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CSÁKÓ JUDIT

 
 

*

e) A Descriptio Europae Orientalis

-
 -

-
 gyakorta idézi a medievisztika, 

* -
-

-

 Grzesik, Ryszard:

Aleksandar: -

-

-



Tanulmányok

120 

-

160 A szöveg keletkezését már csupán abból az 

Descriptio 161 és ame-

Orientis, Flor des estoires de la terre d’Orient
162 Descriptio 

 az 
újabb kutatásban azonban napvilágot látott olyan teória is, amely a munka elké-

160 Deér, Josef:
Deér,

Borzákné Nacsa Mária: A Descriptio Europae Orientalis eszmei háttere és politikai célza-
 Magyarország 

161 

162 
 

-

XIIe e

(
 Górka, Olgierd: Górka, 

-

-
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-
 a keresztes vállalkozás cél-

-

166

Minden bizonnyal ezzel a koncepcióval magyarázható a Magyar Királyságnak a 
Descriptió 167 

Failler, 
Albert: 

-
Descriptio

Petit, Joseph: Charles de 

Petit,
166 Engel Pál:

 

Zsoldos Attila:

-
zések); 

-

167 Górka,
 Moranvillé, Henri:

Petit,
Schein, Sylvia:

 Károlynak és 
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-

-

Descriptio
-

Descriptio 

),168

-
)  vagy 

Beauvais-i Vince ( )170

Zarizának 
Petit,

168

-
jezte be 

-

Anglicus);

-

170
-

-
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171

172 Jártas ugyan-
-

-
-

ként megje-
-

 és a 
-

dik variáns terjedt el, amely immár a teológiai kérdéseket taglaló harmadik résszel (
doctrinale) 

-

mundi seu Speculi maioris Vincentii Burgundi Bellovacensis ordinis Praedicatorum theologi 

Düchting, R.:
Rech, Régis: 
Gregory G. – Pabón, Carmen Teresa: 

171 Górka,  
172

 Górka,  
 A Descriptio

, le-
A
D A hagyományát 

B és C

D E
-

Górka,  
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-
-
-

176

-

kapcsolatos tévedései és hiányosságai arra vallanak, hogy aligha lehet dolgunk a 
-

177 
-

-

178

-
kori káplánjaként nevezi meg magát,  1270-ben alighanem tagja lehetett annak 

176 Górka, 
Deér,  Nagy Balázs: -

-
Praga, Giovanni: Una „Descriptio Europae 

177
178 Nacsa Mária: -

Nacsa, Borzákná Nacsa Mária: 

Lidia Capo: Da 
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180

krónikát ( -

181 

orientalis

182 A 
-

-

 amelynek viszonyairól alighanem szemtanú-
 Kétséget ébreszthet azonban a teória 

180  
181

Bodor József: Andreas Ungarus krónikája An-

 még 
A m -

182 Nacsa,
 

 
még 

-

 Górka, 
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-
jeként számon tartott Andrással,186 aki az újabb kutatások szerint Báncsa István 

187

-
ténete (a 

188 

 Még 
 

186 Békesi, 
187 Bácsatyai Dániel:

 még -
gely: -

188 -

 
-

riájára (
-

Rech, Régis:
, letöltés 

 

Idézi 
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-
 

-

-

adni a Magyar Királyság viszonyairól, mint az országgal kapcsolatos ismereteket 
-

 munkájaként 
tartja számon a Descriptió

-
-

látogató deputáció és a Descriptio
-

-
ból Magyarországra érkezett Carobertó

-
ját,  és 

 Series episcoporum 

 Górka, 

Theiner -

Magyarország egyházi és politikai összeköttetései 
Fraknói,

Rácz György: Az Anjou-ház -

Rácz,
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-

-

 Descriptio
szerb szakirodalom datálása bizonyulna helyesnek, úgy egyáltalán nem kellene 

-

ténykedésével 200

Theiner  
 Theiner

 Életére l

 Theiner
Fraknói,  

 -
Pór Antal: Viszály a pécsi k adalék 

Fraknói,  Rácz,

-
-
-

Maléth Ágnes:
Maléth, 

200
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-

-

1.
elbeszélését 2. -
sa, majd 3.
szentjeineik és a dinasztia európai házassági kapcsolatainak a bemutatása köve-

201

Descriptio 
gestá

202

1. a Szent László-kori csoportját, illetve 2. a 
1.

gesta -

2. 

-
Theiner 

Fraknói,  

-

ának 
és 

Maléth,
Descriptio -

201
202 Deér, 

 Hóman, . 
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 majd Nagy 
-

tárgyalt Descriptio  Utóbbival kapcsolatban megjegyezhet-

a Descriptio 206

-
„(…) Macedonia, Achaja és Theasszalonika között él egy bizonyos na-

gyon nagy és elterjedt nép, akiket blazi-nak neveznek, és akik hajdanán a rómaiak 

207

„A pannonok pedig, akik akkoriban Pannoniában laktak, valamennyien a róma-

208 
A 

gesta
ebben a halmazban találjuk Anonymus gestá  

Descriptio rövid 

Thoroczkay,
 Deér, 

206
207 „

 
208 Egy Délkelet-Európát bemutató „
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1.
 2. -

210 valamint 3. az  anonymusi 
211 -

biekben csupán a 2.

-
-

da Sicambria
212 Abból, 

az a következtetés adódott, hogy a Descriptio -

-

-

-

 A 
-

 Kézai önálló alkotásaként kell 

210
211
212 Deér, 

 „(…) 

 Domanovszky, 
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216

 már valóban kivonatosan vett át egy korábbi 
217

218

állhatott a Descriptio 

gestájának vagy egy napja-
inkra elveszett, a huntörténetet még nem tartalmazó egyéb redakciónak (esetleg 

gestá  

-

-

Descriptio egyéb-
-

elemzés közelebb vihet minket annak a kérdésnek a megválaszolásához is, hogy 
-

Magyarországnak mondották, hanem Moesiának és Pannóniának. Moesiát 

 A szöveghely 

216 Horváth János, ifj.

217  
218  

 -
-
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gazdag
gestájában több 

220

221

222 Pannónia 
nevének a panis kiváló példáját 

Descriptió

 névmagyarázatokkal  („a világnak ezt a részét egy bizonyos 
Afrikának, aki a líbiai király leánya 

 

220
 Ano-

c.
221
222

-
Írott források az 1050–1116 

 

  Górka, O.: 



Tanulmányok

134 

226; „Ezt a tartományt pedig azért mondják Albániának, mert ennek 
227

is megemlékezik,228

nyomán

Liber de 
 rövid tájékoztatását tekintette kiindulópontjának,  

s ennek nyomán dolgozta ki saját interpretációját az elnevezés eredete 
 Moesia nevének a Descriptió

226

227

228 

 „

 
-

Descriptio 
  A 

(„Pannonia a 

 Vincentius Bellovacensis 

 A Descriptió

c.

megengedik, miszerint valóban létezett olyan középkori (magyar) hagyomány, amely a kenyér 
táp-
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hogy a magas gabonahozamú tartomány megnevezése a messis (aratás) 
Cereris 

talajú vidékként ábrázolt Pannónia esetében is a Moesia névetimológiájára 

2 „Ezért Szent Mártonról is, aki magyarországbéli volt, a legendája elején 
 

Márton savariai származását jelezve a Descriptio

tesz a Márton nevére

(vagyis a  

; „(…) a magyarok (…) csatát vívtak 

  

Hispalensis:
 ás

 középkori hagyományára l Tóth Endre: Szent Már-

mons sancti Martini megnevezését vizsgálta 

c. c.

c.), 
c.
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” 

gestá
 

és a Descriptio

Szkitia tartományából és óriási országából, amely a maeotisi mocsarakon 
túl van
magyarok keleti hazájaként,

részletesen kidolgozott csodaszarvas-monda  Kézai 
 Jól ismert, hogy a nép egykori 

 

 
Deér, 

 ás 

c.

 Sebestyén, Horváth,  
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Regino nyomán  Kézai 
pedig Iordanes Geticá  
A Descriptio
tájékozódhatottt arról az Európában jól ismert hagyományról, miszerint 

 is 

  

-
 római 

Historiae Philippicae

 Thoroczkay Gábor:
-

Hóman Bálint: 

Hóman,
 

-
 Bartholomeus Anglicus 

 

historialé
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fekszik (…)”

még ként emlegetett

ismert lehetett a Descriptio  

Székesfehérvár között fekszik, csatát vívtak az említett tíz királlyal és 

 Górka, majd Deér is  rámutatott arra, hogy 

 

Georgius

 Hóman,

Eckhardt Sándor: -
-

 
histoires); 

 ás 
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 Kun László udvari 

 A huntörténet Tárnokvölgye  és a 
holtak eltemetésének 260 

Descriptio  bár a 
 magyarországi 

a Kézainál olvasható história és a Descriptio közlése mögött egy helyi 

261 
262

Deér, 
   

 
 castra, reversi ad 

 

260
261 Stibrányi Máté: -

262 Eckhardt Sándor:

-
zsef:
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vagy a Magyar

az Európában megszokott hun

két népet azonosnak látszik tekinteni az a Bartoholomeus Anglicus is, 
 Descriptio 

enciklopédia arra vonatkozó közlését, hogy az ország a hunokról kapta 
 megnevezését,

8. „(…) Attilát, aki azon hét vezér közül, akik Szkitiából kijöttek, a 

 beszámoló Kézai 

Attilát,266 267

268 A 

-

 ás 

-

 ás  

266
267 c. Deér, 
268 ás  
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270

Descriptiónak a korai 

10. Descriptio megjegyzi, hogy „még nincs 

271 272 Riccardus  
és a Knauz-krónika családjához tartozó rövidebb szerkesztések,  és 

gestá 276 addig 
 a 

gesta 277 A 

270 Ezt jelzi Deér, 
271 ás „(…) 

272 
c.

 

  

 

276 Hóman, 
277 Csóka, 
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gestaszöveget 

278

kell ugyanakkor tartanunk, hogy a Descriptio kérdéses egysége 

végére érve a -
-

 -

-

nyomán alkothatta meg a tartomány nevének hamis etimológiáját (1.

4. -
-

2.

278 Gombos F. Albin: 
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-
-

volt (7. -
6.

hogy a névtelen 
-

kájába (5.
8.

-
lasztását beszéli el (9.

3. -

azonban találkozhatunk vele egyéb szövegekben (10.

Descriptio

-

-

-

Descriptio

-
mészeti viszonyaival, az ország egyházi és világi igazgatásával, az állam politi-
kai berendezkedésével, a magyar hadsereggel és a néppel kapcsolatos beszámoló 

-
-
-
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144 

lásba, amelyet azután a Descriptio 

-

-

gestá

azt, hogy a traktátusban egy napjainkra elveszett krónikaszöveg hagyománya ér-

-

Részösszegzés

ot, amely a kérdéses 
-

Anonymus 

-

a Historia Salonitana és a -
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-

-
-

 közé sorolt szö-

gestaszerkesztéseink 
egyike helyett sokkal inkább Anonymus tollán vagy valamely egyéb, napjainkra 

-
 és 

-
-

-
 párhuzamot mutató -

gesta „Ez a 
föld eleségben olyannyira gazdag, hogy úgy mondják, 

Thoroczkay Gá-
bor: -
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280 -

281

A -
-

-

-
gesta 

282

 gesta Magyaror-

-
-

-

280 

  La 

de Deuil) 

281
282  Pysiak, Jerzy:
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-

-

-
ben megbújva Magyarországra érkezett, az eseményeket szemtanúként bemutató 

-
sabb megjegyzései -

286

-

érinti 
c. Makk 

Ferenc: 

-

 Odo de Deogilo 

286 

 

-
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-

-
jegyzése ( ) ugyanakkor kétségtelen rokonságot látszik mu-

szókapcso-

-
-

Az Odónál olvasható közlés eredetével kapcsolatban a szakirodalom több le-

-
-

287

gestá
„A krónika közvetlen 

-

-
288 -

deire helyezett gesta

 Más véleményt 
-
-
-

287 Marczali, 
288 Hóman, 

 Csóka, 
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 -

Mindez elvezet minket annak problémaköréhez, hogy nyugati vagy éppen 
-
-

emlegetett De administrando imperio  A 
kompiláció Dalmáciáról szóló jai tárgyalják, hogy a Diocletianus által ró-

-

„Ezeknek a rómaiaknak a fennhatósága egészen a 

 Horváth János, ifj.:
Horváth,

 
 Geschichte -

 Horváth, 
Bollók Ádám: A De administrando imperio 

és keletkezésének kora az újabb 
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-
tak ott, akiket avaroknak is hívtak. (…) Minthogy a rómaiak ezeket az avarokat 

„Nos hát 

dalmáciaiak, akik évente elmentek oda, gyakran látták a folyón túl a barmokat és 
 Azzal kapcsolatban, hogy hogyan érkezhetett Magyarországra 

-

gestá -

-

nem a De administrando imperio -

terményben és állatállományban gazdag Pannónia vonatkozó hagyomány, amely 
 

-

 

 Macartney, 
 
 

-
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-

-
-
-

 Az itt 

-

-

 Ezt 
-

 Veszprémy 

 Horváth,
 
  
 Horváth,
 Rimócziné Hamar Márta – Rimóczi Gábor: -

Rimócziné Hamar Márta: Szemek, mint két ra-

-

spatione szó helyett a pastione -

piscatione szóból torzult a spatione 
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a 
 a -

-

-
-
-

jai, sem pe-
dig a Konsztantinosz Mannasszész tollából származó beszámoló esetében nem 

-

-
-

zonyulhat elgondolkodtatónak, amely a dalmáciai városok polgárainak a Dunán-
ból kölcsönzött 

-

-

-
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Bizáncban

 rota nem egyéb, mint Se-

-
solo laeta) 

táj az állatállományt is élelemmel látja el (
szó jelentkezését a kora középkori 

ban 

Eymologiae a Pan-

messis) szóból eredezteti, és úgy tartja, hogy a 
régiek Ceres magtáraként (  Nem tartom kizárt-
nak, hogy a  vagy a  szókapcsolatok az 
Izidornál a határos provinciával kapcsolatban olvasható hagyomány analógiájára 

-

 -
Thoroczkay 

Gábor: 

 
 
 -

 207
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-

-
-

-

Elemzésem végére hagytam annak a kérdésnek a latolgatását, hogy va-
jon mennyiben jelent megoldást a szókapcsolat eredetének problémájára a 

a)

hagyományát, valamint b)

1.

-
 Ekkor Spalatói Tamás, a  és a 

-

2. A 

-

 Erre gyanakszik  
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-

-

-

-
gestából látszik kölcsönözni a 

-
tes jelentésének közvetett ismeretében   

-

-

ból 

(
is olvasható, arra látszik mutatni, hogy a relatio
Bendefy László:

Szovák 
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gesta  

gesta 
-

gesta -

-
Magna 

ról szóló relatio -

Orientalis -

-

a 

 -
-

annales -

a magyar króni Bácsatyai Dá-
niel: 

-
-
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THOROCZKAY GÁBOR

 
 

*

1 el-
-

2 Eddig általam

-

1 Thoroczkay Gábor:

-

-

-

eleji káptalani levéltárosé, Desics Ignácé (

-
Sill Ferenc:

-
Sill

Sill Aba Ferenc: -
-
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-

A vasvári prépostság eredete a homályba vész, ami bizonyos vele kapcso-
-

esetében) vagy a királyi család egyik tagja volt (mint például Dömös, Titel vagy 

a magisztrális egyházak alább tárgyalandó problematikáján, valamint az intéz-

dicta 
 

t Szent István-korinak 
tartja,6

-

 
Zágorh

Zágorhidi Czigány Balázs:
Zágorhidi Czigány

 Horváth Terézia: Ki, mikor, 

-

örgy: István király 
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7 Ez a hipotézis 
-

8

káptalani templomnak helyet adó Szent Mihály-dombon keresi, -
-

10

11 
-

7 
Zsoldos Attila: Ma-

Zsoldos
8 Sill Ferenc:

Zágorhidi Czigány
Dénes József:

2

10 -

-

 A vasvári 

11 -
Németh Péter: Civitas 

(korai) várkápolnáknak tekintették (
-

várbeli templomok esperesi egyház mivolta mellett (Wolf Mária: -

-
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12 A 
általunk 

-

alapjain jött létre a társaskáptalan (mint az még
 A káptalan azért 

-

 

-

közepén magához ragadta az 
-

kesegyházi káptalanban éltek, és korábbi igazgatási központjuk pusztulása nem 

-

12

 Sill,  Thoroczkay 
Gábor: -

 Haris Andrea:

Timár Péter: Magyarország 
-

Timár
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esetére védelmet a vasvári egyháznak (ezzel a király Pat korábbi nádort és mo-

uralkodó egyben a vasvári vár várnépeihez -
tott a prépostság hospes

16

-

17

18 Érdekes módon a gazdag hiteleshelyi te-

) a kora 

-

megszervezték a lector 20

-

Sill

16

-

17

18

20  A 
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-
21 Egy, a mondott év december 

ölte -

22

kérte meg Bonaventura beiktatására, azonban Péter zágrábi kanonok ekkor birto-

-
gi oklevelekben prépostként,

21

Fedeles Tamás: Az Apostoli Kamara kialakulása, 

Lindeck-Pozza:
Lindeck-Pozza

22 Zsoldos, 
-

 még a kor 

Jenei Ferenc:

 Lindeck-Pozza

Lindeck-Pozza



Thoroczkay Gábor Prépostság a nyugati határszélen…

  163

a prépostság kormányzója ,26

27 -

 közötti összegre 28 Egyébként az egyház pápai 

Bonaventura prépostsága alatt egy dignitas

 
Bonaventura hosszú prépostsága 

-

egyhangúlag

-

-

ecclesia de Castroferreo … collegiata 

26
27
28

 -

 
 Alter ego domini 
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olvashatunk róla,  váradi 

 nádor

-
taiért  anyagi jel-

 A vasvári prépostság Albert 

-
 

 idején András 

öljáró ( ) választásának jogát biz-

-
kor adandó kötelezettséget rótt ki rájuk, és végrendelkezési és temetkezési jogai-

ként (Zsoldos

 Zsoldos

 -

-

-

-
 

 Középkori oklevelek Vas 



Thoroczkay Gábor Prépostság a nyugati határszélen…

  165

 Ez utóbbi adat a prelátus bizonyos súlyát 

magister 

camerájá-
-

-

-
-
-

nok lett, miként azt egy közel három évtizede megjelent jeles mikrotörténelmi-
 Bors mester harmadik utóda, Tamás mester 

(  Ez az latin szertartású egyházmegyék 
 is mutatja a prépostság és 

 Bertalan 
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alatt a káptalanban már szokványossá vált karbeli papok, illetve klerikusok 

 

-
on 

-

-

 már -
-
-

uraságú monostoroknál is kimutatható volt ez a juttatás, a társaskáptalanoknál 

alább újból

-
-

kat és magiszteri jogokat (

-

Thoroczkay 
Gábor: A középkori magyar egyház intézménytörténetének egyes kérdései az elmúlt évtize-

-
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-

(Perbese) egyháza, Polány (ma Sorokpolány) Szent Vencel-, Unyom (ma Kis- és 

és Szentlénárd (ma Szentléránt) egyház -
-

-
újlak) Szent Péter-, Csehi (ma Csehimindszent) Mindenszentek- és Széplak (ma 

 

 Kálmán 

-
ját székeskáptalanját a vasvári egyháznak járó tized- vagy magisztrális-negye-
dek (

-

 Bár mesterek (magisterek) más magyarországi 
-

Timár

Rácz György: A magyarországi káptalanok és monostorok magisztrátus-joga a 
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A magiszteri jövedelmek megvitatása szépen átvezet a vasvári egyház 12

-
Sár 

 több lépésben kiszakadt 

két malom; 2) északra, a Rábán túl, a Gyöngyös patak mentén olyan prédiumok, 

-

 
-

toktömböt b

Mochia (Mocsa) ispán, jogállását tekintve várjobbágy
egyháznak, és ezek az adománybirtokok

 jól dokumentált  1272-ben a Lendva-hegy nyugati oldalán sze-

 a szó szoros értelmében minta
 Zágorhidi Czigány Balázs: Régészeti és 

 

Zsoldos Attila -
-

Dreska Gábor:
Dreska G.:
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-

60 Néhány 

61 Ilmic tulajdonlásával kapcsolatban az általam tárgyalt korszakban 
 a 

prépostság és  között 62 
-

ta Szergény (ma Agyagosszergény) és Szilvágy (ma Vasszilvágy) birtokokat is 

 
ák a szintén vasi Sár birtokot 

 A Sár menti Pizdalaka (ma Döröske határában) birtok pedig a 

66

 a káptalan 

60

61

Scheiber Sándor:

62

66
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67

egy 68 

és újkori -
 a mai köz-

 nem is törekszem 

rendelkezésre áll a hiteleshelyi tevékenységgel kapcsolatos szakirodalom, annak 

-
 

-
-

é -

-

-

67

68
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-
-
-

-

számára tartós lemaradást okozott a jórészt király vagy királyi családtag által ala-

 társaskáptalanoknál 

70 Sill Ferenc (Aba): -
újkori súlypontú 

tanulmány); -
-

Almási Tibor: A vasvári káptalan 

 A vasvári 
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CSIBA BALÁZS

1 

-
2

-
rójelben három hármaspont (
v. s. = vestra serenitas

-

 Véleményem szerint ezeket akkor lenne érdemes leközölni, ha a tar-

 Mivel jól 

-

1 

2 
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Rövidítésjegyzék

C. Tóth C. Tóth Norbert:

-
-

DF Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 

DL Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 

Az Eszterházy család és oldalágainak leirásához 

MS Magyar Sion

SNA
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Oklevelek

112.

146[9]. (május 12. után)
-

nak és esperesnek, hogy szólítsa fel a felsorolt olgyai nemeseket Borsai György 
felesé

×
 a  

spiritualibus et causarum auditor generalis honorabili viro, domino Paulo, 

de Borsa, de generacione condam Pauli Chwna de Ogya procreata, quod licet 
nuper, videlicet duodecima die mensis Maii, pro suis iuribus et precipue quarta 
puellari sibi de medio nobilium, videlicet Iacobi, Martini, Mathie et Michaelis 

iurium et persolucionum eorundem iurium usque ad quindecimum diem per nos 

contumacib cdictorum 
quindecimc

humiliter requisiti, ut de remedio iuris optimo, de et super promissa solucione 
d providere 

ipsosque ammoneatis, quatenus abhinc usque ad octavum diem de predictis iuribus 
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a Olvashatatlan névalak. b Szövegben   dictum quindecimum-ot írt, majd 
 quindecim-re javította, meghagyva a dictum alakot. d Tévesen 

C. Tóth
115.

113.

1469. május 16., Pozsony

Csúnya Pál leszármazottjának, ezért a felsorolt olgyai nemesek kötelesek neki 

jegyajándéka ügyében.

×  

viris, dominis nostris assessoribus in sede iudiciaria Posoniensi more solito pro 
tribunali consedissemus et causas coram nobis causancium iudicantibus decima 

personaliter comparuit nostram iudiciariam accedens presenciam tamquam actor 

a Paulus, 
plebanus de Magyar cum procuratoriis litteris honorabilis capituli ecclesie 

verba proponens, quod quia domina Sophia, avia dicti Thome quartam puellarem, 

de porcionibus universis possessionariis condam nobilis et egregii Pauli Chwna 

Thomam tamquam in verum et legitimum successorem sunt devolute, res et 
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bona cum dicta condam domina Elena, matre scilicet domine Sophie, tempore 

thogas de pernisio, duo galleria perlis et gemmis consuta, camisias plures de 

b 

causam attracti solvere recusarunt in dispendium salutis animarum suarum et dicti 

in causam attractos compelli ad solucionem quarte puellaris avie sue, domine 

c

decernentes commiseramus, ut prenominatus nobilis Thomas litteratus accionem 

gabant prenominatum Thomam non esse de progenie seu de linia ante dicte do-

seu probaciones, que nichil valebant, et sic ambabus partibus amplectantibus et 
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petentibus concludi in causad

canonicus et vicarius ut supra, et cum nos in causa et causis in eisdem per diversos 
actus processionales primum per citaciones et demum per relaciones discretorum 

ruminaciones et per nostros assessores hincinde magnas revoluciones compertum 
elibello suoe

nos admittendum

 
na de Ogya, de quibus quasi ipsi omnes testes concordant, pro eo Christi nomine 

 

g 

 et tenore 
presencium condempnamus 

notarius in premissis

a  plebanus áthúzva b Az írnok a tárgyak felsorolásánál keveri a nyelvtani eseteket. c Bizonyára 
audito helyett. d  et áthúzva Tévesen  Tévesen g  Pauli áthúzva
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114.

1469. június 16., Pozsony

és Pál szentpéteri plébánosnak, hogy Borsai György feleségét, Margitot és Szer-

×  (Olgyay 
Kiadása:

honorabilibus et discretis viris, dominis utroque Paulo, videlicet archidiacono de 

 
has veluti actores ab una, parte vero ab alteraa

Mathiam, Martinum et Iacobumb, nobiles de Ogya veluti in causam attractos 

c usque 
d <est>, iudicando invenissemus, quomodo 

e 
impensa, et quod solummodo de quartalicio ipsis solvere debuissent, propter 
cuius, scilicet quartalicii non solucionem eciam contra ipsos in causam attractos 

quod si se minus iuste gravatos
dies coram nobis comparere debuissent allegaturi causam, cur ad premissa 

nostra in causa premissa vobis per nos attributa in virtute sancte obediencie et 

presentibus vos insolidum ac insimul causa in eadem ingerentes valorem quarte 

actrici adiudicetis, non tamen secundum estimacionem propriam actorum, sed 

atque pronuncietis semota appellacione ampliori ad nos aliquali; cetera suppleat 
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millesimo quadringentesimo LXo

a  et áthúzva b  d áthúzva c  s áthúzva d Szövegben e  inv áthúzva
 Tévesen

115.

1469. december 18., (Nagy)magyar
 János pozsonyi 

kano
Lászlót és Borsai György feleségét, Margitot a felsorolt olgyai nemesek ellen.

×
est 19 die mensis Decembris.

a

gracioso relatoria peremptorialis.
Kiadása: 1. 2. Eszterházy 

p(aternitatis), scilicet citatoriales et peremptorias sumpmo cum honore recepisse 

apostoli1

ad instanciam nobilium virorum, Michaelis, Mathei, Martini et Iacobi de Ogya 
b 

Beati Thome apostoli2

dominam Margaretham, quod si ipsi in dicto termino citacionis comparuerint 
sive non, tunc ulterius hic in partibus non citabuntur, sed v(estra) v(enerabilitas) 

v(enerabilitas)} ad ulteriora procedet cuiusvis partis absencia vel contumacia non 
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Paulus de Madyar et alter 
Paulus de Sancto Petro, ecclesiarum parochialium plebani, oraciones pro 

a Szövegben b Szövegben

1 2

116.

1472. április 11.

-
letik a két néhai Olgyay Csúnya Pál birtokaiból járó hozomány, nászajándék és 
leánynegyed ügyében.

×  (Esterházy 
Másolata: 1-2.  

gravamina super se accepit, necnon Petrus Kraws de Posonio, procurator et 

Ladislaum Zerhas et Petrum Kraws procuratorem vive vocis oraculo sponte et 
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-

-

predicte utreque omnes litteras ipsorum causidicas et litteralia instrumenta 

cassas commisissent et omnino viribus carituras atque producentibus nocituras, 
imo commiserunt coram nobis harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
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117.

1477. június 9.

Olgyay Mátyással és felsorolt társaival néhai Olgyay Csúnya András 60 holdnyi 
földjével és egyéb ügyekkel kapcsolatban.

×  

condam Pauli dicti Chuna de Ogya, inter possessiones videlicet eandem Ogya et 
Beczhaza intra metas eiusdem possessionis Ogya in uno loco adiacencium, que 
dictus condam Paulus Chwna, avus dicti Blasii de Chenkezethy condam Petro 

Mathie, nobiles de Ogya predicta eorundemque heredes et posteritates universos 

possidenda, remittendo litteras eciam causidicas quaslibet et litteralia instrumenta 

endo vigore et 
testimonio presencium mediante
Beati Barnabe apostoli anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
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118.

1479. november 5., Buda

 Átírása  120. 

 
thon de Kysmagyar et nobilis domine Elene, consortis eiusdem, quomodo certe 

1, 
necnon et alie nostre donacionales2  Ogya vocate et aliorum 

a

precipiendo mandamus, quatenus receptis presentibus paria prescriptarum 

a  vagy hasonló tartalmú rész hiányzik. 

1  68. sz. Az oklevél kiadója Pozsony megye. 2  74. sz.

119.

1479. november 18., Buda
-

berét, akinek jelenlétében az egyik királyi ember vizsgálja ki Egyházasmagyari 

 Átírása  121. 



Csiba Balázs Az Olgyay család levéltárának oklevelei 

  185

1 iidem Urbanus et Michael prescriptam 
terram Parnych per nostrum et capituli ecclesie Posoniensis homines sibi ipsis 

et statucioni contradiccionis velamine obviaverit prelibatique Urbanus et Mi-

sue in curiam nostram regiam, nostram scilicet personalem in presenciam evocari 

occupassent occupatamque conservarent et tenerent eciam de presenti potencia 

1 

120.

1480. január 17.

 ×
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Nos, capitulum ecclesie Posoniensis memorie commendamus tenore presencium 

 sigillo 
suo consignatas nobis preceptorie loquentes super renovacione et transscripcione 
quarundam aliarum litterarum, unius videlicet olim egregii magistri Nicolai 
Ostrozky, vicecomitis et iudicum nobilium comitatus Posoniensis statutorie 
duobus sigillis, uno integro et alio propter incautam conservacionem et vetustatem 

sericea rubei coloris pendenti clare apparenti roborate, simulcum pretactis litteris 

paria et tenores earundem presentibus litteris nostris inseri et inscribi ac transsumi 

domini nostri regis nos omni cum reverencia pariter et obediencia recepimus in 
118. sz.) -

nor itaque littere predicti olim magistri Nicolai Ostrozky, vicecomitis et iudicum 

15-i oklevele (ld. 68. sz.). 
74. sz.). 

dicte domine consortis sue personis nobis porrectis peticionibus causa communis 

carentes de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali presentibus 

abbatis anno Domini Mo CCCLXXXmo
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121.

1480.
-
-

kanonokot, akik kivizsgálták a parancslevélbe foglalt panaszt, amelyet igaznak 
találtak. 

× Personali presencie domini 
),

1479. nov. 18-i parancslevele (ld. 119. sz.)

de dicta Eghazasmagyar nostrum hominem, videlicet venerabilem dominum 
Iohannem, lectorem eiusdem ecclesie nostre, socium et concanonicum nostrum ad 

-
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122.

1481. január 21.
-
-

podás születik peres ügyeikkel kapcsolatban.

×

Nos, capitulum ecclesie Posoniensis memorie commendamus, quod nobiles And-

sorore videlicet condam Nicolai Boryw predicti et condam Iohannis similiter 
Boryw de dicta Bahon alias de Ebedecz progenitus, necnon Ladislaus de Spaczya, 

Bahon nomine et in persona eiusdem puelle Katherine onera similiter dictus 
Gregorius et ipse Ladislaus et quelibet gravamina eiusdem puelle Katherine et 

octo arbitris et compositoribus spiritualibus atque secularibus, videlicet discretis 
viris, dominis Emerico plebano et vicearchidiacono de Ilka, Anthonio rectore 
capelle Sancte Trinitatis in Sancto Georgio et capelle Sancti Martini in Dalyan et 
Gallo prebendario in Sempcz presbiteris, necnon nobilibus Stephano Bessenew 
de Galantha, Paulo Misse -

et parili voluntate ad id electis, in quos dicte ambe partes compromisissent, per 
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eiusdem condam Nicolai Boryw, domini scilicet et mariti sui tam hereditariis, 

 
ti condam Mathie legitime devolutorum, necnon quarundam litterarum et 

1

-

-

nominibus et in personis ac sub oneribus prenotatis de et super omnibus predictis 
supra dicte condam domine Elene, relicte dicti condam Nicolai Boryw, iuribus 

posteritates universos et e converso supra dictus Gregorius de et super restitucione 
pretactarum litterarum et litteralium instrumentorum sibi et dicte puelle Katherine 
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quadringentesimo octogesimoa

a Szövegben

1 

123.

1481. június 28., Buda
-

les emberét, akinek jelenlétében az egyik királyi ember iktassa be Tonkházi 

egyházasmagyari birtokrészein található királyi jog birtokába, az esetleges el-
lentmondókat pedig idézze a király személyes jelenléte elé.

×
), hiteleshelyi 

124.  
 Másolata:  

nostrorum, Valentini de Thankhaza, provisoris curie castri nostri Budensis ac 

totalis et omnis iuris nostri regii, si quod in porcionibus possessionariis condam 

a maiestatem, ipsos 

aut Benedictus de Chenke, vel Michael de Peel, aliis absentibus homo noster 

habitarum, necnon tocius iuris nostri regii in eisdem porcionibus possessionariis 

eiusdem inibi legitime convocatis et presentibus accedendo introducat memoratos 
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eiusdem iuris nostri regii statuatque idem eisdem simulcum cunctis suis utilitatibus 
et pertinenciis quibuslibet premisse nostre donacionis titulo ipsis incumbenti 

personalem in presenciam racionem contradiccionis ipsorum reddituros; et post 

statucioni intererunt, nominibus terminoque assignato eidem nostre personali 

a Tévesen

124.

[1481.] (augusztus 15.–október 6.)

-

vezetni Tonkházi Bálintot és testvéreit néhai Olgyay Helmes Zsigmond olgyai és 
egyházasmagyari birtokrészein található királyi jogokba, ám ennek Olgyay Cse-

 Tartalmi átírása: 123.  

1; 
homo regius Benedictus de Chenke, capituli Michael de Kwrmend canonicus; 
vicinii et commetanei Nicolaus Terek et Michael Therek et dominus Stephanus 

1 
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125.

1482. szeptember 8., Hainburg alatt ostromtáborban

emberét, akinek jelenlétében az egyik királyi ember iktassa be Tonkházi Bálint 

be, birtokrészeibe, az esetleges ellentmondókat pedig idézze a király személyes 
jelenléte elé.

tírása:    126. Kiadása: 

provisoris curie castri nostri Budensis per eum primo sacre dicti regni nostri 

-

possessionariorum vicinis et commetaneis earundem inibi legitime convocatis et 
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earundem ipsorumque statuatque easdem et eadem eidem premisse nostre 

personalem in presenciam ad terminum competentem racionem contradiccionis 
eorum reddituros; et post hec huiusmodi introduccionis et statucionis seriem cum 

-

126.

1482. szeptember 15.

kiküldte Garsi János kanonokot, akinek jelenlétében Jányoki Pénzes Péter királyi 

-

× Personali presencie regie 

contradiccionis et evocacionis par.

domino nostro naturali capitulum ecclesie Posoniensis oraciones in Domino 

parancslevele (ld. 125. sz.)

de Ianyk, homine scilicet vestro regio nostrum hominem, videlicet honorabilem 
virum, magistrum Iohannem Go  socium et concanonicum nostrum ad 
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Beate Marie virginis1

-

orreoa

et eius heredibus ac posteritatibus universis premisse vestre donacionis titulo 
perpetuo possidendas, ubi Martinus de dicta Ogya, pater predictorum Nicolai et 

premissis introduccioni et statucioni contradiccionis velamine obviasset dictusque 

-

a Olvasd

1 

127.

1483. április 6., Buda

-

néhai Olgyay Helmes Zsigmond olgyai és egyházasmagyari birtokrészein talál-
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ható királyi jogokba, az esetleges ellentmondókat pedig idézze a király személyes 
jelenléte elé.

 ×

 — Átírása (Á): 
  128. 

a castri nostri Budensis ac 

modis et racionibus concerneretb

regia donacione1

et Eghazasmagyar consequenterque porcionum possessionariarum dicti condam 

commetaneis earundem inibi universis convocatis et presentibus accedendo 
introducat memoratos Valentinum de Thankhaza et Abraham in dominium 
eiusdem iuris nostri regii statuatque idem eisdem premisse nostre donacionis titulo 

competentem nostram personalem in presenciam racionem contradiccionis 
eorum reddituros; et post hec huiusmodi introduccionis et statucionis seriem cum 

qui premisse statucioni intererunt, nominibus terminoque assignato eidem nostre 

anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimoc

a  nostre áthúzva b Tévesen c Szövegben
 
1 125. sz
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128.

1483. április 16.

-
rályi ember elvégezte a parancslevélbe foglalt iktatást, ám ennek Olgyay Csege 

 × Personali presencie regie 

),  DL 
 Másolata:  Tartalmi átírása: A parancs-

127.
1

 

dea b

domino nostro naturali capitulum ecclesie Posoniensis oraciones in Domino 

introductorias et statutorias nobis preceptorie loquentes summa cum reverencia 
-

rancslevele (ld. 127. sz.)

de Chenke, homine scilicet vestro regio nostrum hominem, videlicet honorabilem 
virum, dominum Michaelem de Kwrmend, socium et concanonicum nostrum ad 

1
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Magno de Naghmagyar aliisque vicinis et commetaneis earundem inibi universis 

Thankhaza in dominium eiusdem iuris vestri regii statuissetque idem eisdem 
premisse vestre regie donacionis titulo ipsis incumbenti perpetuo possidendum, 

prenotatis et predictus homo vester regius presente dicto nostro testimonio 
evocasset eundem Iacobum Chege de Ogya de porcionibus eius possessionariis in 
eadem habitis contra annotatos Valentinum et Abraham de Thankhaza ad octavas 

statucionis, contradiccionis et evocacionis premissarum anno Domini superius 

Pro a(ctore)  Solvit 5c.

a  eadem áthúzva b  Urbanus Zomyo de Urbanus Zomyo áthúzva c Bizonytalan olvasat.

1 

129.

1488. május 29., Buda

-
állapodás születik néhai Olgyay Helmes Zsigmond olgyai és egyházasmagyari, 

zajló perben.

tírása: 1.
2. 134.

 136. 3.
Másolata: Ki-

adása:
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a

Dankhaza similiter cum procuratoriis litteris dicti capituli ecclesieb Posoniensis 

c 
d vocatis earundemquee 

ssione Ogya situatas pro eo, ut iidem

1 
-

earundem porcionum possessionariarum contra se in curiam nostram regiam in 

diuturnis liciumg h

i 

parochialis ecclesie Sancte Crucis de eadem Eghazasmagyari

in qua nunc idem Thomas de Theyed resideret, cum decem et octo iugeribus 

annuissent et consensissent, e converso vero ante latus Thomas de Theyed in 
persona ipsius Abrahe de Dankhaza virtute procuratoria prenotataj

recompensam et retribucionem premissas universas lites et causas per eundem 

-
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tini ac alios predictos motas et suscitatas omnino deposuisset condescendique 

possessionibus Ogya et Eghazasmagyari

k

l ipsosque et 
m et per omnia absolutos reddidisset 

et commisisset, preterea universas et quaslibet litteras causales et donacionales, 

ac aliis prescriptis in specie non redderet vel reddere non posset, cassas, vanas, 

reliquissetl

j 
dedit, annuit et consensit, prelibatus siquidem Thomas de Theyed in persona 

reliquitn ac reddidit etb commisit coram nobis; hoc adiecto, quod si temporum 

Eghazasmagyari

 

o 

 

-

p virtute ipsorum 
procuratoria prenarrata spontaneaq -
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 Coram magistro Iohanne de Thwrocz

a Á2-ben nincs b Á1-ben nincs  c Á1-ben  d Á1-ben Eghhazasmagyar, Á2-ben
e Á1-ben  Á1-ben g Á2-ben h Tévesen i Á1-ben és Á2-ben 

j Á2-ben k Á1-ben l Tévesen relinquisset, Á2-ben helyesen. m Á1-ben 
et is. n Tévesen relinquit, Á2-ben  o Á2-ben p Á1-ben q Á2-ben

1 125. sz

130.

1496. május 17.
és társai 

kért kivizsgálást.

 ×
 

Nos, Petrus Pogan comes et iudices nobilium comitatus Posoniensis damus pro 

1

domino nostro regi observandam requisitos habuisset, item Andreas Vizkezy de 
Borsa, Paulus Vizkezy, Gregorius Zwlle de Magiar, Benedictus Chenkey, Mi-

a taliter 

b
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c

d, sed se ipsas 
in vinculoe

a 
szabatos. b Így, talán helyett. c Tévesen d Tévesen e Tévesen

1 

131.

1496.

emberét, akinek jelenlétében az egyik királyi ember iktassa be Antal nyitrai püs-
pököt a felsorolt olgyai nemesek birtokrészeibe.

 Átírása:  ×

 
delis noster, reverendus in Christo pater, dominus Anthonius, episcopusa ecclesie 

 

b in Posoniensi, quam eciam 

-
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-
 

a  Nit áthúzva  b  Nit áthúzva

-

132.

150[3]. december 2., Buda

 Átírása    133.
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giosarum dominarum sanctimonialium claustri Beate Marie virginis Veteris 
Budensis
Stephanus Magyary, Augustinus similiter Magyary, necnon Georgius Elyes in 

ipsarum deputatis 

nobiles prediales, nescitur, quibus respectibus, a certis iam temporibus retroactis 

dominaruma

iuris sine omni occupasset occupatumque teneret et conservaret eciam de presenti 

Andreas Chorba de Magyar, aut Paulus similiter Chorba de eadem Magyar, sive 
Benedictus de Chenke, aliis absentibus homo noster scita prius premissorum 

in curiam nostram regiam, nostram scilicet personalem in presenciam racionem 

obstante insinuando ibidem eisdem, ut sive ipsi in eisdem octavis coram dicta 
nostra personali presencia compareant sive non, eadem ad partis comparentis 
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huiusmodi inquisicionis, evocacionis et insinuacionis seriem cum evocatorum et 
insinuatorum nominibus octavas ad predictas eidem nostre personali presencie 

a Javítva possessionariisról

132.

1504. február 4.

királyi ember kivizsgálta a parancslevélbe foglalt panaszt, és az abban feltün-

király személyes jelenléte elé.

 × Personali presencie regie maiestatis pro 

), kancelláriai jegyzet 
(Lecta),  

sis contra nobiles 

-
rancslevele (ld. 132. sz.)

 

Nicolaum de Zechen, socium et concanonicum nostrum ad premissa suo modo 
-

1 in comitatu Posoniensi 
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oculto de premissis diligenter inquirendo omnia premissa et quevis premissorum 

dictus homo v(estre) s(erenitatis) ipso nostro testimonio presente eo die memoratos 
Stephanum Magyary, Augustinum similiter Magyary ac alios prescriptos dempto 

porcionibus ipsorum possessionariis pretitulatis v(estre) s(erenitatis) personalem 

sive ipsi octavis in predictis coram dicta personali presencia eiusdem v(estre) 

in premissis, quod dictaverit equitas iuris; seriem itaque huiusmodi inquisicionis, 
evocacionis et insinuacionis cum evocatorum et insinuatorum nominibus octavas 
ad predictasa

a Tévesen

1 

134.

1504. november 14., Buda

örökjogon Olgyay Csege Mátyásnak egy egyházasmagyari kúriát a hozzá tartozó 
18 holdnyi földdel.

 Átírása    136. Emlí-
tése:   137. 

Amicis suis reverendis, capitulo ecclesie Posoniensis comes Petrus, comes de 
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contradictoriam inhibicionem statucionis totalium possessionum nobilis condam 
Abrahe de Thankhaza Thankhaza predictea ac Loocz vocatarum, necnon predii 
Salamon vocitati, item totalium porcionum possessionariarum eiusdem in 
possessionibus Belwatha, Gomba, Madaraz, Bwsthelek alio nomine Kysianok et 

regie donacionis titulo concernencium iidem dominus Georgius episcopus et 

b in causam et ab eisdem octavis causa parcium predicta 
partes inter easdem seriebus litterarum nostrarum prorogatoriarum ventilando 

 de Borsa cum nostris 

Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto transacto preteritum ad 

1

episcopo et Andree Chorba pertinere debere volens declarare easdem litteras 
ipsius domini nostri regis donacionales nostrum iudiciarium producere curaverit 

dictorum actorum in personis eorundem causam premissam quantum ad ius 
regium in possessionibus Gomba et Bwsthelek predictis per eosdem actores modo 
preallegato impetratum
premisse contradictorie inhibicionis assignari postulavit per in causam attractos 
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pro parte et in persona prenominati Mathie Chege de Ogya quasdam litteras 

-
vele (ld. 129. sz.)

cause ante latas possessiones Thankhaza et Loocz ac predium Salamon, necnon 

possessionarias in dictis possessionibus Madaraz et Eghazasmagyar habitas dempta 
tantummodo pretacta curia iobagionali in eadem possessione Eghzasmagyarc 
inter curiam nobilitarem Gregorii Magyar dicti ac curiam iobagionalem 
parochialis ecclesie Sancte Crucis de eadem Eghazasmagyar adiacente, iuri regio 

possessiones Gomba et Bwsthelek alio nomine Kysianok simulcum prenotatis 

adiacentibus memoratis dominabus, Veronice, relicte ipsius condam Abrahe, 
-

iobagionalem in prenotata possessione Egghazasmagyar inter curiam nobilitarem 
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Thanhazyc sub preinserta condicione datam et collatam unacum prescriptis 

 

 

quingentesimo quartod

a Tévesen b Tévesen c Így! d Az írnok által javítva septimoról

1 Ld Eszterházy oklt. 111–112. p. (83. sz.).

135.

1507. augusztus 24., Buda
Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró kéri Pozsony megye hatóságát, hogy egy 

nemesi telket. Ha ezt nem tenné meg, idézzék a király jelenléte elé. 

 ×
jegyzet (Lecta  
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Chege de eadem Ogya et Mathei consimiliter de eadem, quomodo ipsi de et super illa 
pecuniarum sumpma, pro qua alias quedam sessio seu curia nobilitaris eorundem 

 curiam nobilitarem eorum 
ad se redimere prompti essent et parati vellentque iure admittente et lege regni 

Thomam de Theyed accedendo ammoneat eundem dicatque et committat eidem 

tollere et levare eandemque sessionem seu curiam nobilitarem eisdem remittere 

predictis ad unum certum et brevem terminum vestri in presenciam convocatis 

a

scilicet domini nostri regis in presenciam ad terminum per litteras vestras eisdem 

-

a 

136.

1507. november 14., Buda
-

 nádori ember hajtsa végre 
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a Szentgyörgyi Péter országbíró 1504. november 14-i parancslevelében foglalta-
kat, majd a káptalan tegyen jelentést.

 

), kancelláriai jegyzet (

 
Említése: 1.  137. 2.

139.

1 unacum nonnullis 
dominis prelatis, baronibus magistrisque prothonothariis et regni nobilibus, sedis 
scilicet nostre iudiciarie iuratis coassessoribus in eadem sede nostra iudiciaria 
sedentibus nobilis Mathias Chege de Ogya nostram personaliter veniendo in 

de Sancto Georgio et de Bozyn, iudicis curie regie, necnon waywuode Transsilvani 

nov. 14-i parancslevele (ld. 136. sz.)
Mathias Chege allegavit eo modo, quomodo ipse certis et admodum arduis suis 
negociis prepeditus prescriptas litteras annotati domini comitis Petri adiudicatorias 

a, ob hoc, si iuri consonaret 

eo vestram amiciciam presentibus petimus diligenter, quatenus vestrum mittatis 

Andreas Kakas de Kakashaza, aut Gervasius de Naghabon, sin Valentinus Sandor 
de Kysmagyar, seu Blasius litteratus de Gerchyka, aliis absentibus homo noster 

comitis Petri adiudicatorias quoad omnes earundem continencias, clausulas et 
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a Tévesen

1 

137.

1507. december 17.
 nádornak, hogy parancslevele 

-

 × Domino palatino pro nobili Mathia Chege 

), zárópecsét 
 Említése: 139.

honorando capitulum ecclesie Posoniensis amicicie et honoris continuum 

Georgio et de Bozyn, iudicis curie regie, necnon wayvode Transsilvani et 

super quadam possessionariab

1 in se insertive continentes, pro parte nobilis Mathie Chege de 

nobisque amicabiliter loquentes et directas2 sumpma cum honore recepisse, 
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id specialiter transmisso nostrum hominem, videlicet honorabilem magistrum 
Benedictum de Komyathy, socium et concanonicum nostrum ad ea, que in 

-

 

consequenterque curie iobagionalis in eadem habite ac decem et octo iugerum 

et denotatorum vicinis et commetaneis eiusdem, videlicet nobilibus Benedicto de 

Benedicti de eadem Chenke, necnon Mathia Fabyan de Kysmagyar, Ambrosio 

Nagh et Matheo Beely de predicta Eghhazasmagyar inibi legitime convocatis et 

testimonio presente restatuisset eandem curiam iobagionalem ac decem et octo 
iugera terrarum arabilium simulcum cunctis eiusdem et eorundem utilitatibus et 

Petri deliberacione incumbenti perpetuo possidendam contradiccione reverendi 

demptis dictis curia iobagionali ac decem et octo iugeribus terrarum modo pretacto 

peracto post idem prandium nobilis Georgius Illyes de Illyeshaza in predicta curia 
iobagionali hospicium habens ipsos vestrum et nostrum homines bis post sese 

quidem vester et noster homines vocati ad primam vocacionem ire rennuentes, 
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Martino Bayoth eiusdem Martini Zerhas ac Alberto Chykos, Matheo Aranyaz, 

Benedicti Nagh, Valentino Samoth, Iacobo Neboyzza, Georgio Chykos, Clemente 

cuspidibus contra eosdem vestrum et nostrum homines necnon dictum Mathiam 

c reclusisset 

vestro et nostro hominibus ac Mathia Chege cum suis consanguineis in domo 
proprii iobagionis eiusdem Mathie Chege in eadem Eghhazasmagyar habita, in 
qua pro hospicio condescendissent, constitutis prenotatus Georgius Illyes et sui 

domum et hospicium eorum predictum ad centum emissiones globorum et 
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 Pro a(ctore)a

a  Nico áthúzva b  reambulacione áthúzva c Az írnok zárójelei.

1 Ld 134. sz 2 Ld 136. sz  

138.

1511. október 14.
-

jeiket.

 ×  

Nos, capitulum ecclesie Posoniensis memorie commendamus, quod nobiles 

Penzes de Felianok et domina Elena, consors Gregorii Ilyes de pretacta Gyoytoted 
coram nobis personaliter constituti in omnibus causis ipsorum et earum articulis 
tam per ipsos contra alios, quam per alios quospiam contra ipsos in quibuslibet 
terminis coram quovis iudice et iusticiario regni, ecclesiastico videlicet et seculari 
a data presencium per anni circulum motis vel movendis sese mutuo, item nobiles 
et egregios Georgium Ilyes de Ilyeshaza, Michaelem Zomor de Pokatheleke, 
Iohannem de Felpecz, Nicolaum de Vezelew, Iohannem Bathori, Andream Kakas 

de Balasethe, Udalricum Dere de eadem, Gervasium Michaelis de Naghabany, 
Melchiorem de Chywth, Michaelem Bathori, Benedictum de Chywth, Martinum 

quicquid per se ipsos mutuo aut predictos ipsorum procuratores simul vel divisim, 
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139.

1511. október 31., Buda

Pro nobili Mathia Chege de Ogya 

), alatta ( és Milethynczy.) 
és jobb alsó sarokban (Lecta) kancelláriai jegyzetek,  (Olgyay 

1

rescripcionalibus2 contentis discussionem reportate seriei cuiusdam violente 
repulsionis recepturos nostram in presenciam non venerunt neque miserunt, unde 

3 
.

1 Ld 136. sz 2 Ld 137. sz  

140.

1511. (november 22. körül)
-
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-

nádor elé. 

 Átírása 142.

-

procuratorem suum legitimum cause sue huiusmodi incumbere et advigilare 
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, siquidem  

a

ut sive ipsi octavis in predictis coram dicto palatino compareant prescriptasque 

a  Ma kihúzva
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141.

1512. február 16., Csataj
Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró kéri a pozsonyi káptalant, hogy adja ki 

-
levelére szóló jelentést.

 Átírása 142.

caventes tamen, ne 
a , 

a Javítva autról
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142.

1512. február 20.
-

rancslevele értelmében kiküldte Szilasi Péter kanonokot, akinek jelenlétében Jó-

amelyre azt válaszolta, hogy tiszteletben tartja, valamint megidézte Olgyay Csege 

 × Domino 

),  DL 
 

1, die videlicet datarum 
 Mathiam Chege de Ogya nobis presentatas 

-
gyi és Bazini Péter országbíró 1512. febr. 16-i parancslevele (ld. 141. sz.)

taliter 

140. sz.)

domini nostri regis nostrum hominem, videlicet honorabilem magistrum Petrum 
-

2
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-

 

1 2 

143.

1513. október 31., Nádasd
Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró kéri a pozsonyi káptalant, hogy keresse 

tírása: 144.
 146.

Amicis suis reverendis, capitulo ecclesie Posoniensis comes Petrus, comes de 
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condivisionales possessionibus in predictis commorantes tangentes et concernentes 

sacristia seu conservatorio dicte ecclesie vestre more solito reposite haberentur et 

diligenter, quatenus acceptis presentibus paria dictarum litterarum donacionalium, 

144.

1513. november 4.
A pozsonyi káptalan Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró kérésére átírja a 

tírása:  146.

Petri, comitis de Sancto Georgio et de Bozyn, iudicis curie regie requisitorias 
nobis amicabiliter loquentes et directas honore, quo decuit, recepimus in hec 
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-
rancslevele (ld. 143. sz.)

Feelsewkysmagyar et Feelsewianok tangencium et concernencium in dicta nostra 

kápt. 1360. máj. 6-i privilegiális oklevele (ld. 46. sz.).
17. sz.). Post quarum 

pariumque preinsertarum litterarum requisicionem et reinvencionem earundem 

litteras nostras privilegiales pendentis et authentici sigilli nostri munimine 

145.

1516. január 21., Somorja
-

ügyében.

 × -

), kancelláriai jegyzet ( ).  

Nos, Iohannes Bornemyza, castellanus Budensis et comes ac iudices nobilium 

aliarum litterarum nostrarum preceptoriarum ad instantem et legitimam peticionem 

1
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eadem, Valentinus Saandor de Kysmagyar et Blasius Gyorsokay de Naghmagyar 
unanimiterb

a Thomas 
de Theyed, tunc annotato Thome commisissetc, ut ipse censum huiusmodi curie 

post octo dies diei Beati Iohannis Baptiste tunc venturi2 de dicta curia se amovere 

transmisissetd

a Javítva habitatabatról. b Tévesen c Szövegben d Szövegben

1 2 

146.

1517. május 15.

november 14-i privilegiális oklevelét.

× -
 

Capituluma

serie volumus pervenire, quod honorabilis magister Petrus de Zylas, socius et 
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concanonicus noster nostri in medio personaliter constitutus nobis declarare 

1 ipso magistro Petro nominibus et in personis nostris in 
sede iudiciaria comitatus Posoniensis Samarie constituto egregius ac nobilis Mi-
chael Konde vicecomes et iudices nobilium eiusdem comitatus Posoniensis pro 

b consedentes quasdam litteras in causa, 

 littere penes 
ipsum magistrum Petrum personam nostram veluti manum communem usque ad 

c 2

nos huiusmodi paria in transsumpto litterarum nostrarum talibus concederemus 
c occurente aut in die celebracionis iudiciorum ipsum 

c immediate sequente sive predicte partes huiusmodi paria 
pro se a nobis redimerent sive non, ipse magister Petrus easdem omnes litteras 

d, qui pecierunt, ut 

ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transscribi et transsummi 

144. sz.)

diminucione et augmento aliquali transcribi et transsummi ac tenorem earundem 

nostras privilegiales pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas sepe 
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-

a Díszes C b Tévesen  c A szövegben itt és máshol d Talán electarum 
helyett

1 2 

147.

1519. március 12.
, János a felsorolt 

Mártont néhai Olgyay Csúnya Pál birtokrészének használatától. 

után kancelláriai jegyzet (Solvit.  Másolata (M):  

a a Emerici, patris dicti Iohannis, 
necnonb

c de 
c 

susceptum et alios quoslibet a detencione totalis porcionis possessionarie nobilis 
condam Pauli Chuna de pretacta Ogya in eadem possessione Ogya ind comitatu 

e  quarumlibet utilitatum 

prohibueruntg d 

 M-ben b M-ben c M-ben d M-ben nincs. e M-ben  M-ben g M-ben 

-
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148.

1526. január 3., Somorja
-

jelenlétében. 

 ×
Mathei de Ogya.  

egregium magistrum Albertum de Nadasd et nobilem Matheum Marthon de Ogya 

nostre locumtenentis, iudicis utputa per nos ad comitatum Posoniensem predictum 
ad supplicacionem universitatis nobilium dicti comitatus pro revidendis universis 

auctoritate maiestatis nostre missi et deputati ad accionem et acquisicionem 
a racione cuiusdam anuli aurei de iure responsurum ammonere 

-

15261 ammoniti perb

2
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plene ad se redimerec

-
li Heremite

d 
e.

a Így! b  Udall áthúzva c ítva. d áthúzva e Talán reperiri helyett.

1 Tévesen 1525 2





  229FONS XXVII. (2020) 2. sz. 229–234. p. 

. 
Szerk.: Thoroczkay Gábor. Szeged, 2018. 599 o. 

A közelmúlt és napjaink magyarországi középkorkutatásának egyik legnagyobb 

szerkesztésében megjelent A honfoglalás korának írott forrásai

 a Szegedi Középkortörténeti Könyvtár sorozatában jelent meg, 
szintén Kristó szerkesztésében Az államalapítás korának írott forrásai

alatt 

 össze
-

 névsoraiból rajzolódik ki, ugyanis jól reprezentálja azt, hogy az egyes 
medievista-generációk hogyan követik egymást, milyen értékeket és hagyomá-

-
 

 gárda lajstroma is, 
mert bár többen

ám 
évtized 

  pedig 

értékes eredménye
úgynevezett 

sötét
-
-
-

lezárását -
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-
-

Froa 
asszony oklevele
a Pataki hospesek kiváltságlevele

-
gomi érsek oklevele

levelezések teszik ki, de a kötet  magyar vonatkozású anya-

-
Ottó freisingi püspök történeti 

Magyarország és Szerbia 

-

ennek kivédése okán talán érdemes lett volna elgondolkodni egy ahhoz hasonló 
-

-
teteiben -

közlik jelenlegi -
vegkiadás 

-
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-
kiadvány-sorozat legvastagabb kötete, tartalomjegyzéke szerint ötvenhárom 

-
-
-

nyelvre, akár arról, hogy a kommentátor a jegyzetelés során nem ismertet vala-
milyen, egy adott szöveghely nem tisztázott értelmezése kapcsán a mérvadó ku-

-
-
-

-

-

Š.n.t alakban olvasható helynevet tévesen 
-

 Báccsal 
 Bácstól délke-

ár  Bácsot jelen kötetben abban a  
-

(La première géographie de l’Occident. 

-
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-
le az esztergomi érsekségnek
az esztergomi érseknek adományozta többek között az „in terra Scipiensi et in 
Posonio -

-

-

János:

Fekete Nagy Antal: -
-

a régi értelmezéshe Weisz Boglárka:

Zsoldos Attila:

-

hogy a szöveghely értelmezése kapcsán a szlovák kutatásban sincs egyetértés, 
napjainkban is vitatják, hogy a „terra Scipiensi” mennyiben vonatkoztatható a 

 A szepesi és pozsonyi pré-

-
pontok ismertetése, amint az a sorozat korábbi köteteiben bevett gyakorlatnak 

-

szá
-
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-

a korabeli magyar-osztrák reláció -

azok a kiadások 

-
-

-

-

(

-

-

képest megszaporodó oklevelek mennyiségét csak tetézik a szintén nagy számban 

újabb értékes 

ának, 
Kristó Gyulának 
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Összességében elmondható, hogy a 
-

deihez, s bizonyos, hogy a sorozat többi kötetéhez hasonlóan nagy haszonnal 

Galambosi Péter
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Részletesen: Fons, 2. (1995) 2. sz. 259–267. p.

1. Hivatkozás a kiadvány egészére

a) 
kötet száma)

2. Hivatkozás a kiadvány egy részére

a) 

b) 

kötet száma)


