhL 
2002. F. ROMHANY) 2000. 57.. MhZó 2003.395-396.)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!t: (2)4 irány: Bánta. Epetjes. Kisszeben. Szepesváratja (!. kát. tetm.)
!X :(!) hetivásár (csütönök) !323. t393. !4!7. !425(Wt:)SZ 20!0. !440.. [425: ZsO XB. !239. = 27t764.) 
X:(3)civitas(kirátyi) !3!4-. oppidum !439-!524 
egyéb: CP t550

CSÁNK)!. 283. (vár). 287.. EMihL 2002. 2SS4! (4: mezőváros) tSS4t (vár)

!42!-!448(5). tatin

!. !42!. jútius 2. (in Visit. Marié), [kh. n.] tanúsítvány
!udcx. iurati ccterique cives eivitatis Sarus megerösités: sigitto eivitatis.
Papíron, szöveg atá nyomott pecsétté!. DF 2!2776. (Bánta)/ 95. ZsO

" Etötte kihúzva: A Beder atak is javítva vatamirőt.
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2. !436. ápriüs !2. (Acta sunt hec proxima tcria quinta post testűm Rcsurrectionis Domini). [k.h. n ] -  egyezség 
!n nominc Domini Ámen megerősítés: nostrarum eommunitatum subapprcssionc sigtüorum.
Papíron, szöveg aiá nyomott két pecsétté!. DF 22863!. Eperjes/ !73. (vatt-e terüieti közük? hite!eshe!vpót!ás?)

3. !436. ápriüs !2. (Acta sunt hec proxima téria quinta post testűm Rcsurrectionis Domini). [k.h. n.[ - egyezség 
!n nominc Domini Ámen. [Ugyanaz a szöveg, de az c!cjc meg a vége kissé chérö.)
üinc est. quod nos iudex ct iuraticivcs civitatum NaydSarus et de Czibinio -  megerősítés: ütterantm nostrarum 
pretactarum vidcücet Naydsarus ct Czibinii civitatum presentibus subappessione sigiüorum.
Papíron, szöveg a!á nyomott két pecsétté!.! iniciá!éva!. DF 228633. Epetjes/ !75. Ezt a pé!dányt írta át a szepesi 
kápta!an !444. jan. !6-i ok!cvc!ében. (hinc est. quod... ütterarum nostrarum pretactarum vidcücet Naydsarus et 
Czibinii civitatum presentibus subappessione sigiüorum) DF 228674. Epetjes/ 2!4.

4. !436. ápriüs !2. (Acta sunt hec proxima tcria quinta post testűm Rcsurrectionis Domini). [k.h. n.J egyezség 
!n nomine !)omini Ámen. [Küüemrc (iniciá!é hiánya) a 2. számúvá! egyezik meg.)
üinc est. quod nos iudex et iuraticivcs civitatum NaydSarus et de Czibinio megerősítés: ütterarum nostrarum 
civitatum vidcücet Naydsarus et Czibinii subappessione sigiüorum.
Papíron, szöveg a!á nyomott két pecsétté!. DF 228634. Eperjes/ ! 76. A 2.. 3.. 4. irásképc azonos

5. !448. január 8. (D. p. Epiph.). Datis inoppidoCiben
tudiccs iurati opidorum Sarus et Cibcn címzés a tárnokmesternek. a!atta Epc!jcsnck.
Papíron, két zárópccséttc!. DF 2!3!85. Bártta/ 503. eksúszva a kepszámozás !-gyc! vissza!

SÁRVÁR (Sársziget. Sziget: Vas m.)_________________________________________________________ !4:5^ /3

Sárvár. H
6/r/.. (sárvári urad.) !390-!349: kirá!y !3 2 7 -!4 !!: !390 !403 Kanizsai (zíüog); ! 4 ! ! !424 Ozorai Pipo: !424 
!532 Kanizsai; !332- Nádasdy
c./?.r
!: (3) vár !288e.- !34! (FÜGÉD) !977. !86. 244. sz.): Kanizsaiak rezidenciája !443c.. !454 közben a Rozgo- 
nyiak egyik ágáé !443/!444-!434 (KUH)NY! !99!. 2!3.. 22!. 34.j.. 2!8.. 226. !82.j.); tartozékai vannak (CsA\Kt 
!!. 7!9.)
!!: (0) bárói rezidencia mcüett működő megyei itétöszék (egyedi eset. DL 44980. Kt,m\Y! !99!. 2!9.. 226.
!93.j.)
!!!: (0) harmincad !383-ig(áthe!yczik Sopronba: SÓLYOM !933. !43.)
!V: (0) p!éb. (Szt. Kataün) !484 /Győr (v!sz. répce-gyöngyösmeüéki vagy szonibathe!vi) (vö. OKTVAY 233..
B) DY !938.30..238 239.)
V:(0)
V!:(0)
VB: (!) kovács és !akatos és kerékgyártó !467 (S/ÁDECZKY !!. 302.. Céhkataszter !!. !2!.)
V!B: (3) 9 irány: Bc!ed. Cscprcg. ikervár. Ká!. Ká!d. Körmend. Sitke. Szombathe!y. Vép (GLAS) R !929. térk.. 
KmtNY! !989.329.. KumNY) !996a. !43.. !. kát. !e!m.)
!X: (!) ! hetivásár (Sár. napja kérdéses) !424 (ZsO X!. 776.. WE!SZ20!0, !449.). ! hetivásár (héttő) !328. !439 
(Wt tsz 20!0. !449. !328: UB Burg. !V. 27. (62. sz.) !439: DL 92893.)
X: (4)civitas(kirá!vi) !35! !405. oppidum !390 !464. Kütsösár: oppidum !426(ENGEL2002) 
egyéb: CP !549. vám (SÓLYOM !933. !40.); kiváhságok és vámkedvezmények !328 (CsÁNKt !!. 728.)

CsÁ\Kt !!. 7!9. (vár). 728.. ERSXEG! !978 (2000). EKGEL 2002. 2VS23 (3: mezőváros: Sársziget. Sziget), 
t VS23 (vár). 3VS23 (Sár/Kü!sösár. 5: tá!u)

!409/! 6-!463 (4). !atin

!. ] !409-!4!6  között] (2. dic Diei Cincrum). Scripta in Sarzygcth !evé! Sopronnak
!'au!us iudex civitatis Sarzygcth vestri in omnibus cinizett: Viris providis Pau!o iudici civitatis Soproniensis ae 
! uaionhotar magistro civium eiusdem civitatis. dominis et beneíáctoribus meis 
!\tpíron. zárópccséttc!. DF 204762. (Sopron)/ 3423. Kiad. Házi.

' Sár kötőn 4 pont. összesen !8:4.
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2. !452. április 17. (H. p. D. Quasimodo), Ex Sarwar -  levél Sopronnak 
Magister civium. iudex ceteriquc civcs ac tota communitas civitatis Sarwar 
Papíron, zárópecséttcl. DF 202885. (Sopron)/ 1250. Kiad. Házi.

3. 1458. december 8. (in Conccp. Virg). Datis in Xygcth levél Sopronnak igazságszolgáltatási ügyben 
Magister civium. iudex ct iuruti civitatis Zygeth vestre ad omnia címzett: Gircunispectis ac sagacibus viris 
magistro civium ac iudici et iuratis in civitatc Sopronicnsi cxistentibus dominis et amicis honorandis.
Papíron, ztírópecséttcl. DF 203345. GYMSML Soproni Levéltára. Sopron város. Dipl. 1709. (DF203345.) Kiad. 
Házi 1/4. 331-332. (410. sz.) Sziget alatt.

4. 1465. június 9. (Trinitatis). Ex Sarwar levél Sopronnak 
Magister civium. iudex. iuratique de Sarwar.
Papíron, zárópecséttcl. DF 203672. (Sopron dipl.) 2035. Kiad. Házi-

keletnapok: 1.: péntek 2.: hétfő 3.: péntek: 4.: vasárnap. Az irásképek mind különbözőek.

SEMPTE (Nyitra m.) 10:6/4 j

Sintava. SK
/w/.. (semptei urad.): 1323-1430 király: 1430-1492 Rozgonyi: 1495-1523 Kanizsai. 1523-1549-Thurzó 
c./z.
1: (2) vár (TELEK! Vl/1.226.) és birtokközpont 
M: (0)
111: (0)
IV: (0) pléb. (Szt. Márton) 1332 /Esztergom (nyitrai focsp.) (ORTVAY 24.. ME/o 2003. 115.. 269.)
V: (0)
VI: (0)
VI1: (0) takács céh 1597 (S/ÁUECZKY H. 303.)
Vili: (4) 7 irány: Galgóc, Komjáti. Nyárhid. Nyitra. Sellye. Szered. Örmény (1. kát. felni.)
IX: (1) 1 hetivásár (hétfő) 1422 (Wmsz 2010. 1438.)
X:(3)oppiduni 1439-1522: opp. 149! (DL 19735.)
egyéb: GP 1549. 1422: vámmentesség (NovÁK 2007a. oldalszám (2): 18. sz-i Nyitra megyei irat. pontos jelzet 
nélkül. Szeredre is vonatkozik)
/rí*/.. TELEK! Vl/1. 226.. GYÖREEY IV. 459.. ENCf t. 2002. 1NY62 (4: mezőváros)

1472-1473 (2). latin

!. !472. május 3. -  nyugta Pozsonynak
Nos iudex. iurati nccnon vitricus ecclesie de opido Scmptc
Papíron, szöveg alá nyomott pecséttel. DF 242862. Pozsony/ 4798. Vö. Lábatlan! A kézírás azonos.

2. !473. április 25. nyugta Pozsonynak
hogy fizettek a semptei plébániának. VÖ: LÁBATLAN! kézírás azonos 
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 240584. Pozsony/ 1957

SEXK (Nagysink. Gross-Schcnk. Nagysinkszék)__________________________________________________ 8:6/4

Cíncu. RO
Szászföld

C. /A -
! : (0)
11: (2) szász szék központja 
111: (0)
IV: (3) káptalan székhelye. 135! . pléb. (Szűz Mária) 13. sz. eleje 1389-1557 /Esztergom Milkó (nagysinki 
szász kápt.) (E() 11. 1133. szebeni prép. alatt. vö. térk. (később exenipt lehet: GÁR!X)NY! 1933. 165-167.. 178-
179.. FABfN! 1.11. 99-101.. 157. sz.. KARCZAO-SZAHÓ2010.611 612.. erődített 13. sz./14. sz.-)

Nem lehet Sziget(vár). ill. (Máraniaros)sziget. mert innen polgármester nem ismert.
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V: (0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!t!:(0)
!X: (2) ! sokadatom !379: (UB Sieb. !!. !! !5... ! !46.)
X: (!) oppidum !474 (UB Sicb. VB. 40!4.) 
egyéb:
ö-oj.. F s iz  !994. !35.. H\TZ !996.400.. F.\H)N!!. 243 249.. H\GtL 2002. ! S /F ! ! (4: mezőváros: Nagysink) 

!508(!). !atin
mentegetőző !cvé! Nagyszebennek: ! (!.)

!. !508.^ február 5. (Agatc virg.). Data ex opido Schenck mentegetőző teve!. Senkszékke! közös kiadvány 
!urati viüici consutesque totaque communitas sedis et opidi Schenek. címzett: Prudentibus ac circumspectis 
magistro civium. iudicibus iuratisque consubbus civitatis Cibiniensis dominis nobis p!urime honorandis.
Vízfottos papíron, záröpccsét nyomává!. DF 245975. (Nagyszeben Szász NL)/ 5-79.

SOMLÓVASÁRHHLY (Apácavásárhc!y. Veszprém m.)__________________________________________!6:4/3

Som!óvásárhc!y. H
!2!2 ! 542 vásárhe!yi apácák 

í-. /^.. //! öxxzegé/té/ ívr
!: (0) vár (Som!ó) !352c.- (Ft GCD! !977. !90. 256. sz.)
!!: (2) megyei sedria (csütörtök) !349 !524 (CSLKOVBS !997, 385.)
!!!:(0)
!V :(!)p!éb. (Szt. Péter. Mindenszentek) !332/37-/Esztergom(cxcmpt) !389 !464 (GÁRDONY! !933. !65 
!67.)
V: (0) bencés apácako!. (Szt. Lambert) X!. sz./!2!2 !5 ! !. majd premontrei apácako!. ! 5 ! ! !594 (F. ROMHÁSY! 
2000. 72.. MüZö 2003. 2!!.): kápo!na (Szt. Margit) ! 5 ! ! (MüZó 2003. 243.)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (3) 5 irány: Dobrony. Ganna. Nagyjcnő. Nagy!övö!d. Pápa (Gt.ASüR !929. térk.. KuB!NY! !989.329..!. kát. 
íc!m.)
!X:(3) ! hetivásár(csütörtök) !055. !325(W m sz20!0. !450 ). ! sokada!om(Szt. Benedek trans!atiója:jú). !!.) 
!423. !45! (!423: vásárcngcdé!y: ZsOX. 478.. W t.)sz20!0. !450. !45!: DL 93200.)
X: (4) civitas (egyházi) !367. oppidum !409 !488 
egyéb: vám (Somtó várhoz)
/;<J</.. CSÁNK!!!!. 2!0 2 !!. (vár). 2!5.. LUK(S!CS !923. KumNY! !989. 2002. !VP28 (3: mezőváros:
Vásárhety néven). Kum\Y! 2004a. 24.. Sot.YMOS! 20!!.

!52!-!524 (2). !atin. (az apácákká! közös kiadványok!)

!. !52!. január 3. (p. Circumcisionis). ex Wasarhe! szö!öadásvétc!.
Függöpecséttc!. !)L 47397. (Múz. törzsanyag. !929. év !00. sz.) Kiad.: SÓLYMOS! !996. 52 53 (4. sz ). vö. Pápa 
2. sz. Lukcsics: Vásárhe!yi apácák. 59-60...

2. !524. február 26. (a. Ocu!i) -  adásvéte!
prov. Btasius Gcorghkarvacz; cp. Ft prov. Petro Marthon.
Függöpecséttc!. DF 282800. (Veszprém)/ 335: L' 990 / 4.

S()M OGY\ ÁR (Somogy m.) !5:5/4

Somogy vár. H
6/r/.. (babócsai urad.) !4!0 !495: somogyvári apát: !378-!4!0  kindyi civitas: !4!0 etadományozása (DL
9652.. BÁCSKA! !965. !9/4.j.): !536 enyingi Török Báünt

'' arab számma!.
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C.p..-
! : (0)
((: (3) megyei sedria (szombat. (396- kedd. (463- héttő) (390 (525 (CSUKOvrrs (997. 383.). hite!eshe!y (224- 
(F. ROMHÁNY! 2000. 58 ). közgyütés !444 (Új)aki Miktós erdé!yi vajda és Tamási vajda Ma: Henrik mint somo
gyi ispánok. BORSA !989. 5.)
!!!:(0)
!V: (0) fbesp.. p(éb. (Szt. György) !332 (455 /Veszprém (somogyi tocsp.) (ORTVAY 307.. Mhzo 2003. (07.): 
tempiom (Szt. Apoüinaris) (MMZÓ 2003. 5).); p!éb. (Szűz Mária) (429 (MMZÓ 2003. 460.)
V: (() bencés ap. (Szt. Egyed) (09( ( 536/(553 (exempt ap.) (ORTVAY 797.. F. ROMHÁNY) 2000. 58-59.. MMZÖ 
2003. 7!.): kápotna (Szt. Péter) (2(0 (MMZÓ 2003. 376.. (429-ben p(ébániaként!)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!(: (6) (( irány: Bogát. Bog(ár vagy Szemes (ba!atoni révhez). Bonnya. Hetes. Ká(máncschi. Kéthe(v. Marcah. 
Nagyatád. Pernesz. Segcsd. Somogytúr (G!ASMR (929. térk., KtJBtNY! (989. 329.,!. kát. tc(m.) 
!X:(!)hetivásár(szombat) (055. (374(WM!SZ20(0. (44!.D H A (. !5(.. (374: DL6(90.). !385 (DL 42333.)
(408 (ZsOB. 643! )
X: (4)eivitas(kirá(yi) (378:oppidum (455 (504 
egyéb: (  P (536. koppányi náhije. vám (4!! (ZsO !!!. 475.)
/ro</. CsÁNKt!!. 574-575. (vár). 582-583.. 694. (Somogyvári apátság a!att is). KüBtNY! (989. 330.. ENGMt.
2002. !SM30(4: mezőváros)

(384((). (atin

!. (384. szeptember 7. ((V. p. Egidii). [kh. n ] ingat!an (e!adás)
(aeobus f. ((agyon index, iurati et universi cives de Samaguar.
Háttapra nyomott pecsét. DF 230643. (((orvát Akad.) D-V!-88. ((spravc)

SXACSUR (Zcmp(én m.) 4:7^6*

SaCurov. SK
6űr.. (csicsvai-varannói urad.) (402- (573: (498 Rozgonyi 
c. /x -  
(:(0)
!!:(0)
(!!: (0)
(V: (0) p(éb. /Eger (zemp(éni (ocsp.. tc!sö kér.) (vö. ORTVAY térk.)
V:(0)
V(: (0)
V!!:(0)
V!!(: (4) 7 irány: Gáiszécs. Hanustatva. Homonna. Nagymihá(y. Sztropkó. Varannó. Vásárhc!ycn át Letesz (!. 
kát. tc(m.)
(X: (0) nincs adat 
X:(0)
egyéb: C'P (549

CSÁNK!!. 362.. ENGKL 2002.4ZN8 (6: tátu. Szacsúr)

(507 ((). (atin

(. (507. március 3!. {('. (V. Magna). Datis ex cadcm posscssionc !cvé( Eperjesnek, arrestatio 
(udex ct tota communitas Sachwr. vcstri obscquentissimi.
Zárópecsétte!. !)F 229304. Eperjes/ 754 A

SKAKOKY (Fc(söszakony: Zakasdort* Sopron m.)________________________________________________ 3:7/5

Szakony. H
6/r/.. (kőszegi urad.) (339-(558: (osztrák zá(og. (. Kőszeg)
c. p..'
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ii: (!) megyei sedria (héttő) !363-!363 (CsuKOvns Í997. 383.)
!!!:(0 )
!V: (0) .(íyór (visz. iocsmándi tbcsp.) (vö. ORTVAY 320-323.) [Tonna Margit: Szakony. Győr-Moson-Sopron 
megye kézikönyvebő! (Szckszárd. !998): !520-ban cmütik a Kozma és Daniján kápoinát. a taiu Szcntkiráiy 
község tempiomának tHiája vo!t ekkor. [!Nincs a közeiben Szcntkiráiy nevű teiepüiés.) E tempiom i 328-ban 
még megvoit. de téitehctöen Kőszeg ostroma idején. ! 532-ben eipusztuit. ma már csak egy majomév őrzi a táiu 
emiékét. Szakony ! 59!-ben már önáiió cvangéiikus egyházként szerepeit, ez i673-ig tennmaradt.]
V:(0)
V!:(0)
V!i:(0)
Vüi: (2) 3 irtmy: Cscprcg. Kái. Locsmánd (Gi.ASER !929. térk., KnmNY! !989. 329.. Kt:n!NY) !996a, !4 3 ..!.
kát. teim.)
iX: (0) nincs adat
X:(0)
egyéb: vám i392: !339-ben isemiitik (CsÁ\K! !!!. 630.)

(  SÁ\K! iii. 630., E\GLL 2002. 2SN9! (5: fáin. Fcisöszakony). !SN9! (6: faiu. Aisószakony)

!457 !438 (4). iatin. német (4.)

!. !457. február 3. (in Hiasii anno Domini Í45VB). Datis in Szakon icvé! Sopronnak 
Tota communitas in Szakon.
iiajtásnái szakadt és kiiyukadt papíron, zárópccséttci. DE 2049Í0. Sopron város (Dipiomatarium). 3568. Kiad. 
i iázi.

2. !457. október 2. (D. p. Michaeiis anno Domini !45V!!.). Datis in Zakón - icvé! Sopronnak, arrestatiós ügy 
iudex et cetcri hospitcs et civcs in Zakón
Papíron, zárópccséttci. DE 2032! 3. Sopron város (Dipiomatarium). !577. Kiad. Házi. Hátoidaián német nyeivü 
rájegyzés.

3. !457. október 6. (V. p. Erancisci), i)atum in Zakón -  tevéi Sopronnak (az arrestatiós ügy toiytatása) 
iudex ac quatuor seniores in Zakón
Papíron, zárópccséttci. DE 2032!5. Sopron város (Dipiomatarium). Í379. Kiad.: Házi !/4. 229-230 (278. sz.)

4. Í458. júiius 24. (Jakobs abend). Gében zw Zakasturtf tevéi Sopronnak 
Richter und gannez gemaynn zw ZakastartY címzett: Sopron város.
Aisó széién szakadozott papíron, papirtéizetcs zárópecséttei. !)!- 203306. (Sopron) !670. Kiad. Házi

Míeg/tXué.v. Az íráskép az !. és 2. esetében megyezik, a 3. és a 4. küiönböző. cgymástó! is.

keietnapok:
D i (2.)
ü ! (4.)
V 2 (t-3 .)

\rcncjer: 4 vén (esküdt).

SXALÁXKKMHN (Szcrém m ) !3:5/3

Stari Siankamcn / Ciapu GtauKaMCH. SRB
/'óv.; kiráiy: !4! i !439 rác dcspota: ( !45i Hunyadi): !498 Gor\ in János: !502 kiráiy: !32i török kézre kerti!
'  f -
!:(2)vár !07! -!423 !52i (Gt t<!: 2000. 370 374 . S/.\B() Í920, !54 !56.. a vár !425-ben már áii. akkor adja
Zsinmond kiráiy a rác despotának)
ü :(0 )
iii: ( i ) tlókharmincad !520/2! (S!MO\ 2006. 8 !9 820.. a török pusztította ei. Az !323:9. te. Ciii !. 830-83!. 
szerint Péterváradon kívántak új hivatait ieiáiiítani.)
!V: (0) piéb. (Szűz Mária) !309 Í400 Kaiocsa-Bács/Szcrém (szerémi toesp.) (Okl VAY 352. Kaiocsa-Bács: 
Mtizó 2003. 462.)
V: (2) premontrei prép. !233u.-!24i. majd premontrei apácakoi. i24i X!V. sz. eisö ícic: páios kői. (Szt. Péter) 
i 235/!294-! 393 (E\C!-L 2000a: i 380-!393. KMTL (Takács Mikiós) 6! 3.. E. RoxmANY) 2000 szerint csak 
!393-ban iordui eiő. utóbbi szerint a premontrei apácakoi.-ra! azonos iehet) (E. ROMHÁNY! 2000. 60.. GLZSíK

!:(0)
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2003. 233. 8!. sz.), ferences ko!. (obsz. !45!-tö!) !3 !6 -!5 !6  (Takács Miktós KMTL): ispotáty (Szcnt!é!ck) 
(KuB!NY! !999a. 266.)
V!:(2) !8 !Ő(KuB!NY! !97L 75.)
V!!:(0)
V!!!: (2) 4 irány: Titc! (vizen ár). Pétervárad. Ürög. Zimonyon át Nándorfehérvár (ENGEL 2002. H!. kát. fé!m.) 
!X:(0) ! hetivásár, i sokada!om (közelebbi adat né!kü!. !570k . defterben az ebbö! származó vámbevéteteket 
em). MeGowAN !83. 204.. térképen jelzi MOAÓANtN 200!. !90.)
X:(4)civitas(kirá!yi) !287 !502:oppidum !400-!456:város !570k.
egyéb: !570k. dcflcr: !! 3+43+4+! háne (McGowAN 200., 203.). ugyanez összesítve ! !0^!22 ház. 3 mahaüé 
(M()A(*AN!N 200!. !66 ). révvám. rév !37!k. (SÓLYOM !933. !40.)
//oJ.. CSÁNK!!!. 233. (vár). 237-238.. Com. Sirm. !66.. KMTL 6! 5. (Takács Miktós: további irod.). ENGH.
2002, !SXM22 (3: mezőváros)

!5 !3 (!), tátin

!. !5!3. március 28. (!!. die Pasce), Dívmw /// adásvétc!
Petrus Bakó iudex capitaüs de Za!ankemen. !ohanncs Arcupar. Stephanus Gycnghe. Michac! Kés ( -  Ecs. Rés). 
Michac! Zcghedi ct Petrus Heghedys quinque scabini nccnon duodccim iurati ceteriquc cives ct universi hospites 
de cadcm Za!ankcmcn megerősítés: sigiüo nostre civitatis (a vevőnek adják az ok!evc!et).
[E!pusztu!t) Szöveg a!á nyomott kerekpecsét fb!tjáva!. DL 97643. Vay cs. !evé!tára. !553. Csak az e!őo!da!ró! 
van fényképmáso!at. az eredeti v!sz. megsemmisíüt.

.trénere/: iudex capitaüs (mint Karánsebescn Mohács után), 5 scabinr (esküdtek [bizánci eredetű tisztségnév. 
otaszokná! iü. cgyházigazgatásban is tehet), név szerint tc!soro!va -  7 iuratus iudex? ) és !2 meg nem nevezett 
esküdt (iurati)

/u'ró (/bó/'/rij.

! 5! 3. márc. Bakó Péter (!.)

"SZALÁRD (Bihar m.) '0:6/4^

Sátard. RO
/ur/..- (adotjáni urad.) (ENGEL 2002): !236k. !277 (iergyc nb. Pá!: ! 277 ! 294 Borsa nb. Tamás és fiai 
(KARCXAG SZABÓ 20! 0. 32!.): !29!/94 !3!7 Borsa Kopasz: !3!7-!395 királyi honor és Kusa!yi Jakcs (zá!og 
! 389-! 395): ! 395-! 552 Csáki (ENGEL 2002)

!: vár (Adotjánvár) !242/!277 (K\RGZA(+ SZABÓ 20!0. 32! -322.) [Kubinyi nem szílmotta be!e ]
B:(0)
!!!:(!) sókamara (KLB!NY! 2000. 85.)
!V: (0) p!éb. (titu!usa nem ismert) /Várad (bihari focsp.) (ORt VAY 548. !. még Csánki is!)
V: (2) ferences ko!. (Szűz Mária) (obsz.) !395c./!400!5!6/!556 (ENGEL 2002. F. RoMüÁNY! 2000. 60.. MEZŐ
2003. 462.)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!:(3)(KUB!\Y!2000. 85.)
!X :(!) hetipiac (csütönök) !4!4(ZsO !V . 2!97.. Wü!sz2020. !430.)
X: (3)civitas(kirá!yi) !387:oppidum !395-!520
egyéb: CP !552: 47 porta: útvám !520: hidvám !520 (Engc! 2002)
/roí7.. CSÁNK!!. 599..!!. 2!.. GYÖRGY !. 664 665. (59! -592: Adorján). J.\KÓ !940. !9!. (Adorján). 345-346.. 
KUB!\Y! 2000. 85.. ENGEL 2002. 3B!52 (4: mezőváros). !B!52 (Adorjánvár)

!387 (!). tátin

!. f387. június 23. (!!!. p. Bamabe ap ). Dátum in Za!ard tanúsítvány 
Nos Bencdictus iudex ac sex iurati cives civitatis Xa!ardicnsis.
Váradi káptalan átirata !396. DL 7283. (MKA NRA)/ !5!2 9. Reg.: ZsO !. !26. (Óvári hibásan: Za!a megye) 

vrenerc/: 6 esküdt (nincsenek megnevezve)

Barta!. G!ossarium!
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6/ró.
!387.jún. Benedek

SZALATNOK (Körös m.)_____________________________________________________________________9:6/4

Podravska Slatina. HR
/wr..* 1460-15!7 zágrábi püspök (CsÁNKt 1893. 54.. ADAMÜFK KA\!Pt;§ 1976. 33.. 64.. !02.)
t-.p..
1: (1) castellum ( !460: CsÁNKt 1893, 54.. SZABÓ 1920. !30.. KOPPÁNY !999. 247.. Zalatnok néven)
B :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Mindenszentek) 1334-1501 /Zágráb (vaskai (öesp.) 1438-150! (ORTVAY 762.. !438: lent !. sz.. 
1501: CsÁNKt 1893. 88. az 15!3-as cs 15!7-cs adójegyzékek: A[).\M(! K K \\tPU$ 1976.64.. 102. Szt. Márton- 
plébániát említenek, de ez visz. az Atyina mellettié?) plébániát jelenti, vö. CsÁNKt 1893. 89.)
V:(0)
VI: (0)
V!!:(0)
Vlü: (3) 7 intny: Atya. Alsómiholylác. Moszlavina. Pozsegavár. Szentmiklós. Vaska. Verőce (LiPSZKY. ENGCL 
2002. ('ÓRA! te 1997. térk. 11. 3.)
IX: (2) sokadalom (Vasas Szt. Péter: aug. 1.) 1512 (Wmsz 2012. 150. = DL 33253.); 1 hetivásár. 1 sokadalom 
1570k. (térképen jelzi MOAGANtN 2001. 190.)
X: (3) oppidum seu civitas 1438 (1. sz.); oppidum 1494 1517 (1507-töl: At)A\t(HK K\MPU§ 1976. 33.. 64..
m i )
egyéb: CP 1507: oppidum: 61. provincia: 120. plébánosé: 3. Györgyé: 2 összesen 186 adóegység; CP 1513: 
oppidum: 88. provincia: 120. plébánosé: 2. az Atyina mellettié?) Szt. Márton plébániáé 2. összesen 212 adóegy
ség: CP 1513: oppidum: 88 tust, provincia: 120. plébános: 2. Szt. Márton plébániáé: 2 tust; CP 1517: oppidum: 
87. provincia: 1 18. uo. puszta telek: 5. plebani S. Martini ad Zalathnok: 2. összesen 212 adóegység (At)A\t(!K 
KAMPU3 1976. 31. és 33.. 64.. 102.). !580k.: 72 ház. 1 mahaHé(MOACAMN 2001. 166.).

CsÁNKt 1893. 54. Com. Ver. 147.. ENGPL 2002. 1VS82 (4: mezőváros)

!438-)494 (3), tátin

1. 1438. március 2! (in Benedicti). Dátum in Zalathnok - ajándékozás
Andreas f. Dónk Zregyanouch iudex opidi seu civitatis de Zalathnuk necnon duodecim iurati ac universi cives 
seu hospites de cadem.
Hártyán, hátlapra nyomott pecséttel. DL 67801. (Tallián cs.)/ 132.

2. 1494. október 28. (ÜL a. OO SS). Dátum in Zalathnok ... in sede nostra iudiciaria adásvétel 
Martinus Petri iudex opidi Zalathok ac duodecim iurati, videlicet Barnabas. Blasko Frankowych. Dionisius 
Fabiani de Lypbowcz. Nicolaus Valentini. 1 homas laxich de Zridanowcz. Gcorgius Faber. lohannes Pauü. 
Ambrosius Faber. (iregorius Michaelis. (iregorius Valentini. Paulus Fahiani. Mathias Dwoyak de Zalothnok 
ceterique cives et hospites opidi Zalathnok megerősítés: sigillo nostro. quo uttmur.
Hártyán, hátlapra nyomott pecsét töredékével és lenyomatával. DL 67865. (Tallián cs.)/ 196.

3. 1494. november !8. (111. p. Martini). Datis in Zalathnok adásvétel
Martinus Petri iudex opidi Zalathok ac duodecim iurati. videlicet Barnabas Bcnchcwych de Lypbowch. Blasco 
Francisci de eadem. Dyonisius Fahiani de cadem. Nicolaus Valentini de Zridanowcz. Thomas laxir de cadcm. 
Gcorgius Faber de Zalathnok. lohannes Pauü.. Grcgorius Michaelis. Grcgorius Valentini. Paulus Fabiani. 
Mathias Dvoyak. Ambrosius Faber de eadem ceterique cives et hospites de diéta Zalathnok.
Egy helyen lyukas hártyán, hátlapra nyomott pecsét lóltjával. DL 67861. (Tallián cs.)/ 195. -  Az azonosítás a 
szövegekben szereplő Tcrbcnyc és Mártonpataka segítségéve! történt.

.'-f/i-rrí'í: die sigilacionis! 12 esküdt!

/fípt'A.' 2. és 3. azonos kézírást!.

6/ró.'
1438. márc. Andreas f. Dónk Zregyanouch
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SXALKA (Szatmár m.) 9:6/5 ]

Mátészalka.!!
/wr.. 1268-132$ Karászi: 1327 136! Magyar Pál. 1367-1349 Csaholyi. 1403 Cudar (Kiscudar), 1406Cscbi 
Orosz (ZsO 11. $119. vö. NÉMETH 2008. 271-272.)
f./;..
L ( 0 )

H:(0)
H!:(0)
IV: (0) pléb. (Szt. Mihály) 1303. 1332/34 /Erdély (szatmári loesp.) (a pápai tizcdlajstromban Mathe nevén 
szerepel. EO 11. 1129. és 1130.. térk., MEZŐ 2003. 292.. NÉMETH 2008. 272.)
V: (0)
VI: (0)
V1!:(0)
VHl:(3)(KumNY)2000, 8$.)
IX: (3) 1 hetivásár (csütörtök) 1361. 1404. 1413 (1361: vásárengedély: DL $071.. WE!SZ 2010. 1444. 1404:
Zichy V. 381. 1413: ZsO IV. 313 ). 1 sokadalom (Szt. Margit: júl. 13.) 1438(W) )SZ2010.uo . Zichy X. 34.)
X: (3) oppidum
egyéb: vám és rév: CP 1349: 67 porta

CSÁNK) 1. 48$.. MAKSAt 1940. 174-17$.. KumNY) 2000. 8$., ENGEL 2002, 3SZR23 ($: {jelentős) (álu). 
NÉMETH 2008, 270 -272.

1408(1), latin

1. 1408. december 2. (D. p. Andrcc). Dátum in dicta Zalka - zálog visszaváltása (nyugta)
Ladislaus dictus Zarka et Ccorgius f. Ladislai iudices de Zalka nccnon cives iurati ct universi hospitcs de eadem. 
Papíron, szöveg alá nyomott pecsét töredékével. (Fényképen, az eredeti elpusztult.) DL 96767. (Vay cs., 
berkeszi. 706b.). Reg.: ZsO 11. 6430.

SXAMOBOR (Zágráb m.) 9:6/3

Samobor, HR
/wr..- (szamobori umd): 1272 Babonics(SZA)M) 1920. $0): 1331 Péter mester zágrábi ispán (SZABÓ 1920. $0- 
$L. FÜGE!)! 1977. 19$.): 1331-138$ király: 138S-Ciliéi (FüGEDt 1977. 193.) (Cilleiek elzálogosítják az Albeni 
cs.-nak. SZABÓ 1920. $1.), Brankovics Katalin, Tárnok Péter zenggi kapitány. Mátyás király (vétel), elcseréli 
Frangcpán Borbálával, aki 1492-ben eladja Szomszédvári Henning Jánosnak. 3 évvel később [ 149$) Frangepán 
Miklósné Pető Ilona megveszi. 1498: Auersperg: Thum 1307 1309. utána 1317- Frangcpán Ilona (Jelcna 
Turijeva rodj. Frangepanka). aki Ungnád Jánosra hagyta: 1334 Leonhard Gruber 
c. /A;
1: (2) vár 1272c. (S/.ABO 1920. 49-32. FÜGÉD) 1977. 195. 270. sz., említ egy Xlü. sz. végi. elpusztult várat !s)
11: (0)

111: (0)
IV: (0) pléb. (Szt. Anasztázia) 1334-130! /Zágráb (zágrábi lőesp.) (OK)VAY 767.. MEZŐ 2003. 34., 47.. 118. 
ugyanitt Szt. Ilona és Szt. Anna kápolnák, egyhazak is.)
V: (2) (ércnccs kol. (Aucrspcrgné Hona alapította valamikor 1513 után. SZABÓ 1920. 51.)
VI: (0)
V!!:(0)
Vili: (2)4 irány: Jamnica. Jasztrcbarszka. Krajnában Rann. Szomszédvár (LtPSZKY. E\GE). 2002. CoKAt.tü 
1997. térk. 1. !..!!. 1.)
IX: (!) hetivásár 1242(WE)SZ 2012. 172.)
X: (2) oppidum 1505 (l.sz .)  1307 -1320(1507. 1317: A))AMÜEK-KAMPU§ 1976. 21., 86.) 
egyéb: kiváltságlcv. 1242 (IV. Béla).CP 1507 (A)).\MÜEK K.\\tPU$ 1976. 2L): összesen 98 porta, provinciájá
ban még 78. CP 1509 (uo. 47.): 36 íust. a provinciájában még 58 tust. CP 1317 (uo. 86 87.): 32+38 lust. a pro
vinciában még összesen 99 füst.

Com. Zagr. !!.. ENGEL 2002. 1ZB48 (3: mezőváros)

1305-1513 (2), latin
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!. !505. június 1. (D. p. oct. Corp. Christi). Dátum in oppido Szamobor adásvétel
loannes Brnaftlancz^'' index oppidi Szamobor cacterique civcs ac universi hospitcs de eadem megerősítés:
sigillo nostre communitatis.
Egyszerű X!X. századi másolatban. DE 232188. (Morvát Akad.)/ 22-13. Eredetije: ÖStA MMStA FA. Erdődy es. 
galgóci lt. D. 1075.

2. 1513. február 20. (die Rcminisccrc). [kh. n ] ingatlanper 
lohannes Grayftbuych iudex oppidi Zamobor
Papíron, szöveg alá nyomott pecséttel. DL 36065. MKA Coll. Kukuljcvic.

A-ervejp/. 1517 (adójegyzékben. Adaméek-KantpuS 1976. 86.): 1 bíró. 2 pracco, 4 vigilator. a provinciában (uo. 
87.): 4 iudices. 6 prcconcs.

SZÁKTÓ (Abaújm.) !2:5/4

Abaújsz:mtó. H
/űr/..- (tállyai urad.) 1517; (regéci urad.) 1549: 1258-1404 Aba nb. Debrói (Tállyai): 1326-1370 Aba nb. Ke
resztúri (Pozsár): 1427 1459 dcspota: 1459 Szapolyai (ENGLL 2002. CsÁNK! 1. 200.) 
r. /x.' /4 (vr w/re/7! //gvc/c/N/wj
!:(0) 
ü: (0)
111: (0)
IV: (0) pléb. (...) /Eger (zempléni locsp.. visz. alsó kcr.) (ORTVAY 197. Zarnko alakban. MLZÓ 2003. 398. 19. 
sz.-i patrociniuma Gyümölcsoltó Boldogasszony)
V: (2) tcrcnccs kol. (obsz.) !480c./148f 1516/1542 (ENíínt. 2002. E. RoMHÁXY! 2000. 60.)
VI: (0)
V11:(0)
Vili: (3) 6 irány: Aszaló. Forró. Miskolc. Szikszó. Tállya. Vizsoly (KuntNY! 1999b. 156.. 1. kát. leim.)
IX: (0) [NINCS]
X: (3) oppidum 1459 1519: többször említik oppidumnak (KumNY! 1999b. 516.) 
egyéb: CP 1553
/wí/.. Cs.\NK! 1. 200.. GYÖRGY 1. 142.. KumNYi 1999b. 516.. ENCH. 2002. 1AJ43 (4: mezőváros. Szántó né
ven)

1438-1522(5). latin

1. 1438. október 23. (Datis téria V. p. XI. mii!. Virg.) - tanúsítvány
Nos Bartholomeus iudex necnon iurati cctcrique concivcs et hospitcs civitatis.
Hátlapra nyomott pecséttel. DL 65049. (Bccsky cs.)/ 202: Q 32 / 204

2. 1485. február 11.(1.. VI. p. Scolasticc). Datis in Zantho adásvétel (szőlő)
Nos Blasius plebanus de Zantho ac Thomas Checz iudex de eadem. iurati Andrcas loza. lohannes Pocz. 
Bcncdictus Nagh. Martinus Sozo. Albertus Checz. Simon Z;tbo. Michael Zcrenchy. lohannes Littcratus. Michacl 
Littcratus cctcrique civcs dicti opidi. puta Martinus Pallér. Pctrus warga. Georgius Fazekas, bcncdictus Zabo. 
Ambrosius Boros. Lucas Dobzay. Stcphanus Faber. Matheus Kowacz. Stephanus Lhuthcr. (ieorgius Thyr. 
lohannes Zabo. Stanislaus Borz. Thomas f. c. Nicolai Literati de Zantho. Martinus Zwsdeth. Albertus protunc 
provisor relicte domine Fnmcisci Zathmor. Clentens (ialfly de Barthflá. Thomas Unsor dominorum de Barthftá 
in tára seriptorum. Marcus Ekwthwlftelw de Bartftá áldomás: in bibicione victimaü.
Zárópccséttel. DF 215139. (Bárttá)/ 2384. Reg.: GULYÁS 2008a. 1. sz.

3. 1485. február 11. (2.. VI. p. Scolasticc). Dátum in Zantho adásvétel (tállyai szőlő)
Nos Blasius plebanus de Zantho. Thomas Checz iudex dicti opidi. iurati Andrcas loza. lohannes Pocz.
Bcncdictus Nagh. Martinus Sozo. Albertus Checz. Simon Zabo. Michacl Zcrenchy. Michael Littcratus cctcrique 
civcs.
Zárópecséttel. DF 215140. (Bárttá)/ 2385. Reg.: GULYÁS 2008a. 2. sz.

4. 1512. július 19. (11. a. Marié Magd.). Ex Zantho Cakó István szántói biró levele Kassának, arrestatiós ügy 
Stephanus Czako iudex oppidi Zantho vestre d. totus etc.
Zárópccséttel. DF 271582. (Kassa. Suppl. Halag.)/ 275.

" A név visz. elírás, az eredetiben megegyezik a 2. sz. példány biró nevével. Pétcrfi Bence szives közlése.
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5. !522. december 28. (dic D. !nnoccntum). Datc ex Zantho - tanúsítvány adományozásró!
Nos iudex Benedictus Barya. !ohannes Kwn. Stephanus Rokoch. Gcorgius Buzitai cctcrique civcs oppidi Zantho 
Gcorgius Wercs. Anthonins Bokor megerősítés: sigiüo oppidi Zantho munitas.
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. !) Eredeti: DE 283258. (Kassa. Supp!. Ha!ag.)/ 405. 2) !6. századi máso!at: DE 
283257. (Kassa. Supp!. !!a!ag.)/ 404. Reg.: GULYÁS 2008a. 3. sz.

SZANY (Sopron m.)______________ ___________________________________________________________ 3:7/5

Szany. H
!398-!558 győri püspök

c. f  . .'
!:(0)
B:(0)
!!!:(0)
! V: (0) p!éb? (titu!usa nem ismert) Győr (rábaközi íoesp.) (vö. OK! VAY 322.)
V: (0)
V!: (0)
V!!:(0)
V!!!: (2)4 irány: Csorna. Marcuhö. Mórichida. Szi! (GLASLR !929. térk.. KmtXY! !989. 329.. Kum\Yt !996a. 
!43 ..!. kát. !é!m.)
!X :(!) ! hetivásár (szerda) !434(W nsz20!0 . !442..!)!. 6!477.)
X:(0)
egyéb: CE !549

CSÁNK! !!!. 629. (Száján néven). ENCH. 2002. !SN66 (5: tá!u)

!427 (!). !atin

!. !427. s. d. Seripta in Zon -  !cvé! Sopronnak
!udex et iurati cetcriquc civcs oppidi Zon. amiéi vcstri -  címzett: Circumspcctis vtris magistro civium et iudici ac 
iuratis cctcrisquc civibus civitatis Sopproniensis. amicis nostris honorandis detur.
Papíron, záró gyürüspecséttc!. DE 202387. U 403 (Sopron)/ 753. Kiad.: Házi !/2. 35! 352. (4!2. sz.)

SZ A R Y KŐ (Szarvköa!ja: Homstein. Sopron ni.)__________________________________________________ 6:6/4

üomstcin. A
/wr.. (szarvkői urad.) !457 !56! (EN(H t. 2002): !328-!336k. Lackb istván; !352k.-ig kirá!y; !363k. Wo!birt: 
!363u. Kanizsaiak (EÜC! t)t !977. !96.)

/  ̂ '
!: (2) vár !328/!336 (EüGt ut !977. !96. 274. sz.)
!!:(0)
!!!:(0)
! V: (0) Győr (soproni toesp.) (vö. OK! VAY 320.)
V:(0)
V!:(0)
VB: (0)
V!!!: (2) 4 irány: Kismarton. Ncutéldcn/Ziüingdortón át Ausztria. Órpordányon (!^jtapordányon) át Ausztria. 
Vimpácon át Ausztria (GLASHR !929. térk.. KumNYt !996a. !43.. !. kát. tc!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: (2) oppidum !56! 
egyéb:
/roJ.. CsÁ\K)!!!. 589 59!. (vár). 630.. E\GLL 2002. 2SN! (4: mezőváros)

!4 !0 /!4 !6 (!)n ém ct(!.)

!. ]!4 !0 -!4 !6  között] december 6. után (mantag noch Nictas). [kh. n.) !cvé! Sopronnak
Von mir? üans richtcr und dy gemain vöm Harnstain címzett: !)em érben und weizen. dem richtter zü
Odenburk.
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Szelein szakadozott papíron, zárópecséttel. 1)1 204770. (Sopron)/ 3431. Sopron város (Diplomatarium). 3431. 
Kiad. Házi.

SZÁSZ (Szászvár; Tolna m.)___________________________________________________________________8:6/4

Szászvár. H
/u;í.; 1439-1564 pécsi püspök (PÉT 1. EXXV! )
< /  ̂ *
1: (2) püspöki vár. castrum (CSÁNK! 111. 406.) 
ü: (0)
H!:(0)
IV: (0)pléb. (Kér. Szt. János) 1332/1337-/Pécs (tolnai tőcsp.)(1429: LUKCStcsl. !156..T!MÁR 1999. 293..
M! zó 2003. 139. PE! 1. CXX111 IV.. 172-174. sz.
V: (0)
VI: (0)
VH:(0)
Vili: (2) 4 irány: Egregyen át Komló. Hosszúhetényen át Pécs. Nádasd. Nagymányok (GLASLR 1929. térk.. 1. 
kát. felm.)
IX: (1) 1 hctivásár(szombat) 1401 (WHSZ 2010. 1446.. Zichy V. 251.). 1418 (Zichy VI. 484.)
X: (3) oppidum 1408 (Zs() H. 6434.). 1489. város (detter) 1554 
egyéb: CP 1542. det)er 1554: szászi náhije 35 háne

( SÁNKt ül. 406. (vár). 450.. HMÁR 1999. 293.. E\(ü:L 2002. 2T036 (4: mezőváros). 11036 (vár)

1458/1488(1). latin

!. 1458-1488. s. d. ([teria quijnta post D. Esto mihi). (...) adásvétel (szőlő)
(A kelet 1458. február 16.. 1468. márc. 3.. 1478. február 5.. 1488. febrár 21. egyaránt lehet.)
Mathias Zabo iudex ac Eabianus Kalamar. Nicolaus Laada. Benedictus Eaber ac Blasius Kopaaz iurati ceterique 
cives et universi hospitcs de Zaaz megerősítés: a vége csonka.
Hátlapra nyomott pecséttel. DF 278587. (Nagyvárad. Bihar Ml.)/ 16 3

SZÁSZVÁROS (Broos. Szászvárosszék)_______________________________________________________ 10:6/3

Orá$tie, RO 
6/;*;..' Szásztőid

1:(0)
11: (2) szász szék központja 
!!!:(0)
IV: (!) pléb. (Szt. Miklós) 13. sz. /Erdély (fehérvári locspercsség szászvárosi szász dékánsága) (EO 11. 1097
1100.. térk.. MhZO 2003. 330.. F.\H!N! 1. 102.. H. 38 39. 63. sz.. KAR(ZAG-Sz.\nó 2010. 684-685.. erődített 16.
sz.-)
V: (3) térences kol. (konv.) 1302c./13!6 1533/1552. begina kol. 1534 1550k. (ENiz 1996.462.. ENüül. 2002.
F. RoMHÁNYt 2000. 60.) LB Sieb. 1. 221.
VI: (0)
Vll: (0) lázekas 1539 (Céhkataszter 11. 402.1. még SzAtMXZKY 11. 340.: mészáros 1570. szűcs 1589.)
VH!:(())
IX: (2) 1 sokadalom (Szt. Miklós: dcc. 6.) [Quellén zűr Gcschichtc Siebenbürgcns aus sáchsischen Archivcn. Bd. 
!.. Hermannstadt. 1880. p. 301.)
X: (2)civitas 1324 (UB Sieb. 1. 387.). oppidum 1499 1512 (1499: oppidani: 1499-03-14. 11. Ulászló levele. 
Buda. Br. Lit. nr. 1056/1. PATAK! 1973. 130.)
egyéb: vámhely (SÓLYOM 1933. 156.). 1464: szabad ktrálybiróválasztás (1. sz.)

ENiz 1996.46! 462.. F.\B!N! 1. 97-102.. BNGUL 2002. 1SZF! (3: mezőváros)

1464-1518(8). latin
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!. !464. júüus 3. (!!!.^ in(ra oct. Visit. Marié), Ex Zazwaros -  köz!ö!cvé!. kérik a kirá!ybiró megerősítését 
!udices. viüicus iuratiquc civcs opidi Zazwaros totaque sedes vestri humiü servi -  címzett: Egregiis 
honorabiübus discrctisque sotercic viris magistro civium iudicibus iuratisque consuübus civitatis Cibiniensis. 
dominis ac preeeptoribus nostris pturime honorandis
Papíron, zárópeesét (o!tjáva!. DE 244875. (Nagyszeben Szász NL)/ 2-233. UH Sieb. V!. 3386. (pp. !88 !89.)

2. !466. szeptember 28. (Wcnczcsiai cirea horam vespertinam). Ex Zazwaros cc!eriter -  köz!ő!cvé!
!udiccs iuratiquc civcs opidi Zazwaros.
Papiron. szöveg a!á nyomott természetes szinű pecsétté!. DE 244895. (Nagyszeben Szász NL)/ 2-253. Kiad.: UB 
Sieb V!. 349!. (p. 260.)

3. !476. szeptember !4. (Exa!t. Crucis). Ex Zazwarus kérőiévé! (rcquisitiona)es)
!udices. viüci iuratiquc civcs ac tota communitas sedis et opidi Zazwarus vcstrarum dominacionum subiecti 
címzett: Pmdcntibus et circumspcctis viris magistro civium. iudicibus et iuratis civibus civitatis Cibiniensis 
dominis et preeeptoribus suis prc(ércndis.
Papiron. zárópecsét töredékéivé!. DE 2450!3. (Nagyszeben Szász NL)/ 2-368. Kiad.: UH Sieb. V!L 4!42. (pp. 
!09-!!0 .)

4. !4S4. június 27. (in Ladis!ai regis). !)atum in Saszwarus -  tanúsítvány 
!udcx, viüicus iuratiquc cives opidi ac sedis Saszwarus.
Papiron. szöveg a!á nyomott pecsét nyomává! és !é!erösitésérc szo!gá!ó bevágásokká!. DF 254468. (EME Vé- 
cscy cs.)/ 244 és ugyanott 259. Kiad.: RÁDUftU !997. !06.

5. !493.'* június !. (in vig. Trinitatis iucunditc). Ex Zazwarusch köz!ö !evé!
!udiccs iuratique cives opidi Sazwarusch címzett: Egregio pudentibusquc viris magistro civium iuratisque 
civibus civitatis Cibiniensis. dominis ac preeeptoribus mu!to co!cndis.
Papiron. zárópecsét nyomává!. DE 245!68. (Nagyszeben Szász NL)/ 2-524. (Az adatbázisban tévesen a 245!69 
a!att szerepe!! 20!2. március !9.)

6. !499. február !5. (V!. p. Cincrum). Ex Zítzwaros missziüs
!udices et iurati opidi Zaszwaros, Hdc!cs v. d. in omnibus etc. címzett: circumspcctis ac prudentibus viris 
magistro civium ceterisque civibus civitatis Cibiniensis. dominis nostris semper observandis etc.
Viz(o!tos, szakadozott és hátán ragasztott papiron. zárópecsét nyomává!. DE 245533. (Nagyszeben Szász NL)/ 3- 
228.

7. !506.^ december !3. (in Lucic). Ex Zazwaras tanúsítvány
Dávid iudex et Stephanus Losady de Zazwaras cimzett: Scrcnissimc domine domine Heatrici de 
Erangapanibus. iüustrissimi c. domini !ohannis Corvini Lypthovic ducis rcticte domine nobis honorande.
Papiron. zö!d szinü gyűrűs zárópccséttc!: a papír té!sö szé!én vizje! résztctc. DL 37799. (Hunyadi cs.)/ 207. Ki
ad.: PATAK) !973, !38-!39. (24. sz.)

8. !5!8. február !. (Brigidé), Ex Zazwaras appeüatio
!udiccs iuratiquc cives oppidi Zazwaras - cimzett: Prudentibus et circumspectis dominis magistro civium 
iudicibus et iuratis consuübus civitatis Cibiniensis et septem sedium Saxonicaüum harum parcium 
Transsih anarum etc. dominis ct superioribus nostris observandissimis.
Papiron. zárópecséttc!. DF 246!!!. (Nagyszeben Szász NL)/ 5-2!4.

/ó/ !. és 2. keze egyező, a többi nem.

s-t ncrc/: !udices (ebbő! egyik a kirá!ybíró). viüicus. iuratique cives. Utóbbiak száma nem ismert. Viüicus házá
ban jöttek össze (4.) érdekes, hogy a város tanúsítja a környékbcück panaszát! Érdekes, hogy ennyit !eve!eznek 
Nagyszebenne!. e!ég központosítottnak tűnik a rendszer. Nemzetiségi megosztás: (é!e-(é!e német és magyar, a 
biró is (é!vá!tva !49! AMt.Acm n !879. 24.

6/ró.
!467 Ladistaus (UB Sieb. V!. 293.)

arab számma!.
'  arab számma!.
"  arab számma!.
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SZATMÁR (Szatmár ni.) és NÉMET! (Szatmár m.) 27:3/4

(együttesen)
6/r/.; (szatmári urad ); király; 14! !/!2  !427 Lazarcvics István, 1427 1444 Brankovics György; 1444- 1456 
Hunyadi: 1498-1517 Szapolyai 
1: (1) tartozékok (Németi) 
ü :(0 )
[!!: (2) Szatmár só és kamarahaszna ispánság. !464-ben pénzverde is
!V: (2) tizedszedö központ (Németi exempt plébánia is); Németi: cxempt plébánia, pléb. (Szt. Miklós) 1332/3 
/Erdély (ugoesai loesp.) 1:0 11. 1152 -1153.. térk.. MüZÓ 2003. 330. (Németi exempt pléb. 1389-1404 (1629) 
(GÁRDONY! 1933. 165-167.. 180. 1464: MREV ül. 173. (CCLXXXHl.sz): ..Szatmar-Ncmeti" alakban. 1629- 
hen Szatmárnémeti, lehetséges, hogy a szatmári pléb. is idővel exempt lett.)
V: (5) Szatmár: lércnecs kol. (Szűz Mária) (konv.) !285c./1316 1533/1556 (ENGHL 2002.E. RoMKÁNY! 2000.
60.. Mt-zo 2003. 463.. de M! zo 2003. 80. szerint patroeiniunia Szt. Erzsébet). Németi: domonkos kol. 
1303/1348-1569. domonkos apácakol. (Szt. Domonkos) !540-es évekig (ENGHL 2002. E. RoMHANY! 2000. 47.. 
M) Zó 2003. 68.); ispotály (Szt. Erzsébet) (KUB)NY! 1999a. 266.)
VI: (3) ossz. 30 tő, Szatmár 18 tő. Németi 12 íö (KumNY! 1971.75.)
VH: (2) csapó 1513 (Szatmár, átírás 1642. Céhkataszter H. 316.) szabó 1525 (15. sz.. Szatmár, átírás 1640. Céh
kataszter 11. 317.) későbbi: mészáros 1538 ( 1631-es másolatban, uo.)
VH!:(6)(KUB!NY!2000, 85.)
IX: (3) Szatmár: 2 hetivásár 1. (héttő) 1415 (ZsO. V. 430 ), 2. (péntek). Németi: hetivásár (kedd)
X: (3) (mindkettő)

vám (NÚMhTH 2008. 281.)
CsÁNK! !. 469.. LUKCSK S H. 1340.. M.-\KSA! 1940. 67-72.. 211 -212.. KtJB!NY! 1971. 75.. Céhkataszter 11. 

316 317.. BÓNts 1997, 2702. és 3803. sz., ZsO V. 430., KUBtNYt 1999a, 266..E. RoMHANY! 2000, KumNY! 
2000. 85.. ENGPL 2002. 1SZR66 (Szatmár. 4: mezőváros), 2SZR66 (Németi. 4: mezőváros). Kt B!NY! 2004a.
23., N!:M!üH 2008. 199-201. (Németi), 281-283. (Szatmár)

Szatm ár külön: Satu Maré. RO [18:41/4
c.
1: (1) vár 1215 1241. újabb 1460 (KOPPÁNY 1999. 213.. KARCZAG-SZABÓ 2010. 335.) 
ü: (0)
ül: (2) só és kamarahaszna-ispánság. 1464-ben pénzverde is
IV: (2) tizedkörzet. pléb. (Szt. Megváltó. Szt. Miklós vagy Szt. Egyed, nincs rá középkori (brrásadat) 1332/33- 
!540k. /Erdély (szatmári íőesp.) EO 11. 1129-1130.. térk.. NhM!;m 2008. 281., 283.
V: (2) ferences kol. (Szűz Mária) (konv.) !285e./13!6 1533/1556(ENGüL 2002. E. ROMMÁNY! 2000. 60.. Muzó 
2003, 463.. N! Műm 2008. 283.. de MüZÓ 2003. 80. szerint patrocíttiuma Szt. Erzsébet)
VI: (2) 18(Ö(KUB!NY! 1971.75.)
VH: (1) csapó és szabó céh 1513 (Szatmár város céhprivilégiuma a csapóknak. Átírta szintén a város 1642. Céh
kataszter 11. 316.)
VH!: (3)[1: Németi. 2: Meggyes. 3: Erdőd. 4: Majtény, 5: Nagykároly, 6: Cscngcr]
IX: (2) 2 hetivásár 1. (hétlő) 1322. 1415 (1322: 1-!J! R CD VH/2. 394.. Wutsz 2010. 1444. 1415: ZsO. V. 430.).
2. (péntek) 1264 (vásárengedély: W p)sz20!0. 1444.)
X:(3)civitas(királyi)1329 !4!!;oppidum l455 1522
egyéb: vám a Szamoson a két település között 1351 (NÚMh tH 2008. 28! 282.); CP 1549. kiváltságlevél 1264 
(N)-M! !H 2008. 282.)

1323-1525 (15). latin, magyar (15.)

Németi külön : Satu Maré. RO ]!7(-16):4]/4
(szatmári urad.): király; 1411/12 1427 Lazarcvics István. 1427 1444 dcspota Brankovics György; 1444- 

1456 Hunyadi: 1498-1517 Szapolyai 
'  /?
1: (1) tartozékok 
H:(0)
H!:(0)
IV: (1) exempt plébánta. pléb. (Szt. Miklós) /Erdély (ugoesai (oesp.) Muzö 2003. 330.. Vö. N! M! )ü 2008. 20!. 
V: (3) domonkos kol. 1303/1348-1569. domonkos apácakol. (Szt. Domonkos) 1540-es évekig (ENGht. 2002. E. 
RoMHANY! 2000. 47.. Muzó 2003. 68 ): ispotály (Szt. Erzsébet) (KuBtNY! 1999a. 266.)
VE (2) 12 1ő(KuB!NY) 1971.75.)
VH: (0)
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V!!!: (6)[1: Szatmár. 2: Meggyes. 3: Bekény. 4: Jánk. $: Fehérgyarmat. 6: Csenger. 7: Vári. 8: Bene. 9: Sásvár.
10: Nagyszőlős. 1!: Bereg. 12: Újlálu. 13: Munkács] Kubinyi térképe szerint
!X:(lfhctivásár(kcdd) 1322. 1415(1322: FhJHK CD Vlll/2. 394. Wmsz 20!0. !444. 1413: ZsO. V.430.)
X: (3) civitas (királyi) 1329-141! (1341 1406: NüMtiTH 2008. 199-200.): oppidum 1455-1522 
egyéb: CP !549

!297/!299-1400k.(3). latin 

Szatmár

!. 1323. április 2. (S. a. oct. Pascc). [kh. n.] megállapodás bajvivás fizetéséről 
Comcs Stephanus iudex ac universi hospitcs de Zathmar.
Hártyán, hátlapra nyomott természetes (sötét) színű pecsét töredékeivel. DL $0737. (Kállay cs.)/ sacc. 1300. nr. 
10$. Kiad.: Anj. Oknit. H. 7! 72. (63. sz.). (a pecsét akkor még ép volt. körirata: S. M1NVS DL SOTMAR).
Doc. Trans. 11. 3$8. Hátoldalán azonos kézzel: Super solucioncm rcrum contra Deme pro Bugizlou. Reg.: Kállay 
18$. sz.. Anjou okmánytár Vü. 1323. $3. (93. sz.). Román törd.: Doc. Trans. 11. 70.
Pesty: A perdöntő bajvivások. 1867. 63-64. (hajlenyirás)! (Anjou okit.) Hátlapon azonos kézzel: Super solucionc 
rerum contra Deme pro Bugizlou.

2. 1324. szeptember 10. (11. p. Nat. Virg.). [kh. n.) Ítéletiével
Comcs Stephanus et magister Thomas iudices capitanei de Zathmar et universi hospitcs de cadcm.
Hártyán, hátlapra nyomott két természetes szinü (sötét) pecsét nyomával. DL $7272. (Soós cs.)/ 73. Hátoldalán 
azonos kézzel: Super solvendis unó tcrtonc pro Nicolao Selauo contra Georgium f. Andrcc. Reg.: Anjou-kori 
oklcvéltár Vili. 1324. 202 203. (397. sz.)

3. 1330-1340 között [kh. n.] arrestatio? Levél Szakolynak (tálu Szabolcs és Szatmár határán)'"'
magister Demetrius iudex. iurati et universi hospitcs de Zothmar -  címzett: Nob. viris et hon. mag. Stephano et 
lohanni tiliis Laurencii de Zakul' ' ve! viccs eorum gerentibus villico et universis popuüs de cadem.
Papiron. hátlapra nyomott természetes színű pecsét töredékeivel. (Az előzőeknél kisebb.) DL 479$6. (Múz. 
törzsanyag. Wenzel-gyűjt.) Az iráskép az 1. és 2. kézére emlékeztet, de nem dönthető cl biztosan.

4. 1417. július 23. (VI. a. lacobi ap.: termino prenotato). Seripta in Zothmar - nyugta adó mcgllzctésérö!
Nos Blasius Borús. Georgius Orus. Brictius Faber. Demetrius 1. eiusdem. Andreas Fodor. Gregorius Valay. 
lohannesCheke. lohannes L Ladislai. Nicolaus Kcnchcl. Benedictus Petri. Gregorius PeHitex. Thomas Poch. 
Michac! Camitex. Francisscus Gengyp. Stephanus Nicolai. Thomas Curriparator. Stephanus Laurencii. lacobus 
Purkulab. lacobus Nyakas. Laurcncius Muskus. Nicolaus Almás, lohannes Gyluczy. Fransisseus Kaloch. 
Ladislaus Verner. Georgius Literatus de Nempty et duodeccm de Zothmar.
Papiron. hátlapján természetes szinű pecsét töredékeivel. DL 33932. (Kállay cs.)/ saec. 1400. nr. 838. Kiad.: ZsO 
VI. 726. (teljes szöveggel).

5. 1421. január 22. (IV. p. Anthonii). [kh. n.] perközbeni igazolás, hogy el tbgnak menni a bíróságra 
lohannes !*. Ceorgii iudex iuratiquc civcs et universi hospitcs de Zathmar.
Papiron. szöveg alá nyomott pecsét loltjával és jobbkézre lenyomatával: a pccsétmczóbcn cimcrpajzs. DL 
1102$. (MKA NRA)/ íasc. 293. nr. 31. Hátlapon XV111. sz.-i summa: cautio iuratorum de Szathmar... Reg.: ZsO 
Vili. $4. sz. irásképc az előzőével nem egyezik meg.

6. 1423. augusztus 22. (8. dic Assumptionis Virg.). [kh. n ] tanúsítvány perhalasztásfelérö!
Nos duodccim iurati civcs et universi hospitcs de Zathmar.
Papiron. szöveg alá nyomott természetes szinű pecsét nyomával. DL 11399. (MKA NRA)/ lásc. 293. nr. 4. Ki
ad.: ZsO X. 1048. (teljes szöveggel).

7. 1426. október 23. (in termino prenotato. IV. p. Undccini milium virg.). Dátum in Zathmar itéletlevél 
Ladislaus Zilagi Melcs scrcnissimi ducis domii Stephani Dei gracia regni Rauc(!) comitis perpetui ex mandato 
eiusdem et commissionc in civitatibus Zathmar et Nemethy vocatis inter universos civcs diftlnitor causarum.' 
Papiron. zárópecsét nyomával. DL 11861. (MKA NRA)/lásc. 1747. nr. 72. Hátlapon későbbi summa: Pro

"  Németh Péter: Szabolcs. 170 171.
"" Szakolyi László llai: István (1326 1338) és János (1326-1337) (Lőrinc helyesen a nagybátyjuk): Lngel: Gén: 
Gutkeled nem 1. Rakamazi ág. 2. tábla: Szakolyi.

vö.. hogy 1423-ban nincs megnevezve a szatmári biró sem. (Szatmár 6.)

203



providis viris Michae!e Fodorac Francisco !o dicto contra Stcphanuni Dcpsck de Ncmpthy. !udicia!is. Az irás- 
kép sem az e!özóre. sem a következőre nem hasonüt.

8. !433. június 5. (V!. p. Pentecostcn), [kh. n.) adásvétc! (cs)
Andreas Kaiochy iudex de Zathmar. iurati et universi hospites de eadem.
Hártyán, teher zsinóron függő természetes szinti ép pecsétté!. DL 98907. (Káro!yi csT Lad. ! 7. nr. 2. Pecsét: kb. 
36 mm átmérőjű, kissé sérü!t és felszíne e!mosódott. Ábrája: azonosithatat!an áüó a!ak. Feürat: S 
COMVN!TAT!S DE SCOTMAR. (Másolata: V8-862.) Kiad.: Károtyi!!. !46. (LXXXV. sz.) [MÓL adatbázis- 
bán tévesen január 5-i dátumma!!]

9. !442. február 4. (D. p. Purif. Virg). [kh. n.]- mészárszék etadása 
Michac! Fychor dictus iudex iuratique cives ct universi hospites de Zathmar.
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes színű pecsét csekély töredékeivé!. DL 98972. (Káro!yi cs.)/Lad. !7. nr.
4. Kiad.: Káro!yi!!. 23!-232. (CXXXVÜ1. sz.)

tü. !453. július 27. (Vi. p. !acobi ap). [kh. n ] adásvéte!
Laurencius Ka!och iudex nccnon duodccim iurati cives ct universi hospites de Zathmar megerősítés: sigiüoquc 
civitatis nostre munientes (az ok!evc!ct a vevőnek adták ki).
Hártyán, vörös zsinóron kopott és harmadában !ctört természetes szinü függőpecsétte!. DL 24938. (MKA NRA)/
fasc. !684. nr. !5. Pecsét kb. 40 mm átmérőjű. Ábra: sérütt. c!mosódott. Feürat: séríüt és c!most)dott:............
ZATMAR. Hátlapján e!ha!ványodott XV!. század c!cji !atin iü. későbbi magyar nyc!vű summa. Németh 2008. 
283. szerint a pecsét a védőszentet ábrázoha.

!! . !462. március !9. (V!. a. D. Ocu!i), Dátum in Zathmar ité!ct!cvé! (beiktatás zá!ogba)
Matheus Ha!arus dictus iudex de Zathmar. iurati cctcriquc cives ac universi hospites de eadem.
Hártyán, fehér zsinóron természetes szinü függópccséttc!. DL 99006. (Károlyi cs.)/Lad. !7. nr. 5. Pecsét: kb. 26 
mm átmérőjű. fc!szinc e!mosodott. Ábra: pajzs. Feürat: S] COMVN!TAT!S DE ZATHMAR. (Máso!ata:V8- 
863.)

!2. !476. október 28. (!!.. in Symonts et !ude). Datis in Zathmar -  missziüs (ütterae interrogatoriae)
!udcx. iurati ceteriquc cives*'" ct universi hospites de Zathmar címzett: Egr. viro !ohanni Lewkcs de Kaüo. 
domino nostro pturimum nobis honorando.""
Papíron, temiészctcs szinű zárópecsét töredékévé!. DL 36020. (Káüay cs.)/ sacc. !400 nr. 420.

!3. !490-!5!5  között !evé! bortized ügyében az erdélyi püspöknek?
Michae! iudex oppidi Zathmar cctcriquc iurati cives ac [universi hospites de eadem 
atque attendentes [quam?] prudens et disereta humáné natúré inte!!ig[cntcs
ne diuturna to].......]n !onguinquitatc ca. quam per morta!cs aguntur de
ütterarum monnu!i[.......[ non tninus prudenter quam sagaciter adinve[r
tninisterio !ongc ev[...]tur imperpetuum. Cum itaque honorabdes atque [... viri N
rcctoreni a!taris o[mnium] sanctorum in eccicsia parochiaü oppidi nostri Zathmar [necnon^et providutn
!3artho!omeum Kctescry incoias dicti oppidi nostri Zathmar nominc [nostrum et
tocius communitatis inhabitatorum dicti oppidi nostri Zathmar in prcscnciam a[...
episcopi ccdcsic Atbcnsis Transüvanensis supücatorcs transmissemus c[t
!.yppa vocata ex[u!tis?] spinis ct !ignis ac roboribus extirpatis
cepiss[...........] \ ineas eoquc ventum esset. ut v[...
et ipsa[............... ] boné memorie predecessores sui Arcmi? cx[...
prefate [ccc!csic A!b[ensis Transüvanensis nos otttnes et singutos inhabitato[rcs
de [............... ] ex vineis nostris cxisccncic? suc episcopate procur[a...
.]iga[n....................]man[....... ]remus vinearum nostrarum [...[ste tue
concunderc?[... 
eorum temporibus [...
...] quem [...
Darabokra szakadozott papiron. az öklévé! jobbkézre eső !é!c és az a!ja hiánvztk. igy a pccsétc!és módja sem 
áüapitható tticg. de a szöveg a!á nyomott pccséte!és vagy zárópecsét fc!téte!ezhetö. D!. 36322. (CYKOL 
Lvtnbus). irásképe humanista könyvirás.

"" egykort'tan beszúrva a szövegbe.
"" az a!áirás e!é egykorúan beírva: amiciciam paratam.
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14. 1500. szeptember 6. (D. a. Nat. Marié). Ex Zathm ar- fizetési nyugta
Thomas Fazakas iudex civitatis de Zathmar Ncmethy nccnon iurati ceteriquc cives et hospitcs de eadem.
Papíron. szöveg alá nyomott (zöld színű?) pecsét töredékeivel és lenyomatával, a pecsét ábrája pajzsra emlékez
tet. DL 84004. (Hárczay cs.)/ fasc. 28 nr. 4.

15. 1525. május 8. (Szanislo püspök es martyr napian az az die 8. mensis M a ii" '\  kolth Zathmart céhszabály
zat (átírás)
Mi Simon Kouach zatthmari to biro. tizenkett esküt polgárok cs az egcsz tanach
Átírás Szatmár mezőváros. 1640. szeptember 1. (My Horváti Szabó Peter zatthmary fo biro. tisenkitt esküth 
polgárok cs az egész zatthmari tanach) »  Fcrdinánd király 1640. okt. 8. MÓL Liber regius IX. 319-326. (Sor
szám: 9.235/a és b [a 1640, b 1325.) Ford. Céhes elet 1981.6. sz.. 78-90. 302. Közölte R. R.: TT 1908. 79-85. 
p. 319: a királyi megerösitésröl: ..in forma libclli ex duobus arcubus seu dinionibus confectac ac idiomatc 
Mungarico seriptae ciusdcm oppidi nostri in tertio folio ab intus inversive communitac -  ez az 1640. szept. 1-jén 
kelt okiratra vonatkozik. Az !640-cs átirat nem jelzi, hogy fordítás lenne.

hátlapon summa a korai (1.. 2.) okleveleknél. Az 1. és 2. kézirása egyezik. Az 5. és 6. irásképc is.
A 6. és 8. nem hasonlít. Pecsét összehasonlítása: 5.. 8.. 11. (5. és 11. ábrája hasonlít, visz. ugyanaz a kispecsét.)

xrcrwrf/: 12 esküdt (4.. 6.. 12. sz.). 24 los külső tanács mint felsorolás (4.) A rác dcspota ispánt nevezett ki a 
városok élére, ezekben az években nincs biró. 1423: DL 11399. 1339: Nagy András bíró és 12 esküdt 
1453 és 1462: az esküdtek eljárnak a város nevében különböző ügyekben. Ügykörspecifikáció! Nagyon érdekes 
a 10. oklevél, hogy küldő helyszínen is lehet bevallást tenni esküdt előtt.
A tanácsválasztás valamikor év elején kell, hogy bekövetkezzen, mivel 1462 márciusában felváltott záloga beve
zetés még egy korábbi bíró idején történt. 1490/1513 között először oppidum megnevezés.

Mró.'
1323. ápr. 2. István comcs (1.)
1324. szept. István comcs. Tamás mester (2.)
1330/1340 Demeter (3.)
1417. júl. Ábrahám fia Miklós (4.)
1421. jan. György fia János (5.)
1423. aug. [nincs megnevezve) (6.)
1426. okt. Ladislaus Zilagi Melcs difflnitor causarum Szatmárban és Németiben ispán (7.)
1433. jún. KalochyAndrás(8.)
1442. febr. Ficsor Mihály (9.)
1433. júl. Ka!ochLörinc(10.)
1460 vége U ngi J ános (11.)
1461 vége Szabó Gergely (11.)
1462. márc. Halárus Máté (11.)
1476. okt. [nincs megnevezve] (12.)
1490/1315 Mihály (13.)
1500. szept. Fazakas Tamás (14.)
1525. máj. Kovács Simon (15.)

Érdekes az 1433-as adásvételi oklevél M í-or/7orf MvMM.v-fórdulata a territorio helyett!
Kalochy-család (Kálozi?) András: biró: Tamás: scrtéstulajdonos (142!) és háztulajdonos (1433). Ferenc vén 
(külső tanácsos. 1417.). Lőrinc: biró: 1453 (10.) ugyanekkor lunior Laurcncius Kaloch háztulajdonos!
Peterman: 1421. 1442: visz. mészáros

Németi

1. s. d. [1297-1299 között) [kh. n.) levél a királynak
Villicus et universi hospitcs de Ncmpty címzett: Domino regi / Excellentissimo domino corum A. Dei gracia 
illustri regi Vngaric.
Hártyán, zárópecsét nyomával. DL 56571. (Kállay cs.)/sacc. 1200. nr. 38. Kiad.: Ft JÉK CD Vl/2. 94.. Hí) Vll. 
313. (269. sz.). Reg.: Kállay 1. 52. sz.

Szaniszló ünnepe: máj. 7-én van!
"** Valószínűleg a következő levéllel egy időben kelt. mivel a szereplők ugyanazok, az iráskép is hasonlít, de a 
rövidítések eltérőek.
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2. 1299."' április 26. előtt (Dátum in octavis Pascc). [kh. n.] -  levél (jelentés) a királynak
Villicus ct iurati ac universi hospites de Neniethy -  cinizctt: Domino regi / sercnissimo domino suo Andrce Dei 
gracia illustri regi Hungaric.
Hártyán, zárópecsét töredékeivé!. DL $6570. (Kállay cs.)/ saee. !200. nr. 37. Kiad.: H() Vü. 277. Reg.: KáUay !. 
42. sz.

3. 1387-1402 közölt, [kh. n ] missziüsa !e!eszi prépostnak
Ladis!aus iudex de Ncmpthy címzett: Venerabiü in Christo patri ct domino domino preposito convcntus 
ecclesie de Lc!cz ctc. presentetur
Papíron, zárópeesétte!. DF 23403$. (Lc!csz. Aeta saccu!i)/sacc. !300 nr. 4! 3. (Elég rossz telvétel, hatvány írás.)

! 387/1400 László

SZKBELLÉB(Hontm ) 11:5/4^

Scbcchleby. SK
ó ö t. 1232 1364 esztergomi kápt.
c./;..-
1: (1) észt. káptalan kisebb birlokközpontja 
11: (0)
111: (0)
IV: (0) pléb. (Szt. Mihály) 1332 /Esztergom (honti Riesp.) (ORTVAY 3$., Mnzö 2003. 298.)
V:(0)
VI: (0)
VH:(0)
V!!!: (3) 6 irány: Aranyosmarót. Bakabánya. Bát. Egcg. Korpona. Selmecbánya (1. kát. telni.. BAKÁCS 1971. 
térk.)
IX: (4) hetivásár(szerda) 1474 (W'HSZ 2010. 143$.. Wt tsz 2012. 147. DL 23238.). 3 sokadaloni: 1. (Szt. Mi
hály: szept. 29. utáni vasárnap) 142! (vásárengedély: ZsO Vili. 941.. W tisz 2010. 143$.. 2012. 147.). 2. (Szt. 
János ap. antc portám Latinam: máj. 6.) 1477 (BAKÁCS 1971. 79.. Whtsz 2012. 147. DF 236033.). 3. (Szt. Már
ton: nov. 11. utáni vasárnap) 1477 (Bakács 1971.79.. W cisz20!2, 147. DF 236033.)
X: (3) villa 113$. 1136. 1329. oppidum 1288. 1412-1300 (BAKÁCS 1971.78-79.)
egyéb: CP 1349. 1326-ban pallosjogot kap (BAKÁCS, 1970. 79.)
öw/.- GYÖRFFY Hl. 249.. BAKÁCS 1971.78 79., HKCH. 2002, 1HT42 (4: mezőváros)

1500/1330(2). német (1-2.)

1. 1500-1530 -  levél Selmecbányának 
Zárópeesétte!. DF 235607. Selmecbánya/ 2-986

2. 1500-1530 -  levél Selmecbányának 
Zárópeesétte!. DF 233612. Selmecbánya/ 2-993

6/ró. (BAKÁCS 1971. 79. alapján)
1500 Johannes Hebolth. ill. Egidius Warga (egyszerre?)

SZÉK (Scck. Scckcn. Doboka m.)_____________________________________________________________ 10:6/4

Sic. RO
/;;;*/..' 129! királyi sókamara
c.p..-
1: (1) kamarás, alkalmarás 1470 (KmKjkv 1938.)
!!: (0)
ül: (2) sókamara 1310

' Az oklevelet a Hazai Okmánytárban kiadó Nagy Gyula azonosítása. 1297: Németh Péter. Szatmár (p. 199.)
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!V: (0) pléb. (Szentietek) 1333. 1470/Erdély (dobokai fbesp.) A templomépület 1250-1260 k.: ENTZ-K. SEBES- 
tYÉN 1947. klny. 21.37. Emi. 1333-ban a pápai tizedjegyzékben Zeeg alakban (EO 11. 1067.. térk.), 
patrociniumát 1470-ben eml. (KmKjkv 1938.. F.\BtN! 1. 690-69!.. 11. 311. 432. sz.. MEZŐ 2003. 227.). Plébáno
sa esperes: 1390 (DL 30722.. 3 átirt oki.)
V:(0)
VI: (1) 5 ío (Rüsz-FoGARAS! 1999. 20.)
V!!:(0)
V1H: (2)4 irány: Honchida. Búza, Kolozsvár. Dés (111. kát. leim.. ENGEL 2002)
IX: (1) hetivásár (péntek/szombat) 1291. júl. 23. c. (vásárengedély Tordának: UB Sieb. 1. 181 182.. 249. sz.. EO 
1. 288-289.. ez Szék. Kolozs és Désakna kiváltságlevele is. RÜSZ-FoCARAS! 2001.24.. 25.. de 28. ennek alapján 
két pontot ad. ami indokolatlannak tűnik. RÜSZ-FOGARAS! 1999. 13. csak 1 pontot ad. WEiSZ 2010. 1432.) 
X:(3)oppidum 1459-1516(ENTZ 1996.463.. KmKjkv 1372.. RÜSZ-FoCARAS! 1999. 14. adatolás nélkül) 
egyéb: Mátyás

E\TZ 1996.463.. F.\mN! 1. 690-691.. Rüsz-FOGARAS! 1999. 22. (7 pont). Rüsz-FoGARAS! 2002. 184. (8 
pont. Ibrrásmcgjelölés nélkül). ENGEL 2002. 1D027 (4: mezőváros)

1516(1). latin

1. 15)6. július 9. (oct. Visit. Virg ). Dátum in Zeek -  adásvétel utólagos tanúsítása 
Blasius Tót. Paulus Sovati. Nicolaus Veres. Blasiu(s ...). Benedictus Parvus. Valentinus Erdcws iurati civcs 
oppidi Zeek tanúk: presentibus hon. d. Martino plebano. Gallo ct Pctro altaristis de Zeek. Dionisio (Teuscr)', 
Blasio Farkas aliisquc nonnullis viris megerösités: sigillo nostro.
Felső szélén szakadt és lyukas papíron, szöveg alá nyomott természetes szinű papirfelzctes pecséttel. Pecsétkép: 
álló villásvégü latin kereszt, jobbra kileié néző csukott szárnyú ülő madár, balra nem értelmezhető álló alakzat.
(A kép a mai cimerképpel nem egyezik meg.) DL 29629. (GYKOL. Cista comitatuum. Doboka tásc. 1. nr. 26.) 
Átírta az erdélyi káptalan hiteles másolatban. 1786 (vagy 82) pünkösd utáni 13. vasárnap utáni feria 11. ' '  A 
hiteles másolatból derül ki. eml. ENTZ -  K. SEBESTYÉN 1947. 38-39.

yór/HíM/fgyt'A: érdekes a papírfelzct!

A-crvfjcí: 6 esküdt, viszont nincs biró feltüntetve! 1471. szept. 9.: Kolozsaknával egyidóben ismeri el a király 
jogállásukat: Scmpcr Sua propria Jurisdictionc cum ccrtis libertatibus per eosdent antiquuos Reges ipsis gratiosc 
Goncessis Sicut Ipsa Ab/osmir ac Búdén et Strigonium Ciuitatcs nostrae Regiac usum fuerit et gavisum. DL 
17244. ill. 37091. és visz. 37041. is.

SZÉKELYVÁSÁRHELY (Marosvásárhely; Marosszék)_________________________________________ 25:3/4

Tárgu Murc$. RO
6b/..* király: 1567 1603 Marosszék
c.
!:(0)
11: (2) Marosszék közgyűlése 1511 (SzO ÜL 177. = 7bMr; 11.. 430-431.)
!!!:(0)
IV: (1) espercsségi központ, pléb. (Szt. Miklós)/Erdé!y (telegdi foesperesség marosi cspercsi kerülete) (EO 11.
1143. és 1145.. térk.. BENKÓ 1997.1112.. MEZŐ 2003. 322.). plébánosa: viccarchidiaconus Sedis Marus 1484 
(SzO 1.242. ül. 4.)
V: (6) domonkos kol. 1303 XIV. sz. vége (F. RoMHANY! 2000. 72.) 1500-1540 (ENGEL 2002). ferences kol. 
(Szűz Mária) 1316-1516/1556 (obsz. 1444-től. ..vártemplom" 1-ABtN! 1. 523-524.. 11. 229. 315. sz.). begina kol. 
1503/1525 1576 (ENGHt. 2002. F. RoMHÁNYt 2000. 72.. MEZŐ 2003. 438 439.. K.\RCZAG SZABÓ 2010. 240 
24!.). ispotály (Szentlélek) 1511-1555 (1511. SzO 111. 177. = 7Wt'A'/!!..430 431.. 1555: SzO KmtNYt 1999a. 
266. Szcntlélck-rendi)
VI: (0)
Vü: (6) összesen 10 céh: varga 1487 (Székely okit. V. 25-28.). 1519 (1519. szept. 27.. SzO 111. 205-207.. a 
további céhek 1519-cs említéseit lásd ugyanitt) 1584 (SZÁDECZKY 11. 332.). mészáros 1493 (SZÁDECZKY 11.
33!.. BÓNtsJ. 1997). szűcs 1519. 152olszADECZKY 11. 331.). szíjgyártó 1519. 1537 (SZÁDECZKY 11. 33!.). 
szabó 1519. 1586(SzAm* ZKY 11. 331.). kovács 1519. nyerges 1519. szántóvető 1519. borbély 1519. kötélverő 
1579 (SZÁDECZKY 11. 331). lakatos 158! (SzÁDECZKY 11. 33!.). gyapjúszövó. takács (SzO 111. 205-207.)
Vili: (3) 5 irány: Kolozs. Radnót. Szászrégen. Szereda. Torda (111. kát. felm.. ENGEL 2002.)
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IX: (4) ! hetivásár 1300k.. 1488. 1492 (WE)SZ 2010. !447.). 3 sokadalom (Űrnapja, Szt. Márton: nov. 11.. virág
vasárnap eiötti csütörtök) 1482 (mindegyikre vásárengedély: WE)SZ2010. 1447.. BENKÓ 1997. 14., 
sokadalomáró! 1361-es közvetett adat: BENKÓ !997. !1. 23. j.. továbbá SzO !. 267-268. Mátyás kir. megtiltja a 
beszterceieknek, hogy Székc!yvásárhe!yen kicsiben áruljanak: átirja 11. Ulászló, uo. 11. 268-269.)
X: (3) oppidum 1467-1323
egyéb: vámmentesség 1486 (uo.. SzO !. 235 256.)

ENrz 1996, 379-38!., ENCEL 2002. 1SXK! (4: mezőváros)

1513 (2). latin

!. 1513. május 25. (!V. p. D. Domine tua). Datis ex Zekelwasarhely tanúvallomás átküldő (perbeli) 
lohannes Monyorosy iudex cetcrique iurati civcs de Zekelw:u;arhclio címzett: C: p. ct cp. iudici necnon aliis 
iuratis civibus de Byztyrcya Papíron, zárópecsét nyomával. DF 247364. (Arh. jud. Cluj. Beszterce, oki. 328.) 
Berger 1986 1. p. 158. 566. sz.

2. !5!3. július 27. (!!. p. Nat. Joh. Bapt.). in Vásárhel -  Ítéletiével
lohannes Monyorosy iudex ac consules, iurati totaque civium ct hospitum universitas de Székcl-Vásárhe!
Átírta Szapolyai János erdélyi vajda. Szcpcsvár. 1519. május 16. [kiderül: Papíron, pátens, szöveg alá nyomott 
pecséttelj DF 2612! 1. Kolozsvár. Akad. It. Céhiratok 23 (21 oldalas protocollum. 1709. szept. 5-i hiteles máso
lat. Kiad.: SzO V. 49-51.. eml. BÓNts J. 2004. 479.

.\renerer. bíró. consulok, communitas

6/ró*
1323 vi!licus(BENKÓ1997. 11.)
1513. máj., jún. Monyorosy János (1.. 2.)
1519. szept. Kovács János íöbiró (Székely okit. Ml. 205-207.)

SZÉLKSKÚT(Brcitcnbrunn. Fcrtőszclcskút, Sopron m.)___________________________________________2:7/6

Breitenbrunn. A
6 //t. (l'raknói urad.) 1332-1549: 1498 osztrák zálog 
c./;..- 
1: (0 )
11: (0)

!!!:(0)
IV: (0) pléb. (Mindenszentek) Győr (soproni tőesp.) (vö. OK) v.\Y 320.. MEZÓ 2003. 352.)
V: (0)
VI: (0)
V1!:(0)
Vili: (2) 3 irány: Kismarton. Nezsider. Ruszt (Gt.ASER 1929. térk.. KumNY! 1996a, 143.. 1. kát. leim.)
IX: (0) nincs adat 
X:(0)

CsÁNKt 111. 630 631., ENGEL 2002. 1SN14 (6: falu)

1440 (1). német (1.)
/évé/ 1(1.)

!. 1440. február 6. ([Dorjothe). Zum Praytten pun -  levél Pozsonynak adósságügyben
Riehter von Prayttenprun und dy gancz gegent címzett: Dem richtcr und d[cm ganzen] rat ezu Pressburfg...
]dcr brief
Papíron, zárópecsét kiszakadt lukjával. amely a szöveg utolsó sorait és a címzést is érinti. DF 241782. (Pozsony 
város 3705.)
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SZKKC (Wartbcrg. Pozsony m.)________________________________________________________________8:6/4

Sencc.SK
/w/.. (vörösköi urad ); (csek)észi urad.) !367 !436: (scmptei urad.) !498k.. !$33-!549; !276 !367 kirátyi ta!u: 
!402 Csek!észi; !426/!436(zá!og)-!439-!49! Rozgonyi: !495-!323 Kanizsai. !323-tó! Beth!en!á!viThurzó 
(HÁZ! 2000. 480 486.) 
c.p..
! :(0)
!):(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mik!ós) !323 !5 ! ! /Esztergom (pozsonvi prép.) (vö. OR!VAY térk.. MhZÖ 2003. 33!.)
V: (0)
V!: (0)
V!!:(0)
V!!!: (4) 7 irány: Bazin. Csckiész. Cseszte. Diószegen át Szered és Ga!ánta. Modor. Nagyszombat. Szentgyörgy 
(!. kát. !c!m.)
!X :(!) hetivásár (héttő) !335 (W nsz 20!0. !440.)
X:(3)civitas(kirá!yi) !344. oppiduni !468-!473 
egyéb: CP !$49: vám !4!2(ZsO !B . !384.)
/roí/.. HÁZ! 2000. 480-486. (Szempe). ENGBL 2002. !PO$! (4: mezőváros: Szempe néven is)

!444 !457 (3). !atin. német (!.. 3.)

!. !444. február !0. !evc! Pozsonyhoz 
Zárópecsétte!. DE 24!943. Pozsony/3867.

2. !444. október 6. tanúsítvány Pozsonynak, hogy Pongráez adósságát tör!csztette?
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 24! 974 Pozsony/ 3898

3. !457. szeptember !9. (des mantags noch dcs hcyügen czrcwcz tag). Gébén ezu Wortpig !cvé! Pozsonynak 
Unsern tranthüchcn grw^sz ezu aüen ezeythen vöm richtcr und von dem rat ezu Wortpig ewr schrcybcn han wir 
woü vemommen. -  címzett: Denn erbercn und weyscn herren. dem richtcr und dem ganczcn ratt eze Prcspurck. 
unseren tiben tranthen und nachparen dy soü dér prif
Papíron, zárópccsct töredékévé!. Zárópecsétte!. DF 24257!. Pozsony/ 4300

SXEXTÁCO! A (Agncthc!n, Nagysinkszek)_____________________________________________________ 4:7/4

Agnita. RO
Szász tő !d

c.
! : (0 )
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Ágota) !280c.- / Esztergom/Mi!kó (nagysinki szász káptatan) A pápai tiszedjegyzékben 
szebeni prépostság a!att (EO !!. ! !33.. térk.). (M) zó 2003. 33.. F.\H!N!!. 8 -9..!!. 3 4. 4. sz.. K \R( z.\G-SzA!tó 
20!0. 689-690. erődített !466e. ) ha szebeni dékánság, akkor exempt !389((!ÁR)X)NY! !933. !65 !67.)!)L 
!37!7.
V:(0)
V!: (0)
VB: (0)
V!!!:(0)
!X: (2) ! sokada!om !376 (vásárcngedé!y. UB S ieb.!). 452.. 5!0.. megerősítése: !409: UB !!!. 472.)
X: (2) oppidum !466-!50! ( !466: paüosjog adomány: UB Sieb. V!. 269 270.) 
egyéb:(0)

! \ i z  ! 996.468.. F \m \ ! !. 3 9.. ENGHt 2002. 2SZF!! (4: mezőváros)

! 504 (!). !atin

!. !504. s. d.. !)atum ex optdo nostro !cvc! Nagyszebennek
Viüicus ac iurati seniores opidi Denthagaten címzett: P. et C. magistro civiuni ac iuratis civibus nccnon tota
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consutatoeivitatiCibinien.d.
Papíron, papirMzctcs zárópccséttct. !)P 245939. (Nagyszeben Szász NL)/ 5-43. 

xrcvt'jfí. vitticus és iurati scniorcs.

SXEKTAKTAL(Hontm.) 4:7/5

Antot.SK
/w/..- (csábrági urad.) !342 !564: !4t5: Kazai Kakas Lásztó Mai. !469-tót a csábrági urad. része: !49H csábrági 
Horvát. itt. több más csatád részbirtoka. (BAKÁCS t97 t, t96.)
t-p..-
!: (!) castettum XV. sz. (a mai kastéty hetyén: KOPPÁNY !999. 2!7.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. Antat) !455 /Esztergom (honti toesp.) (vö. OK)VAY térk.. Müxö 2003. 50.)
V:(0)
V!:(0)
Vt!: (0)
V!!!: (3) 3 irány: Korpona. Prencstátván át Bát. Prencstátván át Bakabánya. Setmecbánya. Szebettéb (!. kát.
Mm.. BAKACS !97!. térk.)
!X:(0)
X :(0 )d o rft 509 (BAKÁCS t97 t. !96.)
egyéb: CP !549: vám !342. !4!2(Z sO t!t.2479). t5 t!  (BAKÁCS !97!. !96.)
//w/.. GYÜRPPY !!!. 254.. B.\K.\cs !97!. t95-!96.. ENOiL 2002. 7HT4 (5: tatu)

!509(t), német (!.)

t. t509. január  !9 . -tanúsítvány
Másotat 1509 1600. t)F 234851. Setmecbánya/ 2 34

(BAKÁCS !97!. t96. atapján)
!455 JohannesLongus iudex 
t 500 Georgius Horth iudex
t50t (jregorius iudex (azonos tehet az !509-ben emt. Grcgorius Schmidt-tcü) 
t524 Ladistaus iudex

SXEKTBAKABÁS (Somogy m.) 2:7/5

Szentborbás.! t
/wv..' (szentborbási urad.): t324-!5 t3  zscticszcntjakabi apát: t 534 t 536 Török Bátint
c.
!:(0 )
!!:(0)
!!!:(())
tV: (0) ptéb. /Veszprém (soniogyi toesp.) (vö. OR1VAY térk.)
V:(0)
Vt:(0)
VH:(0)
Vttt: (2) 4 irány: Kátmáncsehi. Settyc. Vatkó. rév a Dráván át (t^erzőcc tété) (GLAS) R !929. térk.. KCH!\Y) 
t989.329..!.kat. Mm.)
!X: (0) nincs adat 
X :(0)tátu 
egyéb: CP t536
öoí/..- CSÁNK)!!. 643.. ENíi) t 2002. tS \H 28  (5: tátu)

t5 t0 ( t) .  tatin 
M ! K ( ; f / < i M : t ( t . )
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(. (510. december 28. (dic Innoccntium). Datis in Zenthborobas ingatlan (eladás)
Mathias de Wrothkowcz iudex de Zenthbarabas cetcriquc civcs de eadem megerősítés: sub sigillo civitatis 
nostre.
Erősen tb!(os. egy helyen lyukas papiron(7). restaurált, szöveg alá nyomott természetes színű viaszpecsét töredé
keivel. Db 27388$. (Győri Egyházmegyei Levéltár. Győri székeskáptalan orsz. lt. 26.). Áldomás!

SZKNTDEMKTKR (Szerém m.) ! 5 :5 / f

Sremska Mitrovica / CpcMCKa Mmpotnma, SRB
/w/.. király: 14! 1 1439 rác despota: 1439 1524 Újlkai (szávaszcntdcmctcri urad.). 1524 király: 1326 török 
kézre kerül
c./A-
1: (2) uradalmi központ, castcllum-vár (KOPPÁNY 1989. 213.. GERE 2000. 352-353.. StMON, 2006. 880.)
!!:
Hl: (1) (tókharmincad 1498 (StMON 2006: a nándortéhérvári töharmneadhoz tartozik.)
IV: pléb. (Szt. Demeter) /Kalocsa-Bács/Szerém (szerémi (őcsp.) (ORTVAY 351 352. Kalocsa-Bács; MEZÓ 2003. 
65.)
V: (3) bazilita kol. (Szt. Demeter) 1018k. 1344c., majd bencés ap. 1344 1462: tcrcnces kol. X lü. sz. vé- 
ge/1316-1391 (Szcntcmyén?) (ENCEL 2002. E. ROMHÁNY! 2000.60.. ME/ó 2003, 63.)
V!: (0)
VI!: (0)
Vili: (2) Árpatarló. !rcg. Nagyolaszi, Száván át Szabács télé (!!!. kát. telni.. ENCEL 2002)
IX: (3) 2 hetivásár (péntek, vasárnap), 3 sokadalom !570k. (M( GowAN 1983, 278.: ..vasárnap a régi piacon, 
pénteken pedig a Bajczid bég dzsámija közelében áll a hetivásár és évente háromszor van sokadalom ""térké
pen jelzi MOAÓANtN 2001. 190.) [Itt kivételesen figyelembe veszem, és adok pontot, mivel a település jelentőse
géhez mérten torrásszegény.J 
X: (4) civitas (királyi) 1347 1497: város !$70k.
egyéb: 1570k. dcítcr: 29^1 háne (McGoWAN 1983, 277., igen jelentős muzulmán lakossággal: 6 mahallét eml. 
261 -277.). ugyanez összesitve: 690+22 ház; 15+1 mahallé (MoAÓANtN 2001. 165.): vámmentesség már IV. 
László korában (CSANKt 11. 238.)

Cs.ÁNK) 11. 230.. 233. (vár). 238.. Com. Sirm. 17!., KMTL 460-461. (s. v. Mitrovica. Takács Miklós: 
további irod ), ENGEL 2002. 1SZM36 (2: város). StMON 2006. 880.

A Száva jobbpart! Macvanska Mitrovica (hajdan sziget) a középkori Szentemyc település, az ottani Szt. 
Iraeneus-bazilikával. (Takács M.)

1388(1). latin

!. 1388. augusztus 20. (in Stcphani regis et cont*.). [kh. n.[ -  adásvétel
Machko iudex de Sancto Dcmetrio. Nikola c. iudex. Thomas f. lohannis dicti Zakalas. Gosmas f. Bartal. 
Demetrius ('. Lucc. Bel Parvus. Michael Institor. Andreas f. Bamahc. Bolasius 1*. Michaelis dicti Albus, Nicola f. 
Bvan, Éliás kenezius et Georgius Kun dictus iurati civcs ct hospitcs de codem megerősítés: pendentis sigilli 
nostri (az oklevelet a vevőnek adják ki).
Eredeti, sötétkék, sötétlila zsinóron iüggö természetes szinü viaszpecséttel, kb. 50 mm-es átmérőjű, lüggöpccsét. 
Ábra (mindkét oldalon ugyanaz): Pajzsot, pásztorbotot tartó álló alak. jobb válla tölött csillag, bal lelő! (clhold. 
(Szent Demeter vagy Ireneus); (élirata elmosódott: S C!V[itatis —Deme]1 RIO. DL 7430. (MKA NRA)/ tasc. 
1312. nr. 14.

biró és 10 (a volt bíró is esküdt, akkor 1 1) (elsorolt esküdt, köztük egy kenéz is. Nevek alapján egy 
részük délszláv.

Mró.
1388. aug. c. Nikola
1388. aug. Machko

Köszönöm Dávid Gézának a vonatkozó szövegrész (orditását.
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he!yén ma Jugovo Po!jc. HR
(szenterzsébeti urad.): !393 !398 Mikes!! (Prodavizi. Szenterzsébeti): !40!-!448 St^szewi (Rácsai) Juga:

!433-!324 Új!aki: !524-!329 Móré Lász!ó
c./z.
!: (2) kastéiy XV. sz. (KOPPÁNY !999. 2!7. és 2!8.)
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Erzsébet) !334. !393. !30! /Zágráb (vaskai fbcsp.) (ORTVAY 763.. MüZÖ 2003. 8!.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (3) 5 irány: Atyina. Szaiatnok. Szentborbás. Szopje. Verőce (LtPSZKY. ENGBL 2002. vö. d'ORAHC !997. 
térk .!!. 3.)
!X: (0)
X:(2)oppidum !495 !5!7(!495-tö!: ADAMÓLK KAMPU§ !976. 8.. 34.. 66.)
egyéb: CP !307 (At)AM(HK K \\iPtJ$ !976. 34.): 39^4(p!ébános)+60 (provincia)+4 (Pá! és Tamás
prebendáriusoké): CP !5!3 (uo. 66.): 36+5(p!ébános)+6! (provincia) ^ 4 (Pá! és János. Új!kai Lőrinc
prebendáriusaié)
/roí/..- CSÁNK! !893. ! !2.. ! !8.. ! !9. (másik te!cpü!ésrc vonatkozik). Com. Ver. 83.. ENGHL 2002. !KÖ!00 (4: 
mezőváros)

!380(!). !atin

!. !380. január 30. (!!. a. Purit* Marié). Dátum in !oco prenotato -  adásvéte!
Semus viüicus de !ibcra viüa Bcate Eüzabet ceterique iobagioncs de provincia ciusdcm. vidcücct Dionisius f. 
V!kinc. Sebastianus. Thomas !oani. ! hmikus f. Thome. Guerdanus f. Prwssc ct Maró c. voyavoda (6 név szerint 
!e!soro!t esküdt, ebbö! az egyik vo!t vayvoda).
Hártyán, a (üggőpecsét rögzítésére szo!gá!ó pücáva! és bevágásokká!. DL 6674. (Esterházy cs. hg. Repos./ 2!4
ü . )

SZEXTGYÖRGY (Pozsony m.) !2:5/4

Svaty Jur. SK
(szentgyörgyi urad.) !209 !343 üontpázmány nb. Szentgyörgyi és Bazini gró! ( !209: CDES !. !2! !22.)

<r.

!: (3) Szentgyörgyi és Bazini grófok rezidenciája !452c. (KuBtNYt !99!. 2!7.. 225. !63.j.): vár !270/!293- 
(Eü(ü !)[ !977. !98. 279. sz.. Bic!y kamen. azaz Echérkó néven)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. (iyörgy) !320-!3!4  /Esztergom (pozsonyi prép.) (vö. ()R1 VAY térk.. M) zö 2003. !09.)
V: (0)
V!:(3)27(o(KLB!NYt !97!.73.)
VB: (0)
V!B: (3) 3 irány: Bazin, Cscktész. Pozsony. Szórnia, Szene (!. kát. té!m.)
!X: (!) vásár !209 (vásárcngedé!y: CDES !. !2!.. W ttsz 20!0. !440.)
X: (2) oppidum !499 ! 309 
egyéb: CP !349.
/roí/.. HÁZ) 2000. 79 85.. ENGBi. 2002. 2PO !! (4: mezőváros: Sankt Georgen néven is). 3PO !! (vár)

!433-!504 (3), !atin. német (!., 3.)

!. !433. szeptember !5. -  tanúsítvány, hogy egy testvér részét átruházta fivérére (nics küejtvc. hogy mit) ! tanú 
megnevezése!
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DE 24! 604. Pozsony/ 3527

2. !494. január !2. végrcndc!cti!eg mcgörökö!t szó!ö két rész!ctben!
Nos Nico!aus Peyc! Simeonis. Erhardus Faber Petri. Thomas Parbing Thome comitum de Sancto Georgio et

SXEKTERXSÉBET (Körös m )_____________________________________________________________7:6/4
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Mozin ctc. iudiccs iuratiquc civcs de pretáta Santo Georgio 
Szöveg alá nyomott pecsétté). DF 230289. Szentgyörgy/ 4.

3. 1504. május 16. tanúsítvány vagy Ítéletiévé!. [ugyanaz a Kottwicz a biró. aki 1494-ben vevő voit!) A loldcs-
úr és a saját városrészének testületé közös kiadványa
Szöveg a)á nyomott papirlélztcs pecsétté). DF 286176. Ev. Orsz. Llt./ 9.

SZEX ! KERESZT (Kcrcsztúr. Bars m.) 11:5/3

Ziar nad Uronom. SK
6///.. 1246 ) 564 esztergomi érsek
c. /A.
!: (!) birtokközpont
!!:(0)
!!!:(0)
)V: (0) p)éb. (Szt. Kereszt) )332/35 /Esztergom (barsi föcsp.) (ORt v.\Y 27.)
V: (0)
V):(0)
V!): (0)
VB): (3) 6 irány: Besztercebánya. ))and)ova. Körmöcbánya. Selmecbánya. Zólyom. Zsamócán át 
Caramszcnthcncdck és Léva (). kát. leim.)
!X: (4) hetivásár (héttő) !50! (DL 25216: vásárengedély) és 3 sokadalom (Bálint: tebr. 14.. Szt. György: ápr.
24.. Szt. Kozma és Daniján: szept. 27.) 1501 (DL 23216: vásárengedély. Wmsx 2010. 1428.)
X:(3)oppidum 1465-1349
egyéb: (  P 1549: vám 1413 (ZsO IV. 983.) ennek 1/3-a a sasköi urad.-hoz. !/6-a a szcntbcncdcki apáté 1388 
(ZsO 1. 468.)

(hűRH-Y 1. 45! .. ENCHL 2002. 1BRS2 (3: mezőváros: Keresztúr)

(440-1477 (4). latin

!. 1440. január 28. levél Körmöcbányához -  tanúsítvány egyezségről körmöci ház ügyében, malom? 
ludex et iurati de cadcm Kercsthwr
Papíron, zárópecséttcl. DF 250165. Körmöcbánya/ 1 37 1 7 8 A

2. 1466. március 17. tanúsítvány theolneum megfizetéséről 
Nos iudex et hospites necnon tota communitas
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 235938. Esztergomi székcskápt./ 7 1 7.

3. 1473. december 28. telonium és tributum. a város és a districtus közös megnevezése a kiadványban!
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 235940. Esztergomi székeskápt./ 7 1 9.

4. 1477. december 19. -  nyugta Körmöcbányának, hogy fizettek 
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 250023. Körmöcbánya/ 1 27 1 5.

SZEX ! KERESZT (Sáros m.) 9:6/4

KriXovany. SK
Aba nb. Vitézi: 1427 Gagyi: 1548 1330 köznemesi birtok

c.
!:(0)
11: (0 )

111: (0)
IV: (0) pléb. (Szt. Kereszt) 1332/37 /Eger (sárosi tőcsp.) (ORTVAY 207.. Muzö 2003. 185.)
V:(0)
VI: (0)
Vll: (0)
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Vttt: (2) 4 irány; Jeketfatván át Götnicbánya. Richnyó. Szinycújfatun át Eperjes és Szepesváratja (DRASKtX'ZY 
!998. 56.. t.kat. tetni.)
!X: (4) hetivásár (szerda) !400 (X s()!!. 632.) !4t7 (ZsO V!. 445.). 2 sokadatom. !: (Szt. Kereszt fettatátása: 
máj. 3.) t493 (vásárengedéty: t)L 390!4.. WE)SZ 20t0. !44!.). 2: (Szt. Kereszt tetmagasztatása: szept. !4.) !493 
(uo.)
X:(3)oppidum !427-!437 
egyéb: CP !550
/tv*/.. CSÁNK)!. 288.. ENOEL 2002. tSS6! (4: mezőváros) 

t5 !6  (!). német ( t.)

!. !5t6. február 23. (am sonobenth vor hatber Fasten). Gégében ausz Kreuez tevét Bántanak, adósságügy 
Vyr richtcr und dér gancze roth des markesz Kreuez -  címzett: Dem namhaOigen wnnd vcysenn herrn richter 
e\*n dér küniktichcr stath BartBa! ezu kommen diser briff.
A hajtásná! etszakadt és tbttos papíron, zárópecséttet. D! 2 t7 5 t!. Bánfa/ 4592.

SZÉN ! MÁRTON (Atsok; Győr m.)___________________________________________________________ ! 5:5/4

Pannonhatma ( 1965-ig Györszentmánon). t!
/w;..- pannonhatmi (szentmártoni) apát t 2 3 5 !5 5 3 - 
'  *
!: (2) nagybinők központja (pt. várnagy, udvarbiró t . sz.) 
tt: (2) hitetcshety (bencés konvent)
!!!:(())
tV: (0) ptéb. (Szűz Mária) !338/(Győr. győri főcsp.) pannonhatmi apát (M) zó 2003. 400.)
V: ( t ) bencés monostor (Szt. Mánon) 996- 
V!:(0)
V!!:(0)
V!!t: (3) 6 irány: Győr. Vámhegyen / Cscsznckcn egyrészt Zirccn át Veszprém, másrészt Csurgón és tgaron át 
Fehérvár.! tárna. Kisbéren/tgmándon át Tata és Bánhida. Patona (Lovászpatona). (Jgod (GLAS) R !929. térk.. 
KtJBtNY) !989. 329.. térk.)
tX:(4) t hetivásár(csütönök) !334 !480(W ))sz20t2. !45.. !4t6: ZsOV. ! 969 . ebben vitta; !350: 
Szentmárton: szerda. WEiSZ 2012. uo.). 2 sokadatom. !. (Sartós Boldogasszony: jú!. 2.) !45! és 2. (tnvocavit 
vasárnap) t494 (WE)SZ 20!2. t45.. utóbbira tásd t. sz. is!)
X:(3)civitas !492. t497 (utóbbira: t.sz .). oppidum !452-t480(CsÁNK)ttt. 543.) 
egyéb: CP t553. vásárvám

CSÁNK) Bt. 543.. CYúKFEY !!. 633 634.. KumNY) !996a. !44. (csak az összpontszám: t6 p.), ENOEL 
2002. 2GY23 (4: mezőváros. A tsok.! etsok néven is). !GY23 (monostor). Mt:ZÓ 2003. 274.

!497 (t). tatin

!. !497. június 5. (tt. a. Bamabe). [kh. n.} - tanúsítvány arrestatióró!
Nos Matheus Ágh dictus civis civitatis Xenthmarton atio nomine Atsok vocate atias iudex eiusdem civitatis et 
duodecim iurati cives civitatis eiusdem Atsok megerősítés: sigitto nostro. quo ut cives dicte civitatis Atsok 
utimur.
Papíron, szöveg atá nyomott papirfétzetes pecsétté). DF 263546. (Szepesi kápt. orsz. tt.. !2-B-t0-!6.) Az okte- 
vétben átin nádori parancstevctet (Szapotyai tstván. t^uda. !497. máj. !9.) kiadta Neumann t ibor. tásd Szapotyai 
!. 243-244. (27!. sz.)

SZENTM AR FON (Turóc m.) 8:6/4

Manin. SK
ó ő t. (szktabinyai urad ): !309 !4 t0  kiráty: !4t0 !470 Baticki. Szcntmiktósi Pongrác; !482 !494 Cor\in Já
nos: !494 !526 Szapotyai
c.
!: ( t) tartozék (Ambostátva) !377 ( t ) L):K) V t/t. 297.). 1440kasté!y(KOPPÁNY t999. 220.)
!!: (2) megyei sedria (héttő. )396-csütörtök) t360-!525 (CstJKOVtts t997. 384.)
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!!!:(())
!V: (0) p)éb. (Szt. Márton) !264. )3!5 /^iyitra (nyitrai foesp.) (ORTVAY tcrk.. de VAGNHR !896. 24. az !629-cs 
beosztásban már nem szerepe). FÜGE))) !938. 23. 2. j. szerint a középkorban sem tartozott Nyitrához. MEZÓ 
2003. 274.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (3) 6 irány: Körmöcbánya. Rózsahegy. Szucsány. Tótpróna. Znióvára)ja (Turóc). Zso)na (!. kát. fe)m.)
!X :(!) ) hctivásár(csütörtök) !3$9. )4!9(!359: WE)SZ20)0. !448.. FEJÉR (D  !X/3. 78. !4!9: ZsO VÜ.679.)
X: (!) oppidum )42$ (ZsO X)). 603. = DF 249532.). !437 (Enge) 2002)
egyéb: útvám )4!5(Z sO V . 852.)és )522 (vámnap)ó: DL )058!3);kivá!tság 1340. !364. )434 (TELEK! V!/). 
297.)

Tm.HK) V!/!. 297.. MÁLYUSZ )922. ENGEL 2002. !TC4 (4: mezőváros). MEZŐ 2003. 274.

) 375-) 524 (6). )atin

). !375. március 20. ma)omhe!y adása és építendő ma)om mentesitésc a város á)ta)
!)át)apra nyomott pecsétté). DF 259298. (Révay cs.)/ SZK).AB!NYA ) 3.

2. !384. december 29. a bíró bcvaMása ma)omró)
Háttapra nyomott pecsétté). DF 2687)5. (Túrócszcntmárton)/ ).

3. !470. jútius !. -  )evé) Korponához
Háttapra nyomott pecsétté). DF 283574. (Korpona)/ )9.

4. t48t. december 28. )evé) Korponához 
Zárópecséttc). DF 283575. (Korpona)/ 20.

5. !524. jútius 8.
Zárópecséttc). D). 73550. (Orczy cs.) Foss Szucsan 3.

SXKPKSSXOMBAT (Mons S. Gcorgii. Gcorgenberg: Szcpcs m.)________________________________  7:6/6

Jurské. SK

/)/rí.. szász város tengyc! zátogban 
c . . GP )549 
!:(0) 
ü :(0 )
!!):(0)
)V: (0) p)éb. (Szt. György) /Esztergom (szepesi prép.) (vö. ORTVAY 57.. M) zö  2003. ))! .)
V:(0)
V!: (0)
V!!:(0)
V)!): (4) 7 irány: ('sütörtökhe)y. Fc)ka. Káposztatátva. Késmárk. Ménhárd. Poprád. Szcpesvéghe)y (!. kát. íc)m.) 
)X: ()) ) hetivásár (szontbat) )256(ÁÚO VB.432 433.. W)i)sz20!0. !445.)
X:(2) vi))a !4!2(ZsO !!!. 2897.). oppidum )493().sz .) 
egyéb:
/wJ..- CSANK) !. 254.. ENGEL 2002. 7SZP2) (4: mezőváros)

!493()). )atin

!. t493. február !3. (in protésto Vatcntini). Ex opido Montis S Georgy tanúsitvány 
Nos iudex iuratiquc eives opidi Montis S. Georgy in Sccpus megerősítés: sigiHum nostrum est subpressum. 
Papíron, szöveg a)á nyomott papírtc!zctcs pecsétté). DF 28)588. Késmárk. !73. Kiad.: DoMANOVSZKY )922. 
ok!cvé!tár. 247 248. (40. sz.)
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SpiSské Podhradie. SK

ó/rr..* királyi város; 1412 -1772 lengyel zálogban
í-./A.-
1: (0) Ugyan Szcpcsvára a Szapolyaiak rezidenciája. 1465u. (Kum\Y! 1991. 21$.. 223. 87.j.). Szepcshely pedig 
prépostsági székhely, de nem ér pontot, mert mások a birtokosai.
11: (2) megyei sedria (héttő) 1344-1361. 1391-1516 (CsuKOVtis 1997. 384.. KuB!NY! 1991.215.. 226. !93.j.)
[A szepesi káptalan mint hiteleshely itt nincs Egyetembe véve.]
!!!:(())
IV: (0) pléb. (Szűz Mária) 1279 1332-1419 /Esztergom (szepesi prép.) (Om VAY 57., Mt zó  2003. 467.)
V: (4) ágostonos kol. (Szt. Erzsébet) 1328-1560. begina kol. (Szt. Erzsébet) 1442 XVI. sz. eleje (F. ROMHÁNY! 
2000. 65.; M! zo 2003, 81 82.), ispotály (Szt. Erzsébet) (KtntNY! 1999a. 266.. később az Ágoston-rcnd veszi át; 
M t;zó2003.81 82.)
VI: (0) nincs adat 
Vü: (0) nincs adat
Vili: (4) 7 irány: Berzovicán át Olubló. Uéthárs. Lőcse, Richnyó. Szepesolaszi. Szinycújtídun át Eperjes. 
Welsbach (1. kát. telni.)
!X:(5) 1 hctivásár(csütörtök) 1339. 1417(1339: Wütsz 2010, 1444.. DF 264171. 1417:ZsOVl. !455.),4soka- 
daloni. 1: (Kisasszony: szept. 8.) 1456 (vásárengedély: W] tsz 2010. no.). 2: (Urunk mennybemenetele) 15! 1 
(vásárengedély: Wt tsz 2010. uo.). 3: (Áldozócsütörtök) 1511 (Wh)SZ 2010. 1445.. DL 24830.). 4: (Lactarc va
sárnap) 1512 (W nsz 2010, 1445., DL 24830.)
X: (3) civitas (királyi) 1412, villa 1412 (Zs() ÜL 2897.), oppidum 1493 (1. sz.) 
egyéb: CP 1549

CSA\K! 1. 255. (Váralja), E\(íht. 2002, 1SZP61 (3: mezőváros; Váralja; Kirchdorf néven is) 1SP35 
(Szcpcsvár: 1412-ben nem kerül zálogba, mások a birtokosai)

1412-1523 (6). latin, német (3., 6.)

!. !4!2. szeptember !8. (D. a. Mathei). Dátum in dicto Suburbio castri Scepusiensis perbeli kiegyezés 
Nos Nicolaus iudex ac universi iurati de Suburbio castri Scepusiensis.
Papíron, szöveg alá nyomott zöld pecséttel. DL 43175. (Múz. törzsanyag, 1897. év 49. sz.) ZsO.

2. !482. november 14. (V. a. Eüzabeth). Dátum in Waralya meghatalmazás / tanúsítvány 
Nos iudex et iuraticivcs opidi Suburbii megerősítés: sigillum nostrum.
Papíron, szöveg alá nyomott pecséttel. DF 214994. Bártta/ 2241. IVANY): Bártta.

3. !488. november !7. (am montag vor Eüzabeth). (kh. n ] tanúsítvány tranzakcióról
Phiüpp die zeyt richter unnd geschwomc purger dcs marckts Kirchdortt* megerősítés: unser marckt sigel. 
Papíron, szöveg alá nyomott pecséttel. DF 215431. Hártta/ 2673.

4. 1492. május 9. (IV. a. Sophie). [kh. n ]
Nos iudex et iuraticives opidi Suburbii -  megerősítés: sigillum nostrum
Papíron, szöveg alá nyomott pecséttel. DF 215810. Hártta/ 3041. Az írásképc a 2-4. szántúaknak egyezik, annak 
ellenére, hogy összesen 10 év és más nyelv!

5. !493. március 4. (M. p. Rcminiscere). Dátum in opido Waralya tanúsítvány 
Nos iudex et iurati cives opidi Suburby megerősítés: s. nostrum.
Papíron, szöveg alá nyomott pecséttel. DF 281591. Késmárk/ 176. Kiad.: DoMANOVSZKY 1922. oklevéltár. 248 
249. (41. sz.) Írásképe nem egyértelműen hasonlít az előzőekre.

6. !523. április t. (am mytwoch nach Palmarum). (jégében auM KyrchdartT levél Eperjesnek; adósságügy 
Richtcr und geschworcn ratmann von Kyrchdorf. dy ewren.
Papíron, zárópecséttel. DF 229708. Eperjes/ 1104.

kelctnapok: vasárnap, csütörtök, héttő, szerda, héttő, szerda.

SZKRESVARALJA (Kirchdrauf, Váratja; Szepcs m.) !8:4/3
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Motdava nad Bodvou. SK
!3!7-!387/9! király: !39!-!397 Serkci(Kap!ai): !397-!523 Rozgonyi: !523 !$53 Bátori

t:(0)
!!:(0)
!!!:(())
!V: (!) p!éb. (Szendétek) (exempt) !329. ! 332 /Eger (újvári toesp.) (ORTVAY 206.: cxempt: E\üüL 2002: 
patrocinium: Mázó 2003. 228.)
V: (0)
V!: (0)
VB: (!) kovács és ötvös !499 (pccsédcnyomat. Céhkataszter B. 226.)
VB!: (3) 5 irány: Gagy. Jászó. Kassa. Nagyida. Torna (KLH)NYt !999b. 3!7., !. kát. !é!m.) 
!X:(!)hctivásár(csütörtök) )420(Wt:tsz 20!0. !427.. KumNY! !999b .5 !!.4 !.j.)
X: (3)civitas(kirá!yi) !330-. oppidum !393 !520: többször enditik oppidumnak (KUBtNYt !999b. $!7.) 
egyéb: CP !553

C sA\Kt!. 200-20!.. CYÖRh^Y !. !46. KuBtNY) !999b. 5!7.. E\(HiL 2002. ! AJ72 (4: mezőváros) 

!3 3 !-!5 !6  (5). !atin. német (5.)

!. !33!. március 5. (!..!!!. a. O. Letarc !33!) Dátum in Sepsi határjárás (jászói káptatan számára)
Nos iudex Kwnchmannus dictus Chatar et iurati ac universi civcs de /ekeres seu de Sepesi megerősítés: sigiüi 
nostri autentiei pendentis munimine.
Függöpecséttc!. DF 232774. Jászó/ !4 D. Lásd még: !!!ésy: /g/ó 36. ( !522. Enge!brech Márton sepsi takos !cvc!e 
!g!óhoz)

2. !33!. március 5. (2.) szepesi kápta!an átírása 
Átírás. DF 23277$. Jászó/ !4 C

3. !33!. március 5. (3.) -  szepesi káptalan átírása 
Átírás !392. DF 232829. Jászó/ 63

4. !490-!5!0  !cvé! Rozgonyi !stvánnak Szepsi határairó!
Magnif. D. Stcphano de Rozgon. domino nostro gatioso. !udex et iurati de Sepszy.
Xárópecsétte!. DL 246!6. MKA NR/V 392 !6.

5. !5!6. ápriiis 8. (am dystag noch Ambrosy). Gégében autf dér Mo!dr !evé! Kassának, adósságügy 
!)er richtcr mit czandt seynen geschvoren dér stath Motdt.
/árópeesétte!. !)F 27! 629. Kassa. Supp!. Ha!ag./ 323.

SXKRK!) (Pozsony m.)_______________________________________________________________________ 8:6/4

Sered'. SK
/m-f.; (semptei urad.) !420-! 549: !4$6 Rozgonyi Sebestyén. !498 Kanizsai György
c.
!: ()) semptei vár 
!!:(0)
!B:(0)
!V: (0) ptéb. (Szűz Mária) /Esztergom (pozsonyi prép. vagy nyitrai toesp.) (ORtVAY 24.: Scmpte a nyitrai toes- 
percsséghcz tart.) !400 (Mnzö 2003. 467.) !472 (HÁZ! 2000. 49!. ^ Káro!yi B. 428.)
V: (0)
V!:(0)
VB: (0) szíjgyártó céh !577-!$78 (SzÁDtXZKY !!. 3!0.)
VB!: (4) 8 irány: Csejte. Diószegen át Szene és Cscktész. Ga!ánta. Ga!góc. Nagyszombat. Pöstyén. Scüyc.
Verbó (!. kát. té!m.)
!X: (!) ! hetivásár (szombat) !422 (XsO !X. 700.. Wt tsz 20!0. !440. atapján még D!. 39233. A háromvásáros 
kikiáltásnál ugyanitt a semptei hedvásár napja: héttő.)
X:(2)oppidum !49! (DL !973$.)

SXKPS! (Szekeres; Abaúj m.)_______________________________________________________________9:6/4
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egyéb: vám !4!2 (Z s()!!!. !584.) !420(L! DüR! R 230). !422: vámmentesség (Scmptének. de Szeredre is von.. 
NovAK 2007a. o!da!szám (2). !8. sz-i Nyitra megyei irat. pontos jc!zct né!kü!.) 
óo(/..* HÁZ! 2000. 490 49!.. P \cpt. 2P028 (4: mezőváros)

!46! (!). !atin

!. !46!. március !6. (!! p. Letarc). in opido Zcred -  misszitis
!udcx et iurati eives opidi Zered !cvc!e circumspcctis viris iudici et iuratis civibus civitatis Posoniensis. dominis 
et amicis nostris honorandis.
Papíron, háttapján z^trópecsét töredékéivé!. DP 2427!5. (Pozsony. SNA. Arcív mesta Bratis!avy. é. 4650.) 

szerrezc/. nem derű! ki. hogy a városi tanács hány csküdtbö! áü.

ó/ró:
!456 Benedek (!)L ! 5090. !456. jú!. ! 7. a szeredi bíró ura. Rozgonyi Sebestyén nevében tütakozott.)

!46! Pörgő Orbán (!.)

SK!(;KT (Máramarossziget. Máramaros m.)_____________________________________________________ ! 3:5/3

Sighctu Marmatici. RO
6/r/..- (huszti urad ); !392-ig kirá!y; !392 !397 Béitcki Drágtl (honor?). !406 e -  kirá!y (M)HÁLY! !44. (8!. sz.): 
!406. dec. 7.) iü. kirá!yné ( !498: Beatrix).
c. /7..'
!: (!) casteüum XV. sz.. oBtcio!átus (KOPPÁNY !999. 223.)
!!: (2) megyei sedria (szombat. !384 szerda. !423- kedd) !383-!504 (CSLKOVtrs !997. 382.). közgyü!ések: 
!408. tébruár 2!. (MtüALY) !900. !54. (86. sz.) Pcrényi Péter székety ispán és máramarosi ispán tartja propc 
civitatem Z y g e th ) '
!!!:(!) sókamara
!V: (!) p!ébánosvá!asztás. p!éb. (Szt. !m rc)" ' !3!4 Pgcr (máramarosi (öesp.) (ORTVAY 203.. Mi zo  2003.
!2!.)
V: (0) térences ko!. !457 (2. sz.) ac prioris c!austri BMV (undati in Maramoros(?)(Ro\!HÁ\Y! 2000. nincs) 
V!:(0)
VB; (0) mészárosok, vargák, szűcsok. kovácsok, szekeresek (! 548-as statútum)
V!!!:(4)(KUB)NY!2000. 88.)
!X: (!) hetivásár (napja nem ismert) !352 (vásárcngedé!y: DL 2539.. Kt BtSY! 2000. 88. Wt tsz 20!0. !437.) 
X:(3)!iberavi!!a !392(ZsO!. 2587.)civitas !408(!. tent), !429 !549.oppidum !435 !549. iü. !4Ü (MmÁ- 
LY! !900. ! 79. ( !00. sz.) hatátjárásban), 
egyéb: CP !549
/w</.. CSÁNK!!. 445.. (ÍYÖRP! Y !V. !27 !28.. BLLAY !943. KL'B!NY! 2000. 88.. ENOHL 2002. !MM!4 (3: me
zőváros)

!383-!487 (4). !atin"'

!. !383. október 6. (!!! p. Prancisci con!.). Dátum in Zygeth tanúsítvány 
Nicoiaus dictus Bogaz iudex. iurati ceterique cives et !tospitcs de Zygeth
Lappang vagy eh eszett. Papiron. szöveg a!á nyomott tertnészetes szinű viaszpecsét töredéke. A pecsét ábrája 
hö!énvtéj; a töredezett köriratbó! csak S. L. betűk !átszanak. (p. 80. !. j.) Kiad: MiHÁLY! !900. 80. (48. sz.). 
tévesen 7-i dátumma!, (a kötet végén javította) iv. kiad. p. !03. (román tórditássa!.)

2. !457. május 25. (in víg. Ascensionis). Datis in Zigeth igazo!ás megegyezésró!
Universis et singuüs capttuüs. baronibus. nobüibus. comitibus. vicccomitibus ac oBlciaübus sive servitoribus

X!V. századi nádori közgyütésekért nem adunk pontot, ezek: !383. jún. 27. MtnÁLY! !900. 79. (47. sz.):
!384. márc. !6. uo. 8!. (49.^sz.): !385. uo. 86. (5!. sz.).
"" MtHÁi.Y! !900. 25. !. j. A temp!om !859. aug. !0-én !eégctt.

M!HÁ!.Y! !900. 80. !. j. szertnt kötetében Máramarossziget !cvé!tárábó! származó (brrások nem szerepeinek, 
mive! a város !evé!tára azidötájt rendezetten.
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cuiuscumque dignitatibus existcntibus. dominis ipsomm rcvcrcndis. !udcx. iuratiquc civcs ac duodccim sencs 
eivitatis rcgaüs Zigcth.
DF 247904. Ezzc! összevághat a máramarosi ispánok á!ta! !457. nov. 9-én kiadott ité!ct!cvé! MtHÁLYt !900. 
402^04. (236. sz.)

3. !46!. s. d. (!!!. proxima ...is) töredékes -  tanúsítvány 
 yga. iohannes Derczcny
...........de Zigcth mcmoric commcndamus
tenore prcscncium significantes ... quod ...] una B!asius de Barczanta!va
...........ja Gorzo et !vasko de
...........k de Ztatina Thomas de
.......Gejorgius Pontz concivis noster
...........quomodo ipsi inter nobücs
...........as et arbitrii ac composicionis
...........parte erecte ipscquc Romasko
...........per ipsum Simoncm de Kohnya
...........Simon de Kohnya contra
...........aquisicioncm iustiMcato et
...........a que universe inter eosdem
............... pretextu dietc arbyjtrii...
... iudicium íacerc nitcrctur in eadcmque persistere nőhet
... predietc eivitatis Zigcth in ccntum tlorenos auri puri et
iusti ponderisj ...m antc !itis ingressum deponendos convineatur et convicta
(uerint co tacto ...) viros eiectos scw arbitros et vicccomitcm huius térré
Maramorosicnsis? ...jóm rcbehantcs in ipsis ccntum tlorcnis convinci permisisse
... vigorc ct tcstimonio prcscncium mediante. Seripta in diéta
civitatc? Zigcth? ... has] üteras nostras sigi!o dietc nostre eivitatis roboratas
eisdem ...] duximus conccdcndas. Seripta in diéta Zygeth íerta tercia proxima
...........jis Anno Domini miHcsimo Lxo primo.
Eredetije eiveszett vagy iappang. Papíron, szöveg a!á nyomott zö!d viaszpecsét nyomává!. Kiad.: MtHÁLY! !900. 
434-43$ (253. sz.) iv. kiadásban p. 6!8 (2$6(253) sz. - az év végére téve. román (ordításban.)

4. !4S7. május !7. missziüs (csütörtök)
Papíron, hátiapra nyomott ic!tört zárópecséttc!. Az okievé! c!pusztu!t vagy iappang."' a DE-bcn nem ta!á!ható.
Bt RtihR !893. 5$ (330. sz.). BURCCR ! !9K6. 97. (330. sz.)

yegve/r: !4$7-cs áhó ok!cvé!. !2 vén! (2). ugyanitt nem intitu!atióva! kezdődik az oktevé!: archaikus? az 
esküdteket !46!-bcn már (e!soro!ják (3 ). de csak kettő iátszik be!ő!ük a szöveg sérü!ésc miatt.

hosszumczcick kérésére áhítottak ki ok!cve!et (cm!. !.. !383). !2 vén (2)

/?/ró.
!383. okt. BogazMik!ós(! )
! 457. máj. ...(2.)
!46!. [nem o!vashatój (3.) ih. Stcphanus Pehihcus ((cbr ) . !. a!ább
! 487. máj. ...(4.)
!504. máj. !4. Szász Lőrinc (Petrovay !909. 5!4.)

kc!etnapok: !: kedd. 2: szerda. 3: kedd. 4: csütörtök

"* A besztercei !evé!tárat !953 óta a Román Ahami Lcvéhár kotozsvári fiókjában őrzik. Anyaga a 20. században 
viharos sorsa miatt sok károsodást szenvedett, vö. BhR(H:R !. !986. bevezetője: pp. !X X B :!. még az itt hivatko
zott tanuhnányt: Ccmot NuObáeher: Contrtbupi !a istoricu! arehivei Bistri(ci ín scco!c!c XV! XX. 
<v;-/;át-/or47(!970), vo!. XXX!!. 3-22.
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Szikszó,!!
6ó/ . (nagymihá!yi urad ): !308-!388/9! Abanb. Szikszói: !388/9!-!395 kirá!yné; !393-!40! Bebek (vámosi); 
!403-!553 Percnyi ilj. (nya!ábi), !498 Percnyi Gábor (nagyijai urad.) 
c. /).. (.4 /700/0A ő.s.vjí'gew/ í/z c/ré/*é.s A'oóón/
!: (0 )
ü :(0 )
!!!: (2) sókamara !467 (CSÁNK)!. 20! )
!V: (0) 2 p!éb. (Szűz Mária. Szentháromság) !332/!335- /Eger (újvári fbcsp.. forrói kér.) (ORTVAY !65., MEZŐ 
2003. 467., 490.). Papja !$!7-bcn a!espcres.(MÁLYUSZ !97! (2007), !28.)
V: (0)
V!:(2) !$ !b(KuB!NY! !97!.73.)
VB: (!) szabó céh !433 (az egriekké! és másokká! együtt, SzÁDKCZKY !!. 3!! .)
V!!!: (6) !! irány: Abaújszántó. Aszató, Bo!dva. Ede!ény, Forró. Gagy. Kázsmár. Megyaszón és !^ekccsen át 
Szerencs. Misko!c. ! iszatuc (rév). Vizso!y (KUBtNYt !999b. 5! 7.. !. kát. fé!m.)
!X: (4) hetivásár !4 ! ! (ZsO !!!. 692., Wutsz 20!0. !427.); 2 sokada!om (jú!. 20., szept. 8., Kt.BtNY! !999b, 3!3. 
47.j. Wutsz 20!0 nem ismeri)
X:(4)civitas(kirá!ynéi) !392:oppidum !4!! ! 533; többször em!itikopptdumnak(KuBtNY! !999b. 5!7.) 
egyéb: CP !553. vám !4 ! ! (ZsO !!!. 767.) Bcreck szikszói p!ébános !5!7-cs végrendelte: MÁt.YUS/ !97! 
(2007), !28-!29.
ú w /. GsÁNKt!. 20!.. GYÓREFY !. !47 !48.. KuBtNYt !999b, 5!7., ENííüL 2002, ! AJ90 (3: mezőváros).
KuBtNYt 2004a. 24.

!406-!526(!3). !atin

!. !406. február 20. (a. Esto mihi) -  ingat!anforga!mi (két szótő)
Nos !acobus \obi!is iudex de Zihzow et civcs iurati de eadem vidcücct Thomas de (icnch. Andreas.
!!át!apra nyomott pecsétté!. DL 9! 59. (MKA Acta ccc!.)/ Lcchnitz 304.

2. !408. június 2. (vig. Pcnthccostcs) igazo!ás birtokjogró!. szótő
! üggöpeesétte!. DL 70768. (Pcrényi cs.)/ !7!. Reg.: !55-!56. (307. sz.)

3. !408. október !5. szikszói potgár; menedékkövi karthauziak 
!mggópecsétte!. !)L 9452. (MKA Acta Jcs.)/ Leucsovien ! !9: Q 3 !3 / Leucsovien 9 76.

4. !4!4. október 22. (a. Dcmctrii) ingat!anfbrga!mi (szótő)
Függópeesétte!. DL !0258. (MKA Acta ecc!.)/ Lcchnitz 305.

5. !472. február !7. (p. !nvocavit) adásvéte!
Függöpeeséttc!. DF 270458. (Kassa. Coü. Schwarzenbach.)/ 4!9. Reg.: GULYÁS 2008a. 32. sz.

6. !472. júüus !4. ité!et
Függópeesétte!. DL !7342. (MKA Acta ecc!.)/ Lcchnitz 307.

7. !472. júüus 24. (!) végrcnde!ct.
Függópeesétte!. DL !7345. (MKA Acta ecc!.)/ Lcchnitz 309.

8. !472. júüus 24.(2)
Függópeesétte!. DL !7346. (MKA Acta ecc!.)/ Lcchnitz 3!0.

9. !472. júüus 24. (3) ingat!antbrga!mi (szótő)
Függópeesétte!. DL !7347. (MKA Acta ecc!.)/ Lcchnitz 308.

!0. !482. júüus 27. (a. dipos. Ladis!ai) ingat!anforga!mi (szótő)
Függópeesétte!. !)L !8694. (MKA Acta ccc!.)/ Lcchnitz 3 !!. Reg.: GULYÁS 2008a. 33. sz.

!!. !484. február !3. adásvéte! (ház. szótő)
Függópeesétte!. DF 2!5070. (Szikszó)/ 23!6. Reg.: !\'A\Yt: Bárttá. 23!2. sz.; GULYÁS 2008a. 34. sz.

SX)KSZÓ(Abaúj m.)____________________________________________________________________ 2!:3/3
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!2. !525. május 30. (a. Penthccostcn) - !evé! Kassának 
Zárópecséttc!. DF 283260. (Kassa. Supp!. Ha!ag.)/ 43!.

!3. !526. február 5. (in profcsto !)orothce?) énesités Bánfának 
Zárópecséttc!. DF 2!842! . (Bánfa)/ 3487. Reg.: GULYÁS 2008a. 35. sz.

SXtSCSAN (Körös m.) 5:7/4

Si$éani. HR
!307-!3!7 zágrábi püspök

C./L.
!: (!) csázmai urada!om alsóbb binokközpontja
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szí. Mik!ós) !334 !$!3 /Zágráb (kamareai (Öcsp./fc!ső kcr.) (ORTVAY 757.. 32. léte!)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!B: (2) 4 irány: Csázma, Dobrón át Vcrbovc. Rojesa. Zdencseccn át Nan (Lu'S/KY. ENG!:L 2002. vö. ('ORAHG 
Í997. térk. B.2.)
!X:(0)
X: (2) oppidum !520
egyéb: (  P !507 (At)A\!ó!:K-KAMPU$ !976. 24 ): 2! (üst: CP !3!2 (uo. 30.): 2! füst: CP !5!7 (uo. 90.): 24 Kist: 
óoí/..- CSANK) !893. Com. Cris. 22!.. ENGML 2002. 8KÖ!65 (4: mezőváros)

1436-!438 (2). !atin

!. !456. december 2!. (in ! homc ap.) végrcndc!cti adásvete! (ma!om)
Georgius Chwetko viüieus iuratiquc et universi eives seu hospitcs !tbere viüe Zysehan -  megerősítés: sigiüo 
nostre eommunitatis.
Hártyán, függöpccsétte!. !)F 282428. Varasd. csázmai kápt./ !09.

2. !458. ápriüs 9. (3. die Pascc)
Thomas viüieus ac iurati universiquc eives seu hospitcs übere viüe Zysehan 
Függöpccsétte!. DF 282429. Varasd. csázmai kápt./ ! !0

Arenfreí. viüieus. esküdtek száma nem ismén.

/wg/egi'réA'. a két ok!cvé! irásképe kü!önbözik. Mindketö kedden ke!t.

SZOMBATHELY (Vas m.) 27:3/3

Szombathely. H
! 360 ! 549- győri püspök

ű. /.-( í/r e/Zc/tére //gve/íwóe.)
!: (!) castrum. a!sóbb birtokigazgatási központ 
!!:(0)
!!!: (!) fiókharmincad ( !498:34. C!H !. 6!2 6!3. Kőszeg hciyett: a muraszombati foharmincadhoz tanozik. 
StMON 2006. 8! 7. S.j.)
!V: (2) föesperesség. tizedkés központja. p!éb. (Szt. Mánon) !360. !42! /Győr (répee-gyöngyösmeüéki azaz 
szombathc!yi (öcspl) !330 (ORTVAY 322.. Bt:t)Y !938. 50.. 238 240.. !350: AO V. 406. Mhzö 2003. 273.) 
(TÓTH ZÁGORmt)! !994. !2. A Szt. Mik!ós-patrocinium téves. Muraszombatra vonatkozik. CsÁNK!!!. 729. és 
ExGKt. 2002 is hibásan.) p!éb. (Szűz Mária) !237 (vár) (MhZó 2003. 468.)
V: (2) ferences ko!. (páduai Szt. Anta!) (konv.) !360k.-!533/!540-es évek (EXGLL 2002. F. RoMHÁXYt 2000.
66.. MhZÖ 2003. 50.) (Források p. ! 16. 222. sz. Káhnán győri pk. aíakitotta át ispotáiybó!): 2 ispotály (Szt. And
rás. Szt. Erzsébet) (KumNYt !999a. 266.) (MLZO 2003. 4!.: Muzo 2003. 82. szerint a ferences ko!ostor 
patrociniuma is): kápolna (Mindenszentek) !502 (vár) (Mt zo  2003. 353.)
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V!:(3)21 fő(KuB!NY! !97!.75.)
VI!: (!) lakatos !505(SZADLGZKY B.312. cm!, varga céh is !566c.. Céhkataszter!!. !!2., lakatos)
V!!!: (6) !3 irány: Csatád. Csepreg. Ká!. Kovácsi. Körmend. Kőszeg. Rohonc. Sárvár (kerülővé!). Schütz. Szen
tetek. Vízvár. Vép. Vercsvár (GLAS!:R !929. térk.. KUBtNY! !9H9.329.. KUB!NY! !996a. !4 3 ..!. kát. felm.)
!X: (2) ! hetivásár (szombat) !28X. 1403(!288: Wt:tsz 20!0. !4$0.. DL 40189. !405: ZsO !!. 4268.). ! sokada
tom (Exsurgc vasárnap) !455 (Wt tsz 20!0. uo.: DL 262648.)
X:(4)civitas !49$. oppidum !489(DL !9538.)
cnyéb: CP !$49. vámmentesség !279 (SÓLYOM 143 !44 ); vám (CSÁNK! !!. 729 ); kiváltságok !407 (CSÁNK! !!. 
729.)
úoJ.. CSÁNK!!!. 720-72!. (vár). 729.. T óm  ZÁWRHü)! !994. 7-!2 .. KumNY! !996a. !4!.. ENGH. 2002. 
!VS30(3: mezőváros). KUBtNY! 2004a. 24.

!342-!48! (9). latin

!. !342. január 25. (in Conv. Pauli) -  bizonyítás adásvételről (birtok)
Szombathely (Sabaria) város hatósága bizonyítja, hogy néhai Jakab biró leánya: Sebe és ura: Iván. valamint 
gyermekeik: János és Mihá!y birtokukat Zcukc (dictus) Péternek eladták. (Teljes szöveg), hártya, hátlapján pe
csét nyomat. -  Rcgcszta forrása: OL rcgcszta (Eügedi)
Hártyán, hátlapra nyomott pecsét foltjával. DL 40877. (Múz. törzsanyag. Véghcly-gyüjt.) Kiad.: UB Burg. !V. 
331. (524. sz.): 1ÖTH-ZÁ(K)RH!D! 1994. 31-32 (70. sz.). kommentárral.

2. !354. február 20. ( a. Esto mihi) bizonyítás hagyományozásról (ház értékének egy része)
Eredeti, papíron. Hátlapján pecsét nyoma. DL 4978!. (Rumy cs.)/ 60-2! 1. Kiad.: T ó in  ZAGORHü)! 1994. 53 
(73. sz.); Anjou okmt. V!. 17! ( !06. sz.).

3. !382. június !6. (p. Viti) adománozás (ío!dbirtok)
Eredeti, hártya, foltos, hiányos, hátlapján pecsét nyomával. DL 3803!. (Békássy cs.)/ 29. Kiad.: TÓTH 
Z.AÍKIRH!!)! !994. 38-39 (83. sz.).

4. !409-!426 között -  missziüs Sopronnak 
Benedek vo!t szombathelyi biró
DE 204763. (Sopron)/ 3424. Kiad.: Házi B/6. 33 (32. sz.); Tőrt! ZÁGORHü)! !994. 68-69 ( !03. sz ). Reg.: ZsO 
!!. 7255.

5. !438. szeptember !2. (a. Exalt Crucis)
Michac! de Vcp guardián és ko!ostora; Beud-i !!!és fia Dómján; 18 hold szántó: Simonius iudex: iurati: 12: 
universi civcs
DE 257329. (Pannonhalma. Cuary cs.)/ 69. Kiad.: Sörös TT !909. 243-244 (!7. sz.); T óm  ZÁGORHü)! !994.
71 72 (! 10. sz.). Ezen maradt meg az egyetlen ép várospecsét a középkorból. Mérete alapján valószínű, hogy 
csak a kispecsét. Az első szombathelyi pecsét ! 562-ből.

6. !43Sk. -  Simon szombathc!yi biró örökösödése ügyében tanácsot kér
DE 204764. (Sopron)/ 3425. Kiad.: Házi !!/6?: T óm  ZÁGORHü)! 1994. 72 ( ! ! ! .  sz.).

7. !445. február !. Szombathely város.
Függöpecséttel. DL 58! !0. (Békássy cs.)/ ! 14. Kiad.: TÓTH -  ZAGORHü)! 1994. 77 ( !30. sz.).

8. !458. június !9. (a. Purif.) misszilis Sopronnak 
Pós György szombathelyi biró.
DE 203294. (Sopron) DL !638. Kiad.: Házi !/4. 29!-292 (339. sz ): Tóm-ZÁGORHü)! 1994.82(!43. sz.).

9. !48!. december !7. (1!. p. Gaudete Domino). Dátum in dicta Sabaria adásvétel
Petrus Kvs et duodccim iurati cives civitatis Sahariensis megerősítés: sigillo nostre civitatis jegyzői aláírás: 
Petrus Litteratus natus Laur(cncii).
Hártyán, függőpecsét nck csak a szederjes zsinótja maradt. Kiad.: St MüGHY 1928. 1 3 8 ! 39. (84. sz.) Régi jel
zet: Zeke cs. fasc. 23. nr. !0. Az oklevél jelenleg lappang. T óm  ZÁGORHü)! 1994. 92? (174. sz.). Tejedi !mrc 
várnagyra ugyanott korábban adatok.

-.jfrifjf/.' !2 esküdt, vániauv. hcnybiró ( !445). JE()YZÖ! biróvá!asztás visz. Szt. Mihálvkor! Szept! (Források 
P- 52.)

222



1481 K isPéter(L)

T óm  Z\(.:oRtt!Dt 1994. 205 és 205b számú okleveleiben Szőke Marion tanyának birtoka. Kivált
ságlevél: Gosztonyi János pk. 1525-i átiratában (Hédervári János 1404-es oklevele). lóTH -ZÁ^ORmt)! !994.
91. és 212.. 213. sz. 1 525. és 1 526. évi birónevck és esküdtnevek!

SZOMOLMOK (Schmölnitz: Szcpcs m.)_______________________________________________________ !! :5/3

Smolnik. SK
6/r/.. (gölnici urad.) ! 549-ig: 1439 királyi bányaváros: 1498 Szapolyai !stván

1: (1) tartozékai vannak (WENZEL 1880. 80.. 83.: Lassúpatak a város területén a!aku!t.)
ü :(0)
!!!:(!) bányakamara (Wenzc! !880. 83-
!V: (0) pléh. /Esztergom (szepesi prép.) (vö. OR!VAY térk.. de 1629-ben exempt. közvetlenül az érsek a!á tart.: 
GÁR!X)NYt !933. 18().
V: (0) kápolna (Szűz Mária) !433 (MEZÓ 2003.468.)
V !:(3)28 tö(KumNY) t97!.75.)
V!!:(0)
V!!!: (2) 4 irány: Gölnicbánya. Krasznahorkán át Rozsnyó. Stószon át Jászó. Svedléren át Wagendrüssze! és !g!ó 
(!. kát. telni.)
!X:(0)
X: (4) eivitas (bányaváros) !327 1437: a hét tclsö-magyarországi bányaváros tagja. 2. helyen (WENZEL 1880. 
98.)
egyéb: (0) (  P 1549.
ú w /. CSÁNK! 1. 254.. WENZEL 1880. 79 87.. ENüEL 2002. 1SZP6! (3: mezőváros)

1449-1517 (4). latin, német (2-4.)

!. 1449. január 25. (in Conv. Pauli) [kh. n.j adásvétel
Gcorgius Schreiber iudex civitatis Smolniez neenon iurati eives Urbánus Prisccr. Caspar Czckel. Cristan.
Moyscs Jekelworm. Petir Williseh. Mértén Stompropel. Barto Jacob. Jurg Passcr ciusdem civitatis megeröstés: 
sigillum maius nostre civitatis Smolnicensis.
1 lártván. temtészetes szinú zsinórról tuggö pecsétje elveszett. DL 14217. (MKA Acta cccl. 51-14.) Kiad.
WENZEL 1880. 83. 2. j. (hiteles másolat alapján)

2. 1492. január 20. (Gégében am treytag Sebastiani). (kh. n ]  levél Kassának: arrestatio?
Richtcr und geswomc dér stad Schmölnicz -  címzett: An namhat'tigcn weisenn herm richtcr und rottmander stad 
Gascha unseren günstigcn nochpcrcn und gccrtcn trwnden.
Papíron, zárópecséttcl. DF 271466. (Kassa. Suppl. Halag.)/ 158.

3. !5!3. január 9. (am suntag nach dér hl. Drciíaltigkcit), Gébén autTder Schmolnitz tanúsítvány erdőről Igló 
városa kérésére.
Wir richtcr und gcschworne radmann dér stad Schmelnicz megerősítés: claynen stad sygcl 
Papíron, szöveg alá nyomott pecséttel. DF 280879. (!gló)/l 13. Reg.: lllésy: /g/ó 35.

4. 15!7. március 22. (am szuntag Leatare). Dátum autTder Schmölnich levél Kassának
Jakobus Kreysl richtcr autfdér Schmölnicz. ewrer gutter treund címzett: Dcm vorsichtigen wollweisen herm 
Mathia Yczund richtcr czw Khascha. mcincn steten gutten gunner und trcyndtczw khumb diser brietT.
Papíron, záró papirtclzctes gyürúspecséttel. DF 271643. (Kassa. Suppl. Halag.)/ 337.

SZO X D (Bácsm ) 18:4/4

Sonta /Coma. SRB
ó ú t;  136! 1382 királyné: 1382-1517 óbudai apácák
<-.
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!:(!)officio!átus !448(DL !4!43.)
H : ( 0 )

!B: (!) sókamara
!V: (2) tizedkörzet. p!éb. (Szűz Mária) !332/!337- /Ka!ocsa-Bács (bácsi tőcsp.) (ORTVAY 348.. M p/ó 2003, 
468.)
V:(2)ispotá!y
V !:(!)9fo(kum N Y t !97!.76.)
VB: (!) vargacéh !448(D!. !4!4$.)
V!!!:(4)(K.UH!NY!2000. 88.)
!X: (3) ! hetipiac (szombat) !578, sokadatom !448 (Betszondon ! !92: DF 26204$ és !382: DL 6904 is; !448: 
Wtnsz 20!0. !427.: DL !4!4$. Ugyanott Szond teridetén Vásárhety néven szombati hetivásárt tartó tc!epü!ést 
tüntet !e! ! !92-cs és !206-os adatta!:!)!- 262045 és ÜO VB. 3.. ami később nem tórdu! c!ő. Ez !e!tétc!csen ma
gává! a szondi hetivásárra! azonosítható.)
X:(3)oppidum !406-!478
egyéb: dézsmajegyzék !522: !378 (dcRer): Nagy Szonta néven 36 hánc: vám !382 (CsÁNK! !!. !39.)

CSÁNK! !!.^!38-!39.. GYóRPTY !. 238 239.. KuHtNY! 2000. 88. ( !8 pont). E\C!:!. 2002. !BCS! (4: mező
város), C. T ó in  2004. (!$ pont)

!4!3-!424(3). !atin

!. !4!5. december !3. (V!.. in Lucic). in eivitatc Zond -  peregyezség 
Batázs szondi bíró és név szerint emütett !2 esküdt.
Átírás !423 (budai kápta!an): DL !0339. (MKA Acta ecc!.)/ VBUDA 26 !9. Átírás !423 (titcü kápta!an): DF 
230325. (Pozsony, kotoston töredékek)/ 243/3. Ennek XV!!!. századi másotata: DF 23032!. (Pozsony. ko!ostori 
töredékek)/ 2!6. pp. 9$-!00. (99-400.) Reg.: ZsO V. !3!4. (az átíró ok)evé!ben ez szerepe! tejjebh).

2. !4!7. jan u ár !6. (S. a. D. Omnis terra), in eivitatc Zond -  ingat!an (adomány)
Ba!ázs szondi bíró és név szerűit emütett !2 esküdt.
Átírás !423 (budai káptaían): !)L !0339. (MKA Acta ecc!.)/ VBUDA 26-!9. Átírás !423 (titcü káptatan): DF 
230325. (Pozsony, kotostori töredékek)/ 243/3. McBettc XV!!!. századi egyszerű másotata. Omnis terra hc!yctt 
..Ocuü" vasárnapra ke!tczve. Ennek XV!!!. századi másotata (szintén hibás kc!tczéssc!): DF 25032!. (Pozsony, 
kotostori töredékek)/ 2!6 pp. 93-!00. (97 99.) Reg.: ZsO V!. 36.

3. !424. október !8. íté!et!cvé! örökség ügyében
!acobus Rencs index. item Michac! Parvus, Nico!aus Faber, ! homas !<n>stitor, Benedictus tHius B!asii ac 
Eniericus Ysta. Benedictus de Apatyi, Michac! Chas!o. Stcphanus de Casto. Michae! Ccrbc. Stephanus Oene 
iurati de Zond nccnon hospites de eadem.
Hártyán, setyemzsinóron iüggőpecsét töredékéve!. !)L !607!. (MKA Acta ecc!.)' VBUDA 35 !4. Kiad.: C.
TÓTH 2004, 397., reg.: ZsO XB. pót!ás !424. .../a.

/íxieA.' !424-es-en pecsét, !. C. Tóth cikke! !2 esküdt., otlüciáüs ad a vargáknak céhszabá!yzatot (!)L 
!4!43.)

ketetnapok: péntek, szombat, szerda.

SZŐLŐS (Nagyszőlős, Ugocsa m.)____________________________________________________________ ! 7:4/4

BuuorpajtiB. UA
6//V..' (szötösi majd nyatábi urad ); !262-!396 kirtdyné: !396 Nagymihá!yi (*! ibai) János: !399 etadományozása 
(ZsO !. 6049 ); !399 !549 nya!ábi Percnyi. !498 Perényi (iábor
c.
!: (!) Perényi-birtokközpont !420 (MtH.ÁLY! !900. 232-253. ( !46. sz.) = ZsO VB. !782.). casteüum !405 (KOP
PÁNY !999. 229.)
B:(0)
!B:(0)
!V: (!) exempt p!éb. (Nagybo!dogasszony) !3 !3-tó!/Esztergom (exempt) !389- !464 ((iÁRtioNYt !933. !65 
!67.). terü!cti!eg: Eger (máramarosi íőesp.) (vö. ORtVAY térk., Mt /() 2003. 443.). iü. Szt. Mihá!y-kápo!na.!. !. 
sz.. !4. tété!
V: (3) !crcnccs ko!. (obsz.) !47!/!5!6  !556 (ENO)t. 2002, F. RovtuÁNY! 2000. 66.). ispotáty (Szt. Erzsébet) 
(KumNY! !999a. 266.. M tzo 2003. 79.)
V!:(0)
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VH:(0)
Vl!l:(6)(KtJB)NY)2000. 89.)
!X: (3) 1 hetivásár (hétfő) !262 (ÁÚO Vili. 32. W) tsz 2010. 1448.). 2 sokadalom. 1: (Gyümölcsoltó Boldogasz- 
szony: márc. 25.) 1427 (/Aw/tt/ 403.. W):)SZ 20). uo). 2: (Kisasszony: szept. 8.) 1458 (Wmsz 2010. uo.: DL 
55622.)
X: (3) civitas (királynéi) 1342. !420 (M)HÁLY! !900. 252-253. Dátum in civitatc Zewlcws). oppidum 1399- 
1512
egyéb: vám !477. CP !549: 219 porta

CSÁNK) 1. 430.. SZABÓ 1937.419.. KuBtNY! 2000. 89. (Szőlős). ENGKL 2002. lU(i2 (Szőlős. 4: mezővá
ros). KUB!NY) 2004a. 24.

1515(1). latin

1. 1515. január !.(!!.. in dic Circumcis ). Ex oppido Zewlcws -  adásvétel utólagos megerősítése 
Andreas Kothyo ac Urbánus Kowach iudiccs oppidi Zewlcws duodccimque iurati ct vigintiquatuor senes de 
eadem megerősítés: sigillo dieti oppidi nostri Zewlews. quo hereditarias posscssioncs sumus soliti roborare. 
Hártyán, szöveg alá nyomott sötét színű pecsét íbltjával és lenyomatával. DL 84623. (Lónyay cs.)/ 37 10. Hát
lapján egykorú vagy későbbi XVI. századi summa: Litterc vincarum Koprosyk ct Orozhcwg ct de vinea 
cchiarum in promontorio Zolos.

van arenga: a szőlők leírásánál a lokalizációk töbhlélék: dünónév. in vicinitate. iuxta. 1 égtájas 
(Ny. K. É). 2 égtájas (dél. észak)

xjt'rví'jf;: két biró. tehát két foldcsúr...? (vagy az egyik hegybíró?). 12 esküdt. 24 vén 

1515. jan. Kötő(?) András és Kovács Orbán

I SZTEK!CSKÓ (Stcniénjak: Zágráb m.) 5:7/6

Stcniénjak: ma Sjeniénjak Donji. Sjcniénjak Gomji és Sjcniénjak Lasinjski HR
6/r/.; 1278 Babonics. 1380 Frangcpán. 1405-1456 Ciliéi. 1464-1479 király. 1492 Egervári Lőrinc horvát bán. 
később Kanizsai, majd Nádasy birtok 
c.
1: (2) vár (SZABÓ 1920. 68-69.) legrégibb birtokosok a Xlü. sz. végétől a Babonicsok 1327-ig. király 1327- 
1380. Frangcpán István 1380 (zálog)-14!5. Ciliéi Friedrich 1415 (Frangcpán István lányának. Erzsébetnek a 
kezével) a Cilleick kihalta után Frangcpán Márton, haláláig, utána Egervári László bán. utána Kanizsaiak (házas
sággal). Kanizsai Orsika kezével pedig Nádasdv Tamásra. Frangcpánok ellbglalták. utánuk az Aucrspcrgck. a 
XV!!. században, utána Draskovichok 
ü: (0)
Hl: (1) ftókharmincad (1498:34. C1H 1. 612 613.: a zágrábi lőharmincadhoz tartozik. StMON 2006. 817. 8. j.)
IV: (0) pléb. (Szűz Mária) 1334-1501/Zágráb (goricai locsp.) (Om vAY 749.)
V:(0)
VI: (0)
V!!:(0)
Vili: (2)4 irány: Bovié. Dubovac. Jamnica. Petrinja (L)PSZKY. ENCFL 2002. vö. ÓORAHC 1997. térk. 1. 1.)
IX: (0)
X:(0)
egyéb:

& Do/t/7; Com. Zagr. 11. 116.. ENGBt. 2002. 1ZB119 (Stcniénjak néven. 6: falu: Sztenicsnjak néven is): & 
Go;;?//. Com. Zagr. 11. 116.. E \(4 t. 2002. 2ZH119 (Stcniénjak néven. 11: egyéb bizonytalan): & /.(M/M/AÁ/. Com. 
Zagr. 11. 116.. ENGEL 2002. 9ZB106 (Stcniénjak néven. 11: egyéb bizonytalan)

1504-1513(2). glagolita

1. 1504. február 3. (na dán svetoga Blaza)
Ja Mikula pridevkom Antonovic. ki isam va to vrerne sudac mesta Stcniékoga i vsa opéina togaj mcsta 
A város tanácsa előtt megjelentek Híja Mudrovéic. Bhrziéevié András kenéz szolgája. Andriko Bclkovcé. Luka 
Velemeriéki. Pola-i Balázs burgar steniéki Blaziéevic András nevében és azt a bevallást tették, hogy B. elad egy
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kenet Stcphünich Viiusnak. átdomás. tanúk. Megerősítés, !oka!izáció!
Függőpecséttc!. DL 34347. (NRA). Je!cn!egi őrzöhe!ye: !!!3A. Kiad.: !85 (CLXX!. sz.. kihagyá
sokká!.) Reg.: KoLANOVtc !982 83. !82(6. sz.)

2. !5!3. s. d. -  adásvéte! (to!d)
Anta! tla: Mikiós bíró etött Jurko Pisac kenéz Pave! Bcncün özvegyétő! tb!det vesz.
Hártyán, tuggöpccsétjc c!veszctt. D!. 34348. (MKA NRA. !650-!0.). Je!en!egi órzöhctyc: HDA. Kiad.: .-teAr 

204-205 (CX(X!X. sz.). Reg.: Kot ANOVtó !9S2 83. !82 !83 (7. sz.)

SZTROPKÓ(Zcmpténm.) !0:5/4

Stropkov, SK
(sztropkói urad.): !398 Ákos nb. Micsktl: !404 Baücki: !4!0 !4!4 !483 !549 terebesi Pcrényi; 

!483-!490 kirá!y, !490Cor\in János: !490 !567 terebesi Pcrényi
c. /7..'
!: (2) nagybirtok birtokközpontja, castcOum iü. castum !4 ! ! (KOPPÁNY !999. 229 230.)
!!:(0)
!!!: (!) tlókharminead ( !498:34. CB! !. 6!2 6!3. kassai tőharmincadhoz)
!V: (0) 2 piéb. /Eger (zcmp!éni tőesp.. tc!ső kér.) (vö. ()Rt v.\Y térk.)
V:(0)
V !:(!)9  tő(KuBtNYt !97!. 76.)
V!!:(0)
V!!!: (3) 6 irány: Hanusfa!va. Homonna. Kurima. !.engyc!ország. Varannó. /boron át Bántá (!. kát. té!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (3) civitas (magán) !430. oppidum !408-!495 
egyéb: CP !549: Jám !408 és !434
ö w /. CSÁNM !. 333. (vár). 338-339.. KOPPÁNY !999. 229 230., EN(ihL 2002. !ZN3 (4: mezőváros): 5!ZN3 
(vár)

!430/!442-!324 (24), !atin. német (!-8 ., !2 !3.. !9-20.)

!. !430-!460. november !9. c!ött (V. vor Hizabeth) tévé! Bántanak 
Zárópceséttc). DF 2!4700. Bánfa/ !990K.

2. !442. június 9. (nach actcn tag dcs teichnam) !evé! Bántanak 
Zárópceséttc!. DF 2! 3073. Bánta/ 394.

3. !443. augusztus 6. (in Sixti) tévé! Bántanak 
Zárópceséttc!. DF 2! 3096. Bánta/ 4! 3.

4. !45S. február 2$. (S. vor Rcminisccrc) -  !cvé! Bántának 
Zárópceséttc!. DF 2! 370!. Bánta/ !008.

$. !460. június 5. (V. noch Ptlngstag) !evé! Bántanak 
Zárópceséttc!. DF 2! 38! 5. Bánta/ ! !22.

6. !466. május 8. (V. am Stanis!ai) tlzetési nyugta bárttái po!gár részére.
Wir reehtir Jacob mit sc!bcn geswaren von dér Stropko.
Zárópeesétte!. !)F 2!4328. Bánfa/ !633.

7. !468. s. d. -  !cvé! Bántának. végrendetti ügy 
Zárópeesétte!. DF 2!4463. Bánta/ !768.

8. !478. jú!ius !3. (!!. in Margarcthc) !cvé! Bántának 
Zárópceséttc!. DF 2!4785. Bánta/ 2038.

9. !488. március 3!. (!!. p. Raniispatmanun) !evé! Bántának: vaüomás 
Zárópeesétte!. DF 2! 5378. Bánta/ 2620.
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tO. !4S8. május !4. (in vig. Ascensionis) teve! Bántanak 
Zárópccséttct. DF 2! $397. Bánta/ 2639.

!! . !489. ápriüs t !. (S. a. Ramispatmanmi) tevét Bántanak: adósságügy 
Zárópecsétte!. t)F 2 15468. Bánta/ 2709.

!2. !49!. február !8. (Vt. vor tnvocavit) tevét Bántanak: adósságügy 
Zárópecsétte!. DF 2! $677. Bánta/ 29 tO.

!3. !502. jútius 29. (Vt. noch Annc) tevét Bántanak: adósságügy 
Zárópecsétte). Dt- 2 t6$6t. Bánta/ 3673.

!4. !5!3. június 3. (Vt. p. oet. Corp. Christi) tevét Bántanak: adósságügy 
Zárópecsétte!. Dt- 2 17264. Bánta/ 4358.

!5. !5!5. március 22. (V. a. tudica) -  tevét Bánfának: panasz egy bántái potgár áttat okozott tűz miatt 
Zárópccséttct. Dt- 2)7430. B ánta/45! 4.

!6. !5!5. ápritis 27. (Vt. p. Marci) -  tevét Bántanak: két bántáit, mivet nam akanak tanúskodni, bebönönöztek 
Zárópecsétte!.!)F 2 17440. B ánta/4524.

!7. !5!5. május !3. (in Rogationum) -  tevét Eperjesnek 
Zárópccséttct. DF 229492. Epctjcs/ 9t t.

!8. !520. január !8. (S. Prisce) tevét Bánfához 
Zárópecsétte). DF 2! 7832. Bánta/ 4907.

!9. !520. jútius 2 t. (S. vor Magdatene) tevét Bárttához: e! akarják kütdcni kütdöttjükct a kirátyi udvarba: 
irásképc a nyetv ettenére az etözóvc! egyező 
Zárópecsétte!. DF 2! 7886. Bánta/ 496!.

20. !52t. jútius 2. (ttt. Besuchung Máriás) - tevét Bántanak: uruk a pestis miatt ettávozott a városbó! 
Zárópccscttct. DF 2!7959. Bánta/ $032.

2 t. !52t. augusztus 29. (Dccott. toh. Bapt.) tevét Kassának: atáirás nétkü!
Zárópecsétte). DF 27t69t. Kassa. Suppt. Hatag./38$.

22. !52t. november 9. (S. a. Manmi) -  tevét Bántanak: Potonontm excursiones 
Zárópecsétte!. DF 2!80t8. Bánta/ 5086.

23. !524. szeptember 29. (in Michaetis) tevét Bántanak 
Zárópccséttct. D! 2 18257. Bánta/ 5322R.

24. !524. november 2 t. (in Prescntacionis Marié) tevét Bántanak 
DF2t8273. Bánfa/ 5338.

TALLYA (Zcmptén m )_________________________ _____________________________________________6:6/4

Táttya. H
/wv..- (táüyai urad.): !37!-ig Aba nb. Táttyai: )37!k.-t404 Debröi: !4 !0-t422  (iarai János: !422-!459 despota: 
1459-t46! Szitágyi: !46 t-t526  Szapotyai: 1546-t549 Scrcdy
c.
!: (2) nagybinok binokközpontja és vár (EXCPL 2002)
ü :(0 )
ttt:(0)
!V: (0) pteb. (Szt. György)/Eger (zempténi toesp.. atsó kér.) (ORTVAY t95.. Mhzo 2003. t t t . )
V:(0)
V!:(0)
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V!!:(0)
V!!!: (3) 6 irány: Bodrogkeresztúr. Liszka. Mád. Szántó. Tárcái. Tokaj (!. kát. telni.)
!X: (0) nincs adat 
X: (!) oppidum 1498 
egyéb: CP 1 549
/roí/..- CSÁNK)!. 339.. LADÁNY! 1984. pNtíL). 2002. 1ZN8! (vár). 2ZN81 (4: mezőváros)

!48 !-!524(!3 ). !atin

!. 1481. november 4. in domo iudicis 
Átírás !524. DF 215141. (Bártfa)/ 2386.

2. !485. február !2.
Átírás 1524 (1484-es?). DP 215141. (Bárttá)/2386. Reg.: GULYÁS 2007. 2). sz.

3. !487. november 4.
Í)P 215343. (Bárttáp 2585. (2385?) 2) Átírása a !2. sz. oklevélben. Reg.: !vÁNY! 1910. 2580. sz.. GULYÁS 2007. 
22. sz.

4. !498. február 18. -  szőlő
Pecsétclés nélkül. !)P 269688. (Kassa) DARHOLTZ S 18. Reg.: GULYÁS 2007. 23. sz.

5. 1500-1526 között levél Bántanak: adósságügy; szőlő 
Zárópccséttcl. DF 214725. (Bárttá)/ 1990KK. Reg.: Gulyás 2007. 32. sz.

6. 1505. december 28. -  szőlő
Szöveg alá nyomott pecséttel. DP 269883. (Kassa)/ ÁKOS FF 1 1. Reg.: Gulyás 2007. 24. sz.

7 .  ! 506. október 28. szőlő
Szöveg alá nyomott pecséttel. DP 269696. (Kassa)/ DARHOLTZ S 26. Reg.: GULYÁS 2007. 25. sz.

8. !506. november 5. -  szőlő
Szöveg alá nyomott pecséttel. DP 269936. (Kassa)/ KAKUK MM !. Reg.: Gulyás 2007. 26. sz.

9. !508. december 3. -  szőlő
Szöveg alá nyomott pecséttel. DP 269939. (Kassa)/ KAKUK MM 4. Reg.: GULYÁS 2007. 27. sz.

!0. !520. november 25.
Pccsétclés nélkül. DP 217915. (Bártfa)/4989. Reg.: GULYÁS 2007. 28. sz.

!!. !52!. január 17. -  szőlő
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 217941. (Bárttá)/ 5014. Reg.: GULYÁS 2007. 29. sz.

! 2. !522. s. d. Szatmári György esztergomi érsek összes szőlőjét Kassára ruházza át. (vö. SZÁN tó. ott dec. 
28.!). szőlő
Michacl Pataki iudex; iurati: ceterique cives
Predcti. szöveg alá nyomott pecséttel. DF 283259. (Kassa. Suppl. Malag.)/406. 2) XVI. századi egyszerű máso
lat. DP 283257. (Kassa. Suppl. Halag.)/ 404. Reg.: GULYÁS 2007. 30. sz.

!3. !524. szeptember 27. saját itíró oklevél, közjegyzői tormájú 
Püggöpccséttel. DF 215141. (Bárttá)/2386. Reg.: GULYÁS 2007. 31. sz.

.vrcrvcrc/. 1549-ben is 2 bíró (iudex ct collega). iurati et cohospites. ellentmondás nélkül-tormula (L \t)Á\Y)
1984. 233 234.), 1569-ben és 1578-ban tőgott bírák ítéletének írásba toglalása. A fogott birói ítélet közhitelű 
oklevélbe toglalása középkori gyarkorlat szerves folytatása.
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TAPOLCSANY (Nagytapoksány, Nyitra m.)____________________________________________________ 8:6/3

Topot *éany, SK
(tapo)csányi urad.); 1283-!32! Csák nb. Trencséni; !32! !389 kirá!y; !389 etadományozása (DL 7535. 

Bácskai !965. !8/4.j.); !389-!460Szécsényi; !460 !552 ()rsz:tg(gúti)és Losonci (az uradalom közös, a 
tapoksányi vár !480-tó! Ország)

!: (2) vár !283/!3!8- vagy XV. sz. ekje. !437-tö! adatott (EÜüED! !977. 203. 296. sz.. Tüt.EK) V!/!. 227.. KOP
PÁNY !999.232.) a tekpükstö! !3km-rc ÉNy-ra: a tapoksányi urada!om birtokközpontja 
!!:(0)
!!L(0)
!V: (0) ptéb. (Szűz Mária) /Esztergom (nyitrai tőesp.) (OR! VAY 25.. MEZŐ 2003.443.)
V: (0) ismeretien rendi kokstor (Szt. János evangélista) (MEZŐ 2003. !57.. kétséges adat)
V!:(0)
VB: (0)
V!B: (3) 6 irány: Bán. Osztányon át Bajmóc. Gatgóc, Nyitra. Trcncsén. Zsámbokrét (!. kát. tc!m.)
!X :(!) hetivásár (szombat) !4!8(ZsO V !. !507.fwE!SZ20!0. !438.)
X:(2)civitas(kirá!yi) !342 !390.oppidum !429-!5!0 
egyéb: CP !349: vám !390
//-or/.. TELEK! V!/!. 227.. GYÖREEY !V. 473. EüCEDt !938. E\GEL 2002. !2NY46 (Nagytapoksány néven: 3: 
tttczö város)

!443-!523 (4). !atin

!. !443. szeptember 22. (D. p. Mathei ap ). Dátum in civitatc ! hopokzan ité!et!evé!7
Nos Dobessius de Ctohozoss. !ohannes W!k de !dczpach capitanci civitatis Thopotezan. Wcnczeskius Wizeibicz. 
Sko!a de Wathiekus. Nik! de Thotsa. Dobika de Chast. Mathias Dietbiczka de We!ika. Sassosski de Sassoss. 
Nicotaus Oherki(?) de Go!a. Pibiran de Muykass. Krzistko de (iasso)ka. Gebatobus de Chora!kossicz. Bohuska 
de Bzotha. Petrus Bicziczck {de ..jtissirbaczicz cetcriquc universi ct singuü socii in civitatc Thapotezan ac castro 
ve! fortaücio in cadcm de novo tácto et érető commorantcs
Szakadozott. he!yenként tyukas papíron, szöveg a!á nyomott öt (bkjává! i!!. !envomati rajzo!atáva!. DE 248773. 
(Esztergomi székeskápt.)/ V 7.

2. !5!7. június !2. körű! (inter octavas Corp. Christi). Dathe ex Thopotezan -  perátkü!dó7
!udcx et iurati -  címzés: Circumspcctis viris iudici iuratisquc in Tmavia commorantibus. dominis et amicis 
nostns honorandis
Papiron. természetes szinú zárópecsét nyomává!. DL 47205. (Múz. törzsanyag. Wcnzcbgyüjt.)

3. !525. jú!ius 26. (!V. a. Mária-ünnep). Datis ex Thopokzen !evé! Nagyszombathoz; appeüatio
Nos iudex iurati civitatis Thapokzen / (atáirás is:) !udcx. iurati civitatis Thopokzen, vcstre dominationis par(ati) 

citrtzés: Egregiis dominis iudici et iuratis Tmavicnsibus. dominis et vicinis amicisque nobis pturimum 
honorandis megerősítés a szöveg a!att batra: contlrmata quomodo ad omnia contenta 
Papiron. zámpecsét (nagysága a 2. számún !áthatóéva! egyező) nyomává!. DE 279939. (Nagyszombat)/ !() 
Missiks ad civitatem. 77.

4. !525. jú!ius 26. (!V. a. Mária-ünnep), Dátum ex Thopokzen -  kvé! Nagyszombathoz: appeüatio 
!udcx. iurati civitatis Thopokzen. vcstre dominationis etc. -  megerősítés a szöveg a!att baka: contirmatum 
quomt)do ad omnia contenta. adversarius non atuit.
Papiron. Zárópccséttc!. írásképe a 3. számúvá! egyező. DE 279940. (Nagyszombat)/ !0 Missiks ad civitatem 78.

TARCAL (Zemplén m.)______________________________________________________________________ 6:6/4

Tarca!. H
6őv..- (tokaji urad.) !404-!373: !398 (ehévizi keresztesek; !398 ! 404 Debröi; !404 !573 Szapo!yai
'  '
!: (!) kisebb birtokközpont a tokaji uradatomban 
!!:(0)
!B:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. András) /Eger (zempkni tocsp., a!só kér.) (vö. ORTVAY térk. M! ZÓ 2003.42.)
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V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!ü: (4) 7 irány: Bodrogkeresztúr. Mád. 0!asz!iszka. Szerencs. Táüya. Tiszadada. Tokaj (!. ka!. (e!m.)
!X: (0) nincs adat 
X: ( ! ) oppidum !5!7
egyéb: CP !549: a ptébánia az esztergomi Szt. !stván-cgyházhoz tartozott (MLZÖ 2003. 42.)

CSÁNK!!. 339.. H\G! t. 2002. 3ZN83 (4: mezőváros)

!434(!), !atin

!. !434. szeptember 8. (in dic Nat. Virg.), Datis in Tharcha! -  adásvétc! (sző!ó)
Nos tohannes Litteratus gcrmanus magnif. viri Ladis!ai Michacüs de Gezth. Petrus Magnus casteüani de 
Thokay. iohannes Hano iudex. C!cmcns Kencze! Franciscus Mathci iurati de Tharcza! ac univcrsi consu!es de 
cadem -  megerősítés: sigiüi nostri munimine.
!) Eredeti, szöveg a!á nyoniott pecsétté!. DL 99498. Csatádi !evé!tárak. Káro!vi cs. nemzetségi !t.. Pc!cjthey cs.
Z ! !3). 2) Átírása !435-ben a DL 99302. a!att (uo. Z ! !8). Reg.: Gut.YÁs 2008a. 36. sz.

T A ! A (Ótata és Újtata: Komárom m.)__________________________________________________________ 24:3/4

Tata.!!
(tatai urad.): ! 326 Csák: !326 !389k. kirá!y: ! 389-! 397 Lacktt: !397 !34! kirá!y: !440-!47! a vára 

Rozgonyiakná! (zátogban?): !488? !493 Corvin János kezén. !493- kirá!y 
e. /;..* //! ö\.\regí'//é/ rr* e/rérév e/Ávré/e Af/zó/m/ y/gye/t'/M/x'.J
!: (3) kirá!yi mcüékrczidcncia (Zsigmond a!att). majd Rozgonyiak rezidenciája (zá!ogként?). ismét kirá!yi birtok
(Mátyás) (KUBtNY! !99!.2 !8 .. 226. !80.j.):castrum (Ótata)
ü :(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Ba!ázs).györ (komáromt) (vő. OR1VAY 3!9. M tzö 2003. 52.): p!éb. (Szt. Kc!cmcn)/... (M!:- 
zo 2003. !70.): temp!om (Szentháromság) !433 (M tzö  2003. 490.)
V: (3) bencés ap. (Szt. Péter és Pá!) !093k. !54!/!343 (a város be!terü!etén. a fürdő he!ycn áüt) (ORTVAY 788.. 
M! / ó  2003. 387 388 ): térences ko!. (obsz.) !462-!5!6/!543 (ENGLL 2002. F. RoxtHANY! 2000. 67.). ispotáiy 
(KUB)NYt !999a. 266.)
V!:(!)9ÍŐ(KUH!NY! !97!. 76.)
V!!:(0)
V!!!: (5) 9 irány: Hánhida. Bicske. C'sákvár. Esztergom. Kocs. Komárom. Mór. Ncszméty. Szöny (GLAS! R !929. 
térk ..!. kát. !é!m.)
!X: (5) ! hetivásár (nap né!kü!i adat) !300 (W'HSZ 20!0. !436.. ÁUO X. 392.). 2 sokadatom (Kér. Szt. János 
szü!.: jón. 24., Ferenc vigiüája? okt. 3.) !362 (Wt tsz 20 !0. !436.. uo. egy nap nétküü !432/54-es pozsonyi 
sz:imadáskönyvi adatta!. ame!y bárme!yikrc vonatkozhat)
X:(3)civitas !388. oppidum !4!9. !490 (Ótata), oppidum !4!3 !472 (Újtata) 
egyéb: (0)CP !34! (Otata). tartozékai vannak (CsANKt !!!. 489.)
ÓY7í/.. CSÁNK) HL 488-489. (vár). 49! 492.. GYÖRGY ÜL 458.. 462. (Újfa!u). E\CH 2002. 2KM3!(Tata. 4: 
mezőváros. Ótata) és 3KM3 !(Tótváros néven. 4: mezőváros. Újtata). ! KM3! (vár), Ntít.xtANN 20!0 (tatai vár
nagyok). KbBtNYt 2004a. 24. SGttMttYtMAYtR 20!!.

!446 !520(6). !atin

!. !446. november 7. (p. Emerici) !cvé! Pozsonynak, arrestatio 
(ieorgius iudex: cetcri civcs.
Zárópecsétte!. D! 242078. (Pozsony)/ 4003.

2. !447. október 27. (a. Sim ct !ude) !cvé! Pozsonynak, arrestatio (Ótata)
!ohannes iudex: iurati cives.
Zárópecsétte!. DF 242!5L (Pozsony)/ 4078.

3. !447-!453 között, október 9. után (p. Dyonisii) !evé! !^ozsonynak. arrestatio 
!ohannes iudex.
Zárópecsétte!. DF 243!76. (Pozsony)/ 5!32. iurati cives

230



4. )465. s. d. -  (Ótata)
átírják Mátyás királynak a komáromi vámnál való vámmentességükről szóló oklevelét: Ótata. de Mátyás király 
oklevele!: Vincentius iudex: iurati.
Szöveg alá nyomott pecséttel. DL 39532. (Eorgách cs.)/ 1800.

5. !490. október !. (p. Michaclis) -  polgárjog adása
Ótata város (Blasius Calmar iudex. 12 esküdt) -  Corvin János volt vámagyának. Csicscri Orosz Mihálynak (Ung 
megyei nemes).
Eüggőpecséttel. DL 19678. (MKA NRA)/ 943 27.

6. !52(). október 26. (a. Sim et lude) jelentés bűnügyben
Iudex iurati cctcrique cives ct inhabitatorcs maiestatis vestre de Thata
Tata város -  címzett: 11. Lajos király
Másolat 1320-1340. DL 105902. (Majthényies.)

! ÉCSÖ (Máramaros ni.)_____________________________________________________________________ !0:6/3

Tsuin. UA
6/r/.. (huszti urad ): 1389-ig király: 1389 1397 Béltcki Drágft. 1406 e. király (MtHALY! 144. (81. sz.): 1406. 
dec. 7.) i!l. királyné (1498: Beatrix), 
c. p.r 
L(0)
!!:(0)
111: (1) sókamara
IV: (1) plébánosválasztási jog. pléb. /Eger (máramarosi tocsp.) (ORTVAY 203.)
V: (0)
VI: (0)
V!!:(0)
V!H:(4)(KUB!^Y!2000. 89.)
IX: (1) hetivásár (napja nem ismert) 1329 (vásárengedély Huszt. Visk. Técsö. Hosszúmezó számára: FhJhR CD 
Vül/3. 355.. Whtsz 2010. 1437.)
X: (3) civitas(királyi): !329:oppidum 1435-1349(1435: Mihályi 1900. 300. (175. sz.):Zs. parancslevele: iudex 
et iurati nccnon ceteri cives oppidi nostri Thechew). 
egyéb: CP 1549: 143 porta

CsÁNKt!. 445.. OYóRhFY IV. 128.. BhLAY 1940. KtJHtNYt 2000. 89.. E\CHL 2002. 4MM3 (3: mezőváros) 

1456 (1). latin

L !456. június 24. (in lohannis Bapt ). Scriptis in ! heezw tanúsítvány
Paulus Neste. Clemens üomios. Mathyas Barkatzy, Thomas Zay iudiees ac duodccim clccti scniorcs ceterique 
cives et universi hospitcs de Thcczw megerősítés: appensione nostri sigili.
Papíron, szöveg alá nyomott pecséttel (Elpusztult, fényképen.) DE 247901. Bibliotcca a Eilialci Din Cluj 
Academiei RR. Székely Nemzeti Múzeum: Barabás Samu gyűjteményének elpusztult okleveleiről készült mik
rofilmek. 30. (Az oklevél hátoldaláról nem készült felvétel.)

/M'g/t'gvré.v.' keletnap: csütörtök.

.v-frvt'jf/. 4 bíró! (fertálymesterek?). 12 választott vén

TELK! BÁNYA (Abaúj m.) ! !:5/3

Tclkibánya. H
134! 1553 királyi bányaváros: 1447-1470 Cudar Rozgonyi: 1498-1517 Szapolyai 

c. p.. 64 pon/oA f/íérét po/;r.srd^;d/ ve//e/n //gw/c/n/n?.)
!:(0)
1!:(0)
111: (0)
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!V: (0) pléb. (Szűz Mária) 1332/1333- /Eger (újvári focsp.. (orréi kér.) (ORTVAY 16$.. Mt-zo 2003, 470.)
V: (2) ispotály (Szt. Katalin) (KuBtNY! 1999a. 266.. később a pálosok veszik át. Muzó 2003. 167.)
V1:(0)
V)1:(0)
V1H: (3) 6 irány: Gönc. Kassa. Nádasd. Nagyida. Szina, Újhely (KUB!NY! 1999b. $17.. 1. kát. felni.)
!X: (0)
X: (4) civitas (bányaváros) 1367-139$. oppiduni 1447-1333: többször említik oppidumnak( KUBtNY! 1999b. 
$17.)
egyéb: CP !$$3. A hét felső-magyarországi bányaváros tagja. $. helyen (W hNZLL 1880. 99.)
/ / w / .  CSÁNK! 1.20!.. G Y Ö R G Y  1*. 1$!.. WHNZHL 1880.90 93.. KUBtNY! 1999b. $17.. ENGML2002, !AJ40(3: 
mezőváros. Telki néven is)

1428-1494(3). latin

f. 1428. május 28. (S. in die Stanislai ep.) adásvétel
Nos Nicolaus dictus Kabischöpt iudex. Nieolaus Pudepruezh magister montanorum. lohannes Windel. lohannes 
Gra^peur. lohannes Pretschuppil, lohannes Polner. Laurcncius Ligator ügnarius necnon lohannes nótárius iurati 
civcs civitatis Telkvbanya megerősítés: sigilli nostri maioris appensi niuniminc.
Függöpceséttel. 1)1* 11976. (MKA Aeta Paul.)/GÖNC 3 2. Reg.: BÁND! 198$. $88.

2. 1444. november 22. (D. a. Katherinc) végrendelet
Nos lohannes Vendel iudex. Urbánus Polner. Gáspár Faber. Stephanus Kreczel iurati civcs civitatis Telkebanya 

megerősítés: In cuius rei tcstiniomum sigillis nostris tccimus consignarí.
DL 13819. (MKA Acta Paul.)/ GÖNC 3 4.

3. 1494. július 2. (IV. in Visit. Marié). Ex 1 helkybanya levél Kassának, peres ügy 
Iudex iuratiquc civcs ac cetcri incole scw consules diete civitatis.
Zárópecséttcl. DF 271490. (Kassa. Suppl. Halag.)/ 182. Reg.: GULYÁS 2008a. 37. sz.

.s-f/ivre/. iudex et iurati cives civitatis 1393 (WLNZKL 1880. 91.)

TKREBKS (Tökcterebes. Zemplén m.)_______________________________________________________13:5/4

Trcbi^ov. SK
ó/r/.. (terebesi urad.): 1319Kaplyonnb. Terebesi: 1319-1342 Drugcth: 1342 1387 király: !387-l$67/l$73 
terebesi Perényi: 1498 Perényi Imre
c.
1: (4) vár 1300c. (Kt Ht\Y! 1991.216.. FÜGLD! 1977. 176. 219. sz.): terebesi Pcrényick rezidenciája (KuBtNY! 
1991.216.)
11: (1) megyei sedria (kedd) 1347-139$. 1434 !464(CstK()V!TS 1997.38$.)
111: (0)
IV: (0) pléb. (Szűz Mária. 1 $04 Szt. László) /Eger (zempléni töesp., visz. alsó kér.) (ORTVAY 19$.. M! zó  2003, 
220 ): templom (Krisztus leste) 1347 (M) zó 2003. 210.)
V: (1) pálos kol. (korábbi plébániatemplommal azonos. Szűz Mária) 1302 1322/1330 (E\(iht. 2002. F. ROMHÁ- 
NY! 2000. 68.. KuB!NY! 1 W l, 216.. M tzó 2003. 472.. CuxstK 2003. 227. 63. sz ): kápolna (Szt. László) (Mt zó 
2003. 220.. 1304-ben plébániai rangot kapott, a korábbi Szűz Mária-plébánia a pálosok temploma lett)
VI: (0)
Vll: (0)
Vili: (3) 6 irány: Gászécs. Lelesz. Vásárhelyen át Nagyniihály. Szacsúron át Uomonna. Varannó és Manusfálva. 
Ujhely. Zemplén (1. kát. telni.)
!X :(!) 1 hetivásár (kedd) 1330 (Wt-tsz 2010. 1432.)
X: (3) oppidum 1439-1324 
egyéb: CP 1349: vám (CsÁNK! 1. 339.)

(fsÁNK! 1. 339.. ENCKL 2002. 2ZN28 (4: mezőváros). 1ZN28 (vár) Alvégiterebes. Fclvégitercbes 

149$ (1). latin

1. 1495. május 5. (H. a. lohannes a. Portám Latinam). Dátum in sede nostra predieta tanúsítvány
lacobus Terhes. Ladizlaus Kelev. Thomas Hclzy iudices opidi Thcrebes ac iuraticives videücet Michac! H an^ .
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Franciscus Zabo. B!asius Varga. Ladiztaus Zcchy. B!asius Vayda. tohanncs Be!zy. Andrcas Vitcs. !ohanncs 
Fiüer ct Anthonius Nagvor ct tota communitas ciusdcm -  megerősítés: sigiüo nostro.
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes színű pecsét töredékéve! és tenyomati rajzo!atáva!. DL !904!. (MK,Á 
Acta Pau!.)/ Tercbes 7 2. (Reg.: HLÉ 5 (!983) 675.)

TOLCSVA (Zemptén m.) 3:7/5

To!csva. !!
/úr/ , (táüyai urad.), (tcrbcsi urad.) !5!2: (pataki urad.) !549-!373: !274-!4!0  Totcsvai: !4!9-!474 Upori:
! 5 ! ! Cékci: !398. !404 Dcbröi: !404 Kéri: !398. !4!0Toronyai. !4!HCsicscri Fodor: !446 Upor: !46! Visi 
Ormos: !474 Pesti: !488 Cccci (CsÁNK)!. 339.)
c.
!:(0)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (Szűz Mária) !332/33 /Eger (zcmpténi töesp.. a!só kér.) (OKrvAY !96.. MLZÖ 2003. 47! )
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2) 4 irány: Erdöbényén át Abaújszántó. Sárospatak. 0!asz!iszka és Vámosújfatu. Vizsoty (!. kát. tc!m.)
!X: (0) nincs adat
X: (!) oppidum !488 (ENUKL 2002) 
egyéb: CP !549
/roJ.. CSÁNK)!. 339.. ENCKL 2002. !ZN78 (5: (a!u)

!505-!520 (6). !atin. mint eperjesiek szö!övéte!e

!. !505. május !2. (Pünkösd) Eperjes város, szö!ö
Nos Gcorgius Nemes. Függöpecsétte!. DF 22926!. (Eperjes)/ 720. Kiad.: GULYÁS 2008d. 225 226. Reg. !ványi 
!93!. 903. sz.: GULYÁS 2007. 33. sz.

2. !505. május !2. (Pünkösd) Eperjes város.
Függöpecsétte!. DF 229262. (Eperjes)/ 72!. Kiad.: Gutyás 2008d. 226-227. Reg.: !ványi !93!. 904. sz.: GULYÁS 
2007. 34. sz.

3. !5!0. május 20. (Pünkösd)
Függöpecsétte!. DF 22938!. (Eperjes)/ 8!3. Reg.: GULYÁS 2007. 35. sz.

4. !5!5. s. d. vámosúj!á!ui p!ébánia: szö!ö
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. !)F 2! 7486. (Bárt(a)z 4569. Reg.: GULYÁS 2007. 36. sz.

5. !5!7. február 8. (Circumdcdcrunt) Eperjes város. szö!ö 
Függöpecsétte!. DF 229539. (Eperjes)/ 952. Reg.: GULYÁS 2007. 37. sz.

6. !520. október !0. (2. dic p. Dionisii. post occasum so!is), Datis in ! ho!chwa - Eperjes város: szö!ö 
sigiüi nostri munimine autcntico
Függöpecsétte!. DF 229629. (Eperjes)/ !03!. Reg.: GULYÁS 2007. 38. sz.

TOPORC (Szcpcs m.)________________________________________________________________________ 3:7/6

Toporcc. SK

6/r/.. !323-!349Görgci
f. /L.
! :(0)
!!:(0)
!!!:(0)
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!V: (0) kápolna (Szt. Jakab) 1303 (Ortvay 80$.. MEZŐ 2003. 131.) később pléb. 1436 (Szent-lvány 44. (87. sx.).) 
/Esztergom (szepesi prép.) (vő. ()R! VAY térk.)
V:(0)
V!:(0)
V1!:(0)
Vili: (3) $ irtiny: Nedec. Késmárk. Podolin. Szcpesbéla. Szepcsótalu (1. kát. telm.)
!X: (0) nincs adat 
X: (0) falu 
egyéb: CP 1549
/roJ..- CSÁNK!!. 268.. ENGEL 2002. !SZP28 (6: talu)

1 $08 (!). latin

!. 1508. február !2. (S. ante Valcntini). Ex Thoporch -  tanúsitvány
Servatius comcs unacum iuratis vilié Thoporcz megerősítés: sigillum nostrum subinipressum.
Az átírás szerint papíron, szöveg alá nyomot pecséttel. Átírta Podolin város kérésére a szepesi káptalan 1$18. DE 
2$8S$3. Podolin/ 34 D . XV!!!. századi másolati példánya uo. 34 B (DE 2388$ 1.)

TO PU C A  (Varasd m.) 9:6/4

Varazdinskc Topücc. HR
6/rr.; zágrábi kápt. 1181-133$-1398 (ORTVAY 716 717.)
f.
): (2) toplicai uradalom
11: (0 )

!!1:(0)
IV: (0) pléb. (Sxt. Márton) 1334-/Zágráb (varasdi toesp.) (ORTVAY 76!.. M ií/ő 2003. 273.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
Vili: (2) 4 irány: Brczovica. Csütörtökhely. Ludbreg. Varasd (Ltt'SZKY. ENGEL 2002. (oRALtC 1997. térk. !. 2..
!!. 2.)
IX: (3) 1 hetivásár (vasárnap) 1302 és legalább 1 sokadalom 1302 (11. Ulászló. 1302. júl. 24.. tartalmilag átírta 11. 
Eerdinánd. 1627. máj. 12. MÓL A 37 Libri regii Vll. 664-665.. eml. LASZOWSK! 1902. 78. Az 1302-es oklevél
ben nem szerepelt a sokadalmak napja, ezért a helybelieket hallgatták ki. Ezek szerint a sokadalmak: Szt. Bene
dek apát: márc. 2!.. Szt. Eülöpés Jakab: máj. 1.. Űrnapját követő vasárnap. Szt. Márton: nov. 11. ..subcuius 
nomine ibidem ccclesia fundata". továbbá ezen plébánia tclszentelésének napja: mindegyik a megelőző és kö
vetkező napokkal. Ezek középkori eredetét még igazolni kell. de 1 sokadalmat számítunk.)
X:(2)oppidum 1507 !5!7(ADAMfEK K\MrL§ 1976. 37.. 42.. 68.. 1312: DF 256710.) 
egyéb: CP 1507 (At).\\!L! K-KAMMUS 1976. 37.): !0(?)-6 (plébánosé) + 83 tust (provincia). CP 1307 (szegé
nyek. szabadok, tisztségviselők contributiója: uo. 42.): CP 1313 (uo. 68.): 20-5 (plébánosé) ^ 107 tust (provin
cia):
/ró;/.. Com. Var. 169.. ENGEL 2002. 1VD26 (4: mezőváros)

1447(1). latin

!. 1447. márc. 22. (IV. p. Benedicti). Dátum in dicto opido Toplicensi -  adásvétel
{...quasdam litteras patentes honorabilis ac ...} dominus N. archidiaconus {de Bcxin sociique et concanonici 
nostri de anno Domni (1447) et canonicus ecclcsic Zagrabiensis ac comcs (Toplicensis ac Etnerici tllii Cosmc 
similiter tunc ryhtar pretáti opidi nostri Toplicensis sub eorum sigillis ac diserej...} kérte a megerősítését, és 
hogy az adásvételhez adják hozzájárulásukat. Az oklevél a következő: ...archidiaconus de Bcxin et canonicus 
ecclcsic Zagrabiensis ac comcs Toplicensis nccnon Emcricus filius (Cosmc ... (a titulatúra vége nem maradt 
meg) megerősítés: sigillis disereti viri domini Michaclis plebani ecclcsic Sancti Martini episcopi et contessoris 
et sepemem[orati ... -  actum in presentia diseretorum. providoaun et honestorum virorum .7/ dicte ecclcsic ... 
M artini... in opido Toplicensi tundate (tanúnévsor)
Átírás 1447-1472 között a zágrábi káptalan: a privilegiális oklevél jobb tele hiányzik. A szöveg szerint pátens 
tormában, in interiori marginc consignatas volt kiállítva. DE 257054. (Zágrábi kápt. mit.. Acta antiqua 107-19.) 
Reg.: BUTt RÁC 1968-1969. 288. (143. sz.. jan. 19-i keltezéssel.)
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Turda. RO
(tordai urad.): t2 7 t-  kiráty (kirátyi sókamara)

c./?..
!:(t)uradatom
!!: (6) megyei sedria (héttő) !383-!3t2  (DL 73774. és DF 2609t6. kivétetesen kedd: 1408. jut. tO.. DL 7389$.). 
erdétyi ogy. !348 (DL 30647). Számos generatis congragatio iü. erdétyi országgyütés a tetepütés mettett. pt.
!438, !466. !470. !$03, !504. (CsÁNK! V. 686.) 
üt: (2) sókamara, sóbánya t269- (CSÁNK! V. 683.)
!V: (2: töcsperesség) 2 ptéb. (Szt. Lásztó) !204 (Újtorda) /Erdéty (tordai tócsp.), benne többek között Szt Hona 
ottár: !332. !428: MEZŐ 2003. ! !8.). (Szt. Miktós/Szt. Márton) 1176 (Ótorda) /Erdéty (tordai toesp.) (EO !!.
! !47.. térk.. CsÁSK! V. 687.. MEZŐ 2003. 220.. 333.. FABtN!!. 747..!!. 337. 462. sz.. KARí ZAG SZABÓ 20)0. 
699 700.. 366 367. szerint az ótordai ptéb. titutusa Szt. Márton, mindkét temptom erődített. !342-ben Szt. Mik- 
tós az ótordai temptom titutusa: DL 40899 ).
V: (4) ágostonos kot. (Szűz Mária) t33!-t556(RŰSZ-FoGARAS! 2001. 34.. ENGHt. 2002. F. RoMHÁNY! 2000.
69.. MhZö 2003. 47L), [térences kot. t33 t-!530] (RŰSZ-Fo<JARAS! 2001. 33. t. 308.). ispotáty
(Szt. Erzsébet) (Kt.BtNY! !999a. 266.. RÜSZ-Fo(j\RASt 200t. 36.). p. 37.. a 3 etemre 3 pontot ad: keresztesek 
temptoma és háza (Szt. Kereszt) t276. !288. !293 (CSÁNK! V. 683.. M( zo  2003. t86); temetökápotna (Szenthá
romság) t$23 (Mt zó  2003. 490.)
Vt: (4) 39 fo(Rüsz-F<x;.ARAS! t999. 20 ). (4) 3t tő (KuB(NY) t97 t. 73.)
V !!:(t)szabó !467(RüSZ-F(XiARASi t999. !6. torrásmegjetötésnétküt), szűcs t535 (SzÁD!KZKY tt. 34t.)
VtH: (4) 8 irány: Apáthida (kerütővet). Aranyosbánya. Fctvinc. Kotozs. Kotozsvár. Ludason át Széketyvásár- 
hety. Nagyenyed. Torockó
!X: ( t ) kétnapos hetivásár (péntek-szombat) ! 29!. jut. 23. e. (hetivásártartási engedéty Tordának: UH Sieb. t.
!8! t82.. 249. sz.. EO !. 288-289.: ez Szék. Kotozs és Désakna kiváttságtevete is. Whtsz 20tO. !447., RÜSZ- 
FoíiARAS! 200!. 24.. 28. itt két pontot ad. de R0sz-F(x;.\RASt !999. !3. csak ! pontot). [3 sokadatom) (csak 
XV!!. sz. eteji adat. ezért nem pontozzuk: 2 Ótordán: Szt. György: ápr. 24., Kisasszony: szept. 8.. ! Újtordán:
Szt. János: jún. 24. RüSZ-F(Xi.\RASt 2001.26.)
X: (4) civitas (sóbánya) !297 !467(t297:U B Sicb. !. 203.):opp:dum t4$3 t$2t (RÜSZ-FOGARAS! !999. t4..
adat nétküt). oppidum pétdáu! !494 és !$!2 (DL 36638. és DF 2609!6.)
egyéb: vám !44t !4 7 t-  (CSÁNK! V. 686 687.). vámmentesség !473 (CSÁNK! V. 686.)
/roJ..- CsÁNKt V. 683 689., E \rz  t996.487-49!., RÜSX-F(XJARAS! t999. 2 t. (20 pont). F.\B!N)!. 743 747.. 
ENGEL 2002. !TD!2 (3: mezőváros), KLBiNY) 2004a. 24. (Rüsz-Fogarasi atapján 20 pont)

1424-t447 (3). tatin

!. !424. december 24. (in vig. Nat ). (kh. n ] -  zátog
tohannes Xendi dietus iudex de Torda ac duodccim iurati cives et universi hospitcs de eadem.
Papíron, háttapra nyomott természetes színű pecsétté!, metynek ábrája háromszögű pajzs háromszor vágott po
tyákká), a pajzs esücskénét kétotdatt két heratdikai titiommat: körimta (kissé jobbra kezdődik): + StGtLLVM 
[GtVtjVM DE TORDA f...)R. DL 62808. (Bethten cs.. !34.) Háttapján XV!. századi summa: Matomrw! vato 
tewet. XVHt. századi kiegészítése: zatogba vetettek vo!t az varasnak. A pecsétet emt. E \iZ  t996. 487. Reg.: 
XsOXt. !3!8.

2. !444. december 28. (Dátum in tcsto preeonium innoccntum)!)). ]kh. n.[ adományozás
Pctrus Batog dietus iudex ac duodccim iurati cctcriquc cives ct universi hospites ac tota communitas civitatis 
Thordcnsis -  címzett: cp. Nicotaus Pogan dietus conciv. és örökösei megerősítés: sigiüo nostre civitatis.
Eredeti: papíron, háttapjára nyotnott pecsét tbttjávat. DL 62829. (MNM Bethten cs. tt.. !62.) 2) Átirtis !446: DL 
62833. 3) Átírás !453: DL 62857. tsm. Cs.Á\K) V. 688. A szöveg atatt jobbra tent notariusi jetzés: P. ttáttapon 
summa: Pctcrtakbcti torwt.

3. t447. február 24. (Vt. a. !nvoca\it) -  tartatmi átírásban, tanúsítvány
Tartatmi átírás !447. DL 28363. (KKOL Cista comit.)/ TORDA O 3. Ugyanennek 1839-os kotozsmonostori 
konvent áttati átírása uo. (etözményc t446: DL 30314.)

xrenere/. időnként több bíró! a városi tanács 12 esküdtbőt áü. Képvisctöik számára tnaguk adnak ügyvédvattó 
tevetet ( ! 4 t !. uo.)

TORDA (Ótorda és Újtorda, Torda m.)______________________________________________________ 29:3/3
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/fgíTJ: !4 ! !. jan. Matheus Litteratus(ZsO !!!. 97. egyben v!sz. iuratuscivis is). !452. tebr. mag. Mathias 
prothonotarius civitatis Thordcnsis nccnon iudiees, iurati civcs ac uni versi hospites et inco!e de eadem (KmKjkv. 
! 00$ .)

6/ró.
!3!5 viüicus seu iudex de Thorda Akna (Lib. Reg. 3.. pp.58-59.)
! 366. tebr. tohannes f. Zumuro Benedictus f. Petri ct !ohannes f. Emcrici iudiccs civitatis Thordcnsis (DL 

28742.)
!403 Benedek (DL 3480!.)
!408 iudcxdcTorda(Tc!eki!. 33! )
!4 !!.jan . Pogány!stván(ZsO!B. 97. ésem!. !.)
!424 Szcndi János (!.)
!444 Ba!ogPétcr(2.)

! 4 ! !. jan. Zompo! Gergc!y (!. még !395: ZsO !. 3784.) és Margithay Mátyás iurati civcs (ZsO !!!. 97.)

/wg/egtTrcAcÁ;. !tt is megügyeütetö a karácsonyi pccséte!ési nap.

T()RBÁGY(Pi!ism.) 3:7/7

Biatorbágy-Torbágy.!!
6///..- !390!Jé!tcki: !390 !4!! kirá!y: !429 !439 Brankovics: !459 !3!9 Ország
c.
!: (!) oftlciáüs
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. /Veszprém (budai focsp.) !467: espercsség (! -2. sz.)
V: (0)
V!:(0)
VB: (0)
V!B: (2) 4 irány: Bicske. Buda. Etycken át Vá!. Zsámbék (GLASHR !929. térk.. !. kát. tc!m.)
!X:(0)
X: (0) possessio !429 !469 (CSÁNK!!. !6.)
egyéb: !ucrum camarac a!ó!i mentesség !429 (DL !208!.). puszta !346: budai náhije 

CSÁNK)!. !6., ENí;t L2002. !P!30(7: puszta)

!467(2). !atin

!. !467. január !8.e!öt( adásvéte!
Thomas p!ebanus de 1'horbagy nccnon vicearchidiaconus eiusdem !oci. Antbrosius Kcw!thc iudex. Mathias 
(ier!a. Petrus Zantho ccteriquc cives de eadem tanúk: Grcgorii Pagy. !ohannc de Bya nobücs. Martino Cozma. 
Luce. Benedicto Chcky. Thoma Papechec. Bencdicto Tóth. Michaele Rato!th.
Atirat(3. sz.) DE 28!9!7. (Esztergom !t. Patásthy cs. !-2-!24 (3!33.) Reg.: T óm  200!. !64 !63 (262. sz.) hi
bákká!.

2. !467. január !8. (in Prisce) átírás
Thomas p!ebanus de Thorbagy nccnon vicearchidiaconus eiusdem !oci. Ambrosius Kcwhhc iudex. Mathias 
Gcr!a. Petrus Zantho cetcrique civcs de eadem. megerösités: sigiüi nostri muniminc.
Hártyán. fuggöpccséttc! (a ténykép!é!véte!en nem !átszik.) DE 28!9!7. (Esztergom !t. Pa!ásthy cs. !-2-!24 
(3!33.) Reg.: T ótn  200!. !6$ (263. sz.) tévesen, mert nem Mátyás biai ptébános az átíró, csak az imok: Dátum 
per manus magistri \!athie ptebani de Bya protunc notarti.

srcncjfí. egy biró. két esküdt. A tc!cpü!ésnck nincs pecsétje és Írnoka, ezért a p!ébánossa! Íratják meg. az !. sz. 
tkp. tá!usi kiadvány. Érdekes, hogy az ok!eve!et az eladónak áüitják ki. nem a vevőnek. Az trásbeüséget cgyér- 
tetmúen a vevő igényei keitik.

/uró:
!477 Kcw!thc (Kö!tc.Kö!csc) Ambrus (!.)
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PücSovcc. SK
/w/..- (dobronyai urad.) 1424-1549: !498: Frangcpán István (ENGEL 2002)

! : (0)
ü:(0)
! ! ! : ( 0)
1V: (1) exempt pléb. ! 332 (Szt. (iyörgy [A Gömör megyei Pclsöcé is. ezért az adatok szétválasztása bizonyta
lan]) Esztergom (zólyomi. esetleg honti loesp.) ORTVAY 33.. GYÖREEY !!!. 233.. MEZŐ 2003. ! !2.
V: (0)
V!:(0)
V!1:(0)
Vili: (3) Bozónon át Szcbclléb. Szászon (vagyis Németpclsöcön) át Dobronya és Zólyom. Kékkőn át Nagykür
tös. Óhután és Gáeson át Losonc. Véglcs (11. kát. télm.)
!X: (0)
X: (0)
egyéb: (  P !549

GYÖRGY !!!. 233.. ENGEL 2002. 8ZM9 (6: falu)

!323 (!). !atin

!. 1523. március 6. (6. dic Mártii anno Domini 1323 ). Dátum de Plycssowccz- !evé! Selmecbányához: adós
ságügy
Pmdenti^ vestre amiéi et vicini deditissimi iudex et iurati.
Papiron. zárópeesétte!. DF 234913. Selmecbánya/ 2-132. Levél kelte: péntek.

TÖV!S (Fehér m.)___________________________________________________________________________ '0:6/4

Tciu$. RO
/)/r/..- (diódi urad.) 1269-1300; 1450 Hunyadi János (ENGEL 2002): 1498 Pongrác cs. (ENGEL 2002): 1303- 
1440k.-i kihalásukig Gyógyi cs. (k  ZKOVUS 1939. 63.; Gyógy. 35. 1440k. halnak ki. 1440: DL 27023) 
c. /?.;
! :(0 )
ü:(0 )
!!!:(0)
IV: pléb. (Szűz Mária) 1293 /Erdély (lehérvári lőcsp.) (OR) v.\Y 631.. EO !!. 1073-1077.. térk.. Mt / ó  2003.
472.. F,\B)N!!. 159.. 11. 60-61.96. sz.. KARGZAG S/AHÓ 2010. 703-704.. erőditett)
V: (4) tercnccs kol. (obsz.) 1449-1323/1356. begina kol. 1520-as/1530-as évek 1356 (F. HoMHÁNYt 2000. 69.. 
ENGEL 2002). leprásház (KumNYi 1999a. 266 ). (Rüsz-FOGARASt 2001.37. csak 2 pontot ad!)
VI: (0) 4 tő (RÚSZ-FOGARAS! 1999. 20.)
Vü: (0)
Vili: (2) 4 irány: Abrud. Enyed. Gyulatchérvár. Balázsiéivá (Hl. kát. léim.. ENGEL 2002)
IX: (1) hetipiac 1303 (Rüsx-FWARASi 2001.27.. 29.. WEisz 2010. 1433.)
X: (3) oppidum 1430-1325 (1450: Luta stcs 11. 276.. Rüsz-FOGARAS) 1999. 14.. 2 pontot ad forrás megjelölése
nélkül)
egyéb:(0)

GYÖRH Y 11. 188.. RZKOVITS 1939. 63., ENÍZ 1996.493-494.. RÜSZ-F()GAR \S! 1999. 22. (5 pont). ENGEL 

2002. 2FH2 (4: mezőváros)

1468 (1). latin

1. 1468. április 5. (///. /A .Iw^rox//). m 7*/n*u.\ -  misszilis
Fabianus iudex ccterique iurati civcs de Thyws cimzett: Sapicntibus ac cp. magistro civium ac iudici et iuratis 
civ. Cybiniensis. dominis et fratribus nobis sincere diligentis atquc honorandis.
Foltos, szakadozott papiron. pecsételés nélkül. Dl 245486 (Arh. jud. Sibiu Szász Nemzeti Lt.. 111-180.) Kiad.
L'B Sicb. VI. 3604.. pp. 332-333.

TÓTPELSÖC (Zólyom m.)________________________________________________________________ 4:7/4
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Trcnéin. SK
6//v..- (trencséni urad.) 1439-1493; 1302 1321 Csák Máté (FiKtiTt: NAGY !V. 80.); 1321/1342- király; 1498 
Szapolyai: ! 336-! 349 kiráiyi város
c.;;..-
!: (3) Szapolyaiak vára. rezidenciája 1492 (egyben birtokigazgatási központ. KUBiNYt !99!. 2!5.. 2!7.). tarto
zékai vannak (FtíKKTK NAGY !V. 80.)
!!: (2) megyei sedria (hét!b) !3 2 7 -!3 !! (CsUKOVtTS !997. 384.)
!!!: (2) főharmincad (1498:34. C!H !. 6! 2-6!3.)
!V: (2) p!éb. (Szűz Mária) !476-/Nyitra (trcneséni föesp.) (ORTVAY !00.. DF 282377. 64v. !496 s.d./!.)(MLZÖ 
2003.472.) tizcdkörzet
V: (2) ferences ko!. (konv.) 1301/1309 153! (E\GHL 2002.!-. RoxtHÁNYt 2000. 69 ). 2 ispotá!y (KuBtNYt 
!999a. 266.): kápo!na (Szt. /oerard) X!!!. sz.. 1414 (MhZÖ 2003. 496.)
V!:(0)
Vü; (0) ötvös !329 ( !562-es máso!atban. Céhkataszter!!. 76. még későbbiek: SzÁDüCZKY !!. 3!5.: szabó !362. 
varga !379)
V!!!: (4) 8 irány: Bán. Bcckó. Beüus. !!!ava. Morsaország. Nagytapolcsány. Puehó. Vágújhe!y (!. kát. !é!m.)
!X: (4) hetivásár (hétfő) !27!. 1414 (Wtiisz 2010. !447. 1271:líap nélküli. Ft Jt R CD Vll/2. !3!. !4!4: /s ()!V . 
!909.). 2 sokada!om (húsvét és Szt. András: nov. 30.) !42! (mindkettőre vásárengedély: /sO  V!!!. 558. Wt tsz 
20!0. !448.)
X: (4) civitas (királyi) 1342
egyéb: CP 1549: vám 1414 (Xs() IV. 1675. sz.)
//-Jí/.. FBKhTH NAGY IV. 79-81. (vár). 90-91.. HNGKL 2002. 21 R108 (2: város). 1 1 R108 (vár)

1324-1526 (9). latin, szláv (4.. 8.)

1.1324. június 18. kiegyezés
Nos Myehael villicus. iurati. universi cives de Trinchinio 
DF 243721. (MTAKK Oki.)/ 75.

2. 1434. november 5. [kh. n.?j - bevallás 
ludex et iurati cives Trcnczinicnsis.
Papiron. szöveg alá nyomott papirfelzctes pecséttel (címerkép: húsvéti bárány) HLTH EL Lt. 40. (DF 230452). 
Reg.: ELTE oki. 2005. 17.40. sz.

3. 1440-1457 között (VI. p. Innoccnt ). Datis in Trencz -  értesítés öröklési ügyről 
ludex ct iurati cives Trenchinenses
/árópeeséttel. D1- 243189. (Pozsony) 5143.

4. 1461 körül Somarowski Ozsvát trencséni biró: levél Pozsonynak 
DF 243641. (Pozsony)/ 3089; U 438 / Slavicac 15 36.

5. 1463. március 7. tanúsítvány őrzött oklevelek pusztulásáról, átírta a nyitrai káptalan!
Nos iudex et iurati cives 1 rinczinienses
Átírás 1485. DL 67357. (Teleki cs. nagyzabláti)/ 17.

6. 1496. április 13. levél Kassának, adósságügy. 
ludex ct iurati civitatis...
/árópeeséttel. DF 271309. (Kassa. Suppl. Halag.)/ 201.

7. 1508. szeptember 6. levél Pozsonynak 
/árópeeséttel. DF 243298. (Pozsony) 5234.

8. 1526. jan u ár 22. levél Nagyszombathoz 
DF 279943. (Nagyszombat)/ 10 Missiles 83.

9. 1526. március 15. Mudron Tamás trencséni városi bíró: levél Selmecbányának 
/árópeeséttel. DF 235387. (Selmecbánya)/ 2-731.

/Hcg/cKt-rés. városkönyv.

TKENCSÉN (Trcncsén m.)_______________________________________________________________ 23:3/2
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Mezőtúr.!!
/w r; ! 4 ! ! !427 Lazarevics istván. !427 !442 Brankovics György despota: !442 Birinyi Pá! (DL !3686, FtJRR 
CD X/6. 502 504. X/5. 362-364.. FODOR Z. 24-25.). Hunyadi; !459 !464 kiráty (!46!: zá!og. özv. Szilágyi 
Mihátyné Bátori Margit); !464-!560- KáBai Lökös (rész); !464 !484- Par!agi György (rész) (DL 56!64): 
!490-!49! Corvin János; !492 !575 Dcrencsétiyi (rész)

c. p.;
!: (!) otficiotatus
ü :(0 )
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. Szt. Erzsébet/Vác (ta!án pesti tocsp.) (OR) VAY !! ! ..  BODOR) Fodor !978. !0.)
V:(0)
V!:(2)20!o(KuBtNY! !97!.75.)
VB: (!) mészároscéh (!)
V!!!:(6)(KuBtNY!2000.9!.)
!X: (4) 4 sokada!om. !: (Űrnapja) !466 (DL !6429. kiad. BüKt;t))-K 2000. 64-65. 33. sz.). 2: (Szt. Máté: szept. 
2!.) !47! (LK 6(!928). 250. Ányos L: Szdágyi Erzsébet ok!cvc!ei). 3: (Fü!öp és Jakab ap.: máj. !.) !5!6(W ! !SZ 
20!(). !445.. n/s/Ze. 404.). 4: (Szt. Ferenc: okt. 4.) !522 (Wtüsz 20!0. !445. DL 5643!.). Szombati hetivá
sárát KuBtNYt 2000. 9!. és W ttsz 20!0 is fe!tüntcti. de az !460-as hivatkozott ok!cvé! (DL 93302.) a Somogy 
megyei Túrra vonatkozik. KUBtNY) 2000 csak az úrnapi és Máté-napi sokadatmát ismeri, vagy a két másik adat
ta! gond van.)
X: (3)oppidum !442-!56! (!420: DL !3686. kiad. BhNtDtK 2000. !8. sz. 40-4!.) 
egyéb: útvám !4!5-!442;C P  !56!

CSÁNK!!. 666.. Botx^K) FotxiR !978. Kt BtNY) 2000.9!. (Túr). E\G!T. 2002. !SZ028 (3: mezőváros. 
Nagytúr). KuBiNY! 2004a. 24.

!47! !546(! !/!0). !atin. m agyar(!!.)

!. !47!. október 3!. (in vig. OO. SS.) [!eria V ] Ex Thur misszdis
!udex. iurati ceterique civcs de ! húr iobagiones vestre magnitlcencic címzett: Magnitlco viro !ohanne de 
KaBo. domino ipsorum piurime metuendo.
Papíron, zárópecsét nyomává!. DL 55952. (KáBay cs.)/ !400 ! !23. Reg.: !3tíN! K ZÁtx)RN) !998, ! !9.. Ford. 
Bi:NH!)BK 2000. 84 (43. sz.)

2. !474. március !6. (!V. a. D. Letare). Ex Thur misszdis
Thomas Morocz iudex de pretata Thur címzett: Magniíico viro et domino, domino !ohanni Lekcws in Scmycn 
constituto et commoranth domino suo pturimum metuendo.
Szakadozott szé!ü, egy hc!yen !yukas papíron, zárópecsét nyomává!. DL 55976. (KáBay cs.)/ !400 ! !49. Reg.: 
BtiNtíDüK ZÁtx)RN!: !998. ! !9. Ford. BH\R!)MK 2000. 85 (44. sz.)

3. !477. s. d. (dominica dic !477). Ex Thwr -  misszdis
!udex. iurati ac universitas pauperum de Thwr. !ldc!cs vestre cgrcgictatis in omnibus -  címzett: Egregio tohanni 
KaBay domino ipsorum naturaü et metuendo.
Zárópecséttc!. DL. 5604!. (KáBay cs.)/ !400 ! !89.

4. )485. január !9. (/L. /?. con/. (vnno Do/uAn /4<Y7). AT misszdis to!desúrhoz
tohannes Myke et !ohannes Mvktos iudices vestri de Thwr !ide!es címzett: egr. !ohanni de KaBo. domini 
ipsorum gratioso atquc metuendo.
Papíron. !c!sÖ jobb sarkában teketc viaszú zárópecsét töredéke. DL 56!82. (KáBay cs.)/ !400 !354. Az iroda- 
!omban és !487-06-20. utóbbi kettezésse! GYARt AS !!!. 696-697. majd ez a!apján tévesen reg.: BMNMM K 
ZÁtX3R\!Í !998. 120. és 1487-0!-27 kehezésse! is. F()!X)R Z. !968. 3! 32 (!7. sz.). Reg.: BHNM)HK-ZAtX)RNH 
!998. !20. Ford. BhNt t)hK 2000. !00-!0! (52. sz.)

5. !495. szeptember 26. (S. a. Mich ). Ex Thur misszdis
B!asius Bangho et Vakntinus Cher iudices scrvuBquc dominationis vestre eminentie címzett: Egregio domino 
!ohanni Ka!ay domino nobis naturaü ac gratioso.
Papíron. zö!d színű töredékes zárópccsétte!. a körirat nem ohasható. !)L 56280. (KáBay cs.)/ ! 500 579.

6. !496. június 5. (D. p. Corp. Christi). Ex ! !twr misszdis
!udiccs et iurati civcs civitatis Thwr címzett: Egregio tohanni de KaBo. domino ipsorum naturaü semperque

TÚR (Nagytúr; Kü!sö-Szo!nok m . ) ________________________________________________________ !7:4/3
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gratioso
Papíron. zö!d színű zárópccsct töredékeivé! és íenyomatáva!. DL 56284. (Káüay cs.)/ 24!. XV!!!. sz.-í máso!ata: 
DL 72068. (Rákóczi-Aspremont cs.)/47 2 36. Reg.: B);\! [)! K ZÁtx^RN!-: !998, !20.. Ford. Bt:\i ut K 2000. 
!22-!23.(63.sz.)

7. !497. augusztus 2. (!V. p. ad Vineu!a Petri). Ex ! hwr missziüs
(Jniversitas [...] Thwr (...] dominaeionis címzett: Hgregio !ohanni KaUay. domino summe metuendo ct 
honorando.
Szakadozott, több !tc!yen !yukas papíron. zö!d zárópecsét nyomává!. DL 82! 20. (Zichy cs. zsé!yi !t.) M!SS!LES 
!53. Reg.: BhNtiDüK-ZÁt)ORNH !998. !20. Ford. BüNtDHK 2000. !24 !25 (64. sz.)

8. (500. november 9. (!!. a. Martini). Lx Thur -  missziüs
!udiccs ct communitas civium opptdi Naghthur iobagiones címzett: Lgregio domino !ohanni Kaüay domino 
nostro gracioso.
Szakadozott. !yukas papíron. zö!d zárópecsét tbüjáva!. DL 563!6. (Káüay cs.)/ 249. Ford. Bt N! !)!:K 2000. !33 
(68. sz.: kép: !34.)

9. -  !502. augusztus 8. (in Ciriaci), Ex Th\\T misszíüs
!nhabitatorcs opidi Thwr. iobagiones v(cstre) e(gregiatatis) ad omnia mandata eiusdem parati címzett: Egrcgio 
viro !ohanni Kaüay domino nobis gracioso metuendoque.
Szakadt, egy hetven !yukas papíron. hát!apra nyomott zö!d színű zárópecsét töredékévé!. Áüó a!akú. DL 56335. 
(Káüay cs.)/ nr. 254. XV!!!. sz.-i másotata: DL 72088. (Rákóczi-Aspremont cs.)/caps. 47. !asc. 2. nr. 38. (a 
MOL-ban tévesen május 4-i dátumon.) Reg.: BhNKDhK ZAtX)RNH !998. !25. Ford. BtiNi Dt K 2000. !52-!53.
(78. sz.)

!0. !502. szeptember 9. (V!. intcroct. Nat. Marié). Ex Thwr missziüs
!udices et iurati oppidi Thwr ad omnia iussa v. e. parati címzett: Egregio !ohanni de Kaüo domino nobis 
gracioso mctucndoquc.
Papíron. zö!d zárópecsét töredékeive!. DL 56336. (Káüay cs.)/ 253. Reg.: BhNHDhK ZÁDORNÉ !998. !25. Ford. 
Bh\!:!)hK 2000. !54-!55 (79. sz. kép) A !ap tetején egy másik szöveg betüszárainak atjai !átszanak.

*! L !546. júüus !4. (!V p. Margarethe anno !546 ). Ex oppido Thwr missziüs
tudiccs et iurati ex oppido Nagy Thwr vestre dominaciont in omnibus etc. címzett: egr. d. !ohanni Lökös de 
Nagy Kaüo d. nostro semper honorando.
Papíron. MÓL P 343 (Káüay cs. !t.. iratok). !. csomó. !47p. Reg.: F()tX)R Z. !968. 34 (28. sz.. !546-os dátum
má!). Kiad.: BtíNttXK 2005; 2! 22 (8. sz.. !545-ös dátumma!); kép (hibás a!áirássa!): 28.

/or/HíM/egt-fA. 5.. 6.. 7. (!495 !497) írásképe azonos. A 8. (!500) nem egyezik, a 9. és !().(! 502. ! hónapos 
cüérésűck) viszont azonos írásképűek.

.trtv-t-frt'f. a városban a részbirtokosoknak mcgíc!c!öcn több bíró van. 

ó/ró:
!466 Lász!ó (DL 55843. BKNüDhK 2000. p. 60 (30. sz.))
!474 MoroczTamás(2.)
!485 Miké János és Mik!ós János (4.) vö. FotX)R Z. !968. 222.
!495 Bangó Ba!ázs és Cser Báünt (5.)

L'ÍÍRA (Zitgráb m ) 3:7/4*

Vugrovcc Oomji / Donji. !!R
/ű/7.. !20! !334 !598 zágrábi püspök (ORTVAY 7!8 7!9.)
e./A-
!: (!) ugrai uradatom központja, vár (ORTVAY 768.)
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (titu)usa nem ismert) !334 !50! /Zágráb (zágrábi foesp.) (ORTVAY 768.)
V: (0)
VL(0)
V!!:(0)
V!B: (2) 3 irány: Csütörtökhe!y. Verbovc. Zítgmb (LtPSZKY. ENGFL 2002. ('ORALK !997. térk. !. !..!. 2.)
!X:(0)
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X:(0)
egyéb: A helység 1300 köm!, iü. !307-ben kivá!tságokat kapott a fötdesúr zágrábi püspöktö!. (ORiA AY 768.) 
Tkatéié !!. 47.. 80. CP !507 (At)A\!(*HK-KA\tPU§ !976. !8.): ..Wgrynowcz episcopi Zagrabiensis": 4! füst: CP 
!309 (uo. 48.): ..Wgra domini episcopi": 44 füst: CP !5!7 (uo. 8!.): ..Wgrowcz domini episcopi" 43 tust:

Com. Z agr.!!. !72.. ENüHL 2002. !ZB23 (4: mezőváros: Ugrovc. Ugrinovc néven is)

!360 (!). !atin

!. !360. október !8. (in Lucc ev ). Dátum in Vgra adásvétc! (szö!ö)
!ohanncs f. Thomc viücus de Vgra ac univcrsi cives de cadem megerősítés: s nostrum.
Hártyán, fuggöpecsétje elveszett.? DL 33220. (MKA Acta Pau!.. Cárig. !-47.) Je!ett!egi örzöhe!yc: HDA. Kiad.: 
S\!K !Kt.AS X!B. 38-39 (43. sz.)

ÚJFALU (Egyedújfá!u: Bodrog m.. időnként Bács m.)_____________________________________________ 9:6/5

e!pusztu!t te!epü!és Sonta /Coura te!epü!éstö! ÉK-rc. SRB 
6/77.; !382-!3!7 óbudai apácák: (!382 !477Szond tartozéka)
t-.
!: (!) óbudai apácák oíTicio!átusa
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Mik!ós) /Ka!ocsa-Bács (bácsi (őesp.) (OR! VAY 356.. MüZÓ 2003. 336.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (2)(KUB!NYt 2000.9!.)
!X: (3) 2 hetivásár. !: vasárnap és hétfő (!462-tö!: Mátyás kirá!y vásárcngcdé!yc: DL !57!4. Wmsz 20!0. !403. 
66.j.. !427: korábban á!ta!ában vagy egyik vagy másik fordu! e!ö -  !382. !4!0: vasárnap: W ttsz 20!0. !427., 
!4!2: hétfő: ZsO!!!. !5!9.). 2: szombat(!466: DL !6390. W ntsz20!0. !427.)és ! sokada!om !448(KUBtNY) 
2000. 9!. eni!. időpont né!kü) a szondi vargák céhprivüégiumában: ^ /6 /\\// !08-!09.. 32!. sz.).
X: (3) oppidum !465
egyéb: dézsmajegyzék !522: !378 (dcRer): Novaszc! néven !7 háne (zombori náhije). vám (ENGHL 2002) 
ó-o//.. CsÁNK!!!. !92.. KUBtNY! 2000. 9!.. ENGHL 2002. 6BCS! (5: fá!u. Egycdújfa!u néven is)

!379 (!). !atin

f. !379. január !3. (in oct. Epiph.). Dátum in Vytá!u
Nos magister Ccorgius ncc non Mihe iudex magistri !ohannis et Desew iurati(!) ct univcrsi hospitcs de Vytá!u. 
Papíron. hát!apra nyomott ép peesétte!. DL 875!6. (Esterházy cs. hg. Rcpos.)/ 32 E 285.

.vjt'rtfjf/. 2 bíró. 2 esküdt

ÚJ HELY (Kiszucaújhc!y. Jotasin: Trcncsén m.)__________________________________________________! !:5/4

Kysucké Nővé Mesto. SK
6//v..- (budetini urad.) !439-!549: !498 Hatnai
c . /?.;
!: (!) budetini uradalom egyik központja
B:(0)
!!!: (!) fiókharmincad ( !498:34. C!H !. 6 !2-6!3 . trcncséni foharmincadhoz)
!V: (0) p!éb. (id. Szt. Jakab ap.) !325(?)/Nyitra (trcncscni főcsp.) (vö. ORTVAY térk. Mt zo  2003. !46.. id. Szt. 
Jakab)
V: (0)
V!:(0)
VB: (0)
V!!!: (2) 4 irány: Csacán át Szüézia (Jab!onkai-hágó). Óbcsztcrcén át Árva. Varin. Zso!na (!. kát. íc!m.)
!X: (4) ! hetivásár (kedd) !325 (W nsz 20!0. !447.). 2 sokada!om (Septuagesima vasárnap és Szt. U!rik: jú!. 4.) 
1457 (Lib. Reg. XX!X. 268.. WKtsz 20!0. uo.)
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X: (3) civitas (kirátyi) !325-töt, opp. 1500 4  524 
egyéb: CP !349: vám

Ft/K!4H NAGY !V. 83. (vár), 9!-92., ENGLL 2002. t TR6 (4: mezőváros: Novemcszto. Nova Civitas:
Jotasin. Újváros néven is)

!479 !5 t6(2). sztáv(!-2.)

!. !479. ápriüs 2!. (!V. p. D. Quasi modo geniti). Dán w Növöm Miestye tevét Xsotnáhox
My ttbyt y wsseczka rada Nowcho Micstcczka - megerősítés: mv ftoyt a wscczka rada Nowcho Micstcczka dati
sinc peexet nassi miesezku pezittaczcty ktomuto tistu.
Papíron, szöveg atá nyomott peeséttet és ennek tenyomati rajzotatávat, pecsétkép: áttó atak. DP 274732. Xsotna/ 
223.

2. !5!6. december 22. (M. a. Nat ). Dátum Wyhetii tevét Nagyszombathoz 
Fo)l a radda Micsta Noweho etc.
Papíron, zárópecséttct. DF 279906. Nagyszombat/ !0 MtSStLES 40

ÚJ HELY (Sátoratjaújhety, Zemptén m.)________________________________________________________ ! 6:4/3

Sátoratjaújhety, tt
(újhetyi urad ): !390: kirátyi etadományozása (ZsO t. t674.): t390 4428 Perényi (pataki ág): t429-!526 

Pátóei: t349 Perényi (.t/A/\j.* bcv.. ! t.)
r .  / z ;  6 4  rv r

! : (0)
!!:(0)
!!!:(0)
tV: (!) ptéb. (Szt. tmre) t26! (,4/A/.\r.- bcv.. !2.: M!ZÓ 2003. !22.) a ptébánia exempt !389-
t464 ( t629) (GÁRtX)NY) t933, !65 467.. t80.. a ptébános ténytegcscn gyakorot szentszéki joghatóságot: uo.
175.. .4/Aar. bcv. t2 - )3.: terütetiteg Eger (zempténi tbcsp., atsó kér.).)
V :(2)pátoskot. (Szt. Egyed) t22tk./!258-4330.4 562:ágostonos kot. (Szt. tstván kiráty) t324-t326/t346(a 
városon betüti hetye ismeretten) (E\GHL 2002, F. ROMHÁNY! 2000. 70.. MüZÖ 2003. 7 t.. [93.. GuzstK 2003. 
229. 70. sz.. Attasx: Sátoratjaújhety, bev., t4-!6.): temetökápotna (Tizenegyezer Szűz) 13 13 (Mnzó 2003, 484.. 
tokatizációvat)
V!:(!)9tő(KtJB!NY! !97!.76.)
V!!:(0)
Vtü: (4) 7 irány: Gátszécs. Nagymiháty. Sárospatak. Szatáncon át Kassa. Tetkibánya. Terebes. Zemptén (!. kát. 
tetm.)
!X: (3) ! hetivásár (héttő) !26! (vásárengedéty: Wt ísz 20!0. !452.: /T/t-Mt/ua tt! 2. 53. .t/Aar. 
bev.. 35.). ! sokadatom (Szt. tmre: nov. 5.) !497 (W'i tsz. 20t0, uo.: DL 67t44.)
X: (3) civitas (kirátynéi) !334 t387, oppidum !390 t455 
egyéb: vám (CsÁNKt t. 339.)
bz?(/. CsÁNKt t. 339 340.. ENG! t 2002. 2ZN74 (3: mezőváros). !XN74 (vár). Kt;ntNYt 2004a. 24. t/Av.sj. &v- 

1349-t 32! (54). tatin

t. !349. január 22. (Vinccntii mart.) -  hagyományoz^is (szótő)
Nicotaus titius t tcnrici iudex de Vyhe! ac Petow dictus Orrus. tvan Thot iurati necnon duodecim seniores 
eeteriquc hospites de cadcm
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 4026. (MKA Acta Pautinorum)/ Újhety 3 3.

2. !353. január !S. (Vt.a. Fabiani et Sebastiani) -  tőtdadományozás
Pctrus titius Martinius(?) iudex de Vyhet, Ladistaus titius ! hyuodori. Stephanus titius Benedicti iurati ac 
universi hospites de eadem
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 4329. (MKA Acta Pautinorum)/ Újhety 4 4.

3. !354. május 2. (Vt. p. Fitipi et Jacobi) tötdadomány
Pctrus titius Martini iudex de Vyhet. Pautus Dorgo et áttér Pautus de Zemtyn ac huniversi hospites de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 4430. (MKA Acta Paut.)/ Újhety 4 5.
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4. !355. október 23. (f. V!. p. Luc.) (o!dadomány
Vaücntinus tüius Desow iudex de Vyhc!. Pau!us de Zcnüyn. Beké tüius Mikus iurati ac universi hospitcs de 
eadem
Hádapra nyomott pecsétté!. DL 4354. (MKA Acta Pau!.)/ Újhety 4 6.

5. !362. december 8. (V.p.Nicotai conf.) ma!om
Ladixtaus tüius Chomodori iudcx de Vyhc! et Johanncs Zuho! ac Nico!aus sartor iurati ceterique cives ct 
hospitcs de eadem
!!át!apra nyomott pecsétté!. DL 3!3!. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 2 3.

6. !367. ápriüs 2!. (!V. p. Passce D.) adásvéte! cs végrende!eti hagyomány
!ohanncs Zubo! dictus iudex de Wyhc! ac Bckc tüius Mikes et Dominicus tüius !acobi iurati ac universi hospitcs 
de eadem
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 5530. (MKA Acta Pau!.)/ Űjhc!y ! 4.

7. !367. s .d .
!ohannes Zubo! iudcx de Vyhc!. Béke tüius Mikes. Dominicus tüius !acobi iurati ac hospitcs de eadem 
!!át!apra nyomott pecsétté!. !)L 5634. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 4 7.

5. !375. január 26. (2. d. Pau!i ap.) -  adásvéte!
Thomas tüius Beke iudcx de Vyhc!. Dyonisius tüius !ohannis et [....] tüius Ladis!ai iurati ac universi hospitcs de 
eadem
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 6258. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 4 8.

9. !380. szeptember 25.
Nos Ladis!aus tüius [... iudex de V]yhc! et tohannes Zubu! ac !ohanncs tüius Feta iurati ceterique cives ct 
hospitcs de eadem
Fc!sö szé!én hiányos. Háttapra nyomott pecsétté!. DF 233939. (Leteszi prpostság m!t.. Acta saccuü !300-3!7.)

!0. !383. január 5. (in vig. Lpiph. D.) hagyományozás
Dominicus tüius !acobi iudcx de Vihet. Mathcus tüius Miko et Dionisius tüius tohannis iurati et universi 
hospitcs de eadem
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 6980. (MKA Acta Pau!.)/ Újhety 6 3.

! t. t383. május !0. (Pcntecostcn.) -  adásvéte! (szö!ö)
!)ionisius tüius !ohannis pretor sive iudex. item Michae! tüius Micho. Stephanus füius Boda duó scabinivc iurati 
cctcrique cives ac seniorcs nccnon universitas hospitum de Vyhe!
Átírás !420. DL 8826. (MKA Acta Pau!.)/ Újhety 3 !5.

!2. !384. május !9. (Asscens. D.) -  hagyományozás 
Dionisius iudex. iurati ct universi cives de Vyhcc!
Hártya. té!sö szétén ABCD chirographum Háttapra nyomott pecsétté!. DL 7084. (MKA Acta Pau!.)/ ÚJHRLY 3
6.

!3. !389. s. d. adásvéte!
Ladistaus iudex de Vyhc!. Stephanus tüius B!asi. Methcus Beke iurati universi et singuü hospites de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 7542. (MKA Acta Pau!.)/ Újhety 3 8.

!4. !391. s. d. (!) -  végrcndc!cti hagyomány
Dyonisius !ohannis iudex de Vyhc!. Mathcus *! hcukc ac Gcorgius Ladis!ai iurati univcrsyque cives de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 7733. (MKA Acta Pau!.)/ Újhe!y 3 9.

!5. !3 9 t.s .d . (2 )-tanúsítvány
Dyonisius Johannis iudex de Vyhc!. Mathcus Thcukc ac Gcorgius L.adistai iurati univcrsyque cives de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 7734. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y ! 3.

!6. !395. s. d. végrendelet
Mathcus tüius Péter. Bcncdictus !ohannis iurati de Wyhe! cctcrique cives de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL 8! !3. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 3 !0.
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! 7. !400. s. d. (!) -  tanúsítvány
!ohanncs Vas iudex de Vyhe!. Stephanus Boda et a!ter Stephanus fiüus Btasii íurati ct universi civcs de eadem 
Hátlapra nyomott pecsétté!. DL 86!!. (MKA Acta Pau!.)/ Újhety 3 !!.

!8. !400. s. d. (2) tanúsítvány
!ohanncs Vas iudex de Vyhe!, íurati et universi civcs et hospites de eadem 
Hátlapra nyomott pecsétté!. DL 86!2. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 3 !!.

!9. !40!. s. d. -  adásvétc!
!ohanncs Vas iudcx de Vyhe!. iurati et universi civcs de eadem 
!!át!apra nyomott pecsétté!. DL 8687. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 3 !2.

20. !4!3. február !6. adásvétel
Stephanus íHius Anthonii iudex de Wyhc!, Petrus dictus Kowak, Stephanus (üius Btasii iurati ac universi senes 
et hospites de eadem
Hádapra nyomott pecsétté!. DL 10044. (MKA Acta Pau!.)/ Űjhe!y 4 !4.

2!. ! 4!4. s. d. hagyományozás
Pabianus Bari iudex de Vihc!y ac Laurencius Zctes ct !acobus Zoruas iurati ccterique civcs de eadem 
Háttapra nyomott pecséttel. DL !0294. (MKA Acta Pau!.)/ Újhcty 4 !3.

22. !4!5. s. d. (!) hagyományozás
iohannes Vas iudcx de Vyhe! ct Stephanus Zaba ac Ladis!aus Arcupar iurati ccterique civcs de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL !04!2. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 3 !3.

23. !4!5. s .d . (2 )-tanúsítvány
tohannes Vas iudex de Vyhe! et Stephanus Zaka! ac Ladistaus Arcupar iurati ccterique cives de eadem 
Háttapra nyomott pecséttel. DL !04!3. (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 4 !6.

24. !4!9. s. d. (!) -  hagyományoxás
!ohannes Vas iudex de Wyhc!, Anthonius Apród ac Petrus Kouak iurati ccterique cives de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL !087L (MKA Acta Pau!.)/ Újhc!y 4 !7.

25. !4!9. s. d. (2) -  végrendeteti hagyomány
tohannes Vas iudex de Wyhc!. Anthonius Apród ac Petrus Kouak iurati ccterique cives de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL !0872. (MKA Acta Pau!.)/ Újhcty 4 !8.

26. !420. február !0. végrendeteti hagyomány
Anthonius Apród iudcx de Vyhe!. Caüus Varró. Ladistaus Üho iurati ac universi hospites de eadem 
Háttapra nyomott pecsétté!. DL !0880. (MKA Acta Pau!.)/ Újhcty 3 !4.

27. !426. s. d. -  tanúsítvány
!acohus Zarwos iudex de Wyhc!. Petrus Hosos. Stephanus tüius Btasii iurati ac universitas civiunt de eadem 
Hát!apra nyomott pecsétté!. DL ! !888. (MKA Acta Pau!.)/ Újhcty 3 !7.

28. !427. február 28. (!) (V!. a. !). Esto mihi) tanúsítvány
Anthonius Approd dictus iudex de Wyhc! nccnon Marcus Zc!csi dictus, Bartho!omeus Stanistai ccterique cives 
diete civitatis
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. !)L ! !900. (MKA Acta Pau!.)/ Újhcty 2 4. !763. évi hitc!csitctt átírásban: !)L 
25930. (MÓL ism. prov.)

29. !427. február 28. (2) végrendeteti hagyomány
Anthonius Approd dictus iudex de Wyhc!. nccnon Marcus de Xc!os et Barthoícmcus iurati et universi cives de 
eadem
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL ! !90L (MKA Acta Pau!.)/ Ujhc!y 3 !8.

30. !428. s. d. -  végrendeteti hagyomány
tohannes Pau!i iudex de Vyhe! ac Dominicus Zetes nccnon Petrus Ade iurati ccterique civcs de eadem 
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL !2029. (MKA Acta Pau!.)/ Újhcty 3 !8
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3!. !435. s. d.
Stephanus Zaco! iudex de Wyehe!, Barthotomeus Stanistai. Demetrius We!uas iurati cctcriquc civcs de cadem 
Hádapra nyomott pecsétté!. DL 12793. (MKA Aeta Pau!.)/ Újhc!y 3 20.

32. !449. s. d. tanúsítvány
Mathias Zakó!. Dcmctrius Simon. Pau!us Phiüpi. !ohanncs Zevtcws. Ladistaus Farkas et !)avid iudiccs iurati de 
Wyhe! cctcriquc hospitcs de cadcm
Hát!apm nyomott pecsétté!. DL !43!7. MKA Aeta Pau!.)/ Üjhcty 2 $. !763. évi hitc!csitett máso!at. DL 25930. 
(MÓL ism. prov.) (Az adatbázisban tévesen !429-cs dátumon.)

33. !45!. február 9. (Apo!onie virg.) muíasztást bizonyító
Emericus Keczkes. Stcphanus Boda. Ladis!aus Farkas, Stephanus Kotbas. !acohus Faber. Bcncdictus Sáron 
iudiccs iurati ac tota universitas hospitum de Wyhe!
Átírás: !457 (ugyancsak Újhe!y! 37. sz.). DL !4453. (MKA Aeta Pau!.)/ Újhc!y 3 27.

34. !454. s. d. -  tanúsítvány
Damianus Nicos, !)ominicus Anta!. !ohanncs Zctcsy. !^tdis!aus Rado. Ladis!aus Farkas et Dávid Beke iudices de 
Wyhe! cctcriquc civcs et hospitcs de cadcm
Szöveg a!á nyomott pecsétté!. DL !4R98. (MKA Aeta Pau!.)/ Ujhc!y 2 6. XV!!!. századi máso!ata: DL !7! !4. 
(MKA Aeta Pau!.)/ Ujhc!y 476 22.

35. !457. február !5. arbitrionáüs
!acobus Czok. Bamabas Feycr. Ladis!aus f arkas. Stcphanus Ko!bas. Dominicus Sarkan ac Gcrardus iudices 
iurati necnon tota universitas hospitum de Wyhe!
Hádapra nyomott pecsétté!. DL !5!4!. (MKA Aeta Pau!.)/ Újhc!y 2 7.

36. !457. s. d. (in tcmporc sigiüacionis) -  átíró-megerösitö
Michac! Sós iudex de Wyhe!. Stcphanus Baynok. !ohanncs Warro. Mathias Thot iurati univcrsiquc civcs de 
cadem
DL !4453. (MKA Aeta Pau!.)/ Újhc!y 3 27.

37. !465. február !4.
!ohanncs Ze!esy. ! homas Phiüpi. Gcorgius Dwz. Michae! Vzvcg. Mathias Pethees, Georgius Santha iudiccs de 
Wihe! cctcriquc civcs et universi cohospitcs de cadcm
Eredeti hádapra nyomott pecsétté!: DL !6!63. (MKA Aeta Pau!.)/ Újhc!y 2 8. Máso!at: DL 25930. (MÓL ism. 
prov).

38. !473. s. d. (in tcmporc sigiüacionis) -  végrendeleti hagyomány
Emericus Keczkes iudex de Wyhe!. Georgius Pwha. Stcphanus Mathe. Bcncdictus Ky!cnczcs iurati univcrsiquc 
civcs de cadem
DL !7524. (MKA Aeta Pau!.)/ Újhc!y 4 2!.

39. !474. s. d. (!) -  végrcndc!cti hagyomány
Fahianus Bary iudex de Wyhe!. Stephanus Gotbas. Ladis!aus Gyengcs. Michac! Rákos, tohannes Gatmar iurati 
univcrsiquc civcs de cadcm
Hádapra nyomott pecsétté!. DL !763L (MKA Aeta Pau!.)/ Újhety 4 23.

40. !474. s. d. (2)
Fabianus Bary iudex de Wyhe!. Stephanus Co!bas. Ladis!aus Gyengcs. Michae! Rákos, tohannes Ga!mar iurati 
univcrsiquc de cadcm
Hádapra nyomott pecsétté!. DL !7632. (MKA Aeta Pau!.)/ Újhcly 4 22.

4!. !474.s. d. (3 )-csere
Fabianus Bari iudex de Wyhe!. Stephanus Ko!bas, Ladistaus Gengcs. Michac! Rákos, tohannes Ka!mar iurati 
univcrsiquc civcs de cadem
Hádapra nyomott pecsétté!. DL !7633. (MKA Aeta Pau!.)/ Üjhc!y 3 23.

42. !475. s. d. adásvéte! bizonyításit
Michac! Soos iudex de Wyhe!. Stephanus Baynok. !ohanncs Warro. Mathias Thot iurati univcrsiquc civcs de 
cadem

245



Hátlapra nyomott pecséttel. DL 17730. (MKA Acta Paul.)/ Újhely 4 24. A másik 1475-össcl az íráskép 
megyegyezik!

43. !477.s. d.
Petrus Dorgo. Michael Chomyad. Simon Zakói, lohanncs Kalmar. Paulus ( hók iudices iurati de Wyhc! cctcriquc 
civcsdccadcm
Szöveg alá nyomott pecséttel. DL 18003. (MKA Acta Paul.)/ Újhely 4 25.

44. !479. s. d. -  adomány (szőlő)
Franciscus Faber. Simon Sarwas. Thomas Kowacz. Briccius Thoth. Georgius Petracz iudices iurati cetcriquc 
civcs de Wyhc!
Hátlapra nyomott pecséttel. DL 18299. (MKA Acta Paul.)/ Fszény 4 3.

45. !48!. s. d. adomány (szőlő)
Stephanus Kolbas. Bcncdictus Sekc. Blasius Littcratus. Rmericus Konth. Albcrtus Fszcny iudices et iurati de 
Wyhc! cctcriquc civcs de cadcm
Hátlapra nyomott pecséttel. DL 18390. (MKA Acta Paul.)/ Újhely 3 28.

46. 1504. május 27. (11. p. Pentecosten). Datis in oppido Wyhel prclato -
Nos Michael Farkas iudex primarius cctcriquc iurati civcs oppidi Wyhc! Rmericus videlicct (  hyomyad. loanncs 
Gaal. Petrus Kwrthos et loanncs Baranchy -  megerősítés: sigiüiquc nostri autentici impressione.
Félbehajtott papíron, szöveg alá nyomott zöld színű pecsét töredékeivel. DL 67367. (Teleki cs. nagyzabláti)/ 27.

47. !505. s. d . . Dátum in oppido nostro Wyhel adomány
Albcrtus Sós iudex. iurati civcs Sarkan Adam. Nicolaus Kysgcrgy. Anthonius Bcrtha oppidi Wyhel megerősí
tés: sigilli nostri oppidi muniminc. Tanúk.
Papíron, szöveg alá nyomott természetes színűd) pecséttel (a pecsét lenyomata az előzőével azonos). DL 35797. 
(MKA Acta Paul.)/ Újhely 3 29.

48. !506. január 24. (Convcrsionis) Péter újhelyi plébános közös kiadványa a városi testülettel 
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 216809. (Bárttá)/ 3920.

49. !509. augusztus 6. adásvétel
Nicolaus Chok iudex de Wyhel. Clcmcns Kerek. Thomas Kasoi. Laurcncius Andrasdyak iurati civcs cctcriquc 
cohabitatores de cadcm
Szöveg alá nyomott pecséttel. DL 21935. (MKA Acta Paul.)/ Újhely 2 12.

50. !5 !3 .s. d.
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 217307. (Bártla)/ 4398.

5!. 15!5. szeptember 8. levél Bártlának 
Papíron, zárópccscttcl. DF 217474. (B ánta)/4557.

52. 1518. január 8. Rochman György újhelyi bíró és kapitány kiadványa 
Zárópecséttel. DF 217669. (B ánta)/4742 A. *

53. 1521. január !!.
Zárópecséttcl. DF 217937. (Bánta)/ 3010.

ÚJLAK (Valkóm.) 19:4/2

llok. HR
6/;-/.. (újlaki urad.): 1364 Csák nb. Újlaki: 1364-1524 Újlaki: 1524 Csulai Móré: 1526-ig király. 1526 török 
kézre kerül

1: (3) Újlakiak vára (S/.AHO 1920. 149-152.. GFRF 2000. 354 356.. KuntNYt 1991.217.): Újlakiak szerémségi 
uradalmi központja, majd rezidenciája (Újlaki Miklós, majd Ha. Lőrinc idején, egyben birtokigazgatási központ. 
KLHtNYt 1991.214 215.. 217.. legújabban l.FhDFLFS 2012. 98.)
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ü:(0)
!H:(0)
!V: (0) pléb. (Szt. Péter) 1332 1451 /Pécs (marchiai töcsp.) (HN(iEL 2000a. 290.); talon kívüli (alsóvárosi) pléb. 
(Szt. Hona) 1464. 1467. 1579 (VuKi(EV)É SAMAR t̂A 2000. 477.. MEZŐ 2003. 1 IS.; XV. sz.-ban részben a tála
kon kivül még Szt. Miklós-. Szt. István-. Szentlélek- és Szt. Katalin-kápolnák. MEZÓ 2003. 491. tévesen Szent- 
háromság. később Szt. Megváltó-titulusú templomot is eml.. ez valójában Szcntszalvátor település temploma: 
ENCEL 2001b. 52-53.)
V: (4) ágostonos kol. (Szt. Anna) 1344-1526 (MEZŐ 2003. 48.): lércnccs kol. (Szűz Mária) (obsz. 1451/1455- 
tól) X lü. sz. második félc/1316-1516/1526 (ENGEL 2001b. 59.. ENOEL 2002. F. RoMWANY) 2000. 70.. KumNY) 
1991.214-215.. MEZŐ 2003.473 474 ). 2 ispotály (1. Szt. László: XV. sz.. VumÓEVK S.wtARZtA 2000. 477.. 
MEZŐ 2003. 220.) (2. Mindszent: 1451. Újlaki Miklós alapítása. KumNY) 1991. 214.. KumNY! 1999a. 266 ). 
V!:(2)20fo(KumNY) 1971.75.)
VH; (0) Kapisztrán Szent János csodáiban nincs céh?
Vili: (2) leglább 3 irány
IX: (2) 1 hetivásár (kedd) 1300 (vásárengedély: Árp. krit. jegyz. !!/4. 246.. WE)SZ20!0. 1449.). 1 sokadalom 
1448 (WE!SZ 2010. 1449.: DL 14145. 1570k. defter sokadalom vámbevételét eml. McGowAN 1983. 18.. térké
pen jelzi MOAÓANtN 2001. 190.)
X:(4)civitas(magán) 1454-1482; oppidum 1438 1452: város 1570k. (deüer)
egyéb: !570k. detter: 27 ?4 hánc (újlaki náhije. McGowAN 1983. 16.. jelentős muzulmán lakossággal, akik tolcg 
szőlőbirtokosok: A$agt Varo$ (Alsóváros) és Pi$ Kaié (erőd) mahallékat eml. 8.. 11.): ugyanez összesítve 
237+-31 ház. 3 *1 mahallé (MoAÓAN)N 2001. 165.): az 1460-as szenttéavatási jegyzőkönyvekkel kapcsolatban a 
város utcái: Szt. László utca. Halászok utca. Kis tázekasok utca. Pozscgai utca (VUK)ÓEV)ÚSA\1AR/)JA 2000. 
477.)

CSÁNK) 11. 277. (vár). 288-289.. Com. Sirm. 73.. ENCEL 2000a. 290.. ENCEL 2001b. 59.. VuK)(EVK 
SAMARÁJA 2000. ENüEL 2002. 1VK146 (2: város)

1362-1478(7). latin 
6 (1 -5.. 7.)

/evő/: 1 (6.)

1. !362. május 20. (VI. a. Ascensionis). Dátum loco prenotato -  adásvétel
Thomas f. Blasii iudex. lacobus Chpwpcr. Petrus Littcrarius dictus de Büki" , Thomas Bahura. " ' Hench 
Mankus. Cosmas germanus Damiani. Nicolaus Curripar. Grcgorius dictus de Gady"' et lohannes germanus 
Andrcc Sac iurati cives ct untversi hospitcs de Vylak megerősítés: pendentis sigilli nostri muniminc.
Foltos, szakadt, de restaurált hártyán: természetes színű zsinóron tüggő természetes színű viaszpecséttel. A pe
csétkép az elöoldalon. A körirat kitöredezett, gótikus maiuscula: i-) S!G!L[LVM . C1V! .... A pecsét ábrája: 
csipkézett várostál. kapuval, telette ugyancsak csipkézett oromzatú lőréses. egy ablakos toronyul, a toronynak 
mindkét oldalról egy-egy ágaskodó oroszlán támasztja a mancsát. DL 5124. (MKA NRA)/ tásc. 1509. nr. 44.

2. !4!9. április 7. (VI. a. D. Ramispalmarum). [kh. n.) adásvétel
lacobus f. lohannis et Paulus f. Gcorgii iudiccs de Wylak. (ieorgius Baan, Thomas Bakony. Benedictus de 
Thamana, Georgius f. Andree. Andrcas Wegh. Georgius t. Emerici. (ieorgius )'. Nicolai. Blasius Benthw. Micha- 
el Camifcx. Nicolaus Ispán. Gregorius de Tárd et lohannes Fodor iurati ceterique cives et universi hospites de 
cadem megerősítés: pendentis sigilli nostri muniminc.
Hártyán, egy helyen kisebb lyukkal: vörös zsinóron függő természetes színű tüggőpecséttel. A pecséten a körirat 
ugyanúgy nehezen kivehető, mert a pecsét széle letöredezett +S]1G!LHVM . C!V[11A 1 IS [...: a pecsétkép vi
szont szép rajzolatú: az oroszlánok felett viszont két kisebb cimerpajzs is kivehető, két pólyával. Csak az elóol- 
dalon van ábra. DL 10789. (MKA NRA)/ fásc. 1518. nr. 16. Reg.: Xs() Vü. 281.

3. 1431. március 23. (prefáta VI a. D. Ramispalmarum). Dátum in Wylak adásvétel
Georgius Kalmar iudex ac Petrus Kardus. lohannes Fodor. Benedictus Banchay. Stcphanus Faber. Laurcncius 
Reuez. Nicolaus Magyar. Ladislaus Pcsty. lohannes Lizkay. Blasius Slaus. Michac! Xondi. Osualdus Ladislai et 
Nicolaus de Zenthmiha! convocati cetcrique cives et universis hospitihus(!) de Wylak megrósités: pendentis et 
autentici sigilli nostri maioris muniminc.
Restaurált hártyán, vörös színű zsinóron lógó zöld luggöpccséttel. Csak az elöoldalon van ábra. (..Zöld színű 
viaszú. kb. 65 mm átmérőjű tüggöpccsét. Ábra: bástya, balról-jobbról ágaskodó oroszlán, tejük tolött pajzs, két 
pólyával ") Körirata gótikus maiusculával: + S1G1LLVM . C!V1(TAT1S ... jlS. (másolata: V8-1207 ). DL 12365.

' ' '  Engclbcn nem találtam.
' " a  szó fátetűt jelent horvátul? vabuca is lehet 

Engclben nem találtam.
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(MKA NRA)/ fitsc. !522. nr. 2. XV. sz.-i summa: ..Supcr quandam vineam Look vocatam in promonthorio 
Wytak."

4. !436. március 30. (V!. a. t). Ramispatmarum). Dátum in prcdicta Wytak -  adásvetet
Fabianus Hatagy iudex. item Anthonius Shidey. Pautus Litteratus. Sebastianus Faber. tohannes Maroth. (íattus 
Bán. tohannes Pctri. Stephanus Zondi. Dyonisius Martini. Stephanus Litteratus. Btasius Sctaus. Dominicus 
Konthus et Nicotaus de Zcnthmtha! iurati eeterique cives ct universi hospites de Wytak megerösités: pendentis 
et autcntici sigitti nostri munimine.
Fottos. ttetyenkent tyukas. restaurátt hártyán, vörös zsinóron tógó fúggőpecsétjc etveszett. DL t2889. (MKA 
NRA)/ fasc. t$22. nr. 2t. Hátotdatán XV. századi (egykorú?) summa: ..Benedieti Garay tcrre(?)"

5. t436. március 30. (VL a. D. Ramispatmarum), Dátum m predicta Wytak adásvéte!
Fabianus Hatagy iudex. item Anthonius Sidey. Pautus Litteratus. Sebastianus Faber. tohannes Maroth. Stephanus 
Zondi. Dyonisius Martini, tohannes Litteratus. Btasius Sctaus. Dominicus Konthus ct Nicotaus de Zcnthmiha! 
iurati eeterique cives et universi hospites de Wytak" ' megerősítés: sigittis nostri pendentis munimine.
Fottos. hetyenként tyukas. restaurátt hártyán (aminek jobhkézre cső atsó sarka hiányzik, de ez szöveget nem 
érint), vörös zsinóron tógó töredékes, temészetes szinü túggöpecséttc!. metynek körirata tetjesen megsemmisütt. 
DL t2890. (MKA NRA)/ fasc. !52t. nr. 29. Hátotdatán XV. századi (egykorú?) summa: ..Bcnedictus Garay 
te..."

6. !460. ápriüs 9. tevét
Ujtak város tevete Kapisztrán János szentté avatása ügyében.
Annacs minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum ... cd. Lucas Wadding. Tóm. Xtt! (a régi kiadás
ban t6 t- t6 2 . az újban: t85-t86.) [A kötet !8. sz.-i kiadásai az ELTE FK-ban (csak cédutakatatógus: 2r 
! !9/!3). itt. az OSzK-ban (müncheni katatógus). a t930-as években kiadott új kiadás pedig az ELTE EK-ban is 
megtartható (csak a cédutaktatógusban: 9 0 1.387). Péterfi Bence szíves köztésc.

6b. -  !460. ápriüs 2!. (!!. nap) Újtak város testütete megerősíti Kapisztrán Szent János csodáirót készütt vatto- 
mási jegyzőkönyvet, ametyet Ujtaki Miktós kívánságára !460-ban a városi tanács áttat vátasztott bizottság 
(Arczzói Guido je g ^ ó , Sáfár Miháty deák és kereskedő, vatamint Bertatan számszerijász. az ijgyártók mestere) 
készített. A jegyzőkönyvet 30 tekintétyes potgár irta atá. Ebben a város több utcáját is megnevezik. Diana 
Vukiécvic-Samarzija tanutmányában hivatkozik erre: tve Mazuran: Gudesa tvana Kapistrana. Miraeuta toannis 
de^ apistrano ttok. At) !460. Osijek. !472.

7. !478. ápriüs 22. (!V. a. Ceorgii). Dátum in dicta Wytak adásvétet
Gcorgius Arcupar iudex. Ceorgius Sartor, Barthotomeus Karaz ( - Kárász), Dyonisius Nergces. Gtcmcns Zakach. 
t.aurcncius Sartor. tohannes Motnar. Stephanus Kcgees (-Kegyes). Matheus Mictosy. Bcnedictus Lakon. 
Bcnedictus Borzus. Stephanus Tcgzees et Andreas Aeheet iurati. eeterique cives de Wytak megerösités: sigitti 
maioris nostre civitatis pendentis munimine.
Hártyán, fúggőpecsétjc zsinórostut etveszett. DL 8!806. (Zichy cs. zsétyi)/ 2!9 66$ E. Hátotdatán újkori (XVttt. 
sz.-i) sttnima: ..Littcrac venditionates super vinea in Promontorio civitatis Wytak existentis per Nicotaum Vctcze 
cuidam Thomae de Pachman venditae ftorenis ducentis auri cum assumptionc evictionis." Továbbá egy korabeti 
jegyzet, de hatvány és etmosódott votta miatt nem otvasható. Kiad.: Zichy X. 452-453. (307. sz).

!. hártvás. fúggöpccsétcs oktevetek. A kiáttíuis módja áttandósutt jegyeket mutat: szétes ptica. záradék hiánya: 
t4 !9  és t43t között etnyerték a zötd pecsétté! vató pecsétetés jogát.
2. virágvasámap etőtti péntek mint pecsétetési nap. (éria sexta (péntek) mint ütésnap?
3. pecsét !362-tö! ugyanaz. t43!-ben (3.) és 1478-ban maiorisnak nevezik.
4. Az !436-os okteveteknét a második (5.) jót tátszik. hogy az imok vatamibö! másott, két esküdtnevet kihagyott, 
kézírás: !4t9. t43!. !436-os mind kütönbőző: a két azonos kettő 1436-os irásképe azonos.

1362 (!.): ! bíró 8 esküdt: !4!9-bcn (2.) 2 bíró és !2 esküdt, utóbbiak száma áttandósut. a bíró t43 ! - 
tőt csítk egy. Az esküdteket t4!9-ben iurati. 143!-ben (3.): convocati. 1436-ban tévedésbót (másotási hiba) az 
egyik oktevétben csak tíz fo !2 hetyett. ! 478-ban (7.) !2 to.

1362. máj. Hatázs fia Tamás (!.)
t4)9. ápr. 7. János fia Jakab és György fia Pát (2.)
!43!. márc. Kát már György (3 . )

Az ctözö tisfáva! összehasontitva a nevek sorrendje ugyanaz, csak a második esetben a Maroth után az írnok 
két nevet kihagyott, majd a Stephanust tohannnesre eserétte a Litteratus ciótt és utána ugyanúgy fejezte be.
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! 436. márc. ! !a!agi Fábián (4-5.)
!470. ápr. 22. íjjas György (7.)

AndrcasAchcc! !478(7.)
Andrcas Wcgh !4!9 (2.)
Anthonius Shidcy !436. (4.. 5.)
BanhoiomcusKaraz !478
(7.)
BcncdictusBanchay !43!(3 .)
BcncdictusBorzus 1478
(7.)
BcncdictusdcThamana !4!9(2.)
Bcncdictus Lakon !478
(7.)
BiasiusBcnthw !4!9(2.)
R/m/MA !43! (3.) !436. (4., 5.)
(McmcnsZakach !478(7.)
Cosmas gcrtnanus Damiani ! 362 (!.)
DominicusKonthus !436. (4.. 5.)
Dvonisius Martini !436. (4.. 5.)
DyonisiusNcrgccs !478
(7.)
Gaíius &;;? !436. (4.. 5.)
Gcorgius i4 !9  (2.)
Gcorgius L Andrcc !4!9 (2.)
Gcorgius L Emcrici !4! 9 (2.)
Gcorgius fN icoiai !4!9(2 .)
Gcorgius Sartor !478 (7.)
Grcgorius dictus de Gady ! 362 (!.)
GrcgoriusdcTard !4!9(2.)
Hcnch Mankus ! 362 (!.)
iacobus Ghpwpcr ! 362 (!.)

!4!9(2.) !43!(3.)
tohannes gcr. Andrcc Sac ! 362 ( L)
iohannes Lizkay !43! (3.)
íohanncsMaroth !436. (4., 5.)
!ohanncsMo!nar !478(7.)
tohannesPetri !436. (4., 5.)
LadisiausPesty !43!(3.)
Laurcncius Reuez !43! (3.)
Laurcncius Sartor !478
(7.)
MathcusMiciosy !478(7.)
MichaciCamiícx !4!9(2 .)
MichaciZondi !43!(3 .)
Nicoiaus Gurripar ! 362 (!.)
Nico!aus!span !4!9(2 .)
Nicoiaus Magyar !43! (3.)

!43!(3 .) !436. (4.. 5.)
Osua!dusLadis!ai !43!(3 .)
Pau!us Litteratus !436. (4., 5.)
PetrusKardus !43!(3 .)
Petrus Litt. dictus de Büki 1362 (!.)
ScbastianusFnbcr !436. (4 .5 .)
StephanusFaber !43!(3 .)
Stephanus Litteratus !436. (4 .5 .)
StcphanusKcgccs !478
(7.)
Stephanus TeKzecs !478
(7.)
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StcphanusZondi 1436. (4., 5.)
Thontas Babura 1 362 ( ! )
Thomas Bakony 1419 (2.)

ÚJLAK (Zemplén m.)________________________________________________________________________ 8:6/4

Novosad. SK (Bodzásújlak)
6//-/.. (szalánci urad.) ! 387-1479; Losonci 
c.;;..- 
!:(0) 
ü :(0 )
H!:(0)
!V: (0) pléb. (Mindszenti /Eger (zempléni toesp., alsó kér.) (Om VAY 196., Mt :z<) 2003. 335.)
V: (0)
V!:(0)
VH:(0)
Vili: (3) $ irány: Gálszécs. Nagymihály. Terebes. Ljhely. Zemplén (1. kát. télm.)
IX: (4) 2 hetivásár 1: (szerda) 1416. 1462 (Wt tsz 2010. 1452. 1416: ZsO VL 407. 1462: DL 67036.). 2: (csütör
tök) 1423 (W ms/ 2010. uo. ZsO X. 830.). 2 sokadalom (Szt. György: ápr. 24.. Szt. Kozma és Daniján: szept.
27.) 1387 (mindkettőre vásárengedély: !. 41!.. WtítSZ 2010. 1432 1453.)
X: (1) oppidum 1476
egyéb: vám 1406 (ZsO !!. 4699.)

CsÁXKt 1. 365.. HNGtiL 2002. 1ZN27 (4: mezőváros). DAP ül. 70.

1495(1). latin

!. 1495. április 27. (11. p. Marci cv.). Ex Vylaak -  levél Kassának -  tanúkihallgatás
Index iurati cctcriquc concives et inhabitatores de Vylaak commorantes. vestris dominacionibus prompti ad 
lamulandum címzett: E(gregiis) dominis prudentibus et eircumspectibus dominis (iudiei et ijuratoris. 
militaribus dignitatis expcctantibus? [nobis} honorandis de Cassa existentibus presentetur.
Vizloltos. egy helyen kilyukadt papíron, záró gyúrúspccséttcl (a tenyképröl a pecsét állapota és rajzolata nem 
állapítható meg.). DE 271503. (Kassa. Suppl. Malag.)/ 195.

a településen a tanácsban legalább három esküdt van.

1495c. Váraljai János (1.)
1495. ápr. 27. Korpás Balázs (1.)

VÁC (Magyarvác, Némctvác; Nógrád m.) 29:3/2

Vác.!!
váci püspök és káptalan

c. p..-
1: (3) vár (CSÁNK! 1. 92.) és a váci püspök rezidenciája 
11: (2) hitelcshely: váci székcskáptalan 
111: (0)
IV: (4) székesegyház (Szűz Mária) /Vác (székesegyházi azaz nógrádi lőesp.) (vö. Om v.\Y 106. és térk.. M tzo 
2003. 474.); 2 pléb.: 1: Magyarsárosban (Szt. Margit) 1332/1337 (Mhxó 2003. 245 246.). 2: Németvárosban 
(Szt. Mihály) 1319- (Müzó 2003. 303.) A (magyarváci?) plébánia elvileg exempt 1389-1400 (GAmwxYi 1933. 
165-166.. de 182: ez tévedés lehet, mert nem ler össze az cxcmptio a püspöki joghatósággal.)
V: (1) ágostonos kot. (Szt. Jakab) 1319 1541 (a magyar és a német városrész határán állt) (EXG! L 2002. E. 
RoxtH.WY! 2000. 70-71.. MtíZÖ 2003. 151); ispotály (Szentlélek) (KtBtXYt 1999a. 264.. Mt zó  2003. 228 ): 
székesegyházi kápolna (Szt. Miklós) 1404 1305 (M tzo 2003. 336 ); kápolna (Szt. Péter) (Muzo 2003. 379- 
380.)
V !:(4)33 lo(KumxYt 1971.75., KuBtNYt 1983.67.)
Vü: (1) ötvös 1423 (ötvös szerkönyv. OS/KK. bejegyzése nem teljesen egyértelmű. KumxYt 1983. 35.. VTT i. 
36.)
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V!!!: (6) t2 irány: Aszód. Diósjcnö. Gödöttön át tsaszcg. Gyarmat. üévizgyörk. Nagyoroszi. Nógrád. Patak.
Pest. Vadkert. Verőcén át Nagymaros, rév a Dunán (Kubinyi 2000. térk.. !. kát. tétm.)
!X: (4) 2 hetivásár, t: (héttö)l388. !4!3 (Wmsz 20Í0, !438.. Zs() V. !04!.. K()VA( HU H !799. 264.). 2: (pén- 
tek) !462 (Wütsz 20!0. uo). 2 sokadatom, t: (Szt. Gát: okt. !6.) t447 (Wt tsz 20t0. uo., !)L 44490 ). 2: (Pütöp 
és Jakab ap.: máj. t.) t4$2 (Wntsz 20t0. !438.) Az összesre !. még KUBtNY! t983. 38-59. A törökkorbót egy 
Szt. Tamás-napi sokadatom (dcc. 2!.) is ismert.
X: (4) civitas (egyházi) !4!4 !470. a Németvárost cs Magyarvárost t3!9-töt cmt. (TR!N(;u200!,49.) 
egyéb: vám (CSÁNK) !. 93.): !536: detter. 370 háne
/rőt/. CSÁNK)!. 92. (vár). 93. (város). GYöRtTY !V. 309..TR)NGL) 2001a. ENGHL 2002. !N()37 (2: város)

1366/1386-t 522 (5). tatin. német (3^t.)

t. !468. február 23. (ttt. p. Petri kathedre). Datis Wacie tanúsítvány törvényes származásrót
Nos Bcnedictus Bomemissa iudex iuratiquc cives utriusquc civitatis tam Teotonicaüs quani Ungaricatis
Wacicnsis -  megerősítés: sigitti nostri autentici (ti. muniminc).
Papíron, szöveg atá nyomott zötd pecsét nyomaivat. !)L 45284. (Múx. törzsanyag. t900. év 56. sz.). Magyar 
törd.: VTT !. 36. (Tringti tstván)

2. !503. január 25. (in Conv. Pauti). Dátum Wacie -  adásvétc! (szótő)
Nos toannes Neymaistcr iudex cctcriquc iurati eives Theotonicatis Waciennsis civitatis pro tcmporc substituti 

tnegerósités: sigitto nostre civitatis rnaiori. quo utimur.
Papíron, szöveg atá nyomott pecsétté!. DL 7549!. (Patay cs. !6-!-4.) Magyar törd.: VTT !. 39. (Tringti tstván) 
KUBtNY) !983. 68. szerint az ctözö pccsétnét kisebb.

3. !5!6. október 22. (dcs mitboch nach sandt Gattenn). Gében zw Watzenn tevét Setmeebányának. adósság-

"KYRichter und gcschwomc purger dér Tcuczcn Stadtt Wotzcnn. ewrcn hcrrschatí! aüezeit guetwiüigen -  címzett: 
Dcm namhatlligenn unnd weisenn herrenn riehtcr und pürgemn dér stadt Sch^mnitz. unser pesunder gistigenn 
herm megerősítés: mit unserem gewontichen stadnsiget versigett.
Papíron, (kisebb) zárópeesét töredékévet. DP 235573. (Sctmccbánya)/ 2-947 . Lmt. TR!\G)) 200!. 50.

4. !520. deccnttter !4. (am freytag naeh Lucic), Gébén ezu Woczn tevét Setmeebányának. adósságügy 
Riehtcr und rat dér stat Dcutschwoczn címzett: Dcn erzamen und weizen herm riehtcr und rate auft'dcr 
Sehcmbniez. unzeren gunstigen herm und treunden.
Papíron, ép papirtetzetes (kisebb) zárópeeséttet. DP 234960. (Sctmccbánya)/ 2-t 84.

5. !522. november !2. (in protcsto Briccii). !)atis Wachie in eonsistorio nostro -  tevét Setmeebányának. adós
ságügy
Univcrsi iudex et iurati eives civitatis Vachiensis etc. címzett: circumspeetis et honorabitibus iudici cetcrisque 
iuratis civitatis de Setmech banya, nobis sinccrc ditcctis tldetiter detur etc.
Papíron, ép papirtetzetes (kisebb) zárópeeséttet. DP 235539. (Sctmccbánya)/ 2-9!0. Magyar törd. VTT !. 43. 
(Tringti tstván)

/ ó / M H v / a  kézírások mind cttéröck. A kisebb pecsétrö! t. KLBtNY! t983. 70.. képe a 112 otdat után. t. kép.

Re/twc/wR: kedd: !.. szerda: 2-3.. 3.. péntek: 4.

bíró:
1468. tébr. Bornemissza Benedek mindkét város bírója (!.)
! 303. jan. Neymeistcr János németvárosi bíró (2.)
! 5 !!. szept. istenes !stván (DL 82336.. KUBtNY) !983. 69.)

VÁMOSL'JFAHJ (Xcmptén m.) 2^7^"

Vámosúj tá tu .!!
Ó//7..- !336-!4!0  To!csvai: t.) !398 !404 t)ebrói(te!c): !404-!573 Szapotyai (tokaji urad.): 2.) !4!7 
!477/!487 Upori (fe!e); !4 8 7 -!5 !! Cékci: !5!2 terebesi Perényi 
c. /A.
! :(0 )
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!!:(0)
H!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. Miháty) ! 332/! 335- Eger (zcmpténi főcsp.. a!só kér.) (ORTVAY !93.. MEZŐ 2003. 303.)
V:(0)
V!:(0)
V!!:(0)
Vü): (2) 4 irány: Bodrogotaszin át Sárospatak. Erdöbényén át Abaújszántó. Otaszüszka. To!csva (!. kát. fc!m.)
!X: (0) nincs adat
X:(0)
egyéb: CT !549: vám !4 !8 -!5 !2
/roJ.. CSÁNK!!. 364. (Ujfatu). ENUEL 2002. !ZN!07 (5: Ta!u)

! 490/! 5! 0 között (!). tátin

!. !490-!5!0 közöt t  tevét Bártfahoz. peres ügy. vattomások 
tudiccs iurati de Wamuswytátw.
Zárópecséttc!. DF 2!470!. (Bártfá)/ t990L. Reg.: GULYÁS 2008a. 38. sz.

VARA!) cs városrészei (OLASZ!. Y ADKKRT) (Nagyvárad: Bihar m.) 4 !:!/!

Oradca. KO (Oradea -  Ötösig. RO)
/úr/.. !5 2 0 -t552 váradi püspök és káptatan (Vadkert városrész (vicus) a Körös batpartján. vtsz. a káptatani vá
rosrész. de mive! ez tevetezik Kassávat. Brassóvá!. v!sz. ez a jetentösebb Bunyaitay: a vártó! DK-rc) " ; Otaszi:
! 273-! 552 váradi püspök
c. /?..
!: (4) püspöki székhe!y. rezidencia: vár !2. sz.. !244 (KARUZAU Sz.ABÖ 20!0. 266 268.)
!!: (3) 2 hite!cshc!y: székcskápt.. iü. Váradhcgytokon 
!!!:(!) sókamara
!V: (4) püspökség: székesegyház (Szűz Mária): székcskápt. !077/t095 (Szűz Mária) (Mi zö 2003. 444.
BUNYü AY !!. !9! !93); p!éb. (Szűz \!ária) /Várad (bihari töesp ): Otaszi: p!éb. (Szt. Egyed) /Várad (bihari 
tocsp.): Várad: ptéb. (Szt. Jakab) (MEZŐ 2003. !48.): Várad: p!éb. (Szt. Kereszt) (Mi zö  2003. !8!.): Várad: 
p!éb. (Szent!é!ek) (MEZŐ 2003. 225.): (!. még ( ) R i \ AY 553 558.)
V: (6) ferences kot. (Szt. Ecrenc) (konv.) !298 !3!6 !533/!557: ferences kot. (Szűz Mária) (obsz.) !497 
!5!6 !560: begina kot. !3!8 !557 (E. RoMHANY! 2000. 46 47.. ENOEt. 2002. Mt zö  2003. 446.): ágostonos kot. 
(Szt. Miktós) !339 !556 (Otaszi) (F. RovtHÁNY! 2000. 47.. MEZŐ 2003. 325. szerint ispotáüya!): domonkos kot. 
(Mindenszentek) !490/t493 (Otaszi) (F. RonHÁNY! 2000. 47.. MEZŐ 2003. 349 350.): ktarissza ko!. !340 
(Szt. Anna) (Vetcnce) (ORTVAY 778.. KuBiNY! 2000. 92.. F. ROMHÁNY! 2000. 47.. MEZŐ 2003. 46 ): pá!os ko!. 
(Szűz Mária) !280/!294 !552 (Kápotna) (F. ROMHÁNY! 2000.47.. MEZŐ 2003. 446.. GuzstK 2003. 2!5. 29. 
sz.): társaskápt. (Szűz Mária) !320 !560. társaskápt. (Keresztc!o Szt. János) !472 !560 (BUNYüAY !!. 204-
206.. Kt mNY! 2000. 92.. F. RoMHÁNYi 2000.46-47.. MEZŐ 2003. !37.. 443-444.): váradhegytóki premontrei 
mon.. később társaskápt. (Szt. !stván protomártir) (BuNYiTAY !!. 208-2!7.. KbBiNYi 2000. 92.. Mi/ZÖ 2003.
!27 t28.): 3 ispotáty (Szent!é!ek. Szt. Erzsébet. Szentkereszt) (KuBiNY! !999a. 264.. KuBiNYi 2000. 92.; MEZŐ 
2003. 225 ); kápotna (Szt. János evangeüsta) (Mi zö  2003. t57.): toronykápo!na. vár (Szt. László) (Mi zö 2003. 
2!6.); kápo!na (Szt. !*éter apostot) (Ká!vária-hcgyen) (Mi zö  2003. 372.)
V!:(5) 78 (Ö (KuBiNYi !97!.74.)
VB: (2) 3 céh: kovács, sarkantyú és kardgyártó: szabó. iü. takács 
V!!!: (6 ) (KuBiNY! 2000. 93.)*
!X: (6) 2 hetivásár t. Váradon (szombat). 2. Vadkerten (kedd). 3. Otasziban (napi adat né!kü!) !285 (L B Sieb. !. 
!48.. Wi isz 20!0. !430.. Kt BiNYi 2000 nem ismeri): 9 sokada!om Váradon (Vizkcrcszt: jan. 6.. Szt. (iyörgy: 
ápr. 24.. Pünkösd, nagy és kis Szt. Lásztó ünnepek: jún. 27.. jú!. 29., Szt. Egyed: szept. !.. Szt. Ferenc: okt. 4., 
Szt. !mrc: nov. 5.. Szt. Erzsébet: nov. !9. Weisz 20 !0. !430„ !502-es és !562-es adatok. Az !562-cs böjt kezdeti 
sokada!om a vadkertive!, a jún. !7-i a jún. 27-i idtipontta! egyezhet meg.) ! sokada!om ()!asziban (Mindenszen
tek: nov. !.) !428 (DF 270636: vásárengedéty. WEiSZ 20!0. !430.). 2 sokadatom Vadkerten (!nvocavit vasár
nap) !428 (DF 270636: vásárengedéty, Whisz 20!0. !430.) és (!túshagyó kedsí böjt kezdete) !43! (!)F 245026. 
iü. !562 fentebb idézett adat. Weisz 20!0, !430.) Összesen !2 sokada!om (Kt BiNY! 2000. 92. !! időpontot 
ismer, de ez is országos rekord).

" Ez a városrész mai térképen nem azonosítható, de vtsz. nyugat té!c feküdt, ot van p!. Kert-puszta a !!. kát. 
fé!méréscn.
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X: (4) egyházi civitas
egyéb: CP !552: 320 porta (Várad) 74 porta (Otaszi). útvám (püspök és káptatan. !520); utcák: Szt. György utca. 
Szt. Márton utca (Mt/zó 2003. !04.. 266.); vám- és harmincadmentesség !474 (CsÁNKt!. 600.)

CSÁNK!!. 596. (vár). 600-60!.. GYÖKFFY !. 68!. (Várad). 648. (0!aszi). JAKÓ !940. 379. (Várad).
KumNYt 2000. 93. (egybe számotja a városrészeket). FNGFt. 2002. ! B! !64 (Várad. !: város). 7H! !86 (Otaszi). 
KumNYt 2004a. 23.

A tc!epü!ésrészekrc vonatkozó ok!evc!eket együtt, egységes időrendben köztöm.

!347-!5!5(!520k.)(!4). !atin ebbó! Vadkert !455-!486(4);0!aszi: !5 !4 -!5 !5 (2 )

!. !347. november 2. (V!. p. OO. SS ). !)atum Waradini !cvé! adósság ügyében
Petrus et !acobus iudiccs de Waradino ac iurati et universi cives de eadem - cimzctt: Nobüibus viris et honcstis 
magistris Lmerico et Petro tHiis Simonis de Gaüo amicis suis reverendis.
Fredeti; í^apiron? Zárópecsét átütő fohjáva! (a hátiapró! nem készüh !é!vétc!). DF 285820. (Pécs. K!imó-gyüjt.)/ 
76. sz. 2. egyszerű máso!at. !777. DF 286775 /59. (Csornai konv. hite!eshe!yi üt. Copiac ütterarum)/ nr. 5640. 
fot./nr. 0 3 ."^

2. !4!9. március 26. (D. Letarc). [kh. n.j végrendeteti adomány
Stephanus (* Michaetis et Petrus de Kcrckhcgaz"' iudiccs iuratique cives et universi hospitcs civitatis 
Waradicnsis.
Az eredeti p!d. jobb a!só sarkában ta!án korabcü szám: 67. !)!. !0784/! 2. (MKA Acta ecc!.)/ !. p!d. Fredcti. 
hártyán, természetes színű kerek zárópecsét (ohjáva!: POSON fasc. 59. nr. 26. Az eredetin XV!. sz. c!cji? sum
ma: ..Supcr mokndinum Bekcw inter metas moniaübus coram civibus Warad. !cgatum" ..Varadiensibus" (XV!!- 
XV!!!. sz. kiég.). 2. p!d.: XV!!!. századi egyszerű máso!at. POSON fásc. 4!. nr. 26. 3 4. p!d. Átírás hártyán 
!422. (sexto die agentis Septembris) András váradi püspök Thomas !udex procurator reügiosarum dominarum 
sanctunoniatmm de c!austro Bcatc Annc civitatis Waradiensis DL ! !020/! -2. (MKA Acta ecc!.)/ eredeti:
POSON fasc. 59 nr. 29.; XV!!!. századi egyszerű máso!ata POSON fásc. 4! nr. 27. ZsO VB. 237. más péidány- 
adatokka!!

3. !426. február 6. (!V. p. Purif. Marié), (kh. n.j -c!ti!tás
[ohannes Gugyarcn et Nico!aus Saphar nuncupati iudiccs iuratiquc cives et universi hospitcs civitatis 
Waradyensis -  címzett: Briccius f. Nicotai provisor et procurator ministeriorum dominarum vetatorum az apácák 
nevében.
Papíron. háto!da)án kerek (v!sz. természetes színű) zárópecsét fo!tjáva!. DL ! !757. (MKA Acta ecc!.)/ POSON 
fasc. 6!. nr. 32. Az !4!9-cs irásképétő! ettéró.

4. !430. március 27. (!!. p. D. Letarc). [kh. n.j -  (végrendeteti) adományozás 
!.adis!aus Sarkeuzy iudex caetcrique iurati cives et universi hospites civitatis Varadicnsis.
XV!!!. századi egyszerű máso!atban. DL 25!89. (márc. !9-i dátumon. MKA Acta ecc!.)/ POSON fásé. 4 !. nr.
28.

5. !455. június !6. (!!. p. Viti et Modcsti). (kh. n.j -  zá!og (Vadkert)
Michae! Raacz iudex. iurati et universi cives de vico Wadkerth civitatis Waradiensis.
Papíron, hádapon kerek (v!sz. természetes szinti) pecsét fohjáva!. DL !4965. (MKA Acta ecc!.)/ POSON 
Misce!!.. fásc. 43. nr. 62. Áüó a!akú ok!cvé!.

6. !46!. december 9. (!V. p. Nicotai). [kh. n.( adásvéte!
!.adis!aus Littcratus et Benedietus Bohhos iudices iuratique cives ac universi hospites civitatis Waradicnsis. 
Szé!cin szakadozott és hetvenként kipótoh és megragasztgatott papiron. hát!apjára nyomott (visz. természetes 
szinű) kerekpecsét fohjáva!. DL !5662. (MKA NRA)/ fasc. 954. nr. 49.

7. !465. ápriüs !.(!!. a. Ambrosii). (kh. n.j adós!cvé! átírás (Vadkert)
Petnts Pesthy iudex iuratique cives ac u[nivcrsi hospitcs de vico Wadkerjth civitatis Waradiensis cimzctt:
Petrus ! oth cívis [nostcr( capitu!aris in vico Sancti Spiritus residens.
!-e!só széfén tépett papiron. szöveg a!á nyomott kisebb méretű pecsét fohjáva!. DL 45! 53. ( Múz. törzsanyag. 
!9!0. év 55. sz.)

8. !468. március 24. (vig. Annunc. Marié), (kh. n.j !cvé! Bánfának, hogy haügasson ki tanúkat
!udcx et iurati cives nccnon consuies ci\ itatis Varadiensis cimzctt: p. et cp. viris iudici et iuratis civibus nccnon

digitáüs fényképé a mikrofUró! az adatbázisban: DF 2286775 0238.ccw A fovisset et conservasset szavakat 
kihagyta.

Az !422-cs :tüso!atban már automatikusan javitva Kcrckcghaz-ra.
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consuübus in civitatc Barthfa constitutis et commorantibus. amicis et fautoribus honorandis.
Papíron, zárópecsét töredékeive!(! csak a !c!vétc!cn nem !átszik több be!ö!e). DE 2!4430. (Bártfa)/ !735. sz. 
!\ÁNYt: Bártfa.

9. !470. október 24. (!V. a. Demetrii), [kh. n.j -  átírás
Ladistaus Litteratus ct a!tcr Ladis!aus /cm  iudiccs, iuratiquc ac universi eives civitatis Waradicnsis.
Szakadozott széüi papíron, szöveg atá nyomott kispeesét töredékeivé!. DL 29297. (október 3-i dátumon.' ' 
(íYKOL Cista comit.)/ Comit. B!!!AR. fasc. !. nr. 33. Hát!apon XV!. századi magyar summa: ..Wya!jamy 
pcríó!tya tevve! Orvvendy tyztjartjo üerpjay Ba!int kjozjot cs Baranjai Andtjasneje Orzyotja new kjozjot." (Va- 
!ami pcrfí)!yta !evé! örvendi tiszttartó !!erpai Bá!int között és Baranyai Andrásné Orsoíya nö között.) XV!!!. sz.: 
Causa Dominac Ursu!ae Nicotai Márton dicti de Ewrwcnd contra Watentinum de Herpa excitata. quod hic duas 
vineas. domum et fundum curiae ac rés cctcras mobües potentia mediante abstuüsset.

!0. !482. jan u ár !2. (sabato dic in übcrc nundinis nostris videücet ante octavas festi Epiphaniarum Domini),
(kh. n ] !cvé! Brassónak (igazo!ás) (Vadkert)
!udcx iuratiquc civcs ac universi hospitcs cívitatis Waradicnsis de Wadkerth -  címzett: Prudentes ac quodagnc? 
providentis viris iudicibus consuübus de Brassó pro ut in corporc ütterc seriptum est -  megerösités: sigiüo 
nostro.
Papíron, hát!apján kerek zárópecsét nyomává!. DE 246773. (Brassó. Schncü gy.)/ 3. nr. 42.

!! . !486. február !7. (V!. a. D. Rcminisccrc) [kh. n.( átiró oktevé! Kassának vásárró! (Vadkert)
Demetrius Lenches iudex iuratiquc eives ac universi hospitcs civitatis Waradicnsis de vico Wadkerth címzett: 
egr. ac. cp. viri Pautus !)oroho!cz iudex Cassovicnsis cctcriquc domini ac inhabitatores ciusdem civitatis 
Cassoviensis megerösités: sub nostro sigiüo niaiori.
Szöveg a!á nyomott kerekpecsét töredékévé!. (A fényképen az esedeges körirat töredéke nem ohasható.) !)E 
270636. (Kassa. Coü. Schwarzcnbach.)/ nr. $97. XV!. sz.-i (?) summa: paria üttere super nundinis 
Quadragcsimc in Waradino. XV!!!. századi summa: Transumptiona!es nundinaüum per Sigismundum regem a. 
!428. oppido ()!aszi et Vadkert episcopatus Varadiensis coüatarum pro civitatc Cassoviensi extradatae a. !486.

!2. ]f500-!520 között] (ke!tezet!en foga!mazvány) adásvétc!
Ladis!aus Sarkevvzy iudex iuratiquc eives ac universi hospitcs civitatis Waradicnsis
Papíron, pccsétc!és né!kü!. DL 99829. (Károtyi cs. nemzetségi. Bosnyák cs.)/ fásc. Misceü. nr. $0. (A szöveg két 
váhozatban maradt fenn: a ha!ványabb irású szöveg a rövidebb. a fordítva írt vastagabb a teljesebb.) !!áto!da!on 
erre az ügyre vonatkozó XV!. századi magyar summa: „Varady ház. Debrjocjoni Symon Benydek adót Waradon 
Pentekhetjen egy hjazat pénzén Bajnaj !)enediknck de njch peejeti." (de nincs pecsétje.). XV!!!. sz.: Pár 
Litterarum civitatis Varadiensis superfacta per circumspcctum Bencdictum Simon civem Varadicnscm 
dotniciüae tapideae in et pro 234. summi in egregium !oanncm de Bajon temporanea trans!ationc sinc dato.
Úgy tűnik, a ha!ványabb. rövidebb írás vo!t a korábbi váüozat, de a tárgy jogi karakterének (ti. korábban zátog 
vo!t. aztán megszerezte az etadó) kifejtése tű! nehézkesnek tűnhetett, ezért a szöveg átfbga!mazásra kcrü!t. és 
már be!ekerű!tek a „szokásos" !brmu!áris részek, jó! mutatva a jogi irásbeü konstruáiás fo!yamatát. Sem a !3.. 
sem a !4. számúvá! nem egyező a kézirása.

!3. !5!4. ápriüs 20. (V. p. Paschc. anno !$!4). Datis Waradini in sede nostra iudieiaria tévé! Kassának (kérés 
örökösödési ügyben nem tc!jesen értem, ki kinek a rokona :) (0!aszi)
Danié! Mezaros iudex. iurati cctcriquc eives 0!azy Waradicnsis commorantcs címzett: Prudcntibus et 
circutnspectis iudicibus ceterisque civibus iuratis civitatis Cassovicnsis dominis et amicis nohis honorandis. 
Papíron, zárópecsét nyomává!. DE 27!595. (ápriüs !9-i dátumma!: Kassa. Supp!. Ha!ag.)/ 288.

!4. !5!5. ápriüs !3. (V!. p. Rcsurrcccionis), (kh. tt.j adásvéte! (Otaszi)
Cregorius Sa!i iudex. iurati cctcriquc eives et universi hospitcs de 0!azy civitatis Waradicnsis.
Papíron, szöveg a!á nyomott természetes szinű kisebb kerekpecsét töredékéivé!. A pccsétképbó! egy csatabárd 
(Szt. Lásztóattribútuma?) téjcértcünczhctö. ! e!irata: - S (( !V!VM: D]E : ?!!OLASO! : E. DL 22672. (MKA 
Acta Pau!.)/ KÁPOLNA fásc. 4 nr. 5. Áüó a!akú ok!evé!.

hát!apra nyomott kcrckpccsét !. és 2 3.. 5.(Vadkert). 6. is. megerösités módját nem tünteti te!. 
H!mé!kedös rész a ha!á!ró! a végrende!etné!. Vízszintesek az adásvétcü ok!eve!ek.
Ebí/Aer/: szintén hát!apra nyomott pecsét (kivéve !465). szintén nincs ke!ethc!y. 

kései, szöveg atá nyomott pecsét, szintén nincs ke!cthc!y.

wrfrvt'űt'/. !347 !426 között két hiró. !46!-bcn ismét! !430-ban (és !465-bcn. ha nem Vadkert...) ! biró: esküd
teket egyszer sem nevezik meg. Ugyano!yan utcabirói rendszer mint (Jyu!án! (Szent!é!ek utca: !465 (7.). Vad-

' ' Szcntpétcry: kü!tb!dön okt. 8.. itthon okt. 26. Demeter-nap. A MOL-os fé!o!dás az okt. 8-at veszi a!apu!.
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kert utca: 1455 (5.). Szent Jakab utca 1461. (6.) Péntekhely utca (13.) Szent Márton utca (8.)). íeria !! mint ülés
nap? !468: consulcs.

6/ró.
/. /ror/z/d/nziv/ /2 ///rój 
1 347. nov. Péter és Jakab (!.)
!4!9. márc. Mihály fia István és Kerekegyházi Péter (2.)
!426. febr. Gugyaren János és Sáfár Mikfós (3.)
/430. /Miire. &irMz/ LiMz/ó
1461. dcc. Deák László és Boltos Benedek (6.)
f470. okt. Deák Lászfó és Zem (Szem) Lászfó (9.)

! 300 ! 520k. Csillag Balázs (! 2. csak a korábbi fogafmazványban szerepe!)
/300- /32Mr. Á'ór^/z/ Aóxz/ó / /2 j

2. Eó/w/- Ei/JAfrr /z/ró/
!455.jún. RácMihá!y(3.)
!465.ápr. Pesti Péter (7.)
! 486. febr. Lencsés Demeter (11.)

3. L<ir<;i/-D/<;.\r/ /z/ró/
! 5 !4. ápr. Mészáros Dánic! (!3.)
1515. ápr. Sáli Gergely (14.)

VARANNÓ (Zemplén m )____________________________________________________________________20:4/4

Vranov nad Topl'ou. SK
/z/r/.. (csicsvai-varannói urad.) !363-!549: !3!6-!523 Rozgonyi: !382 Básztély nb. Rozgonyi: !439 Rozgonyi
István és ifj. György: !498 Rozgonyi !stván: !$23-ecscdi Bátori (Csicsva vára)
e. //.. (.4 /zoz/r/z/r r/z e//érés íV/e/;é/*e ^//6//a-/ /zo//r\ró/ZMÍ/ vt-r/e/z/ //^e/t'/z//ze.J
!: (3) castcüum 1414. !472 (vagy csak kúria) !472 !474 fo!yamán vá!takozva castrum és fortaücium: Rozgo-
nyiak rezidenciája XV. sz. !tiásodiktelc(KLB!NY! 1991.217 218.. 226. 168.j..219..227. 196.j.. KOPPÁNY 1999.
240.)
B:(0)
!!!:(0)
!V: (0) ptéb. (Szt. !stván király) 1332/1333 /Eger (zcmp!éni fbesp.. felső kér.) (ORTVAY !96.. (Muzö 2003.
199.)
V: (2) ferences ko!. (Szűz Mária) (konv.) 1413 !533/!550k. (!-. ROMHÁNY! 2000. 7!.. Mhzó 2003. 475..
GuzstK 2003. 230. 73. sz.. !672 pá!os ko!ostor)
V!: (2) !3 fb (KUB)NY! !97!. 76.): kápohia (Mindenszentek) 148! (Mnzó 2003. 353.)
V!!:(0)
Vili: (4) 8 irány: !!anusfá!va. Homonna. Nagymihály. Sóváron át Eperjes. Szacsuron át Gálszécs. Szinyc. 
Sztropkó. Vásárhelyen át Tercbcs és Zemp!én (!. kát. felm.)
!X :(!) ! hetivásár (hétfő) !33! (W msz20!0. 1453.: 1-EJÉRCD1X/1.769.)
X:(3)civitas(magán) !363.oppidum !4!4-!524 
egyéb: CP 1549. vám !438-tó! (DL !676L)
/ri/J..- CSÁNK!!. 340.. E\(iüL 2002. 1ZN8 (4: mezőváros). KuBtNY! 2004a. 24.

1410 1525(29). latin

!. !4!0. március 6. (V. a. Grcgoni), [kh. n.) -  szö!ö
Nos Nieo!ausdietus Cypfer iudex de Warano nccnon Mathias Gwlenhowpt. Clcmcnsf?) Pcllifcx. !ohanncs Patak 
et Stcphanus Seüator iurati de eadem megerösités: sigiüum nostrmn autcnticum presentibus dignum duximus 
appücandum.
Hártyán, hátlapra nyomott pecsét nyomával. DL 9630. (MKA NRA)/ 1699 127.

2. !445. január 29. levél Bánfához, adósságügy 
Zárópccséttel. DE 213!! 5. (Bánta)/ 434.

mivel XIX. századi másolatban maradt fenn. lehet, hogy az 1430. valójában 1330.
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3. !448. október 6. tevét keksznek 
Zárópecséttet. DF 285047. (Letesz Acta Béres.)/ 36 40.

4. !449. január !3. Miháty biró. teve! Bánfához. adósságügy. adóssíig kiegyentitése 
Zárópecséttet. DF 213205. (Bánfa)/ 525.

5. !456. február 2. tevét Bántanak, kezességváttatás 
Zárópecséttet. DF 2 13556. (Bánta)/ 864.

6. !46L február 23. -  tevét Bántanak, adósságügy 
Zárópecséttet. DF 2t4024. (Bánfa)/ !328.

7. !470. június 27. tevét Bántanak, arrestatio 
Zárópecséttet. !)F 2!4492. (Bánta)/ t798.

8. !477. október !3. tevét Bárttának: adósságügy 
Zárópecséttet. DF 2!4768. (Bánfa)/ 20!9.

9. t477. október !3. (2) -  tevét Bántának. szótő 
Háttapra nyomott pecsétté!. DF 2 14769. (Bánta)/ 2020.

!0. !480-!5!0 . május t.
tevét Bántának: adósságügy: iudex: iurati 
Zárópecséttet. DF 2 16454. (Bánta)/ 3586F.

t !. t483. augusztus 24. tevét Bántához. eseményköztó tevét 
Zárópecséttet. DF 2!5036. (Bánfa)/ 2282.

!2. !485. augusztus 2!. tevét Bárttahoz. biró kéri pénz megfizetését 
Zárópecséttet. DF 2!5!82. (Bánta)/ 2426.

!3. !485. november 9. tevét Bántához. végrendetti ügy 
Zárópecséttet. DF 2! 5! 87. (Bánta)/ 2431.

!4. !486. jútius !! . tevét Bántának. végrendetti ügy 
Zárópecséttet. DF 2!5236. (Bánta)/ 2480.

!5. !487. november 22. -  tevét Bántához. végrendetti ügy 
Zárópecséttet. DF 2!5346. (Bánfa)/ 2588.

!6. !488. szeptember 25. -  tevét Bánkihoz 
Zárópecséttet. DF 2!5426. (Bánta)/ 2667.

!7. !489. november 7. tevét Bántához. adósságügy 
Zárópecséttet. DF 2 15495. (Bánta)/ 2736.

!8. !494. s. d. tevét Bánfához, tanúvaüomások 
Zárópecséttet. DF 2 15944. (Bánta)/ 3! 7!.

!9. !498. január !0. tevét Bántának. adósságügy 
Zárópecséttet. DF 2!6!37. (Bánfa)/ 3349.

20. !499. május 29. tevét Bántához. adósságügy 
Zárópecséttet. DF 2!6228. (Bánfa)/ 3438.

2 t. !50t. november !. (OO SS) tevét Bántához. adósságügy 
Zárópecséttet. DF 2!65!9. (Bánta)/ 3632.

22. !504. augusztus 20. (dic Stcphani regis) tevét Bánfának, arrestatio 
Szöveg atá nyomott pecsétté!. DF 2 16693. (Bánta)/ 3805.
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23. !5!3. júüus !3. (Margit) !evé! Kassának. tanúvattomások 
Zárópccsétte!. DP 270939. (Kassa. Cott. Schwarzenbach.)/ 9(7.

24. !5!5. március 22. !cvé! Kassának. tanúvaüomások 
Zárópccsétte!. DP 27096$. (Kassa. Coü. Schwarzenbach.)/ 943.

25. !5!7. ápriiis 28. teve! Bárttához. adósságügy. nem tcvéOórmájú!
Zárópccsétte!. DP 2i76!8. (Bártta)/ 469$.

26. !5!8. február 27. !cvé! Kassán, kezességváüatás 
Zárópccsétte!. DP 27!668. (Kassa. Supp!. Ha!ag.)/ 362.
(Ki-MHNY Lajos: /$/&  ér/ Adatékok Zemptén vármegye történetéhez ! 9 ! !. $
$7.)

27. !5!9. augusztus 2!. Kovács György varannói bíró. tevéi Bántanak, tanúvaüomások 
Zárópecséttei. DP 2!780!. (Bánfa)/487$.

28. !525. augusztus 20. (dic Stephani regis) ievé! Bánfához, zátogügy 
Zárópccséttc!. !)P 2! 8362. (Bánfa p $430.

29. !525. december 8. (in dic Conccptionis Marié) -  adásvétc!
Nos Thomas Hussar iudex opidi Warano nec non iurati Georgius Paber. Thomas Stassko. B!asius Dagad.
Georgius Strnhar. Nicotaus Lanig. !ohannes Mercator iurati oppidi preseripti ac totus consu!atus 
Hányán, szöveg atá nyomott zötd szinü pecsét nyomává! és a táp tetején !enyomati rajzotatávat. DL 47636.
(Múz. törzsanyag !9 ! !. év 90. sz.)

VARAS!) (Varasd m.)_______________________________________________________________________ 25:3/3

Vara2din. HR
/'/r/..- (varasdi urad.): !398 kiráty: !398 !46! CiHei Prigyes és Utrik: !46! !488 Zagotjai (Vitovec): !488-!$04 
Corvin János !$0$ !$09 Prangepán Beatrix. !$09-!524 Brandenburgi György. !524 őszén Rakonokkat együtt 
átengedi Mária kirátynénak (ívÁNYt !934. 6!.): Bátori !stván: majd a Mazóviai Zsótla kezévé! a Petkieké. majd 
Ungnád Jánosé. !$8$-!920- az Erdödi csatádé. (SZABÓ !920. 88-9!.)
c.
!: (3) vár !4$8 (korábban casteüum. KUBtNYt !99!. 227. 20!.j): vár. városta! em!. !$24 (!. atább !7. sz.). ta
nácsház emt. !$24 (a!ább !6. sz.). ispánsági központ már a XHL sz. óta. a XV. sz. közepén még nem vo!t erődít
ve. a Ciücick emehek egy kis erődítményt a város sarkában t44!u. (SZABÓ t920. 89.): Ciüciek. Vitovccck. majd 
Corvin János (egyik) rezidenciája (KtJB)NY! !99!. 2!4.. 222. 66.j.. 226. !86.j.) castrum t$06 (DL 3779!. és
37794.. tanozekai vannak, de nem sorotja te! név szerint), tartozékai: Szentberta!an (Adaméek-Kampu^ !976. 
36.). Atsó- és Pctsökneginec (E\GtL 2002. mindegyik !$07-tő!)
!!: (2) megyei sedria (LK 3( !92$) !62.)
!!!: (2) tőharminead (!498:34. C!H !. 6 !2 -6 t3 . StMON 2006. 8!7. 8. j.)
!V: (2) toespercsség központja, ptéb. (Szt. Vcncct és Szt. Bertatan) !334-!$!3 Zágráb (varasdi tőesp.)
(OKTVAY 76!.. Mnzo 2003. 493.)
V: (3) térenccs ko!. (Kcrcszte!ó Szt. János) (konv.) !3!6 !533/t786 (ENGht. 2002. F. RoMnA\Yt 2000. 7t.). 
orso!yita ko!.. pá!os ko!.
V !:(3)2$ !Ő(KUBÍNY! !97!.75.)
Vü: (!) szűcs !480 (SzAt)tt( ZKY !!. 3!9.. Céhkataszter!!. 383. A sárvári szűcsök kapják t6!3-ban. vö. .S'órvdr 

2000. 238.)
V!!!: (3) 6 irány: Hunion át Csütönökhcty és Zágráb. !vancccn át Krapina. Ludbrcg. Nedeticén át Csáktornya és 
Pertak. Topticán át Brezovica. Vinicán át Krajna (But)AK !994. térk.. Ltt'SZKY. ENGLL 2002. (*ORALK t997. 
térk.!. !..!. 2..!!. !.)
tX: (2) t sokadatom !406 (ZsO !!. $0$8.. napja nem ismert: Wt tsz  20!2. !69 ). v!sz. egyezik a későbbivé! (Szt. 
Jakabját. 25.) t448 (Ciüei Utrik vásárengedétye: LASZOWSKt !902. 78.. Wt;tsz 20! 2. !69. Ennek napját t462. 
jú!. 25-i okteveiévet Vitovec János 4 nappa! későbbre hetyezte át: !)F 288002. LASZOWSKt !902. uo. !$!4-bcn 
viszont az ezt megeteöző negyedik napon. Szt. Mária Magotda ünnepén: jut. 22. tartották a vásárt. D L 34443. 
Wt:tsz 20! 2. u o .f
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X: (4) civitas (királyi) 1445. 1507, 1512, 1513. !516(ADA\!ChK-K,\\H'U$ 1976, 36.. 37.. 53., 68.. 77.. 79.), 
oppidum 1506 (DL 37791. és 37794.)
egyéb: vám 1506 (telonium. DL 37791. és 37794.). A város középkori pecsétnyomóját (nagyobb pecsét) a Vá
rosi Múzeumban őrzik. (Itsz. KPO 3325.. 1999, 51.. 79. tétel). Iv.ÁNY! 1934. 96. 1520. Varasdon
100 családfő van. utcák ill. városrészek: Platca regalis. Piatea sancti Viti. Milichki konetz. Platca Drawichky. 
Ctziglenskv konetz és Platca Poklcchan. (Brandenburgcr Lit. 1119 3. = DF 26757!.). CP 1507 (ADAMÚEK- 
K.wtPUá 1976. 37.): plébánosé 2. szerzeteseké 10, özv. hercegnéé 161. összesen 173 füst: CP 1512 (összesítés, 
uo. 53.): ..civitas Varasdicnsis futni 210. faciunt flór. 208.": CP 1513 (uo. 68.): 260 (civitas) +1 (plébánosé) + 6 
(szerzeteseké) + 5 két prebendáriusé). összesen: 272 füst:

Com. Var. 168.. BUDÁK 1994. ENCHL 2002. 1VD19 (3: mezőváros), 6VD19 (vár)

1442-1524(17). latin, német (9.. 14.. 16., 17.)

!. 1442. június 14. (V. a. Viti et Modcsti), Dátum in Varasd adásvétel
(Ircgorius iudex. iurati cetcrique civcs de Varasd megerősítés: a bíró és két esküdt: lacobi Podhlcchych et 
Blasii Cuchynich pecsétjével.
Papíron, szöveg alá nyomott három pecséttel. DL 100561. (Batthyány cs. Acta ant.)/ S/HNTJAKAB 4 2 139 1.

2. 1458. május 6. (3. die V. post Phil. Et lac ). Dátum in cadcm Warosd ítéletiévé!
(iregorius iudex, iurati cetcrique civcs de ipsa Warosd.
Papíron, hátlapra nyomott pecséttel. DL 100679. (Batthyány cs. Acta ant.)/ SXENTJAKAB 4 3 139 14.

3. 1473. szeptember 27. (ipso die Cosmc et Damiani). [kh. n ] adásvétel
Osualdus Turk iudex'** iuratiquc cives civitatis Waradicnsis -  megerősítés: sigillum nostrum autenticum 
Háryán. fuggőpecséttel. DL 33888. (MKA NRA)/ 1526 27. (A rá vonatkozó bejegyzés: DF 267426. 9v-10r (7. 
fénykép) valamelyike.)

4. 1491. június 27. (11. p. loh. Bapt.), Dátum Warasdini adásvétel
Nicolaus Kymich iudex et iurati civcs civitatis Warasdiensis megerősítés: sigillo autentiko(!).
Tartalmi említés Varasd megye 1498. aug. 3-i oklevelében, a második helyen. DF 261946. (Pannonhalma. 
Erdödy cs.)/ 75 4012. Az átiró oklevél szerint hártyán, sub sigillo antedicti... civitatis volt kiállítva.

5. 1495. november 12. (V. p. Martini). Dátum Warasdini -adásvétel
l abianus vicecastcllanus ac Stephanus Gozak iudex et iurati cives civitatis Warosdicnsis.
Tartalmi említés Varasd megye 1498. aug. 3-i oklevelében, a harmadik helyen. DF 261946. (Pannonhalma. 
Erdödy cs.)/ 75 4012.

6. 1499. december 2. (11. a. Barbare). [kh. n ] adásvétel
Andrcas Moruath dictus iudex iuratiquc ac tota commumtas civitatis Warasdiensis.
Hártyán, fuggőpecséttel. DL 33564. (MKA NRA)/ 1514 16. (rá vonatkozó bejegyzés: DF 267426. 9v-!0r (7. 
fénykép) valamelyike.)

7. 1506. november 25. (IV., in Kathcrinc). [kh. n.) - adásvétel
Paulus Xkazych iudex iuratiquc civcs ac tota communitas civitatis Warasdiensis- megerősítés: s. nostro 
autentico.
Hártyán, függöpecséttcl. DL 33699. (MKA NRA)/ 1527 19. (rá vonatkozó bejegyzés: DF 267426. 9v-10r (7. 
fénykép) valamelyike.)

8. 1508. szeptember 29. (VL. in Michaclis). [kh. n ] adásvétel
Pet[rus iudex. iurjatique civcs ac tota communitas civica Warasdiensis megerősítés: s. nostrum autenticum 
appensum.
Hártyán, rózsaszín-fehér pecsétzsinóron függő pecsétje hiányzik. DL 101403. (Batthyány cs. Acta ant.)/ Varasd 
4 2 84. Iráskép nem egyezik meg az előzőével.

9. 1510. október 20. (am sunntag nach sankt Lucas tag), (kh. n ] nyugta
Ambrosius Flavschhacker richter die zeyt menés gnadigen herm marggraff Gorgcn von Brandcnpurg etc. rychter 
zum Barasin unnd ChristofT l.üntzcr baydburgcr daselbst A nyugtát a bíró és esküdt pecsétjével erősítették meg.

' 1458-ban esküdt. (2.)
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hátoldalon okt. 26-ra vonatkozó kiegészítő feljegyzés az összegrö!. Zeugmaístcr ntanu propria.
Papíron, szöveg alá nyomott két gyűrűspecséttcl. DF 267461. (Nümbcrg, Brandenburgisches Archív/ 1086 4 4)

10. !$!6. október 6. (Ráció ac ista ornnia sunt íácta 11. p. Francisci), [kh. n ]  nyugta
lohannes (iozak iudex iuratiquc civcs ac tota communitas civitatis Warasdicnsis megerősítés: sigillo nostro 
minori applicuit Nicolaus Oberdelych ac Simon Iglar signeta eorum consueta a lateribus sigilli civitatis. 
Közclkorú egyszerű regisztrummásolat. DF 267570. (Nümbcrg, Brandenburgisches Archiv)/ 1119 2., tol. 4r-v. 
Címe: Quietancia primi anni.

!! . !5!7. március 22. (D. Lctarc). fkh. n.j adásvétel
Fgidius Litteratus iudex iuratiquc civcs ac tota communitas Warasdicnsis -  megerősítés: sigillo nostro auttcntico. 
Vörös zsinóron függő töredékes fűggöpecséttcl, ami a meglévő pecsétnyomó alapján a nagyobb pecsét. DF 
261681. (Vegyes letétek)/ 160. Hátoldalán közclkorú summa: Littcrc Andrec lagerperger superdomos(!)

12. !5!S. május !. (S.. in Phil. ct lac.), [kh. n.] nyugta
Fgidius Litteratus iudex iuratiquc civcs ac tota communitas civitatis Warasdicnsis - megerősítés: sigillo nostro 
minori -  ac signetis Ambrosii Camificis ac Jünc Choch consignatis.
Közclkorú egyszerű regisztrummásolat. DF 267570. (Nümbcrg, Brandenburgisches Archiv)/ 1119 2.. lol. 4v 5r. 
Címe: Quietancia sccundi anni.

13. 1519. április 4. (in Ambrosii). (kh. n ] -  nyugta
Egidius Litteratus iudex iuratique civcs ac tota communitas civitatis Warasdicnsis megerősítés: s. civitatis 
minus -  pro maiori cautela lacobus Stattner ac Valcntinus Hungarus iurati duó sigilla eorum consueta 
apposucrunt.
Közclkom egyszerű regisztrummásolat. DF 267570. (Nümbcrg. Brandenburgisches Archiv)/ 1119 2., lol. 5r-v. 
Címe: Quietancia de tcrcio anno.

14. 1520. augusztus 17. (am freytag nach Laurcncii), Gében zu Warasin levél a íoldcsúrnak(+ polgárjegyzék) 
Richter und rath und dic gancz gmcind der statt Warasin címzett: Dcm durchwürdigstcn hochgcbomcn túrsten 
herm. herrn Georgcn marggraucn zu Brandenburg etc., unnsemn allergncdigisten hermn. scincn furstüchcn 
gnaden.
Alatta Hanns Rindmaul plleger zu Anckcnstain c!ismer\ényc. Anckenstcin. 1520. júl. 27.
Közclkorú. 1520 1545 körüli egyszerű másolat. DF 267571. (Nümbcrg. Brandenburgisches Archiv)/ 1119 3.

15. 1523. október 9. (VL. in Dionisii), [kh. n ] városi kötelezvény
Bartholomeus Aurifabcr iudex ac iurati civcs et universa communitas civium civitatis Warasdicnsis 
Papíron, szöveg alá nyomott zöld színű kisebb városi pecséttel. DL 38077. (Hunyadi cs.)/ 503.

16. 1524. szeptember 8. (am Klain unseren Frauentag), Datis zu Warasin városi kötelezvény
Ambros Fleischaker dic zeit stat richter. rat und dy ganeze gcniain der statt Warasin megerősítés: unter unser 
clain stat sidcl.
Papíron, szöveg alá nyomott zöld kispecséttcl. DL 38084. (Hunyadi cs.y 509. (Kiad.: 1942, 224.) Az
iráskép az előzővel nem egyezik meg. de a következővel igen.

17. 1524. december 7. (mitich nach Nicolai), [kh. n ] elismervény 
Wir richter und radt der statt Warasin -  megerősítés: klain stat pctschafíl.
Papíron, szöveg alá nyomott zöld kispecséttcl. DL 38087. (Hunyadi cs.) 308.

jellegzetes a ..iudex iuratiquc civcs ac tota communitas" megjelölés!

4 vigilator (ADAM(HK-KA\!t'U§ 1976. 41.)

/?/ró.
1442. jún. Gergely (! )
1438. máj. Gergely (2.)
1473. szept. TörökOsvát(3.)
14S0 Bacsinszki István /ő/véne/e 2000, 238., fénykép, datálása: SZÁDLCZKY 11. 319.)
1491. jún. Kirnics Miklós (4.)
1495. nov. Gozak István (5.)
1499. dec. 1 lorvát András (6.)
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!506. nov. SzkaszicsPá!(7.)
!508.szcpt. Péter(8.)
! 5! 0. okt. Mészáros (Fieischhacker) Ambrus (9.)
!3!6. okt. Gozak János (!0.)
! 3! 7. márc. Litteratus Egyed (!!.)
! 3! 8. máj. Litteratus Egyed (! 2.)
! 3! 9. ápr. Litteratus Egyed (! 3.)
!323. okt. Aranyműves Bertaian ( !3.)
! 324. szept. Mészáros (Ftcischhacker) Ambrus (!6.)

V Á R !(B crcgm ) !4:5/4

Bapu. UA
/ur/..- (munkácsi urad.) !332-!332: !397 ciadományozása (ZsO !. 468!.): !397 !40! Csáki. !427 !439 
Brankovies György. !443- Hunyadi. kirá!y. !484 Corvin János. !495: Emuszt Zsigmond; !498 Geréb Péter. 
!303: kirátyné. ! 307-29 kiráiv i!t. kirá!yné. !529: Bátori !stván nádor

!:(!)ofncio!átus !4!7(ZsO  Vi.272.. !!35.)
!!:(0)
ÜL(0)
!V: (2) tizedkörzet. p!éb. Eger (borsovai (öcsp.. beregi kér.) (ORiVAY !99.. 20!.)
V:(0)
V !:(!)!0 tö(K uB tN Y t!97!.76 .)
V!!:(0)
V!B: (6)(KUB!NYt 2000. 92.)
!X: (!) hetivásár (csütörtök) !4!7 (ZsO V!. 3!3.. W nsz 20!0. !429.)
X:(3)vi!!a !4!7(Mihá!yi !900. !28. (!07. sz.) = ZsO V!.3!3.). oppidum !477-!352 
egyéb: vám !477. CP !349: 86 porta. kivá!tság!cvé!: !334 (ism. LHtKXZKY !8 8 ! .!!!. 780.)

CsÁNKt!. 4!2.. GYÖK! hY !. 330.. HHOCZKY !8 8 ! .!!!. 778-788.. BHLAY !940. KuBtNY! 2000. 92-93.. 
EN(ü:L2002, !BR()4! (4: mezőváros)

!380/!396k.(t). !atin

!. !380-!396. március 2!. (S. Benedicti cont*.), Seripta in Vari -  missziüs
iudex de Vari ac duodccim iurati nccnon universi iobagiones de cadem Vary aiáirás: !udcx iurati ac universi 
iobagiones de Vary -  eimzett: magn. viro et honcsto magistro !ohanni tüio Georgii domino corum diiectissimo. 
Papíron, zárópeesétte!. háttapján tétjegyzések. DF 284788. (Letesz. Aeta Bcrcsényiana) tásc. 26. nr. 7. A háto!- 
da!on keresztbe a!u!: tacobus f. Ladistai de Zecch Stephanus Dyonisii !ohannis Phiüppi Anthonii? tHiorum 
Ladistai de eadem tohannes !.udovicus füiorum Mychacüs !)e...oni tüii !c..mi de cadem Zeech. (ezek nevek) A 
háto!da!on jobbra a parancstevé! tbgatmazványa: Convcntui de Lc!cz et de !azovicn. comiti de Beregien. Homo 
Nico!aus tüius Ladis!ai de Ncmpthy. Stephanus de Hc!miczy, Andrcas tüius Stcphani de !Jaranya. Emcrieus 
tltius tohannis de cadem. Nicotaus. Nico!aus de Mykendtis? Mychac! tüius !)anch de Baykold.

!520. aposto!ok osztása napja: Mária kirá!yné a munkácsi várnagynak a bor ára ügyében. Szabó Lukács biró. 
tőesküdt Lörinczi Gergely, (cm!. Lhmx/KY !8 8 ) .!!!. 782.)

VAR!N (Váma. Trencscn m.) ! !:5/4 ]

Varin. SK
(sztrecsnói urad.) !439: (óvári urad.) !5 ! ! (ENtJBL 2002): !234e. Ba!assa: !297u. !32! Csák Máté (Fü- 

t;BD! !977. 209 ): !323-!442 kirá!y(né): !442-!349 szcntmik!ósi Pongrác (a sztrecsnói és óvári uradahnat 
együtt biiják !474-ig. utána csak az óvárit) (ENGLL 2002) 
c./;..-
!: (2) vár !267/!300 (FCGt.Dt !977. 209. 3!4. sz ). óvári urada!om birtokközpontja 
B:(0)
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BL(O)
(V: (0) p!éb. (Szűz Mária) (332. (378 /Nyitra (trencséni tocsp.) (ORTVAY (00.. MhZÖ 2003. 475.)
V:(0)
V!:(0)
V(!:(0)
V!!!: (2) 3 irány: Kiszucaújhetv. Nagyfatu (Ve(icsna). Zso(na ((. ka!. fc(m.)
(X: (4) ! hetivásár (hétfő) (4(4. 150! ((4(4: ZsO (V. (909. !50(: Lib. Reg. V!. 8.. W m sx20!0. (448.).2soka- 
da!om (Szentháromság vasárnapja és Szt. Mihá!y: szept. 29.) 150! (Lib. Reg. V!. 8.. Wntsz 2010. uo.) 
X :(3)oppidum !4!4 (5(9 
egyéb: CP (549; vám )414 (ZsO !V. (675. sz.)
/wJ.. FhKETHNAGY !V. 83. (vár). 92.. ENGEL 2002. 3TR(0 (4: mezőváros)

(457-Í485 (3). !atin. cseh (2.. 3.)

t. (457. ápriüs !. Közös kiadvány a sxtrccsnóiakkaü
Arenga. (dcx et iurati totaque communitas oppidi Wama dicto nccnon universi iudices totusque districtus in 
tenutis castri Strzcczcn
DL 883( 8. (Esterházy cs. hg. Rcpos.)/ 28 C (73: Q 67 / 28 C ! 74.

2. !479. ápritis 20.
My flbyt y wsscczka rada tniesteczka Warzina

Szöveg a!á nyomott pecsét. DL 88623. (Esterházy cs. hg. Rcpos. 28 (fasc. 0 ) no. 22. et NB (adatbázis szerint: 
222 D). Kiad. B o n tó  -  Füctít)! 1952. (5. sz. kép: Obr. ! L

3. !485. május !0.
!urati cives et tota communitas oppidi Wamcnsis vcstri tldetcs
Zárópecsét. DL 73(50. (Majthényi cs.)/ 33. Chatupecky p. (49. B o n  t ó  - FÜGt:m (952. 29. sz.

VARJ AS (Szabo(cs m.)_____________________ __________________________________________________!-7/6

e!pusztu!t tc!epü!és Hajdúnánástó! dé(nyugatnt.!!
/wr..' (debreceni urad ): (tokaji urad.) (5(7 (549: (498 Corvin
c.
(:(0)
B:(0)
!!!:(0)
(V: (0) nincs adat 
V:(0)
V!:(0)
V!(:(0)
V!((: ( ( )2  irány 
!X:(0)
X:(0)
egyéb: CP (549: 53 porta

(CSÁNK! (. nem szerepe!). HxGhL 2002. 2SZB38 (6: fa!u)

(52( ((). (atin

!. !52!. május 5. (Voccm iucunditatis). Dátum ex Varyas (eve! Eperjesnek 
(ohannes Zotna és Stcphanus Fodor iudices de Varyas megerősítés: s. nostrum.
Papíron. pecséte!és né(kü(. DF 229660. (Eperjes)/ (060. Az ok!cvé! azonosítását a Varjastót K-rc fekvő Szeg- 
egyháza emtitésc tette (ehetővé.

xre/Tcrc/. 2 bíró!
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VARSANY (Tiszavarsány; Kü!sö-Szo!nok n i)___________________________________________________ !2:5/4

e!pusztu!t tc!cpü!cs (A!só- cs Fc!sóvarsány puszta) Rákóczifátva terü!etén , H
/v/w.. !337- Nánai Kompo!tiak; !402-ig A!bisi cs.; ! 4 ! ! !442 Brankovics György dcspota: !442 Birinyi Pá!
(DL !3686, !-EJÉR CD X 6. 302-304, X/5. 362 364.. FotX)R Z. 24-23.): Hunyadi: !439-!464 kirá!y (!46!- 
zá!og. özv. Szüágyi Mihátyné Bátori Margit): !464-!560- Káüai Lökös(rcsz): !464-!484- Partagi György 
(rész); !490 !49! Corvin János; !492-!375 Dcrcncsényi (rész): (a török !og!a!ásig birtok!ástörténctc Túrra! 
egyezik) 
c. /v..-
!: (!) Par!agiak és Káüaiak offlcio!atusa 
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!cb. (titu!usa néni ismert) !332/37 /Vác (fe!tchetöcn pesti focsp.) (OKTVAY ! ! ! ..  de vö. térk.)
V: (0)
V!:(0)
VB: (!) mészároscch 
V !!!:(3)(K t B!NYt2000. 93.)
!X: (3) ! hetivásár (szombat) !423 (Wtnsz 20!0. !445.. ZsO X. 90!.). ! sokadatom (Szt. Demeter: okt. 26.)
!502. !522 (W msz20!0. !443. !322: Pívévvi-v 83!.. BENEDEK ZÁ!X)RNÉ !998.278.). !524(Givv/wvvA7/. !27.. 
!()!. sz.)
X:(2)oppidum !470 (DL 559!5.)-!50! (!500: !)L 363!5.. 363!7.): város !37! (defterben) 
egyéb: CP !36!
/rőt/.. CSÁNK!!. 666.. KmtNYt 2000. 93.. ENtiEt. 2002. !SZO!0 (4: mezőváros)

!4!7-!498(6). !atin
/ver6e/v cxifzycg: ! G )  
vvvv.s.sjv/v.v: 4 (2-4.. 6.)
/goro/tís: ! (5.) KiUsö-Szotnok megye hatóságává! közösen

!. !4!7. november 22. (//. tv. C/tvwvv/v.?). (k. h. n.?] perbeh egyezség 
Universi cives et hospites de Tissawassan megerősítés: sigiüi nostri.
Egy hetyen tyukas papíron, szöveg a!á nyomott pecsétté!. DF 28!867. (Esztergom. Pa!ásthy cs. !t. ! -2-74 -  
3080.) Reg.: ZsO V!. ! !43.: BENEDEK ZADORNÉ !998. 270.; Ttxm 200!. !32. (!80. sz.)

2. !474. március !6. (V. a. D. Letarc). Ex Vassan -  fcüebbczett per
Dionisius Magnus iuratus iudex ccteriquc cives de Vassan. iobagiones vestre magniflcencie -  címzett: Magniflco 
!oanni Lckes de Kaüo. [domino] nostro nictucndo ac honorando.
Fottos papíron. zö!d zárópecsét nyomává!. DL 33978. (Káüay cs. !400-! !50.). Kiad.: JAKmovtct) !9!9 (teíjes 
szöveg): /éöré/zAorv/ev. 2-3. (!. sz.. resztetek, fényképpé!). Reg.: BENEDEK-ZÁDORNÉ !998. 272.

3. !476. február !7. (S. a. Exurgc). Ex Thizawassan -  misszitis (!cvc! !ö!dcsúmak)
!udcx ac tota communitas oppidi Wassan. iobagiones vestre magnitlcencie etc. -  címzett: Magniflco tohanni de 
Kaüo. domino nostro nictucndo etc.
Szakadozott, tyukas papíron, vizjc!: körben kétkarú mérleg: zö!d színű zárópecsct nyomává!. DL 56002. (Káüay 
cs.)/ !400 !!26.

4. !477. szeptember !. (!!.. in Egidii). Ex ! hizawassan missziiis (!cvé! fötdcsúmak)
!udcx unus et a!ius vcstri -  címzett: Magniflco !ohannis Kaüay. domino nostro nictucndo.
Papíron. zö!d zárópecsét nyomává!. DL 56035. (Káüay cs.)/ !400 ! !62.

5. !484. március 8. (!!. p. !nvocavit). Dátum in Warsan igazo!ás arrestatióbó) va!6 szabadításró!
Thomas de Zenth!az!o comcs comitatus Zotnak Exterioris ct Laurcncius Zobonya iudex iuratus de Warsan 
Papíron, szöveg a!á nyomott zö!d színű pecsét töredékévé! és rajzoíatáva!. ami ökörféjet formáz. !)L 36! 64. 
Zounuk 5. (!990). 277-278. Reg. BENEDEK ZÁtxiRNE !998. 272. (hibás)

6. !498. március 2. (V!. a. !). hivocavit). !)atis in oppido Warsan misszitis
Andrcas iudex. iurati de oppido Warssan. fldc!cs vcstri címzett: Magniflco tohanni Ka!ay nobis sinceris 
tionoribus metuendo.
Papíron. zö!d színű zárópecséttc!. D!. 82!3L Reg. BENEDEK ZÁtxiRNÉ !998. 274. Az ügy fo!ytatása?: DL 
3634!. vö. Zounuk 3 ( !990). 283 287. és DL 5634!. BENEDEK ZADORNÉ !998. 276-277.

/ov wvvv//fKi-cC ismert pecsétje ! 53! -hő! va!ó. ..me!ynek paizs né!kü!i be!terén egy ökörfő !átható. köríüötte pri
mitív vésetű íombozatta!." Tóth Dezső: A Hevesnagykunságt Református Egyházmegye mú!tja. Az egyházi é!et
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hétköznapjai. !!. köt. Debrecen. Hevesnagykunsági Református Egyházkerület. 1942. 16. A pecsét ábrája 
ugyanaz mint az 5. sz. rajzolata!

Mró;
1474 Mátyás Dénes csküdtbiróf?) (2.)
1484 Szobonya Lőrinc (5.)
1498 András (6.)
1500 Varjas Osvát (DL 56315. Lord. BENEDEK 2007. 85)
1501 Varjas Osvát (DL 56342. Reg. BENEDEK-ZÁDORNÉ 1998. 275.)

iráskép: 2 4. egyező. 5. nem. 6. nem.

VASVÁR (Vas m.) 25:3/3

Vasvár.! 1
1217-1549 vasvári káptalan. i!l. 1244-domonkos kol. (K-i rész): 1382 királyi város: 1498-Gersei Pető 

(1439: Pető László) (Ny-i rész) 
c. /z.' 64 e/réré.y
L(0)
11: (3) megyei sedria (hétfő) 1350 1526 (CSLKOVtrs 1997. 385.). hitelcshely
H!:(0)
IV: (0) 2 pléb. (Szt. Márton. Szt. Miklós) /Győr (vasvári prép.) (vő. Om VAY 323.) ?p!éb. (Szűz Mária) 1342.
1362 (MEZŐ 2003. 476.): pléb. (Szt. Margit) 1427. 1439 (MEZŐ 2003. 246.)
V: (3) társaskápt. (Szt. Mihály, másképp Szt. Megváltó) 1172/1196 1526 (MEZÓ 2003. 304.. 395.): domonkos 
kol. (Szt. Kereszt) 1230/1244-1569 (F. RoMüÁNY) 2000. 72.. MEZŐ 2003. 68-69.. 187.. Szt. Domonkos temp
lomot feltételesen a domonkos kolostorral azonositja): kápolna (Szt. Erzsébet) (MEZŐ 2003. 82.)
VI: (0)
V11:(0)
V1H: (6) 11 irány: Bódogasszonyfalva. Egervár. Káld. Kovácsi. Körmend. Martonfálva, Nagyjcnö. Rákos. Sü
meg. Szombathely. Vép (GLASER 1929. térk.. KUHiNY) 1989.329.. KuBtNY! 1996a. 143.. 1. kát. félm.)
IX: (4) hetivásár (szombat) 1405 (ZsO 11. 4268.) ellenőrizni, mert WEtsz 2010. 1450: (hétfő) 1279. !327 (W'E)SZ 
2010. 1450 ). 2 sokadalom. 1: (Szt. Kereszt feltalálása: máj. 3.) 1438 (Wcisz 2010. uo.: DL 92880.). 2: (Havas 
Boldogasszony: aug. 5.) 1474 (WEtSZ 2010. uo.). továbbá WEtsz 2010. uo. nap nélküli sokadalom-adat: 1423: 
ZsO x! 119.
X: (4) c iv i ta s  ( e g y h á z i )  1495. oppidum 1489 (DL 19538.) 
e g y é b :  CP 1549. v á m m e n te s s é g  1279 (SÓLYOM 143 144.)
óv;;/.. CSANK! 11. 729-731.. KUB!NY! 1989. 328. (24 pont). IvÁNYt 1992. Z.\í)ORH!Dt 1993 (IVÁNYt 1992-t he
lyesbiti). KtJBtNYt 1996a. 141.. EKGEt. 2002. 1VS82 (3: mezőváros). KuBtNYt 2004a. 24. (25 pont)

1362-1518(7). latin

1. 1362. július 1. (inoct. Nat. loh. Bapt ). (kh. n.) adásvétel (malom)
Laurencius iudex duodecim iurati cctcrique civcs de Castrolérreo
1. Hártyán, függópecsét hártyaszalagjával. DL 91578. (l-'estetics cs.)/ VAS 52: Q 73 / VAS 53. Reg.: ..lványi?" 
1993. 2. 1366-os átírás. Kont Miklós nádor 1366. május 30-i átírása. DL 91726. 1363-ban a vasvári káptalannal 
is írásba foglaltatják a szerződést: a vásárlók 1366-ban Kont Miklós nádorral is átíratják mindkét oklevelet. DL 
91726.

2. 1395. március !7. (a. Letarc) végrendeleti
Petrus Bondor dictus iudex et duodecim iurati cctcrique civcs et hospitcs de Castrolérreo regaü.
Függópecsét. DL 92028. (Festetics cs.)/ VAS 91. Reg.: ..lványi?" 1993.

3. 1404. december 17. (a. Thomc) adásvétel
Stephanus f. Dominici iudex et duodecim iurati cctcrique civcs et hospitcs de Castrolérreo rcga!i.
Átírva a következő oklevélben: DL 92434. (1414-cs)

4. 1414. február !4. (in Valentini) -  átírás
Michac! Sartor dictus de Kuthus iudex et duodecim iurati cetcriquc civcs et hospitcs de Castroférreo regaü. 
Függópecsét. DL 92434. (Festetics cs.)/ VAS 134 B. vagy 139 B?
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5. !450. m á r c i u s  25. (a. Kamispatmarum) -  adásvetet 
Fúrós János bíró. a tizenkét esküdt és a város közönsége etött.
DL 93173. (Festetics cs.)/ VAS 229: Q 73 /  VAS 230.

6. !455. m á r c i u s  26. adásvétet
János biró. a tizenkét esküdt és a város közönsége etött.
Hibás másotata a vasvár-szombathetyi székeskáptatan magántevéttárában a vasvári káptatan. t cstetics Kristóf és 
Vasvár város között 1742-t 744 közötti per jegyzőkönyvében 221 222.

7. !5!8. június !4. (antc Viti ct Mód ). Dátum ex Castroícrreo zátog 
Nos iudex Btasius Vagho in'*' opido Waswar.
Papiron. pecsétetés nyoma nétküt DL 47252. (Múz. törzsanyag, vétet t88L)

a dátum etörc van véve az intitutatiohoz. mintha datum-actum votna (pt. 3. és 4.). csütörtöki nap. 
ekkor ütésezett a testütet.

t2 esküdt, és a két birtokos ettenérc csak ! biró van!

6/ró !ista!vÁNY!!992-bcn!

VHP (Vas m.) 5:7/4

Vép. H
!387 udvamoktatu: t387-t499 Ftterbach: !499 t549 Hrdödi (monyorókeréki urad.) 

c. /z.' 64 ö.wJí'géM'/ or e/íéré.s e/Ze/zére Zé̂ Ẑ /u'Z /Jo;;/.s-rd/nóf ve/rew
!:(0 ) 
ü :(0 )
!!t:(0)
!V: (0) ptéb. (titutusa nem ismert) !298 /Győr (vítsvári prép.) (OKTVAY 8 ! !.. vö. Bt DY !93H. 50.)
V:(0)
Vt: (0)
V!!:(0)
Vttt: (6) !3 irány: Csatád. Cseprcg. tkervár. Kát. Kovácsi. Körmend. Kedhety. Kőszeg. Locsmánd. 
Monyorókerék. Sárvár. Szombathety. Vasvár ((Jt..\S):K !929. térk.. KmtNY! ! 989.329.. KuutNY! !996a. !43 ..!. 
kát. tetm.)
!X :(t) t hetivásár (kedd) t428(W HSx20!0, !450.: !)L tOt722.)
X: (3) oppidum t425 !498 ( !425: XsO XB. 565. = t !665.)
egyéb: vám-és harmincadnientesség !462 (CSÁNK! tt. 73!.)
ö-oí/. CSÁNK! tt. 73!.. KUMNYt !996a. !4!.. ENGKL 2002. !VS2! (4: mezőváros)

!437(t). tatin

!. !437. á p r i t i s  !! . (V. p. !). Quasi modo geniti). Dátum in Wep -  tevét Sopronnak
!udcx et iurati ac atii hospites in Wep contmorantes. vestri in omnibus -  címzett: Sapientissimis viris et honestis 
magistro civium. iudici. iuratis civitatis Soproniensis dominis scse? curatissimis.
Zárópecséttet. t)F 202639. (Sopron dipt. !004.) Kiad.: Házi !/3. !4 5 - t46 ( !8!. sz.)

VHRBÓ(N yitram ) 8:6/4

Vrhové. SK
óóv., (cscjteiurad.) t392 !549: !262 Abanb. Gatgóci: !498 Országit
c.
!: (0)
B:(0)
!!!: ( t ) Bókhamtincad ( !498:34. C!H t. 6!2 6!3. trencséni ÍÖharmincadhoz)

' ' etötte kihúzva: in W(aswar)
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!V: (0) p!éb. (Szt. Marion) !332 /Esztergom (nyitrai. később sasvári foesp.) (vö. ()R! \  AY térk.. EszKjkv bcv. 
38-4!. Mt zó  2003. 275.)
V: (0)
V!:(0)
VB: (0) varga !598. csizmadia céh !598 (SzÁDHCZKY !!. 320.)
V!!!: (4) 7 irány: Cscjtc. Ga!góc, Miaván át Morvaország. Nagyszombat. Óturán át Morvaország. Pöstyén.
Vittcnc (!. kát. te!m.)
!X: (0) nincs adat 
X:(3)oppidum !389-!$!0  
egyéb: CP !549: vám ! 392-!436

CYóRPPY !V. 488. (Záhorh). EN(im. 2002. !8NY9 (4: mezőváros: Varbó. Barbó. Orbó néven is)

!477 (!). !atin

!. !477. ápriüs 25. (V!.. in Marci). Datis in Vrbaw !cvé! Gerencsérhez (Nagyszombat jobbágyközsége) 
arrestatiós ügy.
!udex et iurati de Vrbaw. proni ad bencp!acita.
Papíron, zárópecsétte!. D!* 279862. Nagyszombat/ 349.

VERŐCE (Verőce m.) !6:4/3

Virovitica. HR
(verőcei urad.): kirá!yné !429/!430 ( !437)-!459 Marcaü ( !429-tö! zá!og. !437. szept. !5-én adomány): 

!459k.-!463 Eüerbach Berchto!d: 1463: kirá!y. !463-!474 monosziói Csupor: !474 !526a!só!endvai Bánt: 
(rész), továbbá !5!7-ben a domonkos és ferences ko!. is rendetkezik birtokrésszc! (ADAMél-K !984. ! !4-! !5. 
!20-!2!.)
e.
!: (2) vár !445:4. te. (korábban casteüum. KmtNY! !99!. 227. 20!.j.. AnAMó! K !984. ! !4. KOPPÁNY !999, 
242-243.): Marcaüak: Eüerbachok: Csuporok: később a!só!indvai Bánflak rezidenciája !474-. majd vég!cg 
!488 (egyben temetkezési he!yc. KumNYt !99!. 2!7 2!8., 226. !86.j.).!. még KOPPÁNY !999. 242-243. Bántl 
János provisor civium-a segített !5!3-ban az adóbehajtásban (At)AMÓPK K.\MPU$ !976. 72.) 
!!:(2)m cgyeisedria(szom bat)(!367) !409 !5!9 (!409  eio ttis.de nincs ke!ethe!y: !367: DE 26996!.. !409:
DL 35357.. !5!9: !)L !0533L. kivétet: DL 34254: péntek. !5!8: sahbatodicsedisnostrciudiciaric: DL 34!8!.) 
!!!:(0)
!V: (0) piéb. (Szt. Kozma cs Daniján !334 !50! /Zágráb (csázmai foesp./gvcstyai kér.) (Csánki !893. 84..
()R t v.\Y 764-765. tévesen Szt. Vid: vö. M P/ó 2003. 206.. 495.)
V: (4) domonkos ko!. (Szt. Megváitó) !242-!5!7/!553 (Kt BtNY! !99!. 2!7.. Mt zó  2003. 395 ). ferences ko!. 
(Szűz Mária) (konv.) !250/!3!6 !533/!552 (ENtiPL 2002. E. Ro\!HANY! 2000. 72.. Mpzó 2003. 476.). begina 
ko!. !533 (E. RoMHÁNY! 2000. 72.): ispotá!y (KLB)NY! !999a. 266.. !496: A!)A\tCPK !984. ! !5. ..rector 
hospitaüs in oppido Wewrwczc fundati". !5!3: ADAMÓPK-KAMPUá !976. 72. ..magistri hospitaüs de 
Wereuczc")
V!:(0)
VB: (0)
V!!!: (3) 5 irány: Barcs. Berzőceszentgyörgy. Csütörtökhe!y (Daruvár). Szenterzsébet. Szentgyörgyön át 
Kapronca (LtPSZKY. ENOPL 2002. vö. CORALK !997. térk. !. 2..!!. 2.)
!X: (!) ! hetivásár !283 (W cisz20!2. !7!.): !570k. ! hetivásár. ! sokada!om (térképen je!zi MoAÓANtN 200!. 
!90.)
X: (4) civitas (kirá!ynéi). oppidum !453. !474. !498. !507-!5!9  (ADAMÓPK !984. ! !4. DL 94294.. DL 
!0!388.. DL !0533!.. ADAMéPK-KAXtPUS !976.44.) oppidum !5!3 (ADAMÓPK KAMPt^ !976. 74.. 75.) 
egyéb: CP !507 (ADWfÓPK K.Wü'US !976. 43-44.): domonkosok: 7. ferencesek: 3. Bántl Eerenc: 66. Bánt! 
János: 43 füst. összesen ! !9 Kist. az c!őbbi provinciája: 70 füst. az utóbbié: 8! füst: CP !5!3 (uo. 7! -72.): do
monkosok: !0. ferencesek: 6. Bántl János: 38+!7 !eégett. Bántl Eerenc városbeü te!kei nincsenek feltüntetve. 
János provinciája: 69. Ferenc provinciája 79 füst: CP !5!3 (összesítés, uo. 74 ): ..Combusti in oppido Werewcze 
futni 24": összesen 82 !cégctt ház (uo. 75.): !570k. kb. 500 ház. !0 mahaüé (MOAó.wtN 200!. !66.)

CSÁNK! !893. BÓSHN!X)RPPR !9!0.Com. Ver. !97.. ADAMÓPK !984. F. ROMHÁNY! 2000. 72.. E\(!Pt. 
!VC! (3: mezőváros).

!464-!5!4(4). !atin
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!. !464. jan u ár !3. (S. a. Anthonii). in dicta Wercwcze végrcndetet megerősítése 
!ohannes Sytnonis index, iurati ccteriquc civcs ct hospitcs civitatis Wcrcuczc.
Hártyán, hordó sctyemrö! tuggö pecsét. DL 32777. (MKA Acta PauL Bakva n. !8.). reg.: MÁLYUSZ: fó/ox LK 
3(!925). !08 .(2!.sz.)

2. !487. június 6. (!V a. Bamabc). in diéta Werowcza végrcndetet megerősítése 
tohannes iudex. iurati ccteriquc civcs et hospitcs civitatis Werewchc.
A: hártyán, kék-bordó setyemró! tuggö ép pecsétté! (a fc!véte!cn nem tátszik jó!). B: papíron, egykorú egyszerű 
máso!at. DL 32795. (MKA Acta PauL. Bakva n. 33.). reg.: reg.: MÁLYUSZ: fó/ox LK 3(!923). ! !3. (39. sz.)

3. !5!3. március 3. (V p. Ocu!i). Wercwcze adásvéte! (csoportos)
Nicotaus Sartor et Crcgorius Bradycz iudiecs iurati ccteriquc civcs [opidi(7)] Verewczc.
Hártyán, metynek jobb té!sö részén nagy vágott !yuk ta!á!ható: tuggöpecséttc!. SA Nitra (Jzsovics cs. !t. 2! 5.
(DF 266575 ).

4. !5t4. ápriüs !9. (!V a. Gcorgii), in Wercwcze adásvéte! (csoportos)
Nico!aus Sartor ac B!asius Hwdobyth iudices et iurati nccnon universi civcs opidi Wercw(cze) -  megerősítés, 
sigiüo nostro autentico in serico pendenti.
Hetvenként rágott hártyán, tűggöpccséttc!. DL 33460 (MKA NRA tasc. 590.. n. !6.)

tűggöpccsét ( ! ^ . )  noha mind egyszerri tanúsítvány: !chct. hogy összeM)gg a civitas-öntudatta)
(bár pont az uto!só a !ó!dcsúr javára szó!. !ehct. hogy pont azért oppidum). A város magántÖ!dcsúri tc!epü!ésként 
!5!3-ban már oppidum nevezi magát, a !eguto!só. !3!4-csok!cvé!bcncgyérte!müen oppidum (hospitcs em!. 
né!kü!). de itt is a városbó! kivezető útná! és a pecsétté! va!ó megerösítésné! is a civitas szót haszná!ják.

a városi tanács szervezetébe! csak a bírót ismerjük, itt viszont érdekes jetenség. hogy !5!3 !4-bcn két 
bíró van. ami megtete! a város megosztásának a két BáníTy-tcstvér között. Azaz: a bírót a lötdesúr nevezi ki! 
(Csak nem tudjuk. mc!yik bíró metyiküké.)

Mró:
!464e Tamás (Ma Máté tétsöbakvai ptébános. em!. !.)
!464 Simon Ma János (!.)
!487 János (2.)
!3!3 Szabó Mik!ósés Bradics(ierge!y(3.)
!5!4 Szabó Mik!ós és Hudobics Ba!ázs (4.)

mcíyt'KtTé.TfA;.'
A nemzetiségi viszonyokra utahiak a tö!cg horvát szcmé!ynevek. az Jw an  vocatus" (4/!.). 
egyházi intézmények, kömyékbcü te!epü!ések

V!SHGRÁD(Pi!ism ) t 7:4/2

Viscgrád. H
Mrí..* (visegrádi urad.): kirá!y
c. /r . /.! ó.sxregé/té/ rvr e/réré.v e//t'/7érc /
!: (4) királyi mcüékrczidcncia. umdatmi központ 
!!: (0) hitc!cshc!y XB. sz. (F. RoMHÁNY) 2000. 73.)
!!!:(())
!V: (!) p!éb. (Szűz Mária) (M tzó 2003.477.): p!éh. (Kercszte!ö Szt. János) !325. !332 (MtiZÓ 2003. !42.). Az 
egyik exempt egyház/Hsztcrgom(exempt)!389-!467(!629) (GÁRDONY! !933. !65-!67.. !80.)
V: (4) baziüta ko!. (Szt. András) !046 !060 !22!. majd bencés konvent ! 22!/! 252/! 2 6 0 !  493. majd pá!os ko!. 
!493 !54!:ágostonosko!. (Szt. László) !355/!4!!-!342:térencesko!. (Szűz Mária) (obsz.) !42! !34! (F \- 
CKt. 2002. F. RoxtHANYt 2000. 73-74.. M tzó 2003.42.. 22!.. 477.. Guzstn 2003. 232. 79. sz.): ispotá!y (Mária 
Magdo!na) ! 360 (Mt zó 2003. 23!.): kápo!na. vár (Szűz Mária) (M tzo  2003. 477.): kápolna, királyi (Szt. 
György) (Mt zo 2003. ! !4.)
VÍ: (0)
V!!:(0)
VB): (2) 3 irány: Maros (rév). Hsztcrgom (Döntősön át). Szentendre (Óbuda tété) (Ct.ASt R !929. térk.. !. kát. 
té!m.)
!X: (!) 2 hetivásár !: (szerda) !468 (Wt tsz 20!(). !439.. DL !666!. vö. Kt BtNYt !983. 36. és 57. o!da! közötti 
képme!!.. !. ábra. tbrrásada! né!kű!). 2: (szombat) !4!9 ( /s ()  VB. !82.).
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X: (4) civitas (királyi) 1342 1474. oppidum 1452-tŐl(CsÁNKt !. H . l.j .)
egyéb: CP 1549. dctler: város 1546: 24 háne. 137!k. revvám (SÓLYOM !933. 140.). vörös viasszá! pecsété! 
(CsÁNKtl. 11.)
/roí/. CSÁNK!!. 4. (vár). !! 12.. GYóRffY !V. 705., ENGEL 2002. 2P!! (2: város). ! P!! (vár). KumNYt 2004a.
24. (!7 pont). MÉSZÁROS 2009 (kü!önöscn 28-39. (23+5) !4. sz.: 28. !5. sz.: !8 pont)

Magyar- és Németváros (kb. !380-ig. utána egységes)' *

1356-1517(17), tátin

!. !356. július 30. (S. p. lacobi maioris). Dátum in Wyssehegrad ingatlan (csere)
Leó iudex in Wyssehegrad. Hermannu[s ...)cner, Ulricus. !ohannes Bononiensis, Michahahe!(!) de Waczia. 
Mathias. Nico!aus. Ha[... iurjati civcs ciusdcni civitatis megerősítés: sigiüum civitatis Wyssehegradiensis 
presentibus est appensum. in presentia iuratorum tcstium preseriptontm ac aliorum virorum tldedignorum.
Eoltos hártyán, iniciáléval. !i!a-zö!d színű zsinórró! Riggő pecsétje elveszett. DE 248655. (Esztergomi Prímási 
Levéltár. Acta radicaüa T-2!.) -  Kiad.: Mon. Strig. !V. !52 153. MÉSZÁROS 2009. !20 (!7. sz.) és !. ábra -  
Reg.: Bánfai !938. 345: Bakács !982. 7! 2.

2. !358. június 17. (D. a. Nat. !oh. Bapt ). Dátum in Wyssegrad ingatlan (zá!og)
Magister !ohanncs Lapicida iudex civitatis Wyssegradiensis. iurati et universi civcs de cadcm.
Papíron. háto!da!án nagy kerek pecsét töredékei. DL 77229. (Zichy cs. zsé!yi !t. 218B-66.) Kiad.: Zichy !!!.
! 19 120.: MÉSZÁROS 2009. 123-124 (21. sz.) és 3-4. ábra (pecsét) Reg.: BAKÁCS !982. 732.

3. !360. január 26. (D. p. Conv. Pau!i). Dátum in Wyssegrad ingatlan (adásvétel)
Comcs Petrus dictus Perczcl iudex civitatis Wyssegradiensis. lensulinus dictus Duer. Nicolaus Camilex. 
Phylippus dictus Lyppul. Mychacl f. comitis Ingulhardi. Perhardus Medicus et Petrus dictus Payur iurati civcs de 
civitatc Theutonicaü. item Myehael dictus Pcccz. lohannes dictus Lybeleyb. Albenus dictus Meysncr. lohannes 
de Bolonia. lohannes dictus Loal aurifaber et Dyonisius Parv us iurati civcs de Hungaricali civitatc -  megerősí
tés: litteras nostras patentes appositionc sigilli nostri muniminc.
Hártván, hátlapra nyomott pecsét nyomával. ÖStA HHStA. Hrdödy cs. galgóci !t., lad. 94. lasc. 7. nr. 3. Kiad.: 
Bántly 1. 230 231. (CLXXXVL sz ). MÉSZÁROS 2009. 124-125. (22. sz ).

4. 1373. június !7. (VI. p. Corp. Christi). Dátum in Wissegrad -  adományozás
Révnél iudex de Wyssegrad. iurati et universi civcs de cadcm megeröstites: litteras nostras patentes sigilloquc 
autcntico nostre civitatis condignatas -  a binoknyerőnek adják ki
Átírta Visegrád város 1383. ápr. 9-én. (7. sz.) -  Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 133 134. (31. sz.) Reg.: BÁRtEAt 
1938.413.

5. !378. június 4. (VI. a. Pcnthccostes). Dátum in Wyssegrad jelentés királynénak beiktatásról
Iudex. iurati et universi civcs vcstri de Wyssegrad -  címzett: Excellentissime principisse domine Elyzabeth Dci 
gratia scrcnissimc rcginc Hungaric. Polonic. Dalmatie ete. domine ipsorum naturali megerősítés: litteras paten
tes sigilloquc autcntico nostre civi[tatis -  a megadományozottaknak adták ki.
Szakadozott, közepén lyukas papíron, hátoldalra nyomott vörös viaszú pecsét töredékeivel. DL 4128. (MKA 
XRA)/ 1537 38. Kiad. Mészáros 2009. 138. (37. sz.) -  Reg.: Bánfai 1938. 423: Bakács 1982. 641.

6. 1380. november 29. (V.. in vig. Andrce). Dátum in Wysegrad ingatlan (bérlet)
Nicolaus de Bytholeh dictus iudex de Wyssegrad. iurati et universi civcs de cadcm.
Hártyán, hátlapra nyomott pecséttel. DE 244335. (MTAKK Ok!.)/ A 28. -  A hátlapon egykorú kézzel summa. 
Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 138 139. (38. sz.)

7. !3S3. április 9. (V. p. quind. Pasce). Dátum in Wissegrad - átírás
Nicolaus de Bythold iudex de Wyssegrad. mag. Ligo. mag. Mesner. Hense! Sanor. Stephanus Eaber. Georgius. 
Petrus lke! dictus. Thomas Carpentarius d. regis. Petrus Leonardus dictus. lacobus Murator. Bcncdictus Rufús, 
Myehael Rakus dictus et Henchytinus iurati et universi civcs de cadcm megerősítés: sigillo nostro pendenti.
XX. sz. eleji másolat, eredetije lappang. (Batthyány cs. Körmendi lt.. Himfiana). Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 140. 
(40. sz.) Reg.: Bártlai 1938.413.

8. 1405. június 12. (VI. p. Pcntccostcs). Dátum ... in loco memorato ingatlan (zálog visszaváltása)
Nicolaus Hausongreth iudex. iurati et universi civcs civitatis Wyscgradicnsis.

'*** vö. CSÁNK) 1. 11. 1. j. A Magyarvárosra 1343 1361. a Németvárosra 1370-1378 között hoz adatokat.

267



Hártyán, hátlapra nyomott vörös pecsét töredékeivel. DL 9052. (MKA NRA)/ 1545 51. Reg. Xs() 11. 3969. Ki
ad.: MÉSZÁROS 2009, 142. (42. sz.)

9. 1412. március 23. (IV. a. Ramispalmarum). Dátum in Wyssegrad ingatlan (eladás) 
lohannes f. Nicolay iudex de Wyssegrad. iurati et universy civcs de eadem.
Átírás 1413. Lásd *13. (DL 10021.) Reg. ZsO ül. 1889. Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 143 144. (43. sx.)

10. 1413. március 3. (VI. p. Mathic). Dátum (in diéta] Wyssegrad beiktatás
lohannes f. Nicolai iudex de Wyssegrad. iurati et universi civcs de eadem -  megerősítés: sigillo autcntico nostre 
civitatis.
Átírás 1414. (DL 9932.] Kiad.: MÉSZÁROS 2009, 146-147. (47. sz.)

!! . 1413. november 22. (IV. p. Elisabeth). [kh. n.] - átirás (a 9. sz.)
lohannes iudex de Wyssegrad Nicolai. magister Wolterius condam iudex nostre civitatis. Nicolaus L Porc. mag. 
Etul Camifex, laeus Ryucs, lohannes f. Petri Pclliflcis. mag. Stephanus Arcupar. lohannes similitcr Arcupar. 
Michacl Pelliléx. Hcnsul Caupo. Stephanus Piscator, Etul Cerdo scu Sutor iurati et universi civcs de eadem 
megerősítés: autentici sigilli nostri muniminc.
Hártyán, fuggőpecsétje elveszett. DL 10021. (MKA NRA)/ 1546 85. Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 147 148. (48. sz.) 
Reg.*ZsO IV. 1322.

12. 1415. július 5. (VI. p. Visit. Virg.). Dátum in Vissegrad ingatlan (zálog) 
lacobus Rwx dictus iudex et duodccim iurati civcs civitatis Wissegradiensis.
Papíron, hátlapra nyomott pecsét nyomával. DE 237947. (Esztergomi sxékcskápt.)/ 50 1 1. Kiad.: MÉSZÁROS 
2009. 150. (50. sz.). Reg. Bánfai 1938. 56.. Bakács 1982, 1305.. ZsO V. 826.

13. 1475. szeptember 8. (VL. in Nat. Marié). Ex Wyssegrad - levél Bánfának (polgárköltözés)
Iudex iurati civcsque civitatis Wyssegradiensis címzett: Prov. et cp. viris iudici et iuratis civibusquc in opido 
Banhwanicnsi commorantibus et constitutis detur.
Papíron, zárópccséttcl. DE 214674. (Bánlá)/ 1976. Kiad.: VÉCH 2004. 75-76.. (bibi. felvenni). MÉSZÁROS 2009. 
153-154. (53. sz.). Reg. IvÁNYt: Bánfa 1975.

14. 1477. augusztus 7. (V., 2. die Sixti). Ex Wyssegrad -  levél Bántanak
Iudex iurati civcsque civitatis Wyssegradiensis címzett: Prov. et cp. viris iudici et iuratis civibusquc civitatis 
Barthwcnsis. dominis et amicis preferendis hcc presens detur.
Papíron, zárópccséttcl. DE 214765. (Bánfa)/ 2016. Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 154. (54. sz.) Reg. IvÁNYt: Bánfa 
2014.

15. 1482. szeptember 15. (D. p. Exalt. Crucis), Dátum in Wissegrad levél Bánfának
Iudex iuratiquc civcs civitatis Wissegradiensis -  címzett: Cp. iudici et iuratis civibus in Banpha commorantibus. 
amicis nobis sinccrc dilcctis.
Papíron, zárópecsét töredékeivel. DE 214991. (Bánfa)/ 2238. Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 155. (55. sz.). Reg. IvÁ
NYt: Bártfá 2235.

16. 1497. augusztus 16. (IV. p. Assumptionis). Dátum in dicta Wyssegrad tanúsítvány eskü értékéről 
Michacl Christoph iudex civitatis Wyssegradiensis et iurati civcs de eadem.
Szöveg alá nyomott pecsét. DE 208542. (Esztergomi székcskápt.)/ 5 2 2. Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 155-156. (56. 
sz ). Reg. IvÁNYt: Bánfái 1193.

17. 1517. június 22. (11. a. Nat. loh. Bapt ). Dátum ex civitate Wysscgradicnsi levél Auspitzhoz: adósságren
dezés
Iudex et iurati civcs civitatis Wyscgradicnsis.
Szöveg alá nyomott pecsét? DE 229551. (Eperjes)/ 963. Kiad.: MÉSZÁROS 2009. 140 (40. sz.). Reg.: IvÁNYt: 
Eperjes 1197.

(lyuk: 1415-1475): 1415 előtt: főleg ingatlanforgalmi ügyek. 1475 után: főleg levelezés városok
kal: 1 bíró, 12 esküdt (1356: 8 (^ esetleg 2) esküdt. 1360: 6 németvárosi g  magyarvárosi. 1383: 12. 1413: 11. 
1412: 12), jegyző: Péter (1360): az első oklevél még nyelvtanilag hibás, nehézkes a későbbi főrmulázáshoz ké
pest. Az 1360 1383 közötti időszak is elég változatos, sokfele ügy: fejlett! Az 5. oklevél teljesen egy hitclcshclyi 
jelentést formáz, de sajnos nem derül kr belőle, hogy a bíró és vagy az esküdtek végezték-e az iktatást. Pünkösd 
utáni péntek: 5. és 8.!
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keltezés! napok:
D 3(2-3 ., 15.)
hctío(ü) !(!7 .)
szerda(!V) 3 (9 ,  11. 16.)
csütörtök (V) 3(6-7 ., 14.)
péntek (V!) 6 (4 - 5 ,8 ,1 0 . .  12-13.)
S 1(1.)

6/ró.
1356.jűl. Leó
1358. jún. Kőfaragó János
1360. jan. Perceit Péter
1361. máj. 17. Leyslayb János'*' (DL 5059 MÉSZÁROS 2009, 129. (26 sz), B Á R !FA! 1938. 365: BAKÁCS 
1982,782.)
1373. jún. Reync!
1380. nov. Vitolci Miklós (szerémségi falu a Száva partján. Szabáccsal szemben, ma Vitojcvci. SRB)
1383. ápr. 9. Vitolci Miklós
1405 Hausongreth Miklós
1412 Miklós íia János (1413 is? 1405 dcc. mag. Walterius esküdt 1412)
1415 Rwz Jakab 
1497 Christoph Mihály

VÍZAKNA (Fehér m.) 8:6/4

Ocna Sibiului. RO 
/ur/.. királyi sókamara 
c. /?..
L(0)
!!:(0)
ül: (2) sókamara (Teleki 11. 415. = EKjkv 48.. 76. sz.)
IV: (!) exempt pléb. 1337-/Esztergom Milkó (szebeni szász káptalan vagyis prépostság) (ORTVAY 62.. EO 11.
1133.. térk.. FABtNt 1.64!.. 11.286-287. 398. sz.) exempt 1389(GÁRtX)NY! 1933. 165-167.)
V:(0)
VI: (0)
V1!:(0)
Vili: (2) (leglább 4 irány)
IX: (0)
X: (3)oppidum 1417-1491, 1531 (1417: UB Sieb. IV. 1832., 1464: Teleki 11.414.. EKjkv 58.. 69-70., 115. és 
161. sz., 1467: DL 16593., RÜSZ-F(XJARASt 1999. 14. adatolás nélkül, de csak 2 pontot ad) 
egyéb: adómentesség 1464 (Teleki 11. 414. = EKjkv 48.. 75. sz.)

GYÖRGY 11. 193-194.. R /K ovtis 1939.65.. ENTZ 1996.509.. Rüsz-F(x;ARAS! 1999.22. (5 pont). l-Amm
1. 639-64!.. ENGHL 2002. 1FH14 (4: mezőváros). J.\KÖ 2004.

1466(1). latin

1. 1466. augusztus 14. (in vig. Assumpcionis gloriosc virginis Marié). Dátum in ipsa Wyzakna -  adomány 
Sigismundus plebanus. lohannes iudex oppidi, villicus iuratique seniores oppidi Wyzakna megerösités: sigillo 
nostri opidi autcntico (az ifjabb Miklósnak adták ki az oklevelet).
Papíron, szöveg alá nyomott természetes szinü pecsét nyomával és balra lenyomata rajzolatával. DL 30880. 
(GYKOLMisc. FF 41.)

a bevallás körülményei bővebb tormularizáltságúak a szokásosnál. (Az eladó bevallást! pl.: per 
eandemque dominam propositum extitit eo modo. quomodo ipsa non compulsa nec coacta scu aliquo seducta 
errore. se bona voluntate beneplacito omninoque prematuro ac benc dcliberato nccnon consilio pretacti Ladislai 
de Bogath doniini et mariti ipsius carissimi desuper habito spcciali...).

sje/aere/: szász módon királybíró (iudex) és külön biró (villicus) is van. vö. Teleki !!. 4! 5. és EKjkv 49.. 58., 79. 
és 115. sz. a királybíró tisztségének elhatárolása, későbbi hamisítvány), iurati seniores: esküdt vének, számuk

1360: esküdt ..Lvbeleyb: 1375? Mans Leeb budai polgár. MÉSZÁROS 2009, ...
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visz. négy. vö. BKjkv 49.. 79. sz.: ..Vizakna mezővárosa esküdtjei: Cseh János biró (viüicus). Kultsar Péter. 
Alagozi Lajos. Kapusi Ambrus és Bálint". Mivei végrendeleti eredetű és adományozásró! van szó. a hc!yi plébá- 
nos is szerepe! az ok!cvé!adók között, bár !chct. hogy a he!yi szerepe a szokásosná! nagyobb. A királybíró Mik- 
!ós végrcnde!etc: UB Sicb. V. pp. 2!9-220. 1367: mcgáüapodás a németek és magyarok között a 
tisztségvis!eökró!. Müüer 1929. 188. (bibüográllában)

6/ró:
!440 !ohannes Kofmann viüicus ac a!tcr !oanncs Bu!gbcr iuratus senior oppidi Wyzakna
(UBSicb. V. p. 13.)
1464. ápr. 14. Cseh János (iudex Teleki!!. 414. UB Sicb. VI. p. 176.)
1463. ápr. 18. Cseh János (viüicus. egyben esküdt: BKjkv 49. 79. sz.)

V !ZESM O \O STO R (Temes m.) 9:6/4

Mana$tiur. RO
/)/;v..- (hunyadi urad.'Monostor districtus) 1427 Carai János (királytól z^üogbirtok. PtSTY: Krassó 11/2. 42.): 
1433- Hunyadi (uo.); 1482-1329. -1504 Cor\ in János. 1305-1309 Prangepán Beatrix. 1509- Brandenburgi 
György.
c.
1: (2) districtus központ, castcllum és uradalom (DL 37794. és DL 3779!.: KOPPÁNY 1999.183.)
!!: (0)
!!!:(0)
IV: pléb. (titulusa nem ismert) 1332/37-/Csanád (aradi fbcsp.) (ORT\ AY 398-399.)
V: (0) a tatátjárás idején elpusztult ismeretlen rendi monostor romjai (B. HOMHANY) 2000 nincs, csak 2007-cs 
CD. s. v. Monostor 2.. Rusu. 2000)
VI: (0)
Vll: (0)
V!H:(3)(KuBtNY!2000. 77-78.)
IX: (1) hetipiac 1569 (defterben)
X: (3) oppidum 1482 1529 (összclbglalóan: PATAK! 1973. 293.: 1484: Csánki?: 1511/13: registrum. PATAK! 
1973. 2 3.. 7 8.. 1516/17: registrum. PATAK! 1973. 17.. 2!.. 1518. aug. 14.: a loldesúr levelében. PATAK! 1973. 
177 (46. sz.). 1534-cs defterben: varos)
egyéb: vám (DL 37794. és DL 3779!.. 1511/13: PATAK! 1973.4 ). urasági malom 1316/17 (PATAK! 1973. 18.. 
20.) 1510: 3! jobbágy (Pcsty: Krassó 11/2. 43.): 1554: monostori náhije, 40 hánc

CSANK! 11. 19.. Pt STY: Krassó 11/2. 42-46.. BNO! !. 1996. 91.. KL'HtNY! 2000. 77 78. (Monostor). BNCüt. 
2002. !TS56(4: mezőváros)

DL 37794. (és DL 37791. H. Ulászló adománylevele Corvin özvegyének, benne: Wyzesmonostor várkastély 
Temes megyében. Wyzcsmonosthor város a vámmal és a következő lalvakkal: Blaswsthy. Remethe. Thoplycza. 
Thopla. Ohaba. Hwzodol. Prodenesthy. Othmaresthy. Dwbesthy. 1 hyhomyrocz. /crncsth. Wyzes. Padoran.)

1516(1). latin

1. 1516. február 29. (/^rA//e A"<v/. AA/rí//). [kh. n ] misszilis
Ae/tert/n' tV c/ve.s Je  A/o/to.s/o/* tv /w űw w t e/nsJew -  címzett: t/. Ceo/g/o

Jo w w o  /;o-./ro
Hártyán, záró gyűrüspecséttcl. (Nümberg. Brandenburgi It. n. 1051.) Kiad.: PATAK! 1973. 175 176. (45. sz.). 
AA;;;. ;-M.ví/c. 384 386(285. sz.)

érdekes, hogy hártya!

.i-crt't'jf/. összeíbnódás a districtus román kenézeivel, akik Karánsebeshez hasonlóan visz. bent laktak a város
ban. Hangsúlyos lehet a várnagy hatalma. Lehet, hogy a kenézek a birók?

YVAGEÍSDRÜSSEL (Vagendrüsszel: Szepes m.)_________________________________________________ 3:7/5

Nálepkovo (Merény). SK
/űr;.. 1328 !549márkusia!vi Máriási
c. /r.
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!:(0)
!!:(0)
! '! : (0)
!V: (0) p!éb. !332 /Esztergom (szepesi prép.) (vö. ORTVAY térk.)
V:{0)
V!:(0)
V!!:(0)
V!!!: (3) $ irány: Dobsina. !g!ó. Rozsnyó. Svediér. Szomotnok (!. kát. !c!m.)
!X:(0)
X: (0)
egyéb: CP 1349. !290-ben (o!desúri atapitás. götnici jog (FtutR ( D V!B/5. 97.)
/rw/.. CsÁNK!!. 234.. ENGHL 2002.6SZP37 (5: (á!u)

!440/!470(!), német (!.)

!. !440-!470. február 24. (an Mathis). )kh. n.) -  tévé! Kassának: adósságügy
Wir riehtcr und geschworen purger von dem Wogindrossi! send dér brif címzett: Den irbirn und vorsichtigen 
herm richtem und gcsworcn purgem ezie Caschaw detur üttera ctc. megerősítés: unsir yngesig!.
Papíron, zárópecscttc!. DF 27!430. Kassa. Supp!. Ha!ag./ !23 B.

ZELXA (Csütörtökhe!y, Zeüna: Zágráb m.)______________________________________________________ 4:7/4

Zeüna. HR
(zeínai urad.) !395 !489: !338 Péc nb. Eudbrcgi. !358 Himtl. ! 393-!489 Ze!nai Bicskc!c: !490 !320 

Szapo!yai. A zágrábi püspök és káptaian a szomszédos BiSkupccen birtokolt (vö. OR!VAY 726.. !ásd ENGhL 
2002. !ZB39)
c. /A.
!: (2) vár. urada!om központja
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Kér. Szt. János?) !334 !320 /Zágráb (zágrábi !oesp.) (ORTVAY 768. Zseünre. Mt zó 2003. !43. 
szinten Zseünre. 4!3. Daruvárra vonatkozik. Tatán Mt-ZÓ 2003. !40.: 26. Szcntiván.)
V:(0)
V!: (0)
VB: (0)
V!!!: (!) 2 irány: Kominon és Humon át Varasd és Körös. Ugrán át Aisósztubica és Zágráb (^ORALK !997. térk. 
!. !.,! . 2..!!. 2.. LtPSZKY. E\GhL2002)
!X: (!) hetivásár (csütörtök) !48! (W ttsz 20!2. !72. = DE !0!066., tévesen (etvrtkovacra vonatkoztatja.)
X: (0)
egyéb: CP !307 (At)AMÓPK K.\MPL$ !976. !8.): ..ZetynawarCum pertinentiis magniüci !ohannis Zcpcsiensis 
69" !üst: CP !309 (uo. 48.): Castrum Zetynawar domini !ohannis 30. Lucas de Katna !. Petri Horwath Zc!yna !6 
tust: CP !3!7 (uo. 8!.): .J^etynawar cum pcrtincnciis domini waywode ' 60 (üst

Com. Zagr. !!.. ENGHL 2002. 2ZB40 (4: mezőváros: Zeüna. Szemiván. Tcrgovistyc néven is) !ZB40 
(Zehtavár)

!433(!). !atin

!. !433. január 20. (in Fabiani et Seb ). Dátum in Ze!na adásvéte!
\laninus f. Petri viüicus übere viüe Chetcrtckhc! de Ze!na et universi hospitcs de eadem tanúk: hec autem 
(ácta sunt Emirco Ennrico iudici. stb., összesen 7 tanú: victimam sumpserunt.
Hártyán, (üggöpecsct be(üggesztésére szo!gá!ó bevágásokká!. !)F 2!87! 5. (HDA) 22!.

ZÓLYOM (Zó!yom m.) 20:4/3

Zvotcn. SK
/wv..- (zó!yomi urad.): !4!3-!326 kirátyné ( !498 Beatrix): !442-!462 Giskra: !304 !323 Thurzó (zá!og);
! 535-! 349 királyi város
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t'./j.;
l:(2)vár(KuntNYt 1991.213., 221.39.j.) 1254. 1440. 1456 ( H ű m  VI. 308.), tartozékaivannak(Ribár)(TüH:- 
Kt V!/!. 310.. ENGüt. 2002)
11: (2) megyei sedria (csütörtök) 1400 (DF 253173) 1476 1518(C$UKOvns 1997.383.)
1!!:(0)
!V: (0) pléb. (Szt Erzsébet) 1332. 1433 /Esztergom (zólyomi lócsp.) Mon. Vat. !/l. 185. (M tzó 2003. 83.) A 
pléb. 1629-ben exempt. az érsek alá tartozik (GÁRDONYI 1933. 180.)
V: (0) kápolna (Szt. Miklós) (MüZÖ 2003. 337.. GÁRDONY! 1933. 180. szerint ez is exempt 1629-ben; MhXÖ 
2003. 83. ispotály adata Besztercebányára vonatkozik.)
V !:(3)24 ío(KuB!NYt 1971.75.)
VH: (0) mészáros céh 1597 (SzÁDtXXKY 11. 324.)
V1H: (4) 7 irány: Besztercebánya. Dobronyán át Korpona. Körmöcbánya, Selmecbánya. Szentkereszt. Véglesen 
át Losonc, Zsamóeán át Újbánya és Garamszcntbcncdck (!. kát. (élni.)
IX: (5) 1 hetivásár (napja nem ismert) 1416 (Wt-tsz 2010. 1433.: ZsO V. 2049.). 5 sokadalom, !: (Nagyboldog
asszony: aug. 15.) 1390 (vásárengedély: DF 2589! 1.. WntSZ 2010. uo.). 2: (Szt. Máté: szept. 21.) 1412 (vásáren
gedély: ZsO Hl. 1970.. Wt tsz 2010. uo.). 3 5: (Kisasszony: szept. 8.. Szt. Erzsébet: nov. 19.. Szt. Mátyás: (cbr. 
24.) 1495 (mindegyikre vásárengedély: DF 268943. Wt tsz 2010. uo.)
X :(4)civitas(kir.) 1383
egyéb: CP 1349 (ENOH!. 2002): kiváltság 1244. 1234 (és számos későbbi) (THLHKt V!/!. 310-312.), 
adókevezmény 147! (DL 24974 ).
/Wí/.. TtiLükt V! 1. 310-312.. ENíttiL 2002, 13ZM8 (3: mezőváros). 1ZM8 (vár)

1393-1521 (9). latin, német (7-8.)

1. 1395. március 9. tanúsítvány miscalapítványról
Nos Andreas dictus Lebold iudex, lohannes dictus Strcwbel. lohannes Knoblcch. Petrtts filius 1 home.
Vinccncius dictus Wyzend iurati nccnon universitas iuratomm Zoly Antiquc 
Függőpecséttel. DL 42606. (Múz. törzsanyag. 1898. év. 25. sz.). ZsO 1.

2. 142$. április 11. (IV. p. Pasche). Dátum in Antiquo Zolio -  támokmesteri (elkérésre vizsgálatot tartanak 
Korpona és Bozók határainak megjárására.
Nos Martinus iudex univcrsiquc iurati civcs Antiquizolii -  megerősítés: maius sigillum nostre civitatis 
presentibus est appensum.
1425-1450 körüli egyszerű másolat. DF 283338. (Korpona város lt.. Korpona város tanácsa, az Országos Levél
tár által visszaadott oklevelek és iratok 3.). uo. XV111. századi egyszerű másolata: DF 283559. (uo. 4.) Kiad.:
ZsO Xll. 403. (teljes szöveg.)

3. 1489. december 18.
Nos iudex et iurati civitatis Vctuszoliensis.
Átírás! DF 259330. Révay cs./ Blatnica. 3 2

4. 1502. július 7. - véglcsi várnagyok a selmeci tömlőében lévő (ámiliárisuk ártatlanságáról vallanak 
Nos Gábriel Zacharus dictus iudex et iurati civcs civitatis civitatis(!) VeteryZoliensis
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 234872 Selmecbánya/ 2 81 Pajzsalakú, de más. újabb darab!

$. 1502. október 3. levél Selmecbányának, adósság vagy örökségügy 
Zárópecséttel. DF 234876 Selmecbánya/ 2 85. irásképc az előzőével azonos.

6. 1502. október 7. levél Selmecbányának
Zárópecséttel. DF 234877 Selmecbánya/ 2 86 Irásképc az előzőével azonos.

7. 1503. október 5. pátens tormájú tanúsítvány vagy levél Selmecbányának
Szöveg alá nyomott pecséttel. DF 233428 Selmecbánya)/ 2 794 irásképc az előzőekével azonos, bár más nyelv.

8. 1503. október 5. levél Selmecbányának
Zárópecséttcl. DF 233497. Selmecbánya/ 2 864 irásképc az előzőekével azonos, bár más nyelv.

9. 1521. május 2. (V. a. Inv. Crucis). Ex Veteri Zolio levél Selmecbányának 
Iudex et iurati cives civitatis Vetcris Zolicnsis
Zárópecséttcl. DF 233016. Selmecbánya/ 2 249 Eltérő irásképű
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megjegyzések: 4-8. azonos kezű. bár a 7. német, a többi !atin ( !302 !503).

XSEL!X(Bars m.)_____________________________________ ______________________________________ 9=5/4

Zcüczovcc. SK
(!évai urad.): !274 !3!3 Bontpázmány nb. Xscüzi: !466 Töttös (bátmonostori. Vcsszös. zsetizi); !466- 

!$02 Várdai: !334 Csábrági: !549 Lévai
c./^..-
!: (!) birlokközpont 
!!:(0)
!!!:(0)
!V: (0) p!éb. (Szt. György) /Esztergom (barsi (oesp.) (ORIVAY 29.. MhZÓ 2003. ! !3.)
V: (0) (MRZÖ 2003. !32. apátság adata Zscücszcntjakabra vonatkozik.)
V!:(0)
VB: (0)
VB!: (4) 7 irány: Hars. Esztergom. Eamadon át Vcrcbé!y. !po!ypásztó. Léva. Német- és Magyarszögyén. Vtsk (!. 
kát. !é!m.)
!X :(! ) hetivásár (héttő) !409(XsOB.6634..WHSZ 20!0. !429.)
X: (3)oppidum !466-!482
egyéb: CP !549: !570: defter: esztergomi szandzsák: 70 hánc.
/Wí/.. GYÓRH Y !. 488.. ENGHL 2002, !BRS69 (4: mezőváros)

!427(2). tátin 

!. !427. június 29.
!udex et iurati ac tota communitas de Sc!cz. iobagiones et oratores etc.
Xárópccséttc!. DL 80!07. Zichy cs. zséíyi/ Missiics 20. hiányzó darabja: DL 82833: uo. !44 NB. Zichy XB. !24- 
!26.(!02. sz.)

2. !427. június 29.
!udex et iurati de Sc!cz ncenon tota communitas de cadcm. vestris dominacionibus in omnibus prompti et parati. 
Zárópecsétte!. DL 82834. Zichy cs. zséiyi/ Missücs !9. Zichy XB. !23-!24. (!0 !. sz)

ZSOLNA (Trcncsén m.)______________________________________________________________________'^ = ^  I

Zi!ina. SK
(sztrccsnói urad.) !439-!349: !32! Csák Máté: !32! !439 kirá!y (honor): !442 !474 Pongrác 

(szentmikiósi): !474 !483 kim!y: !483 !494 Kinizsi: !493 !308 Borsát (karnisáéi, sztrecsényi): !3 !0 -!3 !8  
KerekiGergcty: !5!8-!323 Magyar Benigna: !323-!526Szttpo!yai
e. /x.
!: (!) birtokközpont. kirá!yi vár ( !403-ban e!pusztu!t). tartozékai vannak (FRK6T! NAGY !V. 83-84.. EXCEL:
Arch.!. 468.)
B:(0)
!!!: (!) tlókharmincad ( !498:34. C!H !. 6 !2-6!3 . trcncsém töharnnncadhoz)
!V: (!) p!éb. (Szt. !stván) 1332 /Nyitra (trencséni tocsp.) (ORIVAY 99.. Mon. V at.!/!. !99.: p!ébánosa esperes:
Mt / o  2003. 200.) ezt az cmc!cndö egyházat az észt. érsek ! 3 !!. aug. 26-án kc!t ok!evc!e szerint (FüJf R CD !X.
!. 343.) saját joghatóság a!á rcndc!tc, vö. GÁRtX)NY! !933, !74-!73. és !80: ! 629-ben exempt.
V: (2) ispotá!y (KuBtNY! !999a. 266.)
V!:(!)81Ő(KUB!NY! !97!.76.)
VB: (0) szabó !534 ( !72!-cs m:tso!atban. sz!áv nyetvű. Céhkataszter B. 80-8!. Későbbiek: SzÁDHC/KY !!. 324 
325.: kovács !359. szabó !363. posztós !569. timár !580. tazekas !589)
V!B: (3) 6 irány: Kiszucaújhcty. Rajec. Szucsányon át Turány és Rózsahegy. Turócszentmárton. Vágbcsztcrce. 
Varin(!. kát. !e!m.)
!X: (4) ! hetivásár (csütörtök) !420 (Whtsz 20!0. !448.. ZsO VB. !630.), 3 sokadatom. !: (Űrnapja) !357 (Fejér 
C D X !.5!4  . W cisz20!0. !448 ). 2 3:(Szt. Mihá!y:szept. 29. ésSzt. Gá!:okt. !6.) !438 !490k. (Lib. Reg. V!. 
!!4., Wmsz 20!0. uo.)
X:(4)civitas(kirá!yi) !320 !3!9. oppidum !397 !523
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egyéb: vám !4!4(ZsO  !V. !673. sz.)
/"*/.. FHKHTH NAGY !V. 83-84. (vár). 93-94., ENGtt. 2002. !TR27 (3: város). B\DA 2003 

! 379 ! 324 (! 7). !utin. német (4.. !6.). sz!áv (9.)

!. (379. március 8. -  városi határozat
... nos advocatus. consutes et scabini et tota universitas civium et hospitum in Zctina
Hártyán, hányacsíkon természetes szinti ép tuggöpecsétte!. DL 42!!9. (Múz. törzsanyag. Jankovich-gyűjt.) X!X. 
sz. egyszerű másoiata: DF 274738. (Zso!na)/ 237. Kiad. Fejér !X/7. sup!. p. 6!9.

2. !4!5. december 6.
Nos advocatus et iurati civitatis Zyiincnsis
Átírás !426. DF 286338. (Finanz- u. Hotkammerarchiv)/ ROTE ! B !79 !8!.

3. !4!8. november 26.
tévé! Stibomak
!udex et iurati civcs consiüi in Zcünu 
Átírás !4!9. DL 94462. (Pongrácz cs.).' 2 !3.

4. !42!. szeptember !. (niantagc noch zyte Johannis tak dir enthoptung) bizonyság!evé! soitészság adásvétc!é- 
ró!
Wer rotmanne der stad Ze!cvn: nicstir Andrcas. Joki! Smed. Laste Wsienovicz, Fabianus Gut!cr. Stcían 
Lankworst. Schimonovicz. Mcrtin Flcschir. Andrcas Dreysig, Pavi! Weyczer und andire. dy do an deme 
wnzerem rotc sint
Hányán, hányacsikon természetes szinti. viszonv!ag ép tuggöpecsétte!. !)L 87954. (Esterházy cs. hercegi ágának 
tt.. Rcpositorium 28-C-!72.) Reg.: ZsO V!!!. 9 !!.

5. !423. május !8.
!nvocatio. Arenga. Advocatus et iuraticivcs civitatis Zy!ine
Függöpecsétte). !)!  ̂274737. (Zsotna)/ 230. Reg.: ZsO X. 62!. (E!ejét és végét !cszámítva tc!jes szöveggé!.)

6. !430. március 26.
invocatio. Arenga. Nos igitur advocatus sciücct protunc [...[pa!dortTDominicus(?) necnon consutes et iurati 
civcs civitatis Zyüna
Hítnyán. Függöpecsétte!. DF 274693. (Zsotna)/ !2.

7. !457. május 27. Huszka !ö!d odaadományozása a p!ébániának?: mező adományozása a plébániának 
Nos advocatus totumquc consiüum civitatis Zihnensis
DF 274730. (Zsotna)/ 2!3. (másolat)

8. !459. ápriüs 25. után (van rendes dátuma!)
!nscriptio. Nos advocatus ac consu!cs et iurati civcs civitatis Zyiincnsis vocatc nominatim subseripti Pctrus 
Advocatus. Maninus Carnitcx. Banhoss Sutor. Pau!us !)a!!istator. Hannes Ross. Nicoiaus Prophcta. Matis 
Mandir, Hanuss Czakan. Mathias Sutor. Michac! Prchata. ! homas Wrtirak et Wanko Wayczar. Szöveg a!á nyo
mott pecsétté!. DF 260368. (Révay cs.)/ D!V FÁM 2 3!.

9. !472. március 26. (\v \ve!iky cztwrtek), Genz gest dán a pisán \v Zyünie bizonyitás adásvétetrö!
Zsotna város hatósága bizonyítja, hogy c!öttc Kardoss Lukács a domanisa-i so!tészságot Mozar Báüntnak ctadta. 
My Míbyt a wsscczka rada tniesta Zy!iny
Szöveg a!á nyomott természetes színű ép pecsétté!. DL !7302. (MKA NRA)/ 430 25. Kiad. ( ha!, p. !23.
B o n  Ló -  FüG! Dt !952. 24-25. ( ! ! .  sz.)

!0. !476. augusztus 25.
Nos iudex et iuraticivcs civitatis Zohia
Függöpecsét. !)L 94528. (Pongrácz cs.)/ 4 8. jc!en!eg: DF 278426. (Bukarest. Akad. Kvt.y 455. (Reg.:
TT !896. 524.)

!!. !485. jútius 3. -  !evé! Korponához 
!udex et [iurati ci]vcs civitatis Zihnensis.
Szakadozott, lyukas papíron, zárópecsétte!. DF 283576. (Korpona)/ 2!.
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!2. 1503. augusztus 11. levél Selmecbányához 
ludex et iurati civcs civitatis Zclina
Papíron, ép zárópecsétte! (a város kcttöskercsztes kerekpecsétje). Dl- 235103. (Selmecbánya)/ 2-348.

13. 1510. augusztus 18. -  Kosyna (Rosindol? Nagyszombat mellett?) bírója és esküdtjei kérik valamire Zsolnát. 
Nos iudex iuratique cives civitatis Solna
Függöpccséttcl. DF 283696. (Nagyszombat)/ 153 1.

14. 1513. április 29. levél Selmecbányához 
ludex et iurati civitatis...
Lyukas papíron, zárópccscttcl. DF 235051. (Selmecbánya)/ 2-296.

15. 1523. január 2.
ludex iuratique civitatis Solne
Zárópecséttcl. DF 234979. (Selmecbánya)/ 2-130.

16. 1524. január 25.
Nos iudex iuratique civcs civitatis Solne 
Függöpecséttcl. DL 94888. (Pongrácz cs.)/ 8 65.

xjencre/: advocatus (vogt) van. 1. Lukinich (ejtegetését Rajecnél: esküdtek. Advocatus helyett 1472 és 1476 
között váltás után biró (lehet persze, hogy egyszerűen azzal azonos).

megjegyzés: A DF 234970. számú (1520. július 20.) német nyelvű levelet, amely a DL-DF-adatbázisban ugyan 
Zsolna kiadványaként szerepel, de sem címzése, sem kelethelye, sem aláírása nincs, és E/l. személyben logal- 
mazták. nem vettem llgyelcmbe.
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