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TARTALOM

BEVEZETŐ 5
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 15

ALAPÍTÁSOK KORA (Érszegi Géza) 17

1. 1001 „Hogy megörökítsem az utódok emlékezetében azt a különleges támoga-
tást, amelyet Szent Márton érdemeiért gyermekkoromban megtapasz-
taltam. .."
I. (Szent) István király Anasztáz apát közbenjárására a pannonhalmi
Szent Márton monostornak ugyanazt a jogot biztosítja, mint amit
Montecassino monostora élvez, valamint Somogy megye dézsmáját
adja nekik, és egyéb egyházi kiváltságokban részesíti 18

2. [1031 körül]-1109 „Berendeztem a szentséges Istenanya veszprémi, érseki mo-
nostorát, s összegyűjtöttem benne apácák seregét..."
I. (Szent) István király monostort alapít Szűz Mária tiszteletére a veszp-
rémi völgyben, s a görög nyelvű alapítólevélben felsorolja azokat a bir-
tokokat és jogokat, amelyek a monostor lakóit, az apácákat illetik 21

3. 1055 „Az istentisztelet serény és fáradhatatlan végzésére, de a szentek dicsőíté-
sére s tiszteletére is szerzetesek seregét gyűjtöttük oda..."
I. András király Tihanyban Szűz Mária és Szent Ányos tiszteletére mo-
nostort alapít, s az alapítólevélben összeíratja a monostornak adott va-
gyont 24

4. 1074. november 26. „Abból a birtokból, melyet Salamon, a magyarok királya
hatalmunkba adott... "
IV. Henrik német király Ellenhard freisingi püspök kérésére a freisingi
Szűz Mária egyháznak adja azt a 100 telket, amelyet Salamon magyar
király adott a hatalmába 30

5. [1079] „De főként azt hozom minden ember tudomására, hogy a király ebben
az ügyben szabad rendelkezést engedélyezett nekem..."
Guden, I. (Szent) László király vitéze ura jóváhagyásával a veszprémi
Szent Mihály egyháznak adományozza paloznaki birtokait 32

6. 1102. december 8. „A boldog emlékezetű kegyes István király rendelkezését
ezen kiváltságlevelünkkel megerősítjük"
II. Paschalis pápa Péter pannonhalmi apát kérésére Szent István okleve-
lére való hivatkozással megerősíti a pannonhalmi apátságot birtokaiban
és kiváltságaiban 34
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7. [1105-1110] „Ama helynek püspöke hatalmat nyert az ügy megvizsgálására és
az igazság kiderítésére..."
Feljegyzés arról, hogy a pannonhalmi Szent Márton monostor Vágnál lé-
vő birtokát Mózes nyitrai ispán el akarta venni, azonban a bíró előtt nem
jelent meg, ezért a pannonhalmiaké maradt a leírt határokkal a nevezett
birtok.... 37

8. 1111 „Nem mintha a szent férfiak bölcs elgondolással tett igazságos rendelke-
zései azonosíthatatlanul megfakultak volna... "
Kálmán király a zobori Szent Hippolit monostornak Gaufredus apátjuk
kérésére megerősíti Szent István adományát: a Vág folyón Nyitra és
Trencsén megyékben szedett vámok harmadát 38

9. 1118 „Az udvarnokok erőszakkal a király beleegyezése nélkül királyi szolgá-
latba kényszerítették vissza..."
II. István király a győri püspök ítélete alapján visszaadja a tihanyi Szent
Ányos egyháznak azt a tíz szolgacsaládot, amelyet Béla herceg adomá-
nyozott testvére, I. András király lelke üdvéért a tihanyi monostornak, s
amelyet Kálmán korában az udvarnokok a király szolgálatába kényszerí-
tettek vissza 41

10. 1121-1420. szeptember 18. „Gyönyörű asszony, a mostohaanyám adta a mo-
nostornak lelke üdvösségéért, amikor Jeruzsálembe ment..."
II. István király az almádi Szűz Mária monostor alapítását Bánd fia
Atyusz számára megerősíti \ 42

11. [1124-1131] „Mivel írva van: „az ember leikéért váltságdíj a vagyon"...
Ácsa veszprémi várjobbágy a pannonhalmi Szent Márton monostornak
lelke üdvéért négy embert egy szőlővel és egy malommal adományoz.... 49

12. [1127-1131] „Kieszközöltem ... uramtól királyomtól, hogy az egész örökölt
vagy ónom feletti jog az enyém legyen..."
Fila örökös híján Örs nevű birtokát II. István király engedélyével a
veszprémi káptalannak adja 50

13. 1135 „Ha ő vagy utódai, a magyarok valamilyen szükség folytán az említett
házakat később eladni vagy elzálogosítani kívánnák... "
Petronilla magyar asszony Jeruzsálemben házat vesz magyar ispotály
céljára 51

14. [1137 előtt] „A nevük azoknak, akiknek jelenlétében a vásárlás történt..."
Feljegyzés arról, hogy Márton ispán az általa vásárolt szabadosokat ko-
rábbi szolgálatuk meghagyásával az általa Szent Péter és Pál tiszteletére
alapított csatári bencés monostornak adományozza 53

15. [1142-1146] „Visszaállítottam Szent István király rendelkezéseit, melyeket
Kálmán király és fia, István király visszavontak..."
II. Géza király visszaadja a Győrött fogott vizák harmadát Pannonhal-
mának 54

16. 1157. március „A nánai és kakaii vámból származó sót, amennyi részemre jár,
Szent Adalbert egyházának adtam..."
II. Géza király az esztergomi Szent Adalbert egyháznak adja a nánai és
kakati vámon beszedett sójövedelmét 55
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17. 1162 „A várnépi szolgálatból kivettem és a szabadság akkora ajándékával fel-
emeltem, hogy képes legyen ott ahol akar szabadon és gondtalanul
szolgálni..."
III. István király Farkas nevű várszolgát hűségéért a soproni vár szol-
gálata alól felmenti és engedélyezi, hogy szabadon szolgáljon, ott, ahol
akar, és három helyen birtokot ad neki 56

18. 1172 „Én, Konrád készülve arra, hogy minden test útjára lépjek... "
Konrád, a király jobbágya a pannonhalmi Szent Márton egyházra hagyja
lelke üdvéért Hecse és Csicsó nevű birtokait, Écsen lévő szőlőjét, míg a
többi écsi birtokait négy rokona örökli 58

19. 1177 körül „Amikor a király ezeket megparancsolta, egy vasárnapon Ssene
ispán házában egy tölgyfa alatt ült..."
Kába ispán minden vagyonát a pannonhalmi Szent Márton monostorra
hagyja fenntartva magának és feleségének a haszonélvezetet 59

ÚJ IDŐK - ÚJ INTÉZMÉNYEK (Érszegi Géza) 61

20. 1181 „Fontosnak ítéltem, hogy ... bármely ügyben született döntés tanúbizony-
sága írás legyen..."
III. Béla király arra hivatkozva, hogy elrendelte: az előtte forgó ügyeket
foglalják írásba, oklevelet ad ki Froa asszony szándékának megváltozta-
tásáról 63

21. 1185-1318. július 24. „Leányunk dajkájának fáradozásait jóindulatúan szem-
lélvén. .. "
III. Béla király leánya dajkájának testvéreit a győri várnépek közül ki-
emeli és jobbágyokká teszi 65

22. 1186 „Szabadok, csak katonai fölszereléssel a király úr seregében kell lovas
szolgálatot teljesíteniük..."
III. Béla király megerősíti azt az ítéletet, amelyben a Jób esztergomi ér-
sek által egyházi nemeseknek tartott Pozsony megyei nemes servienseket
vizsgálat és bizonyítás után meghagyják földjük birtokában és szabad ál-
lapotukban 67

23. 1198. december 21. „Gondoskodik magának az egyháznak a kincseiről és ki-
váltságleveleiről valamint a királyi koronáról is..."
III. Ince pápa a székesfehérvári egyház prépostjának kéréséhez hozzájá-
rul és megengedi, hogy az őrkanonokot, akinek feladata a kincsek, köz-
tük a korona őrzése, maga a prépost nevezze ki 69

24. 1201. március 29. „Tagadták, hogy azok az atyafiak öten közéjük valók vagy
közéjük valók lettek volna vagy velük együtt bármiféle szolgálatra lenné-
nek kötelezve..."
János pannonhalmi apát mint bíró előtt a varsányi udvarnokok tagadják,
hogy az általuk perbe vont öt atyafi közéjük tartozik 71
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25. 1202 „Elhagyta szülőföldjét és azért jött hozzánk, hogy fenséges nejünk, Kons-
tancia, Magyarország királynéja serény szolgálatában maradjon..."
Imre király hozzájárul, hogy Benedek erdélyi vajda nejének, Tota asz-
szonynak adja hitbérül két faluját, valamint ő a két falu királyi jövedel-
meit adja az asszonynak, aki messze földről elkísérte Konstancia király-
nét 72

26. [1208-1226] „Midőn Váradra értek, a fent mondott várnépek és várjobbágyok
elálltak a tüzesvas-próbától... "
A váradi káptalan lajstromot vezet azokról, akik előtte tüzesvas-próbát
tettek, perben kiegyeztek, végrendelkeztek. (Szemelvények) 75

27. 1212. január 25. „Ezzel nem kisebb parancsot teljesítünk, minthogy azt nyújt-
juk felebarátunknak, amit szeretnénk, ha Isten nevében nekünk is nyúj-
tanának. .."
Adenulf választott montecassinoi apát arra kéri a pannonhalmi Szent
Márton monostor apátját és konventjét, hogy évente egyszer, Szent Pál
megtérése ünnepén emlékezzenek meg a montecassinoiakról, ahogy ők
is ezt teszik a pannonhalmiakkal 81

28. 1212 „Szent és üdvös áldozat irgalmas szeretettel segíteni Isten szolgáit... "
II. András király a Szentsír szerzeteseknek adományozza Hidegkutat és
Komlóst; népeiket kiveszi a megyésispán joghatósága alól 83

29. [1213 körül] szeptember 22. „Akik neki azokat a szabadosokat adták el, aki-
ket nem adhattak el.."
II. András király és társai jogi véleményt mondanak a következő perben:
a monoszlóiak megvettek hat szabadost, de azok tulajdonosai a többet
adó Ochuz bánnak adták el őket 85

30. [1213] „Ennek a szerződésnek a formába öntése a budai udvarban történt sok
előkelő és lovag jelenlétében... "
Doma, mivel a felvett kölcsönt nem tudja visszafizetni, a zálogba adott
birtokát a hitelezőjének adja : 86

31. 1214 „Tamás udvari kancellárral Bulgáriába ment követségbe, hogy elhozza
Borii leányát fiunk, Béla király jegyesét... "
II. András király adománya János fia Hektornak, aki Tamás kancellár-
ral követségbe ment Borii bolgár cárhoz, hogy eljegyezze a cár leányát
II. András legidősebb fiával, Bélával 87

32. 1217 „ Várakat, vármegyéket, földeket és az egész Magyarország többi gazdag
jövedelmét báróinknak és vitézeinknek osztottuk szét... "
II. András király visszaadja János esztergomi érseknek Tardos falut,
amelyet haragjában, mivel az érsek ellenezte birtokadományozásait, el-
vett és másoknak adományozott 90

33. 1218. február 1. „Az egyházmegyédben lakókat pedig ne mulaszd el arra kész-
tetni, hogy köteles tizedeiket megfizessék..."
III. Honorius pápa meghagyja a veszprémi püspöknek, hogy a pannon-
halmi Szent Márton monostornak járó somogyi tizedek szedését segítse
elő 92
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34. 1222 „Nekünk és utódainknak mindörökre ellenállhassanak és ellentmondhas-
sanak. .."
II. András király megállapítja az ország kiváltságolt népeinek a jogait
és az ország helyzetét javító rendelkezéseket hoz 94

35. 1222-1233. március 25. „ Világi ügyekben a királyi méltóságot és minden lel-
kiben a klerikusit részesítjük előnyben... "
II. András király megállapítja az egyháziak adózási és igazságszolgál-
tatási kiváltságait 98

36. 1224 „Hogy az egész nép ... együtt egy nép legyen és egy bírótól függjön... "
II. András király a II. Géza király idejében Erdélybe költözött német
vendégeknek megerősíti a kiváltságait 101

37. [1226] „Időről időre újabb és újabb jogtalan szolgáltatásokkal és szolgálatok-
kal terhelték őket... "
Miklós nádor a királytól kapott megbízás alapján megvizsgálta a pannon-
halmi Szent Márton apátság népeinek panaszát, s ennek alapján régi
szolgálataikat megerősítette, az újakat pedig eltörölte 105

38. 1232 „Engedje meg nekünk, hogy mi magunk bíráskodhassunk és az elnyomot-
taknak és vég nélküli sérelmeket szenvedőknek teljes igazságot szolgál-
tassunk. .."
A Zalában lakó serviensek királyi engedéllyel a veszprémi püspöknek
ítélték Wezmech földet, amelyet tőle Ochuz bán jogtalanul elfoglalt, s
megakadályozta, hogy az ítéletük alapján a püspököt beiktassák-annak
birtokába 109

VISSZA AZ ELŐDÖKHÖZ! (Érszegi Géza) 113

39. 1233. június 6. „Egyenetlenkedés, viszálykodás vagy perlekedés támadt... "
Enoch domonkos testvér és Cognoscens esztergomi kanonok, mint vá-
lasztott bírák, egyezséget hoznak létre a pannonhalmi Szent Márton
apátság és népei között 114

40. 1236. június „Mi pedig a király úr ránk rótt parancsa értelmében... "
Róbert esztergomi érsek, Sebes nyitrai ispán és más ispánok a IV. Béla
király által az Esztergomi Egyházmegyébe kiküldött bírótársak a Lo-
vász faluban lakó királyi lovászok által jogtalanul elfoglalt Ás földön lé-
vő négyekényi földet az esztergomi káptalannak ítélik 121

41. 1237. november 10. „Országunkat abban az állapotba vezetjük vissza, amely-
ben elődünk, a boldog emlékű Béla király idejében volt..."
IV. Béla király a felesleges királyi adományok felülvizsgálata során
jóváhagyja Imre király adományát az esztergomi érsek számára 122

42. 1240. április 25. „Nem akarjuk, hogy zavar támadjon a várnépek ama szolgá-
lataiban, amelyek néhány elődünk idején ... összezavarodtak..."
IV. Béla király a várnépek kötelességeinek felülvizsgálata alkalmával
írásba foglalja a győri várhoz tartozó Ságon, Nyúlon, Tarjánban és
Écsen lakó szőlőművesek kötelességeit, valamint igazságügyi, öröklési,
adózási és egyéb kiváltságait 124
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43. 1245 „Azon mesterkednek, hogy kivonva magukat ez alól a fizetés alól, a jogos
tized fizetését megtagadják..."
István királyi udvarbíró tanúsítja, hogy a trencséni várhoz tartozó rozvá-
gyi népek elismerték: jogtalanul tagadták meg a nyitrai püspöknek a ti-
zed fizetését, s kötelezettséget vállaltak, hogy ezentúl fizetni fogják 126

44. 1246 „Amikor a tatárok országunkat Isten büntetéséből keservesen pusztítot-
ták..."
IV.rBéla király Iván mestert és Liter fia Litert a tatárjárás idején Bene-
dek kancellár mellett teljesített szolgálataikért a valkói őrök Mihályi
nevű földjének felével jutalmazza 128

45. 1247. január 18. „Kívánjuk tehát, hogy ... monostorotok templomát... hozzá-
illő tisztelettel látogassák..."
IV. Ince pápa negyven nap búcsút engedélyez azoknak, akik a pannon-
halmi Szent Márton monostort a búcsú napján és Szent Márton ünnepe-
in felkeresik 129

46. 1249. március „Még zsenge korában ... egy másik férfivel eljegyezték..."
A pécsi káptalan püspökétől kapott felhatalmazás alapján Joan kézmű-
ves és Salamon pannonhalmi apát húga közti házasságot érvényteleníti
egy korábbi eljegyzés miatt, s engedélyezi mindkettőjüknek a házas-
ságkötést 131

47. [1250.] november 11. „Nekünk is, egész Európának is üdvösebb lesz, ha a
Dunát várakkal erősítjük..."
IV. Béla király IV. Ince pápának írt levelében a tatár veszélyről ír: fel-
panaszolja az európai uralkodók közönyét, részletezi, mit tett eddig a
tatár veszély elhárítására, miért tartja fontosnak, hogy Magyarországon,
a Duna vonalánál állítsák meg a tatárt 132

48. 1250. december 4. „Hasonlóan másokhoz mindig is udvarnokok voltak és kö-
telesek udvarnokok lenni..." v

Loránd nádor, pozsonyi ispán a csallóközi udvarnokok századosai által
udvarnoksággal vádolt Nádasdról való Mihály fiait szabadságukban
megerősíti 136

49. 1251. szeptember 1. „Hozzájárulunk, hogy rendetek hagyománya és regulája
ellenére a nagy hidegben bundát szabadon hordhassatok..."
IV. Ince pápa hozzájárul a nagyszombati ferences apácák kéréséhez és
engedélyezi, hogy a hidegben bundát hordhassanak 137

50. 1251 „Lelke üdvéért a türjei boldogságos Szűz Mária egyházának adta a pre-
montrei szerzetesek ellátására..."
A veszprémi káptalan Dénes szolnoki ispán, volt nádor, az akkori szol-
noki ispán oklevelére írásba foglalja a Dénes ispán rokonságába tartozó
özvegyasszony rendelkezését, amellyel a türjei premontreieknek adomá-
nyozott egy három ekényi földet egy malommal és egy harangozó szol-
gával együtt 138
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51. 1255 „Bírót válasszanak maguk közül a közösség tanácsára és egyetértésével,
aki egy évig fog hivatalában maradni..."
IV. Béla király megállapítja a Lipcse melletti Beszterce vendégnépeinek
plébános-, bíróválasztási, bányászási, igazságügyi, szállásadási, adózási,
pénzbeváltási és vámfizetési kiváltságait, katonáskodási kötelezettségét,
s leírja a nekik adott föld határait 140

52. 1255 „Bárhonnan is hozzák oda a szöveteket vagy más árucikkeket..., ezek
után a szokásos vámot kell fizetni..."
IV. Béla király az esztergomi káptalan és polgárok közötti vámperben
úgy ítél, hogy az esztergomi polgárok a városba behozott minden áru
után vámot tartoznak fizetni a káptalannak, a városból kivitt és oda
visszaszállított áruk kivételével 142

53. 1256. [április 25.] „Szent Márk evangélista ünnepén, midőn ajaki monostor
felszentelésén vettünk részt.. • "
Amadé győri püspök, Favus pannonhalmi apát és Ábrahám ispán a
jogtalanul elidegenített királyi birtokok visszaszerzői tanúsítják: a jaki
monostor felszentelése alkalmával Osl bán fiai esküvel bizonyították,
hogy 01 nevű földjük nem tartozik a vasvári várhoz 145

54. 1260 „Szabadon hagyhasson és üdvösen rendelhessen a saját monostorának a
lelke üdvéért a birtokaiból és javaiból..."
IV. Béla király Mojsnak, Béla herceg tárnokmesterének megengedi,
hogy minden birtoka felett szabadon rendelkezzék 146

55. 1260 „Sógornőjüket meghagyják haláláig a férje házaiban, birtokaiban béké-
ben és nyugalomban..."
A vasvári káptalan előtt Kepa asszony néhai férje birtokai feletti haszon-
élvezetért cserébe lemond rokonai javára nőági részéről 148

56. 1261 „Halála után a lelki üdvéért az említett egyház konventje 2000 misét
mondasson..." %

A veszprémi káptalan előtt Orosztonyi Lőrinc birtokait a zalavári Szent
Adorján monostornak adja azzal, hogy esetleg születő gyermekei a köte-
les részt megkapják belőlük, a felesége pedig a nőági részét adja a mo-
nostornak 149

57. 1262. május 24. „Végül azonban úgy gondolták, hogy nem hozzájuk, hanem
az előbb említett egyházhoz tartozik..."
A nyitrai káptalan előtt a barsi vár korosáni várjobbágyai lemondanak a
garamszentbenedeki monostor javára Tolmács föld azon részéről, ame-
lyet magukénak tartottak 150

58. 12[62]. október 28. „A szent esztergomi egyházat, szent királyaink, őseink
számos szabadságjoggal, kiváltsággal, tulajdonnal és birtokadomány-
nyal ékesítették..."
IV. Béla király Fülöp esztergomi érsek kérésére, Mária királyné és az
országnagyok tanácsára összefoglalja az esztergomi egyház valamennyi
kiváltságát 151
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59. [1262.] december 20. „Jelenjenek meg karácsony nyolcadát követő hétfőn
előttünk..."
A tolvajnak kikiáltott Keled fiait: Farkast és Keledet, valamint szolgái-
kat Vas megyében megidézik, hogy tisztázzák magukat 154

60. [1263.] november 11. „Ha pedig a foglyokat nem tudnátok hozzánk vezetni,
szabadságotokban áll őket megölnötök..."
IV. Béla király hozzájárul, hogy Ebed fiai elfogják Keled fiait, s a fog-
lyokat akár hozzá vezessék, akár megöljék 155

61. [1263.] november 18. „Minden vita és per, ami eddig köztük felmerült, ezen-
nel megszűnik..."
A vasvári káptalan előtt Hermáni Dés ispán és társai Ebed ispán és Ke-
led fia között választott bírói ítéletet hoznak: Keled ispán köteles két
határnapon összesen huszonnégy márkát fizetni, s ezenkívül huszonöt
napra börtönbe vonulni 156

62. 1263 „László herceg születésének örömhírére... "
István ifjabb király felesége tárnokmesterének, Aladárnak adja szolgá-
lataiért Szentmiklós és Szblyva birtokokat Bereg megyében 157

63. 1266. január 21. „Az oroszlán, mint tudjuk, nem fenekedik a férgekre, és a
sas nem kap szárnyra verebek ellenében..."
IV. Kelemen pápa IV. Béla királyhoz írott levelében kéri, ne akadályoz-
za a még IV. Orbán pápa által kijelölt zágrábi püspököt, Timótot abban,
hogy elfoglalja püspöki székét, hiszen a király által felhozott érvre, mi-
szerint Timót alacsony sorból származik, nem lehet tekintettel a pápa.... 159

A SZOKÁS HATALMA (Érszegi Géza) 163

64. 1266. május 5. „Királyi jóindulatunk kegyéből megengedjük azt, amit a merev
szokásjog tőlük megtagad..." %

IV. Béla király hozzájárulását adja, hogy a (Bor-)Kalán nembeli Pósa
ispán fia Nana ispán és neje a birtokaikat — a haszonélvezetük fent tar-
tása mellett — a Margit-szigeti apácákra hagyják 164

65. 1267. május 8. „Az ország ősidők óta megtartott és elfogadott jogszokása
alapján..."
A pécsi káptalan IV. Béla király ítélete értelmében Izsép fia Istvánt és
atyafiait beiktatja Csaba fia Csépán birtokába, mivel Csépán megölte
Izsépet és Péter nevű szolgáját 168

66. 1267 „Figyelemmel voltunk azonban arra is, hogy ezáltal jobban lehet az or-
szág megfelelő állapotán őrködni..."
IV. Béla király, István ifjabb király és Béla szlavón herceg a főurak ta-
nácsára és beleegyezésével megerősítik az ország előkelőit Szent István-
tól nyert szabadságukban, megállapítják az adómentességüket, elrende-
lik a várnépi földek visszaadását, szabályozzák az előkelők bíróság elé
állítását, öröklési rendjét, hadviselését, s eltörlik az írásbeli kérvénye-
zést 171
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67. 1267 „Hogy abból az ottani testvérek viaszt vásárolhassanak..."
Móric királyi tárnokmester — felesége végakaratának megfelelően — a
mórichidai Szent Jakab monostornak adományozza felesége lelke üdvé-
ért a drávaszentgyörgyi révük jövedelmének tizedét 173

68. 1268 „ Vérének bőséges hullatásával az áhított győzelmet megszerezte..."
István ifjabb király Sándor szörényi bánnak adományozza szolgálataiért
Vasvári, Szentmárton, Szálka és Kak birtokokat 174

69. 1270 „Egyenesen megtiltjuk, hogy az őrnagy alkalmat keresve saját nyerész-
kedésére bárkit megidéztessen, akinek nincsenek ellenfelei..."
V. István király megállapítja az őrimagyarósdi őrök igazságügyi, bir-
tokjogi kiváltságait, valamint adózási és határőrzési kötelességeit 178

70. 1270 „Senki közülük nem küldhető követségünkbe, csak olyanba, amikora
kiküldött rendeltetési helyét az ebéd idejéig eléri..."
Mojs nádor oklevélben foglalja össze a Somogy megyei Kazsokra tele-
pített vendégek kiváltságait 181

71. 1271 „Éljenek a várban, aszerint a szabadság szerint, amelynek fehérvári
várnépeink és vendégeink örvendnek... "
V. István király a győri vendégeket áttelepítve a győri várba megálla-
pítja a székesfehérváriakkal egyező bíróválasztási, adózási, vásártartási
kiváltságaikat 183

72. 1273 „A nemes férfiú a királyi korona védelmében mindig hadi fegyverzetben
fáradozott..."
IV. László király Kilián fia Kilián mesternek adományozza Nagyszom-
bat mellett Gerencsér falut, amelyet már V. István király adományából
birtokolt 186

73. 1274. augusztus 9. „A felek a tizenötödik nap eljöttével harcra készen megje-
lentek a küzdőtéren..."
IV. László király igazolja, hogy Ludányi Miklós fiai: Folkus és Zoch,
valamint Zachud fia: Jób fogott bírák előtt megegyeztek 188

74. 1274 „ Gyakran jutott királyi fiilünkbe Miklós ispánnak sűrű panasza... "
IV. László király Igmándi Miklós ispánnak és fiainak adja szolgálatuk-
ért a biliegei hercegi szűcsök földjét, s ígéri: a herceget kárpótolja az
elvett földért 190

75. 1274. február 27. „Tekintettel Erdő ispán érdemes szolgálataira és szolgálatá-
val szerzett érdemeire..."
IV. László király visszaadja jogos birtokosának, Erdő ispánnak Majsát,
amelyet András fia Domonkos elbirtokolt tőle 192

76. [1275. szeptember 11.] „A király úr színe előtt hamvazószerda nyolcadán a
maga igazolására fegyveres és lovas bajvívásra álljon ki..."
Emlékeztető feljegyzés arról, hogy Galsai Benedek és Tomaji Sándor
közötti perben a felek a döntést baj vívásra bízták 193
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MINDIG ÚJRA (Érszegi Géza) 197

77. 1276. július 26. „A küzdő egyház nem marad fenn sokáig anyagi javak nél-
kül..."
IV. László király, hogy jóvátegye a pusztítást a veszprémi káptalanban,
azt a kiváltságot adja a káptalan népeinek, hogy perelni őket csak a
veszprémi káptalan tisztségviselői előtt lehessen, s senki meg ne száll-
hasson náluk 198

78. 1276. augusztus 3. „Helyreállítására, méltó rendbe hozatalára, sőt szinte
alapjaitól való újjáépítésére..."
Izabella királyné, IV. László király hitvese oklevelét megerősíti 199

79. 1276. november 18. „Veszprém városában — miként a franciaországi Párizs-
ban — a szabad művészeteket... mindeddig ragyogóan oktatták..."
IV. László király, hogy jóvátegye a pusztítást a veszprémi káptalanban,
ahol a tudományok oktatása olyan volt mint a híres párizsi egyetemen,
odaadja a siófoki vámnak a somogyi ispánt illető részét 201

80. [1278]. április 3. „Anyánk, Erzsébet úrnő és a Szűz Mária-szigeti apácák azt
kérték tőlünk..."
Erzsébet királyné meghagyja a budai káptalannak, hogy hiteles embere
iktassa be a Margit-szigeti apácákat Dada birtokába 203

81. 1279 „Amelyeket az említett kunoknak adományoztunk szállásterületül..."
IV. László király Menyői Endre fia Endrét kártalanítja a kunok letele-
pítése érdekében elidegem'tett földjeiért 204

82. 1279 „Per keletkezett és az jó sokáig elhúzódott..."
A szekszárdi konvent hiteles írásba foglalja a Görgényszegért pereske-
dők békés megegyezését 205

83. 1279 „ Országunk nagyobb városaiban lévő vendégeink is hasonló szabadság-
gal rendelkeznek..."
IV. László király a vasvári vendégeknek ítélkezési, adó- és vámfizetési
kiváltságokat biztosít 206

84. 1280 „A királyi korona iránti köteles hűségéből az ellenség csatasorára ron-
tott; és vitézül harcolt..."
IV. László Rubinus vasi ispánnak adományozza a Vas megyei Vép és
Szöllős nevű falvakat 209

85. [1284.] május 4. „Ahogy nektek ama föld ügyében igazságosnak tűnik, szol-
gáltassatok teljes igazságot..."
IV. László király megparancsolja Szabolcs megye szolgabíráinak:
szolgáltassanak igazságot Péternek, akinek apját Csépán fia Miklós
indokolatlanul eltiltott Jákó nevű földje használatától; amennyiben
Miklós az ítéletüknek nem engedelmeskednék, jelöljenek ki számára
időpontot, amikor köteles megjelenni a király előtt Péterrel szemben 211

86. [1287. június 8.] „Az ország általános gyűlésén jelenlevő nemesekkel együtt,
mintha a párbajban elesett volna, pervesztesnek ítéltük..."
János nádor tudtul adja a hiteleshelyeknek: mivel Valter nem jelent
meg, hogy megvívjon István ispánnal, ezért pervesztesnek ítélte, s bár-
hol megtalálják, adják át István ispánnak, vagy állítsák a nádor elé, to-
vábbá eljárásukról tegyenek neki jelentést 212
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87. 1289. szeptember 18. „A székelyek nem tartva attól, hogy sikerük a szeren-
csén is múlik..."
IV. László király az aranyosi székelyeknek adja vitézségükkel szerzett
érdemeikért Aranyos földjét 213

88. 1290. július 3. „A veszprémi egyház jó emlékezetű néhai püspökei is jog sze-
rint és ténylegesen közismerten birtokoltak..."
Tapolcai Lőrinc ispán, a tapolcai Szűz Mária egyház kegyura Benedek
veszprémi püspök kérésére visszaadja a tapolcai és dusnoki torlókat a
veszprémi egyháznak 215

89. 1291. október 18-31. „Hogy példájuk másokat is szorgalmasabb és serényebb
hű tettekre sarkalljon..."
Benedek veszprémi püspök, királynéi kancellár köveskáli jobbágyait a
katonáskodó egyházi nemesek közé emeli, és kérésére (Piast) Fennena
királyné, III. András király neje saját oklevelébe foglalva megerősíti. ... 217

90. 1293. november 10. „Egy szombati napon Bécs városa előtt néhány bárónkat
harcba küldtük.."
III. András király Nagy Itemusnak és fiainak megerősíti a Maros menti
Hódosmonostora birtokot, amelyet IV. Lászlótól kaptak adományul 218

91. 1294. január 18. „A győzelem jeleként az ellenség zászlóit elküldte nekünk.."
III. András király Menőid fia Vörös Ábrahámot és atyjafiát: Vida fia
Simont kiemeli a galgóci királyi várjobbágyok közül és az ország ne-
mesi sorába emeli 220

92. 1297. március 20. „Szabadok legyenek és mentesüljenek a felügyeletünktől... "
Benedek veszprémi püspök a veszprémvölgyi Szűz Mária tiszteletére
szentelt monostor birtokain lévő egyházakat joghatósága alól mente-
síti 222

93. 1298. augusztus 20-szeptember 29. „Menjen ki az említett földre és miután a
határos szomszédokat összehívták, járja be o régi és öreg határjelek
mentén annak határát... "
III. András király eladományozza Egenszárazt, és a birtokbavétel hite-
les tanújául a szekszárdi konventet kéri fel 223

94. 1298. december 13. „Amíg a testvérei el nem érik a törvényes életkort... "
A pécsi káptalan előtt László ispán fia János mester mostohájának át-
engedte ideiglenesen a Valkó megyei Tizen falut addig, amíg testvérei
el nem érik a nagykorúságot, s birtokosztályt nem tehetnek 224

95. 1299. június 20. „Földet vesznek a kezükbe, a fejük fölé helyezik és meges-
küdnek arra..."
< István országbíró > tanúsítja, hogy Biter ispán fiai és Farkas fia
Demeter, valamint társai fogott bírák előtt megegyeztek: esküt tesz-
nek, hogy Biter fiaié Téma föld öt peres porciója '. 225

96. 1301. január 13. „Nagyon kedves nagybátyáim: István és László urak, Ma-
gyarország királyai kiváltságlevelei értelmében..."
III. András király megparancsolja valamennyi dénár- és élelemadó
szedőjének, hogy a margitszigeti apácák népeit adóval ne zaklassák,
mivel V. István és IV. László adómentességet adott nekik 226
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97. 1301. január 15. „ Gondoskodnak arról, hogy teljesen megtérítsék azt a pénzt,
amit István mester az említett palota megőrzésére és építésére fordít..."
Ágnes királyné, III. András király özvegye tanácsosai közbenjárására
a soproni István mesterre bízza az óbudai királyi palotát azzal, hogy a
palotával kapcsolatos kiadásait utóbb megtérítik neki 227

MEGÚJULT GAZDASÁG - ERŐS ÁLLAM (Blazovich László) 229

98. 1303 „Károly felemelt zászlókkal híveinkkel szemben s ellenünk vonult... "
Vencel király az ellene támadók birtokait Csák fia János mesternek
adományozta 230

99. 1304. augusztus 24. „Barátai leszünk barátainak és ellensége az ő ellenségei-
nek. .."
Károly Róbert és Habsburg Rudolf szövetséget köt 231

100.1307. október 10. „Elfogadjukurunkat, Károlyt és utódait... Magyarország
királyaként..."
I. Károly király és a főurak egy csoportja között létrejött egyezség 232

101.1308. november 10. „Máté ... elismerte a fent mondott Károly urat Magyar-
ország igazi királyának... "
Gentilis és Csák Máté kékesi megállapodása 234

102.1312. július 6. „Kegyelmünk jeléül a Garadna nevű birtokot... Sándor mester-
nek adjuk..."
I. Károly király az Aba nembeli Nekcsei Sándor fia Sándornak adomá-
nyozza Garadna birtokot 236

103.1323. január 23. „Csanád urat megerősítettük, és őt az egri egyház püspö-
kévé és pásztorává szenteltük..."
Telegdi Csanád egri püspökké szentelése 238

104.1323. március 8. „Akarjuk, hogy ugyanazok a jáslok... a szabadság azon ki-
váltságának örvendjenek mindig, amelynek örökre örvend ...a nekünk
katonáskodni tartozó többi jász... "
I. Károly király a jászoknak kiváltságokat ad 240

105.1323. április 2. „Ha a bajvívó vereséget szenvedne, fél márkát kap... "
A bajvívóval kötött szerződés bírósági párbaj előtt 242

106.1324. május 22. „Németül Neustat, magyarul Maros nevű... városunk hos-
peseinek a szabadság alább írt kegyeit határoztuk megengedni... "
Nagymaros város privilégium levele 243

107.1325 „A király parancsára Lethezyn telepítvényt alapítani és építeni kíván-
juk. .."
Köcski Sándor országbíró várost alapít 246

108.1325. július 8. „A bánság földjéről senki sejárulhasson a nádor vagy az or-
szágbíró vagy bármely más bíró elé..."
I. Károly király visszaadja a szlavón bán törvénykezési jogát 247

109.1326. április 24. „Az esztergomi káptalan jelenlétében hoztuk e baráti rend
alább megírt szabályait..."
A Szent György lovagrend alapító oklevele 249
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110.1327. február 13. „Őszinte hittel megígérjük, ... hogy a cseh királyt minden
időben... a legjobb képességünk szerint mindenkivel szemben megse-
gítjük..."
Szövetség és egyúttal házassági szerződés Luxemburgi János cseh és
I. Károly magyar király között 253

111.1327. október 6. „Mi, Gekmen csongrádi alispán... és ...ugyanannaka me-
gyének a szolgabírái emlékezetül adjuk..."
Csongrád megye törvényszékének birtokhasználatot tiltó oklevele 256

112.1336. január 6. „A mi kereskedőink, mind Csehország s más, távolabbi orszá-
gok kalmárai az alább leírt országos közutakon kötelesek járni és közle-
kedni. .."
A magyar-cseh kereskedelmi egyezmény 257

113.1338. március 29. „Országunk lakóit a régi pénzek sokfélesége nagymértékben
zavarja..."
Az 1338. évi kamarabérleti szerződés 260

NAGYHATALOM KÖZÉP-EURÓPÁBAN (Blazovich László) 269

114.1346. február 27. „E birtokot összes haszonvételeivel együtt visszabocsátottuk
a kezükhöz... "
Bírósági ítélet a Somogy megyei Sárd birtok ügyében 270

115.1351. november 10. „Tolna megye nemesei összességének közgyűlésén ... sze-
mélyesenfelállt a szerzetes férfiú, Péter, a boldogságos Szűz ábrahámi
monostorának apátja... "
Gilétfi Miklós nádor Tolna vármegyében közgyűlést tart 271

116.1367. szeptember 1. „Állíttassék fel egy mindenféle megengedett fakultással
felruházott egyetem... "
V. Orbán pápa I. (Nagy) Lajos király kérésére 1367. szeptember 1-jei
bullájában engedélyezte az első magyar egyetem alapítását 274

117.1369. november 25. „Amikor a nevezett püspök körötökbe érkezik, fogadjátok
őt tisztelettudóan, és bánjatok vele jóságosán... "
Lajk havasalföldi vajda az erdélyi püspök helynökének érkezéséről 276

118. [1375.] december 17. „Az egymás ellen vonuló seregek is teljes pusztulást
hagytak maguk után..."
Himfi Lőrinc levele rokonához, Döbröntei Himfi Benedek feleségéhez. . 277

119.1379-1380 „Másnak és az egyháznak a vetésébe ne vess sarlót... "
A hodosi jobbágyok levele plébánosuk ügyében urukhoz, Döbröntei
Himfi Benedekhez 278

A SZENT RÓMAI BIRODALOM KORMÁNYRÚDJÁNÁL (Blazovich László).... 281

120.1382. május 29. „A Dunán lévő malmuk felét... mindörökre és visszavonha-
tatlanul eladták..."
Ilona, özvegy jobbágyasszony eladja dunai malomrészét 282
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121. [1387. március 31. körül] „Az alulírott cikkelyeket... sérthetetlenül biztos tu-
dásával tiszteletben tartja..."
Az ország főpapjai és bárói írásba foglalják kívánságaikat Zsigmond
király trónra lépésekor 283

122.1392. május 2. „A felek... a jó béke és egyetértés érdekében egymás között
megegyeznek..."
Az aradi prépost és káptalan birtokvitáját lezáró egyezséglevél 285

123.1405. április 15. „A királyi joghatóságunk alá tartozó városok, mezővárosok
és szabad községek küldötteit összehívtuk, s mindnyájuknak és mindeni-
küknek kéréseit, kívánságait, véleményeit és panaszait meghallgattuk és
pontosan megértettük... "
Zsigmond király 1405. évi, a királyi városokról szóló dekrétuma 288

124.1412. szeptember 6. „Negyven alkalmas és tisztes személy, tudniillik a bíró és
az esküdtek elektorai jelöltessék, és választassanak... "
Zsigmond király meghatározza az alszegedi bíró választásának a módját. 302

125.1420 „Az egyik kútba három, a másikba pedig két embert beledobtak... "
Hatalmaskodás a Bodrog megyei Patalán 303

126.1433 „Arra kérték Pozsony város bíróját és tanácsát, hogy jóindulatúlag já-
ruljanak hozzá az alapításhoz... "
A pozsonyi péklegények testvériségének alapító levele 304

127.1437. október 10. „Mi a Boldogságos Szűz Mária kolozsmonostori konventje
adjuk emlékezetül..."
A második kolozsmonostori egyezség 306

„ÉRDEMED ÉS SZÁMOS RENDKÍVÜLI TETTED PÉLDÁJA MIATT
NEVEDET A HALANDÓK MINDENÜTT LELKESEN DICSÉRIK."
(Blazovich László) 311

128.1439. november 9. „Bazini György országunk, Magyarország szent koroná-
ját ... bármiféle hiány nélkül visszaadta és visszaszolgáltatta felségünk
kezéhez. •."
Bazini Gróf György koronaőr visszaszolgáltatja a koronát Erzsébet ki-
rálynénak 312

129.1441. április 19. „Hasznosabb ezen Frigyes és Ulrik grófokat teljes kegyelem-
ben részesíteni, mintsem az ország romlásával táplálni a széthúzások
alkalmatlanságait..."
I. Ulászló király a Ciliéi grófokat kegyelemben részesíti 313

130.1443. április 25. „Ezt az oklevelet annak az 5350 aranyforint tényleges és tel-
jes kifizetésének vagyis megbízatásotok igazolására magatoknak meg-
őrizzétek. .."
Hunyadi János intézkedik a Torna megyei rendkívüli hadiadóról 316

131.1450. április 20. „A szegénység, amíg vígan viselik, a legnagyobb vagyon..."
Várdai István Itáliából írt levele édesanyjához 317

132.1451. augusztus 5. „Egészségesek vagyunk, és folyton tanulunk..."
Rumi Miklós és László levele szüleikhez 318
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133.1452 „Jelen levelünk keltének tizenötödik napjára közületek kettő vagy három
előkelőt... hozzánk és a többi főpap és báró úrhoz Pozsony várába
küldjétek..."
Országgyűlési meghívó Szabolcs megye számára 319

134.1453. május 10. „Kassa városunk okos és előrelátó bírójának, tanácsnokainak
és a többi polgárának... "
V. László király parancslevele Kassa városához 320

135.1454. július 28. „Szelíd lélekkel fogadtuk... a kiváló férfiakat..., akikfelsé-
günknek. .. nemcsak a sok szép ajándéktárgyat, hanem a ti hűségetek
és ragaszkodásotok ajándékait is átnyújtották... "
V. László király méltányolja a raguzaiak hűségét 321

136.1456. június 22. „A török ellen hadba szállva hazátokat megvédendő hozzánk
jönni vagytok kötelesek..."
Hunyadi Jánosnak a szászokhoz küldött hadba hívó parancsa 322

137.1457. március 21. „Híveinkre annyi bajt, zaklatást és erőszakot hozott... "
V. László király, miután felsorolta a Hunyadiak „bűneit", László ki-
végzésében és Mátyás fogságba vetésében őt támogató híveit oltalmá-
ba veszi 323

138.1458. január 12. „Arra a megállapodásra jutottunk, hogy keresztény hitünkre
ármány és cselvetés nélkül befogjuk tartani az alul leírt határozatokat
és cikkelyeket... "
A Hunyadiak és a Garaiak egyezséglevele .- 329

139.1460 „Olyan tökéletesen és teljesen meggyógyult, hogy szaladgálhatott a
templomban..."
A nyomorúságosán megbénult, meggyógyult és bajától megszabadított
asszony 333

140.1464. január 28. „A velünk levő főpapokkal és bárókkal... úgy döntöttünk,
hogy a Szent Koronát a hajdan kijelölt helyen mihamarább felvesszük
magunkra..."
II. Pál pápa levele Mátyás királyhoz 334

141.1465. május 26. „Mindazt a segítséget megadtuk számára, amelyet a méltá-
nyosság és az ésszerűség figyelembe vételével képesek vagyunk és tu-
dunk nyújtani, illetve amennyire a pápai területek erejéből telik... "
A Mátyás király 1464-ben rendezett koronázási ünnepségére hívó, Po-
zsony város számára küldött levél 335

142.1466. április 22. „Az ilyesfajta nyers ... bőröket... szekereken és ... lovakon
nagy mennyiségben külföldre szállítják ki..."
Mátyás király megtiltja a nyers bőr külföldre szállítását 338

143. [1467.] február 19. „A királyok nyomdokát követve legyen az országlakosok
között is valami olyan egyenesszívűség, amelyet nem zavar a nyelvek
különbözősége, és amely a jóakarattal s a megbecsüléssel kapcsolódik
össze..."
Heimburg Gergely levele Vitéz Jánoshoz 340

144.1467. március 23. „Oly nagy bűnei miatt kiűzést érdemel... "
Enyed város válasza az erdélyi alvajdáknak Iklódi Osvát özvegyének
ügyében 342
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145.1468. április „A magunk szövetségesei számára ... elvárható segítséggel ren-
delkezésre állunk... ellenségeikkel szemben, így Veletek illetve a tiei-
tekkel szemben is... "
A magyar rendek hadüzenete a cseh háború kezdetekor 343

146.1468. december 21. „Megkaptuk nagyságos Pálóczi László ispán úrnak, te
felséged országbírójának három vásáron történő kikiáltást elrendelő...
hozzánk címzett levelét..."
Hogyan történt a három vásáron való kikiáltás? 345

147.1476. november 8. „Immár elérkezett a legfelségesebb király urunk menyeg-
zői ünnepsége, amelyre nektek is el kell jönnötök... "
Előkészületek Mátyás király menyegzőjére 347

148.1477. december 1. „Teljes mértékben és barátságosan megegyeztünk, és a
békét helyreállítottuk az alábbi cikkelyek szerint... "
A gmundeni békeszerződés , 348

149.1479. július 21. „Óhajtván továbbá — mivel ügyeink már elrendeződtek —
tartós békével és örök barátsággal megújítani a régi jóindulatot és jó-
viszonyt a felséges uralkodóval, Ulászlóval..."
Mátyás magyar és Ulászló cseh király közötti békeszerződés 351

150.1486. január 25. „Olyan üdvös és szilárd rendeleteket és törvényeket alkothas-
sunk, ... amelyeket örökre törvényeknek és írott jognak tekintsenek... "
I. Mátyás királynak 1486. január 25-én kelt, a Corpus Juris szerint ha-
todik decretuma 354

151.1487. április 8. „Az előbb mondott cigányokat, vagyis egyiptomiakat ezután se
merészeljétek soha, semmikor és semmilyen módon sem zaklatni, hábor-
gatni és terhelni..."
Mátyás király parancslevele az erdélyi vajdához a Szeben erődítésén
dolgozó cigányok ügyében 388

152.1487. április 16. „ Toborozzatok magában a városban száz gyalogost és hala-
déktalanul küldjétek őket ide... "
Mátyás király Pozsony városától katonákat kér 389

GAZDAG FÖLD - SZEGÉNY ORSZÁG (Blazovich László) 391

153.1496. november 24. „Gyula ... mezővárost ünnepélyesen szabad mezőváros-
nakjelentjük ki..."
Corvin János Gyulát szabad mezővárosi rangra emeli 392

154.1498. január 6. „A főpapok és a bárók tanácsából szabad elhatározással és
biztos tudomásunkkal ezt a címert vagyis dicsőségünk jelvényét adtuk... "
II. Ulászló király Somogy megyének címert adományoz 395

155.1500. június 24. "Tiltakoztak az öt jobbágytelken a beiktatás ellen..."
Birtokba iktatás a Borsod megyei Balajton 397

156.1513. július 15. „Téged ezen írással ama királyokhoz, országokhoz, területek-
hez, tartományokhoz és az említett királyságokkal szomszédos vidékek-
hezjelölünk ki és küldünk pápai főrangú követként... "
X. Leó pápa Bakócz Tamásnak engedélyezi törökellenes keresztes had-
járat szervezését 399
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157.1514 „A szentséges X. Leó pápától e tekintetben ránk ruházott hatalomnál fog-
va valamennyi bűnödnek teljes bocsánatát és elengedését biztosítjuk... "
A keresztesek számára kiadott, teljes bűnbocsánatot nyújtó engedély
nyomtatott mintapéldánya 401

158.1514. május „Amíg csak egy is marad közülünk, egyáltalán nem hagyjuk őket,
hanem bosszút állunk a rajtuk esett gyalázatért és összes jószágaidat...
el fogjuk pusztítani..."
A keresztesek levele Heteley Mihály tokaji várnagyhoz 403

159.1514. május 24. után „Őket oltalmunkba visszafogadtuk... azzal a kikötéssel,
hogy... semmilyen veszélyben ne merészeljenek fellázadni vagy go-
nosztevőkhöz csatlakozni..."
II. Ulászló király által a keresztes tábort elhagyók számára kiadott men-
levél mintapéldánya 404

160.1518. május 25. „Bemutattak egy bizonyos oklevelet, amely az őjavadalmaik-
nak. .. a cseréjéről... íratott... "
Mátyás gyulai plébános és Vinográdi Máté pécsi kanonok hivatalt és
stallumot cserél 405

161.1523. április 13. Ne vágd el az inát!
Vizsgálati jegyzőkönyv Eső Péter Szegedre szöktetéséről 410

162.1526. június 16. „Katonáitokat, akiket egyházatok javai után az ország védel-
mére kötelesek vagytok tartani, a nektek kijelölt helyre küldjétek el... "
II. Lajos király parancslevele az esztergomi káptalanhoz 411

„MÉLYSÉGBŐL KIÁLTOK HOZZÁD URAM" (Turbuly Éva) 413

163. 1528. július 17. „A sötét boltozatos tárházban található..."
A gyulai vár latin nyelvű leltára 414

164. [1538.] augusztus 18. „Őfelségénekboldogságárasztó lábaporához ezermeg-
alázkodással dörzsölöm arcomat... "
Szapolyai János levele I. Szulejmán szultánhoz, a moldvai hadjárat
előkészítéséről 425

165.1540. szeptember 1. „És a tagadhatatlan gonosz tetten túlmenően ismét magá-
hozfogadta... "
A soproni városi bíróság ítélkezik Paur Mihály és felesége házasság-
törési ügyében 427

A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG (Turbuly Éva) 429

166.1542. december 27. „A kedvező körülmények mielőbbi kihasználásával ezen
város megfelelő erődítésére gondot viselj... "
I. Ferdinánd latin nyelvű parancslevele Nádasdy Tamáshoz Győr védel-
méről és az odarendelt Pozsony, Sopron, Győr, Veszprém és Vas me-
gyei jobbágyok által elvégzendő erődítési munkálatokról 430
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167.1546. július 6. „Ott, ahol a folyó a Rába felé fut, a parton és más szükséges
helyeken fákkal és más egyéb anyagokkal sáncokat építenének..."
Várdai Pál esztergomi érsek latin nyelvű parancslevele Nádasdy Tamás
országbíróhoz, melyben meghagyja, hogy a Rábaközbe betörő törökök
előtt a Marcal és a Rába folyók átjáróit zárják le, és így akadályozzák
meg portyázásukat 431

168.1549. március 25. „Az én.fizetésem dolgáról az mit generális uram ír, azzal
az én gyomrom be nem telik... "
Báthory András magyar nyelvű levele Nádasdy Tamáshoz, amelyben
fizetését kéri és Fráter György üzenetét közvetíti 433

169.1549. április 1. „Különösen ügyeljenek a harmincadosok arra..."
A Magyar Kamara utasítása a harmincadhelyek tisztviselőinek 434

170.1550. július 28. „Élvezetet és szavatosságot nyertek... "
Schimmel Kálmán soproni polgár és felesége házat vásároltak a Hosz-
szúsoron, amelyet bejegyeztek a városi telekkönyvbe 442

171.1554 „A temető elhanyagolt, a szentség őrzés nélkül, a templom rosszul fe-
dett..."
A veszprémi egyházmegye novai esperesi kerületének (Zala megye)
egyházlátogatási jegyzőkönyve 443

172.1558. szeptember 10. „Az alább összeírt jobbágyoktól az úr részére beszedett
jövedelmek, alább következnek... "
A Sáros várához tartozó porták magyar nyelvű összeszámlálása és az
éves census összeírása 447

173.1566. november 1. „Hogy az őfeje karóba ne álljon, azért küldtem fel... tes-
tét is eltemettettem, kár volna olyan vitézlő úrnak testét hogy az mada-
rak ennék..."
Musztafa budai pasa magyar nyelvű levele Miksa királyhoz a szigetvári
hős, Zrínyi Miklós haláláról és egyéb ügyekről 454

174.1570 „Ezt a császári defterbe feljegyezték..."
A vásárhelyi náhije adóösszeírása 456

175.1572. október 27. „A közrendű helyzetből és állapotból,... királyi hatalmunk
teljessége és különös kegyünk áltál kiemelvén mondott Magyar Király-
ságunk valódi és kétségtelen nemeseinek közösségébe és sorába szám-
láltatjuk..."
II. Miksa Thököly Sebestyénnek címeres levelet és nemességet ado-
mányoz 468

176.1573 „Szőlőhegyek vagyon jó, mely fő borokat terem... "
Tokaj város magyar nyelvű urbáriuma 471

177.1573 „Szedjen három szemetén három kapczafoltot és főzze meg, a levével
mossa a fájdalmas helyet és az kapczát kösse reá..."
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Kolozsváron Fekete Kató boszorkány-
perében 474

178.1583. január 14. „Hogy itt ez földön vagy vármegyében az minemű köböllel
és iccével élnek..."
Farkas Pál szatmári udvarbíró magyar nyelvű levele a Szepesi Kama-
rához a vármegyében használatos mértékegységekről 479



TARTALOM 661

179.1585 „Siralmas és borzalmas tűzvész volt... Ebben az évben felette pompás
és sok bor termett... a papok kérésére megszüntették és betiltották az
iskolatartást..."
Klein Menyhért és Faut Márk német nyelvű kéziratos soproni króniká-
jából az 1585. év leírása 480

180.1587. július 7. „Hat fekete parádés lovamat ő szent császári és királyi felsé-
gére hagyom..."
Mossóczy Zakariás nyitrai püspök végrendelete 482

„A KIRÁLYI FELSÉG MAGYAR ÜGYEKBEN CSUPÁN A MAGYAR
TANÁCCSAL ÉLJEN" (Turbuly Éva) 487

181.1596 „Minden nemes ember személy szerint tizenöt forint bírság alatt puskásán
és szerszámosan, Mohiba jöjjön..."
Borsod vármegye nemesi felkelést rendel el 488

182.1597. augusztus 29. „Azon szekereken vigyenek minden portától egy-egy fél
köböl lisztet és egy-egy köböl zabot az vitézlő népnek pénzért... "
Sopron vármegye Szentmiklóson tartott közgyűlésének határozatai az
ingyenmunka kiállításáról és a katonaság élelmezéséről 489

183.1598. január 7. „Kellett volna végezni egyéb mesterek felől is... "
Zala megye a közgyűlésén határozatot hoz a mesteremberek áruinak és
az élelmiszereknek az eladási áráról ~. 490

184.1601. január 20. „Erdély egész ifjúsága visszatérne az egyház kebelére... "
Kabos István jezsuita latin nyelvű levele Claudio Acquaviva rendfőnök-
nek Rómába a rend helyzetéről Erdélyben 493

185.1606. július 8. „Mert a magyarok nem bizonyíthatják, hogy a vallásszabadság-
ról való ilyen megengedő rendelkezést Ő császári Fensége adta ki, mint
az a szorgos vizsgálatból kiderülhet... "
Ferdinánd Albert jezsuita tartományfőnök-helyettes levele Claudio
Acquaviva rendfőnöknek Rómába, amelyben beszámol a békekötést
megelőző tárgyalások állásáról 495

A MAGYAR ROMLÁSNAK SZÁZADA (Turbuly Éva) 497

186.1614. március 26. „Mivel a nemesek közül igen sokakat oly szűkös készletek
és inség nyomaszt. • • "
Vas megye rendelete a Szombathelyen tartott közgyűlésén, amely szerint
hatalmaskodási és birtokfoglalási ügyekben nem szükséges az alispánok
személyes kiszállása 498

187.1616 „Ha ő ezeknek eszerint gondját nem viseli, hát őneki büntetése leszen
hogy az magáéból vesznek kétannyit rajta, amennyit ő másnak enge-
dett. .."
A Batthyány birtokok sáfárainak kiadott magyar nyelvű utasítás 499
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188.1618. szeptember 8. „Miután megfigyeltük és megfontoltuk kedvelt hívünk ne-
mes enyedi Szabó Gergely udvari szabónk hűséges szolgálatainak hű-
ségét..."
Szabó Gergely nemesítése házának kiváltságolásával 506

189.1622. január 6. „A fejedelem úr a királyi címet, valamint Magyarország egész
igazgatását, kormányzását és jelvényeit őszintén és teljesen leteszi, egy-
úttal róluk örökre lemond... "
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem jóváhagyja a II. Ferdinánd magyar ki-
rállyal Nikolsburgban kötött békét 509

190.17. század első fele „Minden barátunknak és szomszédnak, aki érdeklődik fe-
lőlem, őszinte jókívánságaimat küldöm... "
Mehmed csausz levele feleségéhez Budára 516

191.1609 és 1633 között „Azt az embert, aki minden nap iszik egy keveset a vízből,
megtartja ifjú formában és derűs kedvben..."
Az életelixír (aqua vitae) felhasználásáról. Egy több nemzedék által ve-
zetett, kéziratos recept- és orvosságos könyv bejegyzése 517

192.1624. április 10. „Bármely birodalmi vagy egész tallér a mostanság is bírt or-
szágaink tartományaiban egy és fél magyar forintot érjen..."
II. Ferdinánd latin nyelvű nyomtatott parancslevele a birodalmi tallér
árfolyamáról 519

193.1634. május 21. „A legjobb lenne, ha továbbra is, amíg élünk a magasztos
béke fenntartásán fáradoznánk..."
Murteda pasa levele Esterházy Miklós nádornak a béke fenntartásáról... 521

194.1634. június 16. „Holott őfölségének tizenhét végházát az nagy füzetetlenség
miatt az vármegye tartja... "
Zala megye, Körmenden tartott közgyűlésén arról határoz, hogy nem
tudja kiállítani a nádor által kért katonaságot 523

195.1641. augusztus 29. „Egy szép szerszámos lóra i$ lészen szükségem... "
Pálffy Miklós nagyszombati diák a gyász letételével új, színes ruhát kér
apjától a színi előadáshoz és egy szerszámos lovat 524

196.1642. Hónap és nap nélkül „Nagyságodnál vagyon egy német Paule nevű dok-
tor, küldje ide nagyságod... "
Amhát kanizsai török alajbég levele Bánffy Kristófhoz, amelyben a né-
met orvos átküldését kéri beteg gyermekéhez 525

197.1642. június 24. „Akik azfellebb megemlített öt várasokbeli kovácsmester
atyafiak akaratából ugyanitt Kassán összehívott személyek voltunk jó
rendtartásunk szerint..."
A felső-magyarországi városok kovács céhei közös artikulusainak mó-
dosítása 526

198.1643. szeptember 1. „Az én kegyelmes uram őfölségejó akarójának jó akaró-
ja, ellenséginek ellensége leszek..."
Ghymesi Forgách Ádám felső-magyarországi főkapitányi tisztségébe
való beiktatásakor letett esküje 528
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199.1644. július 9. „Magunk is látván és megismervén... Sarkad várunk és váro-
sunk úgy lovas, mint gyalogos renden levő lakosainak hű és buzgó szol-
gálatait. .."
Rákóczi György fejedelem Sarkad városának földterületet és szabadsá-
got adományoz 529

200.1645. július 15. „Méltóztassék engemet, szegény káplánját valami úti költség-
gel megsegéteni..."
Pálffy Tamás tanulmányai befejeztével útiköltségre valót kér Pálffy Ist-
vántól 531

201.1649 „De ti kegyelmetek békességhez magatokat nem tartván... "
A kanizsai aga levele Batthyány Ádámhoz a béke megtartásáról 532

202.1649. szeptember 27. „Maga jó akaratjából, ígért Sarcában Ezer válogatót
öreg Kősót és Harmincnyolc vég jóféle Abát... "
Batthyány Ádám oltalomlevele Vali Csóna Ibrahim török rab részére.... 534

203.1658. szeptember 4. „Szabadíttasson föl nagyságod azon ezer tallérról és
egyéb portékából bennünket... "
A budai Csonkatoronyban nyomorgó 180 keresztény rab magyar nyel-
vű segélykérő levele Batthyány Ádámhoz 535

204.1659. június 25. „Marháját ispenigh senki sem szüret élőt, sem az után az
szőlő helyen ne jártassá... "
Miskolc város magyar nyelvű rendelete lakóinak kötelezettségeiről és
közfeladatairól r 537

205. [1659 második fele] „Erdélyországnak előbbi vajdája, Rákóczi György nevű
áruló... eltávolíttassék... "
Köprülü Mohammed nagyvezér török nyelvű levele I. Lipóthoz, amely-
ben értesíti, hogy a porta tudomásul vette trónra lépését, és a békét fenn
fogja tartani, ha II. Rákóczi György elnyerte büntetését 538

„KÉT SASNAK KÖRME KÖZT" (Turbuly Éva) 541

206.1663. február 20. „Arról rendelkezzem, mi történj ék földi csekély javaimmal
és hagyatékommal..."
Lichtenauer Katalin polgárasszony német nyelvű végrendelete 542

207.1664. február 11. „Csakgyorsan segítsenek rajtam Excellenciátok, ne enged-
jék, hogy annyi teher alatt összeroskadjak... "
Zrínyi Miklós magyar nyelvű levele az udvari Haditanácsnak katonai
sikereiről. Segesd elfoglalásához kér segítséget 546

208.1664. november 25. „Gróf Zrínyi Miklós uram őkegyelme véletlen kimúlván
ez árnyék világból... "
Batthyány Pál magyar nyelvű levele Dvornikovics Miklóshoz, amely-
ben kéri, támogassa Zrínyi Miklós megüresedett főispánságának elnye-
résében ,, 548

209.1668. szeptember 18. „így határozott végül a tekintetes vármegye... "
Mosón megye, Mosonmagyaróváron tartott közgyűlésén hozott rende-
letek 549
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210.1670. november 12., 1671. január 4. „Ezek is esztendőnkint Szent György és
Szent Mihály napjain szokták adójokat letenni..."
Ispán Ferenc és Keczer András mártonfalvi, arlói, szilagszói, pásztói,
hasznosi, bátonyi, verebélyi, bárkányi és hartyáni birtokainak urbáriu-
mai 551

211.1671. október 27. „Hogy ezért a felséges mindenható Istennek nemzetünk ellen
sebes tűz módjára lobogó haragja az iránt is csendesíttessék... "
Borsod vármegye, Sajószentpéteren tartott közgyélésén hozott rendelete
a káromkodók, ünneptörők és dohányzók megbüntetéséről magyar nyel-
ven 555

212.1678. január 2. „Az házhoz való szántóföldet, mivelhogy középső uram,
Oravsky Mihály váltotta ki..., azért egészen tűle való két gyermekem-
nek maradjon..."
Mastalka Pál felesége, Krauzerin Kata testamentuma 557

213.1682. április 10. „A porták kiigazítására, a puszta és leégett porták levonásá-
nak szabályos és törvényes intézésére a következőket jelölik ki..."
Pest-Pilis-Solt megye, Füleken tartott közgyűlésén határoz arról, hogy
levelet ír a Szepesi Kamarához a gabonaadó kifizetéséről és az ingyen-
munka kötelezettség teljesítéséről 559

214.1684. február 17. „Az itt lakó megnyomorított nemesség nem saját akaratából,
hanem az erőszaknak engedve fogott fegyvert a király ellen..."
Pest-Pilis-Solt vármegye követeket küld a pozsonyi országos gyűlésre. ..561

215.1686. május 9. „Ismét a praedicátornak házát is fel-fel verték..."
Bezdéd falu lakóinak magyar nyelvű levele Szabolcs megyéhez, amely-
ben beszámolnak a német katonaság fosztogatásáról 562

216.1686 „A fősereg létszáma kitesz összesen 42 530..."
Lotharingiai Károly herceg kimutatása Buda ostroma előtt a rendelkezé-
sére álló csapatokról és tüzérségi eszközökről 1686 nyarán, a táborban.. 563
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