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A KÖTET ELS FELE.

ELOSZO.

A római levél- és könyvtárak ismertetése. Útmutatóul a római levél-

tárakban való kutatásokhoz (az eddig végzett búvárlatok eredményeinek

összefoglalása), a reájuk vonatkozó irodalom felhasználásával és saját tanul-

mányai alapján összeállította Hodinka Antal, egyetemi tanár.

I. RÉSZ.

A RÓMAI LEVÉLTÁRAK.
(Az I. kötet elszavának folytatása és befejez része.)





A camera apostolica iratai a vatikáni levéltárban.

Az 1671-i «Indice» szerint:

1 — 13. 1. Introitus et exitus canierae ...

13—27. « « « « locor. partic.

27—48. « « « « collectorum

49—57. « Quietantiae et obligationes... .

57—69. « Diversa

69—74. « Processus

Egyenként :

1-s sorozat: a) Introit et exit cam. ...

P) « « « loc. part.

Összesen

2-ik sorozat

3-ik «

4-ik «

5-ik «

Collectoria ...

Quiet. et obiig.

Diversa

Processus

Összesen

1-
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1-s sorozat: Introitus et exitus 561 köt.

2-ik « Collectoria 450 «

3-ik « Obligationes 88 «

Összesen 1781 köt.

A mai (1911) állapot Brom szerint

:

1. Introitus et exitus 1-608 köt. 1279-1528.

2. Obligationes et solutiones 1— 88 « 1295-1509.

3. Collectoriae 1-509 « 1337-1410.

4. Diversa cameralia 1-253 « 1389-1572.

Összesen 1458 köt,

I-s sorozat: Introitus et exitus.

Irodalom: Palmieri : Introiti et esiti di p. Nic. III. 1279—80. 1889.— Lang-

lois et Stein : id. m. 753. 1. — Brom : Guide . . . 43—44. 11. — Ábrahám :

Sprawozdanie , . . 1887 : 78—80. 11. és az 1899 : 217—19. 11.— és Berliére

id. inventariuma (au point de vue des díoeces. de Cambrai, Liége, The-

rauanue et Tournai).

Az introitus et exitus, máskép recepta et expensa camerae

a kamarai számadásokról (rationes camerae) vezetett könyveknek

csak egy része, hiszen a collectoria és az obligationes sorozatok

is voltaképen jövedelemrl, bevételrl szóló följegyzések. Tar-

talmukat talán legtalálóbban jellemezhetjük, ha az e sorozatban

lev manulia-nak nevezett kötetekrl kézi számadásoknak mond-

juk. A patrimoniumokból befolyt bevételek, tehát a régi föld-

census jövedelmei és az ezen összegekbl tett kiadások jegyzékei.

1279— 1528-ig 1— 608 negyedr. papir köt. Egyes kötetek csopor-

tosítják a tételeket, mások idrendben vannak vezetve. E sorozat

kiadására nézve megállapodás van a Leo- és a Görres-társasá-

gok között, a mennyiben az elbbi XX 1 1. Jánosig (1316), az utóbbi

V. Mártonig (1417) vállalta a kiadást.

^

Az 1—380. köt. indexét kiadta De Loye Les arch. de la

chambreap. au XIV. s. 1899 I.p. Inventaire, 1-118. 11. De Pretis

1 Amannak a részérl Pogatscher írt a társaság évnegy. folyóír. Die

Kultur II. (1901) 464—77. II., Die Herausgabe d. Rechnungsbücher d. ap.

Kammer c, ezérl Göller : Die Einnahmen d. ap. Kammer unter Joh.

XXII. 1910.



11

(index sor. 133) 561 kötetnek adja a rövid tartalmát, mint a

1S.UVCIJV

XXII.



> 1318—19. Introitus et exitus c. ap.

12

21. 1317—19. 1324. Introitus et exitus patrimonii S. Petri in

Tuscia. f. 176-197. Introitus Johannis de

Amelio in duc. Spolet 1325—32.

22. 1318-24. Introitus duc. Spolet. sub Joh. de Amelio.

23. 1317—33. Liber assignatuum papae et camerae.

24

25

26. 1318—19. Introitus et expensae pro aedif. palatii.

27. 1323. Collect. dioec. Auxitanae.

28. 1319—20. Expensae pro galeriis.

29. 1329 Aug.-1330. Aug. Intr. et exit. c. ap.

30. 1319—20. Expensae pro aedif. palatii.

31. 1319-20.1 r , ^ .^

32. 1331-32. r"^''-'*'^'^-'-
"P-

33. 1316-31. Tributum de Neopoli. Intr. et exit. 1319-

20 c. ap.

34. 1319—21. Collect. Lugd. Vienn. decimarum provinc.

juxta Rodanum.

Expensae pro Lorgue.

Manuale expens. pro bestiis.

Expens. pro Lorgue.

Intr. et exit. c, ap.

Collect. in Tuscia.

Intr. et exit. c. ap.

Recepta pro terra sancta.

35.
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Intr. ex decima.

Intr. et exit, c. ap.

Intr. et exit. c. ap.

Intr. et exit. c. ap.

Reg. duc. Spolet.

Reg. duc. Spolet.

Registr. thesaurarii Marchiae Ancon.

Collect. prov. Benevent.

Inquisitio bonorum monast. s. Juiiani prope

Todi in duc. Spolet.

Intr. et exit. c. ap.

Collect. spoliorum dioec. Lemovic.

Reg. M. Ancon.

Rationes thesaurarii Campagnae marit.

Intr. et exit. c. ap.

Registr. expens. duc. Spolet.

Intr. et exit, Clemens V.

Rationes thes. Benevent.

Expens. thes. M. Ancon.

Solutiones pro militibus eccl. in M. Ancon.

Rat. curiae Beneventanae.

Rat. thes. comit. Venaysini.

Intr. et exit. c. ap.

Collect. prov. Naubon. Tolos.

Intr. et exit. c. ap.

Manuale exp. pro bestiis.

Collect. prov. Bituric.

Rationes thes. Benevent.

Solutiones familiarium papae et pensiones

hospit.

91. 1318-24-29. Introitus et exitus ducatus Spolet.

92. 1329-30. Intr. et exit. c. ap.

93. 1328—32. Liber condemnatum in d. Spalat.

56.
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Rationes thes. Benevent.

Collect, prov. Tarracon.

Solut milit. in Marchia Ancon.

Exp. cam. pro bestiis, 1329. pro aedif. palát.

1338—39 magistri Marest.
,

Intr. et exit. c. ap.

Emolumenta sigilli.

Intr. et exit. c. ap.

Intr. M. Ancon.

Exp. milit. in patrimonio.

Intr. et ex. Romandiolae.

Processus in Todi.

Collect. prov. Burdigal.

Collect. prov. Narbon. 106a. Rationes

coquinae 1330.

107. 1330. Rec. et exp. Card. Bertrandi de Turre in

Lombardia.
108."

109.

110. 1331—36. Intr. ,et exit. in Tuscia,

111. 1331—32. Intr. et exit. in Marchia Ancon.

112. Exp. prov. Romandiolae. — 1331. Aedificat.

castri Cerviae.

113. 1336. Rec. thes. patrim. Tusciae.

114. 1332-40. Exp. duc. Spolet.

115. 1331—36. Intr. in patrim. Tusciae.

116. 1331—36. Exp. « « «

117. 1331-33. Rec. « « «

118. 1331-36. Exp. « « «

94.
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4

130. 1333—36. Solutiones familiarium tempore I. de Amelio.

131. 1333—34. Intr. et exit. c. ap.

132. 1334, Febr.— Aug. Intr. et exit. c. ap. sub. I. de. Amelio.

133. 1333. Spolia Ademari Massiliensis.

134. 1332-40. \^ , , , c w
135.

i333_4o.|Reg^^t. ducatusSpoleti.

136. 1333-34. Intr. et exit. c. ap.

137. =136. F. 54. nomina provinciarum et collect.

sedis ap.

138. 1334—35. Solutiones familiarum, hospitiorum.

139. Inventarium de bonis, libris etc. S. Petri ad

Aram.

140. 1331 — 35. Regest, ad administr. thes. S. Petri in Tuscia.

2. KII. Benedek 1334—42.

141. 1334—37. Intr. com. Venayssini.

142. F. 1. Marestalle 1340-42. F. 50. A Bertrand de Trre

card. küldött összegek jegyzéke.

143. 1334. Apr.— Sept. Introitus com. Venayssini.

144. 1334—42. Intr. et exit. thesaur. papalis.

145. 1332—37. Rec. et exp. Pontii Stephani in partibus

lanuae et Tusciae.

146. 1334-Dec. 20.-1336. Jun. Intr. et exit. c. ap.

147. 1335.

í
Manuale exp. pro aedif. capellae palát.

149 1
> 1336. Intr. et exit. c. ap.

151. 1336. Intr. et exit. provinciáé Rorhandiolae.

152. 1336—37. Intr. et exit. monasterii S. Petri ad aram.

153. 1336—39. Expensae ducatus Spoletani pro fortalitio de

Montefalcone.

154. 1336—40. Intr. patrimonii in Tuscia.

155. 1337. Intr. marchae Anconitan.

156. 1337. Rec. ducatus Spolet. Montefalco.

157. 1337—39. Recep. et expensae eppatus Avinion.

158. 1337—39. Rec. patrimonii in Tuscia.

159. 1337—54. Inventarium castri pontis Sorgiae.
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160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.*

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

1337.

1337.1

1337.
j

1337-40.

= 161.

1338.

1338.

1338.

= 166.

1338-39.

1338.

=170.

1338-39.

1338-39.

Manuale exp. pro aedificiis, vadia, solutiones

hospitiorum.

Intr. et exit. c. ap.

Condemnationes curiae episc. Forojul.

Manuale experisarum pro aedificiis.

Expens. Benevent.

Intr. et exit. marchiae Anchonitanae.

Introitus provinciáé Romandiolae.

Intr. et exit. c. ap.

Recept, et expens. in archieppatu Narbon.

Expensae ducatus Spoleti pro fórt. Monte-

falcone.

Rec. et exp. S. Petri de rbe.
Intr. et exp. marchiae Anconit.

Intr. et exp. c. ap.

1338-44.

1339.

1339=173.

1339.

= 177.

1339—42. Expensae coquinae.

= 174.

= 172. Inter expensas exitus proS. Bemard Parisiis

1339-42.

1340. Intr. prov. Romandiolae.

1340. Exp. pro libris, operibus etc.

1340. Exp. provinciis de bello jacturam passis.

1340. Intr. et ex. c. ap.

Exp. c. ap.

Intr. m. Anconit.

Intr. Romandiolae.

1341-42.

1340-41.

1341-42.

1341.

=190.

= 190. [intr. et exit. c. ap.

1342.

=193.

1342. Mai-Juli. Intr. et exit. c. ap.

1342. Stipend. militum in Marchia Anconit.
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197. 1340. Sept.— 1342. April. Manuale expensarum pro aedi-

ficiis.

198. 1341—52. Rec. et exp. castri Montilii (Monteaux)

58. köt.

3. VI. Kelemen. 1342—52.

199. 1352—62. Provisiones bladi et vini curiae.

200. 1343. Mai- 1344. Mai. Intr. et exit. c. ap.

201. 1342—44. Exp. pro aedif. pontis Saturnini.

202.

203.

204. 1342. 1 Expensae pro aedif . Villanovae (Villeneuve).

205. 1342-44.) ^
^

206. 1342—43. Intr. et exit. c. ap.

207. 1342—52. Registr. bladi et vini curiae.

208. 1343-44.
|

209. =208. > Intr. et ex it c. ap.

210. 1348-49.
)

211. 1343. Sept.— Dec. Intr. et exit. c. ap.

212. 1343—47. Aedif. et recept. Sti Petri in Rom.

213. 1343. Solut. stipend. militum in Marchia Anconit.

214. 1343—44. Manuale intr. et ex.

215. =208.

216. 1344—45. Intr. et exit. c. ap.

217. 1343. Intr. et exit. prov. Romandiolae.

218. 1343. Jan.— Apr. Manuale intr. et exit. c. ap.

219. 1343. Maj.— Aug. Manuale intr. et exit. c. ap.

220. 1343—44. Manuale intr. et exit. c. ap.

221. 1343. Intr. et exit. bladii.

222. 1343-50. Registr. rectoris Ducatus Spolet.

223. 1343-53. Rec. et exp. thes. com. Venayssini.

224. 1345—1350. Introitus et exitus ducatus Spolet.

225. 1344. Intr. M. Ancon.

226. 1344. Solut. milit. in M. Ancon.

227. 1344. Sept.— Dec. Rec. et exp.. c. ap. etiam contra Turcos.

228. 1344. Exp. pro aedif. im Casadii.

229. 1344. Exp. pro aedif. Avenion.

230. 1344. Spolia archiep. Benevent.

231. 1396. Oct.-1398. Apr. 18. Exp. pro coquina.

232. 1345—55. Aedif. palatii in Villanova et Avenion.

2
Bossányi, Regesta Supplicalionum U.
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1340—44. Intr. civit. Benevent.

1345-46. \ _, ,

1345-46. I^^^-^^'^P'^- "P-

=234.

=234.

1316—45. Solutiones factae camerae. F. 43—50. taxa

tiones decimarum ecclesias.

1345—46. Manuale rec. et exp. c. ap.

1345 Apr.— Dec. Exp. pro aedif.

1345—46. Intr. rectoratus Benevent.

1345-46

1346-47;)
Intr. et exp. c. ap.

1346. Compotus bajuli de Alanho.

1346—47. Rec. et exp. c. ap.

1346—47. Exp. pro marestalla.

„ „ ' \ Rec. et exp. c. ap. contra Turcho<s.

1346—47. Compotus bajuli de Monsiliis.

1347—48. Rec. et exp. c. ap. contra Tarchos.

1347. Mart.— Mai. Rec. et exp. c. ap.

1347—50. Introitus patrimonii Tusciae.

255. 1347-48. Rec. ducatus Spoletan.

256. 1348—49. Expensae pro aedificiis.

257. 1350. Intr. et exitus ducatus Spoletan.

258. 1348-50. Exp. pro aedific. Cusadei.

259. 1349—55. Introit. civitatis Benevent.

260. 1349-50.1 ^
261. 1350-51./ ^''- '^''^P- '- "P-

262. 1351—60. Communia servitia, nautica, intr. et exit.

de 1351.

263. 1351—52. Communia servitia, nautica, intr. et exit.

de 1351.

264. 1350-58. Introit. patr. Tusciae.

265. 1352. Mai.— Dec. Rec. et exp. c. ap.

266. 1351 —95 Rec. et exp. patr. in Tuscia.

G8 köt.
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4. VI. Jncze 1352—62.

267. 1352. Dec.-1353. Dec. Exp. c. ap.

268. 1353. Solutiones milituni in Tuscia.

269. 1353. Mart.— 1361. April. Exp. c. ap. pro operibus.

270. 1352-53. Manuale rec. et exp.

271. 1352-62. Rec. c. ap.

272. 1353-54. Rec. et exp. c. ap.

273. 1353—54. Manuale rec. et exp. c. ap.

274. 1354—55. Expensae pro constructione rochae per card.

Albornoz.

275. 1354—55. Manuale recept, et exp. c. ap.

276. 1355-58. Card. Albornoz.

277. 1354—55. Rec. et exp. c. ap. 1 pro custodia palatii

Avenion.

278. 1355—56. Rec. et exp. c. ap.

279. 1356—58. Expensae pro guerra in marchia Anconit.

280. 1355—56. Manuale recept, et exp. c. ap.

281. 1356—57. Exp. pro aedificatione Rochae papalis in

civitate Ancona.

282. 1356—57. Rec. et exitus cain, ap. pro custodia villae

Avenion.

283. 1356-57. K,
,

984 ntST— PiR 1

^^"'J^^^ ^^^- ^^ ^^P- ^- ^P-

285. Expensa pro fortalitiis in Itália.

286. 1357—58. Recept, et expensae cam. ap. pro guerra in

Itália, pro custodia v. Aven.

287. 1359—62. Expensae pro recuperatione marchiae Anco-

nit. et Romandiolae.

288. 1358—60. Summarium recept, et expens. c. ap.

289. 1358 Mai.-Dec. Expensae pro guerra contra haeresiarchani

de Forlivio.

290. Computa militum card. Albornoz.

291. 1359. Expensa pro aedificatione palatii in civitate

Cesena.

292. 1359. Expensa pro aedificatione palatii in civitate

Cesena.

293. 1359-60.1^
^ ^

294 1 360—61 1
R^^^P^- ^'^ expensa cam. apóst, pro guerra etc.

2*
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295.

296.

297.

1361. Jan,— Sept, Recept, et expensa cam. apóst.

1361. Oct.— 1362. Nov. Recept, et expensa cam. apóst.

1361 Oct.— Dec. Recept, et expensa cam. apóst.

31 köt.

5. V. Orbán 1362— yo,

' 1362—63. Recept, et expensa cam. apóst.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306. ^

307. ' 1363. Nov,

308. 1364-65.

1360-63.

1362-66.

1362-63.

1363-64.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

1365.

1364-65.

1364. Nov.

1364.

1363-67.

1365-66.

1365-66.

1365-66.

1364-65.

1365-66.

1366-67.

1366-67.

1366-67.

1367. Nov.

323. 1367. Mai.

324.)

Introitus et exitus pro parte card. Albornoz.

Expensa camerae apóst, pro cera et alia.

Recepta.

Exp. et rec. c. ap.

Manuale rec. et exp. c. ap.

-1364. Nov. 5. Rec. et exit. c. ap.

Manuale rec. et exp. c. ap. f. 180 dacia et

gabella civ. Bonon.

Rec. et exp. pro aedificis Montispessulani.

Rec. et exp. c. ap.

-1365. Nov. 5. Rec. et exp. c. ap.

Stipendia militibus civit. Bonon.

luvent. et computus civit. Benevent.

> Manuale rec. et exp. c. ap.

-1368. Nov. 1369. Nov. -1370. Aug. 31. Man.

rec. et exp. civit. Avinion.

25.— Nov. 5. Man. rec. et exp. c. ap. ante

recessum in Viterbo.

325./

326=325

1367—68. Man. recept, et exp.
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327. 1367. Jan.-1369. Nov. Man.

328. Adminstr. benef. et collegii in Montispessul.

329. 1368. Rec. et exp. pro vinea, viridario, piscina in

Vaticano.

330. 1368, 73—74. Exp. pro palatio, marestellae.

331. 1369.— 70. Nov. Manuale rec. et exp. c. ap.

332. 1369 Oct. 6.— 70. Oct. Manuale rec. et exp. c. ap. in

Avenione.

333. =331.

334. 1369. Juli.— Oct. Exp. pro aedif. palatii (Romae?).

335. 1370. Jan.— Sept. Rec. et exp. directoris operum B. de

38. köt. Manso in Avenion.

6. XI. Gergely isyo—yS.

336. 1372. Jan.—Sept. Man rec. et exp. c. ap.

337. 1383. Nov.— 1385. Mart. Man. rec. et exp. c. ap.

338. 1383. Nov. -1384. Dec. Man. rec. et exp. c. ap.

339. 1374. Jan.— Aug. Man. rec. et exp. c. ap.

340. 1374. Jan.— 1375. Man. rec. et exp. c. ap.

341. 1374—76. Restrictus exp. et intr. c. ap.

342. 1375—76. Manuale rec. et exp. c. ap.

343. 1375-76. Rec. et exp. c. ap.

344. 1376. Jan.— Sept. Rec. et exp. c. ap.

345. 1376. Sept.— 1378. Jan. 4. Manuale rec. et exp. c. a.

Utazás Rómába.

346. 1376. Jan.— Oct. Manuale rec. et exp. c. ap. Utazás

Rómába.

347. 1376—78. Manuale rec. et exp. c. ap. Utazás Rómába.
348. 1376. Sept.— 1378. Manuale rec. et exp. c. ap. Avenion.

Utazás Rómába.
349. 1377—78. Exp. et rec. eppi de Pamiers.

14 köt.

7. VII. Kelemen ellenpápa I3y8—g4.

350. 1378. Oct. 13.-1379. Oct. 31. Manuale rec. et exp. c. ap.

351. 1378. Dec. 1.-1379. lun. 20. Manuale rec. et exp. c. ap.

352. 1379. Nov.— 1380. luni. Manuale rec. et exp. c. ap.
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353.
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^g^"j 1426-1428. Sept.

386. 1426-1430. Camerae iirbis. Gottlobb : Aus d. Cani. p. 31.

387. 1428-1429. Sept.

388.

389. 1429- 1430. luli.

11 köt.

10. IV. Jen 1431- 1447.

'^.h--
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419.1 ,,_„ ., , ,y,n,r^j. ^^ reposit. card. camer.
.„„ > 1450. Mart.— 1451. Oct, ^

.^ ^,
420.

j
ex reposit. thesaurarii.

^^^•il451 Nov-1452 Sept
'"^ ''P^''*' ^hesaurarii.

422.) ex reposit. card. camer. fol. 1—49
hiányzik.

423.1

424. 1453. Apr.-1454. Mart.

425.1

426. fol. 1-179. 1453. Decemb. 18-1455

427.

428. } 1454. Apr.-1455. Mart.

429.

16 köt.

J2. ///. Kdlixt 1455— 1458.

'*^^"|l455. Iuni-1456. Maj.

1457. Mart.- 1457. Aiig.

1457. Sept.- 1458. Febr.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

^^^•Il458. Mart. 1.-1458. Aug. 1.

439.
(

10 köt.

13. II. Pilis 1458— 1464.

^^Ml458. Aug. 22-1459. Aug. 31.

442. Registrum camerae Vrbís, thesaur. Ambrosii Spanochi ab

1458. Sept. -1459. Aug.

443 1
' 1459. Sept.- 1460. Aug.

444.

445. Registrum camerae Vrbis, continuat. voi. 442. ab 1459.

Sept.- 1460. Aug.

^^^|l460. Sept.-1461. Aug.

448. Registrum camerae Vrbis ab 1461 lanuario ad 1461 Mart.
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^^Ml461 Sept.-1462 Aug.

451. In hoc est fasc. ex reg. deposit, Gregorii XII. introit. et

exit. ab 1408-1412.

]ll'] 1463. Sept.-1464. Aug.
453.

j

455 1

^^g
H463. Sept.-1464. Aug.

457. Regest, depositarii Urbis Ambrosii de Spanochis.

458. 1464. In questo libro saranno scripti tutti li danari, li

18 köt. quali ^ n^e Nicolo di Piccoluomo saranno

dati dalia S. S. e cosi scrivaro in questo libro

tutte l'entrate e l'uscite cho numerando

addi lo d'Aprilo anno 1464 e l'quale libro

ne di fogli 182 e cosi . . . aparanno in questo

entrata a fog. 2. et uscita a fog. 50. e di mese

a mese. A ((bevétel» csak 6 hónapon át

(április—augusztus) van vezetve az 1 1.—

6. 1.-ig minden oldalon egy-egy hónap és

pedig csak az egyik oldalon. Alul minden

hónap jövedelme összegezve van. A ((Kiadás))

a 68. 1. kezddik, de csak egy oldal van

meg. A végén hozzá van kötve egy fasc.

intr. et exit. de mense lulii 1465 Pauli II.

:1

14. II. Pál 1464— i4yi.

1465.

1466.

1466.

1467.

459.

460.

461.

462.

463.1

464.)

465

466

467

468. \ 1467. Mart.- 1467. Sept.

469

^!^^'
I
1467. Sept.-1468. Apr



26

472.
1

473. > 1468. Mai.- 1468. Sept.

474.

475. 1468. Introit. et exit. subposit. gubernio Sorani.

476. 1469. Sept.- 1470. Jan.

'^^'^•\l469. Febr.-Iul.
478.

)

"^^^•j 1469. Aiig.-1470. Mart.

481. 1470. Apr.-Sept.

482. Hiányzik.

483.]

484. \ 1470. Apr.-Dec.

485.)

486. 1471. Mai-Jul.

28. köt.

15. IV. Sixtiis 1471-14H

487. 1472. Aug. 16-1472. lul.

"^^^•11473. Aug.- 1474. lul.

489.

1

^

490.)
J474 1^,1 _i475. Mai.

491.)

492. 1475. Iun.-1476. Mai.

"^^^•11476. Iun.-1477. Mai.

494.)

495.1

496. U477. Iun.-1478. Mai.

497.)

^^^•Il479. Iun.-1480. Mai.
499. í

^^^\ 1480. lun.-Aug.

^02-
ll480. Aug.- 1481 lul

504'. 1490. Sept.-1491. Aug. VIII. Incze introit. et exit. köte-

teihez tartozik.

505. 1481. Aug.-1482. Apr.

^^^•Il482. Apr. 20-1483. Mart.

507.
'
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508. \ 1483. Apr.-1484. Marc.

509. j

510. 1484. Apr.-Aug.

24 köt.

i6. VIII. Incze 1484— I4g2.

511. 1484. Sept.-1485. Aug.

^J^"|
1485. Sept.-1486. Aug.

514 í

^^^
h486. Sept.-1487. Aug.

^]!^* ! 1487. Sept.-1488. Aug.

^]g
|l488. Sept.-1489. Aug.

^^^*
I
1489. Sept.-1490. Aug.

522 i

^23
1491. Sept.-1492. lul.

137 köt""

ly. VI. Sándor I4g2--i503,

524. 1492. Sept.-1493. Aug.

525 1

^2g
[1493. Sept.-1494. Aug.

527. 1494. Sept.-1495. Aug.

^29 [
1496. Sept.-1497. Aug.

530. 1497. Sept.-1498. Aug.

531. 1498. Sept.-1499. Aug.

532. 1501. Sept.-1502. Aug.
=•33 \

^3^' [1502. Sept.-1503. Aug.

11 köt.

18. II. Gyula 1503-1513.

535. 1503. NOV.-1504. Nov.

536.
^^^ , 1504. Dec.-1505. Nov.
537.
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^?Ml505. Dec.-1506. Nov.

540.

541. [ 1506. Dec.-1507. Nov.

542.
J

543.)

544./

545. Camerae Vrbis.

546.

547.

548. 1509. Dec.-1510. Nov.

549. 1510. Dec.-1511. Nov. .

550. 1511. Dec.-1512. Nov.

16 köt.

ig. X. Leo 1513-1521.

1507. Dec.-1508. Nov.

1508. Dec.-1509. Nov.

551.
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solut. sorozat — vagy a kamara szedette be saját hivatalos köze-

gei, a coUectorok utján. A collectort — a XI 11. sz, óta — a camc-

rarius elterjesztésére a pápa nevezte ki bizonyos területre,

meg nem határozott idre az ottani hívektl a pápának fizetend

illeték beszedésére. Ilyen adók voltak

:

1. a Szentföld fölszabadítására ajánlott összegek (világiak-

tól ugy, mint egyháziaktól),

2. a Szentföld fölszabadítására vezetend hadjáratok költ-

ségének a fedezésére az egyházi javadalmakra vetett tized,

3. spolia, a végrendelet nélkül elhalt egyháziak lefoglalt

vagyona,

4. az exemptus kolostorok évi censusa,

5. az egyházi javadalmak els évi jövedelme, jus deportus,

E sorozatban van 1-509. köt. 1274-1410.

De Loye: Les archives. I. p. Inventaires 119—179 adja a

leltárát. Ábrahám is ad több kötetet, de a régi, 1671-i index

számait s így csak Wenzell (index 194) egyeztet indexével hasz-

nálható.

1. 1337. Spolia provinciáé Albiensis.

2. Copia voluminis 1.

3. 1306-1320. Collectoria Petri Durandi in Alemannia. Ki-

adta Kirsch. : P. Coll. 36-82. Decimae Gre-

gorii X. Martini IV et Bonif. VIII.

4. 1356. Collectoria Eblo de Medico facta in Alemannia.

5.

6.

7.

8. 1345-1348. Rat. CoUect. lohannis de Casleto in dioec.

Colon. Leodi. Traiect. Kirsch : P. Coll.

260-294. 1.

9. 1360—64. Rat. Collect. lohannis de Hoyo in dioec. Metens.

Kiadt. u. 0. 295—319. — Florent. de

Wevelinghoven in dioec. Colon. Kiadt u. o.

320-335.

10. 1322. Collectoria Tusciae, Marchiae Ancon, Roman-

diolae, patr. duc. Spoleti.

11. 1363-64."

12. 1368—74. [> Collectoria Angliáé et Hibernjae.

13. 1370-74.

1367-1371. Collectoria Leód. Traject. et Colon. Sigeri de

Novolapide. Kirsch. u. o. 336—77.
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14.
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50.

51.

52.

53.

1331 — 1344. Processus varii.

« «

Catalogus libratae sub Clem. VII. et lohan.

XXII. et assignat. hosp. Avig.

1344, Taxationes seu assignationes iiospitii Avig-

nionensis.

Epistolae canierarii papalis in negotio pro-

cessorum.

Processus contra ludeos sub Benedicto XIII.

Processus varii.

Rationes decimae per triennium in Bisuntin.

et nonnullis aliis civit. circa 1302—04.

Kiadta: Kirsch : P. Coll. p. 1-32.

Expensae Ihesaur. Benevent.

Expensae monast. Benevent. S. Sophiae.

« «

Instrumenta saec XII. Benevent.

Rationes collect. Viennensis, Bisunt., Lugdun.,

Tarentas et Treverensis. Kirsch : P. C.

160-257.

54.
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

1382-98.

1386-97.

1355.

1355.

1387.

1396-98.

1403-1407

1367-73.

1329.

1336.

1340.

1395.

1351-1358

1348-51.

1387-88.

1354.

1290-92.

1303-08.

1338-43.

1346.

1360-79.

Collectoria Bitur.

Rationes aerarii Bituric.

Collectoria Bitur.

Collectoria Burdigal.

Rationes thesaurarii Campagniae Maritimae.

Inventarium episcopatus Carcasson.

Inventarium civitatis Carpentoracensis.

Collectoria.

' Collectoria Daniae, Sveciae, Norvégiáé.

Inventarium F. episcopi Electensis.

Rationes decimarum Firmán., Recanat., Far-

fens., Arimin.

Res civit. Freius, Marseille.

1291 — 1300. Solutiones censuum et decimarum in Francia.

1339. Solutiones censuum et decimarum dioecesis

Genov.

1311-21.

1330.

1340-51.

1342-66.

1352-55.

1361-70.

1358-61.

1363-71.

1363-76.

1362.

1375-79.

1384-87.

Rationes decimarum Hispániáé.

Rationes collectarum Hispániáé.

Index collectarum Hispániáé,

Rationes collectarum Hispániáé.

Inventarium Antonii eppi Maiorcae.

Rationes collectarum Hispániáé.
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123. 1400—1402. Rationes collectarum Hispániáé.

124.

125. 1372-82. Rationes collect. lanuae.

126. 1373. Rationes collect. Leridae.

127. 1328—35. Rationes decimarum Campagniae Maritimae.

128. 1384-89. Rationes thes. Bituric.

129. 1369—80. Rationes collect. Lombard. Vénet. Romand.
Sclavoniae, Aquensis, Alb.

130. 1350-60. = 129.

131. 1295-1303. =129.

132. 1360, 71, 82. Rationes collect. lanuae.

133. 1280—1314. Rationes inquisitorum haereticae pravitatis

in Lombard., Romandiola.

134. 1317—39. Rationes collectorum Lugdun, Viennae, Ta-

rent., Abred.

135. 1338—1339, Collect, lohannis Oigerii, decani Belnenis.

Francia megyékben és Trierben, Ez utób-

bit kiadta Kirsch : P, C. 148- 157.

136. 1341. Processus propter Magaion. in Avignon,

137. 1361—74. Diversa Magaion.

138. 1364-66. idem,

139. 1364-65. idem,

140. 1363. Inventarium eppi Antoni de Maiorca.

141. 1341—43. Introitus et exitus Marchiae Anconit.

142. 1324-25. 1340-43. Introitus talliae Marchiae Anconit.

143. 1329—85. Diversa Massiliensia,

144. 1326—60. Rationes de castro Montilii.

145. 1324-39. Rationes collect, Auxit. Norbon, Tholos.

146. 1335—40. Diversa Norbonensia,

147. 1336-40, Rationes collect. Norbon, Tholos, Auxit.

148. 1341-47, = 146,

149, 1341-55.

150. 1347-58.

509-ig. 1410.

Rationes collect, Norbon,

Ez a sorozat 1896-ban rendezés és leltározás alatt állott. Az
akkori 450 köt. ma 509-re ntt. Mivel Brom csak a XXIX. és

XXX=2 arm, említ, mint diversa cameraliat, összesen 251. kötet-

tel, ezt levonva az általam felhozott XXXIII. XXXIV, XXXV.
XXXVI. XXXVII. és LVIII. arm. =682 köt, számából, marad

Bossányi, Regesta Supplicationum II, 3
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430 köt. Ezt a számot hozzáadva Brom 1458 köthez, kapunk

1888 köt. számot. Mivel pedig az Intr. et exit 608 köt, és az

1896-i 561 köt. közt 47, az Collect. 509 és az 1896-i 450 közt

59=összesen 106 köt. a külömbség, ezt a 106 köt. levonva a fenti

1888-ból, kijön az 1896-i 1781 köt. Ebbl világos, a) hogy ezt a

106. köt. 1896 óta osztották be az Intr. et exit. és a Collect. soro-

zathoz, és&; hogy az 1896-i XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI.
XXXVI I. és LV 1 1 1. arm. (430-106) 324 még fennmaradó kötetei

beosztásra várnak s ezekrl Brom hallgat. Világos ez abból is,

hogy szerinte a Collectoria, melyhez a censust is hozzásorolja,

szerinte csak 1410-ig megy, ám az általam közölt XXXIII. arm.

census kötetei (40—90) 1525-tl 1766-ig terjednek. Következleg

ezek még a Collectoria sorozathoz lesznek beosztandók. Ezen

6 arm. 324 kötetébl csak az els 2 arm. (XXX 1 1 1. és XXX IV.) kö-

teteinek rövid tartalmát adom De Pretis indexébl, éppen csak hogy

lássuk, hogy ez arm. kötetei pl. Brom könyvébl hiányzanak.

A többit, mint ezekkel együtt még rendezés alatt állókat, már

csak azért sem láttam tanácsosnak felsorolni, mert ezzel csak

zavart okoznék. A kamarai iratok sorozatait kutatónak azonban

e még be nem osztott kötetekre is figyelnie kell.

3. sorozat: Diversa cameralia és armaria XXXIII—
XXXVII. és LVIII.

a) Diversa cameralia.

Irodalom : Berliere : Inventaire anal. des. Div. cam. des arch. Vatic. aii

point stb. 1906 átnézte mind a 250 köt. 1389—1500. és 813 belga érd.

darabot jegyzett ki. — Wirz : Bulién u. Breven . . . Einleit. 23. 1. 90 köt.

nézett át, de szintén bevallja, hogy ez a sorozat war kein erquickliches

Féld. — Arnold a Rep. Germ. Einleit. 48. s köv. II. IV. Jen korába

vonatkozó 34 darabot közöl.

A 2 arm. 251 kötetében lev s 1389— 1579. terjed anyagot

Berliere s utána Brom ekként jellemzik : C'est un fouillis des

documents de tous genres su l'on trouve les correpondences des

camériers avec leur agents, des mandats et des decisions en matiére

financiére, les nominat. d'enployes, ordres de paiement, passe-

ports et franchises, les lettres de recommendat., des actes con-

cernant l'admin. des douanes, des engagements milit., des visi-
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les ad limina. . . Brom, on rencontre ici . . . des lettres du camerar.

á ses subord., des quittances de sommes dues a la cam. par des évé-

ques et des abbés, specialm. pour leur visit. ad lim., ... des

piéces relatives aux functions des collecteurs, des piéces de procés,

des dispenses. . . . Szóval a div. cam, est un sens si élastique. Com-

me le titre l'indique, on a enregistré dans cetté série divers

documents . . ., pour lesquels on ne trouvait pas dans autres séries

de place convenable.

A kötetek rövid tartalma a következ :

arm. XXIX. 1-161. köt.

A XXIX. arm.

]

1. Vrb
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20.;
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58.
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Pauli III. 1534-37 2351. sine ind. tom. 24

Paul! III. lulii III.

Pauli IV.

98.
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137.



40

175.



41

215.
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V. Márton

IV. Jen
V. Miklós

III. Kálixt

II. Pius ...

II. Pál...

IV. Sixtus

VIII. Incze

VI. Sándor

III. Pius

12
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által. Ebben bennünket érdekl a 150—151 11. Infrascripta sünt

capitula, conventiones et pacta inita et firmata inter ss. d. nostrum

Eugenium p. ex parte una et magnif. viros consiliarios, legát os et

ambasciatores ser. principis et d. d. Sigismundi regis. a. 1433, a

mennyiben Zsigmond kíséretét s közte a magyarokat névszerint

felsorolja.

b. ArmariaXXXIII-XXXVII.

Brom 191 1-i munkájában, tehát az egyik legújabb mben,,

mely a vat, levéltárat ismerteti, a Div. cameraliákat tartalmazó

XXIX. és XXX. arm. kívül a szintén kamarai iratokat tartalmazó

XXXIII—XXXVII =5 arm. a registres des copies (Guide . . .

26. 1.) közé sorozza, azt mondván : les arm. 33 et 34 renferment

90 et 52 vol. de copies de la chambre ap., se rapportant principa-

lement á la perception de dimes et d'impots en faveur du s. siége.

L'arm. 35 contient 152 vol. de copies de documents relatifs aux

droits temporels et aux fiefs du siége ap. Les arm. 36 et 37 renfer-

ment 49 et 40, volum. informationum camer., la plupart du XVI
et du XV 1 1. s. Ces informations ont eíé composées par Monterenzi,

Contelori et De Rubeis, qui étaient successivement commissaires

généraux de la chambre ap. Ezt a 2 utóbbi armt tehát, ha mindjárt

csak 16 és 17. sz. informatiók is azok, de a kamara fmegbizottai-

tól ered eredeti iratok, melyeket Garampi is idéz az cédula-

jegyzékében. Az index sorozat 137. köt. Conteloritól hozzájuk

készített betsoros jegyzék. Ezek tehát nézetem szerint nem fog-

lalhatnak helyet a registres des copies között. A XXXIII-at is

helytelenül fogja együvé a XXXIV-el, mert amabban jobbára

a «census»-ról szóló kötetek vannak, emebben pedig instrumenta

cameralia, épp ugy, mint a XXXV-ben. E szerint ez a kett

tartozik együvé. Álljon itt egyébként igazolásul és némi tájéko-

zásul De Pretis rövid megjelölése az egyes köteteknek.

Arm. XXXIII. i-go köt.

1. Liber Quind. 1594—1677 non num. sine ind.

2. « « Mart. V. - lul. III. 664 1. cum «

3. « « a lul. III ad Pium IV.350 « sine «

4. « « ? 339 « cum «

5. « taxarum ecclesiarum 61 « sine «
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

33a.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Liber taxarum ecclesiarum

num.

«

<(

60

« non num
« 241

« in Francia non

« dioec Túron. «

« oppid. et dioec. «

decim, et collect. subVrbVI. 289

sub Paulo III. 220

715

« sub Innoc. XI. non num.

a D. Ciampoli « «

« et procur. Lugdun. « «

(( in Hispánia et Port ug 229

« in Portug. 72

« in Portug. 74

« et procur. Paduens? non

sine ind.

« «

« «

(C «

« «

cum «

(( «

sine «

cum «

sine «

num.

«

« collectoriae in Polonia 31

« divers. contra collectores. 20

« collectoriae in Hungária et Polon. non

« « in Anglia «

« exactionum divers. 80

« introitus et exitus cam. api. 71

« comput. subsid. in Lombardia non

« spolionim 1560. 23

« comput cam. ap. in Hispánia non

« obligationum cameraliun «

« intr. et exit. cam. ap. 372

Reg. seu liber censuum, collect. et

quietant. 1291 53

Lib. quietant. 1464-72 48

1471-85 126

« « 1484-93 93

« « 1492-1524 104

« sommarii censuum non

« actorum super censibus «

« censuum 1525—35 133

« « 1535-1550 117

« « 1525-1578 135

« « 1550-1566 183

num.

num.

num.
«

«

sine

«

«

«

«

cum
«

« cum
« «

« sine

« cum
(( «

num. sine

« «

« «

« «

« «

« «
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45.
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82. Liber censuum 1749—50 176+176 1. sine ind.

83. « « 1751-52 178+190 « «

84. « « 1753-54 186+190 « « «

85. « « 1755-56 190+ 190 « « «

86. « « 1757-58 190+190 « « «

87. « « 1759-60 190+196 « « «

88. « « 1761-62 190+190 « « «

89. « « 1764-64 189+190 « « «

90. « « 1765-66 190 + 190 « « «

Hogy e kötetekrl szintén tájékozódhassunk kissé bvebben
is, álljon itt néhány kötet részletesebb leírása :

(Arm. XXXIII. vol. 1-90.)

A vol. 38-tól kezdve a «census»-t tartalmazó köteteket fog-

lalja magában. A 38. és 39. kötet «sommaria censuum)) és «rege-

stum actorum super censibus)) ez adónem összegeit és történetére

vonatkozó adatokat, tehát általános dolgokat nyújt. A sorozat

a 40-ik kötettel kezddik s adja a censust 1525-tl fogva 50 kötet-

ben rövid megszakítással egészen 1766-ig.

Az els 37 kötet nem képez egy csoportot ; inkább egyes

csoportoknak «taxae», «decimae)), «collectoria))-töredékét alkotja.

Vol. 1. non. num. sine ind. De Pretis katalógusa «regest.

indict. quindenn. archivii» nevezi ; maga a kötet ezt a felírást

viseli : Registro dei quindenni dovuti álla camera ap. per le unioni

di chiese e benefici, e pagati dall'anno 1594 in circa fin verso il

1677 reparati secondo i giorni e mesi d'ogni rispettiva indict.

in cui scade il pagamento.

Vol. 2. fol. 1—664. cum. ind. Hasonló tartalmú. Címe: Re-

gistro di tutte le unioni perpetue di benefici e chiese fatte da Martino

V. (1417) fino al Giulio Hl. (1555) cronologicamente disposte

e per le quali si debbono i quindenni álla camera ap. Vi e in prin-

cipio l'indice alfabetico di tutti i benefici söprési e rigressivamente

uniti ad altri e disposti secondo il vocabolo della dioecesi di cias-

cuno.

Vol. 3. De Pretis szerint : fol. 1—350 sine ind. regestum quin-

den. ajulio Hl ad Pium IV. (1569). A mai3-ik kötetben olvasható

felirat pedig másnak jelzi tartalmát : Processo e atti della causa

vertente fra la camera ap. e la congregazione Casinese per i quin-

deni, pagamenti di annate, di com. e min. servizi e di altri diritti
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della camera ap., de quali la camera ap. si faceva creditrice per

ragione delle unioni fatti di monasteri, chiese e benefici álla dtta

congne 1552—1564.

fol. 78. e la nóta di 114 chiese e benefici uniti álla medma.

Vi sono anche inserite varié bolle e motuppii di sommi pontefici

risquardanti i quindenni de benefici uniti álla dtta congne.

Vol. 4. Questo tomo e un duplicato del tomo 2 (1. fenn) eccetto,

che questo e disposto per alfabeto di dioecesi, e quello e per ordine

successivo di pontefici. Hátlapján : Liber unionum et quindenio-

rum ab. a. 1417—1555 per alphabetum dioecesium.

Ez a 4 kötet tehát az egyházi uniók után járó «quindennia))

nev adót (1417-tl 1674-ig) fizetk névsoros lajstromát nyújtja

s a «quindenna)) csoport töredékét képezi.

A következ 5—11=7 kötet más csoporttöredék. Címük
De Pretis szerint : Registrum taxarum ecclesiarum. És tényleg

a 6. köt. Hártya, kis fol. 1 — 601.Taxe omnium mundi ecclesiarum.

1 — 14a a püspökségek betrendben.

I. In Dalmatia supra maré : Patr. Aquil.

n. In Istria supra maré: 1. Patr. Grad. 2. Archiepp.

Jadr. : suffr. Ansar., Vegl., Arb., Nonensis.

III. In Sclavonia : Archiepp. Spalat. : suffr. Tragur., Sign.,

Scardon., Far., Fridoensis, Croacensis, Corbav., Tinnin., Sibeni-

censis, qui per d. Bened. VIII. dicitur de novo creatus.

IV. In Ungaria: 1 .Arch. Strig. Agr., Nitr., Vac, Quinqueeccl.,

Vespr. et Jaur. — 2. Archiep. Coloc. : Varad., Sirm., Bosn.,

;

Transilv., Ultrasilv., Cenad. — Közbe van szúrva Polon, azután

1. Archiep. R2gus. 2. Archiep. Antibar.

14a—43a. Icipiunt taxe omnium mundi monasteriorum.

44a. Provinciáié omnium mundi ecclesiarum patriarch.,

metrop. et eppal.

60. De ordinibus militiarum.

5. köt. Szintén hártya 1— 61ö 1. Láthatólag másolat.

5 col. cursiv írás is van benne.

Vol. 15. Végén jegyzékek a XI. Ince idejében a magyar-

török hadjárat költségeire küldött összegekrl.

Arm. XXXIV.

1. Instr. camer. a loan. XXII — ad Paulum III.

2. « « 1331-1343
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42. Instr. camer. 1563—64

43. « « 1562-76

44. « « 1569

45. « « 1570-79

46. « « 1566

47. « « 1576-96

48. « « 1574-81

49. « « 1575-82

50. « « 1581-85

51. « « 1585-86

52. « « sive Inventarium divers. notar. camer,

59-ig stb.

4-ik sorozat: Obligatiók 1—88. köt.

Irodalom : Joh. Sírauchius Luneburgensis (f 1680), De annatis. Jena, 1673. —
Scarsius, De annatis Joh. Papé, De annatis, Jena, 1673. — Marschall

(v. Marchall) Sám., De jiire annatarum praesertim principis evangelici.

1707. megjelent mint opusc. IV. Joan. Petri Ludewighii Opuscula mis-

cella II. köt. Halle, 1720. fol. 886—975 1. és De jure annatarum czimmel

u. 0. Grunertnél recusa 1739, kis 4°. 1—96. 1. — Woker, Dr. Phil., Das

kirchliche Finanzwesen der Papste. Nördlingen, 1878. l-s fej. Confir-

mations-Palliengelder und Annaten. 9—31. 1. — Gotílob. Dr. Adolf,

Aus der camera apostolica d. 15. Jahrhunderts. Innsbruck, 1889. 8°,

190. s köv. 1, — Kirsch. Dr. Joh. Pet., Die pápstlichen Kollektorén in

Deutschland wahrend des XIV. Jahrhunderts. Paderborn, 1894, 8°.

A Görres-társ. Quellén u. Forschungen, III. köt. Bevezetés. I. Die Abga-

ben. 5. Die vom Papste vorbehaltenen Einnahmen kirchlicher Bene-

ficien (Reservationen, Annaten) XX IV—XXIX. 1.— KönigS.j. Dr. Leo,

Die pápstliche Kammer unter ClemensV. u. Johann XXII. Wien, 1894.

8° 31 1. (az összes adónemek közül az annatákról tud a legkevesebbet). —
Kirsch. Dr. I. P., Die Annaten und ihre Verwaltung in der 2. Halfte des

15. Jahrhunderts a Histor. Jahrbuch. IX. köt. (1888) 300—312. 1. —
Hayn, Aus den Annaten-Registern Martin's V. az Annalen d. hist. Ver-

eins für den Niederrhein. Heft 56. 1893, 144—179. 1. — Eubel. Einige

Bemerkungen betreffend die Entwicklung der Annaten, a Hist. Jahr-

buch 15. köt. 302 s köv. 11. — Haller : Die Verteilung d. servitia minuta

u. d. obligát, d. Prálaten im XIII. u. XIV. Jahrh. a római porosz tört.

int. Quellén u. Forschungen ... I. köt. 1898, 281.—295. II. Haller a

281. 1. j. azt mondja: Über die Servit. im Alig. orientirt am bestén

Kirsch (fenti mve), Freilich ist das, was S. 12. uff. über die sérv. min.

gesagt wird, zum Teil veraltet. — Eubel : Die Provisiones praelat.

wahrend d. gr. Schismas a De Waal : Röm. Quartalschr. VII (1893)

405. s köv. 11. — U. Die Prov. prael. d. Greg. XII. nach Mitte Mai 1418

uo. X. (1897), 166. s köv. 11. — U. Die papstl. Provis. an Deutsch. Ab-

teien wahrend d. Schimas u. d. Pontif. Martin's V. a bencés-ciszterc.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. 4
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rend Studien u. Mitteil. XV. (1894) 71. s köv. II. — U. Zur papstl.

Reservations- u. Provesionswesen a De Waal : Röm. Qiiartaischr. VIII

(1894)169.8 köv. II.—Ha//e/-;DieAusfertigungd.Provisionend.XIV— V.

Jahrh. a por. római tört. int. Quellén u. Forsch. II (1899) 1—40. II. —
Lux: Constit. ap. de graii benef. reserv. ab 1295—1378. 1904.— /Cí>sc/z ;

Die Finanzverwaltung d. KardinalkoIIegs im XIII. u. XIV. Jahrh.

1895. Kirchengesch. Studien II, 4. — Baumgarten : Untersuchungen

u. Urk. über d. camera collegii card. für d. J. 1295—1437. 1897. —
Haller : Die Ausfertigung d. Provisionen. Ein Beitrag zur Diplomatik

d. Papsturk. d, XIV. u. XV. Jahrh. ua. Quellén u. Forsch. II. köt.

(1899), 1—40. 11. — Schneider : Zur alteren papstl. Finanzgesch. Ua.

Quellén ... IX. köt. (1906), 1—37. II. — Castello-Coleman : De annatis

Hiberniae. 1910.

Mivel az apostoli kamarának az elbbi sorozatok irataiban

foglalt censusból és decimából befolyó bevételei és jövedelme már

a XIII. század közepén sem voltak elegendk, az akkori pápák

újabb és újabb jövedelmi forrásokról gondoskodtak. Nevezetesen

IV. Kelemen és III. Miklós behozták a servitium, IX. Bonifác az

annata, II. Pál a quindenna néven ismert bevételi ágakat, melyek-

hez az V. Kelemen idejében már rendes adónemként szerepl

(.'.'visitatm járul. Mindazon iratok, amelyek e 4 bevételi forrásból

befolyt jövedelmeket tartalmazzák, már a kamara 1671-i jegy-

zékében (49-57. 1.) az 1029—1103=74 kötetet tartalmazó külön

sorozatként szerepelnek. Ma egyik fele az olasz állami levéltár

(archivio di stato) külön sorozatát alkotja, a másik pedig a vati-

káni levéltár kamarai iratainak i^obligationes)^ cím sorozataként

van fölállítva. E sorozat a következ 88 kötetet tartalmazza

:

szám 10/1 ! C. SZ.

1. Gentiíis számadásai ; obligatiók 1295-1317 1032 13A

A 1295-1304

2.

3. Solutiones praelatorum 1314-1316 1037 312

4. « « et divisiones 1314-1324 1038 310

5. « 1316-1323 1039 311

6. Obligationes 1316-1344 1040 297

7. Solutiones seu quietantiae 1320-1323 1045 316

8. « 1322-1330 1046 317

9. « 1323-1327 1047 318

10. •« 1324-1330 1049 315

11. 1317 319

12. Quietantiae 1328-1331 1050 320



51

13.



52

52. Obligationes
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84. Obligationes

S4A II-us Obiig. Sixti IV.

85. Solutiones

1466 sept. 17-1476 nov. 27.

1478jan. 9-1484 aug. 27.

1492-1504

309

86.
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1058.
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u. d. diplomatische Korrespondenz d. Papstes dem . . . Kardinal-

Nepoten zur Besorgung überlassen. So entstand die secretaria sta-

tus an derén Spitze . . . seit Ende d. 17. Jahrhund. d. Kardinal-

Staatssekretár trat. Kevésbbé helyes az az állítás, hogy a közép-

kor végén, a secretaria brevium felállításakor, a külföldet és a

pápaságot illet politikai ügyek és az ezekre vonatkozó diplomá-

ciai levelezés kivétettek a kancellária hatáskörébl és egy új

hatóság, a card. nepos által vezetett secretaria status-ra bízattak.

Mert a XXII. János óta rendes lit. secretae-rl írja Schmitz-

Kallenberg, 1 hogy ezek umfassen aiisser den auf die weltliche

Herrschafc d. Papstes... bezügüchen Stücken forían den gröss-

ten Teil der politischen Korrespondenz. Ezclcet man für sich

registrierte (weil)sie nicht . . . durch die pápstliche Kanzlei, son-

dern durch die Kammer expediert würden. És XXII. János

utóda XII. Benedek alatt már mködtek a secretarii papae . . .

die nicht zu dem eigentlichen Kanzleipersonal gehören, sondern

dem Kámmerer den Diensteid ablegíen . . . sie besorgten die poli-

tische Korrespondenz d. Pápste és ha registráltak, külön jelölték

{R. per me betvel) az általuk registrált kötetet. Tehát a politikai

levelezés már a középkorban külön volt kezelve s nem állott a

kanczellária alatt. Mindössze annyi történt, hogy ezt a levelezést

a pápához legközelebb álló bizalmasa, a nepos vette át s így a

secretariusok alája kerültek. így lett magától a secretaria status.

S mivel ez a nepos rendszerint bíboros volt, a nepos rendszer fel-

hagyása után is bíboros maradt a vezet, mint addig is volt.

A nuntiusok eredete is vitás. A francia Richárd a camerárius

elterjesztésére a hívektl beszedend pénzek öszegyjtésére a

pápa által kinevezett kollektorok útján véli eredni a nuntiusokat,

amennyiben pl. a spanyolországi fkollektor tényleg mindkét

nevet viselte. Ezzel szemben tény, hogy a pápáknak már Konstan-

tinápolyban voltak apocrisiariusaik, késbb nyugaton legata-

saik.^ A való mint rendesen, itt is a középen lesz : a bizonyos

helyre küldött kollektorra legatusi funkciót is bíztak, pénzügyi

teendk mellett politikai, diplomáciai feladatokat is ruháztak reá,

noha nem állíthatom bizonyosnak, hogy ez mindenütt így volt.

1 Papsíurkunden, id. h. 108. I.

2 A lit. secretae fellépte eltt a lit. curiales, a pápai udvartól küldött

levelek viszik a lit. secr. késbbi szerepét. L. még Zimmermann : D. p.

Legation in d. e. Hálfte d. XIII. Jahrh. (1198—1241) a Görrest. Veröff.

d. Sect. f. R.- u. Socw. XVII. (1913.)
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A nuntiaturák és a legatiok száma 22 volt. Alapításuk a XVI. sz.

elejére esik. Mködésük kezdete nem mindenütt ment simán.

Nem mondhatni, hogy tisztán csak a pápaság kül-képviselete volt

a hivatásuk és céljuk, mert pl. a brüsszelinek figyelemmel kellett

kisérnie az angol egyházi viszonyokat, a kölni a németalföldi

vallási állapotok szemmeltartására volt küldve, hiszen Köln még
csak választófejedehni székhely sem volt. Nálunk 1526 eltt

2 nuntius mködött : Burgio és Campeggio. A Habsburgok

trónrajutása után Magyarország egyházi kérdéseinek a történe-

tesen Bécsben székel németországi nuntiusok a közvetíti

a Szentszékkel. A nuntiusok és legátusok és a nepos bib. állam-

titkárok levelezése a secreteria di stato iratainak a zömét alkotja.

Errl a sorozatról azt mondhatjuk, hogy amennyiben szó van

pápai iratoknak a nepos-biborosok alapította családi levéltárakba

való jutásáról, akkor csak itt ez az egy lehet. ^ Viszont azonban

nem szabad megfeledkeznünk arról a szokásról, hogy az államtit.

hivatal az egyes kongregációk által kért nuntiusi jelentéseket

eredetiben áttette. Végül a nun. és a leg. köteteinek mai száma

1—22 arm. 1—5586 köt., míg a Napóleon által Parisba hurcol-

tak száma 1—7737 köt. volt, azaz akkor és azóta is 2151 kötettel

van kevesebb, a mi több mint a mai állomány egyharmada.

A segreteria di stato iratainak 2 sorozata van : 1. nuntiatura

és legatio és 2. a lettere-sorozat.

Amaz 1-22 arm. 1-5586,

emez 1 — 13 « 1— 1240 s így

a kett együtt 6826 kötetbl áll.

De Pretis 1731-ben az indexsorozat 134. sz. kötetét készí-

tette hozzájuk. Azonfelül van a 168—184. sz.= 17 köt. index is

1550— 1721.-ig, de ebbe bele van véve a varia miscellanea, a Bibi.

Pio, stb. sorozatok is.

1 Ezt az eljárást igenis ieliet menteni. Nem eltuiajdonítási vágy, tehát

nem szándékosság vezette az illet nepos bíborosokat, hanem minden poli-

tika személyes lévén , érthet, hogy az illet pápa a személyéhez legközelebb

állóban bízott meg leginkább. Kevésbé menthet az az eljárás, hogy e bizalmi

állásról való távozásuk után sem adták vissza.
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I. ((Nuntiature e Legazioni)) sorozat.

1 —22. arm, összesen 1 —5586. köt.

14.

1.
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18.
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5. Registro di lettere scritte al card. Aldobrandini 1566.

6. Registro di lettere scritte a m. Delfino nunzio in Germ.
1572-74.

7. Registro di lettere scritte a m. Delfino nunzio in Germ.

1575-1578.

8. Registro di lettere scritte a m. Porcia nunzio in Germ. 1579.

9. Registro di lettere scritte al card. Madruccio legato in Germ.

aU'archiduca et al Segretario Minucci 1574—1583.

10. Registro di lettere a diversi dal card. legato in Germ. 1578—

79 e dam. Delfino nunzio in Germ. 1560 sept. 21 — 1562.

jan. 21.

11. Minute di lettere scritte a m. Malaspina et a m. Sta Croce

nunzii in Germ. 1578 sept. 27—1581 sep. 1.

12. Minute di lettere scritte a m. vese. di Vercelli nunz. in Germ.

1579-1585 et al segr. Avena 1583.

13. Minute di lettere scritte al p. Possevino inviato in Germ. et

Moscovia 1579—1585.

14. Minute di lettere scritte al nunz. in Germ. 1580—1584 et

aU'archiduca 1584-1585.

15. Minute di lettere scritte al nunz. in Germ. 1591— 1593.

16. Registro di lettere scritte al nunz. in Prága 1605—1610.

17. Registro di lettere scritte a m. Serra commissario in Vngaria

nell'anno 1605. e Austria 1606-1610.

18. Registro di lettere scritte al card. Milino legato in Germ. 1608.

19. Registro di lettere scritte al p. Milenzio destinato álla diéta

di Ratisbona 1608.

20. Registro di lettere scritte al nunzio di Vienna 1608—1609.

21. Registro di lettere scritte al nunzio in Gratz 1605—1610.

22. Registro di lettere scritte al nunzio in Gratz 1609—1611.

23. Registro di lettere scritte al imperadore 1609 aug.— 1612

aug. 11.

24. Registro di lettere scritte al nunzio in Germ. 1613—1634

con una istruzione a m. Spada nunzio straord. all

Imperad.

25. Registro di lettere scritte all'nunzii all imperio, alli Svizzeri

et al collettore in Portogallo 1615.

26. Registro di lettere scritte al nunzio in Vienna 1609 aug.— 1620.

27. Registro di lettere scritte alli nunzii all'imper., Svizzeri,

Napoli, Torino, Fíorenzia etc. 1626.

28. Registro di lettere scritte da Roma a Vienna 1632—1634.



61

29. Cifre scritte al nunzio all imper. 1644—1651.

30. Cifre scritte per segr. di stato in Vienna, Spagna, Francia,

Napoli etc. 1654.

31. Registro di lettere scritte al nunzio in Vienna 1644 nov. 19.—

1652 jan. 13.

32. Registro di lettere scritte al nunz. in Vienna 1655—61.

33. Registro di lettere scritte al nunz. in Vienna 1662—65.

34. Registro di lettere scritte al nunz. in Vienna 1666—69.

35. Registro di lettere scritte al nunz. 1670—76.

36. Registro di lettere scritte al nunz. 1676—81.

37. Registro di lettere scritte al nunz. straordinario Litta 1679.

38. Registro di lettere scritte al nunz. 1682—86.

39. Registro di lettere scritte al nunz. 1687—92.

40. Lettere originali 1689-90.

41. Lettere originali 1691-92.

42. Registro di lettere 1693-95.

43. Registro di lettere 1696-1700.

44. Registro di lettere dal 27 Sept. 1700-1706.

45. Registro di lettere 15 Dec. 1708-1709 dec. 31.

46. Registro di lettere scritte dall'card. Paulucci segr. di stato

al abbate Santini uditore della nunt. a Vien. 1707 jan.

1.-1710 nov. 8.

47. Registro di cifre 1700 octob. 18.-1720 maj. 25 e minuti

diverse di cifre 1700 dec. 18.-1716 nov. 14.

48. Registro di lettere del card. Paulucci a m. Piazza nunzio

in Polonia 1710 jan. 1-1714 febr. 10.

49. Registro 1713-1716.

49a. Registro di lettere in cifre 171 1-13, 1717-1725, 1720-1730.

Arm. II.

50. Lettere scritte al nunzio in Germ. e lettere del card. Brun-

dusino legato in Germ. 1510—1521.

51. Registro di lettere scritte dal card. Brundusino leg. in Germ.

1531-32.

52. Registro di lettere scritte dal c. Brundusino leg. in Germ.

1538-39.

53. Lettere di nunzio Campeggio dalia Ungaria 1517, 1525,

dalia Englettera 1528-1529.

54. Lettere di nunzio Campeggio dalia Germania e Paesi Bassi

1530-1532 e lettere di m. Arcelta nunz. in Napoli 1532.
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55. Lettere di nunzio Burgio 1524—1527 in Vngaria.

56. Lettere di m. Vergerio 1533-1534 e 1526-1532.

57. Lettere del vese. di Modena nunz. in Germ, 1536—1542.

58. Lettere del vese. di Modena nunz. in Germ. 1537—1542.

59. Lettere del card. Brundusino al card. Farnese et altri 1538—
1544.

60. Lettere di m. Verallo nunz. in Germ. 1541— 1547.

61. Lettere di m. vese. di Fano nunz. in Germ. 1551— 1552.

61 A Carte dell'imperatore

62. Lettere di m. Caimano nunz. Germ. 1551— 1553.

63. Lettere dell'abbate Martinengo scritte da Vienna 1551 —
1555.

64. Lettere di m. Delfino nunz. in Germ. e del Varmiense scritte

al card. Rusticucci 1560—71.

65. Lettere di m. vese. di Torcello scritte familiarmente al card.

Commendone 1564—72.

66. Lettere del vese. Delfino nunz. in Germ. 1562—65, et protho-

not. Biglia nunz. 1562-70.

67. Lettere di m. Biglia nunzio in Germ. 1570.

68. Lettere di diversi nunzii in Germ. 1570—95.

69. Lettere rig. di m. Delfino nunz. al card. Como da Vienna

1572.

70. Lettere rig. di m. Delfino nunz. al card. Como da Vienna

1573.

71. Lett ere rig. di m. Delfino nunz. al card. Como da Vienna

1574.

72. Lettere rig. di m. Delfino nunz. al card. Como da Vienna

1575.

73. Lettere rig. di m. Delfino nunz. al card. Como da Vienna

1576.

74. Lettere rig. di m. Delfino nunz. al card. Como da Vienna

1577-78.

75. Minute di lettere scritte a m. Delfino nunz. 1579—80e risposte

date dal med. 1580.

76. Lettre scritte da diversi di Germ. 1572—76.

77. Lettere scritte dal dúca di Cliva al Prága 1572—82.

78. Lettere del arciduca d'Austria 1572—85.

79. Lettere deli dúca di Baviera 1572-85.

80. Lettere di m. Portia nunz. all arciduca 1573—74.

81. Lettere di m. Portia 1575-76.
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82. Lett ere di m. Portia 1577-78.

83. Lettere scritte da m.Vesc. di Torcello nunz. all imper. al card.

Con. in Polonia 1573-75.

84. Lettere scritte a ni. Groppero nunz. in Germ. 1573—77.

e risposte del med. 1573—80.

85. Lettere del Vese. d'Herbipoli e dell'abbate di Fulda 1573-84.

86. Lettere scritte da Germ. da Nicolo Eliandi 1575—82.

86A Diversi di Colonia 1575-84. Trivio 1575.

87. Lettere scritte dal p. Feliciano Ningrado poi vese. della Scala

nunz. in Germ. 1573—84.

88. Lettere scritte dal p. Feliciano 1573—79.

89. Lettere scritte dal p. Feliciano 1580.

90. Lettere scritte dal p. Feliciano 1580—85.

91. Lettere scritte da diversi in Germ. 1577—81.

92. Lettere scritte dal p. Possevino 1577—80.

93. Lettere scritte dal p. Possevino 1581 — 82.

116. Registro del nuntio straordin. all'imperat. 1628 jun.—

dec. végéig.

118. Cifre 1629 jan. 6-aug. 4.

119. Cifre 1629 aug. 4-dec. 15.

120. Cifre 1629 dec. 15-1630 dec.

145. Cifre di mr. nunzio in Vienna dal 1647—1651.

146. fol. 36 Szelepcsényi érsek nyugtatja a nuntiust, hogy a

diéta végzéseinek ellene mondott.

147. fol. 36—45 Draskovics gyri püspök ügye.

fol. 58 1649 jan. 30.
^ ^"

' — ^

fol. 68 1649 jan. 30.

fol. 104 1649 márc. 6. l'arcivesc, que mostra qualche

zelo, non e in gran concetto di prudenza.

fol. 121 1649 márc. 24. Pozsonyba menetelrl.

fol. 130 a legközelebbi levél már Pozsonyban kelt április 2.

fol. 139 a legközelebbi levél már Pozsonyban kelt április 9.

fol. 146 a legközelebbi levél már Pozsonyban kelt április 23.

fol. 150 a legközelebbi levél már Pozsonyban kelt április 30.

püsp. proces. Da che sono.

fol. 163 a legközelebbi levél már Pozsonyban kelt május 7.

püsp. proces. Da che sono.

fol. 208 a legközelebbi levél már Bécsben kelt június 19.

fol. 218 An rexUngariaemorealiorumpatronorumtantum

habeat jus praesentandi et nominandi vei potius



64

jure peculiari coronae possit eligere praelatos

et conferre beneficia?

fol. 233 Bécs JLil. 24. és mellékli az autic. egy nyomtatott

példányát,

fol. 283 Bécs aug. 21. mellékli Eszterházi László Fraknó

aug. 21. levelét, hogy 1500 aranyat kölcsönöz a

nuntiusnak.

fol. 285 Az errl szóló elismervények.

fol. 383 Bécs, nov. 12.

150. Lettere di mr. nunzio di Vienna del 1652.

fol. 18. Mariani zenggi püspök ügye.

187.
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260.

261.

262.
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264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

256

257.

258.

259.

274.

274.

277.

278.

275.

276.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

Leltére di m. nunz. ín Viennal717.

(( « « « « 1718.

« (( « « « 1719.

« « « « « 1720.

« rig. di m. Aiessandro Albani ministro ap.

in Vitnna 1720 febr. 7. - 1720 aug. 11.

Lettre rig. di m. Aiessandro Albani ministro ap.

in Vienna 1720 febr. 7. — 1721 márc. vég.

Lettere di m, nunz. in Vienna 1721.

« « « « « (( 1722.

Cifre dalli 1700 okt. 26-1720 maj. 11.

Cifre 1720 febr. 1-1721 febr. végéig.

Lettere di m. nunzio in Vienna 1723.

(( <( <( (( C(

(( « « (( ((

(( (( (( (( ((

« (( (( « «

« (( « « (C

« « <( « ((

C( (( (( (( ((

« « « « ((

Minute di lettere 1699.

« « « 1700.

« 1701.

1702.

1703.

1704.

1705.

1706.

1707.

1708.

1709.

1710.

1711.

1712.

1713.

1714.

1715.

1716.

1717.

1724.

1725.

1726.

1727.

1728.

1729.

1729.

1730.



« «
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351.
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475. Lettere di nunzio Piazza 1711.

476. « « « « 1712.

477. « 1713.

478. « 1713.

479. « 1714.

480. « 1714.

481. « 1715.

482. « 1715.

483. « 1716.

484. « 1716.

485. « 1717.

486. « 1717.

487. « 1718.

488. « 1718.

489. « 1719.

490. « 1719.

491. « e cifre 1720.

492. Minute di lettere 1719-1721.

493. Registro di lettere 1717-1721.

494—6. Documenti concern. alcuni affari trattati da mr. Spinola

nunzio in Vienna.

497. Registro di lettere 1720-21.

498. Cifre senza traduzione 1720.

499. Registro di lettere 1721-1726.

2. Nuntiatura di Polonia.

Irodalom : Dembinski : Sprawozdanie . . . O materyalach do dziejow XVI.i

XVII.w. 1880(aKrak. akad. Arch. Kom.histor. W. köt.) -Wierzbowski:

Otcet . . . 1880, 88—89. 11. csak az éveket adja. U. 1880. Rómában

kinyomatta a lengyelországi legátusok és nuntiusok névsorát : Synop-

sis legator. a lat., nat., nuntiorum, internunt. etc. apóst, in Polonia

terrisque adjac. 1073—1794. cimen. — Smurlo : Otöet . . . 1894.

28—40. és 176—185. II.

Az els lengyelországi pápai nuncius L. Lipomannii volt

1556óta. Irataik száma 1560— 1783, összesen 382 kötet. Index-ül

szolgál hozzá a De Pretis-é, az index-sorozat 134. sz. 45—53. 11.,

amely — mint alább látható — 1 — 1 soros rövid mondatban jelzi

1 Tle és utódától Ruggieritl csak egy-egy Relazione-t bírunk

(Bologn. V. 25. és 40.). Egyébként 1. a 170. köt.
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a kötet tartalmát. Tekintve a gyakori érintkezést a Habsburgok

és Lengyelország között, érthet, hogy e jelentésekben igen sok

a hazánkat érdekl tudósítás. Hogy csak egyetlen példát említ-

sek, ott van a 184. kötet, a mely az 1605-ben V. Pál pápa ha-

zánkba küldött megbízottjának, Sciarra-nak a levelezését tartal-

mazza, ottan Davia (1696-1700), Spada (1704-1706), Piazza

(1706—1711) nunciusok jelentései éppen a Rákóczi szabadság-

harca idején. Annak idején már Turgenjev (Mon. hist. Russiae . .

.

Scripta varia e secreto archivo Vatic. et aliis arch. et bibi. Rom.

excerpta. I. 1075-1584, 1841, H. 1584-1719. 1842) részére

használta Marini (1. ennek Codex diplom. Rutheno Moscoviticus-át

1835, a registrált iratok közt). Azután Teiner és pedig két mvé-
hez: 1. a Monum. Polon. et Lithvan. gentiuniquefinit. hist. illustr.

I- IV. 1860-64. az 1217-1773. évig és 2. La Suéde et le s. siége

sous les rois Jean HL, Sigism. Hl et Charles IX. d'apres des do-

cumentstrouves dansles archives du Valic. I— Hl. 1842. Ugyané

tárgyról írt szintén e sorozat adatait használva a francia Biau-

det: Le s. siege et la Suéde durant la 2. moitié du XVI s. I. Notes

et documents. 1896—7. — Wierzbowski 1887-ben kiadta: Vinc.

Laureo, évéque de Mondovi, nonce ap. en Pologne (1574—78)

et ses depeches inédits . . . récueillies aux arch. secr. du Vat. c.

mvét.
Tekintettel arra, hogy a nunt. di Germania-n kívül ez a nunt.

di Polonia az, a mely a mi XVI— XVIII. sz. történetünkre a

legtöbb adatot szolgáltathatja, kívánatos volna, hogy kutatóink

a másik mellett ezt is figyelmökre méltassák s a kett magyar

vonatkozású adatait részletesen tanulmányozzák s ha fontosabb,

szöveg szerint is lemásolják. A krakói akadémia által Rómába
küldött ((Mission polonaise» tagjai a nunciatura köteteinek a má-

solatát is végezték (1. Smolka és Czermák id. jelentéseit). St
els félszázadi történetének a feldolgozásához is nekifogtak.

L M. Portía nunz. al card. Rusticucci 1567—72.

\A Lettere di diversi al card. Comendone 1571—83.

2. Card. Comendone legato al m. Portía nunzio 1572.

3. «
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7. Lettere del ni. V. Laiireo, vese. dcl Mondovi nunzio 1574.

8. Lettere del ni. V. Laureo, vese. del Mondovi nunzio 1575.

9. Scritture varié 1575.

10. Lettere publiclie 1574 márc. 27-1575 sept. 21.

11. « 1575 október 10-1577 febr. 25.

12. u « 1577 márc. 4-1579 febr. 3.

13. « del ni. V. Laureo vese. del Mondovi nunzio 1576—

1577.

14. Lettere del ni. V. Laureo vese. del Mondovi nunzio 1578 jun.

(akkor m. Caligari nunzio).

15. Polonia 1579-1585.

16. Lettere del m. Caligari vese. di Batinovo nunz. 1579.

17. « « « « « « « 1580.

18. Lettere del m. Caligari e m. Bolognetti nunzii 1581.

19. M. Bolognetti nunzio 1582.

20. « « (( 1583.

21. « « « 1584-1585.

22. Lettere del nunzio di Polonia 1585—1672.

23. Polonia 1586-1592.

24. Cifre 1587.

25. Lettere diverse seritte al nunzio 1587.

26. L'arcivescovo di Napoli 1587.

27. Polonia 1587-1591.

28. Lettere e seritture di Polonia 1587—1591.

29. Varié seritture 1587-1588.

30. Cifre diseifrate delli nunzii in Polonia, Suizzeri, Colonia,

Avignon.

31. Diversorum 1587-92.

32. II. eard. Aldobrandini 1588.

33. Varia 1588.

34. Polonia 1588-90.

35. Registro delle lettere del nunz. in Pol. 1592.

36. Lettere di diversi a eardinali in conelave 1592.

37. « « Roma in Polonia 1523-1631.

37A ({ del nunzio in Polonia 1609—1610.

38. « di Varsavia 1 625.

39. Cifre del nunzio im Polonia 1626—30 niaj. végéig.

40. Lett ere « « « « 1626.

41. « « « « « 1627.

42. « « u « « 1629.
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82. Cifre 1667-69.

83. Lettere 1669.

84. « 1670.

85. Cifre con li ni. m. arcivesc. Nerli e Bonvisi, nunzii e Carlo

Saracineschi 1670—73.

86. Lettere di m. nunzio 1671.

87. « « « « 1672.

88. « « « « 1673.

89. « « « « straordinarioepoiordinariol673— 76.

90. « « « « 1674.

91. Cifre con. m. m. Bonvisi et Martelli nunzii 1673—76.

92. Lettere di m. nunzio 1675.

93. « « « « 1676.

94. Cifre con la nunziatura 1676—82.

95. Lett ere di m. nunzio 1677.

96. « « « « 1678.

97. « « « « 1679.

98. « « « « 1680.

99. « « « « 1681.

100. « « « « 1682.

101. « « « « 1683.

102. Cifre con la nunziatura 1683—89.

103. Lettere di m. nunzio 1684.

104. « « « « 1685.

105. « « « « 1686.

106. « card. « 1687.

107. « del card. Pallacivino di m. nunzio 1668.

108. « di m. nunzio 1689.

109. « « « « 1690.

110. « « a « 1691.

111. « « « « 1692.

112. Cifre con la nunziatura 1692 nov. 11 — 1695 dec. 27.

113. Letteredi m. nunzio 1693.

114. « « « « 1694.

115. « « « « 1695.

116. « « « « 1696.

117. Cifre con la nunziatura 1696 jan.— 1700 jun. 9.

118. Letteredi m. nunzio 1697.

119. « « « « 1698.

120. « « « Paulucci nunzio straordin. 1698.
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121. Lettére di ni. nunzio 1699.

122. <( « « « 1700.

123. « « « « 1701.

124. « « « « 1702.

125. « « « « 1702.

126. « « « « 1703.

127. « « « « 1703.

128. « « « « 1704.

129. « « « « 1704.

130. « « « « 1705.

131. « « « « 1706.

132. « « « « 1707.

133. « « « « 1708.

134. « « « « 1709.

135. « « « « 1710.

136. « « « « 1711.

137. « « « « 1712.

138. « « « « 1713.

139. « « « « 1714.

140. « « « « 1715.

141. Lettere del p. S. I. Salerno 1715-20.

1 42. Cifre scritte dal p. Salerno e cifre scritte al medesimo 1711

1719 e infino vi alcuni lettere del medesimo.

143. Cifre di m. nunzio e risposte 1700 dec— 1720.

144. Lettere di m. nunzio 1716.

145. « « « « 1716.

146. « « « « 1717.

147. « « « « 1718.

148. « « « « 1719.

149. « (( « « 1720-21 febr. 12.

150. « « « « 1721.

151. « « « « 1722.

152. « « « « 1723.

153. Cifre da m, nunzio in Polonia 1722—1724,

« « « « « Venezia 1721 — 1724.

Cifre da internunzioin Brusselles 1721 — 1724.

Cifre da m. nunzio in Colonia 1721 — 1724.

« « « « « Napoli 1721-1724.

Cifre da vicelegato d'Avignone 1721 — 1724.

« « m. inquisiíore in Málta 1721 — 1724.



75

Cifre da ni. Passcriiii in Francia 1721 — 1724.

154. Lettere di m. nunzio 1724.

155. « « « « 1725.

156. « « « « 1726.

157. « « « « 1727 jan. 1 — 1728 jul. vége.

158. « u « « 1727 szept. 30-1728 vége.

159. « « (( (( 1729-1730 jan. 25.

160. Cifre di m. Santini nunzio col. rcgistro delié risposte 1724—

1728.

161. Cifre di m. Paulucci nunzio col registro delle risposte in

tutto il pontificato di Benedetto XIII.

162. Cifre di m. nunzii in Polonia, Venezia, Colonia, Napoli,

internunzio in Brusselles, vicelegato d'Avignone, inqui-

sitore di Málta, Mr. Passerini in Parigi, padre Daubenton

in Madrid 1720-1724.

163. Lettere di m. nunzii 1730-1731.

164. « (( « « 1732.

165. « (c « « 1733-1734.

166. « « « « 1735.

167. « « « (( 1736.

168. « « « « 1737.

169. « « « « 1738.

170. « « « (c 1739-1740.

noA Lettere di segretaria diStto al nunzio in Polon. 1560—1563.

171. Lettere publiche a m. vese. Mondovi, nunzio in Scozia,

Savoia e Pol. 1566 aug. 5-1577 nov. 16.

172. Lettere scritte in Polonia 1572—1578.

173. Lettere scritte in Polonia 1605.

174. Lettere scritte a m. Serra commissario di Paolo V. in Unga-

ria 1605—09., al vescovo di Reggio nunzio 1609—1611.

174^ Lettere di Roma in Polonia 1623-31.

175. « « « « « 1632—37.

176. « scritte a diversi veseovi et arcivescovi in Polonia.

177. Cifre da Roma in Pol. 1634.

178. Lettere scritte a m, nunzio 1645—51.

179. « « alli m. m. nunzii in Germ., Spagna, Franzia,

Polon. Venezia, Colonia, Brusseles, Lucerna, Fiorenza,

Turino, Napoli, vicelegato d'Avignone 1654.

180. Lettere scritte a m. nunzio 1655—61.

181. « « « (( 1662-65.
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182. Lettere scritte a m. nunzio 1666—69.

183. « « « « 1670-76 jul. 22.

]S3A « « « « 1676 szept. 6—1681.

184. « « « « 1676 szept. 26—1681.

185. « « « « 1682 jan. 1-1686.

186. « « « « 1687 jan. 1-1692.

187. « « « « straordinario 1698.

188. « « « « 1693 jan. 1 — 1700 szept.

189. « « dal card. Paulucci a m. nunzio 1700—1706.

190. Registro di lettere scritte a m. nunzio 1713—1721 mart. 15.

191. Registro di cifre scritte a m. m. nunzii in Polonia, Napoli,

Venezia, Brusselles, Colonia, vicelegato d'Avignone,

inquisitore in Málta, m. Passerini in Parizi, p. Dauben-

ton in Madrid 1720-1724.

192. Minute di lettere al nunzio 1611 — 14 e 1631—35.

193. « « « « « 1647-75.

194. « « « « <t 1667—78.

195. « « « « « 1678-85.

196. « « « « « 1685—99.

197. « « « « « 1691-93.

198. « « « « « 1694-96.

199. « « « « « 1697-99.

200. « « « « « 1700-1701.

201. « (( « « « 1701 jan. 1— 1716 máj. 9.

parte in cifra.

202. Minute di lettere al nunzio 1702-1705.

203. « « « « « 1704-1705.

204. « « « « « 1706-1708.

205. « « « « « 1709-1712.

206. « « « « « 1712-14.

207. « « « « « 1715-17.

208. « « « « « 1718—1721 márc. 19.

209. « « « « « 1721-24.

210. « « « « « 1725—27.

211. « « « « « 1728-29.

212. « « « « « 1730-31.

213. « « « « « 1732— 33.

2\3A Lettere del nunzio e d'altri al card. Borghese 1609 fatte

comprare dalia Santita di N. S. Benedetto XIH. dalia

libreria del Card. Ottoboni. Védi 37A
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214. Minute di lettere al nunzio 1734—36.

214i4 Registro di lettere del medesimo del 1563 al card. Boromeo,

del Commendone, Beranda et Aquaviva fatto compare

come sopra.

215. Minute di lettere al nunzio 1737—38.

216. « « « « « 1739-40.

Az egyes kötetekben foglalt levelekre nézve álljon itt muta-

tóba pl. a 4-ik kötetbl egy kis részlet

:

1. Informatione fatta per il re di Polonia dal S. Antonio Maria

Gratiani.

2. Instructio capi^uli Cracoviensis ad congregationem Varso-

viensem 1572 jan. 1.

3. Hosius bibornok Braun Jánosnak 1572 mart. 5.

4. Antonius M. Gratiani a varmiai bibornokkal közli C. Commen-

done legátus tárgyalásait a lengyel szenátussal a török

elleni szövetség ügyében 1572 idus maii.

5. Consultationes et constitutiones senatorum et nobilitatis

palatinatus Cracoviensis et Sandomiriensis 1572.

6. Confederatio conventus Cracoviensis 1572.

7. Literae eppi Cujaviensis ad archieppum.

8. Pars testamenti regis de servanda unione.

9. Maximilianus II. ad status ecclesiasticosPoloniae 1572 jul. 21.

10. Albertus Fridericus dux Prussiae ad Petrum Myszkowszki

1572 jul. 15.

11. Andr. Grodzieczki loanni Latalski pal. Posnan. 1572 fer. IV,

post Bartol.

12. Articuli Sandomirienses 1572. aug. 12.

13. Instructio Lucae Padoski a capitulo Cracoviensi ad archiep-

pum et eppos atque conventum electionis növi regis

1572 aug. 20.

14. A lengyel convent proclamatioja. Knyszyn 1572 aug. 31.

15. A lengyel convent levele Mahomet basához. Knyszyn 1572

aug. 30.

j. Nuntiatura di Francia.

Irodalom : Pieper : Die pápstlichen Legaten u. Nunticn in Deutschland,

Frankreich u. Spanien seit d. Mitte d. XVI. Jahrh. 1896. — Fraikin :

La nuntiature de Francé 1527—1534 a Melanges d'arch. et d'histoire

des ecols fr. d'Ath. et de Romé XXVI (1906) köt. 516—563. 11. A «So-
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ciété des archives de l'hist. relig. de la Francéi) vállalta a sorozat

iratainak a kiadását. Eddig megjelentek : Fraikin : Nontiatures de

Francé. Nonciatures de Cleinent Vll.depuis la bataille de Pavie jusqu'au

rappel d'Acciajuoli (1525 febr. 22—1527 jun. vége) az Archives de

l'hist. relig. de la Francé, vol. LI. 1896. — Ancel : Nonciatures de Paul IV

avec la dern. année de lules III et Marcel II. Vol. I. Nontiatures de

Sebast. Gualterio et de Cesare Brancatio. 1554 máj. — 1557 jul.

Elsö állandó nunciusként 1514—17. Canossa Leone Ludovico

szerepel s attól kezdve megszakítás nélkül 1809-ig, mikor Napó-

leonnal megszakadt az összeköttetés, halad a soruk. Az iratok

csak 1517-töl fogva vannak meg s 1809-ig 615 kötet a számuk.

Le vannak írva az indexsorozat 134 köt. 15—31 11.

4. Nuntiatma di Spagna.

Irodalom: Meisíer : zur Spanischen Nuntiatur im XVI. u. XVII. Jahrh. a

De Waal-féle Röm. Quartalschr. VII. (1893.) évf. 447—481. 11. a végén

a Cod. Ottobon. 2206 fol. egy Notizia sopra la nuntiatura di Spagna c.

melléklettel. — Pieper : Id. mve. — Hinojosah : Los dispachos de

la diplomácia pontificia en Espana, 1896, amelyben a spanyol nuntia-

tura kezdetét és XVI. századi történetét is fejtegeti.— Kézir. források :

Biblioth. Corsini Cod. 699 (33. D. 24.) ; Abusi, che occorrono nel tribu-

nale della nuntiatura di Spagna e suoi rimedii.

Az els a Spanyolországban állandókká lett kollektorok

közül, aki egyúttal nuncius címet is kapott és viselt, Giov. Ruffo

del Teodoli volt (1506—1518). E nunciatura iratai 1563-al kezdd-

nek és 1796-ig 1—439. kötet a számuk, melyek az index sorozat

134. köt. 33—42. II. vannak felsorolva.

5. Nuntiatura di Napolt.

Irodalom : Meister : Die Nuntiatur v, Neapel im XVI. Jahrh. a Görres-társ.

Histor. Jahrb. XIV. (1893.) évf. 70—82. 11.

A Nápolyban mködött kollektorok közül Arcella Fabio

(1528) volt az els, a ki a nuncius cimet is használta, de a spa-

nyol alkirály itt is tiltakozott ellene és csak Sauli Ant.-nak (1569)

sikerült magát hivatalosan is ilyenül elismertetnie. A nápolyi

nuntiusok azonban csak VI. Károly (1738) alatt érték el a tulaj-

donképeni nunciusok állását. — 1570— 1809-ig, a midn Napóleon

a nápolyi királyságot Muratnak adta. Iratainak a száma 411 köt.,

melyek az indexsorozat 134 köt. 77—84. 11. vannak felsorolva.
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6. Nuntiatura di Colonia.

Irodalom: Lessen: Zur Gesch. d. pápstl. Nuntiatiir in Köln 1573—95. a

münch. tud. akad. Sitzungsber. 1888. évf. 159—196. 11. — Unkel : Die

Errichtung der stándigen apóst. Nuntiatur in Köln a Görres-társ. Histor.

Jahrb. XII (1891.) évf. 505—537. és 721—746. 11. — Cauchie : L'opposi-

tion á la jurisdiction du nonce de Cologne dans les Pays-Bas catholiques

(1616—1783) az Analectes pour servir l'hist. ecclesiast. de Belgique,

XXX (1904) köt. 309. s köv. 11. — Pacca bib. : Memorie storiche suUa

nuntiatura di Colonia dal 1786—1794. 1832. — Kiadások: A porosz

római tört. int. Nuntiaturberichte, III. Abth. 1572—85. 1. köt. Hansen :

Der Kampf um Köln 1576—84. — 1892. és 3—5. köt. Schellhas : Süd-

deutsche Nuntiatur d. Gr. Bathol. Portia v. 1573 4, f's^ 55, — 1893.

1903. 1909. és a Görres-társ. sorozata 1584—90, melybl megjelentek:

I. Abtheii. Die Kölner Nuntiatur. 1. köt. Ehses u. Meisíer : Bonomini in

Köln . . . 1895. — 2. köt. Ehses: Ottav. Mirto Frangipani, 1587—90. —
1899. Ez utóbbira vonatkozó 1. Cauchie : Rapport sur la correspondance

d'Ott. Mirto Frangipani a belga Buliét, de la coon roy. d'hist. LXXVII.
(1908) köt. — Schwarz : Die Nuntiatur. Korrespondenz Kaspar Grop-

pers, 1898.

Nem kollektori tisztséghez járuló nunciusi megbízás módján

fejldött ki, hanem azon szükségbl, hogy a protestantizmusra

hajló Rajnavidéken a szentszéknek közvetlen képviselje legyen.

Legalább Gropper Gáspár mködött ott rendkívüli nuntiusként,

akit 1576-ban Portia Bért. követett. Els rendes nuntius volt

Bonomi 1584 óta «nuntius in Germania inferiore)). A nuntiatura

1794-ig állott fenn, amidn is a francia forradalom zavaraiban

kénytelen volt mködését megszüntetni. Az utolsó nuntius, della

Genga, a késbbi pápa, már csak a címet viselte és nem is székelt

Kölnben. A rajnai választóval folytatott levelezését Suorel de St.-

lulien adta ki az Annales de St. Louis des Francais, III (1898.)

évf. 25-57. 11.

Frangipani nuntius levelezéseinek nagy része a nápolyi Bibi.

Nazionaleba került. A nuntiusok névsorát közölte Brom : Archi-

valiain Italie...750-51.11. Az 1575- 1799-ig terjed 297. köt. ira-

tainak a leltára az index sor. 134. köt. 85—92. 11.

7. Nuntiatura di Flandra.

Irodalom: Cauchie et Maere: Recueil des instructions grales aux nonces de

Flandre 1596—1635. — 1904. — Maere: Les origines de la nonciat. de

Flandre a belga Revue d'hist. eccl. VII (1906). Kiadások: Brom:
Fenti Archivalia. . . , északi Hollandiára vonatkozó kivonatokat közölt

765. s köv. II.
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A flandriai nuntiaturát 1 596-ban osztrák Albert bib. hely-

tartó rendszeresítette, amely 1794-ig mködött, midn a francia

zavarok folytán megsznt. Az iratok 1553— 1796-ig terjednek

194 kötetben. A kötetek jegyzéke az indexsorozat 134 köt. 128—
134. 11. Ujabban 2 köt. adtak hozzá : a 195. köt. az 1694., a 196

pedig az 1800—03 évekre vonatkozik. Ez utóbbiban van 1 fz.,

a mely Saiie liege-i kanonoknak a párisi nuntiaturához beosztott

Mazioval 1801 — 1805-ben folytatott levelezését tartalmazza máso-

latban. A nuntiusok névsorát összeállította Cauchie az 1896-ban

megjelent De la crétion d'une école belge a Romé, c. mve
24—34. 11., mindenik mellé kitéve a megfelel évet. Cauchienek ezt

a névsorát Brom átvette a maga Archivalia in Itallie c. mvébe
(760—61. 11.), de megtoldva a nuntiusok rövid életrajzával.

A belga Institut historique megbízásából Cauchie magára vállalta

a flandriai nuntiatura iratainak a kiadását.

8. Nuntiatura delle paci.

Az 1628—1715 terjed idkben kötött békekötések tárgyalá-

saira kiküldött rendkívüli pápai meghatalmazottak iratainak a

sorozata ez az 1—60 kötetbl álló külön gyjtemény. Tehát nem
helyhez kötött, hanem idrl-idre és helyre ad hoc delegált köve-

tekrl és irataikról van szó. így az 1 — 13. kötet. Panziroli, nunzio

apóst, per la pace di principi d' Itália 1628—1632 ; a 14—28 kötet

az 1636-48 évekbl a westphaliai békekötés ügyében mködött
pápai követ,

a 30—42 kötet az 1675—1679 évekbl a nimvegeni békekötés-

hez delegált Bevilacqua,

a 46-50, 55-56 kötet az 1708-1713. évekbl az utrechti

békekötés tárgyalásaihoz küldött Passionei apát iratait tartal-

mazza. A kötetek tartalma fel van sorolva az indexsorozat 134.

kötet, 94-95. 11.

g. Nuntiatura di Portogallo.

Irodalom: Rebello da Silva: Relagóes com a curia Romána, 1501—79. I— IX.

köt. 1862—86. á Corpo diplom. Portuguez-ben és U : Quadro elementar

des relaqóes polit. e diplom. IX—XII. 1864—74. c. sorozatban Curia

Romána 1137—1557. — Pacca bib. : Notitie sul Portog. con. una breve

relazione delia nunziatura di Lisbona 1795— 1802. 1835.
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A Lissabonban székelt nuntiatura 1535— 1809-ig terjed ira-

tainak kötetszáma 1—204. és le vannak írva az indexsorozat 134.

kötet 55—64. 11. Itt is a kollektorokat bízták meg, mint nuntiu-

sokat, egyház-politikai ügyek elintézésével, legalább pl. Paluzza

Albert one, s. angeloi püspök 1611 — 13., a fossombronei püspök

1615-ben, mint portugalliai kollektorok szerepelnek.

10. Nuntiatura ái Svizzera.

Irodalom : Wirz : Aktén über die diplomatischen Beziehungen der röm.

Kurie zu der Schweiz 1512—1552, 1895, bár csak az 1-s köt. iratait

használhatta fel, az Einleitiing 36—37. 11. adja a sorozat 322 kötnek a

jegyzékét. — Steimer : Die papstl. Gesandten in der Schweiz 1073

—

1873, 1907, összeállította a névsorukat. — Kiadás : Nuntiaturberichte

aus d. Schweiz seit dem Concil v. Trient. nebst ergánz. Actenst. I. k.

Steffens u. Reinhardt : Die Nuntiatur v. Giov. Franc. Bonhomini 1579

—

1581. 1906. XXXII + 762. I. — II. köt. Reinhardt : Studien z. Gesch. d.

Kath. Schweiz im Zeitalter Carl Bor. stb. 1910.

E nuntiatura máig fennáll, 1532, illetve 1541 óta. Iratai

1532-ben kezddnek s ez id óta volt ott a szentszéknek rendkívüli

meghatalmazottja, 1541 óta állandó követe, aki Luzernben szé-

kelt. A 322 köt. sorozat 1532- 1803-ig terjed s az említe+t 134

kötet 95—101. 11. van leírva.

II. Inghilterra.

A protestáns, a pápasággal egyenesen szembehelyezked

angol egyház és Anglia nem trt semmiféle összeköttetést Rómá-

val. Angol nuntiaturáról tehát nincsen szó. Hanem egyes esetek-

ben, pl. kath. Mária uralma alatt Pole bib. legátusként megláto-

gatta Angliát 1554—57, vagy 1649-ben Rinuccini fermoi érsek

mint rendkívüli követ a kath. irlandiakat, kivételesen érintkezésbe

léphetett Róma az ott üldözésnek kitett hívekkel. Az Angliára

vonatkozó kötetek száma 18, az 1565—1689. és 1702—04. évekbl,

melyek a 134 kötet 65. 1. vannak leírva.

12. Nuntiatura di Monaco (München).

A XVI. sz. végén 10 évi fennállás után megsznt bajorországi

nuntiaturát München székhellyel csak 1786-ban állították fel,

ahol máig is fennáll. 1786— 1808-ig terjed iratainak száma 49

kötet, amelyek a 134. sz. index 92—93. 11. vannak leírva.

Bossányi, Regesta Supplicationutn. 11. "
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ij. Málta.

Ezt a jelenleg angol birtokban lev szigetet 1797-ig a souve-

rain máltai lovagrend birtokolta. A rendnél volt a pápának kép-

viselje, kinek az iratai 1572— 1792-ig terjednek 165 kötetben

melyek a 134. sz. indexben vannak felsorolva, 136. 1.

14. Legazione d'Avignone.

Irodalom: Meffre: Apercu hist. et canon. sur la datarie d'Avignon az Annál,

de St.-Louis des Francais, I. (1896.) évf. 13—50.

Avignon város és Venaissin kerület 1274—1791 a pápák

tulajdona volt, melyet egy bib.-legatus vagy vicelegatus kormány-

zott, tehát éppen azt az állapotot találjuk itt is, mint az olasz-

országi pápai birtokoknál. Csakhogy az avignoni bib.-legatus egy-

házi hatalmát területileg is megnövesztették, a mennyiben egész

Délfranciaországot az joghatósága alá rendelték és tartalmilag

is, a mennyiben pl. saját datariája volt. 1564— 1789-ig terjed

344 kötetbe foglalt iratai a 134. sz. indexkötet 120—26. 11. vannak

leírva.

15. Nuntiatura di Venezia.

A nagyhatalmú és mintadiplomáciával rendelkez velencei

köztársaság orátoraival szemben a pápáknak sem lehetett mellz-

niök, hogy a dogénál ne legyen képviseletök, A velencei nuntiusok

360 kötetnyi iratsorozata 1566— 1798-ig terjed, amely évben Na-

póleon végetvetett az egykor oly dics köztársaságnak s utolsó

dogejával, Manin-nal lezáródott a dogek sora. Az 1566-ot meg-

elz idbl is vannak egyes évekrl : 1532—34, 1561—62, iratok.

A kötetek a 134 indexkötet 69—76. 11. vannak felsorolva.

16. Nuntiatura di Genova.

Feltn, hogy Velence egykori vetélytársa, Genuában csak

ideig-óráig mköd rendkívüli nuntiusokat találunk 1572—84,

1593— 1604-ig. E néhány évbl való irataik 10 kötetbe foglalvák,

az 1801— 09-ig a Napóleon alkotta liguriai köztársasághoz küldött

pápai meghatalmazott irataival együtt. A 134. indexkötet 67. L

sorolja fel ket.
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ly. Nuntiatura di Savoia.

A mai olasz királyi ház eleinél, a savoiai hercegeknél,

utóbb szard királyoknál, kik egy pápát is adtak az egyháznak,

Turinban székelt nuntiusok iratai 1568— 1796-ig 281 kötetbe fog-

lalvák,melyek a 134. indexkötet 112—18. 11. vannak elszámlálva.

i8. Nuntiatura di Firenze (Toscana).

A toscanai nagyhercegek székhelyén, Florenzban alkalma-

zott nuntiusoknak 1572—1809. terjed iratai 185 kötetét a 134.

indexkötet 104—11. 11. sorolja fel.

ig. Legazione di Bologna.

20. Legazione di Ferrara.

21. Legazione di Romagna,

22. Legazione di Vrhino.

Ezeket a pápai területeket egy-egy biboros legátus kormá-

nyozta. E legátusoknak a segretario di stato-val folytatott poli-

tikai természet levelezésébl

Bolognáé 1553- 1791-ig 1-317 kötet,

Ferraráé 1597- 1740-ig 1-104 kötet,

Romagnáé 1597— 1740-ig 1— 76 kötet és

Vrbinóé 1664- 1740-ig 1- 42 kötet,

melyek a 134. indexkötetben együttesen a 142—163. 11. vannak

felsorolva.

II. Lettere sorozat.

Irodalom: Friedensberg: Regesten zur deutsch. Gesch. aus d. Zeit d. Pontif.

Innoc. X. 1644—55. Aus der Abtheil. (cLettero) d. Vatik. Archivs a por.

római tört. irod. Quellén u. Forsch. IV (1901) 236—55, V. 601—24, VI.

146—73. és VII. 126—38. 11. A 237. 1. megkülönbözteti a) Depeschen és

b) lettere 1—4. csop Keine d. Abt. reicht über d. Pontif. Leos X.

zurück. Nálunk Veres E. használta ki e sorozatot.

Míg a nuntiatura sorozat a segretaria di stato és a nuntiusok

közti hivatalos levelezéseket : utasításokat, jelentéseket (relazioni.
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lettere, avvisi) és mellékleteiket tartalmazza, a nem hivatalos

iratokat, tehát a magánszemélyekkel, a bibornokoktól le a kato-

nákig, folytatott levelezést, illetve váltott leveleket külön ((Let-

tere)) czimet visel sorozatban találjuk. ^ Ezekbl sok került

egyesek tulajdonába, úgy hogy pl. a vatikáni levéltár tulajdo-

nába visszajutott collezioni diverse egyes csoportjaiban sok le-

velet találunk, amelynek helye voltaképen itt a lettere soro-

zatban lehetne.

A lettere sorozat 1 —5 csoportból áll. Minden csoportban van-

nak a segretariához intézett és a secretariától adott levelek, azaz

mindkét féle válaszok.

Mindannyihoz van De Pretistl való index az indexsorozat

134. kötet 164—196. 11. Átnézetét adja a következ tábla :

1. Principi e titolati ab 1513 Arm. I. 1—56
(( II. 57-108

(( III. 109-146

De Pretis szerint (( IV. 147-260

Brom szerint 1815-ig összesen 277.

2. Cardinali ab. 1523. Arm. I. 1-82
De Pretis: (( II. 83-158
Brom 1803-ig összesen 189.

3. Veseovi eprelati ab. 1515. Arm. I. 1—68
(( II. 69-122

De Pretis (( III. 123-230
Brom 1797-ig összesen 380.

4. Particolari ab 1519 Arm. I. 1—88
(( II. 89-148

De Pretis (( III. 149-213

Brom 1803-ig összesen 315.

5. Soldati ab 1572-1713 79.

Összesen 1—5 csoport 1240 köt.

/. Lettere di principi e titolati.

Irodalom : Brom : Guide ... 89. 1. — Wierzbowski : Otcet VII ... 107—05. 11.

Tartalmazza a világi fejedelmi személyeken kívül még mind-
azon világi méltóságok, még katonaiak is, leveleit és a válaszokat,

1 Teljesen azonos tehát a mi missiies-einkkel.
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akik magasabb rangúak és nagyobb hivataltviselk voltak. Ide

számították a nevesebb tudósokat is. Sajátságos, hogy a szent-

széktl küldött iratok fogalmazványait is megrizték : 1533—

1746. nem kevesebbet mint 28 kötetet. Az egész sorozat iratainak

a tartalmát adni lehetetlen, annyiféle tárgyról szóllanak, ezért

a kutatás céljaira legalkalmasabbnak látszott a kötetekben foglalt

iratok éveit jelölni meg, amint következik.

Vol.

1. 1513-1523

2. 1524

3. 1525

4. 1526

5. 1527-28

6. 1529-32

7. 1532

8. 1533-1534

9. 1535-1546

10. 1528-1536

11. 1529-1559

12. 1537-48

13. 1535-48

14. 1537-48

15. 1548-55

16.. 1549-50

17. 1550-55

18. 1551

19. 1551-54

20. 1551-54

21. 1550-54

22. 1555-1560

23. 1561-65

26. 1565-80

27. 1563-80

28. 1573-78

29. 1587-1654

30. 1565-1572

31. 1565-71

32. 1575-85

34. 1574

35. Báthory István 1572-1586
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36.
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69. Lettere originali scritte 1704

70.
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Lettere di diversi veseovi e prelati 1655—1657.
« « « 1655.

38.
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4. Lettére di particolari vei diversi.

Irodalom : Brom id. m. 90 1. — Smurlo id. m. 43—56. és 190—198. II. csak

orosz szempontból.

Ide sorozták mindazon személyeknek a levelezését, akik

Brom szerint étaient en relation avec la curie és az elbbi 3 cso-

portba nem voltak sorolhatók, szóval a rang és méltóság nélküli

közemberek és a nép. Ezért is ez a legnagyobb, 1—315 köt. tar-

talmazó csoport. Épp'ezért jónak láttam ezt a csoportot a többi-

néi valamivel részletesebben ismiertetni.

Arm. I. vol. 1-88. 1 51 9-töl- 1699-ig,

« II. « 89-148. 1700-1736,

« III. « 149-213. 1515-1527. és 1609- 1740-ig.

Arm. I.

1. Lettere di particolari 1519-tl 1692-ig.

2. « di Franc. Guicciardini 1526—32.

3. « Zani allé galere di Civita Vecchia 1577—78.

4. « rig. del Franc. Aldobrandini alli Card. Aldobrni

etS. Giorgio 1595-97 e 1601.

5. Lettere diversi rig. in interesso del Card. Borghese 1608.

6. « altre nel 1609.

7. « di particolari 1612—1613.

8. « d'Olevano al card. Borghese 1618—21.

9. « di partic. 1614-1620.

10. « rig. scritte da mons""^ Lega da Palermo ad card.

Aldobrandini 1620.

11. Lettere di particolari 1621-30.

12. « rig. proposte e risporte in neg. del matrim° di

Anna Craraffa al Card. Ald^' 1629. 1630-31 e 1634.

13. Lettere di paríicolari 1631—79.

14. « « « « 1644—53.

15. (( « « « 1645—46.

16. « « « « oltramontani 1645—51.

17. « « « « 1645-53.

18. « « « « 1645—53.

19. « « « « d'Italiae Germania 1645—53.

20. « « « « 1645—57.
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21. Lettere di particolari 1647.

22.
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61.
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97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

Lettére di parlicolari 1706.

« « « 1707.

« « « 1708.

« « « 1709.

(( « « 1710.

1711.

1712.

1713.

1714.

1715.

1716.

1717.

1718.

1719.

1720.

1721.

1722.

1723.

1724 aiig.

1724 szept. 1-töl dec. végéig.

1725 jun. végéig,

jul. 1-tl dec. végéig.

1726 jan. l.-jun. 30.

jul. 1.— dec. 31.

1727 jun. 30.

jul. 1.— dec. 31.

1728 jun. 30.
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137. Lettere di particolari jul. 1.— dec. 31.

138. )
« 1729-1730 februáig.

«
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174. Minute rig. di lett. ser. a div. part. 1616—22.

175. « « « « « « « « 1616—33.

176. « « « « « « « « 1625-1713.

177. « « « « « « « « 1667— 69.

178. « « ser. per. segret. di Stato a div. part. 1676—79.

179. « « di lettere scritte per segret. di Stato a diversi

part. 1680-82.

180. Lettere originali 1683-84.

181. « « 1685-86.

182. « « 1687-89.

183. « « 1690-94.

184. « « 1695-99.

185. « « 1700-1702.

186. « « 1703-1704.

187. « « 1705-1706.

188. « « 1707. In fine vi sono aleuni per il

governatore di Sermoneta.

189. « « 1708.

190. « « 1709.

191. « « 1710.

192. « « 1711.

193. « « 1712.

194. (( « 1713.

195. « « 1714.

196. Minute 1715.

197. Lettere 1716.

198. « 1717.

199. « 1718.

200. « 1719.

201. « 1720-1721 máre. 19-ig.

202. « 1721-1722.

203. « 1723.

204. « 1724.

205. « 1725.

206. « 1726.

207. « 1727.

208. « 1728.

209. « 1729-30.

210. « 1731-32.

211. « 1733-34.
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212. Lettere 1735-37.

213. « 1738-40.

5. Lettere di soldati.

Ez az 1572—1713. évekbl 1—79. köt. tartalmazó csoport a

pápa szolgálatában álló katonaságra vonatkozó iratokat tartal-

mazza. Tehát nem a katonák leveleit, hanem a felszerelésükre,

szolgálatukra vonatkozó hivatalos iratokat.

Z» Miscellanea seu div. collectiones.

a) Tridentina.

Irodalom : Ehses : Geheimhaltung d. Aktén d. Konzils v. Trient. a De Waal-

féle Röm. Quartaischr. XVI. (1902.) évf. 295—307. 11. — Brom : Guide

aux arch. Vatic 32—33. 11. Kiadások : Pallavicini Sforza bib. Istoria

del conc. di Trento. I— II. 1656—7. Pápai engedélylyel használta a vat.

levt. ezen iratait.— Theiner : Acta authentica conc. Trid. I— II. 1874.—
Drüffel: Mon. Trident. 1545 jan.—1546 febr. I— III. füz. 1884—87. —
Merkle : Conc. Trid. diariorum pars I. ÍQ0\.~- Ehses : Conc. Trid. actorum

pars. I. 1904. stb. — Susta : Die röm. Kurie u. d. Konzil v. Trient unter

Pius IV. Aktenstücke z. Gesch. d. Konzils v. Trient. I— II. köt. 1904—09.

A trienti zsinatra vonatkozó iratokat és a zsinat aktáit már
De Pretis P. az arm. LXII. és LXIII. sorozottaknak írja le. Össze-

sen 1-154.1 köt. : az arm. LX I-ben 50, az LXIII-ban 104 köt.

Ez utóbbiak között pl. a 85. köt. acta conc. Pisani ; a 86 és 8QA.

acta conc. Basileensis. De Pretis itt is megadja minden köt. tar-

talmát, de indicatiói itt is oly rövidek, mint egyéb sorozatok

köteteinél. A zsinatra vonatkozó iratok kiadását a Görres-társa-

ság vállalta magára. Annak idején Fraknói püspök a Knauz-féle

Magyar Sionban Magyar fpapok a trienti zsinaton c. megjelent

tanulmányában ez arm. anyagát még nem használhatta.

b) De diversis Germaniae.

De Pretis P. indexe szerint, melyben a kötetek rövid tartal-

mát is adja, az arm. LXIV-ben 1—34. köt. de diversis Germaniae

1 Fraknóinál 151 köt.
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gestis egyh. tartalmú gyjtemény van elhelyezve a XVI. sz.

A cim azonban nem fedi teljesen a tartalmat, mert vannak az

iratok között tisztán lengyel vonatkozásúak is, pl. a 29. köt.

diversa Poloniae, és hollandusok is, melyekbl több darab meg-

jelent az Archief voor de geschiedenis vanhet aartsbisdom Utrecht,

IX., XII., XXII. köt. A németországi vonatkozásúakból egyet-

mást közzétettek Balan : Mon. hist. saec. XVI. és Mon. ref.

Luther, és Laemmer : Mon. Vat. hisí. eccl. s. XVI. Megjegyzend,

hogy Lutherre et errores ejus complectentia diversa másolatok

vannak az LIV. arm. 46—48 (=3) kötetben (1. alább a Másola-

tok c. alatt is). Mindezeket a Lutherre vonatkozó iratokat hasz-

nálta Denifle is Lutherrl írt nagy mvében. Amennyiben ez

iratok a német birodalom XVI. századi egyházi állapotaira vo-

natkoznak, érdekesen egészítik ki a nunciatura di Germania XVI.

száz. tartalmazó köteteit egyrészt, másrészt a «Tridentina))-t

tartalmazó 2 arm. Németország egyházi viszonyaira világos-

ságot vet iratokat.

c) Collezioni diverse.

A vatikáni levéltárban, vagy törzsosztályában összehal-

mozott iratoknak az a fennmaradó része, mely az eddigi soroza-

tokon kívül áll, ((különféle gyjtemények)) cím csoportba van

foglalva.

Brom (id. m. 91—94. 11.) a secr. di stato iratainak a sorozatá-

ban g) csoportként veszi fel varia miscellanea néven a De Pretis

indexében miscellanea néven 1 — 14+4 super. armban elhelye-

zett iratokat. Tartalmuk szerint ez iratok documents politico-

religieux, um. instructions des légats et nonces, descriptions de

pays et de cours á l'etranger, itinéraires, concordats traites de

reformé et de juridiction ecclesiast., journaux des conclaves etc.

És külön tárgyalja, közvetlen ez után a csoport után, de nem
a secr. di stato iratai közt, hanem önálló sorozatként colleziani

diverse címen a jobbára szerzés útján a levéltárba került néhány

magángyjteményt. Ám ezek értékesebb részének a tartalma pl.

a Bibi. Pio, a Clemente XI, a Bolognetti, teljesen hasonló a mis-

cellanea iratokéhoz. A Bolognettirl maga is azt írja : Le contenu

est principalemcnt formé de copies de documents politico eccles.

A Bibi. di Clem. XI. szintén azt, hogy elle renferme un grand

nombre de documents politico-ecclest. Ennek következtében
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tekintet nélkül a collezioni diverse név alá foglalt gyjtemények
provenientiájára, a mely indokolttá tenné a külön csoportosítá-

sukat, az egyez tartalom alapján czélszerbbnek látszott e két

csoportot, mint egy külön sorozat 2 tagját együvé foglalva együtt

ismertetni.

De Pretis az els csoport 1 — 13 armariójához saját indexet

készített (index sorozat 136-ik köt,), melybl az els két arm.

köteteit, köztük a varia politicorum-ét, részletesen is leírtam,

am.int következik.

I. De Pretis index nro 136 szerint: Miscellanea.

Armario piccolo, összesen 12 számozatlan darab.

« I. vol. 1—205. Collectanea.

« II. (( 1 — 176. Varia politicorum.

« III. « 1—264. Miscellanee, lettere, cene.

« IV. (( 1-170. Bandi ab a. 1720-1781 s köv.

« V. (( 1-105. Bolle, brevi, editti.

« VI. « 1-167. Opuscula theol. et liter.

« VII. « 1 — 113. Visit. eccles. divers. Rom. et Ital.

s. XVII et XVIII.

« VIII. « 1—94. Scripta congreg. epporuni et regu-

larium.

« IX. « 1 — 121. Confinia status eccles., memoriali

diversi per governa,

« X. <( 1-197. Scripta s. congr. otficii 1680-1716,

Poenit., Rotae, (processus), Prop.,

conc. Trident., de auxiliis, vitae

sanct. bullae contra haereticos.

« XI. « 1 — 195. Collect. de primatu papae, vitae

pontif. et card.

« XII. « 1 — 186. Diaria pontif. et acta consistor.

« XIII.i « 1—98. Diaria pontif. et acta consistor.

« XV. « 1!— 140. Diaria pontif., memorie, notizie,

Összesen vök 2231. registri.

« II. superiore vol. 1—264. Biblioteca Pio.

X. « « 1-130.

1 Az arm. XIV. üres volt, legalább az indexbl kimaradt.

Bossányi, Regesta Supplicationutn U. '
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Armario IX. superiore vol. 133—275.

(( VIII. « « 276-347. Bolognetti.

« 1—265. Clemente XI.

2. Varia miscellanea et Collectiones diversae.

Brom, aki id. m. gi. és 95. II. külön ismerteti e sorozatokat, így cso-

portosítja :

Varia miscellanea : Ariii. I. 205. köt. 14 hiányzik.

« II. 289 « - «

« III. 304 « 55 «

« IV.
1
258 « 7 «

V./ és a Bandi 1 és 2 sorozata.

« VI. 170 köt. 53 hiányzik

« VII. 115 (( 1

« VIII. 94 « 75 «

« IX. 106 « 33 «

« X. 197 « 165 «

« XI. 205 « 19 «

« XII. 157 « 37 «

« XIII. 149. <( - «

« XV. 201 « - «

Összesen 2460 köt. 459 hiányzik.

Collectiones diversae: 95—103. 11.

97. 1. A Biblioteca Pio

97. « B « Carpegna

97. « C « Bolognetti

97. « D « Ronconi

98. « E c( Clemente XI.

98. « F Carte Garampi

98. « G MSS. di Confalonieri

99. « H Registro Dandini

99. « I De caritate s. a. erga Gallos

99. « K Buon Governo

100. « L Avvisi

100—1. « M Carte Farnesiane

101. « N Archivio Borghese

102. « Bolle e Bandi, 3-ik sor.

102-03. « P Varia diplomata.

428
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a) Varia miscellanea.

Irodalom : Brom id. m. 91—94. II. — Smurlo id. m. 64—68. és 203—209. II.

csak varia polit. címen. — Cauchie : De la creation d'une école belge a

Romé. Compte-rendu des travaux du dix. congres de la féder, archeol.

et histor. de Belge 1896, 36—37. II. — Guerard : Pet. introd. aux invent.

des arch. du Vat., 1901. 24—26. II.

Ez a 2231, illetve 2460 kötetet, melybl 459 hiányzik, kitev

gyjtemény, melynek tartalmát röviden már jellemeztem, ha

szabad összehasonlítást tenni, értékesebb a másik csoport anyagá-

nál. A XV., illetve XIV. armario közt a legértékesebb az Arm.

Il-be sorozott varia politicorum 289 kötete. E köteteket De

Pretis indexén kívül Cauchie is ismereti rövidesen, míg a Görres-

társ. részletes katalógust készíttetett hozzá. Brom figyelmeztet,

hogy a hiányzó kötetek nem mind eltnt kötetek. Némelyiket a

Parisból való visszaszállítás után visszaadták rendeltetési helyére,

pl. valamely kongregációnak, azért most ott keresend.

Arm. I.

1. Relazione dello stato della Germania e trattati per la liberta della reli-

gione catolica in Danimarca.

2. CoUectanea scripturarum ad religionem in Germania pertinentium.

3. « « Germaniae.

4. Registrum expeditionum nuncii in Germania 1542.

> CoUectanea di scritture di Germania 1676-tól 1708-ig, tom I— 11.

6. J

7. Congregatio particularis Bisuntina Ord. S. Spiritus 1714.

8. Defensio jurisdictionis ecclesiasticae Leodiensis card. Sacripantes.

9. Atto del giuramento tra Timperatore e leghe Grise de 1726.

10. Luoghi útWUngaria e regni confinanti.

11. CoUectanea di scritture di Germania et Vngaria.

12. Miscellanea de regno Hungáriáé.

13.

14.

15. CoUectanea d'Inghilterra.

16. Inghilterra et Ibernia.

17. CoUectanea d'Inghilterra, Scozia et Ibernia.

18. loannis Seldeni? maré clausum favore regis Angliáé.

19. CoUectanea di scritture di Fiandra, Olanda, Svezia e Danimarca.

20. Scritture di Francia 1569—86. tom. I.

21. « « « 1587—88. « II.

22. « « « 1589. « III.

23. « « « 1590. « IV.

24. « « « 1591—92. « V.

> História schismatis Anglicani, tömi I— II.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Scritture di Francia 1593—94.

« « « 1500—1600

« « M 1585.

« « u 1592 e sequenti

X. és XI. kimaradt

Collectanea scripturarum Franciáé.

« di scritture di Francia

om. VI.
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€8. Scritture sopra lí quindennii di Portogallo dal 1707 a tutto Marzo 1716

per la Cong"^ particolare.

69. CoUectanea quindeniorum ab 1605—1654. Portugallia.

70. De patronatu Portugalliae.

71. CoUectanea di scritture di Portogallo.

72. lura sedis Ap. in Portugalliani.

73. lura sedis ap. circa coUationes beneficiorum in regno Portugalliae.

74. iVliscellanea di Portogallo.

75. Registro delle cose piu notabili nella nunziatura di Portogallo di m.

Accoromboni nel 1620.

> Gravami delli discendenti dal'Ebrei in Portogallo. tom. I— II.

78. Allegatio juris favore christianorum descendentium a sanguine Hebreo-

rum in r. Port.

79. Scrittura presentata al Vrbano VIII. da Pantaleone Rodriguez del

conseglio di Portogallo.

80. Altra simile.

81. Polonia.

92. Itinerario del card. Caetano legato al re di Polonia 1596—7.

83. Inventarium archivii regni Poloniae in arcé Cracoviae existentis.

84. CoUectanea di scritture diverse di Polonia 1610—1710.

85. CoUectanea di scritture di Polonia.

86.]

87. > Spagna.

88.)

89. Miscellanea di Spagna.

90. CoUectanea di scritture di Spagna. tom. I.

91. « « « « « « II.

92. « « « « (c « líl.

93. CoUectanea scripturarum Hispaniarum.

94. ludice delle lettere di Spagna 1598—1605.

95. Della donazione del re di Spagna al dúca di Laerma e delle tratte nel

regno di Sicilia.

96. Relazione del viaggio del card. Sacchetti nunz. in Spagna, istruzione

nel ii med'"° ed altro.

97. Negoziato deH'ambasciatore di Spagna circa le materié della dataria.

98. Discorso in forma di dialogo del cattolico politico per la riforma in

Spagna.

99. CoUectanea sopra le diferenze tra Carlo 3 e Filippo 5 sopra la successione

ad r. di Spagna.

100. Trattato d'accordo tra la s. sede et il re di Spagna nel 1714.

101. Scritture card. Belluge pro defensione sedis ap.

102. Scritture del med'"^ card. sopra la giurisdizione de veseovi nelle

vicarie dell'ordine di S. Giacomo.

103. Altre del med'"° card. sopra il pregiudizio degrecclesiastici in ordine

all'accrescimento del sale.

104. Memóriáié med""" card. ad Innoc. XIII. sopra il disciplina secondo il

conc. di Trento.



1571.
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147. Venezia.

148. «

149. Venetiae diversorum.

150. Collectanea di scritture di Lucerna et altri Svizzeri.

151. « « « di verse de cantoni Svizzeri.

152. « « « « di Málta e Genova.

153. Miscellanea di Genova.

154. Collectanea de republica Santi Marini.

155. Collectanea Sabaudiae praesertim super jure nominandi ad eppatus et

beneficia.

156. De nominationibus ad cathedrales et beneficia in ducatu Sabaudiae.

157. Savoia.

158.

159. Savoia privilegia

160. Savoia « pro dataria

161. « « « « 1698.

162.
1^

163. í Collectanea per Savoia.

164.)

165. Collectanea Asti, Papiensis et Castri.

166. Asti-i egyház.

167. Scritture e processi concernenti li feudi deli Artegiano 1709—1715.

168. Asti, Savoia.

169. P. Botíini : de feudis castrorum in Savoia.

170. Processus contra turbatores officiales ducis Savoiae in abbatia S.

Benigni 1712.

171. Processus 1713.

172. Giustificazioni per le cose di Savoia.

173. « « « « « «

174. Dataria.

175. Collectanea scripturarum civitatis Avenionensis et cottus Venaisini.

176. De dnio s. sedis in cottu Avenion.

177. Varia d'Avignone.

178. Collectanea di'scritture d'Avignon et cottu Venaissin.

179. Miscellanea Avenion. et cottu Venaissin.

180. 3 copiae jurisdictionis Navariensis.

181. 3 « « «

182. 3 (( '( «

183. Miscellanea di Bologna 1560—1700.

184. Chronica Parmensis.

185. Istoria di Parma e Piacenza.

Dnio temporale della s. api. sopra Parma e Piacenza. 1—4 köt.

IX.
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193.

194.

195

iQfi
í' Dominio delia sede ap sopra Comacclio. Tom I IX.

197.

198.

199. 1

200 I

2Q, ) Risposte allé scritture di Modena 1—4 köt.

202.)

203 ^
\ Responsio relationi jiirium ducis Parmae super diicatu Castri.

205.

206.

207.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Politicorum varia tom 26.

« « « 27.

« « « 28.

« (( 29.

Instructiones diversae tom. 30.

Index diversorum Frugilli tom. 30.

Politicorum varia tom. 31.

« « i( 32.

« « « 33.

« « « 34.

« « « 35.

« « « 36.

« « « 37.

Ceremóniáié Romanum tom. 38.

Reformatio curiae Romanae tom. 39.

Politicorum varia tom. 40 et 41.

(( «

Conclavia tom. 42.

Gravamina Germaniae cum responsionibus tom. 43.

Politicorum varia tom. 44.

« « « 45.

« « « 46.

« « « 47.

« « « 48.

DiariumSixti IV. tom. 49.

Politicorum varia tom. 50.

« « (( 51.

« « « 52.

« « « 53.

« « « 54.

« « « 55.

« « « 56.

« « « 57.

« « « 58.

« « « 59.

« « « 60.

Relazione di Germania tom. 61.

Relazione di Polonia tom. 62.

Politicorum varia tom. 63.

Relazioni diverse tom. 64.

« « « 65.

Politicorum varia tom. 66.

« « « 67.

« « « 68.

« a « 69.

« « « 70.

« « « 71.

« « « 72.
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74. Politicorum varia tom. 73.

75. « « « 74.

76. « « « 75.

77. « « « 76.

78. « « « 77.

79. « « « 78.

80. « « « 79.

81. « « « 80.

82. « « « 81.

83. « « « 82.

84. « « « 83.

85. « « « 84.

86. « « « 85.

87. « « « 86.

88. « « « 87.

89. « « « 88.

90. « « « 89.

91. « « « 90.

92. « « « 91.

93. « « « 92.

94. « « « 93,

95. « « « 94.

96. « « « 95.

97. « « « 96.

98. « « « 97.

99. « « « 98.

100. « « « 99.

101. Venezia « « 100.

102. Spagna « « 101.

103. Gerniania « « 102.

104. Politicorum « « 103.

105. « « « 104.

106. « « « 105.

107. « « <( 106.

108. « a « 107.

109. « « 108.

Istruzioni diverse alli nunzii et ambasciatori tom. 109— 110.
110.

\

111./

112. Istruzioni a diversi card. legati et a governatori delle citte ecciesiastiche

tom. 111.

113. Relazioni di Francia tom. 112.

114. Relazioni di Germania e suoi stati dell'entrate di Cypro tom. 113,

115. Relazioni diverse di Polonia tom. 114.

116. Spagna : armamento contro il Turco, spese et altro tom. 115.

117. Istruzioni e relazioni 116.

1 18. Lettere diverse, istruzioni scritte nel pontificato di Greg. XV al nunzio

di Spagna el altri. tom. 117.
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119. Napoli e Sicilia successi tra Paolo IV. e re di Spagna. Lettere, istruzioni,

relazioni e capitoli di pace e treuga.

120. Relazioni di Cario V e stati de! re Phiiippo II e di Roma toni. 119.

121. Relazioni e conclave di Pio V. tom. 120.

122. Lettere et istruzioni nel pontificato di Paolo IV 1555—1559. tom. 121.

123. Pontificum varia, instructiones, tom. 122.

124. Relazioni. tom. 123.

125. Politicorum varia tom. 124.

126. Relazioni Germania tom. 125.

127. Istruzioni e scritture varié nel pontificato di Paolo IV. tom. 126.

128. Relazioni tom. 127.

129. Instructiones diversae romanorum pontificum tom. 128.

130. « pro nuntiis tom. 129.

131. Lettere della lega di Francia del card. di Ferrara sotto Pio IV. tom. 130.

(a 131 kimaradt)

132. Clementis VII diversorum tom. 132.

133. Lettere della nunziatura ord. e straord. di Francia del card. Maffeo

Barberini tom. 133.

134. Relazione di Spagna tom. 134.

135. Lettere concernenti álla nunziatura di Francia del card. Maffeo Bar-

berini tom. 135.

136. Politicorum varia tom. 136.

(137 kimaradt)

137. Nunziatura straord. di Francia tom. 138.

138. Lettere di complimento e negozii di card. Maffeo Barberini tom. 139.

139. Politicorum varia 140—141.

140. « «

141. « « 141 bis. Politica, morale e sapienza Stoica.

142.x

143.
J

Ricordi politici del Maretti tom. I. II. III.

144. i

145.1
..^ > Miscellanea di varié cose di Roma.

147. Collectanea diversarum scripturarum.

148. Relationi di Roma del Navagero.

149. Relazione della corte di Roma.
150. Relazioni di Roma.
151.

152.

153.

154 ' Relazioni di corti diverse fatti dalli ambasciatori alli loro principi,

155".
^ tom. I-IX.

156.

157.^

158. Relazione di Spagna del Zani ambasciatore di Venezia.

159. Relazioni diverse delle corti.

160. Relazioni dello stato deli imperio e Germania 1628.

161. « della Germania. I— III.
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^^'
j Relazione della Germania I

— III.
163.

}

164. < della corte di Spagna di Roma.

165. di Venezia a Paolo V.

166. ' di Constantinopoli del Navagero.

167. « di Roma del Navagero di Persia, Moscovia, Ethiopia.

168. « « « « « « del Tripoli.

169. « deli imperatore et el re di Spagna del Badoaro e di Savoia

del Lipomanno.

170. Istruzioni, relazioni, discorsi, lettere.

171. Conclavi da Clem. V. fin a Giulio II.

172. Dell elezione in papa di S. Pietro final Celestino.

173. Genealógia delle case Pio et Pico.

174. A pápa-választás módja szent Pétertl III. Pálig.

175. Relazioni diverse d'ambasciatori di Venezia.

176. Memorabilia rerum consistorialium ab Alex. VI. et sequent. pp.

Arw. III.

vol. 1. Miscellanea avertimenti politici, precedenze, istruzioni di Portii-

gallo et altro. tom. 1. vol. 1.

« 2. Miscellanee abiura de Borri, solenazione di Napoli, Portiig, et altr,

tom. 1 vol. 2.

« 3. Miscellanea accidente de corti, rottiira tra la Francia et Alessandro

VII. tom. 2 vol. 1.

4. Miscellanea proposizioni di chiese, accidente de corti pace di Pisa

et altre, tom. 2. vol. 2.

« 5. Miscellanea capitoli di paci, matrimonii, cardinali, precedenze, pre-

tensioni di Modena stb.

« 6. Miscellanea manifesti, precedenze, appalti, cardli, dispense, riccordi

politici t. 3. V. 2.

7. Miscellanea parlamento di Francia, lettere, relazioni, discorsi,

diarii. tom. 4. p. 4.

« 8. Miscellanea indulti, relazioni, lettere manifesti. tom. 4. p. 2.

« 9. « concordia Fauentina, discorsi, decreti, manifesti, rela-

zioni, lettere.

« 10. Miscellanea abiure, editti, manifesti, orationi e proteste. tom 7.

« 11. « abbreviatori, veseovi, monasteri, consistori, capitani,

cardli, chierici. és így tovább usque vol. 23.

vol. 24—30. Lettere.

« 31—50. Cene tom. I. A — tom. XIX. U.

« 73. Relazione della niinziatura di Polonia di mon. Visconti.

« 113. Miscellanea s. XVI. fol. 107. Oratio Martini Berzevicii habita ad

Gregor. XIII. nomine Steph. Báthory voivodae Transilvaniae.

" 239/\. Ord. praedicat. prov. Russiae chronicon s. XVII.

Arm. IV. és V.

De Pretis (136. sz.) indexe szerint az arm. IV-ben volt 170, az V-ben

105. kötet, a kettben együtt = 275 kötet. Ma a kett egyesítve van s Brom
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szerint a kettben együtt 258 kötetnek kellene lennie, de ezek közül is hiány-

zik 7. De Pretis szerint az elbbiben vannak : bandi 1720— 1781 s köv. évek-

bl, az utóbbiban: bolle, brevi, editti, másolatokban a XIV—XVIII. sz.

A bandi 2 sorozatból áll, melyek elsejéhez van betrendes index (152. sz.).

V. ö. alább a Bandi 3-ik sorozatát.

Arm. VI.

De Pretis szerint 167, Brom szerint 170 kötet, melyekbl 53 hiányzik.

Az 1—28. kötet : Opera Antonii Brutii.

Arm. VII.

De Pretis szerint 113, Brom szerint 115 kötet, melyekbl 1 hiányzik.

Visitationes eccles. et dioec. saec. XVII et XVIII. Romae et in Itália, pl.

vol. 1. Regestrum visit. lim. Pii II.

Arm. VIII.

De Pretis szerint 94 kötet. Ezt Brom is megersíti, de azzal a hozzá-

adással, hogy nem kevesebb 75-nél hiányzik. Mivel pedig e kötetek a congreg.

epporum er reguiarium iratait tartalmazták, azt kell hinnünk, hogy vissza-

kerültek a congreatiohoz, (most c. negot. relig. sod. propos.), a melyhez volta-

képpen tartoznak, mint a köv. látható :

vol. 29. Dominicani.

« 42. Diversa de regularibus (hiányzik).

« 43—53 = 12 köt. Matériáé diversae super statu reguiarium (hiány.).

« 5^—57 = 3 köt. Miscellanea regulFrium (hiányzik.)

« 58. Miscellanea dei Gesuiti.

« 59. Miscellanea dei Gesuiti.

« 60. Colladi : Regnum Sinarum et instructio pro itinere ad Indias.

<( 60i4. Sur les missions de la Chine.

« 62. Collectanea congr. epporum et reg. s. XVII.

« 79. Ecclesiae in part. infid. ord. alphab. dispositae.

« 80. Ciampini : De ecclesiis in part. infid.

Arm. IX.

De Pretis szerint 121. köt. Brom szerint 106 köt., melybl 33 hiányzik.

Acta congreg. immunit. ab a. 1637.

Arm. X.

De Pretis szerint 197. köt. Brom is e számot írja, de szerinte 165 köt.

hiányzik,

vol. 1—4. Acta congreg. s. officii.

« 24—28. Scripturae ad s. inquisit. 1680—1716.

« 32. BuUae contra haereticos.

« 45. Acta congr. s. officii 1651.

« 104— 111 =-8 köt. Scritture et relazioni della congreg. de Prop. Fide

(hiányzik).

« 108 « Scritture di Prop. Fide 1621—1654.

« 109 « Relazione dello stato della rel. catt. ad Innoc. XI.
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vol. 110— 111. Ciainpini : Discorsi nelle conferenze di Prop. Fide.

« 114— 116. Acta s. Poenitentiariae s. XVI.

« 117— 133. Acta congreg. conc. Trident.

Arm. XI.

De Pretis szerint 195, Brom szerint 205 köt., melyekbl 19 hiányzik,

vol. 16. De potestate papae supra conciiium.

« 25. Vita et regesta Innoc. III.

« 37. Creatio cardinalium.

a 38. Diaria Leonis IX. et aliorum pontif. s. XV.
« 40—41. Coliectanea de pontif. et cardin. 483— 1484.

« 44. Consistorialia ab elect. Alex. V ad Mart. V. 1409—1433.

« 67. Vota cardinalium in conc. Lateran.

« 118—133=16 köt. Conclavi diversi.

« 134. Capituiaciones electionis pontificum.

« 135. luramenta ab imper., card. et eppis ac aliis praestita.

« 174. Coliectanea di diversi ambasciatori.

« 175. Descrizioni della potenza dei principi.

Arm. X!í.

De Pretis szerint 186, Brom szerint csak 157 köt. és ezekbl is 37 hiányzik.

vol. 1—104. Diaria és pedig :

« 1—4. « pontif. 1463—1483.

« 5—13. Diarium Burchardi 1483—1506.

« 14. « « (ex. s. XVII). et Buonconte Monaldeschi.

1516—1539.

« 15—17. Diaria pontif. 1506—1513.

« 18—22. Paris de Grassis ad 1521.

« 23—45. Diaria usque ad 1638.

« 47. Diaria Burchardi.

« 74. Index diariorum supradictorum Cop. fatta da nro 100 sotto

per Bissaiga.

« 75—89. Diaria 1640—1680.

« 90— 104. « sine dato.

90. köt. Turigi : Coliectanea ex diariis magistrorum ceremoniar.

100. « Index diariorum. 1489—1644.

101—02=2 köt. Repertórium magistrorum ceremoniarum.

103—104=2 « Fragmenta diariorum.

« 105—186. Acta consistorialia ab a. 1498.

Brom id. m. 92. 1. ez utóbbi akták közül különösen kiemeli a

121 i4. köt. Provisiones s. coiiegii (XVII. sz. más.).

33. « Formulaire du grand cérémoniére du papé.

179 (!) « Simonetta bib. De signatura just. et graciae. (Megjegy-

zem, hogy a számban hibát követett el, mert sze-

rinte Arm. XII. devant contenir 157 (!) vol.
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Arm. XIII.

De Pretis ez arm. köteteinek a számát 98-ra teszi, Brom szerint 149.

vol. 1. Ant. de Petro camer. basil. s. Petri, Diariiim 1401— 1417.

« 3. Volterani : Diarium, 1479—84.

« 32. Diaria, 1513—1706.

Arm. XV.

De Pretis szerint 140 kötet, melyekhez 1879-ben annyit hozzáadtak, hogy ma

Brom szerint 201 kötet van benne,

vol. 25. Epistolae Innoc. III.

« 29. « Eug. IV.

« 35. Vita Martini V.

« 36. O. Panvini, Fragm. hist. circa res consistoriales et cardin.

« 44. Diarium 1481—1492.

« 47. Litterae Aenei Silvii.

« 60. Relationi poiitiche.

« 80. Itinerario de! Fantuzzi nel paesi di Polonia.

« 99—100. Relazioni e discorsi.

« 103. Relazioni e discorsi del s. XVI.

« 104. « « « « XVII.

« 126. Scritture dirette al conclave dopo ia morte d' Innoc. XI.

<( 141. Marino Marini : Codex diplom. Rutheno Moscoviticus monumentis

e tabulario Vatic. depromptis congestus (ebbl mer. Turgenjev :

Mon. hist. Russiae. Scripta varia e secreto arch. Vatic. et aliis

archiv. et biblioth. Rom. excerpta. I. 1075—1584, 1841.

II. 1584—1719. 1842. és Theiner : Mon. Polon. et Lithvan. gént.

finit. hist. illustr. ... ex tab. Vatic. depr. I— IV. 1217—1775.

1860—64.)

P) Collectiones diversae.

Brom így határozza meg a gyjteményt : ce sönt des collec-

tions de manuscrits de cardinaux, de prelats ou de familles aris-

tacratiques . . . surtout aux XVI et XVII s. A levéltár indexei-

ben van több ilyen magángyjtemény leltározva, pl. a Bibi.

Ceva, Bibi. Spada, Bibi. Ciampini, a melyeknek a kötetei ma már

be vannak osztva részben a var. mise, részben a nuntiatura

sorozatba s így itten nem szerepelhetnek m.int a collectiones

diversae alosztály külön csoportjai. A coll. div. köteteihez valók

az index sorozat 196—239 kötetei, de ez indexekban vannak

kötetek, amelyekbe felvett gyjtemények, pl. a Bibi. Chigi,

Bibi. Cibo, ma nincsenek a levéltárban. Vannak továbbá gyjte-

mények, pl. a Buon governo, melyek nincsenek leltározva. Azért

csak a köv. 7-et ismertetem, ú. m.
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I. Biblioteca Pio.

E gyjteményt savoiai Pius bib. (f 1689) hagyatékábó

1753-ban XIV. Benedekpápaszerezte meg. Broni szerint 428 kötet

böl áll. Az index sorozat 218. kötetében betsoros index van hozzá*

1. Cifre antiche e moderné ad uso delle nunziature dal secolo XIV—
XVIII. in sillabe e in parole.

2. Lettere scritte al nunzio in Vienna 1605—1607.

3. « « « « « « 1607—1609.

4. « « « « « « 1613—1614.

5. « « « « « Gratz 1605—1609.

6. « « « u « « 1609—1611.

7. « « « « « Prága 1605—1609.

8. « « « <( « « 1609—1612.

9. « « « « (i Vienna 1634—1637.

10. (( « « « c( ,( 1635—1637.

11. « (( « u i( « 1634—1637.

12. Lettere in cifra scritte da diversi a! nunz. in Vienna 1634— 1637.

13. Diverse ser. e lett. del nunzio in Vienna 1639—1641.

14. Lettere del nunzio, in Vienna 1641.

15. « « « « « 1642.

16. « « « « « 1643.

17. « al « « « 1642—1643.

18. Idem di diversi nuncii, scritte al nuncio in Vienna 1639—1641.

19. Idem di diversi nuncii, e ministri 1640—1643.

20. Lettere e scritture del nunzio in Vienna per l'elettorato di Treveri

1640—1643.

Lettere e memorie della nunziatura di Vienna 1653—56.

« « '( « « « 1657—1658.

Cifre e Risposte del nunzio in Germ. 1644—1649.Innoc. X.

<(

Aless. VII. «

<( «

« e Clem. IX

Clem. X. <(

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. (( « (( « a « «

30. « « « « « « «

31. Innoc. XI. « « « « « «

32i4. Lettere del card. Santa, internunz. in Francia

32 )
> Pacis Vestphalicae tömi I

— II.

34. Copia di lettere inviate ai diversi nunzii 1586 jul. 11 in una coll'indice

dei libri proibiti, da diversi pubiicare nelie risp. nunziature.

35. Ajura di Enrico IV attentata dal card. Maffeo Barberini nunzio.

1644—1654.

1655—1661.

1662—1667.

1667—1669.

1670—1673.

1670—1675.

1674—1676.

1676—1677.

1561—65. vol. I— II.
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37.

38.

39.

40.

41.

42. ^

43.

44. J
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Lettere del. card. Ubaldini nunzio in Francia 1607— 1616. voi. I—VI.

Lettere del nunzio inFrancia 1617—21, con alcune del card. Bentivoglio.

voi. I— IH.

Lettere del nunzio in Francia 1621—24. voi. I— IV.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51. l, Lettere di m. Ubaldini nunzio in Francia 1607—1616. voi I—V.

52.

53.

54. í

55.

56.

57. 'Lettere di m. Corsini nunzio in Francia 1621—24. voi. I
—VII.

58/
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.^

70. Lettere di m. Roberti nunz. in Francia 1664—77.

Lettere del nunzio in Francia 1644—57. voi. I— IX.

71. ^

79 V72.
J
Lettere a! nunzio in Francia 1613—21

73. i

74. Lettere 1621—24.

75

76. [Lettere 1644—56. voi. I— III

77. J

78

79. ' Lettere.

80. i

81

82

1

J

Innoc. X. cifre, proposte e risposte del nunzio in Francia 1644—54.

83. J
^°'- '-'''

Bossányi, Regesta Supplicationum II.
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vol. I-VI.
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84.

85.

86.

87.

88.

89. I Aless. VII. Cifre. prop. e risposte de! nunzio in Francia 1655—67.

90.
I

vol. I—VI.

91.1

92.)

93. Aless. VII. eClem. IX.Cifr. pr. e risp. del n. di Francia 1667—69. vol. 1.

195. Lettere del card. Chigi ai varii nunzii 1662—64.

234. « ai diversi particolari della segret. di stato 1609— 12.

235. « « cardinali legati 1607—08.

236. « « « « et ai diversi particolari 1613— 1614.

237. Istruzzioni alli nunzii da Eugenio IV. ad Alessandro VII.

245. « di Innoc. VIII ai nunzii in Francia, t/ng/zer/, Germ. Bohém,

e Polon.

250. Istruzzioni del card. Ludovisi 1621.

252. « per nunzio di Polonia 1668—70.

253. Lettere diverse 1555—1698.

260. Legazioni diverse.

264.

265,

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

2. Biblioteca Carpegna.

Ez a 229. kötetbl álló gyjtemény, a melybl több kötet

elveszett, az 1714-ben elhunyt Carpegna Gáspártól származik.

Tartalmánál és minségénél fogva is kevésbbé érdekes. XVII. szá-

zadi, másodkézbl való egyházpolitikai iratok másolatai, melye-

ket már Garampi ismert. Az indexsor. 140 és 141. köt. betrendes

jegyzék van hozzájuk.

j. Biblioteca Bolognetti.

Irodalom : Sickel : Röm. Berichte. IV. 25 s köv. 11. — Pometti : Archiv. della

soc. Rom. XXI. köt. 292 s köv. 11. — Kehr : Nachrichten d. kgl. Ges. d.

d. Wiss. zu Göttingen, 1900, 395 1. — Brom : Guide aux. arch. Vatic.

>Miscellanee dei affari politici.
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97. I. — Smurio : Otcet o dvtih komandir. az Ucen. zap. lurjev. Univ.
1894. 68 és 209. II.

Ez a 347 (340) kötetbl álló iratgyjtemény egykor a Bolog-
netti-Cenci családé volt. 1810-ben került a vatik. levéltárba.

Index hozzá az indexsorozat 136. és 142. köt.

(Régi jelz. : Arm. X. super.) vol. 1—130.

10. Relationes.

24. \

27. /

33.1

34. /
"

35. Nunziatura di Polonia di mr. Marescotti.

38. Riti e costunii di diversi popoli.

40. Relazione della Polonia di G. Lipomanno, ambasciatore
veneto a quella corona 1575.

42. a) Istruzzione al nunzio di Polonio e Suezia. b) Istruzzione

ad uno mandato al granduca di Moscovia.

45. Pontificato di Gregorio XIII e suoi successi, évrl-évre
folytatva.

58. Diarium electionis futuri növi regnantis Varsaviae.

Más péld. c. Ottob. 2642.

B) Oratio habita a brone Seremetjev magnó generáli

Moscoviae ad SS. Innoc. XI. 1698.

60. Stato della religione cattolica in Európa e numero de
cattolici.

61. Diversa.

fi7 ^

^^ >GLornale di Roma 1700. 1701 e 1702. in I-IV. vol.

75. Relazione della corte di Roma del cavalier Erizo, ambas-
ciatore veneto nel pontificato di PP. Innoc. XII e Clem.

XI.

77. \

gQ ^Giornale universale dal 1692 a tutto il 1697 in I— IV. vol.

87 \
q' > Miscellanea.

102. Articolidipacetrailre di Polonia Stanislao e Carlo XII re

di Suezia.

8*
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107. Ceremóniáié per la prima udienza del nunzio di Polonia^

mint a 144. köt.

117. Speculum electionis regis Poloniae.

122. Relazione di Vitelli, ambasc. straord. del gr. dúca di Tos-

cana a p. Innoc. XII.

(Arm. IX. superiore.)

134. Memóriáié presentato dal B. Lille ambásc. di Suezia alli stati

d'Olanda per la rottura contro di Moscoviti.

139. Vasto accrescimento di dominio del regnante Pietro zar di

Moscovia verso la Cina. Religione dei Moscoviti. Pro-

nostici del dover esser presto distrutto l'imp. Turchesco,,

stb. ex 1711.

140. lustitia armorum, quae Petrus I. imp. Russiae contra

Turcas arripuit.

144. Ceremóniáié per la prima udienza, mint a 107. köt.

156.

157.

158. Istruzione di m. Torres arcives. d'Adrián op. nunzio dí

Polonia.

159. R. Alidosi, ambasc. di gr. d. di Toscana : Relaz. dell'imp.

e della Polonia.

160. Relazioni di corti. a) 20 s köv.ll.Origine del paese e costumi

dei cosacchi. b) 261—316. 11. A. Vimina da Ceneda i

Relaz. della Moscovia 1657.

165. p. 521—531. Unione della chiesa greca e latina.

168. Informazione a prencipi christ. dello stato di Polon. 1674.

170. Diarium elect. futuri növi regis Varsaviae, mint az 58. köt.

174. 484—505. 11. Articoli chiesti da greci schismatici al papa

per la riunione álla chiesa. 505—520. Parole de papa

alli greci per occas. di riunione a Brest.

176. Cerimoniali per l'ambasciatorie varié discorsi.

185. Trattato dei titoli e titolo «czar)) preteso di gr. dúca di

Moscovia.

199. Ceremóniáié per la prima udienza di m. Paulucci nunzio di

Polonia.

203. Relazioni sul'ambasciatori.

213. Miscellanea.

217. Miscellanea.

221. Miscellanea.

235. Miscellanea.
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240. Diarii di Roma da Bonif. VIII. al Aless. VI.

241. Notizie di Polonia (Zsigm. Ágost. id. nyelv, mv. keresk.

jog) e relaz. di Ruggieri e G. Lipominno (az els

2 nunt.)

243. Miscellanea.

249.

251.

256. Sepoltura d. princ. Alessandro Sobieski di Polon.

257. Abusus et praejud. a nuntiat. ap. juribus r. Polon. illata.

267. Riti, costumi e ceremonii dei popoli di Russia.

(Arm. VIII. super.)

286. u. a. mint a Bibi. Corsini : cod. 283.

290. Diversi.

302. Diversi.

304. Gesuiti.

305. Diversi.

309. Diversi.

311. Diversi.

312. Notizie storiche di famiglie sovrane di Európa.

314. Relazioni diverse.

315. Diversi.

rj' > Manoscritti miscellanei. I— III. köt.

320. Diversi.

322 ]
^^' > Gesuiti. I— IV. köt.

331 1

33^' > Varia I-VII. köt.

338 \

„.„ > Miscellanea I— VI. köt.

344 \

r.' >Scritture diverse. I— III. köt.
346.

j

4. Biblioteca Ronconi.

Ez a számozatlan és jegyzék nélküli 20 köt. Ronconi tulaj-

dona volt, akit 1746-ban De Pretis helyére neveztek ki a levél-

tárba, 1749-ben pedig Garampi segédje volt. XVII. és XVIII. sz.

diplomácziai iratok másolatai.
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5- Biblioteca di Clemente XI.

Irodalom : Brom id. m. 98. 1. röviden szól róla. — Smiirlo: id. tm. 56—64. és

198—202. 11.

A Bibi. Pio-valésa Bolognetti-vel a 3-ik jelentsebb gyjte-

ménye e csoportnak. 1690—1721. közötti idbl való részben ere-

deti, részben másolt iratok vannak benne. Tartalma némileg

sajátos, amennyiben XI. Kelemen tudvalevleg kiváló figyelmet

fordított a keleti egyházra, azért is e gyjteményben ezen egyházra

vonatkozó több iratot találunk, mint bármely másban. Pl. hogy

csak egyet említsek, a 221 köt. egy füzet van bevarrva, mely

az uniálni akaró keleti schismatikusok részére VIII. Orbán által

elírt hitvallást tartalmazza, cyrill bets szláv, ^ latin, görög és

örmény nyelven, stb. Index hozzá az index-sorozat 143—44.

kötete.

1—5. Governo spirituálé della chiesa univers. ,dello stato

pontif. e di Roma.

6—9. Ricordi e scritti di p. Clemente XI.

10—40. Stato immediatamente soggetto al sum. pontef.

41 — 86. Feudi della chiesa Romána.

87-112. Spagna.

113—114. Portogallo.

115—123. Francia.

124—161. Scritture concernenti Teres, di Giansenio.

162. Miscellanea di Francia.

163-168. Ingilterra.

169—187. Germania.

188. Svezia.

189—192. Paesi Bassi (Ollanda) e missioni del settentrione

1702-1719.

193-196. Polonia, Moscovia, Boemia 1697—1716.

197. Ungaria e Transilvania.

198—209.^ 12 köt. Varié scritture spettanti álla rel. di Európa.

I. 198 « Francia, Spagna, Germania.

II. 199 « Ollanda, Prussia, Danimarca, Suezia, Polo-

nia, Moscovia, Boemia, Ungaria.

^ Sajátságos, hogy e professio fideinek XVII. sz. cyrill-betüs kézirata

megvan a zay-ugróci levéltárban is. írójául Isaias van megnevezve, aki néze-

tem szerint De Camillis vicariusa.
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III. 200 köt. Scritíure sulla schisma di catli. chiesa

1694-1710.

IV. 201 « Scritture sulla schisma di cath. chiesa

1711-1721.

V. 202 « Scritture sulla schisma di cath. chiesa

1691-1711.

VI. 203 « Scritture sulla schisma di cath. chiesa

1711-1721.

VII. 204 « Minute di lettere della segr. di statoemen-

date mutate dal p. Clem. XI. 1701 —
1705.

VIII. 205 « Minute di lettere della segr. di stato emen-

date mutate dal p. Clem, XI. 1705—

1721.

IX. 206 « Lettere dei sovrani di Európa scritte al p.

Clem. XI.

X. 207 « Lettere dei cardinali al p. Ilem. XI. 1700-

1721. A-M.
XI. 208 « Lettere dei cardinali. Negroni 1701 —

1711-N.

XH. 209 <( Lettere dei cardinali 1700-1721. 0-Z.
210-219. Guerra contro il Turco 1716-17. a 210 k. tartalom-

jegyzék.

220-222. Grecia e Greci.

I. 220 köt. Notamento di p. Clem. XI sopra l'unione dei patr.

d'Aless.

II. 221 u

II. 222 « 1 — lOcap. 1. Chiesa di S. Giov. dei Greci diVenezia.

2. Greci d' Itália et Itali Albanesi.

3. Libri SS. dei Greci bisognosi di corre-

zione.

4. Dalmazia. Albánia. Servia.

5. Moscovia.

6. Costantinop., Turco-Grecia e Morea.

7—10. Isole dell'Arcip. Scio, Cipro.

223. Asia : Giorgia, Persia.

224-264. « India e Cina.

265. Africa e America.
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6. Carte Garampi.

Irodalom : Dengel : Die polit. u. kirchl. Tatigkeit d. ni. Jos. Garampi in

Deutschland, 1761—63. 1905.

A levéltár jegyzékekkel való felszerelése körül oly érdemeket

szerzett Garampinak bécsi és varsói nuntiusi mködésére vonat-

kozó iratok gyjteménye, melyhez az index-sorozat 157 köt.

szolgál jegyzékül.

/• Carte Farnesine^

Irodalom : Ehses : Die Carte Farnes. des Vatik. Archív e a De Waal-féle Röm.
Quartalschr. XXVII (1913) 41—47. 11. — Brom, id. m. 100—101. U.

A Farnese Ranuccio által 1591-ben Parmaban alapított Far-

nese levéltár tudvalevleg Nápolyban van az állami levéltárban.

Egy kis töredékét XIII. Leo pápa 1890-ben megszerezte a vatik.

levéltár számára. Az iratok egy része XVI, másrésze XVII. szá-

zadi. Emezek tartalma családi érdek levelezés, amazok a trienti

zsinatra vonatkoznak.

8. Avvisi.

Megemlítem még röviden a segr. di statonak különféle

nuntiaturákkal 1605—1707. közötti idben folytatott levelezését

tartalmazó 124 köt. Avvisi czímü gyjteményt is, melyhez az

index-sorozat 194 köt. szolgál jegyzékül.

E) Instrumenta originalia.

Irodalom : Áldásy : Olaszorsz. tört. kut. a Magy. Könyvszemle, Uf. I. köt.

1893. 248—49. 11. — Fraknói : A vatikáni levéltár a MO. és a római

szentszék . . . 347. 1. — Brom : Guide aux Arch. Vatic. 34—35. 11. —
Ábrahám : Sprawozdanie z posuk. 1896—7 i 1897—8. 9 1. Dyplomata i

dokum. oryginalne. I. Instr. mise.

Az Instrumenta miscellanea néven a vatikáni levéltár mind-

azon hártya-, vagy papirokleveleinek gyjteménye értend, me-

lyek nem kötetekbe foglalva, hanem 83 nagy papírdobozban^, ídö-

^ Brom a Borghese levéltárt is a coll. div. sorozatba foglalja. Ez a

2000 kötetnyi gyjtemény maga több mint a coll. div. összes többi gyjte-

ményei együttvéve. Azért is helyesebbnek láttam külön sorozatként adni.

^ Brom : c'est une coliection ... des documents rig. conservés aun.

3.000 dans 60 casettes en bois.
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rendben vannak elhelyezve. Ez a XVII. század folyamán alakult

gyjtemény az angyalvári mellett a vatikáni levéltár másik

(= összesen kett) eredeti oklevél gyjteménye. A dobozokat

Fraknói így sorolja fel : Az

I. a 996-1244.

II-V. 1250-1300,

VI-LXXIII. 1301-1399 és

LXXIV-LXXXIII. 1400-1510, tehát csak századonként.

Ábrahám minden egyes doboznak adja a megfelel éveit, a me-

lyekbl való oklevelek vannak benne. Szerinte az

I. 996-1244.

II. 1250-1275.

III. 1276-1286.

IV. 1288-1295.

V. 1296-1300.

VI. 1301-04.

VÍI. 1305-1307.

VIII. 1308-1309.

IX. 1310-11.

X. 1312-15.

XI. 1316-17.

XIÍ. 1318.

XIII. 1319.

XIV. 1320jan.-jun.

XV. 1320jul.-dec.

XVI. 1321.

XVII. 1322.

XVIII. 1323.

XIX. 1324.

XX. 1324.

XXI. 1325-26.

XX 11. 1327.

XXÍII. 1328.

XXIV. 1329.

XXV. 1330-31.

XXVI. 1332.

XXVII. 1333-34.

XXVIII. 1335-36.

XXIX. 1335-36.
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XXX.
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LXX.
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2. Az angyalvári levéltár története.

L. elbb az I. kötet 27-30 lapon.

Az angyalvári levéltár leltárai és indexei. Az angyalvárba

került iratokról az els jegyzéket, jobban mondva átiratokat

maga Platina készítette, aki úgy a bibliotheca secreta, mint az

angyalvári levéltárnak re volt.

XVI. század. Az angyalvári iratok els tulajdonképeni lel-

tárát 1518-ban Acciajuoli készítette, aki X. Leó rendeletére,

nem tudni mikor, sok iratot vitt át a bibliothecából az Angyal-

várba. Az 1527-i sacco di Roma alkalmával a francia katonák

az Angyalvárt is feldúlták. Nem is készült az iratairól e században

több index és leltár, úgy, hogy a következ század elején Contelori

szintén bevallja, hogy non se ne trova indice ne moderno, ne

antico, Ronconi pedig szintúgy panaszkodik per fatalissima

mancanza degli indici.

XVII. században, mindjárt az elején, két leltár és index

készült : 1610-ben a Silvio Paoli-é és 1628-ban a Confalonieri-é.

Megjegyzend, hogy Acciajuoli idejében az egész egy, scri-

nium ferratum, vasszekrénybl állott, melyben az iratok zsákokba

téve állottak. VIII. Kelemen 1593-ban I-XVIII., szekrényt

csináltatott, mert több iratot átvitetett oda, melyeknek a jegyzé-

két : Nóta delli libri e scritture, che álla giornata si repongono

nell'arch. di cast. eretto da Clem. VIII. említik V. Kelemen re-

gestaiban a benczések (Prol. LVll. 1.). Azt pedig már Marini tudta

(cap. 13.), hogy Adriani 1607 aug. 12. Torres bíborostól iratokat

vett át, valamint 1611-ben Paoli, melyekrl Confalonieri írja,

hogy e bibi. Vatic ad hoc idem arch. translata az üres C. arma-

riumba rakta.

Silvio de Paulis leltára (ered. arm. LVl.nro 25 és nem teljes

más. Paris, Bibi. nat. nro 13.075) pap. fol. sárgás hártyába kötött

kézirat. Czíme : Series scriptorum, quae in archivio arcis Hadria-

nae continentur jussu PauliV. a Silvio de Paulis disposita a. 1610.

Alatta ez a jegyzet olvasható : Príma nóta armarium, secunda

capsulam, tertia scripta capsularum designat. Errl a de Paulis-

féle leltárról állítja Fabre (id. m.4.'.4.j.), hogy c'est devenu l'inven-

taire définitif. II a été complété dans la suite, mais la distri-

bution des documents par casettes rangeés dans les armoirs

(alors au nombre de XVI (így), n'apasété modifieé depui. Épp
ezért, de meg azért is, hogy az általa jelezett magyar vonatkozású
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iratok, összehasonlíthatók legyenek egyrészt az 1339 szept. 5.

(vagyis II.) és a Confalonieri leltárában jelzettekkel, álljanak itt

a de Paulis leltárában található magyar vonatkozású iratok.

(Az általa említett 3 rubrikához egy 4-iket, az els helyen levöt^

adtam, mely az leltára lapszámait jelzi.)

Silvio de Paulis i6io. leltárának magyar iratai.

6^1. 1111° IP k. Ludovicus rex Hungáriáé precatur

Adrianum VI, ut cum imperatore,,

ac cum regibus christianissimo et

Angliáé tractet pro sumendis armis

contra infideles ob magnum periculum^

quod Ungariae regno imminet.

6^1. 1111° IP ii Adrianus VI papa Altobello nuntio

sedis ap. apud Venetos committit, ut

cum dogeet imperatoris oratore tractet,

ut velint subministrare aliqua subsidia

pro reparatione Scardonae et Belgrádi.

6H. 1111° IP kk. Adrianus VI. papa Julium de Medicis

S. R. E. vicecancellarium requirit, ut

aliquod subsidium Ungariae regi pro

portae Scardonae et arcis Belgrádi

reparatione subministrare velit.

25 1. XI° P 160. Antonii Ortebeghe oraíoris Ludovici

regis Hungáriáé credentiales ad Cle-

mentem VII.

35 1. XI 11° VP XX. Ancharani castri homines eximuntur

a solutione collectarum a rege Hun-
gáriáé et Siciliae, Ladislao.

351. XIIPVP)) f et g. A várat Frangepani Ottó özvegye,

Eudoxia, III. Sándor pápának cedálta.

42M. 11° VIP 1. Artolphus episcopus Transilvanus a

rege Béla commendatur Innocentio IV-
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73. II. VII. k. Bona regina Poloniaereliquit legatum

Isabellae regináé Hungáriáé.

82*^ II. VIP r et Béla rex petit Bulgáriám nulli occu-

I. X'"* ffff pandám concedi. V. superius.

90'' XI II cccc ConfoederatioimperatorisCaroliVfacta

cum Clemente VII, a Ferdinando rege

Hungáriáé ratificata,

91'' XIV VI 000 Carolus V. imperátor regi Poloniae

pollicetur nihil magis cupere, quam

ut tractatus pacis inter ipsum regem

Poloniae et regem Hungáriáé ad finem

perducatur.

108, II VII k Camillus de Russis Barensis super

donatione sibi facta a loanne rege

Ungariae de quodam legato.V. superius.

110^ XII° P 177 Carpetratensis eppus rogatur a Ludo-

vico rege Hungáriáé, velit suo favore

adesse, ut archieppus Strigoniensis

collegio cardinalium adscribatur.

110'' XI I 178 Idem ab eodem super lite Felicis

Lisycki.

110'' XI VII 66 Campeggiuscardlis legátus in Germ.ania

ad lacobum Salviati de . . . ducibus . .

.

Hungáriáé.

112 XII IIP zzzz Chanadiensis ecclesia (kegyúri jog).

114^ XIV Vi mmm Campeggius nuntius precatur regem

Poloniae, ut pacem per se diu inter

imperatorem et regem Hungáriáé trac-

tatum ad finem perducat.

138^ XI r 37 Angliáé rex Clementem VII notificat

de regni Hungáriáé procella propter

apparatum Turcicum.
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corum contra regna sua apparatu

opemque sibi quam citissime petit.

171. Idem eidem supplicat, ut negotium

induciarum inter christianos principes

urgere velit.

172. Idem eidem commendat negotium pacis

inter ipsos principes.

173. Idem eundem certiorem facit super

connubiis et concordia inter principes

christianos et super subsidio sibi ab

eodem Clemente praestanda.

174 1, Ludovicus rex Hung. Clementem VII.

certiorem facit de apparatu Turcico

eorumque foedere cum Tartaris inito.

151. XVI° XIV^ y.z.aa. 3 levél, a melyekben Clemens VII foe-

dus inter sédem apostolicam, Carolum

V. imp., Ferdinandum Hungáriáé re-

gem, Venetorum domínium et Fran-

ciscum Mariam Sforza Mediolani du-

cem cum aliis principibus christianis

initum approbat.

154'' Vlír VlIPgi Clemens VIII. super concessione jubi-

lei pro rebus Hungáriáé.

167^ I X^ gggg Andreas rex Hung. ad Innocentium

IV., ut compellat archieppum Colocen-

sem ad reddendum sibi summám 7. mii.

flór. auri.

168^ II VII Colocensis archieppus super electione

sua ad sédem Strigoniensem facta a

rege Béla.

168'' II VII X Idem de eodem.

180^ II VII p— q Demetrius archidiaconus de Zegonio ?

(Borsiensis) designatus nuntius a rege

Béla ad Clementem IV. Két levél.

Büssányi, Regesta Supplicationum II. 9
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184. Clemens VII Ferdinando regi Roma
norum durante bello Turcico minden

hóra 25 ezer aranyat igér.

189M. II VII f a. 1280. Elisabeth major regina Unga-

riae sUj-^er receptioné decretorum contra

hereticos latorum.

210 XI P 82 Ferdinandus rex Romanorum ad Clem.

VII super confirmatione Pauli de

Varda Agriensis, electi Strigoniensis.

210"^ XI I 184 Ferdianandus rex Romanorum ad

cardlem Salviati, ut instet coramClem.

VII. super prestatione 25 mii. aureo-

rum sibi pro quovis mense durante

bello Turcico promissorum. V. ö. VIl.

Kelemen levelét, a melyben e havi

25 ezer aranyat igére, fönnebb.

210'' XI I 185 Idem ad eppum Carpentoracensem

secretarium Clem. VII. pro soluendo

subsidio contra Turcas.

211. V IIP d Idem ad Paulum IV pro lohanne

Vjlak eppo Tininiensi.

213. XI I 74 Idem archidux Austriae ad Clem. VII

pro subsidiis contra Turchas. V. ö.

fennebb.

214. XI I 98 Idem eundem cretiorem facit de bello

contra Turcos intentando.

215 XI I 241 Ferdinandus archidux Austriae hor-

tatur Clememten VII., ut succurrat

regno Hungáriáé pene collabenti.

220' XI VI kkk Foedus contra Turcas.

235^ XI I 149 Franciscus comes Frangipani et ejus
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negotium commendatur Clem. VII. a

rege lohanne.

235^ XI I"* 150 lohannis regis Hung. credentiales pro

Francisco de Casaliis ad Clementeni V 1 1.

247. VII VII c.d.e. Gábriel presbyter et alii septem ple-

bani provinciáé,

f.g.h. Ungariae ducatus ad Gregorium XIII.

de adversitatibus per Turchos et here-

h.h.i. ticos sibi illatis.

251'' V VI B Processus super morte violenta Georgii

eppi Varadiensis.

252. II VIP b Gentilis cardlis legátus attenta senten-

tia Bonifacii VIII (vide superius), con-

firmat Carolum Martel in regem Hun-

gáriáé.

261^ I X^ ffff Gregorius IX. admonitur a Béla rege

Hungáriáé super rebus Vatacii (vide

superius, bis).

261'' r X gggg GregorioIX.Andreas rexconqueriturde

excommunicatione facta ab archieppo

Strigoniensi.

II VIP r Gregorius IX. Vatacio super admoni-

tione Belae regis, ut ecclesiae obediet.

309. XI I 40 Henricus Angliáé rex certiorem facit

Clementeni VII. de strage a Turcis

Hungáriáé illata.

319. XI° XI r 13 Hieronimus Borarius seribit loanni

Mattheo Giberto de rege et regina

Ungariae ac de Lutheri exstirpanda

heresi.

329.1.1 X gggg Honorius III. ab Andrea rege Hun-

gáriáé fit certior super delictis in regno

suo tempore, quo fit in terra sancta,

9*



334.
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tione translationis B(erchtoldi) Colo-

censis ad sédem Strigoniensem.

353 1. II VII s Eidem idem significat, quod cogitur

paceni coniponere cum Tartaris, nisi

adjuvetur.

353. I. II VII X Eidem idem circa translationem Berch-

toldi Colocensis ad sédem Strigonien-

sem.

355. I. II VII i Innocentio VI. Ludovicus rex seribit

de recuperatione Rasciae.

371*^ II VII k loannes rex Hungáriáé legatum sibi

ab Izabella regina relictum Camillo

de Russis Barensi donat.

371b XI I 132 et | Idem, credentiales pro Francisco Ca-

XI I 150 j salis ad Clem. VII. misso.

XI I 151 Idem gratulatur Clem. VII. de ejus

valeludine.

XI I 146 Idem Clementem VII. certiorem facit

de regni et coronae recuperatione.

413. II VII d et ) Ladislaus rex Hungáriáé fatetur rece-

II VII h
J

pisse decreta a Philippo Firmano le-

gato contra hereticos.

428 1. IV° I 60 Leo X. Maximiliano imperátori cru-

ciatam concedit pro regni Croatiae

conservatione.

428 1. XIV VI yyy Leo X. a Ludovico rege Hungáriáé

rogatur pro subsidio ad oppugnandum

imperatorem Turchorum.

443^ XI I 152 Ludovicus rex Hung. Clementem VII.

rogat, ut pensionem 110 aureorum ad

favorem Erfordiensis decani reserva-

tam exstinguere velit.

443^ XI I 154 Ejusdem credentiales ad Clem. VII. pro

Petro Antonio Ben.
443'' XI I 156 Idem eidem, ut capitulum Strigoniense

a lite cum Philippo de Senis eximat.
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465. II VII a Michael eppus Zagrabiensis super pub-

licatione bullae Bonifacii.

492b XI VII m Moldáviáé longitudo et principes.

496. XIV IV I Mathias rex Hung. de sua electione in

imperatorem ad Paulum V.

612. XIV VI nnn Poloniae rex card'' Campeggio sciibit,

ut pacem inter Ferdinandum Rom.

regem et loanem regem Hungáriáé

omnino concludat.

612. XIV VI ppp Poloniae regi significat rex Hungáriáé,

se ad pacem cum Ferdinando rege

Rom. ineunda promptissimum fre.

612. XIV VI uuu Poloniae rex regi Hungáriáé super con-

cordia cum Turcis.

662 VII II k Serviae populus rogat pro erectione

unius archieppatus.

662. V° IIII* a Stephanus Pannonius in rbe peniten-

tiarius super collegio Vngarorum in

rbe erigendo.

V. Pal felállítván a vatikáni titkos levéltárt, melyrl Fabre

azt tartja (5. 1.) Gasparoloval teljes ellentétben, hogy c'est moins

une création nouvelle, qu'une translation de Tancierne archive de

la bibliotheque, 1614 máj. 13 brevejével (közli Fabre u. o. 6. 1. 4. j.)

meghagyta Ansideinek, akit custode della nostra libreria Vat.

e dell'arch. di castello nevez, hogy bizonyos iratokat vigyen

vissza részben a levéltárba (arch. di detta bibi.), részben a könyv

tárba. Az errl készült jegyzék, Indice de'Iibri e scritture levate

dal castello s. Ang. e portate nella libr. Vat. az arch. cast. s. Ang.

arm. IX. ord. 2. alatt van.

Mikor Confalonieri ki lett nevezve, egy praelat. bizottságot

talált cum arch. custode et cam. notario, melynek feladata volt,

ut tabuiarii scripta cum inventariis conferri possint. Quod cum ab

eadem congreg. fieri coepisset, multa monumenta reperta sünt

temere posita atque in inventariis minimé adnotata. Quare de-
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mandátum mihi fit (az 1628 jan. 28. brevével) munus, eadem

scripta in ordinem atque inventaria redigendi. 1629. febr. 13. retuli

tandem, — írja alább idézend elszavában — beatmep.,in 2vol.

summaria omnia scriptorum illorum, quae nondum fuerant

in veteribus inventariis adnotata. Eadem scripta ad capsulas arma-

riorum tam super., quam infer. archivi sattis v. in arcé s. Ang.

constiluti juxta singulorum argumenta ordine matériáé obser-

vato pro viribus addidi (Fabre u. o. 8. I.). E 2 kötethez elszót írt,

melyeket Fabre a Barber. könyvtár 38, köt. 26. 1. talált és szó-

szószerint közölt (u. o. 9—12 és 12—14. 11.)

Mindkett 1628 nov. 10. kelt. Az elsbl az iratok akkori

állapotának a tudomásul vétele végett szükségesnek látszik át-

venni a következket : Successerat satis magna scriptorum moles

in hoc. s. sedis archivio eiusque armariis ac tabulariis, quae nun-

quam fuerant inventario adnotata. Multa scripta nullo ordine di-

gesta cernebantur multaque exstabant in alienis vei promiscuis

capsulis ita temere collocata, ut opportunus atque aptus illis locus

circumscribendus desideraretur. Bevallja, ex necessitate et de-

coris studio fuisse compulsum, hogy rendet teremtsen és leltárt

készítsen. Cum enim plura scripta extra inventarium obscura,

ignota et neglecta in tabulariis jacerent et in dies diversorum

scriptorum accessio fieret, cum scriptis et monumentis, quae in

hoc archivio asservantur, cum antiquo inventario collatis, nóvum

cameralis notarii manu inventarium confectum fuisset, cui nulla

aliorum scriptorum nóta inseri poterat, quartum additamentorum

volumen conficere coactus sum, a melyet olykép készített (Fabre

u. 0. 9. 1.), ut scriptis, quae in dies accedent, opportunus nota-

tionis locus relinqueretur (mint másutt mondja: 4-tum volumen

sub nomine appendicis scriptorum, quae ad capsulas armariorum

inferiorum addita sünt, confeci.) A 2-ik elszóból kitetszik, hogy

pro scriptis in superioribus armariis contentis proprium inven-

tarium factum est. Volt pedig I— XVIII. armarium. Az 1— 3-at

kivéve a többi üres volt, mert quae olim in illis asservabantur,

non huic arcis s. Ang., sed Vatic. archivio, quo translata sünt,

idonea sünt visa.

az armariokdt A—M. betkkel jelölte meg és singula arma-

ria in 2 loculos, qui ordines appellantur, separata.

A B-be rakta expensas Sixti V.

In C. multa exstabant fólia a reliquis praecisa in unum te-

mere collecta, quae ad Alex. VI. pertinebant, quae dissipata et
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divulsa, tamen in plura volumina conglutinata in arni. XV. caps.

12. asservantur.

Cum ita C vaciium restabat, belerakta a Silvio által átvett

iratokat, quae e bibi. Vatic. ad hoc ideni archiv. translata sünt

a. 1611.

Arm. D.-be hártyaleveleket helyezett spectantia ad Templa-

rios et Ariniinienses. E. F. G. arm. vacua.

In arm. H. I.K. L asservantur plura scripta typis impressa

in fólia etfascescongesta temp. interd. contra Venetos editi jussu

Pauli V. pont. ejusdem, melyek elbb az alsó armban állottak.

M. sünt supervacanea.

Az arm. XV. caps. 10—15 bullákat, breveket és a lit. princ,

köteteit, a caps. 16-tól kezdve VIII. Orbán iratait rakta el.

A XVI. és XVII. régen üresek, ö alatta teltek meg. A XVIIL
inf. lév iratokat inveni ita compressa, convulsa et confusa, ut non

sine magnó laboré et diligentia adsuos quaeque fasciculos fuerint

a me allegata.

Szóval Confalonieri ezen feljegyzésébl kitnik, hogy körül-

belül egy idben az angyalvári levéltár iratai épp oly kevéssé gon-

dozott állapotban voltak, mint Lonigo kevéssel elbb kelt nyilat-

kozata szerint a bibi. secreta iratai. Confalonieri rendezése meg-

maradt egészen a Parisba való áthurcolásig

.

Marin i, midn Saint-Cyr tábornok engedélyével az angyalvári

levéltár iratait átvitette a Vatikánba, megtartotta a régi szekré-

nyeket és a jelzéseket. Midn Parisból visszakerültek s végleg

a vatikáni levéltárban helyezték el ket, szintügy megtartották

az egykori felállítást ügy, hogy az üj helyen is megvan a maga

teljes egészében, még a neve is ugyanaz, csak éppen nem önálló

levéltár többé, hanem a méltán központi pápai levéltárnak mond-

ható vatikáni levéltár külön osztálya. Mint Confalonieri idejében,

ma is alsó és fels armariokból áll. Az alsók I— XVIII. római

számokkal jelölvék, a felsk A—M (=12) betkkel. ^ Az alsó

armariók mindenikében több-kevesebb capsula, minden capsulá-

ban 20—90 számozott oklevél van. Fraknói rövideden meg is

jelöli a bennök lev magyar vonatkozású darabokat, ü. m. az

arm. II. caps. 7. 1—31. drb. IV. Béla idejébl (=összesen 11 okle-

vele van) 1784-ig, továbbá az arm. VII caps. 7 nro 3—8=6 drb.,

végül az arm. XIV. caps. VI. nro 45. 51—63. 66. és 68=16 drb.

1 összesen 30, Fraknóinál 29:
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A fels arm. közül a Cés D. betsek, mint armari dei fasci ismere-

tesek, mert e kettben az iratok nem capsulákban, hanem fascicu-

lusokban vannak elhelyezve.^

Mindenesetre érdemes volna az instr. rig., az angyalvári

sorozat és a varia dipl. eredeti magyar érdek darabjait tüzetesen

átvizsgálni s pontosan leírva együttesen kiadni. L. A) a. legalul

3. A Dataria és iratai.

Irodalom : régibb : a holland Theodorus Amydeniis (Dirk van Ameyden)
Tractatus de off. et jurisdict. datarii, nec non de stylo datariae, 1701.

újabb : Célier: Les dataires du XV. s. et les origines de la datarie apóst.

1911.

A dataria a XIII. századig visszamen pápai hivatal a pro-

datarnak nevezett biboros datariussal az élén, a mely a pro foro

externo szóló privilégiumokat iptézte, mint ahogy a poenitencia-

ria a pro foro interno szólókat. Ö vette át a pro foro externo szóló

supplicatiokat, elterjesztette az ügyet a pápának, a kinek a fiat

kézjegygyei történt elhatározása szerint a kért ügyben nyert enge-

délyt keltezett (datare) és saját stylusa szerint formulázott bulla-

alakban vagy maga állította ki vagy a kanczellaria utján expe-

diáltatta a megfelel irodai díj (taxa) fejében. Ennélfogva az iratai,

melyek tartalma nyilvános irregularitas, nyilv. házassági akadály

alól való fölmentés, pro foro externo szóló mindennem kiváltság,

a pápának fentartott javadalmak adományozása, a) supplicatiók^

és b) bullák.

b) A datariai vagy lateráni bullaregesták sorozata.

Irodalom: Denifle : Die Universitaten d. MAs bis 1400. 1885. Einl. XX. és

XXI. és a 419. 11. — Ábrahám Sprawozdanie z poszukiwán w arch. i

bibi. Rzyms. 1896—7. i 97—8. 133—141. 11. — Brom : Guide aux arch.

Vatic. 1911. 60—63. 11. — Guerard : Pet. introd. aux. invent. d. arch.

du Vatic. 1901. 165 köv. II. — Miltenberger : a Görres-társ. Hist. Jahrb.

XV. (1894) évf. 252. s köv. 11. szintén adja a jegyzéküket. — Arnold:

Repert. Germ. I. köt. XX—XXXIV. 11. - Ottenthal : Die Kanzleiregister

P. Eugens IV. a Mitth. d. Inst. f. öst. Geschf. Ergánzb. III. 385—396.

A Dataria két iratsorozatát laterani-nak is nevezik, mert

elbb a lateráni palotában rizték, ahová a vatikáni levéltár

megnyitása után sem engedték a kutatókat. Magyar történet-

1 Fraknói rövidesen felsorolja az angyalvári levéltárban lev magyar

érdek okleveleket.

2 A supplicatiókról a III. kötet elszavában ír dr. Bossányi Árpád.
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tudósok voltak az elsk, akik ottan dolgozhattak. A Századok

1885. évf. (768. 1.) azt írta, hogy Fraknói V., Thallóczy, Fejér-

pataky és Pettkó B. dolgoztak a (vat.) levéltár addig zárva tar-

tott osztályaiban is, st bebocsátották ket ... a Datariának

a Lateránban rzött levéltárába is, melynek iratsorozatai közül

a bullaregesták 1380, a brévék 1513 és a supplicatiók 1621-ben

kezddnek. E levéltári osztályok iratai, teszi hozzá a jelentés,

pl. a can. visitra vonatkozó jelentések, közgazdasági viszonyain-

kat, hazánk beléletét egészen új világításba helyezik. (!) A bulla-

regesták sorozata 1389-ben IX. Bonifáczczal kezddik és 1823-ig

(VII. Pius) összesen 2161 papírra írt kötetet ölel fel. Átnézetük

a következ :

1. IX. Bonifác 1-118,

2. VII. Ince 119-127,

3. XII. Gergely 128-135,

4. V. Sándor 136-138,

5. XXIII. János 139-185,

6. Konstanci zsinat 186,

7. V. Márton 187-303,

8. IV. Jen 304-435,

9. V. Miklós 436-504,

10. III. Kálixt 505-541,

11. II. Pius 542-609,

12. II. Pál 510-726,

13. IV. Sixtus 727-862,

14. VIII. Ince 863-953,

15. VI. Sándor 954-1155, ^ 202 « s így

tovább.

A sorozatban nagy hézagok illetve hiányok vannak. Érde-

kesen nyilatkozik errl Denifle : Als Anfangs dieses Jahrhunderts

die pápstl. Archive von Paris wieder zarückgestellt wurden, blieb

manches in Paris oder auf der Reise hangén. Thatsache ist, dass

von den Regestenbunden ím Lateran ein bedeutender Theil nicht

zürückkamunddie Bánde, vvelche wieder glücklich anlangten, der

Einbanddecken beraubt waren, so dass síe neuerdingsgebunden

werden mussten, in Folge dessen die Numerierung eine andere als

zur Zeit Garampis wurde (id. m. 419. 1.)^ Garampi t. i. az

^ Brom írja pl. (id. m. 61. 1.) On racconte, que le zélé archiviste dii Vatic.

M. Marini . . eut le bonheur d'en sauver . . . 200 vol. tombés entre les niains

d'un épicier . . .

összesen
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papirszeletes indexébe felvette a laterani iratok adatait, — indexes

inventarium nem lévén hozzájuk, — a kötetek hátlapjain lev

jelzéseket használva. Mivel ezek most az átkötés után eltntek,

Wenzel allevéltáros 1903-ban az index-sorozat 319A. kötetében

egy registrum concordantiae-nek elnevezett lajstrom.ot állított

össze, melyben az egyes kötetekben lev éveken kívül a régi és

az új jelzés is fel van véve. XIII. Leó pápa t. i. 1886 telén a bulla-

regesta, 1892-ben pedig a supplicatio köteteket áthozatta a Late-

ránból a vatikáni levéltárba, úgy hogy ma, mint Denifle mondja

(u. 0. XXI 1.): Das y^rchiv der fiullen^ im Lateran, welches . .

.

von altersher der Dataria apóst, gehörte, bildet an sich einen

Bestandtheil der Vatik. Sam.mlung oder, wenn man will, umge-

kehrt. Ugyan röviden bár, de találóan jellemzi a tartalmunkat

:

Der Inhalt der Registerbánde im Lateran bezieht sich gröss-

tentheils auf Provisionen. Sehr wichtig sind sie hinsichtlich der

Bischofsernennungen und sie bieten hierin selbst für jené Epoche

grössere Ausbeute, in der das Vatik. Archiv wieder reicher ist

(uo. XXI. 1.).

Ezek szerint a vatik. levéltárban jelenleg 3-féle bulla regesta

kötet van :

a) vatikáni 2019 köt.

b) avignoni 394 «

c) laterani 2161 «

Összesen 4574 köt.

Kérdés már most van-e ezek között valami tartalmi külömb-

ség.' A vatikáni regesta-kötetek sorozatánál szándékosan közöl-

tem a kötetek jegyzékét oklevélnemek szerint. Ebbl látható, hogy

az51 kötettel (an. 1. XL Bened. 1303 okt. 27-1304 jul.7.) az addig,

tehát az egész XIII. századon át, bullákkal váltakozva elforduló

epistolák eltnnek,^ s maradnak a 359 köt. kivéve csak bullák,

még pedig': secreta, de curia, communes, továbbá execut. et gratiae

(118 köt.) indulg., privil., expect., legation., divers. offic. stb. Ha
már most az 51 köt.-tl a 320-ig (tehát a XIV. sz. köteteiben lev)

oklevél nemeket tekintjük egyrészt a vat., másrészt az avign.

sorozatban, azt találjuk, hogy míg kezdetben mind a kettben

^ Ezért jelzi Garampi AB betkkel a laterani adatokat.

2 Csak a 244—244N. jön el újra mint epistola. Ezek VI. Incze arche-

typái.
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Ugyanazon fajtákat egyaránt megtaláljuk, utóbb az a külömbség

jelentkezik, hogy az avignoniakban túlnyomók a secreták, a

melyek tartalma politikai, míg a vatikániakra (a 109—117, 130—

146, 245-250 és 263-73, 310-12 csak -= 46 secreta jut 170 kötet-

bl. Itt tehát 170—46=124 köt. jut a több nemekre, melyek

között túlnyomó (az 53. 63-108, 119-129, 147-213, 219-234,

252—57, 258, 259—260) a communes, olykor indulgentiales-sel

együtt. Vagyis ekkor mégavatik. reg. sorozat kötetei között talál-

juk a pro foro externo adott kegyetosztó tartalmú bullákat, köz-

tük a beneficialis provisiókról valókat is, melyek 1389 óta a data-

riai kötetekben folytatódnak. Az V. Orbánra es 260 köt. óta,

tehát még az avignoni sorozat megsznte eltt, a vatik. sorozat

köteteibl eltnnek a b. communes s a többiek s ezeket átveszi a

Dataria, a melynek a köteteiben vannak még: b. de provis. praelat.

de benef., de praebendis, dignit. vacantibus, de diversis for-

mis. A vatikáni sorozatban ezentúl csak a b. de curia, offic. és

secreta-t találjuk vagyis az avignoni sorozat köteteinek a tartalma

folytatódik.

Itt jegyzem meg, hogy püspöki névsoraink teljessé tételé-

hez szükséges, a fpapi székek betöltésére vonatkozó, adatokat (per-

sonaliákat) e szerint I. a kanczell. iratok közül 1389-ig a vatikáni

bullareg. sorozat, 1389-tl a later. bullareg. sorozat, köteteiben,

II. a kamarai iratok közül az obiig, et solut. sorozatban körül-

belül 1526-ig, azontúl pedig III. a consistor. levéltár iratai között

kell keresnünk.

4. A Borghese levéltár iratai.

Irodalom: Áldássy es Fraknói id. m. — Brom : Guide 101—102.

A Borghesék családi levéltára, melyet XIII. Leó pápa 1892-

ben magához váltott, Brom szerint furent placées dans les

archives du Vatican ou elles torment une section indépendante.'^

Szerinte 4 sorozatban (series) doiventétre au nombre d'envi-

ron 2.000. Az én följegyzéseim szerint (1896-ban)

a series I-ben van nro 954 köt.

« « I I-ben « « 521 «

« « llI-ban « « 132 «

« « IV-ben « « 301 «

összesen I—IV-ben 1928 köt.

^ Broms Guide aux arch. Vaticanes 11. 1. Ha indépendant, nem értem

miért sorozta a Collections diverses alá.
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Magyar vonatkozásúak bold. Wenzel allevéltáros sajátkez

följegyzése szerint a következk

:

rie
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irataival részletesebben foglalkozzunk. A reá vonatkozó irodalom

különben is kevés, mert igaza van Göllernek, hogy bis in die jüngste

Zeit hineinwusste man nur wenig von dieser Behörde, die neben

der Kanzlei u. der Camera apt. zu den hervorragendsten Institu-

tionen der papstl. Kuriegehört.^ Munkája kettéosztásában is helye-

sen járt el, mert hiszen már Lonigo említi Eugenii 4. bulla (m)

super officio poenitentiariae et alia diversa super dicto officio.

Keletkezését Götz a legkorábbra, a XII. sz. második felére,

Lea a XII. sz. els negyedére helyezi. Göller szerint (84. 1.)

III. Honór, st talán már III. Ince alatt létezett, st IX. Ger-

gely alatt a neve is elfordul. Registereket már a XIV. sz. óta

vezettek s V. Sándor (1409—1410) korától kezdve a sorozatuk

még a XVII. sz. elején megvolt, amikor is Coccinus leírta ket.

Gachaid^ a párisi jegyzékek alapján 1810-ben 4256 kötetet

említ, még pedig 3488 supplicatiot,

134 expeditioí,

634 matrimonialiat

Összesen 4256 köt.

Vanutelli Serafin bíboros poenitentiarius — Göller nem
mondja, az ö kérésére-e vagy sem s azt sem, hogy mikor —
hat in dem jetzigen Archív, d. Pönitentiane nachforschen u.

feststellen lassen, dass dessen Aktén nicht über die 2. Hálfte des

i8. lahrhunderts zurückreichen.

IV. A congregatiók levéltárai.^

A munkám elején felsorolt congregatiók közül csak az alábbi

háromnak a levéltára volt eddig hozzáférhet, de ezeké is nehezen.

Azért ezeknek is csak egészen rövid ismertetését tudom adni.

1 U. : Znr. Gesch. d. papstl. Poenitentiarie unter Clem. VI. (1342

—

1352) a De Waal-féle Röm. Quartalschr. 17. évf. (1903), 413—417. 11. —
U. : Das alté Archív, d. papstl. Pönitentiarie, uo. Supplem. 1913. 1— 19. 11.—
Eltte Lea : A formulary of the papai penitentiary in tli. 13. I. 1892. — Láng :

Beitiáge zur Gesch. d. ap. Pönitent. im XIII. u. XIV. Jahrh. a Mitth. d.

Inst. f. öst. Geschf. Ergánzb. VII. 23.

2 Les archives du Vat. 119. 1.

^ A Rota 1896-ban szünetelvén, a levéltára nem volt hozzáférhet.

Azért itten csal< 1—2 mre hivom fel a figyelmet, ú. m. Henner : Zur Gescl^.

d. Rota Romána az Arch. f. k. Krecht, LXXIII (1895) és Göller: Zur Gesch.

d. Rota Rom. uo. XCI (1911).
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A) Az' archivio dei cerimonieri iratai.

Irodalom : Palmieri : Brevis notitia et catalogus arch. s. congr. caerimonialis

1893. — Ehrle : D. Archív d. papstl. Ceremonienmeister az Archív, f.

Lít. u. Kirchengesch. d. MA. s V. (1889) köt. 587—602. 11.

Ehrle szerint ez utóbbinak 1803 óta Fornici által készített

s 50 példányban nyomtatott katalógusa volt. Kötélnek száma

1—653 drb. 1870-ben a Vatikánba hozták át és a sixtini kápolna

alatt szk helyiségben állították fel, Üj katalógusát 1864-ben

Tortoli készítette. Czíme : Catalogo dei codici, protocoUi e libri

existenti nel arch. dei cerimonieri pontifici. Ehrle az 588 1. némi

mutatványt közöl belle. Két magyar vonatkozású irat van benne,

Tj. m. : vol. 35 pag. 6. Sovrani in Roma, köztük 1433 Zsigmond

király és császár és a pag. 66. Regina di Bossina 1475-ben.

B) A congr. consistorii levéltára és iratai.

Irodalom : Ehses : a Röm. Quartalschr. I. (1887) évf. 689 s köv. 11. — Eubel :

Aus d. papstl. Konsístoríalarchív. Uo. XIII. (1899) 285—288. II. ismerteti a

C. 303. köt. s kimondja, hogy die Bestánde d. papstl. Konsistoríalarchi-

ves reíchen nicht über d. XV. Jahrh. zurück und auch aus diesem

Jahrh. ist nicht viel vorhanden. — Ehrle : Die altesten bisher bekannten

Consistorialakten d. Cardinalcollegs 1409— 1433. az Archiv f. Lit. u.

Kirchengesch. d. MAs VII (1900) köt. 694 s köv. 11. ismerteti a con-

sistor. levéltár C. 329. kimondva, hogy die álteste, melyben egyúttal

die Consistorialakten am volistandigsten erhalten sind. — Ehses : Aus

d. Consistorialakten 1530—34 a Röm. Quartalschr. VI (1892)220—60. 11.,

amerikai püspökségekre vonatkozó iratokat közölt. — Pastor : Gesch.

d. röm. Pápste I (1891) 689—693. 11. jegyzéket is állított össze. — Kor-

zeniowski : Analecta Romána, quae hist. Pálon. s. XVI. illustr. ex arch.

et bibi. excerpta a Script, rer. Polon XV (1904) köt. Az I—LXIV. 11.

van egy Catal. actor. et docum., míg az 1— 151. II. Excerpta ex libris

manuscriptis arch. consist. Rom. 1409— 1590. A. 4. 1. j-ben, bár ismerte

Pastor jegyzékét, közhasználatra közölte az iratok általa összeállított

teljes katalógusát. Szerinte a levéltár 1 teremben felállított I—XII.

arm.-ban van elhelyezve.

Arm. I. II. processus ecclesiarum 1543—1700 körülb.

111. IV. <( « 1700—1792 «

V. jurám, fidelit.et prof. fid. 1670—1809 «

« VI. praeconía et propositíones 1620—1827 «

« VII. Acta consistorialia 1589—1717 «

« VIII. « « 1718—1771

IX. « « 1772—1817
« X. « « 1409—1701.
•« XI. « « 1523—1798.

« XII. « « 1529—1700.

90
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Cauchie De la créátion d'une éc. Beige a Romé, 1896, 39 s köv. 11. — Brom

:

Guide aux. arch. Vatic. 66. 70. 11.

A congr. s. consistorii-t 1587-ben állította fel V. Sixtus,

míg VIII. Orbán a levéltárat 1625-ben, melynek iratai, mint lát-

tuk, visszanyúlnak 1409-ig. Ez iratok fleg a fpapi kinevezések

szempontjából fontosak, mert a 3 féle — nyilv., félnyilv. és tit-

kos — consistorium közül ez utóbbiban történt a megüresedett

fpapi székek betöltése. C'est ce consist. ordinaire ou secret —
írja Brom^ — qui présente le plus d'intérét pour les recherches

historiques. Car c'est Iá, entre autres objets, qu'a lieu la nomina-

tion, le deplacement, la disposition d'archevéques, d'éveques

et d'abbés. Mind a mellett nous n' en avons qu'une connaissance

trés incompléte, car on ne les a pas encore ouvertes dans toute

leur etendue aux recherches historiques, ce qui, du resté, aura

probablement bientót lieu. Ennek az az oka, hogy a levéltár

helyileg meg van osztva : egy része a consistoriumi helyiségekben^

van, másik fele ideiglen a vatik. könyvtárban.^ Amabba csak

igen kivételesen lehet engedélyt kapni. Ez utóbbit a könyvtárban

természetesen szabad kutatni. Ez a rész Brom szerint a követ-

kezkép oszlik fel

:

a) acta camerarii 12 köt. 1489-1600,

b) « cancellarii 8 « 1517—1564,

3. « miscellan. 60 « 1409-1692.

., .,. ín szám.),.., 1592-1668, 1746-49.
4. « consistonalia< „„ >kot. -.,., , ^.jjr > ^.

(23 nem « ) XVI. es XVII. száz. mas.

C) A congregatio de propaganda fide levéltára.

Irodalom (Comazzani), Archivio di propaganda. Indice dei titoli di localita.

1884. — Pieper : Römische Archive. I. Das Prop. Archív a De Waal-

féle Röm. Quartalschrift für christl. Alterthumskunde u. für Kirchen-

gesch. I. évf. (1887), 80—99 és 259—265. 11. Pieper 1—4 pontban tár-

gyalja : a) Bedeutung d. Archives. Geschichtliches ; b) Geschaftsgang

d. Congreg. ; c) 83. 1. Die einzelnen Abtheilungen d. Archivs ; és d) 259. 1.

Veröffentlichungen aus d. Prop. Archive.

1 Id. m. 66-67 1.

2 Ez a Korzeniawski említette 1 szóba 12 armval.

3 Brom: A consist. levt. helységet a levéltárral együtt VIII. Orbán

állította fel, autrefois on pouvait, mais seulemení par grandé faveur, y penetrer.

. . . Les parties des archíves consist. dönt l'accés est permis et qui ont d'abord

été conservées provisoirement dans la bibi. du Vatic. . . . id. m. 67. 1.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. *"
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A propaganda iratainak az elhelyezésére VIII. Orbán a vati-

káni könyvtár alatt 1 termet rendeztetett be. Onnét a cancellaria

épületébe vándorolt, 1649 után a porpaganda sajá^ palo+ájába.

1660-ban kapta els levéltárosát Lesley személyében. Gachard

a propaganda Parisba szállított iratainak a számat az akkor föl-

vett leltárak szerint 1—3963 kötetre teszi, Pieper pedig a mai

számot 5000-re becsüli, 1810 óta máig 3963-ról ennyire növeked-

vén azaz körülbelül 100 év alatt 1000 kötettel. Szerinte az akkori

3963 számot majdnem teljesnek vehetjük, mert a kötetek állo-

mánya erlitt selbst durch die Wegführung nach Paris nur wenige

Einbussen. Mindössze 40 kötet veszett el, még pedig

10 köt. congr. határozat,

12 « breve,

5 « decr. super confess.

11 « congr. decret,

2 « instructiones.

40 kötet, entweder beim Transporte oder in andere Archive

Roms. E két feltevés közül az elbbi a való. Egy bécsi levéltárban

ugyanis mintegy 40 kötet propag. irat van, melyek csakis az át-

szállításkor juthattak oda s kétségtelenül azonosak a Pieper

említette 40 eltnt kötettel.

A levéltár sorozatai : a) ada, az ülések jegyzkönyvei. Az

1-s kötet 1622-1625.

b) Scrittiire: 1. riferite, melyekrl az eladó titkár jelentést

tett a bíboros tagok ülésén, kezddnek 1622— 1668 = összesen

1—417 köt. 1669-tl azaz a 418 kötettel hivatkozás kezddik az

actá-kra. 1873-ig 1000 kötet van bellük. Nincsenek tartományok

szerint csoportosítva, hanem csak az egyesekre vonatkozók van-

nak a folytatólag számozott kötetekbe gyjtve.

57. köt. Lettere di Ungaria, 1629

67
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90 köt. Lettere di Ungaria, 1645.

93
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8. Ravizza Francesco 1673 nov. 20—1675 máj.

9. Cerri Urb. 1675 jun. 25-1679.

10. Corsi Domenico 1679.

11. Cibo Edoardo 1680 jan. 15-1695 aug.

12. Fabroni Carlo 1695 szept.-1706 máj. 15.

Banchieri Ant prosegr.1702.

Gozzadini Ulisse pros. 1706.

13. Banchieri Ant. 1706-1707.

14. Do Cavalieri Silvio 1707-1717.

Callicola prosegr. 1710-1711 és 1717.

15. Caraffa Pietro Luigi 1717-1724.

Passionei prosegr. 1720—1721.

16. Ruspoli Bartolomeo 1724-1730.

17. Fortegnerri Nicola 1730-1735.

Riccardi prosegr. 1733—35,

Uslenghi prosegr. 1735.

18. Monti Filippo 1735-1743.

19. Lercari Nicola 1743-1757.

Antonelli prosegr. 1743—44.

20. Antonelli Nicolo 1757-1759.

21. Morefoschi Mario 1759-1770.

22. Borgia Stefano 1770-1789.

A) (A 138. 1.-hoz.) Acciajuoli ezen leltárát kiadta Montfoucon a

Bibi, bibliothecarum-ban. Nem volna érdektelen a Montfoucon és a

Muratori kiadta indexekben, az 1339-i :. Bbb-i leltárakban, továbbá az

Acciajuoli és a S. Pellico indexekben említett magyar vonatkozású ok-

leveleket összevetve és átnézve kiadni.

A múlt száz. magyar kutatók sorát Berzeviczy Albert nyitja meg
1818 decz. 26— 1819 április 24., akinek József fhg. nádor szerezte meg a kuta-

tási engedélyt. L. Szádeczky, B. A. utazásai, Földr. Közi. 1889. (V—VI. f.)

307—8. 11.

Pieper A. Die pp. Legaten ... ez. mvének ismert. 1. a Századok 1900.

évf. 530 1.

A velencei nunt. irod. : E. Tolóméi, La nunziatura di V. nel pont. di

Ciem. VII. 1892. Ism. Áldássy, Századok, 1893. évf.

A németorsz. nunt. szólt még Capasso : La diplomazia pont. in Germ.

nel s. XVI. a róm. por. tört. int. Nuntiaturber. 1892-ben megjel. ErsteAbth.

(1533—1559.) I. és II. köt. (1533—1538.) a Rivista stor. Ital. 1892. évf. IV.

füz. megjel. ismert. (Nálunk a NB. e 2 köt. Fraknói ism. a Századok 1892. évf.

411—15. 11.)
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I.

AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI TARTOMÁNY

Esztergomi egyházmegye

A kérvények folyamán elforduló suffraganeus püspökségek

Egri egyházmegye

Gyri egyházmegye

Nyitrai egyházmegye

pécsi egyházmegye

váci egyházmegye

Veszprémi egyházmegye





Esztergomi egyházmegye.

I. Templomok és oltárok:

Esztergom, ker. szent Jánosról nev. plébániatemplom.

i

A borsodmegyei Ónod községben, mely egyházhatóságilag

az esztergomi egyházmegyéhez tartozott, Zudar Péter és fivérei

újjáépítették a mindenszentekrl nevezett plébániatemplomot.

1363-ban, amikor V. Orbán pápa a templomot búcsúkkal látta

el, az építés még nem volt befejezve.

^

Szencz = Wortberg, Pozsony m., szent Misklósról nev. plé-

bániatemplom. ^

Szentistván, esztergomegyházmegyei község, szent István

királyról nev. plébániatemploma 1357. április 27-én búcsút kapott.*

Zsegra (Siigra, Sygra, Theiner : Sugra), Szepes m., — villa

de s. Spiritu.^

Az esztergomi székesegyház Mária-oltárának javadalmáért,

egyik 1359. február 10-én kelt kérvény szerint. Jánosfia István

esztergomi és egri kanonok az apostoli szék eltt port folytatott.^

II. A káptalanok.

1. Az esztergomi káptalan.

a) Olvasókanonokok (lectores)

:

Demetrius 1345-1352.

Telegdi Tamásnak közvetlen utóda. 1352-ben halt meg. ^

Valentinus natus Joliannis Báni de genere Szentemágocs 1353-1 ól.

Demeter utóda, kineveztetésének kelte : 1353. március 3.^

Nagybátyja, Dorozsma nb. Garay János veszprémi püspök aján-

lotta kinevezésre. Pécsi és veszprémi kanonok is volt. 1355. július

11-én káptalani méltóság rezerváltatott részére.^ 1374-ben pécsi

püspök, 1380-ban bibornok.

1 cxc.
2 CCCLXX.
3 XCI. - Suppl. I. p. II. 244. 513.

* LXXXIV. — A kérvény nem határozza meg közelebbrl a községet.

5 CLXX. « CLXXXVII. ' IV. 8 IV. 9 LIX.
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Gallus Valentini 1374.

Bullás.i

b) Éneklkanonok (cantor)

:

Gallus Valentini 1365 eltt, 1373.2

c) rkanonokok (custodes):

Stephanus Oliverii de genere Ratot 1 357-ig. ^

Andreas Fortis 1357-tl.

Miklós kalocsai érsek udvari papja, zágrábi és bácsi kanonok,

dubiczai fesperes, 1357-tl királyi káplán. Mint ilyen 3 évre

fölmentést kapott, hogy a király szolgálatában egyházi javadal-

maitól távol élvén, azok jövedelmét zavartalanul élvezhesse, r-
kanonoki kinevezése 1357. június 13-án kelt.*

d) Fesperességek és fesperesek :

Supplicatioinkban a következ fesperességekrl van szó

:

Bars, Nyitra, Esztergom, Zólyom, XXL, LXI., CLIX., CCXXXVI.,
CCLXII., CCLXV.

Barsi fesperesek

:

Conradus de Scupellenberch (Skultéti) 1352-ig.5

Demetrius Thomae Jánoki degenere Hunt-Paznan 1352-tl.

Kinevezésének kelte : 1352. január 15.^Bár 1355-ben VI. Ince

pápa Barsi Mihályt is kinevezte barsi fesperessé, kétségtelen,

hogy Demeter akkor már hivatalban volt és azontúl is zavartala-

nul megmaradt benne.
"^

Michael Jacobi de Bars 1355.

Bullás. Kinevezése 1355. augusztus 17-én kelt, kinevezését

Nagy Lajos király szorgalmazta, bár a barsi fesperesség már

1352. január 15-e óta be volt töltve.^ Kinevez bullája alapján

persze érvényesíteni is iparkodott jogait, ami sok pénzébe és még

több fáradságába került, de hiába. 1359. június 8-án ismét a király

folyamodott érdekében és a folyamodványban eladván mindeze-

* L. mint ki prépostot. ^ L. mint nyitrai fesperest

2 L. uo. « Suppl. I. p. II. 228. 477.

^ L. mint budai prépostot. ' LXI.
4 xcvii., cm., cccviii. 8 LXI.
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ket, kárpótlásul rezervációt kért valamely méltósággal vagy

hivatallal egybekötött javadalomra az esztergomi egyházmegye

területén. Különben már régebben nyitrai és székesfehérvári

kanonok volt, mint királyi káplán udvari szolgálatot teljesített.^

Esztergomi fesperes (a mindenkori szentgyörgymezei

prépost)

:

Johannes Andreáé 1 352-tl.

^

Nyitrai fesperes :

Conradus de Scupellenberch (Skultéti) 1352-tl.

^

1360-ban egyik külföldi származású udvari papja érdekében

folyamodott.* Július 28-án pedig Vilmos bibornok, esztergomi

nagyprépostt ajánlotta egy pécsi kanonoki stallumra, bár a nyitrai

fesperességen kívül a szepesi, bácsi és egy kölnegyházmegyei tár-

saskáptalanban is bírt javadalmas kanonoki stallummal.^A bibor-

nok folyamodványában káplánjának nevezi Skultéti Konrádot.

Zólyomi fesperes :

Gregorius Johannis 1358.®

e) Kanonokok:

Guillelmus Gilberti Biterrensisf 1348. május 19.'^

Johannes Martini de Olaszy 1348.

Gilbert fia Vilmos stallumába nevezte ki a pápa 1348. május

25-én. Akkor már javadalmas budai kanonok volt és mint kineve-

zett váci kanonok ott is egy kanonoki javadalom megüresedésére

várt. 8

Demetrius 1 352-ig. ^

Conradus de Scupellenberch (Skultéti) 1352.i<'

1 ccxxxvi.
2 L. mint szentgyörgymezei prépostot.

3 Suppl. I. p. 1. pag. 179—80.
^ CCLXIl.
5 CCLXV.
6 CLIX.
' CCXXIX. - Suppl. I.p. I. pag. 185.

8 CCXXXII.
9 L. mint lectort. ^° L. mint nyitrai fesperest.
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Demetrius Thomae Jánoki de genere Hunt-Páznán 1352.1

Valentinus natus Johannis Báni de genere Szentemágocs 1353-tól.

^

Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow 1353-ig.

Prágaegyházmegyei pap, István kir. hercegnek volt tanítója,

több káptalannak javadalmas kanonokja, 1347-ben kinevezett

bácsi prépost.^ Ez a fényes és jövedelmez pálya azonban várat-

lanul megszakadt : László kegyvesztett lett volt tanítványa, a

királyi herceg eltt. Már 1352. június 6-án* «önkényt)) megvált

esztergomi és gyri stallumától. 1353. június 12-én^ a pápához inté-

zett panaszos kérvényében azonban azt mondja, hogy e stallu-

moknak még mindig birtokában van. Valószín tehát, hogy fenti

lemondása nem volt önkénytes, hanem hogy akkor kezd-

dött közte és a királyi herceg között az egyenetlenkedés. István

királyi herceg haragja, ugy látszik, engesztelhetetlen volt, László

nérói üldözésnek minsíti, mely ell külföldre kellett menekülnie.

Miután keresztényszigeti^ plébániajavadalmától megfosztotta,

egyúttal azt is megakadályozta, hogy kanonoki javadalmainak

jövedelmét fölvehesse. Nem tehetett tehát egyebet, mint hogy le-

mondván összes magyarországi javadalmairól, hazájában, a prágai

egyházmegyében keresett kárpótlást. VI. Ince pápa elfogadta a

lemondást és kérését teljesítette.

Johannes Andreáé 1353.'^

Petrus Ladislai 1353-ig.

1353. augusztus 22-én veszprémi nagyprépost ^ lett és akkor

esztergomi stallumáról lemondott.^

Síephanus Mauritii 1353-tóI.

Péter veszprémi nagyprépost utóda, kinevezése 1353. auguszt.

22-én kelt. 10 Fölszentelt pap és 1353-ig kissingi plébános volt.

1 L. mint barsi fesperest.

2 L. mint lectort.

3 V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 183-4.
4 Suppl. I. p. II. 239. 497.

s XV.
8 Az els kötetben az erdélyi egyházmegyéhez soroztam, a középkorban

azonban az esztergomi egyházmegye joghatósága alá tartozott.

7 XXI. V. ö. Suppl. I. p. 1. pag. 187-8.

8 L. ott. » XXII. 1" XXIII.
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Petrus Stephani 1353.

Nagy Lajos király kérésére, 1353. december 9-én, ^ méltóság-

gal vagy hivatallal egybekötött javadalomra kapott rezerváló

bullát. Supplicatioink folyamán nincsen nyoma, hogy e jogát

késbb érvényesíthette volna. Trencséni föesperes volt.^

Andreas Stephani 1353.

Már 1353 eltt javadalmas esztergomi kanonok és ugyanott

néhány tizednegyednek élvezje volt. A király 1353. december

9-én írt kérvényével, melyben káplánjának nevezi, káptalani

méltóságot vagy egyházmegyei hivatalt biztosított részére.^

Petrus Begonis 1353.*

Valentinus Johannis Báni de genere Szentemágocs 1353.^

Johannes Michaelis deZowatfi 1354.

Kinevezésének kelte : 1354. október 14.^ Váradi (eccla col-

lég, min. BMV.) kanonok volt és Páduában az egyházjogot tanulta.

Michael Jacobi de Bars 1355.'^

Nicolaus Nicolai de Zsegra 1 356. ^

Thomas Simonis de Spinis (de genere Balogh) 1357.®

Stephanus Oliverii de genere Rátót 1357.

Supplicatioink 1357-ben említik, amikor budai prépost lett.

Azeltt esztergomi rkanonok volt. Hogy ezt a tisztséget mikor

nyerte el, nincsen közelebbi adatunk. Mint budai prépost is meg-

maradt esztergomi kanonoknak. ^^

Andreas Fortis 1357.1^

Stephanus Nicolai Treutel 1357.^2

Gregorius Johannis 1358.

mint barsi fó'esperest,

mint hántai prépostot,

mint szenttamási prépostot,

mint budai prépostot,

mint custost.

12 L. mint csázmai prépostot.

1 XXXIII.
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Zólyomi fesperes. 1358. augusztus 6-án Gilétfy László vesz-

prémi püspök kérésére nevezte ki VI. Ince pápa esztergomi kano-

nokká. Különben váradegyházmegyei klerikus volt.^

Johannes de Zsegra 1358.

Esztergomegyházmegyei klerikus, kinevezésének kelte: 1358.

szeptember 25.^

Stephanus Johannis 1359.

Egri János, a király gyóntatója pártfogolta. 1359 február

10-én kanonoki stalluma mellé rezervációt kapott a legközelebb

megüresed és méltósággal vagy hivatallal egybekötött Javada-

lomra. A vonatkozó kérvény szerint már regebben bevezetett egri

kanonok is volt, az esztergomi egyházmegyében néhány tized-

negyedet is élvezett és a székesegyház Mária-oltárának igazgatói

tisztéért az apostoli szék eltt port viselt.^

Johannes Jacobi de Menései (Monichhel) 1359.

Veszprémegyházmegyei klerikus. Kinevezése 1359. június

30-án kelt.

4

Nicolaus Johannis de Leucha 1 360.

1360. július 29-én^nevezte ki a pápa rezerváló bullával arra a

kanonoki javadalomra, mely Bebek Domonkosnak csanádi

püspökké történt kinevezése folytán volt üresedésben. Nyitrai

éneklkanonok® és szepesi javadalmas kanonok volt.'^

Dominicus Dominici dictus Bebek de Cselnek de genere Ákos

1361-ig. 8

Michael Padus 1361.^

Alexander Nícolai 1361.^^

Michael Stephani 1363.

Skultéti Konrád nyitrai fesperessel együtt járt királyi

követségben Avignonban és ez alkalommal, 1363. július 6. (július

11. : CCCLXXIX.)-án neveztetett ki kanonokká. Szerpap volt.

1 CLIX. « 1352. V. 3.

2 CLXX. 7 Suppl. I. p. II. 197. 502., 237. 493.

3 CLXXXVII. ^ L. mint csanádi püspököt.

* CCXXXIX. » L. mint váci lectort.

6 CCLXVIII. 1° L. mint patai föesperest.
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Addig, úgy látszik, más egyházi javadalommal nem bírt még,

hanem Konrád fesperes személyes környezetéhez tartozott.^

Stephanus Pauli 1366.

Erzsébet ifj. királynénak káplánja és már régebb id óta

nyitrai javadalmas kanonok volt. Esztergomi kanonok 1366.

június 23-án lett.2

Nkolaus natus comitis Johannis 1366.^

Marünus Benedidi 1366.

Zágrábegyházmegyei fölszentelt pap volt, a marseillesi apát

ajánlotta kinevezésre 1366. július 7-én.*

f) Plébánosok és egyszer javadalmasok:

Plébánosok

:

Johannes Andreáé 1346.

'Verebélyi plébános,^ szentgyörgymezei prépost.

Stephanus Mauritii 1353-ig.

Kissingi plébános. 1353. augusztus 22-én kineveztetvén esz-

tergomi kanonokká, plébániájáról le kellett mondania.^

Johannes Chatonis 1359.

Esztergomban, a ker. szent Jánosról nev. egyház plébánosa.''

Paulus Henriéi de Kassa 1361.

Karpini plébános, szepesi és egri kanonok.^

Nicolaus de Brassó 1366-ig.

Brassói plébánosból knini püspök lett.^

1 CCCLXXVIII-IX.
2 CD XVII.
3 L. mint szenttamási kanonokot.
4 CDXXXIV.
6 XXI. V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 187-8., p. II. 156. 310,
« XXIII.
' CXC, 1. mint esztergomi kanonokot.
8 L. ott. V. ö. CCXCIV. 9 CCCXCIV.
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Nicolaus de Corona 1366.

Wydenbachi (Vidombák), 1366-tól brassói plébános.^

Nicolaus Petri de Brassó 1366-tól.

Esztergomegyházmegyei klerikus, wydenbachi (vidombáki)

plébános, kinevezésének kelte : 1366. március 12.^

gj Oltárigazgató

:

Stephanus Johannis 1359.

Esztergomi és egri kanonok. Az esztergomi székesegyház

Mária-oltárának Javadalmáért pörben állt.^

2. Szenttamási prépostok:

Dominicus Dominici dictus Bebek de Csetnek degenere Ákos 1357-ig. *

Thomas Simonis de Spinis de genere Balogh 1357-tl.

Krasznai fesperes és erdélyi, 1354 óta váradi kanonok.

1357. április 25-én szenttamási prépost, ebben a méltóságban a

szepesi préposttá kinevezett Bebek Domonkosnak utóda. Mint

prépost a fesperességen kívül minden egyéb javadalmát meg-

tartotta. 1363. augusztus 31-én V. Orbán pápa engedélyével

öccsével, Simonnal kambiált, melynek alapján Tamás váci, Simon

pedig erdélyi kanonok lett.^

Kanonokok :

Johannes Chatonis 1359.

Az esztergomi ker. szent Jánosról nevezett templom plébá-

nosa, majd szenttamási kanonok. 1359. május 18-án Himfi Pálfia

Benedek fispán egy esztergomi székeskáptalani kanonoki stal-

lumra ajánlotta kinevezésre, de a kérvény töröltetett.

^

1 CCCXCIV., 1. a helységeknél.

2 CCCXCV.
3 L. mint esztergomi kanonokot, v. ö. CLXXXVII.
* L. mint Csanádi püspököt.

5 LII. LXXXI-II., CCCIII., CCCVIII.
« CXC.
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Nicolaus naíus comitis Johannis 1358.

1358. december 30-án ^ Erzsébet anyakirályné egy esztergomi

székeskáptalani kanonoki stallumot kért a számára, a pápai bulla

alapján azonban akkor csak egy szenttamási stallumhoz juthatott.

1366. június 13-án Frankói István nyitrai püspök uj folyamod-

ván)^ nyújtott be érdekében : rezervációt kérvén az esztergomi

székeskáptalanban legközelebb megüresed méltósággal vagy

hivatallal kapcsolt javadalomra.^ Már 1358 eltt javadalmas

egri kanonok volt.

3. Szentgyörgymezei prépost:

Johannes Andreáé 1352-tl. ^

4. Pozsonyi prépostok és a káptalan

:

a) Prépostok

:

Guillelmus de Pusterla de Mediolano 1352. 1374.*

Blasiüs Cosmae 1352-1357.

VI. Kelemen 1352. január 13-án, Nagy Lajos király ismételt

sürgetésére, Pusterlai Vilmost elmozdítván. Kozmafia Balázst

nevezte ki pozsonyi préposttá. Mégis egyik 1354. április lö-ról^

keltezett kérvény bitorlónak nevezi Balázst, pedig a kérvényt a

királyi udvarhoz közel álló személy írta. A rezervációk nyomán
támadt zavarok adják meg ennek is magyarázatát, kétségtelen

azonban az is, hogy Pusterlai Vilmos sohasem adta föl a pozsonyi

prépostsághoz fzött jogát és a pápai kancellária ezt a jogfolyto-

nosságot regisztrálta is. Pusterlai Vilmos különben a pápai

udvarban élvén, tekintélyével és befolyásával is azon volt, hogy

e jogfolytonosság ébren és állandóan napirenden tartassék, egy-

elre azonban VI. Ince sem tekinthetett el a magyar király jogos

és nyomatékosan hangsúlyozott indokai fölött,^ melyek miatt a

szépen jövedelmez pozsonyi prépostságban Balázst, illetve azt

kellett meghagyni, akit e fontos méltóság betöltésére a magyar

király tartott alkalmas és szükséges egyéniségnek. Balázs 1357—

1 CLXXXIV.
2 CD.
3 XXI. - Suppl. I. p. 1. pag. 187-8.
* XLII. - Suppl. I. p. I. pag. 188-9. (9. jegyzet.)

5 XLII. « V. ö. Suppl. I. p. II. 228. 476.

Bossányi, Regesfa Supplicationum II. ll
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1358-ig lehetett a prépost, 1358-ban már Márton nevével talál-

kozunk. Talán utána sikerült Pusterlai Vilmosnak mégis régi

jogát érvényesíteni, mert amikor 1374. augusztus 11-én XI. Ger-

gely pápa motu proprio Corsinoi Péter bibornokot nevezi ki

pozsonyi préposttá, a kinevez bullában azt olvassuk, hogy ez a

méltóság és javadalom ezúttal Pusterlai Vilmos milánói érsek

halálával üresedett meg.

b) rkanonokok:

Petrus de Polonia 1360-ig.

Pusterlai Vilmos bibornok, prépostnak volt a helynöke.

Nevével supplicatioink folyamán csak halála után, illetve a cus-

tosi stallum új betöltése alkalmával találkozunk.

^

Jacobus Michaelis 1361-tl.

Már 1361 eltt javadalmas pozsonyi kanonok. Petrus de

Polonia halála után az akkori pozsonyi prépost (hihetleg ismét

Pusterlai Vilmos) t nevezte ki rkanonokká, amihez 1361. május

5-én a pápa megersítését is megkapta.

^

c) Kanonokok:

Michael Cynke 1345 eltt. ^

Simon de Legnitz 1353.

Nagyon valószín, hogy a pozsonyi kanonoki stallumot

1352-ben nyerte el. Akkor t. i. július 8-án Jegerdorfi Pál püspök

föl mentést eszközölt ki részére, hogy a királyi pár szolgálatában

vagy valamelyik egyetemen tanulmányainak élvén, javadalmait

zavartalanul élvezhesse.* És amikor 1353. április 20-án Nagy Lajos

király még egy prágai kanonoki javadalmat is kért részére,^ a

kérvény szerint — melyben a király öt különösen kedvelt káp-

lánjának nevezi — már pozsonyi és boroszlói kanonok volt. A pápa

ezúttal nem teljesítette a király kérését, mert a prágai káptalan

akkor már nem bírt el több kanonokot. Ehelyett 1360. szeptember

1-én^ rezervációt kapott méltósággal vagy hivatallal egybekötött

1 CCXCVI., CCCLXII. 4 Suppl. I. p. II. 245. 517.

- CCXCVI., CCCLXII. 5 VII.

3 L. mint veszprémi custost. « CCLXXXV.
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nagyobb javadalomra a boroszlói egyházmegyében, ennek ellené-

ben azonban megvált pozsonyi stallumától. Akkor már a salz-

burgi érsek káplánja volt. Valószín, hogy Magyarországból végleg

eltávozott.

Johannes Henrid dictus Ehrenreich de Znaim (Znoynia) 1354.i

Matfiias Wolfhardi de Ruspach 1358.2

Peírus de Polonia 1360-ig. ^

Henricus Herdegein 1360.

Naumburg-egyházmegyei (suffr. Magdeburg) fölszentelt pap,

Erzsébet királyné pápai követe, kinevezésének kelte : 1360.

április 20.*

Jacobus Michaelis 1361-tl.^

Johannes Brigant 1363-ig.

Nevét supplicatioink halála után említik.^

Alexius Matthaei 1363-tól.

Kinevezésének kelte: 1363. március 3.'^

Bridius Benedicti 1366.^

Jacobus Nicolai 1366.

A királyi pár ajánlására nvezte ki V. Orbán pápa 1366. június

23-án. ^ Esztergomegyházmegyei klerikus volt.

Michael Ramaz de Zomlin 1 366.

A nyitrai püspök ajánlotta kinevezésre V. Orbán pápának,

1366. július 6-án. A biharmegyei Zomlini család tagja, a vonat-

kozó kérvény is váradegyházmegyei klerikusnak mondja. A Zom-
liniak ismeretes családfájában elfordul Mihály királyi jegyz,

aki azonos lehet Mihály kanonokkal. Késbb bizonyára elhagyta

az egyházi pályát. ^^

1 L. mint hántai prépostot. « CCCLXVIII.
2 L. mint nyitrai lectort. ' CCCLXVIII.
^ L. mint örkanonokot. ^ L. a nyitrai egyházmegyében.
* CCLII. 9 CDXIV.
5 L. mint örkanonokot. lo CDXXVIII.

11*
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d) Plébánosok és egyszer javadalmasok

:

Johannes Andreáé 1352.

Szent László kápolnájának igazgatója. ^ Esztergomi kanonok.

Johannes Henrid de Znaim 1354.

A Szent Lrincrl nevezett egyház plébánosa. ^ Hántai pré-

post, ^ pozsonyi kanonok.

Alexius Gregorii 1 357.

A pozsonyi prépost adományozási körzetébe es egyházi java-

dalomra kapott kinevez bullát, 1357. május 26-án. A pécsi

éneklkanonoki stallum ellenében késbb lemondott errl a

jogáról.*

Andreas Lucae de Gello 1359.

Hasonló kinevezést kapott 1359. május 18-án.^

5. Szepesi prépostok és kanonokok.

a) Prépostok

:

Dominicus Dominici didus Bebek de Csetnek degenere Ákos 1356—
1360.6

Benedidus Georgii Heem (Himfi) 1360-1379.^

b) Kanonokok :

Nicolaus Johannis de Leucha 1 349-tl. ^

Arnoldus de la Caucina 1352.

1352. május 3-án^ nevezte ki VI. Kelemen pápa. 1353. május

12-éni^megsürgette a kinevez bulla expediálását. Titeli, krakói,

boroszlói és gnezeni kanonok is volt. Magyarországba mint

pápai tizedszed került.

Johannes Hamanny didus Chnobloch 1358.

A vonatkozó kérvény szerint a Moetnitzi (minden további

megjelölés nélkül) plébániáért port folytatott és a port elvesz-

^ XXI. * L. mint csanádi püspököt.

2 XLl. LVIII. ' L. mint veszprémi kanonokot.

^ L. ott. 8 L. az esztergomi kanonokok között.

* CIL. 9 Suppl. I. p. II. 493.

5 CCIX. 10 IX.
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tette. Esztergomegyházmegyei fölszetentelt pap volt. 1358. április

8-án lett szepesi kanonok. ^

Dominicus Dominici dictus BebekdeCsetnekdegenere Ákos 1360-ig.^

Conradus de Scupellenberch (Skulteti) 1360.^

Nicolaus Nicolai de Libenow 1360.

Kázmér lengyel király udvari káplánja, boroszlóegyház-

megyei fölszentelt pap. A lengyel király ajánlotta kinevezésre

VI. Ince pápának, 1360. aug. 17-én.*

Paulus Henrid de Kassa 1361.^

c) Egyszer javadalmas :

Michael Jacobi de Novoloco 1 359.

Esztergomegyházmegyei klerikus. 1359. május 18-i kelettel

kapott kinevez bullát a szepesi prépost adományozási körzetébe

es egyházi javadalomra.®

III. Az esztergomi egyházmegyébl származott klerikusok :

Johannes Laurentii de S. Mártim 1355.

Pozsegai és pécsi kanonok, a Szepességbl származott. ''

Jacobus Andreáé de Verofola 1357.

Esztergomegyházmegyei klerikus, gvercsei fesperes. ^

Georgius Pauli 1357.

Gyri kanonok.^

Dionysius Johannis de Maróth 1358.

Esztergomegyházmegyei szerpap, mosoni fesperes.^^

1 CXL.
2 CCLXVI.
3 L. mint nyitrai fesperest.

4 CCLXXVII.
* L. mint egri kanonokot.
« CXCI.
' LXV. CXLVIII.
8 LXXIII., 1. a zágrábi egyházmegyében.
» L. ott, CIV.

^•^ L. a gyri egytiázmegyében.
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Benedictus Johannis 1358.1

Michael Jacobi de Novoloco 1359.2

Michael Heuclin de Kesz 1359.

Esztergomegyházmegyei fölszentelt pap, nyitrai kanonok.^

Stephanus Dominici 1359.

Veszprémi kanonok.^

Nicolaus Ladislai de Zsegra 1360.

Egri kanonok.^

Paulus Johannis 1378.

Váradi kanonok, VII. Kelemen ellenpápa nevezte ki.^

IV. Plébániák;

Brassó, mint plébánia, a CCCXCIV—V. suppl. szerint az

esztergomi egyházmegyéhez tartozott. Plébánosai : Brassói Mik-
lós, aki 1365. szeptember 5-én knini püspök lett. Utóda 1366.

március 12-iki kinevezési kelettel : Miklós (de Coronaj, volt vi-

dombáki (wydenbachi) plébános.'^

Ker. szent Jánosról nevezett plébániatemplom Esztergom-

ban, plébánosa: Chatófia János szenttamási kanonok.

^

Kárpin (Corpin), plébánosa : Kassai Henrikfia Pál egri

kanonok.^ 1361.

Kissing (Chysich),!^ ma puszta Megyer és Óbuda között és

a békésmegyeri plébániához tartozik. PKbánosa 1353-ban:

Moricfia István, esztergomi kanonok.

Ónod, Borsod megye. ^^

Szencz, Worthberg, Pozsony m. Plébánosa 1352-ben Brünni

Bertholdfia Péter vasvári prépost, 12 kivel 1357-ben már nn'nt

püspökkel találkozunk. 13 Az I. kötetben megfejtetlenül maradt

Worthberg helység neve.^^

^ L. mint egri kanonokot. ^ CXC.
2 L. mint szepesi javadalmast. ^ CCXCIV.
3 CXC IV. 10 XXI II.

4 CCXVII. 11 L. a templomoknál.
5 CCLX. 12 Suppl. I. p. II. 244. 513.

« CDXLIV. 13 xci.
' CCCXCIV-V. 14 Suppl. I. p. I. pag. 194.
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Szentistván, esztergomegyházmegyei plébánia szent István

király tiszteletére épült templommal. Közelebbi adatot nem

nyújt a vonatkozó kérvény. ^

Wydenbach = Vidombák, az esztergomi egyházmegyéhez tar-

tozó brassómegyei plébánia, plébánosai: 1366-ig Miklós (de

Corona), 1366. március \2-tö\ Brassói Péterfia Miklós.^

V. Helységek :

Brassó. ^

Kissing — Chysich, Pilis m.*

Ónod, Olnod, Borsod m., a Zudar cs. birtoka.

^

Szentistván (Villa sancti Siephani), a vonatkozó kérvény

nem határozza meg közelebbrl.^

Vidombák (Wydenbach), Brassó m., mint plébánia az eszter-

gomi egyházmegyéhez tartozott.^

Zsegra, Siigra, Sygra, Szepes m., a Szentlélekrl nev. plébánia-

templommal, a Pócs cs. birtoka.^

Egri egyházmegye.

I. Püspök:

NicolausdegenerePécz 1330-1361. - Suppl. CXXV., CCXCV.

Jánoki Tamásfia László egri prépost halála után saját hatás-

körében Jánosfia László borsodi fesperest nevezte ki préposttá.^

A kinevezést 1358. február 25-én a pápa is megersítette.

Antalfia Miklós halála után pedig a patai föesperességet

Miklósfia András egri éneklkanonokkal töltötte be. 1361. május

3-áni^azüjfesperes nevében pápai megersítésért folyamodott.

Többet VL Ince pápa kérvénykönyveibl nem tudunk meg

róla. 1362-ben már nem élt.

Utóda Kacsich nb. Shéchényi Mihály váci püspök. Egyetlen

egy kérvénye sem maradt ránk.

1 CXC. ö LXXXIV.
2 CCCXCIV-V. "> CCCXCIV-V.
3 CCCXCIV-V. 8 CLXX.
* XXIII. ^ L. a prépostok sorában.

5 CCCLXX. 10 CCXCV.
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II. Káptalan :

a) Nagyprépostok

:

Ladislaus Thomae Jánoki de genere Hunt-Páznán 1352—1357.

VI. Ince pápa kérvénykönyveiben nevével csak halála után,

illetve a préposti stallum új betöltése alkalmával találkozunk.

i

Ladislaus Johannis 1358.

Bullás. Borsodi fesperes. Dörögdi Miklós püspök nevezte

ki Jánoki László halála után és 1358. február 25-én föltételesen

a pápa is megersítette. Azonban Treutel István kinevez bullája

korábban kelt és minden föltétel nélkül állíttatott ki, jogát tehát

nem tudta érvényesíteni.

2

Stephanus Nicolai Treutel 1358-9.

Treutel Miklós pozsonyi fispán fia. 24 éves és javadalmas

esztergomi kanonok volt, amikor 1358. február 20-án egri prépost

lett.

3

Másfél hónappal késbb, Gilétfy Lászlónak veszprémi püs-

pökké történt kinevezésével megüresedett a csázmai prépostság

is, ezt a méltóságot Coppenbachi Henrikfia Vilmos királyi titkár-

ral töltötte be a pápa.* Coppenbachi Vilmost Nagy Lajos király

ajánlotta kinevezésre, míg Treutel Miklósért Kerekegyházi

Laczkfy Miklós folyamodott.

Amikor a két új prépost székhelyét már elfoglalta, a király

máskép határozott : Vilmost az egri, Istvánt pedig a csázmai

prépostságban kívánta látni.

1359. július elején tehát Vilmos bibornok, esztergomi nagy-

prépost eltt Avignonban lemondtak prépostságaikról és pápai

engedélyt kértek a kambiumhoz. A pápa július 14-én^ ehhez hozzá-

járult. Egy évvel késbb, 1360. augusztus 16-án® Treutel István

újból folyamodik : , mivel a király úgy kívánta, átment a csázmai

prépostságba és Vilmos is zavartalanul élvezi az egri préposti

javadalmat; mivel azonban a kinevez bullák még mindig nincsenek

a kezében, ismételten és utólagosan pápai megersítést kért. Nem
gondolhatunk mást, mint hogy az 1359-i kambiumot megersít
bullák eltévedtek vagy elvesztek és a rezervációk okozta zavarok

1 cxv. 2 cxxv. 3 cxv. * CXXVIII. '^ CCXL.
8 CCLXXII.
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között mindenki féltette hivatalát és javadalmát. Ez utóbbi

folyamodásnak azonban egy kellemetlen következménye is volt :

a megersítéssel a pápa Istvánt arra kötelezte, hogy a csázmai

prépostságból ez utóbbi megersítésig bevett minden jövedelmet

megtéríteni tartozik.

Mint egri nagyprépostnak egy kíilön kanonoki javadalomhoz

is volt joga ; 1359-ben a stallumhoz kapcsolt javadalmat még nem
foglalhatta el, a kambiumnál azonban föntartotta jogát a stal-

lumhoz és javadalomhoz ; 1360-ban már javadalmas egri kanonok

volt és ezt mint csázmai prépost is megtartotta. ^

Guillelmus Henrid de Bergzabern de Coppenbach 1359— 1360.

^

Johannes Dominici de Surdis de Placencia^ 1361 — 1362.

1351. május 29-e óta kalocsai prépost volt,* egri préposttá

1361. február 4-én neveztetett ki.^ Vilmos közvetlen utóda. 1362-ik

év végén váci püspök lett.^

Demetrius Petri 1 363- 1 364. ^

b) Olvasókanonok

:

Johannes Nicolai 1352—1356.^

c) Éneklkanonokok:

Jacobus 1 348-ig. ^

Alexander Nicolai 1349-1355.io

Georgius 1356-/0/.^^

d) Fesperességek és fesperesek :

Abauj, Borsod, Pankota, Patha, Szabolcs, Tarczaf (Tárcsa),

Ung, Zemplén, suppl. XXXVI., L., CXXV., CXXXIX.,

1 V. ö. CCCXX., CCCXL.
2 L. mint pécsi püspököt.

3 Plancenza — Piacenza Olaszországban. Kollányi után indulva (Észt.

kanonok. 55.) az I. kötetben tévesen Spanyolországot írtam.

4 Suppl. I. p. I. pag. 269.

5 CCLXXXVIII.
6 L. ott.

' L. mint szerémi püspököt.

^ L. mint kükülli fesperest az erdélyi egyházmegyében.

9 CCXCV. - Anjoukori okmánytár V. 279. 147.

^ö L. mint patai fesperest.

11 CCXCV. - Fejér, IX. 2. 519.
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CCXXXIII-IV., CCXLVII., CCXCV., CCXCVII., CCCXXXIX.,
CCCXLI., CCCXLIIL, CCCLVI., CCCLXXXI.

Abaujvári fesperes

:

Dominicus Nicolai 1359.

1315-ben már mint abaujvári fpesperessel találkozunk vele. i

Halálának évét nem tudjuk, csak annyi bizonyos, hogy 1359-ben

még élt. Tehát 45 éven tul volt fesperes és egri kanonok. 1353

óta az egri egyházmegyében több tizednegyedet is élvezett, ezek-

rl 1359-ben lemondott.

^

Borsodi fesperes

:

Ladislaus Johannis 1356-t ól.

^

Pankotai fesperesek

:

Petrus Demetrii 1350-töl.

Tatamérius fehérvári prépostnak unokaöccse, zempléni f-
esperes, egri és aradi kanonok. A zemplénibl 1350-ben a panko-

tai fesperességbe ment át, a kambiumhoz 1353. december 9-én

utólagos pápai megersítést is kapott.^

Benedidus Clementis 1356—1359.

Hogy Demeterfia Péter meddig maradt meg hivatalában,

nincs rá adatunk, 1356-ban azonban már Kelemenfia Benedek

volt a pankotai fesperes.^ Ez a javadalom, úgy látszik, még nem
volt pápailag rezerválva, mert folytatólagosan az egri püspök

töltötte be, a kinevezett (vagy a püspök) csupán utólagos meg-

ersítésért folyamodott a pápához. Kelemenfia Benedeknél ez a

kérvény is hiányzik és csak 1359-ben olvasunk róla, amikor a

pankotai fesperességrl lemondott és a pálos-szerzetbe lépett,®

Nicolaus didus Bakó 1359-tl.

Az egri püspök nevezte ki, kineveztetésekor 20 éves és már

esztergomi kanonok volt. A korhiányban dispenzáltatván a püspök

kinevezését 1359. október 26-án a pápa is megersítette.'^

1 Anjoukori okmánytár I. 390. 353.

2 CCXLVII.
3 L. a nagyprépostok között.

* XXXVI. - Suppl. I. p. I. pag. 200-1.
^ Anjoukori okmánytár V. 29. 14.

6 CCCXLI. ' CCCXLI.
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Patai fesperesek

:

Nicolaus Anthonii 1353—1355.

1352-ben még László (dictus Katho), 1356-tól pedig már

Miklósfia Sándor volt a patai föesperes. Antalfia Miklós tehát

1353. és 1355. között lehetett a föesperes. Amikor már régen

nem élt, 1361-ben említi egyik supplicatio.^

Alexander Nicolai 1355-tl.

1349-tl 1355-ig éneklökanonok volt, patai föesperes 1355-ben

lett. Az egri püspök nevezte ki. 1361-ben pápai megersítést is

kért, mert mint a legtöbb nagyobb egyházi javadalomnál, itt

is kétségek merültek föl, nem volt-e Antalfia Miklós halálakor

ennek a javadalomnak betöltése szintén a pápának fentartva.

Különben esztergomi és egri kanonoki stallummal is bírt.^

Szabolcsi fesperesek:

Nicolaus Arnoldi de Strelitz^ 1352-1361.

Mint az I. kötetben leközölt és rá vonatkozó supplicatiokból

kitnik, már 1345. szeptember 11-én szerzett rezerváló bullát

méltósággal vagy hivatallal kapcsolt nagyobb javadalomra az

egri egyházmegye területén. Szerzett jogát azonban csak 1352-ben

érvényesíthette, amikor Dávid (1320-1350.) halálával megürese-

dett a szabolcsi fesperesség. Bizonyos, hogy csaknem állandóan

Avignonban lakott és VI. Kelemen halála után De Judicis Vilmos

bibornok környezetéhez tartozott. Befolyása tehát a pápai udvar-

ban sem csökkent. Ezt ki is használta. 1359. június 2-án váradi r-

kanonokká neveztette ki magát, a síallumot azonban tényleg

soha sem foglalhatta el.* 1360-ban, már mint öreg ember s mivel

magyarországi javadalmainak jövedelmét Avignonból bizonyára

csak nehezen tudta beszedni, arra határozta el magát, hogy egy

meissen-egyházmegyei plébánia ellenében magyar egyházi hivata-

lairól és javadalmairól lemond. Röviddel azután Avignonban

meghalt. Pózeni kanonok is volt.^

1 ccxcv.
2 ccxcv., CCCXLIII., CCCLXI.
3 Suppl. I. p. I. pag. 202.

4 CCCXXXVIl., CDXIIl.
5 CCLXXI., CCXCVIl., CCXCIX.
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Nicolaus Johannis didus Alexander 1359.1

Bullás.

Petrus de Monasterio 1361 -ti.

Francia származású, De Judicis Vilmos bibornok pártfogolt ja,

udvari káplánja és magyarországi megbízottja. Elször 1360-ban

hallunk róla, akkor egri kanonok^, majd kalocsai éneklkanonok

lett. 3 1361. augusztus 24-én4pedig szabolcsi fesperessé nevezte ki

a pápa. A hivatalt és javadalmat minden nehézség nélkül elfog-

lalta és még 1370 után is mint szabolcsi föesperesrl olvasunk róla.

Tárcsái (Tarczaf) fesperes:

Alexander Dionysii 1355-tI.

Ki prépost volt,^ a tárcsái fesperesség ellenében azonban

1355-ben lemondott errl a keveset jövedelmez méltóságról.

Nagy Lajos szolgálattev udvari káplánja volt. A zágrábi és az

egri káptalanban még egy külön javadalmas stallummal is bírt.®

Ungi fesperesek

:

Sixtus Johannis degenere Ajlia 1351-ig. ^

Petrus 1352.

Okmányaink 1352-ben Pétert nevezik meg mint ungi fespe-

rest. Valószínleg az egri püspök nevezte ki Sixtus halála után.

Azonban Nagy Lajos királynak 1352-ben kelt elterjesztésére a

pápa ideiglenesen és püspöksége meliorációja cimén Pál nándor-

fehérvári püspöknek adományozta ezt a javadalmat. Péter tehát

elesett attól. ^

Paulus Lucas Chestaltz 1352-1356.9

1 L. mint váradi rkanonokot.
2 CCLXVII.
3 CCXCVII.
4 U. 0.

5 CCCXXXIX.
« CXXXIX., CCCXXVI. - L. a zágrábi kanonokok között.

' L. — Suppl. !. p. I. pag. 201. — Karácsonyi, MN. I. 82 sq.

8 Anjoukori okmánytár V. 566. 352., 573. 352. Suppl. I. p. II. 494. -
E kötetben : L.

^ L., V. ö. mint nándorfehérvári püsp.
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Nicolaus Johannis 1360.

Szintén külföldi származású. 1363-ban még szerpappá sem
szenteltette magát, pedig— ahogyan az utólagosan megadott föl-

mentésben olvassuk— erre a kinevezéssel egyidejleg köteleztet ett.^

Egri kanonok volt. A pápai megersítés úgy szól, hogy az ungi

fesperesség Sixtus halálával üresedett meg. Kétségtelen azonban

az, hogy 1352-tl legalább 1356-ig Pál nándorfehérvári püspök

volt a fesperes.2

Zempléni fesperes

:

Petrus Demetrii 1 350-ig. ^

e) Kanonokok :

Dominicus Nicolai 131 5-tl.

^

Johannes Andreáé 1326-1355.^

Jacobus 1 348-ig. ^

Guillelmus Gilberti Biterrensis 1348-ig.

Esztergomi, egri, pécsi, váci és veszprémi kanonok volt.
"^

Johannes Dominici 1348-tól.

Büki István kalocsai érsek udvari papja és apostoli követe.

Kinevezése: 1348. május 25-én kelt.^

Alexander Nicolai 1349-1 355. ^

Petrus Demetrii 1 350-tl. lo

Sixtus Johannis de genere Ajka Í351-ig.ii

Petrus 1352.12

Paulus Lucas Chestaltz 1352-1356.13

1 CCCLXXXI.
2 L., CCCLVI.
^ L. mint pankotai föesperest.

^ L. mint abaujvári föesperest.

^ XXI. — Borsodi fesperes.

® Éneklkanonok.
' V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 247., ahol kiegészítend, hogy egri és váci

kanonok is volt.

8 CCXXX.
^ L. mint patai föesperest.

^^ L. mint pankotai föesperest.

n 12 13 L. ezeket mint ungi föespereseket.
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Ladislaiis Thomae Jánoki de gémre Hunt-Páznán 1352—1357.1

Johannes Nicolai 1352-101.^

Nicolaus Arnoldi de Strelitz 1352-1361.3

Nicolaus Anthonii 1353-1355.4

Paulus Pauli 1 353.

Egeregyházmegyei fölszentelt pap volt, kinevezésének kelte :

1353. július 2. Laczkfy Dénes kalocsai érsek ajánlotta kinevezésre.^

Alexander Nicolai 1 355-tl.

^

Alexander Dionysii 1355-töl.'^

Georgiüs 1356-tól. ^

Ladislaus Johannis 1356-tól.®

Benedictus Clementis 1 356- 1 359. ^^

Demetrius Pauli Varadiensis 1 357.

Kinevezésének kelte : 1357. január 12. Fölszentelt pap.^^

Dominicus Petri de Széch 1 357-ig. ^^

Stephanus Nicolai Treutel 1358-9. i^

Dominicus 1358-t ól. ^^

Borsodi fesperes.

Alexius Gregorii 1 358-tól. i^

Benedictus Johannis 1358-tól.

Esztergomegyházmegyei fölszentelt pap, Kerekegyházi

Laczkfy Miklós káplánja. 1358-ban, Laczkfy Miklós ügyeiben

Avign ónban járván, VI. Ince pápa egri kanonokká nevezte ki.^®

^ L. mint nagyprépostot. ^ L. mint borsodi fesperest.

- L. mint olvasólcanonokot. ^^ L. mint panl<otai fesperest.

3 L. mint szabolcsi fesperest. ^^ LXXVIII.
* L. mint patai fesperest. ^^ L. mint erdélyi püspököt.

^ XIX. 13 L. mint nagyprépostot.

^ L. mint patai fesperest. i* CXXV.
' L. mint tarosai fesperest. ^^ L. mint pécsi lectort.

8 L. mint éneklkanonokot. ^^ CLXXIl.
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1359. május 18-án még egy váci kanonoki stailumra is szerzett

bullát. 1

Nicolaus Herbordi de genere Hahót 1358-tól.

A királyi kápolna káplánja, kinevezésének kelte : 1358.

december 30.^

Nicolaus filius comitis Johannis 1359.^

Stephanus Johannis 1359.*

Guillelmus Henrid de Bergzabern alias de Coppenbach 1359—1360.^

Nicolaus dictus Bakó 1 359-t öl.^

Nicolaus Johannis dictus Alexander 1359."

Andreas Calosi 1359.

Kinevezésének kelte: 1 359. május 1 8. ^ Veszprémi klerikus volt.

Emericus Johannis Iváncs de genere Zovard 1359.

Mikor lett kanonok, nem állapíthatjuk meg, 1359. novem-

ber 18-án^ azonban már mint javadalmas kanonok a következ
helységek tizednegyedének haszonélvezetében ersíttetett meg:
Bölcs, Középnémeti, Lapispatak, Nagyida, Nádasd, Szakalya,

Szakái, Somos, Vadász.

Nicolaus Johannis 1360.^^

Petrus de Monasterio 1360.^1

Paulus Henrid de Kassa 1360.

Kinevezésének kelte : 1360. augusztus 16.^2 Fölszentelt pap
1361-ben még nem foglalhatta el a stallummal járó javadalmat,

1 CCII.

2 CLXXXI.
^ L. az esztergomi egyházmegyében.
•* L. mint esztergomi kanonokot.
^ L. mint pécsi püspököt.

^ L. mint pankotai fesperest.

' L. mint váradi rkanonokot.
8 CCXXII.
» CCXLVII.
^^ L. mint ungi fesperest.
^^ L. mint szabolcsi fesperest.
1- CCLXXIV.
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de akkor azt olvassuk róla, hogy karpini, esztergomegyházmegyei

plébános volt és ugyanakkor szepesi kanonokká is kineveztetett, i

Nicolaus Ladislai de Podvinna 1361.^

Johannes Dominici de Surdis dePlacencia 1361.^

Demetrius Petri 1363-1364.^

Dionysius Nicolai de genere Héder 1365.^

Michael Petri 1378.

VII. Kelemen ellenpápa nevezte ki 1378. november 22-én.®

III. Egyszer javadalmasok és az egri egyházmegyébl származott
klerikusok :

Johannes Michaelis de Zowath 1 354.

Az egri egyházmegyébl származott, Páduában tanult, esz-

tergomi és váradi kanonok.'^

Petrus Andreáé 1359.

Váradi kanonok.^

Paulus Nicolai de genere Hermán 1 359.

Erdélyi kanonok.^

Nicolaus Stephani de Pozsegavár 1366.

1366. június 14-én kapott az egri püspök adományozási kör-

zetébe es egyházi javadalomra kinevez bullát. Pécsegyházme-

gyei klerikus. ^^

Ladislaus Ladislai 1378.

Váradi kanonok. ^^

Síephanus Ladislai 1378.

Váradi kanonok. ^^

1 CCXCIV. 2 L, mint pozsegai kanonokot. ^ l mint nagy-

prépostot. * L. mint szerémi püspököt. ^ L. mint gyri f-
esperest. 6 CDXXXVI. ' IL. 8 CCXVI. 9 L. ott. lo CDI.

11 CDXLII. 12 CDXLIII.
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Oltárigazgató

:

Alexius Gregorii 1358.

Az egri székesegyház ker, szent János oltárának igazgatója.

Ez a javadalom egy kanonoki stallumhoz volt kapcsolva.

^

IV. Helységek

:

Lapispatak ] tizednegyedet fizet kapellániák v. ö.

Nagyida
j

Suppl. I. p. I. pag. 208—9. Haszonélvezk :

Szakalya ) 1348-tól Pankotai András; 1359-ig Miklósfia

Szakái
I

Domonkos abaujvári fesperes ; 1359-tl Zo-

Vadász j várd nb Iváncsfi Jánosfia Imre egri kanonok,^

Bölcs, ^ — a mai Bels- és Küls-Bölcs, szintén tizednegyedet

fizet kapellániák, haszonélvezk : mint fönt.

Középnémeti, ^ — az I. kötetben (pag. 209.) megfejtetlenül

maradt, — fenti tizednegyedet fizet kapellániákhoz tartozik.

Nádasd,^ — az I. kötetben (pag. 209.) azt írtam, hogy a

Torna-megyei Nádaskának felel meg ; azonban Torna-megye

mindig az esztergomi (most rozsnyói) egyházmegyéhez tartozott.

Tehát az Abaujmegyei, a Hernád m. f . Nádasáról van szó.

Somos, — Eperjestl délre, Lapispataktól északra. Sáros

megyében.^

Gyri egyházmegye.

I. Templomok :

A vasmegyei Hermán község plébániatemploma szent István

király tiszteletére épült. A Laczkfyak birtoka volt. 1358. február

24-én Kerekegyházi Laczkfy Miklós 100 napi búcsút eszközölt ki

VI. Ince pápától a templomot látogató hivek részére.'^

Kehk? (Kelik?), — a másoló rossz irása után nem lehet

határozottan megállapítani, hogy melyik községrl van szó.

A supplicatio Írásához legközelebb áll a vasmegyei Keled és emel-

lett szólna Himfi Benedek avignoni követsége is. A Himfíak

ugyanis vasmegyei birtokosok voltak. — A kérvényben említett

1 CCXLV., 1. a pécsi egyházmegyében.
2 CCXLVII.
3 4 5 U. 0.

^ U. 0. — Suppl. I. p. 1. pag. 209. így javítandó.

7 CXXIII.

Bossányi, Regesta Supplicationutn II. 12
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község szent Györgyrl nev. plébániatemploma 1359. május

18-án 40 napi búcsút kapott,

^

A szarvköi vár alatt szent Anna tiszteletére épült templom

állott. Alapítója hihetleg Laczkfy István erdélyi vajda, mert a

várat is ö építette, A templom gazdag volt értékes ereklyékben,

ami annak a jele, hogy Laczkfy István és családja különös kegye-

lettel viseltettek a templom iránt, A szarvki vár és a hozzátar-

tozó birtokok, tehát a templom is, 1364-ben az Osl nemzetség

Kanizsai ágának kezére került. Kanizsai István zágrábi püspök

folyamodására 1366. június IQ-én^ V. Orbán pápa 100 napi búcsút

engedélyezett a templomnak. '

Szentmargit (Margita, Szentmargitbánya, legrégibb néven :

Mayád) sopronmegyei község védszentje tiszteletére épült

templomának VI. Ince pápa engedélyezett 100 napi búcsút, 1358,

február 24-én. ^ Szintén a Laczkfyak birtoka volt, a búcsúért is

Kerekegyházi Laczkfy Miklós folyamodott.

II. Püspök:

Colomannus 1337-1375. - Suppl. CLXXXVIII.

A gyri egyházmegyének 1337-tl 1375-ig Károly Róbert

király természetes fia, Kálmán volt a püspöke.

Születési évét egész pontosan meg tudjuk állapítani a követ-

kez adatokból :

XII. Benedek pápának 1335. június 24-én* kelt bullája sze-

rint Kálmán házasságban élt atyától és hajadon leánytól született,

Mária, Károly Róbert els neje pedig 1317. december 16-án halt

meg, míg második nejével, Beatrixszel csak az 1318-ik év végén

lépett házasságra. A királynak XXII. Jánoshoz írt levelében

azonban azt olvassuk, hogy Kálmán 1333-ban életének 22-ik

évében lett volna. Ezzel szemben a pápa által elrendelt vizsgálat

azt bizonyította be, hogy a fiatal herceg 1333-ban még 17-ik élet-

évét sem töltöUe be.^ Kálmán tehát Mária királyné életében,

1316-ban született.

1 CCXXIII.
2 CDVIII.
3 cxxni.
4 Reg. Vat. tom. 119. ep. 625. - Theiner 1. Gü4. 899.

6 Theiner I. 595. 886.
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Anyjáról Pór Antalnál^ azt olvassuk, hogy Széchényi Tamás
erdélyi vajdának leánya, Mihály váci püspöknek nvére lett

volna. Ez puszta föltevés. Erre vonatkozó komoly adat még nem
áll a történetírás rendelkezésére, minden fejtegetés tehát csak

bizonytalan találgatás.

Nevelését és iskoláztatását Ivánka váradi püspök felügyele-

tére^ bízta, mert ezzel is ki akarta mutatni, hogy természetes

fiát nem szégyenli, kit különben attól sem tiltott el, hogy a her-

cegi címmel a koronás Anjou-címert is használhassa. Abból sem
csinált titkot, hogy minél elbb püspöki rangra akarja emelni és

kezdettl fogva a gyri egyházmegye élére szánta t. Már 1332-ben

magának biztosította széküresedés esetére az új betöltés jogát, ^

a pápához intézett fölterjesztésben ugyan földrajzi és politikai

okokra hivatkozott, de követei élszóval mondták meg a király

szándékát, hogy ezúton akar természetes fiának jövjérl gondos-

kodni.

Egyelre váradi éneklkanonokká neveztette ki Kálmánt,

aki akkor 16 éves volt. Két évvel késbb, 1334-ben meghalt

XXII. János és a király sietett, hogy az új pápa jóindulatát is

biztosítsa természetes fia részére. XII. Benedek engedett a király

sürgetésének és 1335-ben a váradi és a csanádi püspökök lelkiisme-

retére bízta a föltételesen megadott dispenzáció kihirdetését, hogy

Kálmán pappá, majd püspökké is fölszentelhet legyen. És még
ugyanazon évben mint szerpapot már az esztergomi nagypré-

posti méltóságban látjuk t.* 1336-ban meghalt Miklós gyri
püspök is, az út tehát teljesen nyitva állott Kálmán eltt.

Azonban mégis támadhattak még nehézségek, mert püspöki

kinevezése egy egész évig elhúzódott.

A jelek arra mutatnak, hogy a gyri káptalan állást foglalt

a királlyal és jelöltjével szemben. Talán a jelölt fiatal kora, talán

már akkor is kevésbbé jó híre, mindenekeltt Károly Róbert király

erszakoskodásai^ tették indokolttá azt az aggodalmat, hogy a

káptalan nem várhat sok jót a királytól és fiától. De a király nem
engedett és a pápának is figyelemmel kellett lennie eldje rezerváló

1 Századok XXIII. (1889.) 369-384.
2 V. ö. Bunyitay, A váradi püspökség tört. I. 168.

3 Theiner I. 553. 863.

4 Fejér VIII. 4. 114.

^ Károly Róbert ismételten elfoglalta a gyri várat, az egyházi birto-

kokat lefoglalta és Miklós püspök iránt sok rosszindulatot mutatott.

12*
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bullájára. A változhatatlanba belenyugodott tehát a káptalan is

és 1337. május 6-án i megjelent a bulla, mely Kálmánt, a «concor-

diter postulátuS))-t,2 a gyri püspöki székbe emelte. Ugyanazon

kelettel értesítést kaptak errl : a káptalan, az egyházmegye, az

esztergomi érsek és a király. Június 17-én megérkezett az engedély

is, hogy püspökké szenteltesse magát.

A kinevezett püspököknek — mint már máshol is láttuk —
le kellett möndaniok egyéb egyházi hivatalaikról és javadalmaik-

ról. Ez a kötelezettség azonban csak a püspökké történt fölszen-

teléssel, tehát a püspöki székhely tényleges és végleges elfogla-

lásával egyidejleg állott be. Supplicatioink folyamán azt tapasz-

taljuk, hogy pl. a püspökké kinevezett nagyprépost stallumá-

nak újból való adományozása — rendszerint néhány hónapi id-

közrl van szó — hozzávetleg azt az idt jelzi, amikor a kineve-

zett püspökké szenteltett.

Kálmán esetében, aki esztergomi nagyprépost, váradi énekl-

kanonok és székesfehérvári kanonok volt, XII. Benedek pápa az

esztergomi préposti stallumot csak 1339. január 18-án töltötte

be, amibl arra következtetünk, hogy Kálmán püspöki szentelése

is az 1338. év végéig húzódott el.

Azontúl aztán nem is hallunk róla lényegesebb dolgot egészen

1353. május 31-ig, amikor azt olvassuk VI. Ince pápa akkor kelt

bullájában, hogy az esztergomi érsek Kálmán püspököt kihágásai

miatt börtönbe vetette.

Mi történt 1339. és 1353. között, tehát tizenhat éven belül?

ezt kérdezzük a bulla olvasásánál.

Nagy Lajos királynak és az akkori esztergomi érseknek,

Vásári Miklósnak jelleme a vádat a priori alaposnak, a büntetést

megokoltnak állítja elénk. ^ Viszont nem hagyhatjuk figyelmen

kívül azokat a mellékkörülményeket sem, melyek alapján egyes

történetírók Kálmánt a politika áldozatának mondják.

Károly Róbert halálával ugyanis Kálmán nemcsak atyját,

de hatalmas pártfogóját is elvesztette. Erzsébet özvegy anya-

királyné nem felejtette el, hogy Kálmán elhunyt férjének termé-

1 Reg. Vat. tom. 124. ep. 194., 269.

2 Pór semmivel sem bizonyítja, amit állít, hogy a káptalan per com-

promissum választotta meg Kálmánt.
3 Pór nagyon egyoldalúan Nagy Lajos, Erzsébet királyné és a «szolga-

lelk» Nagymartoni Pál országbíró áldozatának mutatja be Kálmánt, akinek

prébl különben csak egy okmányt ismer.
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szetes gyermeke volt. Ezt éreztette vele, elnyomta, késbb üldözte

is és visegrádi udvarában sem trte meg többé. Kálmánt azonban

királyi atyja, amíg élt, nemcsak kényeztette, hanem úgy kezelte,

mintha születési hibája nem fosztotta volna meg a törvényes

királyi hercegek jogaitól. Természetes, hogy a hirtelen, kedvezt-

len és megalázó átmenet dacossá tette és a súrlódások közte és

a királyi udvar között elkerülhetetlenek lettek. Az udvari intriku-

sok munkája, a folytonos besugások, vádakozások és rágalmak

végre nyilt szakítást eredményeztek, lehet, hogy Kálmánban a

keserség és harag lehetetlen vágyakat is ébresztettek: a vége

Kálmán bebörtönöztetése volt.

így okoskodnak azok, akik Kálmán püspököt, az ellene emelt

vádak alól mindenképen tisztázni akarják.

Pedig ez egyoldalú védelem, mely megokolatlanul siklik el

fontos és kétségtelen adatok fölött, st megvádol olyan egyéni-

ségeket, akik tisztán, történelmi nagyságukban állanak elttünk.

Hiszen a nápolyi expedícióban Kálmán püspököt ott látjuk

Nagy Lajos király oldalán. Már pedig, ha Kálmánt Erzsébet

királyné a visegrádi udvarból kiüldözte volna, ez nem lett volna

lehetséges.

Erzsébet anyakirálynénak — és Nagy Lajos királynak !
—

mélyen vallásos lelkülete különben is kizárja azt a föltevést,

hogy Kálmánt törvénytelen születése miatt — bármily közelrl

érintette is ez ket — mellzték, st üldözték volna, ha külön-

ben buzgó, jámbor, kötelességét teljesít püspök lett volna. Min-

den körülményt egybevetve, inkább arra következtethetünk,

hogy a király mindent megkísérelt, amivel Kálmánt megment-

hette volna. Amennyire tehette, udvarához fzte, expedícióiban

magával vitte, azonban hiábavaló volt minden, Kálmán féktelen

természetével rákényszerítette Nagy Lajost arra, hogy a leger-

szakosabb rendszabályokhoz nyúljon.

De a hibákat se írjuk kizárólagosan Kálmán rovására.

Mert nevelésében, illetve Károly Róbert azon törekvésében

találjuk sok hibának forrását, hogy Kálmánból mindenképen és

minél elbb püspököt akart csinálni. Pedig, ha a váradi püspök

felügyelete alatt neveldött is, 21 éves korában mégsem lehetett

annyira kiforrott egyéniség, hogy a püspöki méltóság és egy egy-

házf gondjainak-terheinek viselésére képes és méltó lett volna.

Királyi atyja ezeken kívül még kényeztette is, talán saját nyug-

talan lelkiismerete vitte rá, hogy hibáit elnézze és amikor semmit
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sem tagadott meg törvénytelen fiától, tette ezt azért, hogy elfojtsa

vagy ellensúlyozza a törvényes királyfiakkal szemben elfogla-

landó alárendelt viszonyáról esetleg feltámadó keser érzéseit

és öntudatát.

így lett vágyaiban szertelen, hajlamaiban féktelen. És ilyen

hajlamokkal, a királyi atya kegyeitl elkápráztatva, 21 életévvel,

tapasztalatlanul, a felelsség átérzése nélkül kellett beleülnie a

püspöki székbe, ahonnan pedig már egy egész országnak volt

felels tetteiért.

Nagy Lajos királynak nem állott útjában Kálmán püspök,

miért akarta volna üldözésekkel elnyomni? , a legitim, igazságos,

erélyes és zseniális megkoronázott király, aki rövidesen a külföl-

dön is páratlan tekintélyt szerzett, hogyan félhetett volna törvény-

telen születés fivérétl? Könnyebben férkzhetne hozzánk az a

gyanú : nem támadtak-e Kálmán lelkében soha sem teljesed

képtelen aspirációk királyi öccsével szemben ? Nagy Lajos ilyen

titkos törekvések fölött is gondtalanul eltekinthetett volna. Azon-

ban errl alig lehet szó és a király mélyen vallásos, a klérust oly

nagyon megbecsül lelkével, mint az ország többi fpapját,

bizonyára Kálmán püspököt is támaszának, segíttársának tekin-

tette, akinek atyja révén még precedenciája is volt a királyi

udvarban.

De Kálmán nem igen szolgált rá sem a bizalomra, sem a meg-

becsülésre. Egyházmegyéjével nem sokat tördött, intézkedései-

ben erszakos volt, mások jogait nem tisztelte. A püspöki szék

neki — úgy látszik — csak hatalmi eszköz volt és mivel a vagyon

értékét sem ismerte, a püspöki javakat is könnyelm kézzel

fecsérelte. Világi alkalmazottai természetesen uruk példáját követ-

ték, visszaélések napirenden voltak és a felelsség minden eset-

ben Kálmánra hárult. Nem tördött vele és nem is törekedett a

helyzeten javítani. így néhány év alatt nemcsak rossz híre, de

túlsók ellensége is támadt.

A bajokat még növelte az érzékiségre hajló természete.

A királyi kegyek, a fiatal korban elért méltóság és hatalom —
tehát a korlátlan alkalom — inkább még a szükséges akaratert

is elnyomták, mellyel szenvedélyeinek határt szabhatott volna.

A vád ágyasról és hasonló kihágásokról szól. Az ilyen vádakat

azonban mindig óvatosan kell kezelni, mert a mendemondák

kiszínezik a látszatot is, Kálmán esetében pedig az iránta nagyra

ntt gylölet is dolgozott, azért sem a vád súlypontját nem he-
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lyezhetjük erre, sem föltétlen szavahihetséget nem tulajdonít-

hatunk a vád e részének.

Az utolsó és legsúlyosabb — bár az apostoli székkel késbb

közölt — vádpont mindenesetre az, hogy összeesküvést sztt a

király ellen. Sajnos, éppen e pontra nézve tapogatózunk teljes

homályban, mert sehol semmi bvebb fölvilágosítást nem talá-

lunk. Tényleg titkos törekvések éltek Kálmán püspök lelkében?

Hogyan gondolta, hogy azokat a hatalmas és népszer királlyal

szemben meg is valósíthatja?

Mivel a nápolyi hadjáratban még a király kíséretében látjuk

t, 1353-ban pedig már börtönben volt, az összeesküvés idejét

1350 és 1353 közé kell tennünk.

Elejtve azokat a találgatásokat, melyek szerint Kálmán a

királyi trón után áhítozott és ezért sztt volna Nagy Lajos ellen

összeesküvést, a körülményeket és a szereplk egyéniségét egybe-

vetve, a következ magyarázat állja meg leginkább a helyét.

Nagy Lajos megunván a panaszokat és megsokalván Kálmán

könnyelm cselekedeteit, amikor sem intés, sem fenyegetés nem

használt, végre erszakos rendszabályhoz nyúlt : Kálmánt bör-

tönbe záratta. Ez a börtön azonban inkább csak internálás volt,

az esztergomi érsek felügyelete alatt, és a püspök szabadon

érintkezhetett látogatóival, barátaival és egyházmegyéje papjai-

val. Természetes, hogy ez a helyzet sem volt kényelmes, nem is

szólva a nagy megaláztatásról, mely a keserség és a harag érzé-

sét váltotta ki lelkébl. Világos, hogy börtönébl mindenképen

szabadulni akart. Négy évi hiábavaló küzködés aztán bosszúra

ösztökélte. Ellenségei mellett voltak jó barátai is, aminthogy

Nagy Lajosnak is nem egy nyílt és titkos ellensége akadt. Amikor

Kálmán kiszabadulásának reménye mindinkább fogyott, — lehet,

hogy a király ellenségei sugallták a gondolatot — Kálmán kétségbe-

esésében a király ellen sztt összeesküvéstl remélte saját szaba-

dulását.

Prének következ adatai állnak elttünk.

1353. május 31-éni a pápa, értesülvén Kálmán püspök be-

börtönöztetéséröl, ügyének megvizsgálására az esztergomi és a

prágai érsekeket küldte ki.

Június IT-én^ VI. Ince a királyhoz intézett levelében meg-

1 Reg. Avin. tom. 125. fol. 418 v.

2 Reg. Vat. tom. 235. fol. 127.
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említi a püspök ügyét, mely ügyben a pápai követ külön levelet

is vitt és szóbeli megbizása is volt. Itt arra lehet következtetni,

hogy a király Kálmán püspök elmozdítását kivánta.

1354. augusztus IT-én^ a pápa megintette a királyt, hogy

tegye jóvá Kálmánnal szemben tanúsított igazságtalan eljárását

és bocsássa szabadon a foglyot. A király részérl a vádat — ugy

látszik — csak e levél után terjesztették in extenso az apostoli

szék elé, aminek az lett a következménye, hogy a pápa 1357.

február 29-én újabb szigorú vizsgálatot indított, kiküldvén erre

a váradi, a csanádi és a görzi püspököket. A vizsgálatot elrendel

bulla Kálmánt a szentszék elé is megidézte.

1358. március lö-án^— szinte csodálkozva olvassuk— az akkor

negyvenkét éves Kálmán püspök azért a kegyelemért folyamodott

a pápához, hogy gyóntatója végs órájában általános föloldozás-

ban részesíthesse t. Külön követ útján bizonyára szabadon bocsát-

tatását sürgette meg, egyúttal fenti kegyelmet is kérte.

1358. március 26-án ^ a király ellen sztt összeesküvés miatt

rendeltetett el ellene a vizsgálat. A pápa ezúttal külföldi egyház-

fkre bizta a vizsgálat vezetését.

Azután már megtört Kálmán ereje és a királynak ünnepélyes

Ígéretet tett, hogy további életmódját püspöki méltóságához

fogja szabni. Nagy Lajos megkegyelmezett neki és 1359-ben Gy-
rött találjuk t. Nincs okunk azt hinni, hogy ez a szabadonbocsá-

tás a pápa közbenjárására történt volna. A pápa 1358. március

26-án kelt bullája annyira erélyes és oly szigorú hangú, hogy

Kálmán onnan már semmi jót sem remélhetett. Ezt tehát csak

az deferálásának és a király kegyelmének lehet betudnunk.

Mert a vádak nagyrészt beigazolódtak. Ezt bizonyítja egy 1360.

február 10-én kelt kancelláriai supplicatio, mely Kálmán meg-

vizsgált ügyében — a beigazolt vádak ismételt felsorolásával —
bíró kirendelését kéri. VI. Ince a florenci bibornokra ruházta a

bírói tisztet.

Az Ítéletet nem ismerjük. Azonban 1364. szeptember 3-án*

V. Orbán pápa többek közt Kálmán gyri püspököt is fölszólí-

totta, hogy a salzburgi érsek és a bajor herceg között a béke

helyreállításán közremunkáljon. Tehát az apostoli szék is vissza-

fogadta t kegyelmébe.

1 Reg. Vat. tom. 236. foI. 142. s Rgg. Avin. tom. 138. fol. 599.

2 Reg. Vat. tom. 138. fol. 234. ^ Reg. Vat. tom. 246. fol. 329.
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III. A káptalanok.

1. A székeskáptalan.

a) Szent Adalbert! prépostok

;

Nicolaus 1353-ig.

Nevével halála után egy 1353. április 20-án kelt kérvényben

találkozunk.

1

Johannes Henrid de Scherjfembergh 1353— 1357.^

Leonhardus natus nobilis Chadoldi de Ekhartsau Albae Baronis 1357.

1352. január 22-én hallunk róla els ízben. ^ A passaui (Fels-

Ausztria) egyházmegyébl származott. 1332. vagy 1333-ban szüle-

tett. Fenti kelettel Nagy Lajos király fölmentést kért részére,

hogy a kánoni kor hiányában is méltósággal vagy hivatallal kap-

csolt egyházi javadalomra legyen kinevezhet. E fölmentés alap-

ján kapott elsbb hazájában egy kanonoki stallumot, majd

1357-ben, tehát 24 éves korában szent Adalberti préposttá nevez-

tetett ki. Kinevezése idején valamelyik egyetemen az egyházjogot

hallgatta.4

b) Fesperességek és fesperesek :

Gyri fesperes

:

Dionysius Nicolai comitis de Heydrich de genere Héder 1379.

A királyné fajt ónállójának, a mosoni fispánnak a fia.

1365-ben tnik föl elször az egyházi pályán ; május 9-én Erzsé-

bet anyakirályné ajánlására egri kanonokká neveztetett ki.

1379-ben mint a gyri kerület fesperesével találkozunk vele.^

Komáromi fesperes

:

Johannes Stephani 1359 eltt.

^

Mosoni fesperes

:

Dionysius Johannis de Maroth 1351 körül.

Talán a Tardos nemzetség Maróti ágának egyik ivadéka.

Esztergomegyházmegyei szerpap volt. 1358. február 11-én utó-

^ VI. 4 xcvi., cccxi.
2 L. mint knini (tinnini) püspököt. ^ CCCLXXXVII.
3 Suppl. I. p. II. 230. 480. 6 L_ mint vasvári prépostot.



186

lagos megersítésért folyamodott VI. Ince pápához, mivel kétsé-

gei voltak, hogy a mosoni fesperesség betöltése, melyre Kálmán
püspök körülbelül 7 év eltt t kinevezte, nem volt-e a pápának

föntartva. A kérvény szerint e fesperesi javadalom évi 64 forin-

tot, a mai pénzértékben tehát 723 koronát jövedelmezett.

i

c) Kanonokok :

Johannes Stephani 1344.^

Dionysius Johannis de Maroth 1351 .

^

Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow 1353-ig.*

Nicolaus 1353-ig.^

Johannes Henrid de Scherffembergh 1352—1357.^

Ladislaus filius Beké 1355-tl.

Erzsébet anyakirályné káplánja, — gyri, veszprémi és

óbudai kanonok, egyúttal a szerémmegyei Szalánkemén plébá-

nosa. 1360. szeptember 1-én a királyné kérésére káptalani méltó-

ság rezerváltatott részére, ennek ellenében azonban plébániájá-

ról kellett lemondania.'

Leonhardüs natus nobilis Chadoldi de Ekfiartsau Albae Baronis

1357.8

GeorgiüS Pauli 1357.

Miklós kalocsai érsek kamarása, kinevezése 1357. július

26-án kelt. Esztergomegyházmegyei klerikus volt.^

Michael Ladislai de Marcalt 1358.

Kinevezésének kelte : 1358. február 20. Kerekegyházi Laczkfy

Miklós folyamodott érdekében. ^•^

1 xciv., cccxv.
2 L. a vasvári prépostok között.

3 L. mint mosoni fesperest.

4 L. az eszterg. kanonokok között.

5 L. mint szent Adalberti prépostot.

^ L. mint knini püspököt.

7 LVI., CCLXXX.
8 L. mint szent Adalberti prépostot.

9 CIV. 10 CXVII.
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Petrus Magnus filius Bene 1358.

Váradi polgárcsaládból származott. 1350-ben már budai

énekikanonok. 1358. augusztus 6-án váradi kanonok lett. Gyri
javadalmát 1350. és 1358. között nyerte el.^

Michael Nicolai de Tolnavár 1358.

Gilétfy László veszprémi püspök ajánlotta kinevezésre

VI. Ince pápának 1358. augusztus 6-án. ^ Pécsegyházmegyei

klerikus volt és hihetleg a Gut-Keled nemzetség Maróti ágából

származott.

Adam Marci 1358.

Kinevezése 1358. december 30-án kelt. Már 1358 eltt váci

és kalocsai javadalmas kanonok, azonkívül Al- és Fel-Keszi (a

mai Buda-Kesz) plébános volt. Gilétfy László veszprémi püspök-

kel plébániája tizedei miatt hosszú pörben állott, mely pörben

a pápai megbízott bírák 1365. április 4-én mondtak ítéletet.^

Stephanus Chemlei (?) 1359.

1359. május 18-án, Himfi Benedek pilisi fispán folyamodá-

sára káptalani méltóság vagy egyházmegyei hivatal biztosítta-

tott részére. Veszprémi kanonok volt.*

Nicolaus Petri 1360.

Már 1360 eltt javadalmas gyri kanonok, 1360-tól bekcsiní

fesperes (Zágráb em.). Gyri stallumát azután is megtart otta.5

Brictius Benedicti 1366.^

Dionysius Nicolai comitis de Heydrich de genere Héder 1379.'

2. A vasvári (Castrum Ferreum) káptalan.

a) Prépostok:

András 1352-ig.

Nevét halála után olvassuk.^

Petrus Bertholdi de Brunna 1 352- 1 357.

1 CLVIII., 1. a váradi kanonok között. ^ CCLXIX.
2 CLXIV. 6 Nyitrai kanonok, 1. ott.

3 CLXXXIII. ' Gyri fesperes, 1. ott.

4 CCXV. 8 LXII.
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A supplicatiók pályafutásáról a következ adatokat szolgál-

tatják :

Külföldrl, neve után, hihetleg Brünnbl származott át

hozzánk és mint udvari káplán, majd mint kancellár, István

királyi herceg udvarában teljesített szolgálatot. 1352 eltt zág-

rábi és gyri kanonok, szempci plébános és a zágrábi (hegyi

rész) szent Márk kápolna igazgatója volt. 1352. július 2-án

^

erdélyi kanonokká neveztetvén ki, ugyanott káptalani méltóság

vagy egyházmegyei hivatal is rezerváltatott részére, ehelyett

azonban november 2-án, ^ az akkor megüresedett vasvári prépost-

ságot nyerte el. VI. Kelemen pápa közbejött halála miatt a ki-

nevez bullákat nem lehetett kiállítani, késbb meg is feledkeztek

ezekrl és csak 1355. augusztus 21-én, ^ Péter sürgetésére továbbít-

tattak, már VI. Ince pápa neve alatt. Két évvel késbb Chur-i

(Schweiz)püspök lett.^— Egyik kérvényben azt olvassuk, hogy gyri

olvasókanonok volt. Ez a másoló tévedése. Mátyás olvasókanonok

ugyanis 1350. december 6-án halt meg, utóda 1352. november

2-iki kinevezési kelettel Zemlini Ferenc, kinek kérvénye kétség-

telenné teszi, hogy Mátyásnak közvetlen utóda.^ Ugyanaznap

kelt különben Brünni Péter vasvári préposti kinevezése is.

Jodacus Bertholdi de Brunna 1357—1358.

Péter fivére. Királyi káplán és besztercei (erdélyi egyhm.)

plébános volt. Kinevezése 1357. május 25-én kelt.^ Csak rövid

ideig viselte ezt a méltóságot, mert 1358 végén vagy 1359 elején

meghalt.'
Johannes Stephani 1359-tI.

Vasváry Vitus volt nyitrai püspök unokaöccse. Elször

1344-ben találkozunk vele, amikor gyri kanonok lett. Valószín-

leg ez volt az els egyházi javadalma.^ Utóbb komároni fesperes

is volt, 1359-ben pedig vasvári préposttá nevezte ki Kálmán

püspök. A kinevezést VI. Ince pápa 1359. november 22-én jóvá-

hagyta.^ Rövid ideig maradt meg a vasvári káptalan élén, mert

1364-ben már István (filiusChenyg domini de Ugud)i^volt a pré-

1 Suppl. I. p. II. 244. 513. 6 XCV.
2 Suppl. I. p. II. 246. 519. ' CXXIX.
3 LXII. 8 Suppl. I. p. II. 47. 86.

4 XCI., XCV., CXXIX. » CCXLVII.
5 Suppl. I. p. II. 246., 518. 10 H. okit. 273. 255.
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post. Istvánfia János 1377-ben a buda-hévizi és esztergomi keresz-

tes lovagok mestere volt.

b) Kanonokok:

Paulus Nicolai de Debrecen 1359.

Himfi Benedek pilisi fispán folyamodására nevezte ki

VI. Ince pápa 1359. május 18-án. Váradegyházmegyei pap volt.^

Johannes Stephani de genere Héder 1366.

Erzsébet királyné ajánlotta kinevezésre, kinevezése 1366.

június 23-án kelt.^

Nyitrai egyházmegye.

I. Püspök:

Stephanus Anthonii de Franko (de Insula)^ 1350—1367.

Suppl. XXXII., XXXIX-XL., CXXVIII., CCCXCVII-
CD., CDXXV.

VI. Ince pápa kérvénykönyveiben 1353. október 31-érl*

keltezett kérvény ujabb tanúsága annak, hogy Nagy Lajos király

mennyire a szivén viselte a hitélet fölvirágoztatását, a szent

tudományok fejlesztését országában, mely a tatárjáráskor szen-

vedett nagy sebekbl — különösen egyházi téren — még másfél

század multán sem épült föl teljesen. Már 1346-ban is írt errl a

pápának. Akkor Frankói István szent Ágoston- rendi szerzetest

ajánlotta, mint olyant, akinek a teológia mesterévé való avatását

országos érdeknek mondta. Frankói István, az egyetlen magyar
magiszter theologiae, 1350-ben nyitrai püspök lett. Mint püspököt,

de mint a királynak állandóan bizalmas tanácsadóját is, egyház-

megyéjének szükségletein kivül az országos ügyek is annyira le-

foglalták — ezt olvassuk ki a királynak 1353. október 31-én kelt

kérvényébl, — hogy a szenttudományok egy második magyar
mesterének avatása vált szükségessé.

Bizonyára maga Frankói Miklós — aki a szent Ágoston-rend-

del állandóan bens összeköttetésben maradt — ajánlotta a

királynak, illetve közvetve a pápának Miklós szent Ágoston-rendi

szerzetest. A pápa a jelöltet vizsgára a párizsi egyetemre utasí-

1 CIC. 2 CDXIX. 3 V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 218-9. ^ XXXII.
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totta. Nem tudhatjuk : nem állotta meg ezt a vizsgát, vagy meg-

halt idközben? — mert 1366. június 12-én Frankói István püspök,

ezúttal személyesen, Verebélyi Pétert, a szent Ágoston-rend magyar

tartományának párizsi lectorát ajánlotta V. Orbán pápának,

mint olyant, aki tudományával és jámbor életével méltó a magi-

ster theologiae ritka és kiváltságos cimére, és a vonatkozó kérvény

szerint akkor is a nyitrai püspök volt az egyedüli, aki a magyar

klérusban ezt a fokot elérte.

^

Mködésérl a supplicatiok egyéb adatot alig nyújtanak.

Mégis a rendelkezésre álló kevés anyagból is megítélhetjük, hogy

Frankói István püspök tudományos, tanító és térít munkásságá-

val sokban hozzájárult a magyar egyháznak Nagy Lajos király

uralkodása alatt végbement fölvirágozla ásához.

1366. JLil. 6-án^ magas korára hivatkozva azért a kegyelemért

folyamodott, hogy gyóntatója t halálos órájában általános bn-
bocsánatban részesíthesse. Folyamodványában azt írja, hogy

érzi, hogy már neméi sokáig, mégis 1367-ben még kalocsai érsek

lett, 1376 óta pedig a jeruzsálemi pátriárka címét is viselte és

csak 1382-ben adta vissza az Úrnak nemes lelkét.

VI. Incéhez és V. Orbánhoz intézett kérvényei egy lépéssel

közelebb visznek bennünket István püspök családi hovatarto-

zandóságának megállapításában.

1366. június 13-án ugyanis unokaöccse : Fehérvári Mihályfia

Miklós érdekében folyamodott, akit — már mint nyitrai kanono-

kot — még egy veszprémi kanonoki stallumra terjesztett el

kinevezésre.^ Fehérvári Miklós apjáról azonban azt tudjuk, hogy

ö Miklós zágrábi püspöknek, majd esztergomi érseknek is vér-

rokona volt.* Kétségtelen tehát, hogy a két egyházfejedelem is

közeli rokon volt. Testvérek, esetleg unokatestvérek voltak?

Vagy csak nágon állna fönn e rokonság? Késbb napfényre

kerül okmányok bizonyára ezt is el fogják dönteni. Wertner Mór

fáradhatatlan kutatásai után István püspököt nyugodtan nevez-

hetjük Frankói vezetéknévvel, de éppen az bizonyító és levezet

adatai is nagyon valószínvé teszik, amit pedig tagadásba vesz,

hogy fenti rokonság megállapítása után Miklós esztergomi

érseket szintén Frankói-nak kell neveznünk.^

1 CCCXCVII. ^ Suppl. I. p. II. 241. 503.

2 CDXXIV. ' V. ü. Turul 1910. 33. 1. és 1912. 115. 1.

3 CCCXCVIII.
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Rokonságából még fivérét : Antalfia János pécsi javadalmas

kanonokot, nyitrai lectort ismerjük, aki 1358-ban utóbbi stallumá-

ról a pécsi szent Bertalan ispotály igazgatói tiszte ellenében le-

mondott.

^

Környezetéhez tartoztak : Nicolaus Ladislai de Podvinna

pozsegai kanonok^ és Brictius Benedicti nyitrai és gyri kanonok. ^

1366-ban a király küldetésében még személyesen járt Avig-

nonban VI. Orbán pápánál.

II. A káptalan.

a) Olvasókanonokok

:

Johannes Anthonii de Franko 1351 — 1358.

István püspök tesvéröccse, 1351 óta nyitrai olvasókanonok.

1350. január 28-án pécsi kanonok lett, a káptalanba azonban még
1354-ben sem volt bevezethet, mivel a kanonoki stallumhoz kap-

csolt javadalom nem üresedett meg addig, vagy pedig, mivel

ilyen üresedés esetére másoknak elsbbségi joguk lehetett. Püspök

bátyja kérésére 1354. január 26-án, szintén a pécsi egyházmegyé-

ben, méltósággal vagy hivatallal egybekötött más javadalom is

rezerváltatott részére. E rezervációval kapcsolatosan bejelentette

a lectoratusról való lemondási szándékát. Erre azonban csak

1358-ban került a sor, mikor a pécsi szent Bertalan ispotály plé-

bánosa és igazgatója lett, valószinülegfenti rezerváló bulla alapján.*

Mathias Wolfhardi de Ruspach 1358-tól.

Frankói János utóda, kinevezése 1358. március 10-én kelt.^

Egy pozsonyi kanonoki javadalomért pörölt az apostoli szék

eltt, más egyházi javadalommal nem bírt. Vonatkozó kérvénye

szerint a nyitrai lectoratus jövedelme 5 ezüst márkát, a mai

pénzértékben tehát 226 koronát ért meg.

b) Éneklkanonok:

Nicolaus Johannis de Leucha 1352-tl.®

1 XXXIX., CXXVIII., CCCXVIII.
2 XL.
3 CCCIC.
^ XXXIX., CXXVIII., CCCXVIII.
5 CCXXVIII., CCCXVIII.
6 1352. május 3. V. ö. CCLXVIII. - Suppl. I. p. I. pag. 219. L. mint

esztergomi kanonokot e kötetben.
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c) Trencséni fesperes:

Petrus Stephani 1353. 1359.1

d) Kanonokok

:

Petrus Stephani 1345.^

Johannes Anthonii de Franko 1351-töl.^

A lectoratusról 1358-ban lemondott ugyan, de kanonokí

stallumát és a kapcsolatos javadalmat megtartotta. Ruspachi

Mátyás 1358. március 10-én keit kérvénye is csak a lectoratusért

szól. Ez különben supplicatioink folyamán megszokott rendes

forma.

Nicolaus Johannis de Leucha 1352.*

Michael Jacobi de Bars 1355. 1359.^

Mathias Wolfhardi de Ruspach 1358-t ól.

^

Michael Heuclin de Kesz (Kezeu) 1359.

Kinevezésének kelte: 1359. május 18.'^ Esztergomegyház-

megyeipap volt, Himfi Benedekpilisifispán ajánlottakinevezésre.

Nicolaus Michaelis de Álba 1366.

Frankói István püspök unokaöccse. 1366-ban már nyitraí

javadalmas kanonok volt. Akkor egy veszprémi kanonoki stal-

lumra is kapott kinevez bullát, de úgy látszik, hogy nem a

veszprémi, hanem a székesfehérvári káptalanban jutott be, mert

a személyére vonatkozó okmányokban csak ez utóbbiról találunk

adatokat. És itt egy nagy szerencsétlenség történt vele : 1370-ben

megölte egyik fehérvári kanonoktársát, Miklósfia Ágostont.

V. Orbán pápa április 3-án kénytelen volt ezért ellene a kánoni

vizsgálatot megindítani. Sajnos, a veszprémi püspökhöz ez ügyben

írt bulla nem maradt ránk, így a közelebbi részletekrl semmit

sem tudunk. A vizsgálat eredménye azonban annyira terhel volt,

1 XXXIII., CCXLVI., CCCXLV. - V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 220-1.
2 L. mint trencséni fesperest.

^ L. mint olvasókanonokot.

* L. mint éneklökanonokot.

5 L. mint barsi fesperest.

6 L. mint olvasókanonokoi. ' CXCIV.
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hogy XI. Gergely pápa 1371. január 5-én Miklóst fehérvári kano-

noki stallumától megfosztotta. Nem tudjuk, többi egyházi java-

dalmairól is le kellett-e mondania.

^

Brictius Benedicti 1366.

Frankói István nyitrai püspök különösen kedvelt és bizal-

mas udvari papja, nyitrai, pozsonyi és gyri kanonok. A gyri

kanonoki javadalom ellenében lemondott pozsonyi — amúgy is

vitás — stallumáról.^

Stephanus Pauli 1366.

Erzsébet ifj. királyné káplánja, nyitrai és esztergomi kanonok. ^

e) A nyitrai egyházmegyébl származott klerikus:

Johannes Andreáé 1352.

Szentgyörgymezei prépost. A nyitrai egyházmegyébl szár-

mazott.*

Pécsi egyházmegye.
I. Templomok :

A székesegyház 1366. június 19-én búcsúkban részesült. A vo-

natkozó kérvénye szerint, melyet Vilmos püspök terjesztett

V. Orbán pápa elé, szent István király alapította és építette és

nemcsak anyagiakban látta el bségesen, de arról is gondoskodott,

hogy búcsúkban és kiváltságokban se szkölködjék. A templom

azonban a tatárjáráskor és más háborús alkalmakkor sokat

szenvedett, többször le is égett, igy kiváltságlevelei, a pápai

bullák is mind elpusztultak. A püspök 7 évi búcsút kért, a pápa

azonban csak 100 napit engedélyezett.

^

Az erdödi szent István-plébániatemplom 1359. november

5-én kapott búcsút, plébánosa akkor, egyik november 15-én kelt

suppl. szerint, Darabos Tamás volt.'^

Podvinj (Podvinna, Bród m. é.) községben szz Mária tiszte-

letére épült templom állott. 1365. május 24-én Erzsébet anya-

királyné kért és eszközölt ki a templomnak búcsúkat.^

1 CCCXCVIII. - V. ö. Mon. Vespr. II. 202. 236.

2 CCCIC.
3 CDXVII. 6 V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 223.

^ XXI. ' CCXLIII.
5 CD IX. 8 CCCLXXV.

Bossányi, Regesta SuppHcationum II. 13
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1355. szeptember 11-én Miklós püspök jelentést tett a pápá-

nak, hogy a pécsi várban egy kápolnát, benne 8 oltárt épített :

egyúttal a kápolnát látogató hívek részére búcsút is kért. A ká-

polnát szz Máriának, az oltárokat a következ szenteknek aján-

lotta : Istv.'n és László királyok, Imre herceg, Márton hitvalló,

Livinusz és Dorottya vértanuk, Erzsébet és Mária Magdolna.

VI. Ince pápa 100 napi búcsút engedélyezett.^

A pécsi szent Bertalan ispotály plébániatemplomát a supplica-

tiok javadalmas lelkész-igazgatóival kapcsolatosan említik.^

II. Püspökök :

Nicolaus Henrid 1346-1360. - Suppl. '., LXIII-V.,CVIII-X.

Guillelmus Henrid de Bergzahern alias de Coppenbacfi \3Q0— 1374.

Suppl. X., XCII., CXXXVIII., CCXL., CDIX.

Henrikfia Miklós püspöknek mindössze 7 kérvényét találjuk

VI. Ince pápa kérvénykönyveiben. Ezek közül egy unokaöccse,

Walterfia László boroszlóegyházmegyei klerikus, egy másik káp-

lánja. De Montilio Péter érdekében szól. Elst boroszlói kanonok-

ságra ajánlotta, ^utóbbi részére pápai megersítést kért a pozsegai

préposti méltóságban, melyre t 1352-ben saját jogkörében ki-

nevezte.*

Három kérvényben különböz egyházi személyeket ajánlott

be az apostoli széknél (LXIV— V., CX.). A CVIII-ik kérvény cson-

kán maradt : hséges embereit megfelel egyházi állásokkal

és javadalmakkal szerette volna jutalmazni, amiben a pápai

rezervációk akadályozták. Valószínleg akkor már kancelláriai

szabály volt, hogy hasonló általános kéréseket tartalmazó folya-

modványokat nem volt szabad regisztrálni, ezek helyett szemé-

lyenkint és külön kérvényekben kellett minden egyes javada-

lomért vagy rezervációért folyamodni.

1355. szeptember 11-én arról tett jelentést, hogy a pécsi vár-

ban^ a b. Szz tiszteletére egy kápolnát, abban pedig 8 oltárt

épített. A jelentéssel együtt 100 napi búcsút kért és eszközölt ki

a szokott feltételekkel a kápolnában ájtatoskodó hívek részére.

Ebben a kápolnában választotta ki sírhelyét is. Emlékét a

szent élet híre övezi. 1360-ban halt meg.

1 LXIII.
2 CXXVIII., CLXXXV., CCCXVIII., CCCLXXXIX,, CCCXCI.
» CIX. * I. 5 L. a templomoknál.
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Utóda : Coppenbacfü (Bergzaberni) Henrikfia Vilmos.

Külföldrl, hihetleg a spejeri egyházmegyébl származott

át hozzánk és kezdetben a király káplánja, majd titkára és kan-

cellárja, végül a királyi kápolna igazgatója volt. 1353. május

13-áni hallunk róla els ízben, amikor Nagy Lajos mint bergzaberni

plébánost egy spejeri kanonoki stallumra ajánlotta kinevezésre.

A kinevez bullát megkapta ugyan, de a javadalomhoz még 1357-

ben sem tudott hozzájutni, akkor, május IS-án^ a király meg-

ismételte kérését, aminek azután megvolt a kivánt eredménye,

mert 1358. április 8-án, ^ amikor csázmai prépost lett, a vonat-

kozó kérvény szerint a spejeri káj^talannak már bevezetett

kanonokja volt.

A csázmai préposti méltóságra Nagy Lajos király ajánlotta,

mint említettük: 1358. április 8-i kelettel. Ugyanakkortájt volt

üresedésben az egri prépostság is és ebbe a stallumba — minden

valószínség szerint szintén a király tudtával és beleegyezésével —
Treutel Istvánt nevezte ki VL Ince pápa. 1359. július 14-rl*

mégis egy kérvényt találunk azzal a tartalommal, hogy Vilmos

csázmai és István egri prépostok stallumaikat fölcserélték. Ezt a

kérvényt pedig kiegészíti Treutel István — akkor már csázmai

prépost — 1360. augusztus 16-án kelt folyamodása, melybl

megtudjuk, hogy e javadalomcsere kifejezetten a király paran-

csára történt. Miért? nem találunk rá egyéb magyarázatot,

mint hogy Nagy Lajos király szándékainak és további terveinek

bizonyára jobban megfelelt ez az elhelyezés.

Supplicatioink azontúl csak egyszer említik meg nevét

:

1355. szeptember 11-én búcsút kért székesegyházának.^ Ebben

a kérvényben kiemeli, hogy a hitélet egyházmegyéjében eleven és

virágzó.

III. A káptalanok.

1. A székeskáptalan.
a) Éneklkanonokok

:

Nicolaus Nicolai de Zagrabia 1358-ig.

1345 óta pécsi kanonok, arra azonban, hogy mikor lett

éneklkanonok, nincsen adatunk. Endre nápolyi király káplánja

IX. * CCXL.
2 XCII. 5 cDIX., 1. a templomoknál.

3 CXXXVIII.

13*
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volt. 1357 vagy 1358-ban halt meg. Tagja volt még a zágrábi

káptalannak is.^

Alexius Gregorii 1358.

Miklós bibornok folyamodott érte és 1358. május 26-án

neveztetett ki.^ 1358-ban egri kanonok,^ a következ évben

az egri székesegyház ker. szent János oltárának igazgatója,*

Ezeken kívül a pozsonyi prépost adományozási körzetében is

várt egy javadalomra.

b) Fesperességek és fesperesek:

Asszuágy, Baranya, Tolna, CCXXIX., CCXLIII., CCLXXIX.
CCCLXIX.

Asszüágyi (Ozinag, Oziag) fesperesek:

Johannes Pauli de Wolko 1 346-ig.

^

Johannes Alberti de Gubin 1 346-tól.

^

Mindkettnek nevét VI. Kelemen pápához írt supplicatiók-

ban találjuk, itt csak azért említem meg ket újból, hogy az I. kö-

tetbe (pag. 225.) becsúszott hibát kijavítsam, mert ott az asszü-

ágyi fesperesi kerületet eszéki-ntk írtam.

Baranyai fesperes

:

Martinus 1360.

Erzsébet anyakirályné káplánja és apostoli követe. 1360-ban

személyesen járt Avignonban.'^

Tolnai fesperesek:

Nicolaus Casocti 1363-ig.

Dalmát származású, Trauegyházmegyei szerpap, tolnai f-

esperes, 1361. december 17-én vál. traui püspök. Pappá, majd

püspökké való szentelése elhúzódott 1363-ig, mert a tolnai f-

esperesség csak akkor töltetett be újból. ^

Georgius Alberti de Modrussio 1363-tól.

Kinevezése 1363. március 3-án kelt.^

1 CXLVII-VIII., CCCXXVII-VIII., V. ö. Suppl. I. p. II. 211.

2 CXI., CIL.
3 CLIII. 7 CCLXXIX., CCLXXXII-IV.
* CCXLV. 8 CCCLXIX.
6 6 V. ö. CCXXIX. 2. jegyzet. ^ CCCLXIX.
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c) Kanonokok:

Nicolaus Nicolai de Zagrabia 1345—1358.1

Guillelmus Gilberti Biterrensis 1 348-ig.

^

Blasius Stephani de Oziag (Asszuágy) 1348-tól. ^

Johannes Anthonii de Franko 1350-tl.*

Petrus de Montilio 1352 eltt is.^

Valentinus Johannis Báni de genere Szentemágocs 1352.

A késbbi pécsi püspök.^

Bridius Lucae de Chech 1353.

Laczkfy Dénes kalocsai érsek udvarához tartozott, vesz-

prémegyházmegyei klerikus volt. Pécsi kanonok 1353. augusztus

11-én'^ lett, más egyházi javadalommal akkor még nem bírt.

1357. szeptember 25-én székesfehérvári kanonok. ^

Johannes Nicolai 1354.

Durazzói Róbert pártfogolt ja, kinevezésének kelte : 1354.

május 12.^ Akkor már javadalmazott bácsi kanonok volt. A Csa-

nádi egyházmegyébl származott.

Petrus Tylonis de Dobra 1355.

Boroszlóegyházmegyei klerikus, kinevezésének kelte: 1355.

szeptember 11. Miklós püspök ajánlotta VI. Ince pápának. ^^

Paulus Matthaei 1357.

Kinevezése 1357. január 1 2-én ^^ kelt, Futaki Demeter váradi

püspök ajánlotta kinevezésre. Ez volt az els egyházi javadalom,

amit elnyert. Fölszentelt pap volt.

Alexius Gregorii 1358.^^

1 L. mint éneklkanonokot.
2 CCXXIX. Suppl. I. p. I. pag. 228.

3 U. 0.

^ L. a plébánosok között.

^ L. mint pozsegai prépostot.

* L. mint esztergomi olvasókanonokot, v. ö. Suppl. I. p. I. pag. 230.

' XX. 8 cx. 9 XLVIII. 10 LXIV. 11 LXXIX.
12 L. mint éneklkanonokot.
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Johannes Laurentii de S. Mártim 1358-tóI.

1358. május 5-én ^ Bonjohannes fermoi püspök folyamodott

érdekében és a pécsi éneklökanonoki stallumra ajánlotta kineve-

zésre, A pápa azonban csak egyszer kanonoki javadalmat biz-

tosított neki. Akkor már a pécsi szent Jánosról nev. vártemplom

javad, kanonokja is volt. A vonatkozó kérvény szerint Bon-

johannes püspöknek sok szolgálatot tett. 1355. szeptember

11-én^ Miklós pécsi püspök terjesztette föl kinevezésre egy pozse-

gai kanonoki stallumra, a kapcsolatos javadalomhoz azonban még
1358-ban sem jutott hozzá.

Blasius Johannis de Collan 1358. ^

Petrus Johannis 1359.

Himfi Benedek ajánlotta kinevezésre, kinevezése 1359. május

18-án* kelt. Gyregyházmegyei fölszentelt pap volt.

Emericus Stepíiani 1359.

De Judicis Vilmos bibornok szolgálatában állott, az folya-

modására neveztetett ki 1359. július 22-én. ^ — Az országban

uralkodott járványos betegség idején fogadalmat tett, hogy ha

életben marad, a pálos szerzetbe fog belépni. Fogadalmát azon-

ban megbánta és 1364. február 22-én fölmentésért folyamodott.

A pápa csak annyit enyhített, hogy könnyebb szerzetbe való be-

lépéshez adott engedélyt. Ezt a kérvényét Piacenzai (de Surdis)

János váci püspök pártolta. A veszprémi egyházmegyébl szár-

mazott.

^

Baríholomaeus Michaelis 1360.'^

Conradus Hermanni de Plawe 1360.

Naumburg-egyházmegyei klerikus, Skultéti Konrád nyitraí

fesperes káplánja. 1360. május 12-én^a boroszlói vagy a pécsi

egyházmegyében kért egy kanonoki javadalmat. 1365. szeptem-

ber 24-én^a szent Bertalan ispotály igazgató-lelkésze lett. Pécsi

1 CXLVIII. « CCCLXXXIV,
- LXV. '^ L. mint bosnya rkanonokot.

3 L. mint budai fesperest. ^ CCLXII.
* CXCV. » CCCXCI.
6 CCXLI.
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kanonoki stalluma évi 8 ezüst márkát jövedelmezett, ami a mos-

tani pénzértékben 361 korona 60 fillérnek felel meg.

Dominicus Diminici dictus Bebek de Cseínek degenere Ákos 1360-ig. ^

Comadus de Scupellenberch (Skultéti) 1360-tól.

2

Marünus 1 360. ^

Michael de Bodrog (Wodrug) 1360.

Nagy Lajos király ajánlotta kinevezésre 1360. augusztus

16.* A kalocsai egyházmegyébl származott.

Duxinius Nicolai de Spalato 1362.

Nagy Lajos király 1362-ben fölhatalmazást kért a bosnya

püspök részére, hogy Boszniában a kathoiikus hitélet terjesztése

érdekében káptalanában néhány kanonoki stallumot olyanokkal

tölthessen be, akik a nép nyelvét bírják. Ugyanakkor Spalatoi

Miklósfia Duxinius pécsi és bosnya kanonok számára, mint aki

a bosnya nyelvviszonyokkal teljesen ismers volt, hogy pasztorá-

lis munkáját annál lelkesebben végezze, kanonoKÍ stalluma mellé

még káptalani méltóságot is rezerváltatott.^

Nicolaus Casocti 1 363-ig. ^

Gallus Valentini 1365.7

Ganselmus Rudensis 1366.

Nevével halála után, stallumának új betöltésénél találko-

zunk. 1366 eltt halt meg.^

Paulus de Soklos 1366.

Ganselmus utóda, állítólag jogtalanul foglalta el stallumát.*

Martinas Georgii 1366.

Pécsegyházmegyei fölszentelt pap, a pozsegai Szent Péter

templom Mária-oltárának igazgatója. Siklósi Pál megvádolásával

szerzett kinevez bullát 1366. június 19-én. ^^

1 L. mint Csanádi püspököt. * L. mint tolnai fesperest.

2 L. mint nyitrai fesperest. "^ L. mint ki prépostot.

^ L. mint baranyai fesperest. ' CDVI.
* CCLXXV. 9 CDVI.
6 CCCLXVII. 10 U. 0.
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Dominicus Jacobi 1366,

A királyi pár udvari káplánja, váradi kanonok, ugyanott a

szent András kápolna káplánja. Pécsi kanonoki kinevezése 1366.

június 29-én kelt.i

Petrus Emerici Laczk de Simontornya de genere Hermán 1366.^

2. A pécsváradi Szent János egyház kanonokjai

:

Clemens Ladislai 1353.^

Petrus Emerici Laczk de Simontornya de genere Hermán 1359.

Kinevezése 1359. május 18-án* kelt. 1366. június 23-án a

pécsi székeskáptalanban is rezerváltatott részére egy stallum.^

3. A pozsegai káptalan.

a) Prépostok :

Andreas 1 353.

1353 eltt halt nieg.^

Petrus de Montilio 1353.

Fölszentelt pap, egyházjogász, Miklós pécsi püspök káplánja,

már 1352 eltt javadalmas pécsi kanonok, 1352 óta dömösi

éneklkanonok és zágrábi javadalmas kanonok. Ugyanazon évben

nyerte el Miklós püspök kezébl a pozsegai préposti méltóságot,

ennek ellenében lemondott dömösi javadalmairól. 1353. február

24-iki kelettel VI. Ince pápa is megersítette t a prépost-

ságban.
"^

b) Éneklkanonokok:

Mathias Petri Laud .

.

. (?) 1363.

János váci püspök káplánja. Már 1363 eltt éneklkanonok

volt. A pápa a püspök kérésére 1363. április 23-án ^ méltóságot

vagy magasabb hivatalt is biztosított részére a veszprémi egyház-

megyében, aminek ellenében hajlandó volt éneklkanonoki stal-

lumáról lemondani.

1 CDXXI. 5 CDXVIII.
- L. mint pécsvári kanonokot. ® I.

^ L. a veszprémi egyházmegyében. '^
I.

4 CCIII. 8 CCCLXXII.
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Stephanus Ladislai 1363.

Erzsébet királyné káplánja. 1363 eltt már javadalmas

kanonok volt. Péterfia Mátyás rezervációjával egyidejleg és azzal

kapcsolatosan neveztetett ki éneklökanonokká. A vonatkozó

kérvény szerint 40 arany forint, a mai pénzérték szerint tehát

452 korona volt az éneklkanonok évi jövedelme.^

c) Kanonokok:

Blasius Johannis de Collan 1347-íöl.

1347. január IS-én^ neveztetett ki. Utóbb veszprémi, 1358.

augusztus 6-án 3 pedig pécsi kanonok lett.*

Nicolaus Ladislai de Podwinna 1354.

Kinevezése 1354. január 26-án^ kelt, más javadalommal

akkor még nem bírt. Akkor a nyitrai püspök terjesztette föl

kinevezésre. Május 12-én pedig Durazzói Róbert kért részére rezer-

vációt méltóságra vagy hivatalra, szintén a pozsegai káptalan-

ban.6 1361. augusztus 24-én, '^ mint a királyné káplánja Avig-

nonban járt. Akkor egri kanonoki stallumra és ehhez 1363-ban

méltóságra is kapott rezerváló bullát. ^

Johannes Laurentii de S. Martino 1355.

1355. szeptember 11-én neveztetett ki.®

Andreas Anthonii 1358.

Gilétfy László veszprémi püspök folyamodására nevezte ki

VI. Ince pápa 1358. augusztus 6-án. ^^ Pécsegyházmegyei fölszen-

telt pap volt.

Mathias Petri 1363.ii

Stephanus Ladislai 1363.^^

4. Plébánosok:

A szent Bertalan ispotály és egyház igazgató-plébánosai :

Thomas 1348.13

1 CCCLXXVII. 2 suppl. I. p. I. pag. 230. ^ CLVII. * L. mint

budai fesperest. ^ xL. « XLVII. ' CCXCVIII. ^ CCCLXXIV.
9 LXV. 10 CLXI. 11 12 Pozsegai énekllíanonokok, 1. ott. i^ Suppl.

1. p. II. 185. 378.
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Jofiannes Anthonii de Franko 1357.^

Gallus Valentini 1365.2

Conradus Hermanni de Plawe 1365.

Kinevezése 1365. szeptember 24-én ^ kelt. Kérvényébl meg-

tudjuk, hogy ez a javadalom évi 15 ezüst márkát, mostani pénz-

értékben tehát 678 koronát jövedelmezett.

Erddi plébános

:

Thomas Darabos 1359.*

IV. A pécsi egyházmegyébl származott klerikusok :

Georgius Nicolai 1353.

Szerémi fesperes, veszprémi kanonok.^

Dominicus Stephani Gara de genere Dorozsma 1358.

Bosnya kanonok.®

Blasius Aegidii de Liszko 1358.

Székesfehérvári kanonok.
"^

Michael Nicolai de Tolnavár 1358.

Gyri kanonok. 8

Cosma Josephi 1359.

Bosnya éneklkanonok. ^

Benedidus Nicolai de Gnojnicza 1359.

Bácsi kanonok. ^°

Thomas Benedicti de Ivánka-Szent-György 1359.

Bosnya kanonok. ^^

1 L. mint nyitrai olvasókanonokot.

* L. mint ki prépostot.

3 CCCXCI., 1. mint pécsi kanonokot.

* L. mint titeli olvasókanonokot.

» XXXV.
« CLXI. 8 CLXIV. " CXCVIl.
7 CLXIII. 9 CLXXXIX. 11 CXCVllI.
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Stephanus Martini de Radeh (?) 1359.

A pécsi egyházmegyében kapott rezerváló bullát valamely

javadalomra, 1359. május IS-án.^

Michael Jacobi de Danocz 1360.

Hasonló bullája 1360. szeptember 1-én kelt.^

Stephanus Nicolai de Pozsegavár 1366.

Az egri egyházmegye területére kapott hasonló bullát 1366.

június 14-én. ^

V. Plébániák:

A pécsi szent- Bertalan ispotály egyúttal plébánia is volt.*

Erdd, Valko m.^

VI. Helységek:

Gnojnicza (Gnomicha).^

Ivánka-Szent-György,'^ a kérvényben : de S. Georgio Iwanka,

akkor Valko m., ma Ivankovo, Szerem m.

Váci egyházmegye.
I. Püspökök;

Johannes Dominici de Surdis de Placencia 1362—1376. —
Suppl. CXXVI., CCXL., CCLXXXVIII., CCCXVI., CCCLVIII.,

CCCLXXII-III., CCCLXXXIII-VI.
Petrus Guillelmi 1376-tól. - Suppl. CXXIX., CCCXIX.

Széchényi Mihály püspök nevével sem VI. Ince, sem V. Orbán

kérvénykönyveiben egyetlen egyszer sem találkozunk. Az
1362-ik év végén az egri egyházmegye élére helyeztetett át.

Váci püspökké egyidejleg Piacenzai (De Surdis) János egri

prépost neveztetett ki.

Az olaszországi Piacenzából^ származott hozzánk éskezdet-

1 CCVI.
2 CCLXXXII.
3 CDI.
* L. a templomoknál.
8 CCXLIIi.
« CXCVIl.
' CXCVIII.
* Kollányi után indulva (Észt. kanon. 55.), az I. kötetben tévesen

Spanyolországot írtam.
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ben Vásári Miklós esztergomi nagyprépost, majd nyitrai püspök

oldalán, késbb, mint a király bizalmas és kiváló tehetség káp-

lánját, a király mellett és elkel egyházi méltóságokban látjuk t,

Piacenzából már mint kanonok jött, els magyar egyházi

javadalmát a csázmai káptalanban nyerte el, hol 1351-ig énekl-

kanonok volt. 1349. március 26-án ^zágrábi kanonokságra kapott

kinevez bullát, a káptalanban azonban beiktatva nem lett, mert

javadalmai között ezt soha sem sorolja föl s a csázmai énekl-

kanonokságról is csak 1351. május 29-én mondott le,^ amirl

pedig már — ha tényleg beiktattatott volna — a zágrábi kanonoki

javadalom ellenében is le kellett volna mondania. 1349 és 1351

között neveztetett ki esztergomi kanonokká, de 1351-ben még

nem jutott a stallumhoz kötött javadalom haszonélvezetéhez.

1351. május 29-én, Vichadoli Demeter halála után, kalocsai pré-

post lett.

3

Ebben a méltóságban egy évtizeden át maradt meg.

1361. február 4-én,* miután Coppenbachi Vilmos a pécsi

püspöki székbe emeltetett, VI. Ince pápa, Nagy Lajos király

folyamodására, Piacenzai Jánost a kalocsaiból az egri prépostságba

helyezte át. És mint egri prépost választatott 1362-ben váci

püspökké.

A következ évben, április hónapban Avignonban találjuk

t. Pápai megersítését személyesen ment el szorgalmazni, egy-

úttal, mint a király követe, országos ügyeket is intézett el ez alka-

lommal. Egy egész évig maradt ott és ott szenteltetett püspökké

is. 1364. február havában ugyanis még mindig Avignonban talál-

juk,^ az akkor kelt kérvényekben azonban már «episcopus))-nak^

cimezi magát.

Váci püspök korából mindössze 6 kérvénye maradt ránk és

ezekben feltn, hogy csaknem mind a zágrábi egyházmegyére,

illetve odavaló egyházi személyekre vonatkoznak.'

Kálmán gyri püspök halála után XI. Gergely pápa a gyri

1 Suppl. I. p. II. 214. 442.

2 V. ö. CXXVI., 1358. május 10-én lett újból betöltve !

3 Suppl. I. p. II. 214. 442.

* CCLXXXVIII.
5 Lehetetlen, hogy 10 hónapon belül kétszer tette volna meg ezt az

utat.

6 V. ö. 209. oldal.

7 CCCLXXII-III., CCCLXXXm-Vl.
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püspöki székbe akarta öt áthelyezni, ennek azonban útját állta

az esztergomi káptalannak 1376. január 26-án kelt választása,

melynek alapján Piacenzai János esztergomi érsek lett.

Utóda Vilmosfia Péter.

A váci egyházmegye 1915. évi tört. schematizmusa a 29-ik

oldalon Beregzowi és Boíthowi I. Péter-nek nevezi, akirl egyúttal

azt írja, hogy mieltt váci püspök lett, veszprémi prépost volt.

Sem a vezetéknevek helyességének, sem annak megersíté-

sére nincsenek adataim, hogy Péter püspök veszprémi prépost

lett Volna, a schematizmus pedig nem szolgál közlebbi fölvilágo-

sítással és forrásait sem jelöli meg. így egyelre csak azokra a

biztos adatokra támaszkodhatom, miket a vonatkozó supplica-

tiók nyújtanak.

Eubel^ szerint Piacenzai János utóda Péter, az erdélyegyház-

megyei és szent Miklósról nevezett besztercei egyház plébánosa. ^ Ezt

supplicatioink is megersítik.

Ugyanis 1358. március 10-én ^ Vilmosfia Péter erdélyegyház-

megyei, tordai plébános a besztercei plébániáért folyamodott. Egy
másik, 1358. május 29-én* kelt kérvényben azonban azt olvassuk,

hogy a tordai plébániát Miketia János halála után Istvánfia János

nyerte el, aki a pkbániajavadalmat el is foglalta és hozzá pápai

megersítést is kapott. Nem lehet másként, mint hogy Vilmosfia

Péter kezében szintén volt kinevez okmány, de elsbbségi jogon,

vagy az erdélyi püspök pártfogásával Istvánfia János foglalta el

ezt a plébániát. Mivel ugyanakkor a besztercei plébánia is meg-

üresedett, Vilmosfia Péter március 10-én a tordai ellenében ezt a

javadalmat kérte. De ugyanazon kelettel Malech(fia?) Miklós

zágrábi fölszentelt pap is folyamodott a besztercei plébániáért,

és — mindkét kérvény Fiat-tal jelöltetett. Vilmosfia Péter 1358.

március 10-én kelt kérvényét olvasva, azt kellene hinnünk, hogy

a kérvény keltezésének idején tényleg volt a tordai plébános :

(Oion obstante, quod parochialem ecclesiam de Torda noscitur

obtinere, quam paratus est dimittere^^, viszont a CL. kérvénybl

biztosan megállapítható, hogy Mikefia János volt az utolsó tordai

plébános, akinek halála után az erdélyi püspök Istvánfia Jánost

nevezte ki és János a pápához benyújtott kérvényében a «provi-

sio)) és uacceptatio)) megersítéséért folyamodott. Tehát a javada-

1 Hier. 541. a CXXIX.
2 Gre. XI. a. 6. t. 290. f. 111. * CL.
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lom tényleges birtokában volt. A supplicatiok folyamán sokszor

tapasztaljuk, hogy egy és ugyanazon javadalomra több személy

kapott kinevez bullát, a besztercei plébániára pl. ugyanazon

napon Péter és Miklós neveztettek ki, a kérvények is csaknem

egymás mellett regisztráltattak. A kinevezettek rendszerint, ha

csak más javadalommal nem kárpótoltattak, nem mondtak le a

bullával szerzett jogukról, ^ hanem az apostoli szék eltt port

indítottak.

Kétségtelen itt, hogy a besztercei plébániajavadalmat ez-

úttal Péter foglalta el és kétségtelen az is, hogy az a Péter, aki

mint váci püspök Piacenzai János utóda, püspökké történt ki-

nevezésekor besztercei plébános volt.

Egyéb rá vonatkozó adatot supplicatioinkban nem találunk.

II. A káptalan.

a) Olvasókanonokok :

Albertus (Ladislaus?) 1361-ig.*

Michael Padus 1361 -ti.

Kinevezése 1361. február 4-én kelt. Kinevezése idején esz-

tergomi kanonok volt és a páduai egyetemen az egyházjogot

tanulta. 3

b) Kanonokok :

Guillelmus Gilberti Biterrensis f 1348. május 19.*

Johannes Martini de Olaszy 1 348-tól.

^

Simon Simonis de Spinis de genere Balogh 1354—1363.®

Adam Marci 1358 eltt is.*^

Benedictus Johannis 1 359-tl.

^

Emericus Peteu (de genere Nádasd?) 1359 eltt is.

1 L. pl. a pozsonyi prépostoknál (íBlasius Cosmae».

2 L. mint kalocsai prépostot.

3 CCXC, CCCIX.
* CCXXXII.
5 CCXXXII., Suppl. I. p. I. pag. 235.

* Krasznai föesperes, 1. az erdélyi egyházmegyében.
' Gyri kanonok, 1. ott.

* Egri kanonok. 1. ott.
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Himfi Benedek pilisi fispán 1359. május 18-án fölmentést

kért részére, hogy valamelyik egyetemen tanulmányainak élvén,

váci kanonoki javadalmának jövedelmét zavartalanul élvezhesse. *

Thomas Simonis de Spinis de genere Balogh 1363-tól.

2

Mathias Johannis de genere Héder 1365-tl.

Kakas Miklósnak, Erzsébet anyakirályné kancellárjának

unokája. Kinevezése 1365. május 9-én kelt.^

Veszprémi egyházmegye.

I. Templomok

:

A székesegyház az új püspök, Gilétfy László kérésére 1358.

augusztus 6-án* búcsúkban részesült.

^

Budán 3 templomról és 1 kápolnáról tesznek supplicatioink

említést

:

a b. Szz tiszteletére épült prépostsági templomnak Nagy

Lajos király cserét ajánlott : a pápa a prépostság érdekeinek

megvizsgálására a váradi, a zágrábi és a veszprémi püspököket

küldte ki.^

a b. Szzrl nev. plébániatemplom (Álba ecclesia) egyik oltára,

melynek szent István király volt a védszentje, 1359. június 8-án

búcsúkat kapott ;'^

Mindenszentek tiszteletére épült templom egyik oltára, mely a

4 evangélistának volt ajánlva, Nagy Lajos király folyamodására

1358. április 8-i kelettel 1 évi és 40 napi búcsút kapott.^

Az Oltáriszentség tiszteletére — hihetleg — maga a király

épített egy kápolnát Budán : 1358. április 8-án VI. Ince pápa bú-

csúkkal ruházta föl.^

1359. május 18-án Himfi Benedek pilisi fispán két családi

kápolnának kért búcsút : az egyik a veszprémi székesegyházhoz

tartozott, védszentje szent László király volt, a másik a fehér-

vári Mária-templomban volt és szent Benedek tiszteletét hir-

dette. Mindkettt Himfi Benedek sei építették. (Capellae

perpetuae.)io

1 CCXXV. « XXVIII.
2 L mint szenttamási prépostot. ' CCXXXVIII.
3 CCCLXXXVIII. 8 CXLV.
* CLVI. 9 CXLIV.
s Suppi. 1. p. II. 77. 150. 1" CCXX.
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A somogymegyei Berény községben ker. szent Jánosról nev,

plébánia-templom állott, i

Az Al-Keszi szent György- és a Fel-Keszi Mária-plebánia-

templomokat egyik kérvény Márkfia Ádám plébánosnak nevével

kapcsolatosan említi.

2

A somogymegyei nezdai (Nézd) Mária-plebániatemplomnak

V. Orbán pápa engedélyezett 1363. április 23-án búcsúkat, a

búcsúkért a király folyamodott.

^

A b. Szzrl nev. visegrádi plébániatemplomban az országos

pestis járvány idején az Oltáriszentség tiszteletére egy külön

oltár épült. Ezt az oltárt 1360. április 20-án VI. Ince pápa, Erzsé-

bet királyné kérésére, 1 évi és 40 napi búcsúval ruházta föl.*

II. Püspökök:

Johannes Pauli Gara degenere Dorozsma 1346—1357. — Suppl*

II-IV., XXI-II., LVIII.

Ladislaus Nicolai (Gilétfy) 1358-1372. - Suppl. CXXX.
CXXXVIII-IX., CLIV-CLXV.

Benedictus Georgii Heem (Himfi) 1379-1387. - Suppl.

CCXIV., CCLXVI., CCCLII.

Garai Pálfia János püspök nevénél mindenekeltt az I. kö-

tetbe becsúszott azon hibát kell kijavítanom, hogy t ott a ((Gara»

nemzetségbl származtattam. «Gara)) nemzetség nincsen, a Do-

rozsma nemzetségbl való.

VI. Ince pápa kérvénykönyveiben az neve alatt beírt suppli-

catiok különböz javadalmak adományozására vonatkoznak.

Káplánja, Jakab veszprémi kanonok részére a hántai prépostsá-

got kérte, ^ unokaöccse, Alsáni Bálint részére pedig megersítést

kért az esztergomi olvasókanonoki stallumban.^

Garai Jánosnak 1357-ben bekövetkezett halála után a vesz-

prémi székeskáptalan Gilétfy László csázmai prépostot, Miklós

nádor fiát választotta meg püspökké és választását megersítés

végett azonnal az apostoli szék elé vitte. Mivel azonban a pápa a

veszprémi püspöki szék betöltését még Garai János életében magá-

nak tartotta fönn, László megersítése, illetve kinevezése nem
ment gyorsan,— akinevez bullák csak 1358.március26-ánkeltek.'^

1 CCCLXXVII. 2 CLXXXIII. ^ CCCLXXI. ^ ccLI. 5 n.

« IV. 7 CXXX.
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És mert kinevezése idején legfeljebb szerpap lehetett, püspöki

fölszentelése is elhúzódott. Egyik, március lO-röU keltezett suppli-

catio tévesen azt mondja, hogy már márciusban fölszentelt püspök

volt, ezzel szemben a király április S-án^ Lászlónak püspöki föl-

szentelése után megüresed javadalmaknak új betöltésére tett

elterjesztéseket. Ezt bizonyítják különben saját és augusztus 6-ról

keltezett kérvényei is,^ amelyekben magát még választott püspök-

nek címezi. Supplicatioink folyamán azt tapasztaljuk, hogy a

püspökök címe mindaddig, míg püspökké föl nem szenteltettek —
akár választás, akár kinevezés folytán lettek püspökök —
electus ; ha a pápai megersítést megkapták : electus et cotifirma-

tus ; — végül a fölszentelés után már egyszeren: episcopus

(pl.) Vesprimiensis.

Gilétfy László kineveztetésekor 36 éves volt,* tehát fiatalon,

50 éves korában halt meg.

Pályájáról püspökké történt kinevezéséig rendelkezésünkre

álló adatokat az L kötetben (pag. 325.) közöltem le.

VL Incéhez intézett kérvényeiben mindenekeltt székes-

egyházának búcsút, önmagának pedig fölhatalmazást kért, hogy

szabadon választhasson gyóntatót és hogy székeskáptalaná-

ban két méltóságot saját belátása szerint tölthessen be. Balázs

budai fesperest, aki megválasztatását elsegítette és Péter budai

éneklkanonokot, aki a választás megersítéséért kétszer ment
el Avignonba, külön kitüntetésre ajánlotta a pápának.^ Hét

kérvényben környezetébl és baráti körébl való egyházi szemé-

lyeketterjesztett fölkinevezésre különböz egyházi javadalmakra.^

Ezek közül Garai Istvánfia Domonkos, Liszkói Balázs és Tolna-

vári Mihály — valószínleg rokonságából valók voltak.

Halála után Veszprém ismét László nev püspököt kapott

(1372—1377.), kirl supplicatióinkban mint kalocsai prépostról

olvasunk. ^ Öt Péter gyri püspök követte. Péter egy év muIva
meghalt.

1379-tl Himfi Györgyfia Benedek volt a veszprémi püspök.

1359. május 18-án ^ Himfi Benedek pilisi fispán rok na,

Györgyfia Benedek, fölszentelt pap, veszprémi kanonok nevében

rezervációt kért a veszprémi egyházmegyében méltósággal vagy

1 CXXX. 5 CLVII-VIII.
2 CXXXVIII. 6 CLIX-CLXV.
3 CLIV-CLXV. ' L. ott.

" Suppl. I. p. II. 10. 14. 8 CCXIV.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. 14
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hivatallal kapcsolt nagyobb egyházi javadalomra. A következ

évben, július 29-én már szepesi prépost volt.^ Ezúttal a király

terjesztette föl kinevezésre és vonatkozó kérvényében Benedeket

káplánjának nevezi, aki akkor a páduai egyetemen a jogot hall-

gatta. Több adatot supplicatioinkban nem találunk róla.

III. A káptalanok.

1. A veszprémi székeskáptalan.

a) Nagyprépostok :

Johannes f 1350 körül.

Az I. kötetben tévesen a Mindenszentekrl nev. Veszprém-

vári prépostok között soroltam föl. 1353. augusztus 22-én kelt

kérvényében olvassuk nevét.

^

Petrus Ladislai 1353-1360.

Garai János nevezte ki, Nagy Lajos király kérésére pedig,

1353. augusztus 22-én ^ VI. Ince pápa is jóváhagyta ezt a kine-

vezést. A vonatkozó kérvény szerint esztergomi kanonok volt,

errl a stallumról a pápai megersítéssel gyidejüleg lemondott.

1360-ban, Thatamerius halála után székesfehérvári préposttá

választatott, a választást március 24. és 28-án hagyta jóvá a pápa.

Johannes Martini 1360-tól.

A királyi kápolna aligazgatója, 1359. június 25-én ki prépost,*

1360. május 20-tól veszprémi székesegyházi prépost.

b) rkanonokok

:

Stephanus 1320-1353.

Okmányaink^ 1320. és 1353. idközben említik. Amibl még

nem lehet föltétlen bizonyossággal arra következtetni, hogy e

33 év alatt esetleg nem két egymást követ és István nev r-
kanonokról van szó. Azonban egy és ugyanaz a személy is lehet,

mert a XIV. században nem szokatlan, hogy egyházi méltósá-

gokat és hivatalokat 18—20 éves fiatal klerikusok töltöttek be.

Supplicatioink csak egyszer,^ jóval halála után, utódjának meg-

ersítése alkalmából említik.

1 CCLXVI., CCCLIl. 2 XXII. 3 XXII. ^ CCCXXXIX.
6 CLXVII. 3. jegyzet. « CLXVII.
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Michael Cynke 1363-tól,

Mint az I. kötélben (pag. 247.) leközölt adatokból tudjuk,

már 1345-ben reze rváltat ott részére egy kanonoki stallum és

1352-ben már mint beiktatott javadalmas kanonokról olvasunk

róla. 1352 eltt lett fehérvári fesperes is. Istvánnak 1353-ban

bekövetkezett halála után Garai János püspök kinevezte rka-

nonokká és akkor lemondott fesperesi hivataláról. Ehhez 1358.

szeptember 2-án utólagosan pápai megersítést kért és kapott.

^

Ezeken kívül pozsonyi kanonok volt.

\c) Fesperességek és fesperesek:

Veszprém, Buda, Fehérvár, Somogy, — Ili., XXII., CLVII.,

CLXVIIL, CCL., CCCXXXIV., CCCXXXVI.
Veszprémi fesperesek : a Mindenszentekrl nev. vesz-

prém-vári prépostok

:

Petrus filius Deseu de genere Dorozsma 1 352-tl.

^

Budai fesperes :

Blasius Johannis de Collan 1351-tl. ^

Csak egy kérvényben olvassuk nevét : Gilétfy László, hogy

püspökké történt megválasztatásának elmozdításáért megjutal-

mazza, 1358. augusztus 6-án* pécsi kanonokságra terjesztette föl.

Fehérvári fesperesek

:

Michael Cynke 1 353-ig.

^

Johannes dictus Tonsus 1353-tól.

1352. január 31-én a somogyi fesperességet kérte, ^ és kér-

vényében azt állította, hogy Jánosfia Miklós szimonia útján jutott

e hivatallal kapcsolt javadalomhoz. A pápa Fiat-tal jelölte a kér-

vényt. Röviddel u.óbb a fehérvári fesperesség is megüresed-

vén, Garai János püspök a maga hatáskörében inkább erre a

javadalomra nevezte ki t. Veszprémi kanonok volt.'

1 U. 0. 5 L. mint rkanonokot.
* L. mint veszprém-vári prépostot. * Suppl. I. p. II. 233. 488.

' Suppl. I. p. I. pag. 244. ' CLXVIII.
* CLVII.

14*
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Somogyi fesperesek

:

Nicolaus Johannis 1352.1

Johannes dictus Tonsus 1352.^

Bullás.

d) Kanonokok :

Stephanus \320-\353.^

Petrus Stephani 1344401.4

Johannes f 1350 körül.

^

Jacobus Criiis 1352.^

Valentinus Johannis Báni de genere Szentemágocs 1 353.

"

Petrus Ladislai 1353.^

Michael Cynke 1353.9

Georgius Nicolai 1353.

1353. december 9-én ^^ Erzsébet királyné, 1354. január IS-án^i

Durazzói Róbert folyamodtak érdekében. Ez utóbbi kérvény sze-

rint veszprémi és szerémi kanonok (itt fesperes) volt. A vesz-

prémi egyházmegyében méltóság vagy egyházi hivatal megüre-

sedésére várt.

Ladislaus filíus Beké 1355.1^

Benedidus Georgii Heem (Himfi) 1359-1379.

Fölszentelt pap és veszprémi kanonok volt. 1359. május
18-áni^ Himfi Benedek pilisi fispán, kanonoki stalluma mellé

káptalani méltóságot vagy egyházmegyei hivatalt is rezerválta-

tott részére. A következ évben, Július 29-éni* szepesi prépost

lett és akkor lemondott fenti rezerváció által szerzett jogáról,

^ 2 L. Johannes d. Tonsus fehérvári fesp. és CLXVIII. 1. jegyz.

^ L. mint örkanonokot.
4 XXXIII. - Suppl. I. p. I. pag. 244.

^ L. mint nagyprépostot.

^ L. mint hántai prépostot.

' L. mint esztergomi oivasókanonokot.

8 L. mint nagyprépostot.

^ L. mint örkanonokot. ^'- L. a gyri kanonokok közt.

10 XXXV. 13 CCXIV.
11 XXXVII. 1* CCLXVI.
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de kanonoki stallumát továbbra is megtartotta. 1379-ben vesz-

prémi püspök.

Stehanus Chemlei 1359.1

Stephanus Dominici 1359.

Kinevezésének kelte : 1359. május 18.^ Az esztergomi egy-

házmegyébl származott.

Jofiannes Martini 1360.^

Mathias Petri 1363.*

Nicolaus Michaeíis de Álba 1366.^

2. Mindenszentekrl nev. veszprém-vári prépífet

:

Petrus Deseu Gara de genere Dorozsma 1351-tl.

Nagybátyja, Garai János püspök nevezte ki 1351-ben. Addig

rsi prépost volt.^ A püspöki kinevezést VI. Kelemen pápa 1352.

február 11-én, '^ VI. Ince pápa pedig 1353. március 3-án, ^ majd

ismét 1358. szeptember 2-ári^ is, mergösíteíle. Mint veszprém-

vári prépost veszprémi fesperes is volt. Az I. kötetben a székes-

egyházi és a veszprémvári prépostokat összetévesztettem. János

székeskáptalani prépost volt és nem Dezsfia Péter, hanem

Lúszlófia Péter lett 1360-ban székesfehérvári prépost.

3. A szz Máriáról nev. fehérvári káptalan.

a) Prépostok:

Thatamerius 1331-1360.

Csak halála után, illetve az új prépost kinevezésével kapcso-

latosan említik supplicatioink.i^

^ L. a gyri egyházmegyében.
2 CCXVII.
3 L. mint nagyprépostot.

* L. mint pozsegai énekli<anonokot.

5 L. mint nyitrai kanonokot.
6 CLXVI.
7 Suppl. I. p. II. 235. 492.

« III.

9 CLXVI., CCCXXXV.
10 CCL., CCLXIII., CCCXLVllI.
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Petrus Ladislai 1360-1370.1

Az ö prépostságához kellemetlen emlék fzdik : a fehérvári

káptalan prépostjával együtt önkényesen egy idegen püspök jog-

hatósága alá helyezkedett. 1365. november 22-én2 Gilétfy László

püspök a következ panaszt terjesztette avignoni pi-okurátora

által a pápa elé : A fehérvári káptalan kiváltságait szándékosan

félremagyarázván, illetékes föpásztorától elszakadt ; egyes tem-

plomokat és kápolnákat kiváltságosoknak nyilvánítván, azoktól a

tizedfizetéseket megtagadja. St önkényesen egy egyházmegye

nélküli szerzetes-püspököt ismert el fpásztorának, aki Fehérvá-

ron székel és mindenben úgy intézkedik, mintha ö volna az illeté-

kes megyés püspök ; az összes püspöki ténykedéseket is végzi,

papokat, templomokat, olajokat szentel. A káptalan eljárása

nemcsak a püspök tekintélyét és joghatóságát sérti, de a fegyelmet

is meg fogja bontani az egész egyházmegyében, ha a jogos bünte-

tés késik. A pápa a prépost és a káptalan ellen elrendelte a vizs-

gálatot.

b) Kanonokok:

Nicolaus Simonis (Salamonis) de genere Balogh 1344.'

Andreas Petri 1344.

Kinevezése 1344. október 9-én kelt,* stallumában Chama

bácsi prépostnak utóda. 1357. május 18-án^egy erdélyi kanonoki

stallumért folyamodott, melyet szintén Chama prépost birt. Ez

a javadalom tehát vagy éveken át betöltetlen maradt, vagy ha

Chama halála után betöltetett. Péterfia András fenti kérvénnyel

csak az általános rezervációk esetleges kellemetlenségeit akarta

kikerülni. Két plebániajavadalommal is bírt, ezek : Gipsa =Dipse

falú és Varesium = Szászvárosa

Michael Jacobi de Bors 1355."'

Johannes Nicolai 1355.^

^ L. mint veszprémi prépostot.

2 CCCXCII.
3 Suppl. 1. p. I. pag. 250.,— tovább 1. mint ózdi fesperest az erdélyi

egyházmegyében.
* Suppl. I. p. II. 86. 165. ' L. mint barsi fesperest.

5 XCIII. 8 L. mint kükülli fesperest.

6 Suppl. 1. p. I. pag. 297.
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Brictius Lucae de Chech 1357.^

Johannes Petri 1358.

Kerekegyházi Laczkfy Miklós rokona, veszprémi klerikus,

kinevezése 1358. február 20-ár kelt.^

Blasius Aegidii de Liszko 1358.

Gilétfy László püspök rokonságából való. Kinevezése 1358.

augusztus 6-án kelt.^

Petrus Pauli de Cenadino 1359.

Himfi Benedek pilisi fispán pártfogoltja, kinevezése 1359.

május 18-án* kelt. Már elbb is volt egy javadalma a fehérvári

egyházban.

Antonius natus Gehan 1360.

Kinevezésének kelte: 1360. szeptember 1.^

Nicolaus de Brassó 1 366-ig.

^

Emericus Gregorii de Wyczna 1366-tól.

Már régebben pozsegai kanonok, fehérvári stallumában

Brassói Miklós knini püspöknek utóda, kinevezése 1366. április

7-én kelt.'^ A vonatkozó kérvény szerint fehérvári kanonoki

javadalma évi 150 arany forintot, mostani pénzértékben tehát

1295 koronát jövedelmezett.

Petrus Georgii 1 366.

Veszprémegyházmegyei fölszentelt pap, Frankói István

nyitrai püspök káplánja, avignoni követségében kísérje. 1366.

július 6-án ^ rezervációt kapott az esztergomi egyházmegye terü-

letén nagyobb javadalomra ; a vonatkozó kérvény szerint egy

fehérvári kanonoki stallumért pörben állott az aspotoli széknél.

Martinus Simonis 1366.

Szintén a nyitrai püspök káplánja, erdélyegyházmegyei föl-

szentelt pap és már régebben a szent Miklósról nev. fehérvári

1 L. mint pécsi kanonokot. ^ CCLXXXIV.
2 CXVII. 6 L mint knini püspököt.

3 CLXIII. ' CCCXCVI.
* CCXVIII. 8 CDXXIX.
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káptalan javadalmas tagja. 1366. július 6-án, ^ a püspök elter-

jesztésére, a b. Szzrl nev. fehérvári káptalanban biztosítta-

tott részére egy stallum, ennek ellenében lemondott a másik káp-

talanban bírt javadalomról. A vonatkozó kérvényben a kano-

noki javadalom évi jövedelme 3 ezüst márkára van becsülve

(135 korona 60 fillér), ami aránytalan ahhoz a jövedelemhez

képest, mit pl. Wycznai Imre (1, följebb) stalluma jövedelme-

zett. A bevallás talán a szent Miklósról nev. káptalan szegényebb

javadalmazású stallumaira vonatkozhatik.

4. A szent Miklósról nevezett fehérvári káptalan.

Kanonok:

Martinas Simonis 1366.^

5. Budai prépostok és kanonokok.

a) Prépostok:

Stephanus Laurentii de Csorna (Kanizsai) degenere Osl 1345— 1 356.

Mint a már leközölt adatokból ismeretes (I. k. pag. 252.),

1343 eltt bácsi olvasókanonok volt és ezt a stallumot 1345 után,

mint budai prépost is megtartotta. Csak 1353-ban mondott le

róla.^ 1356-ban zágrábi püspök lett.'*

Stephanus Oliverii de genere Rútot 1357-tl.

Nagy Lajos király 1357. május 25-én Kanizsai István pré-

postnak püspökké leend fölszentelése után megüresed budai

préposti méltóságra Rátot nb. Olivérfia István udvari káplánt,

esztergomi rkanonokot ajánlotta kinevezésre,^ aki e kinevezés-

sel kapcsolatosan lemondott esztergomi stallumáról.^ Suppli-

catioink nem nyújtanak több rá vonatkozó adatot.

b) Éneklkanonok

:

Petrus magnus filius Bene 1358.'

c) Kanonokok:

Stephanus Laurentii de Csorna de g. Osl 1345—1356.^

1 CDXXX.
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Johannes Martini de Olaszy 1346.^

Laclislaus filius Beké 1355.'^

Stepfianus Oliverii de g. Ratot 1357. ^

Petrus 1358.''

Albertus (Ladislaus) 1361.^

Petrus Karaszin 1363.

A somogymegyei Berény község ker. szent Jánosról nev.

templomának plébánosa volt. 1363. július 2-án arról tett az apos-

toli széknek jelentést, hogy egy paptársával Segesdrl saját falu-

jába igyekezvén, rablók kezébe került, akik mindenébl kifosztot-

ták és jobb kezének két ujját is levágták. Lelkészi teendk ellá-

tására ilykép alkalmatlan lett, plébániájáról tehát lemondott és

megélhetésének biztosítására egy budai kanonoki javadalmat

kért és kapott.^
Nicolaus de Brassó 1366-ig. '^

Matthaeus Simonis 1366-tól.

Zágrábegyházmegyei fölszentelt pap, a zágrábi székesegyház

szent Lrinc oltárának igazgatója, 1366. július 6-tól ^ zágrábi,

augusztus U-töI^ budai kanonok volt. Ez utóbbi stallumban

Brassói Miklós knini püspöknek ut óda. A vonatkozó kérvény szerint

budai stalluma évi 100 frtot, tehát 1130 koronát jövedelmezett.

5. Dömösi éneklkanonok

:

Petrus de Montilio 1 353-ig. ^^

7. Hántai prépostok:

Blasius Cosmae de Eng 1352 ig.

1352. január 13-án pozsonyi prépost lett.^^

Jacobus dictus Crius (Posa) 1352—1355.

Balázs utóda. ^2 1353 március 3-áni3 VI. Ince pápa is meger-
sítette méltóságában. 1354 végén vagy 1355 elején halt meg.

1 Esztergomi kanonok, 1. ott. ^ CDXXXV.
2 L. mint gyri kanonokot. » CDXXXV.
^ L. mint prépostot. ^^ L. mint pozsegai prépostot.

* L. mint éneklökanonokot. 11 II. - Suppl. I. p. II. 228. 476.

5 L. mint kalocsai prépostot. 12 Suppl. 1. p. II. 232. 485.

« CCCLXXVII. 13 II.

' Knini (Tinnin) püspök, 1. ott.
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Johannes Henrid didus Ehrenreich deZnaim (Znoyma) 1355— 1356.

Olmücegyházmegyei fölszentelt pap, királyi káplán, kineve-

zett pozonyi kanonok és ugyanott a szent Lrincrl nev. egyház

plébánosa. Nagy Lajos király kívánságára Jakab halála után

t nevezte ki Garai János püspök hántai préposttá, plébániájá-

ról akkor lemondott. 1355. június 30-ánia pápa is megersítette

a prépostságban, melyrl azonban következ év április 6-án a

bosnya olvasókanonoki stallum ellenében lemondott.^

Nicolaus Nicolai de Zsegra 1356-tól.

Az 1350—4. évi pápai tizedjegyzék szerint Jakabbal egy-

idejleg is lefizette az illetéket, valószín tehát, hogy 1352-ben

is kineveztetett. Jogát föntartotta, de csak Znaimi János le-

mondása után tudta azt érvényesíteni. sem akart soká a gyönge

javadalmazású prépostságban megmaradni. Már 1358-ban vala-

mely más préposti javadalomra kért és kapott rezervációt, A vo-

natkozó kérvény szerint a veszprémi egyházmegye néhány pré-

postságát szabad választással a káptalan töltötte be, a meger-
sítés joga pedig az esztergomi érseket illette. A pápai rezervációk

ezeket a jogokat is megszüntették. 1360-ban a szent Mihályról

nevezett prépostsági templomnak kért búcsút, egyúttal egyik

rokona érdekében is folyamodott.^

8, rsi prépostok :

Peírus Deseu de genere Dorozsma 1352-ig.'*

Clemens Ladislai 1352-tl.

Garai János káplánja és a veszprémvári Mindenszentekrl

nevezett káptalannak javadalmas kanonokja. Püspöki kinevezés

útján lett rsi prépost, VI. Kelemen 1352. február 11-én, ^ VI. Ince

pedig 1353. március 3-án,® majd 1358. szeptember 2-án '^ is jóvá-

hagyta a kinevezést. 1358-ban már a veszprémi székeskáptalan-

nak is tagja.

1 LVIII.
2 Mon. Vespr. 11. 164. 190.

3 CCLIX-LXI.
* L. mint veszprém-vári prépostot.

5 Suppl. I. p. II. 235. 492. « m 7 CLXVI.
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IV. Plébánosok:

Petrus Bartholomaei de Lábod (Lábat) 1353.

A veszprémi püspök adományozási körzetében valamely

egyházi javadalom biztosítására személyesen ment el Avignonba.

Kinevez bullája 1353. május 8-án kelt.^

Adam Marci 1358.

Al- és Fel-Kesz (Budakesz) plébániáját bírta. Emellett gyri,

kalocsai és váci kanonok volt.^

Petrus Karaszin 1363-ig.

A somogymegyei Berény ker. szent Jánosról nevezett egy-

házának plébánosa. 3

V. A veszprémi egyházmegyébl származott klerikusok:

Blasius Cosmae 1352.

Pozsonyi prépost.*

Brictius Lucae de Cfiech 1353.

Laczkfy Dénes kalocsai érsek mellé került udvari káplán-

nak. Pécsi és székesfehérvári kanonok.^

Jacobus Andreáé 1359.

Erdélyi kanonok.^

Johannes Jacobi de Menései 1359.

Esztergomi kanonok. '^

Emericus Stephani 1359.

Pécsi kanonok.^
VI. Plébániák:

Budán a b. sz. Máriáról nev. plébánia. Egyik oltárának szent

István király volt a védszentje.^

1 VIII. « ccx.
2 CLXXXIII. ' ccxxxix.
3 L. mint budai kanonokot. « CCXLI., CCCLXXXIV.
* L. ott. » CCXXXVIII.
5 XX.
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Berény, somogymegyei plébánia. Temploma ker. szent

Jánosról neveztetett. ^

Al-Kesz és Fel-Kesz (ma : Budakesz), elbbi szent György-

rl, utóbbi a b. Szzrl nev. templommal.

^

Nezda, somogymegyei község, a b. Szz tiszteletére épült

templommal, melyet V. Orbán pápa 1363-ban búcsúkkal ruházott

föl.
3

Visegrád, plébániatemploma szz Máriáról neveztetett. Az

Oltáriszentség tiszteletére épült fogadalmi oltára 1360-ban búcsú-

kat kapott.*
VII. Helységek;

L. a templomoknál és a plébániáknál, ezeken kívül :

Ménesei — Monichhel, Nagy-Vásonytól délre.

^

Segesd — Somogym., plébánia.®

1 CCCLXXVII. - CLXXXIIÍ. 3 CCCLXXI. ^ CCLI.

5 CCXXXIX. 6 CCCLXXVII.
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A KALOCSA-BÁCSI ÉRSEKI TARTOMÁNY.

Kalocsa-bácsi egyházmegye.

A kérvények folyamán elforduló suffraganeus egyházmegyék

Csanádi egyházmegye

Erdélyi egyházmegye

VÁRADI egyházmegye

ZÁGRÁBI egyházmegye

Boszniai egyházmegye

nándorfehérvári egyházmegye
szerémi egyházmegye

A spalatoi érseki tartományhoz tartozott:

TiNNINI (KnIN) EGYHÁZMEGYE.





Kalocsa-bácsi egyházmegye.

I. A székesegyház.

1357. július 26-án Frankói Miklós érsek újabb búcsúkat esz-

közölt ki székesegyházának. A vonatkozó kérvény szerint a

templom alaktalan, a hely pedig, melyen állt, egészségtelen,

mocsaras volt.^ Emiatt a hivek elkerülték a templomot. Az ájta-

tosság növelésére tehát azért folyamodott az érsek, hogy 4, eset-

leg 5 évi búcsút nyerhessenek, kik a szokásos föltételek mellett a

székesegyházat a jövben látogatni fogják, VI. Ince pápa azon-

ban csak 1 évi és 40 napi búcsút engedélyezett.

^

1358. április 8-án Nagy Lajos király hasonló kéréssel fordult

a pápához, és szintén 1 évi és 40 napi búcsút eszközölt ki.^ A vo-

natkozó folyamodvány szerint a templomot a magyar királyok

építették, védszentje szent Pál apostol volt és idvel érseki székes-

egyház lett. Tehát nem a kalocsai, hanem a bácsi székesegyházról

van szó.

II. Érsekek:

Fr. Dionysius de Laczk de genere Hermán 1350—1355. — Suppl.

XVII-XX., LXXIl.

Nicolaus de Franko 1356-1358. - Suppl. LXXII., XCIV.,

XCVII-CVI.
Thomas Pancratii de Telegd de genere Csanád 1358-tól. — Suppl.

CDXXIV.
Laczkfy Dénes érsek neve alatt összesen 4 kérvény maradt

ránk. Ezekben különböz javadalmakat kért részint udvari

papjai, részint más egyházi személyek számára.

Frankói Miklós, elbb zágrábi püspök, 1356. augusztus 4-tl

volt kalocsai érsek. Mint már Frankói István nyitrai püspökre

(1367-ben szintén kalocsai érsek) vonatkozó adatok összefoglalásá-

nál is megjegyeztem, a két egyházf immár kétségtelen közeli

rokonsága és a többi róluk szóló eddig felkutatott adatok után,

minden más találgatással szemben, az igazsághoz legközelebb

járunk, ha Miklós érseket is Frankoi-nak nevezzük.*

1 L. László érsek hasonló panaszát Suppl. I. p. II. 82. 159.

2 C. 3 CXLII. 4 V. ö. 190. oldal.
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1357. július 26-án a következ kérését terjesztette az apostoli

szék elé : Mint az ország kancellárja nem tartózkodhatik szék-

helyén és a fpapi ténykedéseket sem végezheti ott, mert állandóan

a királyi udvarhoz van kötve. Úgy a királyi pár, mint saját buzgó-

ságától indíttatva tehát, azért a kiváltságért folyamodik, hogy

a királyi pár kíséretében, az ország bármely részében, a palliumot

használhassa, papokat és szent olajokat szentelhessen és pedig

a tiltott idkre és helyekre való tekintet nélkül. Mindezekre —
kivéve a palliumot — mint zágrábi püspököt is már VI. Kelemen

pápa is fölhatalmazta. Ezúttal azonban VI. Ince csak a kalocsai

érseki tartomány területére adta meg a kért kiváltságokat.

^

Ugyanakkor a kalocsai érsekség régi sérelmes birtokcseréjé-

ben is újabb, hathatósabb orvoslásért folyamodott. Ez a sérel-

mes birtokcsere 1334. június 24-én történt meg a minorita rendi

László érsek és Széchényi László erdélyi vajda között. A kalocsai

érsek akkor a következ érseki helységeket engedte át Széchényi

Tamásnak : Rimaszombat, Rimabánya, Törék, Szkálnok, Urréve,

Kraszko, Szkork, a két Pokorágy, Tarnocz, Cserencsény, Rima-

brezó és Tiszolcz, ezek ellenében a következ bácsmegyei hely-

ségek csatoltattak az érsekséghez : Gerecz, Tótfalu, Csalános, a

két Lugas, Botorfalva, Szurdok, Gyümölcsény, Venécze, Újfalu,

Lázárfalva, Tamanya, Szcsi, és Szerem megyében : Mortovcz és

Gerecz.

2

A birtokcserét mindkét fél érdekeltsége tette látszólag indo-

kolttá : a hontmegyei birtokok távol estek Kalocsától, viszont

Széchényi Tamás épen Rimaszombat környékén volt érdekelve.

Hogy mit veszített ezzel a cserével az érsekség, csak késbb tnt

ki : a termékeny hontmegyei birtokok (és Rimaszombat !) ellené-

ben mocsaras, nagyrészt mveletlen és haszontalan birtokokat

kapott.

A pápák minden panaszra elrendelték ugyan a vizsgálatot,

de a hatalmas és számító Tamás vajda kezébl már mit sem

lehetett kicsikarni, különben az odiózus birtokcsere is minden

forma szerint és királyi jóváhagyás és megersítés mellett történt.

Még székesegyházának eszközölt ki búcsút, ^ melyrl föntebb

szóltam.

Szintén fenti kelettel böjti felmentésért is folyamodott.

Általános szokás — úgymond —, hogy Magyarországon böjti napo-

1 IC. - Anjoukon okmt. III. 79-82. 66. ^ C.
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kon az emberek sem tejes étellel, sem tojással nem élnek ; vi-

szont az ö gyönge testalkatával és rossz emésztésével a halétele-

ket nem bírja meg. Arra kért tehát fölmentést, hogy tojásokat és

tejes ételeket ehessen. A pápa az orvosok rendeletére bízta a föl-

mentést. ^

Végül még szentföldi zarándoklásra kapott fölhatalmazást.

^

Rokonságából két unokaöccsét, Lévai Miklósfia Mihály ka-

marásai fesperest^ és Lévai Lkösfia Tamást* említi meg.

Káplánjai : András (Fortis) dubiczai fesperes, esztergomi

custos,^ és Miklósfia János szerdahelyi plébános.^

Kamarása: Pálfia György gyri kanonok. "^

A supplicatiókból látjuk, hogy állandóan a királyi pár olda-

lán élt. 1358-ban esztergomi érsek lett. Életének ez idszakából

azonban csak két supplicatióját bírjuk ; az egyikben unokaöccse,

Lévai Lkösfia Tamás érdekében folyamodott, ez a kérvény

azonban csonka maradt ; a másikban fölhatalmazást kért, hogy

irregularitás alól föloldozhasson. ^

Utóda 1358. augusztus 25-i kinevezési kelettel : Csanád nb.

Telegdi Pongrácfia Tamás csanádi püspök.

Csak egy kérvénye maradt ránk : 1366. július 6-án jogvéd-

kért folyamodott.^

III. A káptalanok.

1. Kalocsai székeskáptalan.

a) Nagyprépostok :

Johannes Dominici de Surdis de Placencia 1351 — 1361.^®

Ladislaus (Albertus?) 1361-1367.

Piacenzai János 1361. február 4-én a kalocsai préposti stal-

lumból az egri káptalan élére ment át. Ugyanazon kelettel kinevezte

VI. Ince az új kalocsai prépostot is és pedig Albert királyi udvari

orvos és káplán, váci lector, váci és budai javadalmas kanonok

személyében. 1^ Azonban amikor 1366. június 19-én Nagy Lajos

király többek nevében a szokott gyóntatói kegyelemért folyamo-

dott, a folyamodványban László kalocsai prépostnak, Nagy Lajos

király udvari orvosának nevét olvassuk. Elégséges adat áll rendel-

kezésünkre annak kétségtelen megállapítására, hogy az a László,

1 CVI. 2 cii 3 LXXII. * CCLIII. 5 XCVII., CIII.

« XCVIII. 7 CIV. 8 CCLIV. 9 CDXXIV. i" L. mint váci

püspököt. 11 CCLXXXIX., CCCLIX.

Bossányi, Regesta Supplicationum H. 15
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aki 1367-ben nyitrai, 1372-ben veszprémi és 1377-ben váradi

püspök lett, a király udvari orvosa és kalocsai prépost volt. Viszont

nagyon valószinütlen az, hogy a királynak egy Albert és egy

László nev orvosa lett volna, akik 1361—1366 idközben egymás

után kalocsai prépostok is lettek volna. Nagyon valószín tehát,

hogy a vonatkozó kérvényben említett váci lectornak, kineve-

zett kalocsai prépostnak, királyi káplánnak és udvari orvosnak

neve nem Albert, hanem László és hogy a hibát a kérvény máso-

lója követte el.

b) Olvasókanonok:

Thomas Darabos (Dorvos) 1352-tl.

Kinevezése 1352. június 4-én kelt,i titeli lector, csanádi

kanonok és erdödi plébános.^

c) Éneklkanonok:

Petrus de Monasterio 1361 eltt is.
^

d) Kanonokok:

Johannes Dominici de Surdis de Placencia 1351 — 1361.*

Thomas Darabos 1352.^

Albertus Ulrici 1353 eltt is.^

Adam Marci 1358 eltt is.'^

Gallus Valentini 1359 eltt is.^

Jacobus Bartholomaei de Szalánkemén 1360.

Kinevezése 1360. szeptember 1-én kelt. Erzsébet anya-

királyné pártfogolta és kérvényében kedvelt klerikusának ne-

vezi öt.^

1 Suppl. I. p. II. 219. 453.

2 CCXLIII.
3 L. mint szabolcsi föesperest az egri egyházmegyében.

^ L. mint váci püspököt.

^ Olvasókanonok.

^ Bácsi lector, 1. ott.

' L. mint gyri kanonokot.

8 Ki prépost, I. ott.

9 CCLXXXI.
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Franciscus de Chip 1360.

Fr. Rogerius de Pinis, a jeruzsálemi János lovagrend nagy-

mestere ajánlotta, mint káplánját, kinevezésre, 1360. október

12-én.i

Petrus de Monasterio 1361.^

e) Plébánia.

Szalánkemén, Szerem m., plébánosa Bekefia László budai,

gyri és veszprémi kanonok.^

2. Bácsi káptalan.

a) Prépost:

Chama 1341-ig.

Egyik 1357-ben kelt kérvény az I. kötetben közölt adatokat

azzal egészíti ki, hogy erdélyi javadalmas kanonok is volt.*

b) Olvasókanonokok

:

Stephanus Lamentii de Csorna (Kanizsai) de genere Osl 1353-ig.^

Albertus Ulrici 1353-tól.

Laczkfy Dénes érsek káplánja, kalocsai kanonok, 1353-tól

bácsi olvasókanonok.^

c) Kanonokok

:

Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow 1353-ig.'

Johannes Nicolai 1354 eltt is.^

Andreas Fortis 1357 eltt is.^

Benedictus Nicolai de Gnojnicza 1359.

Pécsegyházmegyei klerikus volt, kinevezése 1359. május

18-án kelt. 10

Conradus de Scupellenberch (Skultéti) 1360 eltt is.^^

1 CCLXXXVI. ' L. az esztergomi kanonokok között.

2 Éneklkanonok. ^ L. a pécsi kanonokok között.

^ CCLXXX. 8 L. mint esztergomi rkanonokot.
* XCIII. 10 CXCVII.
^ L. mint zágrábi püspököt. ^^ Nyitrai fesperes, 1. az esztergomi

* XV m. egyházmegyében.

15*
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3. Titeli kanonok:

Thomas Darabos 1359 eltt is.^

IV. A kalocsa-bácsi egyházmegyébl származott klerikusok :

Nicolaus Karachini 1357.

Ki kanonok, ugyanott plébános.^

Nicolaus Eliae de Szalánkemén 1359.

1359. május 18-án a titeli prépost adományozási körzetébe

es egyházi javadalomra kapott kinevez bullát.^

Michael de Bodrog 1360.

Pécsi kanonok.*

Csanádi egyházmegye.

I. Templomok:

1358. február 24-én^ Kerekegyházi Laczkfy Miklós 3 csanád-

egyházmegyei plébániatemplomnak kért búcsút, ezek :

Kerekegyház (Kerekighas), az aradi föesperesi kerületben^

temploma Mindenszentek tiszteletére épült.

Papi, Kéve vármegyében, plébániatemploma a b. Szzrl
neveztetett,

Széchény, szintén szz Máriáról nevezett plebániatemplomá-

avl, Arad megyében.

II. Püspökök:

Gregorius Georgii 1345-1350. - Suppl. CCXXXIII., CCXL,

Thomas Pancratii de Telegd de genere Csanád 1350—1358. — Suppl.

CCXXXIII.

Gregorius 1359-1360. - Suppl. CCXXXIII.

Dominicus Dominici dictus Bebek de Cselnek de genere Ákos 1360—

1367. - Suppl. CCXXXIII., CCLXV-LXVIII.

Telegdi Tamás püspököt VI. Ince pápa 1358. augusztus 25-én

a kalocsai érseki székbe helyezte át.

1 CCXLIII. 2 cxil. 3 CXCIII. « CCLXXV. ^CXXIIL
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Utóda Gergely váradi rkanonok lett.

Sem addigi pályafutásáról, sem családi származásáról köze-

lebbi adataink nincsenek. Csak annyit állapíthatunk meg, hogy
1342. vagy 1343-ban lett váradi rkanonok. Okmányaink szerint

ugyanis 1341-ben még Péter, 1343. május 3-án már Gergely töl-

tötte be ezt a tisztet.

i

Kropf Lajos a Századok XXXII. 497-ben összetéveszti

Györgyfia Gergely püspökkel, Bunyitay (A váradi püsp. tört.

II. 88.) is csak valószínnek tartja, hogy Gergely csanádi püspök
azonos lehet azzal a Gergellyel, aki 1343 óta váradi rkanonok
volt. Supplicatioink ezt kétségtelenné teszik.

Bizonyos, hogy nem volt jelentéktelen egyéniség. Mint vég-

zett egyházjogász^ és mint udvari káplán. Nagy Lajos bels
tanácsosai között foglalt helyet és fontos országos ügyek elinté-

zésénél is ott találjuk t. Pl. jelen volt és közremködött, amikor
Nagy Lajos a velenceiekkel békét kötött. Ezeken kívül a váradi

egyházmegye ügyeinek intézésébl is kivette részét.

Püspöki fölszentelése elhúzódott az 1359. év második felébe,

mert Nagy Lajos király június 2-án írt kérvényében a váradi r-
kanonoki stallum rezerválását kérvén, Gergelyrl azt mondja,

hogy még nem szenteltett püspökké. ^ VI. Ince pápa pedig csak

október 23-ról kelt bullával adta meg az engedélyt, hogy a fel-

szentel püspököket szabadon választhassa ki magának.*A követ-

kez év elején már meg is halt.

Bebek Domonkost szintén még VI. Ince pápa nevezte ki,

aki egyúttal 1360. július 28-án már az általa bírt és felszentelése

után megüresed egyházi javadalmak új betöltésérl is intézkedett.

Az I. kötetben tévesen Pelsó'czi-nek írtam, pedig az Ákos
nb. Bebekek csetneki ágából származott.

Egyházi pályáján 1349-tI kisérhetjük. Akkor már szent-

tamási prépost volt. Ezt a méltóságot valószínleg 1348 óta töl-

tötte be, mert okmányaink szerint^ 1347-ben még Jakab volt a

szenttamási prépost. Domonkos akkor már esztergomi és pécsi

kanonok is volt. Ügy látszik, hogy az esztergomi stallummal

kezdte egyházi pályáját, azután lett pécsi kanonok és szent-

1 Zichy cs. okmt. I. 604. 570. — Anjoukori okmt. IV. 322. 197.

2 Anjoukori okmt. IV. 293. 175.

3 CCXXXIII.
* Theiner II. 45, 81.

5 Anjoukori okmt. IV. 638. 397.
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tamási prépost, ^ 1349. március 22-én2 pedig ezek mellé még egy

egri kanonoki stallumot is kapott. Ez a kinevezése összefüggött

egri préposttá történt kinevezésével, melyet Bebek György he-

vesi fispán szorgalmazott, 3 de bár a kérvény Fiat-tal jelöltetett^

a kinevez bullával szerzett jogát mégsem tudta érvényesíteni.

Ehelyett 1 357. április 25-én szepesi prépost lett és innen emeltetett

3 év múlva a csanádi püspöki székbe, ahol 1374-ig maradt meg.

Akkor a váradi püspökségbe helyeztetett át, de még ugyanazon

év október 31-én meghalt.

III. A káptalanok.

1. Székeskáptalan.

a) Aradi fesperesek:

Johannes Henrid de Scherjjembergh 1352—1353.*

Johannes Pelvos 1353-tól.

Külföldi származású, De Judicis Vilmos bibornok, esztergomi

nagyprépost udvari káplánja és magyarországi megbízottja, bo_

roszlói és zágrábi kanonok. Aradi fesperes 1353. június 27-én lett.g

b) Kanonokok

:

Petrus Johannis de genere Hermanni 1358.^

Johannes Petrif 1359 eltt.

Halála után olvassuk nevét. A vonatkozó kérvény szerint,

mely 1359-ben kelt, az általa életében bírt stallum annyi ideig

volt üresedésben, hogy annak betöltési joga az apostoli székre

szállott.''

Thomas Darabos 1359.^

Ladislaus Andreáé 1366.

Saját eladása szerint egyszer, tanulatlan ember volt, akit

a király bemutatására az erdélyi püspök segesvári plébánossá

1 Suppl. I. p. II. 195. 397. - Anjoukori okmt. V. 384. 229.

2 Suppl. I. p. II. 204. 419.

» Suppl. I. p. II. 195. 397.

* L. mint Knini (Tinnin) püspököt.

5 XVI.
^ L. mint aradi örkanonokot.

' CCXLIII., CCCXLII.
* Titeli olvasókanonok, 1. ott.
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nevezett ki. Ezzel jog szerint az a kötelezettség járt, hogy záros

idn belül pappá szenteltesse magát. Mivel ö ezt nem tudta és csak

a kisebb rendeknél maradt, kinevezése után körülbelül egy évvel

pápai fölmentés útján akarta a hibát és mulasztásának követ-

kezményeit jóvátenni. Folyamodványa 1366. március 3-án kelt.i

Akkor már javadalmas csanádi kanonok is volt.

c) Egyszer javadalmas

:

Blasius Andreáé 1359.

1359. május 18-án a püspök adományozási körébe es egy-

házi javadalomra kapott kinevez bullát.^

2. Aradi káptalan.

a) rkanonok:

Petrus Johannis de genere Hermán 1 358.

Kerekegyházi Laczkfy Miklós 1358. február 20-án kelt kér-

vényében vérrokonának nevezi t. Nagyon valószin, hogy a

Hermán nemzetség felpestei Makray ágából származott. 1358

eltt lett rkanonok, fenti kelettel a csanádi székeskáptalanban

is egy javadalmas kanonoki stallum biztosíttatott részére.^

b) Kanonokok

:

Petrus Demetrii 1345.*

Petrus Johannis de genere Hermán 1 358.

Az rkanonoki javadalom mellett külön kanonoki stallum-

mal és javadalommal is bírt.^

IV. Helységek

:

Kerekegyház.^

Papi.'

Széchény.^

1 CCCXCIII.
- CXCII.
3 CXVI.
* Pankotai föesperes, — 1. az egri egyházmegyében és vö. Suppl. I. p.

I. pag. 285.

5 CXVI. «-8 CXXIII., 1. a templomoknál.
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Erdélyi egyházmegye.

I. Templomok:

A b. Szznek szentelt arnolfájai (? Arnahigh) templom
kegyurának, Kerekegyházi Laczkfy Miklósnak folyamodására

1358. február 24-én búcsút kapott. ^

A besztercei szent Miklósról nevezett plébániatemplomot

supplicatióink 1357-ben plébánosának, Brünni Jodacus vasvári

prépostnak és Vilmosfia Péternek, illetve Malechfia Miklósnak

nevével kapcsolatosan említik.^

A bonchidai plébániatemplomról szintén plébánosának (Kap-
lony nb.?). Simonfia János váradi kanonoknak elléptetésével

összefüggen olvasunk. ^

Déván szent Miklós tiszteletére épült templom állott. Plé-

bánosa 1378-ban Miklósfia János királyi káplán.

*

Gipsáról az I. kötetben azt írtam, hogy mint község elpusz-

tult és hogy helyét sem lehet megállapítani. Ez téves, mert Gipsa=
a mai Dipse falu. 1344 eltt már plébánia volt.^

Kereszténysziget (Insula Christianorum) a XIV. században

nem az erdélyi, hanem az esztergomi egyházmegyéhez tartozott.*

A segesvári plébániatemplomról plébánosának kérvényében

olvasunk. 1366.

'

A védszentjéröl nevezett szentmiklósi plébániatemplom

kegyurának. Kerekegyházi Laczkfy Miklósnak folyamodására,

1358. február 24-én egy évi és 100 napi búcsút kapott. ^

Ugyancsak Laczkfy Miklós folyamodására és hasonló búcsú-

ban részesült a kolozsmegyei szováti (Zoad) Mindenszentekrl

nev. plébániatemplom is.^

Torda, plébániatemplomának védszentje szent Miklós.

1358.^0

Varesium =Szászváros. így egészítend ki az I. kötetben. ^^

1 cxx.
- XCV., CXXIX., CXXXII.
3 CCXXVIII.
4 CDXXXVII-XL.
5 XCIII. — Suppl. I. p. I. pag. 297. és p. II. 86. 165.

6 XV. - Suppl. 1. p. 11. pag. 297.

' CCCXCIII.
8 CXX. 10 CXXIX., CL., CCCXXX.
» CXX. 11 Suppl. I. p. I. pag. 297. és p. II. 86. 165.
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II. Püspökök:

Andreas de genere Balogh 1318-1356. - Suppl. LI-II., LVII.

Dominicus Petri de Széch de genere Balogh 1357—1368. — Suppl.

LXXXI. sq., LXXXVI-XCI.

András püspöknek két kérvényét közöljük : 1354. december

24-én Tövisi Simon erdélyi klerikus részére egy váci kanonoki

javadalmat kért és ugyanakkor a kérvényben meg nem nevezett

néhány személynek a szokott gyóntatói kegyelmet eszközölte ki.^

Különben, mint már az I. kötetben leközöltekböl láttuk,^

összeköttetése az apostoli székkel laza maradt élete végéig. Egy-

házmegyéjében mindig önhatalmúlag intézkedett, akinevezéseknél

és javadalmak adományozásánál sem sokat tördött a rezervá-

ciókkal, még az excommunicatióval sem, mellyel a pápa sújtotta.

1356-ban halt meg.

Supplicatioink folyamán az is megállapítható, hogy a Balogh

nemzetségbl származott.

Utóda Balogh nb. Széchy Péterfia Domonkos, András püspök-

nek rokona. Születési évét a rendelkezésre álló adatok egybe-

vetésébl 1317-re tehetjük.

Az I. kötetben (pag. 291.) nem tudtam préposttá történt

kinevezésének évszámát pontosan megállapítani és 1335-töl so-

roztam t az erdélyi nagyprépostok közé. Most határozottan

megállapíthatom, hogy 1331-tl viselte ezt a méltóságot. Mert

1330. június 8-án még AÍ/A:/ós/,^ 1331. május 17-én már Domonkost*

említik okmányaink.

14 éves korában lett nagyprépost. Ez egy méltóságon és egy-

házi javadalmon kívül tudtunkkal csak még az egri káptalanban

bírt egy javadalmas kanonoki stallummal,^ László után külön-

ben az egri püspöknek általános helynöke is volt.^

András halála után a káptalan t választotta meg püspökké,

a pápai kinevezés 1357. február 27-én kelt. ''Péter ostiai-velletrii

1 LI-II.
2 Suppl. I. p. I. pag. 288-91.
3 Anjoukori okmt. II. 486. 420.

* Gr. Wass cs. czegei It. L. A. f. 1. n. 16.

5 CLIII.

« pl. Fejér IX. 2. 514.

' Reg. Av. Innoc. VI. t. 17. fol. 215.
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bibornok-püspök szentelte püspökké Avignonban. A fölszentelés

után azonban nem nagyon sietett egyházmegyéjébe, mert erre

a pápának, április 23-án, külön kellett t utasítania. ^ És még
május els felében már N?gy Lajos király udvarában találjuk.

Távozása eltt még több kérvényt írt rokonai és barátai

érdekében.

Unokaöccsét : Tövisi Simonfia Tamás, aki szenttamási pré-

post lett^ és ennek fivére Simon krasznai fesperes^ és Miklós

erdélyi kanonol:.*

Rokona: Széchy Dénes bán fia Péter, ózdi fesperes.^

Káplánja: Demeterfia Vince dobokai fesperes.^

Végül még székesegyházának eszközölt ki búcsút ' és a vég-

rendelkezési jogot is megszerezte magának.^

Supplicatioink azontúl nem említik. Fiatalon, 51 éves korá-

ban halt meg.

1368. június 28-án ^ már Demeter volt az erdélyi püspök. Kér-

vényeink t mint szerémi püspököt említik. ^^

III. A székeskáptalan.

a) Nagyprépostok :

Domtntcus Petrt de Szécfi de genere Balogh 1331 — 1357. ^^

Johannes dictus de Strtgonio (de S. Georgio) 1357-tl.

Szolgálattev kir. udvari káplán volt. Kinevezése 1357. április

27-én kelt. 12 Kínevezése idején, mint a király apostoli követe,

személyesen volt jelen Avignonban.

b) Éneklkanonokok;

Mtchael dtctus Olasz 1357-ig.

Benedek^^ közvetlen utóda, 1354 után foglalta el stal-

lumát és 1357 elején halt meg Avignonban. ^^ Ebbl és

1 Theiner II. 29. 52. » XC.
2 LXXXI. 9 Reg. Av. Urb. V. t. 17. fol. 168.

3 LXXXII. lö CCCXC.
* LXXXVIII. 11 L. mint püspököt.

5 LXXXVl. 12 LXXXIII.
« LXXXVl I. 13 Vö. Urkundenbuch 11. 102. 105.

' LXXXIX. 14 CXXXIV.
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«01asz)) melléknevérl arra következtethetnénk, hogy külföldi

származású volt.

Nicolaus Simonis de Szécíi de genere Balogh 1358-tól.

Egeregyházmegyei klerikus, András püspök unokaöccse,

1 344 óta székesfehérvári kanonok. ^ Késbb, mint a püspök titkára

és képviselje, hoszabb ideig, valószinüleg nagybátyja haláláig,

Avignonban tartózkodott. 1357. május 18-án^ erdélyi kanonok

lett, a stallummal járó javadalmat azonban még egy év múlva sem

foglalhatta el. Éneklkanon oki kinevezése 1358. március 24-én

kelt. 3 Ekkor már unokafivére, Széchy Domonkos püspök aján-

lotta kinevezésre. Rokona, Széchy Dénes bán fia, Péter halála

után az ózdi föesperességet nyerte el (1360 körül)* és ebben meg-

maradt haláláig, mely az 1370-es években következett be.^ Képzett

egyházjogász volt.

c) Fesperességek és fesperesek

:

Doboka, Kraszna, Küküllö, Ozd, Szolnok, Ugocsa, Telegd. — LIl.,

LVII., LXXXI., LXXXII., LXXXVI-Vr., CXXXV., CLI.,

CCLXXXVII., CCCIl., CCCV., CCCXII., CCCXXIV., CCCXXXI.,
CCCLVII., CDXXXVII., CDXXXIX.

Dobokai fesperesek

:

Michael dictus Tonsus 1356.

1357 eltt lemondott a fesperességrl és a premontrei

rendbe lépett.^

Vincentius Demeírii 1357-tl.

Domonkos püspök káplánja, erdélyi kanonok és ugocsai

fesperes. 1357-ben az ugocsaiból a dobokai föesperességbe

ment át.*^

Thomas didus Artista 1378.

Állítólag aposztáziát követett el, — errl vádolja egy 1378.

november 22-én kelt kérvény.®

1 LXXXVIII. I. jegyz. 2 lXXXVIII. 3 CXXXIV-
* CCLXXXVII. 5 CDXXXIX. « LXXXVII. 'LXXXVIL
« CDXL.



236

Stephanus Cantoris 1378.

Krasznai föesperes volt. Mint ilyen, azzal a jelentéssel, hogy
Tamás hitehagyott lett, a krasznai fesperesség ellenében a do-

bokaiért folyamodott, 1378. november 22-én. ^

Krasznai fesperesek :

Thomas Simonis de Spinis de genere Balogh 1 357-ig. ^

Simon Simonis de Spinis de genere Balogh 1357-töl.

Tamásnak fivére. 1354-ben váci kanonok, ^ 1357. április

25-én* krasznai föesperes. 1363-ban pápai engedéllyel váci stal-

lumát Tamás erdélyi kanonoki javadalma ellenében elcserélte.^

Stephanus Cantoris 1378.

Simon halálának évét nem tudjuk, így azt sem tudjuk, hogy

ki volt közvetlen utóda. István nevét 1378-ban olvassuk, amikor

krasznai fesperességét a dobokaival akarta elcserélni.®

Kükülli fesperesek

:

Stephanus Simonis 1355 eltt.

Nevét halála után olvassuk.'^

Johannes Nicolai (Tót-Sólymosi Apród) 1355.

Nagy Lajos király 1355. június 14-én kelt kérvényében a

következket adja el : Simontia István halála után András

püspök Tót-Sólymosi Apród Jánost nevezte ki kükülli fesperessé,

aki ezen lelkipásztorkodással egybekötött javadalom és méltóság

ellenében megvált az egri káptalanban bírt éneklkanonoki stal-

lumától és már évek óta zavartalanul látja el föesperesi tisztét és

élvezi ezt a javadalmat. Csak késb jutott tudomására, hogy

András püspököt akkor, amikor t kinevezte, pápai kiközösítés

és felfüggesztés akadályozta püspöki joghatóságának gyakorlásá-

1 CDXL.
2 L. mint szenttamási prépostot.

3 LII.

4 LXXXII.
s CCCLXXX.
® CDXL., 1. a dobokai fesperesek között.

' LVII.
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ban. Mivel errl nem tudott, hogy minden esetleges kellemetlen

következményt eleve elhárítson magáról, a király párfogása mel-

lett utólagos pápai megersítésért folyamodott. András püspök

sokszor — csaknem mindig — hadilábon állott az apostoli szék-

kel (és a királlyal),itudunk kiközösítésrl, de csak egyrl, mely t
1346-ban érte. Azonban bizonyos, hogy János kinevezése 1352-nél

késbb kelt, 2 mert egri lectorrá történt kinevezése is még csak

1352. május 25-én kelt. — Mint kükülli fesperes egyúttal erdélyi,

egri, székesfehérvári és zágrábi kanonok is volt.^ Életrajzi adatait

terjedelmesen Pór Antal gyjtötte össze a Századokban, 1893.

1 köv. 11.

Ózdi fdesperesek :

Johannes Zeka 1357 eltt.

Nevét halála után olvassuk.^

Petrus filius Dionysii báni de Széch de gémre Balogh 1357—1360.

Kinevezése 1357. május 18-án kelt, akkor már régebben

javadalmas erdélyi kanonok volt. ^ A vonatkozó kérvény szerint

az kinevezését megelzleg a föesperesség hosszabb ideig betöl-

tetlen maradt. Augusztus 14-én engedélyt kapott, hogy a kine-

vezéshez kötött vizsgát otthon tehesse le.® 1361-ben már nem élt. ^

Nicolaus Simonis (Salamonis) de Széch degenere Balogh 1360-tól.*

Ladislaus dictus Veres 1378.

Valószín, hogy Széchy Miklós közvetlen utóda. Miklósfia

János 1378. november 22-én kelt kérvényében azt állította róla,

hogy szimonia útján jutott e javadalomhoz.^

Johannes Nicolai 1378.

Erzsébet ifj. királynénak káplánja és dévai plébános volt.

1378. november 22-én erdélyi kanonok, ózdi és telegdi fesperes

lett.^o Itt mindenesetre hiba történt a kérvények bejegyzésénél,

mert egy személy egy egyházmegyében nem lehetett egyszerre két

1 Vö. Suppl. I. p. I. pag. 288-91. « CVII.

2 Suppl. I. p. II. 238., 495. ' CCLXXXVII.
^ LVII. 8 L. mint éneklkanonokot.
4 LXXXVl. 9 CDXXXIX.
5 LXXXVl. 10 CDXXXIX.
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kerületnekaföesperese.E kérvények (összesen és csak 10) VII. Ke-

lemen ellenpápához intéztettek.

Szolnoki fesperesek

:

Thomas didus Custos 1357-ig.

Nevét halála után olvassuk.^

Nicolaus Georgii 1357-tl.

Az erdélyi püspök nevezte ki, Tamás utóda. A pápai meger-

sítésbl, mely 1358. március 24-én kelt, ^ csak annyit tudunk meg,

hogy kinevezése sem volt sokkal régibb kelet. ^Már elbb is erdélyi

kanonok volt.

Ugocsai fesperes

:

Vincentius Demetrii 1357-ig.*

Telegdi fesperesek

:

Johannes didus de Salia 1378.

Halála után, VII. Kelemen ellenpápához intézett kérvény

említi. 5

Johannes Nicolai 1378.^

d) Kanonokok:

Dominicus Petri de Széch de genere Balogh 1331 — 1357.*^

Michad didus Olasz 1354— 1358-ig. ^

Chama 1341-ig.9

1341-ben már nem élt és csak 1357-ben értesülünk arról,

hogy erdélyi kanonok volt. A vonatkozó kérvény szerint tehát

ez a stallum 16 éven át maradt volna betöltetlen. ^^

1 cxxxv.
- cxxxv.
^ CLI. <'nuper».

^ L. mint dobokai fesperest.

5 CDXXXVII.
^ L. mint ózdi fesperest.

' L. mint püspököt.

* L. mint éneklökanonokot.

^ Bácsi prépost, vö. Suppl. I. p. I. pag. 271.

10 XCIII.



239

Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow 1345— 1353.

^

Petrus Bertholdi de Brunna 1352-1357.2

Thomas Simonis de Spinis de genere Balogh 1354 eltt, 1363-ig.*

Michael dictus Tonsus 1356-ig.*

Johannes Zeka 1357 elött.^

Peims Dionysii de Széch de genere Balogh 1357 eltt, 1 360-ig. ^^

Vincentius Demetrii 1357 eltt is.''

Nicolaus Simonis de Széch de genere Balogh \357-tö\, /" 1370 után.*

Andreas Petri 1357-tl.

1344-tl találkozunk nevével. Dipsei és szászvárosi plébános,

székesfehérvári kanonok volt. Erdélyi kanonok 1357. május 18-án

lett. Ebben és a székesfehérvári stallumban Chama volt bácsi

prépost utóda.®

Nicolaus Georgii 1357 eltt is.^**

Thomas dictus Custos 1357-ig.^i

Jacobus Andreáé de Albaregali 1359—1393.

Kinevezése 1359. május 18-án kelt. Stalluma egy 1393-ból

keltezett bulla szerint 60 arany forintot, tehát 678 koronát jöve-

delmezett. — 1393-ban le kellett mondania errl a javadalomról. ^^

Michael Andreáé 1359.

1 359. május 1 8-án a szokott gyónt atói kegyelemben részesült, i*

Paulus Nicolai Laczk de genere Hermán 1359.

Kinevezése 1359. május 18-án kelt. Nagybátyja, Laczkfy

András erdélyi vajda ajánlotta kinevezésre.^*

Simon Simonis de Spinis de genere Balogh 1 363-tól. ^^

Johannes Nicolai 1 378-tól.
i®

1 Esztergomi kanonok, 1. ott. ^ XCIII. Vö. Suppl. I.p. II. 86. 165.

2 Vasvári prépost, 1. ott. lo-ii Szolnoki föesperesek, 1. ott.

2 L. mint szenttamási prépostot. ^^ CCX.
* L. mint dobokai föesperest. ^^ CCX II.

^-^ Ózdi föesperesek, 1. ott. ^^ CCXXVI.
' L. mint dobokai föesperest. ^^ L. mint krasznai föesperest.

' L. mint éneklökanonokot. ^^ Ózdi fesperes, 1. ott.
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Ladislaus dictus Veres 1378.^

Johannes dictus de Salia 1378.2

Stephanus Cantoris 1378.3

Thomas dictus Artista 1378.*

Johannes Stephani 1378-tól.

VII. Kelemen ellenpápa nevezte ki 1378. november 22-én.

^

Fölszentelt pap volt.

IV. Plébánosok:

Andreas Petri 1344.

Dipsei és szászvárosi plébános.^

Jodacus de Brunna 1357-ig.

Besztercei plébános. Mint kinevezett vasvári prépost

1357-ben lemondott plébániájáról.'^

Johannes Mikeae 1358-ig.

Tordai plébános volt. 1357 végén vagy 1358 elején halt

meg.^

Johannes Stephani 1358-tól.

Tordai plébános.^

Petrus Guilíelmi 1358.

Tordai, 1358-tól beszterczei plébános, 1376-ban váci püspök. ^^

Nicolaus Maíech 1358.

Kinevezett beszterczei plebános^^

1 ózdi föesperes, I. ott.

2 Telegdi föesperes, 1. ott.

3—4 Dobokai föesperesek, I. ott.

5 CDXLI.
^ L. mint kanonokot.

' XCV., CXXIX., CXXXII., 1. mint vasvári prépostot.

8 CL.
9 CL., vö. a váci püspököknél : «Petrus Guilíelmi)), 205. 1.

10 L. ott.

11 A 9. jegyzet szerint.
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Johannes Simonis 1359.

Bonchidai plébános, váradi kanonok.^

Johannes Nicolai 1378.

Dévai plébános.^

V. Plébániák

;

Arnahigh — talán a Szászrégen!l k. d.-re fekv Arnol-

Jája, ma: Ranolfája értend alatta. — Temploma a b. Szz-
nek volt ajánlva.^

Besztercze, — a templom védszentje szent Miklós.*

Bonczhida, Kolozsm.^

Déva, — a templom védszentje szent Miklós.^

Dipse (Gipsa), Beszterce-Naszód m. ''

Segesvár. ^

Szászváros (Varesium).^

Szentmiklós, a Kis-Szamos mentén, ma Pusztaszentmiklós. ^®

Szovát, Kolozs m., — temploma Mindenszentek tiszteletére

épült. 11

Torda, — templomának védszentje szent Miklós. i^

Váradi egyházmegye.

I. Templomok:

Kerekegyházi Laczkfy Miklós 1358. február 24-éni3 kelt

folyamodványában, különböz birtokain épült több templomnak

búcsút kérvén, e templomok között találjuk a szent Lrincrl
nevezett Kovácsi plébániatemplomot is. Biharmegyében két

Kovácsi volt : az egyik Hegyköz-Kovácsi, a másik a mai Puszta-

Kovácsi helyén állt. Ezek egyikérl van szó. — VI. Ince pápa

100 napi búcsút engedélyezett.

A székesegyház szent András kápolnáját egyik kérvény Jakab-

fia Domonkos kanonok nevével kapcsolatosan említi, aki a ká-

polna javadalmára rezerváló bullát kapott, i*

Hasonló utalást találunk a székesegyház szent Katalin oltárára,

melynek Pálfia László volt az igazgatója. i^

1 CCXXVIII. 2 ózdi fesperes, 1. ott. ^ cxx. " L. a tem-

plomoknál és a plébánosoknál. ^ CCXXVIII. « CDXXXVII—XL.
' XCIII. 8 CCCXCIII. 9 XCIII. 10 CXX. 11 CXX.
12 CXXIX., CL., CCCXXX. 13 CXXIII. 1* CDXXI. is CDXXIII.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. 16
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II. Püspök:

Demetrius de Futak 1345-1372. - Suppl. LXXIV-LXXIX.,
CDXXVI.

1357. január 12-én különböz kegyelmekért és kiváltságokért

folyamodott VI. Ince pápához és pedig : hogy hordozható oltárt

használhasson, hogy napfölkelte eltt misézhessen vagy miséz-

tethessen és hogy ö maga és még más 8 személy gyóntatójuk áltál

halálos órájukban általános föloldozásban részesülhessenek. Foly-

tatólagosan a végrendelkezés jogát eszközölte ki magának, egy-

úttal 3 évre jogvédket kapott. Végül megengedte neki a pápa,

hogy 2 hites jegyzt avathasson és hogy 24 személynek engedélyt

adhasson szentföldi zarándoklásra. — 1366. július 6-án ismétel-

ten azért folyamodott, hogy gyóntatója általános föloldozásban

részesíthesse. A vonatkozó kérvény szerint állandó kéz- és láb-

köszvény bántalmakban szenvedett.

Supplicatioink azután többé nem említik.

III. A káptalan.

a) Nagyprépost:

Philippus Bodae de Tárkány 1345-1366.

1357. jan. 12-én^ a szokott gyóntatói kegyelemért folya-

modott.

b) Olvasókanonok

:

Gallus Valentini 1372.

Bullás.2

c) rkanonok:

Gregorius 1 343- 1 359-ig. 3

Nicolaus Arnoldi de Strelitz 1359.

Bullás.*

Nicolaus Johannis dictus Alexander 1366—1368.

VI. Ince pápa 1359-ben Arnoldfia Miklós szabolcsi fesperest

váradi rkanonokká, Sándor Miklóst pedig szabolcsi fesperessé

1 LXXX. 2 L mint ki prépostot. ^ l. mint csanádi püspököt.
* Szabolcsi fesperes, 1. ott.
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nevezte ki. 1 Arnoldfia Miklós azonban nem foglalhatta el az r-
kanonoki stallumot, tehát Sándor Miklós sem érhette el a szabolcsi

fesperességet, ehelyett röviddel utóbb a váradi székesegyházi

fesperességgel kárpótolta magát. Akkor már egri kanonok is

volt. 1366. június 23-án2 váradi rkanonokká nevezte ki V. Orbán

pápa. Egész pályafutása azt mutatja, hogy nem volt nagy kedve

az egyházi pályára. Az rkanonoki stallumba sem iktattatta be

magát. 1368-ban összes egyházi javadalmait elhagyván, megnsült.

Michael Thomae 1368.

Bullás.3

Jacobus Pauli 1368-1390.*

d) Székesegyházi fesperes :

Nicolaus Johannis dictus Alexander 1 366-ig.

^

e) Kanonokok:

Johannes Martini de Olaszy 1348.^

Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow 1353-ig.''

Johannes Andreáé 1353. ^

Johannes Michaelis de Zowath 1 354-ig.

^

Thomas Simonis de Spinis 1354.^^

Petrus magnus filius Bene 1358.

Meg kell jegyeznem, hogy Bunyitay szerint (II. 98.) Futaki

Demeter püspök nevezte volna ki váradi kanonokká. Ezzel szem-

ben bizonyos, hogy váradi kanonoki kinevezése 1358. augusztus

6-án kelt és hogy Gilétfy László veszprémi püspök terjesztette

el kinevezésre, aki ezzel akarta öt jutalmazni két avignoni

1 ccxxxiv.
2 CDXIII.
3 CCXXXIII.
* Bunyitay, II. 101.

^ L. mint rkanonokot.
« CCXXXII. - Suppl. I. p. I. pag. 309.

' Esztergomi kanonok, 1. ott.

8 XXI. - Suppl. I. p. I. pag. 187-8.
^ L. mint esztergomi kanonokot.

1® Szenttamási prépost, 1. az esztergomi eg>'házmegyében.

16*
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Útjáért, melyet püspökké történt megválasztatásakor a pápai

megersítés kieszközlése végett tett meg.^

Gregorius Nicolai 1358.

Erzsébet királyné ajánlotta a pápának, kinevezése 1358.

december SO-án^ kelt. Erdélyegyházmegyei klerikus.

Petrus Andreáé 1359.

Az egri egyházmegyébl származott, Himfi Benedek pilisi

fispán pártfogoltja, kinevezése 1359. május 18-án kelt.^

Johannes Simonis 1359.

Erdélyegyházmegyei fölszentelt pap, bonchidai plébános.

Váradi kanonoki kinevezése 1359. május 18-án kelt.*

Gregorius 1359-ig.^

Dominicus Jacobi 1366.

Már mint javadalmas váradi kanonok és a székesegyház szent

András kápolnájának igazgatója, 1366. június 29-én még egy pécsi

kanonoki javadalomra is kineveztetett. A szent András kápolna

javadalmáról akkor lemondott. A királyi pár szolgálattev káp-

lánja volt.^

Ladislaus Pauli 1366.

Kinevezése 1366. június 29-én kelt. Fölszentelt pap és a szé-

kesegyház szent Katalin oltárának igazgatója volt. Ez utóbbi

javadalomról fenti kelettel lemondott.''

Ladislaus Ladislai 1378.

VII. Kelemen ellenpápa nevezte ki 1378. november 22-én.

^

Stephanus Ladislai 1378.

Egri egyházmegyei klerikus, VII. Kelemen ellenpápa nevezte

ki 1378. november 22-én.

»

^ L. mint budai éneklökanonokot. ^ CDXXI.
2 CLXXXII. ' CDXXIII.
3 CCXVI. 8 CDXLII.
4 CCXXVIII. 9 CDXLIII.
^ Csanádi püspök, 1. ott.
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Paulus Johannis 1378.

Esztergomegyházmegyei klerikus, VII. Kelemen ellenpápa

nevezte ki 1378. november 22-én. ^

Bridius Johannis 1378.

t is VII. Kelemen ellenpápa nevezte ki 1378. november

22-én.2

IV. A váradi egyházmegyébl származott klerikusok :

Demetrius Pauli Varadiensis 1357.

^ Egri kanonok.^

öregorius Johannis 1358.

Esztergomi kanonok.*

Paulus Nicolai de Debrecen 1359.

Vasvári kanonok.^

Michael Ramaz de Zomlin 1366.*

Zágrábi egyházmegye.

I. Templomok:

A székesegyház két izben kapott búcsúkat : Piacenzai János

váci püspök, királyi követ elterjesztésére 1364. február 22-én "^

és Kanizsai István püspök folyamodására 1366. június 19-én.^

A váci püspök elterjesztésébl tudjuk, hogy a székesegyház tz-

vésznek esett áldozatul és hogy 1364-bLn az újraépítési munkála-

tok még folyamatban voltak.

Supplicatioink két oltárát említik :

a b. Szz oltára^ és

szent Lrinc oltára^^

Szent Márk kápolnája «in monte Cretensi = Grecensi)), Zág-

ráb hegyi részében. 11

1 CDXLIV, 2 CDXLV. 3 LXXVIII. * CLIX. ^ CIC. « L. mint

pozsonyi kanonokot. ' CCCLXXXV. ^ CDVIII. ^ XXXVIII.
10 CDXXXII., CDXXXV. " XCI. - Suppl. 1. p. I. pag. 327. és p.

II. 244. 513.



246

A szerdahelyi szent Erzsébet plébániatemplom plébánosának

nevével kapcsolatosan fordul elö.^ Két Szerdahely volt a zágrábi

egyházmegye területén ; mivel Peker-Szerdahelynek a XIV. szá-

zadban szent Mártonról nevezett temploma volt, a kérvényben

említett plébániatemplom tehát a Jákó-Szerdahelyi volna, ha csak—
ami nem is valószin— Peker-Szerdahelynek még egy második

plébániatemploma is nem volt.

II. Püspökök:

Nicolaus de Franko 1350-1356. - Suppl. LXXII., XCIV.

Stephanus Laurentii de Csorna (Kanizsai) degenere Osl 1356-tól. —
Suppl. XVIII., LXXII., XCIV., CDVIII.

Frankói Miklós püspök Laczkfy Dénes halála után 1366-ban

a kalocsai. Vásári Miklós halála után pedig 1358-ban az esztergomi

érseki székbe került.

VI. Ince és V. Orbán kérvénykönyveiben csak egyszer talál-

kozunk még nevével : 1357. január 12-én — akkor már megersí-

tett kalocsai érsek volt — a pápa jóváhagyta azt az intézkedését,

mellyel még mint zágrábi püspök unokaöccsét. Lévai Miklósfia

Mihályt kamarcsai fesperessé nevezte ki.^

Utóda Osl nb. Kanizsai István, kit kérvényeink többször a

csornai (de Cuirna) elnévvel neveznek meg. Az I. kötetben el-

nézésbl azt a sajnálatos hibát követtem el, hogy t a Nagymarton!

grófok nemzetségébl származtattam. Ez a rokonság csupán ni
ágon állott fönn. Atyja Osl nb. Lrinc, Imre fia. A csornai elnév

Csorna, Sopronm. községtl ered, — az Osliak fbirtokai Sopron-

megyében lévén, egyik családi ffészkük Csorna volt.

VI. Kelemen pápa kérvénykönyveibl merített és már az

I. kötetben leközölt adatokon kívül folytatólagosan supplicatioink-

ból csak keveset tudunk meg róla.

1353. július 2-án megvált bácsi lectori stallumától.^ 1356.

augusztus 4-én zágrábi püspökké neveztetett ki. — 1357. május

25-én még nem szenteltetett püspökké,* mert a budai prépostság

akkor még csak rezerváló bullával biztosíttatott Rátót nb. Olivér-

fia István esztergomi rkanonoknak, — Istvánt a vonatkozó kér-

vény választott és megersített^ püspöknek nevezi.

1 XCVIII. * XCIV.
2 LXXII. 6 Olvasd a 209. lapon.

3 Suppl. I. p. I. pag. 272.
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Azontúl a supplicatiokban 1366-ig semmit sem olvasunk róla.

1366. június 19-én a zágrábi székesegyháznak és a röviddel azeltt

a Kanizsaiak tulajdonába került szarvkö-váraljai szent Anna

templomnak kért búcsúkat.

i

III. A káptalanok.

1. A zágrábi székeskáptalan.

a) Fesperességek és fesperesek:

Bekcsin, Dubicza, Kamarcza, Kemlek, Várasd, Zágráb, —
XXXVIII, XLVI., XCVII., XCVIII., CV., CXXVII., CLII.,

CLXXXV., CCLXIV., CCLXIX., CCCXIII., CDIV.

Bekcsini fesperesek

:

Paulus 1352 eltt.

2

Gallus Valentini 1365-ig.

1360-ban ki préposttá neveztetvén ki, bejelentette lemondá-

sát a fesperességrl. A pápa a királyi pár elterjesztésére utódját

is kinevezte Péterfia Miklós gyri kanonok személyében. A zág-

rábi egyházmegye okmányaiban mégis még 1366-ban is Gál ki
prépost szerepel, mint bekcsini fesperes, ezt a javadalmat tehát

mint ki prépost is egy idre még megtartotta. ^

Johannes 1360.

Bullás.*

Nicolaus Petri 1366.

Bálintfia Gál utóda, az okmányok 1366-tól említik.^

Dubiczai fesperesek

:

Andreas Fortis 1357.^

fohannes Nicolai 1357-tl.

András utóda. Frankói Miklós kalocsai érsek udvari káplánja,

szerdahelyi plébános.'^ Kinevezése 1357. június 13-án kelt.s pi^.

bániájától késbb megvált. 1366. június 19-én egy zágrábi kanonoki

1 CDVIII. 6 CCLXIX.
2 CCLXIV. « Esztergomi rkanonok, 1. ott.

^ L. mint ki prépostot. ' L. a templomoknál.
-* CCLXIV. 8 XCVIII.
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javadalom csatoltatott a dubiczai fesperesi javadalomhoz, mert

a föesperes cseMly jövedelmébl nem tudott megélni.^

Kemleki föesperes

:

Dionysius Farkasii (Folcasii) 1354.

1 354. április 24-én a szokott gyóntatói kegyelemben részesült.^

Varasdi föesperes

:

Johannes Bautonis 1354.

Már régebben varasdi föesperes volt, amikor 1354. január

18-án zágrábi kanonokká is kineveztetett. A zágrábi székesegy-

házban birt oltárjavadalomról e kinevezéssel egyidejleg lemon-

dott. Zágrábegyházmegyei fölszentelt pap volt.^

Zágrábi föesperesek

:

Benedictus 1358-ig.

Halála után olvassuk nevét.*

Petrus Tfiomae 1358-tól.

A püspök nevezte ki fesperessé és székesegyházi kanonokká,,

amihez 1358. június 1-én pápai megersítést is kapott.

^

bj Kanonokok

:

Petrus Stephani 1344-tl.

Sárospataki plébános, majd veszprémi kanonok és trencséni

föesperes. 1353. december Q-én^ az esztergomi egyházmegye terü-

letén méltóság vagy hivatal rezerváltatott részére, ennek ellené-

ben a trencséni fesperességtl akart megválni. A vonatkozó kér-

vény nem említi, hogy zágrábi kanonok, erre 1344. február 13-án

kapott kinevez bullát.'

Ladislaus Nicolai (Gilétfy) 1345-1 358-ig.

»

1 CD IV.

2 XLVI.
3 XXXVIII.
4 CLII.

5 CLII.

6 XXXIII.
' Suppl. I. p. II. 48. 88.

8 CXXX., CD IV. L. mint veszprémi püspököt és Suppl. I. p. II. 90. 172-
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Joliannes Pelvos 1350-töl.i

Paulus 1352 elc-t.2

Petrus de Montilio 1352-töl.3

Johannes Bautonis 1354.*

Dionysius Farkasii 1354.^

Johannes Nicolai 1355.^

Petrus Bertholdi de Brunna 1357-ig.

'

Johannes Stramloi 1357-töl.

Brünni Péter utóda, kinevezése 1357. május 18-án^ kelt.

Széchy Domonkos erdélyi püspök ajánlotta kinevezésre. A csázmai

káptalanban is bírt egy kanonoki javadalommal.

Andreas Fortis 1357.

Dubiczai fesperes.^

Petrus Henrid de Olsna 1358.

Boroszlóegyházmegyei klerikus, 1358. március 1 0-rl ^^ kelte-

zett kinevezése arra a stallumra szólt, mely Gilétfy Lászlónak

veszprémi püspökké történt fölszentelése után jött üresedésbe.

Ez a stallum eredetileg a csázmai prépostsággal függött össze, ^^

de 1366-ban a pápa Nagy Lajos király elterjesztésére a szegény

javadalmú dubiczai fesperességhez csatolta, i^ Mivel 1357-ben

Miklósfia János neveztetett ki dubiczai fesperessé^^ és annak
sehol semmi nyoma nincsen, hogy késbb Henrikfia Péter lett

volna a fesperes, viszont a király elterjesztése kimondottan

arra a stallumra vonatkozik, mely Gilétfy László püspökké szen-

1 Aradi fesperes, 1. ott és Suppl. I. p. I. pag. 324.

2 Bekcsini fesperes, 1. ott.

^ L. mint pozsegai prépostot.

* L. mint varasdi föesperest.

^ Kemleki fesperes, 1. ott.

^ L. mint kükülli föesperest.

' XCI. Vasvári prépost, 1. ott.

8 XCI.
^ L. mint esztergomi rkanonokot.
" CXXX.
" Suppl. I. p. II. 90. 172.

12 CD IV.

" L. följebb.
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telese után üresedett meg, bizonyosra vehet, hogy Péter bullás

és a kanonoki stallumba nem iktattatott be. Egy hónappal az 6

kinevezése után különben Dénesfia Sándor tarczaföi fesperes is

kapott kinevez bullát ugyanerre a stallumra,

Alexander Dionysii 1358.^

Tarczaföi (Tárcsa, egri egyházm.) fesperes, kinevezése 1358.

április 8-án^kelt. Azok szerint, amik Henrikfia Péter kinevezésére

vonatkoznak, öt is bullásnak kell tekintenünk.

Nicolaus Nicolai de Zagrabia 1358-ig.

Nevét halála után, az általa bírt javadalmak új adományozása

kapcsán olvassuk. Pécsi éneklökanonok is volt. ^

Jacobus Martini 1358-tóI.

Zágrábi Miklós utóda, kinevezése 1358. május 5-én kelt.*

Bonjohannes fermói püspök folyamodott érdekében és folyamod-

ványában azt mondja, hogy Magyarországon és a külföldön sokat

fáradoztak együtt az egyház ügyeiben.

Benedictus 1358-.g.5

Petrus Thomae 1 358-tól.

«

Nicolaus Dragori 1358-tól.

Kinevezése 1358. augusztus 6-án kelt, ' Gilétfy László vesz-

prémi püspök pártfogolta. Már régtbben csázmai kanjnok volt.

Wigandus Merchlini de Schomstein 1359.^

Petrus Johannis 1359.

Vilmos bibornok, esztergomi nagyprépost ajánlotta kineve-

zésre 1359. július 22-én.®

Georgius Mladeni 1363-tól.

János váci püspök pártfogoltja, kinevezése 1363. árpilis 23-án

kelt. 10

1 L. az egri egyházmegyében. ' CLXV.
2 CXXXIX. 8 CCXXXV.
3 CXLVII-VIII. » CCXLII.
4 CXLVII. 1° CCCLXXIII.
*~^ Zágrábi fesperesek, 1. ott.
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Nicolaus Mladeni 1364.

Szintén János váci püspök ajánlására nevezte ki V. Orbán

pápa 1364. február 22-én. ^

Maühaeus Simonis 1 366-tól.

^

Gallus Valentini 1 366-ig. ^

Nicolaus Petri 1366-tól.*

Dionysius Iwani de Gersentha 1366.

Zágrábegyházmegyei fölszentelt pap és már 1366 eltt a

székeskáptalan beiktatott tagja. 1366. június 19-én, Nagy Lajos

király elterjesztésére, káptalani méltóság vagy egyházmegyei

hivatal rezerváltatott részére.^

Johannes Petri de Posega 1366.

Fölszentelt pap volt. Egy székesegyházi egyszer javadal-

mat élvezett, melyrl 1366. június 23-án, amikor kanonok lett,

lemondott.^

2. A csázmai társaskáptalan.

a) Prépostok:''

Ladislaus Nicolai (GilétfyJ 1345-1358.8

Vilhelmus Henrid de Bergzabern, de Coppenbach 1358—1359.*

Stephanus Nicolai Treutel 1 359-tl. lo

b) Éneklkanonok;

Johannes Dominici de Surdis de Placencia 1351. ^^

1 CCCLXXXIII.
2 Budai kanonok, 1. ott.

3-* Bekcsini fesperesek, 1. ott.

5 CDV.
6 CDXV.
' 1366-ban a király elterjesztésére elszakíttatott a préposti javada-

lomtól az addig hozzákapcsolt zágrábi kanonoki javadalom.

* Veszprémi püspök, 1. ott.

9 CXXXVIII., CCXL. - Pécsi püspök, 1. ott.

^° L. mint egri nagyprépostot.

11 Suppl. I. p. I. pag. 269., e kötetben 1. mint váci püspököt.



252

c) Kanonokok:

Ladislaus Nicolai (GilétfyJ 1345-1358.1

Johannes Dommici de Surdis de Placencia 1351-ig.2

Johannes Henrid de Scherffembergfi 1353-ig.

Buliásnak tel<inthetö, mert amil<or 1353-ban gyri szent

Adaiberti prépost lett, még nem volt beiktatva és ezzel a ki-

nevezéssel egyidejleg a csázmai stallumról, illetve hozzávaló

jágáról, lemondott. VI. Kelemen nevezte ki, valószínleg 1352-ben. ^

Johannes Stramloi 1357 eltt is.*

Paulus Nicolai de Dombro 1358.

1358-ban^ folyamodott azért a stallumért, melyet Piacenzai

János bírt, mieltt kalocsai prépost lett volna. Mivel azonban

Piacenzai János kinevezése már 1351-ben kelt, alig hihet, hogy

ez a stallum 7 évig maradt volna betöltetlen. A kérvény ugyan

Fiat-tal jelöltetett, mégis bullásnak tekinthet.

Nicolaus Dragori 1358.®

IV. Plébánosok és egyszer javadalmasok :

Johannes Nicolai 1357.

A szerdahelyi' szent Erzsébet templom plébánosa, dubiczai

fesperes. ^

Fabianus Wlchinae de Dombro 1359.

Zágrábegyházmegyei klerikus, 1359. május 18-án a püspök

adományozási körzetébe es egyszer javadalomra kapott ki-

nevez bullát.^
Emericus Stephani 1366.

Hasonló tartalmú bullája 1366. július 6-án kelt.^^

Johannes Petri de Posega 1366.

Kanonok. 1366-ig a székesegyház javadalmas káplánja volt.^^

^ L. mint veszprémi püspöl<öt. ' L. a templomoknál.
2 L. mint váci püspököt. * L. ott.

3 VI., 1. a gyri egyházmegyében. ' CXCVI.
* Zágrábi kanonok. 1. ott. lo CDXXXI.
5 CXXVI. 11 CDXV.
* L. mint zágrábi kanonokot.
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V. A zágrábi egyházmegyébl származott klerikusok:

Nicolaus Malech 1358.

Fölszentelt pap, erdélyegyházmegyei beszterczei plébános.^

Martinus Benedicti de Dombro 1 359.

Fölszentelt pap, szerémi javadalmas.^

Johannes Chuslonis de Hrastomcha 1359.

A tinnini egyházmegye területére kapott rezerváló bullát.^

Stephanus Damiani de Pulkuv 1359.

A péterváradi apát adományozási körzetébe es javadalomra

szerzett rezerváló bullát.*

Mathias Marci 1359.

A tinnini egyházmegye területén volt javadalma.^

Paulus Crisani 1359.

A zárai érsek adományozási körzetébe es javadalmat kért

és kapott.®

Mathias Weeth de Dombro 1359.

Fölszentelt pap. Kinevez bullája az esztergomi szentgyörgy-

mezei prépost adományozási körzetében biztosított neki egyházi

javadalmat.
"^

Stephanus Martini 1359.

Hasonló tartalmú kinevezése a dömösi prépost joghatóságához

tartozó valamelyik javadalomra szólt. ^

Emericus Videch Ivanich 1360.

A kalocsai érsek adományozási körzetében várt üresedést.^

Nicolaus Gregorii 1363.

Kétfeleséges apától származott, törvénytelen születés aka-

dálya alól kért tehát fölmentést, hogy az egyházi rendeket föl-

vehesse. A pápa — bár az anya jóhiszemsége amúgy is tör-

vényesítette — megnyugtatására megadta a kért fölmentést. ^^

1 cxxxii. 2 cc. 3 cci. 4 cciv. 5 ccv. 6 ccvii. 7 CCVIII.
8 CCXI. 9 CCLXXVI. 10 CCCLXXXII.
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Martinus Benedidi 1366.

Fölszentelt pap. Az esztergomi egyházban várt méltóság

vagy hivatal üresedésére.^

Boszniai egyházmegye.
I. Püspökök:

Boniohannes de Campello Firmanus 1348—9. — Siippl. CXLVII.,

CCLVIII.

Peregrinus de Saxonia o. Min. 1349-1356. — Suppl. CCLVIII.

Petrus 1356-1376. - Suppl. CCLVIII., CDVII.

Boniohannest VI. Kelemen pápához intézett egyik supplica-

tio már mint fermoi püspököt említi. A bosnya püspökségbl

1349-ben helyeztetett át a fermoi egyházmegye élére, azontúl mint

pápai legátus fordult meg hazánkban. Legatusi mködésében egyik

segíttársa Mártonfia Jakab zágrábi klerikus volt, akinek 1358.

május 5-én egy zágrábi kanonoki javadalmat eszközölt ki.^

Utódát, Peregrinust^ supplicatioink nem említik. ^

Péter 1356-ig bosnya éneklkanonok volt és mint ilyent ne-

vezte ki VI. Ince pápa bosnya püspökké. 1360. április 23-án káp-

lánja, Mihályfia Bertalan bosnya örkanonok érdekében folyamo-

dott. 1366. június 19-én a király a szokásos gyóntatói kegyelmet

eszközölte ki részére.* 1362. november 26-án^ Nagy Lajos király

fölhatalmazást kért Péter püspök részére, hogy egyházmegyéjé-

ben a katolikus vallás sikeres terjesztése érdekében 6 székes-

káptalani kanonoki stallumot olyanokkal tölthessen be, akik a

nép nyelvét értik.

II. A káptalan.

a) Olvasókanonok:

Johannes Henrid didus Ehrenreich de Znaim 1356.^

b) Éneklkanonokok

:

Petrus 1356-ig."'

Cosma Josephi 1356-tól.

Péter püspök utóda, a pápai megersítés 1359. április 15-én

kelt. Pécsegyházmegyei fölszentelt pap volt.^

1 CDXXXIV. 2 CXLVII. - Suppl. I. p. I. pag. 284-5. ^ Eubel I

Epi Bosn. - Suppl. I. p. 1. 329. « CDVII. ^ CCCLXVI. « LVIII

' L. a püspökök közt. ^ CLXXXIX.
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c) rkanonok:

Bartholomaeus Michaelis 1360.

Péter püspök káplánja. 1360. április 23-án egy pécsi kanonoki

javadalom is rezerválta! ott részére.^

d) Kanonokok:

Petrus 1356-ig. 2

Johannes Henrid de Znaim 1356-tóI.^

Cosma Josephi 1356-tól.*

Bartholomaeus Michaelis 1360.^

Dominicus Stephani de Gara de genere Dorozsma 1358-tól.

Kinevezése 1358. augusztus 6-án kelt. Gilétfy László vesz-

prémi püspök ajánlotta VI. Ince pápának.®

Thomas Benedicti de Ivánka-Szent-György 1359.

Himfy Benedek folyamodott érdekében, kinevezése 1359.

május 18-án kelt. Pécsegyházmegyei klerikus volt."'

Duxinius Nicolai de Spalato 1362.

Péter püspök 1362. november 26-án a bosnya káptalanban

méltósággal vagy hivatallal kapcsolt magasabb egyházi javadal-

mat kért részére. A kérvényben azt írja róla a püspök, hogy Bosz-

nia nyelvviszonyaival különösen ismers lévén, e kinevezése

pasztorális munkájában még inkább fogja t lelkesíteni. Akkor

már javadalmas bosnya és pécsi kanonok volt.^

Nándorfehérvári püspök:

Paulus Lucas Chestalz. — Suppl. L.

1354. november 2-án azért folyamodott, hogy püspöksége

meliorációjaképen az egri egyházmegyében egy kanonoki javadal-

mat és az ungi fesperességet továbbra is megtarthassa. A rácok —
úgymond — az összes püspöki javakat lefoglalták és lefoglalva

tartják, onnan tehát semmi jövedelme nincsen. Kérvényében

1 CCLVIII. 5 rkanonok.
2 Éneklkanonok, majd püspök. • CLXII.
3 Olvasókanonok. ' CXCVIII.
* Éneklkanonok. » CCCLXVII.
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szomorú színekkel ecseteli helyzetét : 12 évnél tovább alamizsnák-

ból tartotta fönn magát, VI. Kelemen pápa azután egy egri ka-

nonoki és az ungi fesperesi javadalomnak haszonélvezetét biz-

tosította Pál püspöknek élete tartamára. VI. Ince pápa azonban

ezeket az élethossziglan szóló rezervációkat megszüntette és Pál

püspöknek is csak 2 évre engedte át fenti javadalmakat. 1354.

november 2-án ujabb 2 évre kapott meghosszabbítást.

Szeretni egyházmegye.

I. Püspök;

Demetrius Petri 1364-1368. - Suppl. CCCXC.

Supplicatióink csak egy ízben említik nevét : a pápa 1365.

június 20-án megersítette Vasvári Mihályt abban az egri kanonoki

stallumban, melyet püspökké történt kinevezése eltt Demeter

volt egri nagyprépost bírt.i — Szerémi püspök 1364-ben lett,

addig és pedig 1363-tól, egri prépost volt. 1364. november 29-én :

«electus et confirmatusSirmiensisw.^— 1368-ban az erdélyi egyház-

megye élére helyeztetett át.^

II. Ki prépostok:

Alexander Dionysii 1355-ig.*

Johannes Martini 1355—1360.

A királyi kápolna másodfnöke volt és úgy látszik, más

egyházi javadalommal még nem bírt, amikor 1355-ben ki prépost

lett. A pápai megersítés csak 1359. június 25-én kelt.^ — 1360.

május 20-án, miután a pápa jóváhagyta a székesfehérvári káp-

talannak Péter veszprémi nagyprépostra esett választását. Nagy

Lajos király és Erzsébet királyné az ilykép megüresedett vesz-

prémi székesegyházi nagypréposti méltóságra János ki pré-

postot ajánlották. A pápa fenti kelettel ki is nevezte t.

Gallus Valentini 1360-tól.

Nagy Lajos király alkancellárja volt, egyházi pályáját a

zágrábi egyházmegyében, a bekcsini fesperességgel és egy székes-

káptalani kanonoki javadalommal kezdte meg. Kinevezésének

1 CCCXC. * L. mint tarczafi föesperest az

2 Zichy cs. okit. III. 274. 186. egri egyhmben.
3 Eubel im. 1. 477. ^ CCCXXXIX.
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idejét azonban nem tudjuk pontosan meghatározni. Folytatóla-

gosan kalocsai kanonok és egy 1359. február 10-én kelt

rezerváció alapján, a pécsi szent Bertalan ispotály igazgató-

lelkésze lett. 1359 eltt tehát még csak bekcsini föesperes, zágrábi

és kalocsai kanonok volt. 1360. május 20-án ki préposttá nevezte-

tett ki. Ez új méltósága ellenében le kellett volna mondania a

bekcsini fesperességrl és a pápa a királyi pár elterjesztésére

1360. július 29-én már az új tesperest is kinevezte Péterfia Miklós

gyri kanonok személyében. Bizonyos azonban, hogy Gál körül-

belül 1365-ig tovább is viselte ezt a hivatalt és pedig mint ki pré-

post. 1365-ben aztán megvált a fesperességtl. A királynak

1365. május 11-én Gál érdekében írt kérvényébl arról értesülünk,

hogy 1360 és 1365 közötti idben esztergomi éneklkanonok lett,

ugyanott még egy külön javadalmas kanonoki stallummal is

bírt, régebbi javadalmaiból azonban már csak a zágrábi kanonoki

és a pécsi szent Bertalan ispotály igazgató-lelkészi javadalmakat

tartotta meg, de ezek mellé egy pécsi kanonoki stallumot is szer-

zett még. A ki prépostságtól tehát megvált. Fenti kelettel

Nagy Lajos király méltóság vagy egyházmegyei hivatal rezer-

válását kérte Gál nevében az esztergomi egyházmegye terüle-

tén, a rezerváció alapján szerzett jogának érvényesítésével egy-

idejleg a cantoriától és pécsi lelkészi javadalmától akart meg-

válni. Erre azonban hosszabb ideig kellett várnia. Közben haji

prépost és váradi olvasókanonok lett, ez utóbbi stallumot

azonban nem foglalta el. 1374-ben esztergomi olvasókanonokká

is kineveztetett, de ezt a stallumot sem foglalta el. — További

sorsáról nincsenek adataink.^

A spalatói érseki tartományhoz kapcsolt
Tinnini (Knin) egyházmegye.

Püspökök:

Jofiannes Henrid de Scherffemberg 1357—1364. — Suppl. VI.,

LXXXV., XCVI.

Nicolaus de Brassó 1364-1373. - Suppl. CCCXCIV.

Scherffembergi Jánost supplicatióink mint kinevezett, de még
be nem iktatott csázmai kanonokot, 1352-ben említik els ízben.

Akkor, június 6-án de Judicis Vilmos bibornok ajánlására aradi

1 CLXXXV., CCLXIV., CCLXIX., CCCL., CCCLXXXIX. - Matko-

^ic, Rec. XLIII. - Bunyitay im. II. 105.

Bossányi, Regesta Supplicationum H. 17
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fesperessé és ugyanott javadalmas kanonokká nevezte ki VI. Ke-
lemen pápa. Ugyanazon kelettel még arra is kért fölhatalmazást

Vilmos bibornok, hogy Plágai Lászlónak, István kir. herceg taní-

tójának esztergomi és gyri kanonoki stallumairól való lemon-

dását elfogadhassa és hogy egyúttal e javadalmakat Scherffem-

bergi Jánosra átruházhassa. Ezt azonban nem engedte meg a

pápa. — 1352. július 2-án Nagy Lajos király a szokásos gyóntatói

kegyelmet eszközölte ki számára és ebben a kérvényében a király

Jánost kedvelt káplánjának nevezi. A következ évben, április

20-i kelettel, szintén a király elterjesztésére, gyri szent Adal-

berti préposttá nevezte ki VI. Ince pápa. Ez új méltósága ellené-

ben azonban le kellett mondania — bár a király azt kérte, hogy

ezt továbbra is megtarthassa — az aradi fesperességrl és önkényt

mondott le a csázmai kanonoki stallumról is, mert a stallumhoz

kapcsolt javadalom haszonélvezetéhez még akkor sem tudott

hozzájutni. — 1357. április 28-án tinnini püspök lett, — 1364-ben

a gurki egyházmegye élére helyeztetett át.

Utóda Brassói Miklós. — Brassói plébános és budai kanonok

volt. A pápai megersítés 1365. szeptember 5-én kelt. 1373-ban a

Csanádi egyházmegye élére helyeztetett át.
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I.

1353- február 24. — Miklós pécsi püspök káplánját, De Montilio

Péter dömösi, pécsi és zágrábi kanonokot, András prépost halála

után, pozsegai préposttá nevezte ki. E kinevezés megersítését kéri.

Supplicat . . . Nicolaus^ Quinqueecclesiensis episcopus, quati-

nus collationem et provisionem per ipsum episcopum iure suo

ordinario factas dilecto capellano et servitori suo Petro de Monti-

lio, in iure perito et in presbiteratus ordine constituto, de prepo-

situra ecciesie sancti Petri de Posaga, Quinqueeclesiensis dioce-

sis, tunc vacante per obitum . . . Andree ultimi prepositi . .

.

dignemini . . . confirmare vei eidem de novo providere , , . Non

obstante, quod in Dimisiensi cantoriam, et in ipsa et Quinqueeccle-

siensi ecclesiis canonicatus et prebendas obtinet, seu quod per . . .

Clementem Papám VI. , . . eidem Petro de canonicatu et prebenda

ecciesie Zagrabiensis^ provisum extitit graciose, bulle tamen

nondum sünt expedite, paratus enim est cantoriam et canonica-

tum ac prebendam Dimissienses dimittere, cum . . . preposituram

fuerit pacifice assecutus...

Fiat G. — Sine alia lectione , . . Fiat G.

Dátum Avinione VII. Kalendas Marcii, anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 67.

II.

1353- március 3. — Garai János veszprémi püspök káplánja,

Jakab veszprémi kanonok részére a hántai préposti javadalmat

kéri. Ez a javadalom Della Pusterla Vilmos elmozdítása után

1 Nicolaus Henrici, 1346-tól pécsi püspök, — v. ö. LXIII—LXV.
CVIII. sq. és Suppl. I. p. I. pag. 223—4.

2 Petrus De Montilio-t már mint pécsi kanonokot, 1352. május 3-án

De Judicis Vilmos bibornok ajánlotta arra a zágrábi stallumra, melyrl ,
elfoglalván az esztergomi prépostságot, lemondott, — v. ö. Suppl. I. p. II.

236. 493. — Dömösi stallumáról az a kérvény nem tesz említést, de az 1353.

január 18-án kelt bulla, melyben már VI. Ince pápa nevezi ki zágrábi

kanonokká, javadalmai között a dömösit is fölsorolja. — L. Theiner,

II. 6. 12.
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Kozmafia Balázsnak pozsonyi préposttá történt kinevezése folytán

üresedett meg.

Supplicat . . . Johannes,! episcopus Wesprimiensis, quatinus

sibi in personam dilecti capellani sui Jacobi sponso^ (sic) canonici

Wesprimiensi, specialem gratiam facientes, eidem de prepositura

ecclesie Hantensis, Vesprimiensis diocesis, vacante . . . pro eo, quod

Blasius Cosme^preposituram ecclesie Posoniensis ... est pacifice

assecutus . . ., dignemini providere, non obstante, quod dictus

Jacobus canonicatum et prebendam in dicta ecclesia Vesprimiensi

noscitur obtinere . .

.

Fiat nisi fuerit alteri ius quesitum G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 85.

III.

1353. március 3. — A veszprémi püspök Lászlófia Kelement rsi

préposttá nevezte ki. Pápai megersítés.

Item supplicat, quatinus collationem per dictum episcopum...

Clementi Ladislai, canonico prebendato ecclesie sancti Johannis

Castri Quinqueecclesiensis, capellano suo, factam de prepositura

ecclesie Vesprimiensis,* sue diocesis, tunc per obitum ultimi

prepositi . . . vacante, decernere dignemini perinde valere . .

.

Fiat, de novo eidem providendo, nisi etc. G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 85.

IV.

^353- március 3. — A veszprémi püspök kérvénye unokaöccse,

Alsáni Bálint érdekében, akit az esztergomi érsek Demeter halála

1 Johannes Pauli Gara de genere Dorozsma, — I. Suppl. I. p. I. pag.

240—2. — V. ö. Turul, 1903. 132.

2 1355. jun. 30-i kérvényben : Jacobus Posa. Máshol : — Crius, — v. ö.

Suppl. I. p. II. 232. 485., ahol a veszprémi püspök már 1352. január 31-én

is kérte ezt a kinevezést még VI. Kelemen pápától. — 1355-ig élt, v. ö.

LVIII. A hántai prépostságban utóda: Ehrenreich János, — XLI.

LVIII. CLXIX.
3 Erzsébet anyakirályné káplánja. Nagy Lajos király sürgetésére Vil-

mos (della Pusterla Mediolanus) konstantinápolyi pátriárkának a pozsonyi

prépostságból való elmozdítása után, 1352. január 13-án nevezte ki VI. Ke-

lemen pápa. — V. ö. Suppl. I. p. II. 228. 475.

* Kétségtelen, hogy a kérvény hibásan regisztráltatott. 1352. február
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után az esztergomi káptalan olvasókanonokjává nevezett ki. — Pápai

megersítés.

Item supplicat, quatinus collationem per archiepiscopum

Strigoniensem . . . Valentino, nepoti suo, canonico Vesprimiensi

factam de lectoratu^ ecclesie Strigoniensis, tunc vacante per obi-

tum quondam Demetrii, ultimi lectoris . . . decernere dignemini

perinde valere . .

.

Fiat de novo eidem providendo, nisi fuerit alteri ius quesitum

G. — Sine alia lectione etc. Fiat G.

Dátum Avinione V. Nonas Marcii anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 85.

V.

^353- április 15. — Erzsébet királyné kérvénye a Klarisszák monos-

torai érdekében. VIII. Bonifác és XXII. János pápák kiváltságai-

nak megersítését kéri, melyek nevezett rend monostorait a tizedfizetés

alól fölmentik.

Supplicat . . . Elizabet Regina Ungarie, quatinus privilegia . .

.

abbatissis et conventibus universis, monasteriis ordinis sancte

Clare per Bonifacium PP. VIÍI. et Johannem PP. XXIII. . . . con-

cessa, ut ipse videlicet ad prestationem decimarum de quibus-

cumque possessionibus et aliis ipsorum bonis omnibus, presenti-

ll-én — Suppl. I. p. II. 235. 492. — a veszprémi püspök hasonló elterjesz-

tésében azt mondja, hogy Dezsfia Pétert veszprémvári és Lászlófia Kelement

^rsi préposttá nevezte ki. — Egyik 1358. szeptember 2-án kelt kérvény pedig

— v. ö. e kötetben CLXVI.— szintén Lászlófia Kelemen rsi prépostnak az

rsi prépostságban leencí utólagos megersítését kéri. Ez utóbbi kérvény

szerint 1352-ig Dezsfia Péter volt az rsi prépost, aki akkor veszprémvári

préposttá neveztetett ki ; rsi prépost ugyanakkor Kelemen lett.

^ Thomas Pancratii de Telegd degenere Csanád 1341-ben nyitrai fesperes,

késbb esztergomi lector volt, majd egy esztergomi stallum megtartásával

ismét a nyitrai fesperességre ment át. — 1344 : Thomas Pancratii lector, —
Fejér IX. 1. 228. — 1346: magister Demetrius ecclesie Strigon. lector, —
Fejér IX. 1. 410.— 1349 : Demetrius lector,— Anjoukori okmt. V. 258. 131.—
1351 : per manus . . . magistri Demetrii lectoris ecclesie nostre, — Fejér

IX. 2. 95. — Demeter tehát Tamásnak közvetlen utóda, kinevezése 1345-re,

halála 1352-re tehet. — 1360 : magister Valentinus lector eccle Strigon., —
Fejér IX. 3. 177. — Ez Alsáni Bálint, — Valentinus natus quondam Johan-

nis Báni, — pécsi püspök, bibornok. — V. ö. LIX. — Suppl, I. p. II. 242.

506. — Életrajza Áldásy-tól 1903-ban jelent meg.
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bus et futuris, et ad alia in dictis privilegiis et quolibet ipsorum

contenta, minimé teneantur, ráta habentes et grata, cum inser-

tione ipsorum in vestris litteris . . . dignemini . . . confirmare . . .^

Exhibeantur in Cancellaria et que fuerint rationabilia, con-

firmentur.

Dátum Avinione XVII. Kalendas Maii anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. foI. 120..

Ví.

^353- április 20. — Miklós halála után a király káplánját, Scherj-

fembergi János aradi fó'esperest ajánlja kinevezésre a gyri szent

Adalberti préposti méltóságra és javadalomra.

Supplicat . . . Ludovicus Rex Ungarie, quatiniis . . . capel-^

lano suo, Johanni Scherffemberg,^ nunc per ipsum Regem ad

Sanctitatem Vestram transmisso, de prepositura sancti Adalberti

in ecclesia Jauriensi, ac canonicatu et prebenda dicte ecclesie^,

per obitum quondam Nicoiai, olim ipsius . . . prepositi et cano-

nici prebendati . . . qui nuper decessit . . . vacantes . . . dignemini

providere, non obstante, quod archidiaconatum Orodiensem*

in ecclesia Cenadiensi obtinet, seu quod . . . Clemens predecessor

vester sibi de cancnicatu sub expectatione prebende, dignitatis . .

.

in ecclesia Chasmensi, Zagrabiensis diocesis'*. . . providit, cui

gracie ex nunc in totó renunciare paratus existit, secum insuper,.

ut prepostituram et archidiaconatum predictos insimul licité

retinere valeat, dispensantes, cum aliis ...

Fiat de dicta prepositura, ^ nisi alteri fuerit ius quesitum

G. . . . non dispensaremus, quod posset archidiaconatum cum
prepositura retinere.^ — Sine etc. Fiat G.

Dátum Avinione, XII. Kalendas Maii anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 137,

1 V. ö. XXV. XXVI. CXLIII.
2 Johannes Henrici de Scherffembergh, Suppl. I. p. II. 238. 496.,

239. 497., 242. 507. — 1357. április 28-án knini (Tinnin) püspök, v. ö. LXXXV.^
CCCXCIV.

3 1352. június 6. — Suppl. I. p. I. pag. 186.

^ 1352. július 2. U. 0.

^ 1353. jun. 27-én JohannesPelvos neveztetett ki aradi fesperessé: XVI,
^ 1357-ig szent Adalberti prépost: LeonhardusdeEkhartsau: LXXXV.,.

XCVl.
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VII.

^353- április 20. — Nagy Lajos király különösen kedvelt káplánja,

Simon (de Legnitz) pozsonyi és boroszlói kanonok részére egy prágai

stallumot kér. A pápa azzal a megokolással, hogy a prágai káptalan

nagyon meg van terhelve, nem teljesíti a kérést.

Item suppiicat, quatinus capellano suo multuni sibi dilecto,

Symoni de Legnitz, 1 de canonicatu sub expectatione prebende

in ecclesia Pragensi . . . dignemini providere, non obstante,

quod in Wratislaviensi et Posoniensi, Strigoniensis diocesis, eccle-

s,"s .
.

.^
Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 137.

VIII.

1353. május 8. — Lábodi Péter veszprémegyházmegyei szegény kleri-

kus, a veszprémi püspök adományozási körzetébe es egyházi java-

dalomért folyamodik.

Suppiicat . . . Petrus natus quondam Bartholomei de Lábat,*

pauper clericus Vesprimiensis diocesis, qui post clausam gratiam

in forma pauperum de remotis partibus ad curiam Románam
accessit, quatinus sibi specialem gratiam facientes, de aliquo bene-

ficio ecclesiastico ... ad collationem . . . episcopi Vesprimiensis,

ad cuius collationem nullusvel pauci impetrasse creduntur prop-

ter loci distantiam, sibi dignemini providere . . .

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, VIII. Idus

Maii anno primo.
g^ppj^ in^oc. VI. tom. 23. fol. 158.

IX.

1353. május 12. — Arnoldus de la Caucina, Magyarország pápai

tizedszedje, szepesi kanonokká történt kineveztetésérl szóló bullák

kiállítását sürgeti.

Reverendissime Páter, placeat recordari de obtinendo a do-

minó nostro mandátum viva voce vei per cédulám dominó vice-

1 V. ö. Suppl. I. p. II. 245. 517. — ebben a kötetben : CCLXXXV.
^ A kérvény nincsen befejezve, — a margón ez olvasható : ad istam

Respondet papa, ecclesia Pragensis esi nimis onerata.

3 Mon. Vespr. II. 157. 181. — Lábodi Péter, v. ö. ott a bullát ésTheiner

II. 7. 12.
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cancellario dirigendam, quod littere super gratia Arnoldo la Cau-

cina^ collectori pro sede apostolica in regnis Ungarie et Pollonie

facta per . . . Clementem PP. VI. de prebenda Scepusiensis, Stri-

goniensis diocesis, transeant in Cancellaria cum non obstantibus

suis.

Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis IV. Idus

Maii anno primo.
g^pp, ^^^^^^ y , ^^^ 23. fol. 159 v.

X.

1353. május 13. — Nagy Lajos király Coppenbachi Henrikfia Vilmos

királyi káplánt és titkárt, a késbbi pécsi püspököt, egy spayeri

kanonoki stallumra ajánlja.

Supplicat . . . Ludovicus Rex Ungarie, quatinus dilecto suo

capellano Guillelmo Henrici de Campbach,2de canonicatu ecclesie

Spirensis dignemini providere . . . prebendam ver ac dignitatem

etc. ... in dicta ecclesia Spirensi eidem Willelmo conferendas . .

.

reservantes, non obstante, quod ecclesiam parrochialem in Ber-

zabery, Spirensis diocesis, obtinet, quam paratus est dimittere . .

.

Fiat de canonicatu sub expectatione prebende G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 164.

XI.

JJ53- május 13. — Nagy Lajos király folyamodványa Schoff Ulrik

erdekében, akit VL Kelemen pápa boroszlói kanonokká nevezett ki.

Item supplicat, quatinus gratiam . . . Ulrico Scof^ per...

Clementem PP. VI. ...de dignitate, personatu vei officio . .

.

IV. ö. IX. és Suppl. I.p. I. pag. 276., — p. II. 21 1. 433. — titeli kano-

nok, a vonatkozó suppl. nincs meg. A bulla Theinernél jelezve, II. 6, 12., —
itt : Amando la Causiva — providetur de canonicatu et prebenda ecclesie

Scepus., quos Guillelmus S. M. in Cosm. diac. Cardin. obtinebat et sibi

indulgetur, ut in Cracoyiensi ecclesia scolasteriam et in eadem et Wra-

tislaviensi, Gnesnensi et Titulensi ecclesiis canonicatus et prebendas reti-

neri possit. — Avin. XII. Kai. Febr. a. I.

2 V. ö. XCII., itt: Wilhelmo nato quondam Henrici de Bergzabery

(Bergzabern, Bajor o.) alias de Coppenbach, suo secretario et consiliario. —
CCXL. : egri prépost,- 1360-ban pécsi püspök. CCLXXXVIII.

3 Ulricus dictus Schofí. — V. ö. XLII. és Suppl. I. p. II. 214. 440.,

245. 516.
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in ecclesia Wratislaviensi . . . factam,^ confirmare digne-

mini . .

.

Fiat de novo de canonicatu sub expectatione prebende G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 164.

XII.

1353- május 13. — A király egyesek részére a szokott gyóntatöi ke-

gyelmet kéri.

Item supplicat, quatinus sibi specialem gratiam facientes

in personam Conradi dicti Kochner de Bopphingen, Augustanen-

sis diocesis, iurisperiti, clerici, nobilis viri Ulrici Comitis de Helfe-

stein, consanguinei sui . . .

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 164.

XIII.

1353. május 13. — Hasonló tartalmú kérvény.

Item supplicat, quatinus eidem Conrado et duobus suis

fratribus et cuilibet eorum plenam remissionem peccatorum etc.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 164.

XIV.

1353. május 13. — Nagy Lajos király kérvénye Windischgratz Ber-

told aquileai pap érdekében egyházi javadalom adományozásáért.

Item supplicat, quatinus Bertoldo quondam Henrici Mutel

de Windischgretz, presbiteri Aquilegiensis diocesis de beneficio

ecclesiastico . . . dignemini providere . . .

Fiat G. — Sine alia etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis III. Idus

Maii anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 164.

^ 1350. ápr. 8-án, a királyné közbenjárására, v. ö. Suppl. I. p.

II. 214. 440. — 1352. július 8-án Jegersdoríi Pál gurki püspök digni-

tást stb. kérvén számára, kérvényében azt mondja, hogy egyúttal a szent

Egyedi (Boroszlóegyházmegye) préposti és egy olmüci kanonoki javadalom-

nak is várományosa.
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XV.

-fJ55- június 12. — Plágai László, István királyi herceg volt nevelje

kegyvesztett lett a hercegnél, ezért összes magyarországi egyház-

javadalmairól lemond és helyettük a prágai káptalanban kér kine-

vezést.

Supplicat . . . Ladislaus Ulrici,^ presbiter Pragensis diocesis,

magisterque olim domini Stephani ducis fratris, regis Ungarie

in scienciis primitivis,^ quatinus sibi specialem graiiam facientes,

dignitatem, personatum ... ad collationem . . . archiepiscopi

Pragensis spectantem . . . dignemini reservare . . . Non obstante,

quod parochialem ecclesiam in Insula christiana, Strigoniensis

diocesis,^ cuius possessione per dictum ducem Stephanum est

privatus, seu quod in Strigoniensi, lauriensi et Waradiensi eccle-

siis canonicatus et prebendas noscitur obtinere.* In quibus quidem

beneficiis, cum sint in regno Ungarie, propter Neronicam perse-

cutionem dicti ducis, non presumit personaliter permanere, nec

sibi occasione predicti ducis, ex eisdem aliquid ministratur, que

omnia beneficia iuxta Sanctitatis Vestre ordinacionem offert se

dimissurum, cum aliis . .

.

Fiat et dimittat sicut offert G. — Sine alia etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis II. Idus

Junii anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 200 v.

XVI.

1353- június 27. — De Judicis Vilmos hibornok, esztergomi nagypré-

post káplánját, Jánost (Pelvos) a megüresedett aradi fó'esperességre

ajánlja.

Supplicat . . . Guillelmus sancte Marié in Cosmedin diaco-

nus Cardinalis, quatinus cum eadem Sanctitas Vestra nuper

1 De Plaga de Wilyelmow, — Suppl. I. p. I. pag. 183 és 271.

2 Suppl. I. p. 11. 11. 17.

^ Az I. kötetben elnézésbi az erdélyi egyházmegyéhez soroltam.

* A Suppl. I. kötetében közölt kérvények szerint : esztergomi, erdélyi,

bácsi, gyri, pécsi és váradi kanonok, kinevezett bácsi prépost volt.— V. ö.

Suppl. I. p. II. 11. 17., 113.216., 171. 351., 218.451. 1. jegyzet, 239. 497. —
E kérvényekben nyoma sincsen a fölpanaszolt üldözésnek, mely valószinü-

leg 1352-ben kezddhetett.
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Johanni de Serfenberk.^archidiacono Orodiensi in ecclesia Cena-

.diensi, providerit de prepositura ecclesie sancti Adalberti Jaurien-

sis, ac decreverit, ut idem Johannes . . . dictum archidiaconatum

diniittere teneatur, magistro Johanni Pelros^capellano et familiari

suo ac procuratori in partibus Ungarie de canonicatu sub expec-

tatione prebende ecclesie Cenadiensis predicte et archidiaconatu

Orodiensi . . . dignemini providere. Non obstante, quod in Wra-

tislaviensi et Zagrabiensi ecclesiis canonicatus et prebendas ob-

tinere noscitur . .
.^

Fiat G. — Sine alia etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis V. Kalen-

das Julii anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 23. fol. 216 v.

XVII.

1353. július 2. — Laczkfy Dénes kalocsai érsek egyesek számára a

szokott gyóntatói kegyelmet kéri.

Supplicat . . . fráter Dyonisius* archiepiscopus Colocensis . .

.

Item supplicat . . . quatinus sibi similem gratiam facientes

pro sexpersonis in vicecancellaria . . . nominandis, ut eis et eorum

cuilibet liceat idoneum presbiterum in confessorem eligere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 8 v.

XVIII.

1353. július 2. — Kanizsai István budai prépost önkényt le-

mondott a bácsi olvasókanonoki stallumról. Dénes kalocsai érsek

káplánját, Albertet, Ulrik fiát ajánlja kinevezésre.

Item supplicat . . . idem archiepiscopus, quatinus sibi in per-

sonam . . . capellani Alberti Ulrici^ similem gratiam facientes de

1 V. ö. VI.

2 Helyesen : Pelvos, — cler. Albien. dioec. Nagy, A régi Orod, vagyis

a' ntostani Aradnak dolgai, pag. 34. : Péti helységrl vezeti le nevét.

V. ö. Suppl. I. p. II. 210. 431.

3 Kinevezésének kelte : 1350. január 28. — U. 0.

* 1350. január 1 1-tl kalocsai érsek, — V. ö. Suppl. I. kötetében a bácsi

prépostok sorában, pag. 272. 3. jegyzet.

5 V. ö. Suppl. I. p. II. 210. 430. jegyzet.
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lectoratu seu scolastria ecclesie beati Pauli Bachiensis, Colocensis

diocesis,^ vacante . . . per puram et liberam resignationem . .

.

Stephani^ prepositi ecclesie beati Petri Budensis, Wesprimiensis

diocesis^ factam, qui dictum lectoratum seu scolastriam in com-

mendam obtinebat, eidem Alberto . . . dignemini providere, non

obstante, quod in ecclesia Colocensi canonicatum et prebendam

noscitur obtinere . . . et quod examen ad partes remittatur cum
sit absens.

Fiat G. — Sine alia etc. Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 8 v.

XIX.

1353- július 2. — A kalocsai érsek folyamodványa Pálfia Pál egri

pap érdekében. Egri kanonoki javadalmat kér részére.

Item supplicat . . . idem archiepiscopus, quatinus sibi in

personam . . . Pauli nati Pauli, presbiteri Agriensis diocesis, simi-

lem gratiam facientes, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie Agriensis . . . dignemini providere . . . et quod examen ad

partes remittatur, cum sit absens.

Fiat G. — Sine alia etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis VI. Nonas

Julii anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 8 v.

XX.

J55J- augusztus ii. — A kalocsai érsek Chechi Lukácsfia Brictius

veszprémi klerikus részére pécsi kanonokságot kér.

Supplicat . . . Dionisius archiepiscopus Colocensis, quatinus

sibi in personam dilecti familiáris sui Brixii Luce de Chech,*

1 V. ö. Suppl. I. p. II. 33. 56. — U. 0. p. I. pag. 272—3. Kanizsai István

és de Judicis Vilmos bibornok, mint bácsi lectorok.

' Stephanus Laurentii de Csorna (Cuirna) de genere Osl. — Az I. kö-

tetben tévesen a Nagymarton! grófok nemzetségébl származtattam t, ez a

rokonság pedig csak ni ágon állott fönn. — Ilykép javítandó. — Suppl.

I. p. II. 33. 56., 94. 178., 116. 223. — 1357-ben zágrábi püspök, v. ö. XCIV.
' Futaki Demeter utóda, 1345. augusztus 24-tl.

* V. ö. CX. — 1357. szeptember 25-én székesfehérvári kanonok, — a

bulla Mon. Vespr. II. 172. 200., Theinernél jelezve II. 6. 12.
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clerici Wesprimiensis diocesis, nullum beneficium ecclesiasticum

assecuti, gratiam facientes specialem, de canonicatu et prebenda

sub expectatione, ecclesie Quinqueecclesiensis, . . .dignemini mise-

ricorditer providere . .

.

Fiat G. — . Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis III. Idus

Augusti anno primo. Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 55.

XXI.

1353' augusztus ig. — Andrásfia János, kit VI. Kelemen pápa

esztergomi kanonokká nevezett ki, e kinevezés megersítését kéri.

Supplicat . . . Johannes Andree,^ clericus Nitriensis, quatinus

acceptationem, provisionem et quecumque alia inde secuta sünt

sibi, de canonicatu et prebenda ecclesie Strigoniensis, per obitum

Nicolai Jacobi ipsius ecclesie canonici prebendati vacantibus,

post IV. Kalendas Februarii proxime preteriti, occasione gratie

per . . . Cementem PP. VI. eidem concesse factas, dignemini . .

.

confirmare ac decernere valere, ac si per Sanctitatem Vestram

dicta gratia minimé extitisset revocata.

Fiat si tempore acceptationis et provisionis ignorabat revo-

cationem huiusmodi et non fuerit alteri ius quesitum G. — Et

quod transeat etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis XIV. Ka-

lendas Septembris anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 65 v.

XXII.

1353' augusztus 22. — Garai János veszprémi püspök János székes-

káptalani nagyprépost halála után Lászlófia Pétert nevezte ki a

nagypréposti stallumba. Pápai megersítés Lajos király kérésére.

Significat . . . Ludovicus Rex Ungarie, quod olim canonicatu

et prebenda et prepositura ecclesie Vesprimiensis, per obitum

^ Garai János veszprémi püspök káplánja, — VI. Kelemen föntemlí-

tett bullája 1352. február 11-én kelt. — Verebélyi plébános, a pozsonyi

szent László kápolna igazgatója, egy ideig veszprémi lector, majd szent-

györgymezei prépost, váradi kanonok. Mint borsodi fesperes egri kanonok
is. — Lásd Suppl. L p. H. 235. 491. és ott 1. jegyzet.
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quondam Johannis iiltimi prepositi et canonici ipsius ecclesie,

qui extra Románam curiam clausit diem extremum, vacantibus . .

.

Johannes episcopus Vcsprimiensis nobili viro Petro Ladislai^

canonicatum, prebendam et preposituram predictos canonice

contulit et providit de eisdern. Cum autem canonicatus, prebenda

et prepositura prefati a nonnullis asserantur . . . reservati, suppli-

cat . . . dictiis Rex, quatinus sibi in personam dicti Petri gratiam

facientes specialem, collationem et provisionem predictas perinde

valere decernere dignemini . . . Non obstante, quod in ecclesia

Strigoniensi canonicatum obtinet et prebendam, quas paratus est

dimittere^. .

.

Fiat G.3 Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 69 v.

XXIII.

1353- augusztus 22. — Nagy Lajos király Móricfia István kissingi

plébánost ajánlja a XXII. suppl. szerint megüresedett esztergomi

kanonokságra.

Item supplicat idem Rex, quatinus . . . Stephano Mauricii,

in sacerdotio constituto, de dictis canonicatu et prebenda ecclesie

Strigoniensis, cum eos per dimissionem*. . . vacare contigerit,

dignemini . . . providere. Non obstante, quod idem Stephanus

parochialem ecclesiam Ctiysich,^ Strigoniensis diocesis noscitur

obtinere et cum dimissione eiusdem, cum dictus canonicatum et

prebendam fuerit pacifice assecutus.

Sicut supplicat Fiat G. — Sine alia etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis XI. Kalen-

<las Septembris anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 69 v.

1 1360. március 24-én székesfehérvári prépost : CCL. — Mon. Vespr.

ÍI. 186. 222.

2 Utóda Móricfia István, v. ö. XXIII.
» A bulla Mon. Vespr. II. 158. 183. — V. ö. prep. eccle 00. SS. ín

Castro Vespr. : Petrus Deseu de genere Dorozsma, uakkor kinevezve, Suppl.

I. p. I. pag. 242., ahol a két prépostságo*-, illetve a prépostok személyét téve-

sen állitottam be, — és uo. p. II. 235. 492.

* Theinernél II. 6. 12. — quos Johannes episcopus Vcsprimiensis olim

obtinebat, — v. ö. XXII.
5 Valószínleg a Pilismegyei Kissing, — Kysengh, — mola ant. Kissing

allod. — Ma puszta Megyer és Ó-Buda közt ,— Békásmegyer plébániához tar-

tozik. — Csánki MTF. I. 14.
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XXIV.

1353- augusztus 31. — Nagy Lajos királynak és nejének Erzsébet-

nek, István bosnya bán leányának kérvénye 4. fokú vérrokonság

akadályában utólagos fölmentésért, egyúttal házasságuk érvényesí-

téséért.

Significant . . . Ludovicus Rex Ungarie et Elizabet, nata

nobilis viri domini Stephani ducis Boznensis, quod ipsi Rex et

Elizabet ex certis causis Sanctitati Vestre ex parte ipsor'im expo-

nendis, scientes de quarto consanguinitatis gradu ex ulroque

parente fre coniunctos, matrimonium invicem contraxerunt,

carnali inter eos copula subsecuta. Cum autem ex ipsorum sepa-

ratione, si fieret, possent verosimiliter gravia scandala provenire.

Supplicant . . . quatinus ipsos ab excommunicationis sententia,

si quam ex premissis contraxerunt, absolvere, et cum eis etiam

dispensare dignemini, ut in sic contracto matrimonio licité

vakant remanere, prolem susceptam et suscipiendam etc. et

cum aliis . . .

Fiat et iniungatur eis salutaris penitencia per Vicecancella-

rium arbitranda G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 76.

XXV.

1353. augusztus 31. — A királyi pár és Erzsébet anyakirályné folya-

modványa a budai Klarisszák kiváltságainak megersítéséért.

Item . . . supplicant predicti, et Elizabet, mater dicti Regis,

quod cum ipsi monasterium sancte Clare de Veteribuda, ordinis

eiusdem sancte, Vesprimiensis diocesis, cznonice fundaverint

ac de bonis suis propriis dotaverint et adhuc sufficientius illud

dotare intendant, quatinus fundationem et etiam alia . . . digne-

mini . . . confirmare ac insuper . . . quod ex nunc gaudeant . .

.

omnibus privilegiis . . . dicto ordini . . . concessis . . .

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 76.i

1 V. ö. V., XXVI., CXLIII., CLXXIII—VII. — Theinernél a bulla

II. 4. 6. — Suppl. I. p. II. 212. 434—5., 216. 446., 243. 509.

Bossányi, Regesta SuppHcationum II. 18
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XXVI.

^353- augusztus 31. — Ugyanazok engedélyt kérnek, hogy ill kíséret-

tel e zárdát és az apácákat látogathassák.

Item supplicant, quatinus eisdem Regi et Regine ac matri

dicti Regis et eorum cuilibet licentiam concedere dignemini ingre-

diendi cusa devotionis et visitationis predictam et alia quacumque

monasterio inclusarum Regni Ungarie cum decenti et honesta

comitiva utriusque sexus, quociens eis placuerit et fuerit oportu-

numi. ,

.

Rex possit cum quatuor viris honestis et omni suspicione

carentibus et Regina cum decenti comitiva muiierum G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. foI. 76.

XXVII.

1353. augusztus 31. — Ugyanazok azért a kiváltságért folyamodnak,

hogy az ö jelenlétükben miséz és prédikáló pap búcsút engedélyez-

hessen.

Item supplicant, quatinus eis et eorum cuilibet concedere

dignemini, ut quociescumque in eorum seu alicuius ipsorum presen-

cia diebus dominicis et aliis solemnibus festis, in missis et aliis

per aliquem habentem officium predicandi, proponi contigerit

verbum Dei, proponens ipse auctoritate apostolica unum annum

et quadraginta dies valeat omnibus ibidem presentibus de indul-

gencia relaxare.

Fiat de centum diebus G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 76.

XXVIII.

1353. augusztus 31. — Nagy Lajos király az óbudai prépostságnak

cserét ajánl, a csere elkészítése céljából azt kéri : rendelje el a pápa

a prépostság érdekeinek elzetes megvizsgálását.

Item significant, quod cum ipsi in castro suo de Novabuda,

Wesprimiensis diocesis, Regni sui, cum suis familiaribus com-

1 V. ö. elbbi kérvényt és Suppl. I. p. II. 21G. 446. hasonló engedéllyel.
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morentur, quod castrum prope aliud castrum de Veteribuda nun-

cupatum, ad ecclesiam beaté Marié de Veteribuda et eius preposi-

tum et capitulum, dicte diocesis, pertinens, noscitur situatum, et

propter propinguitatem huiusmodi frequenter contingat gentes

ipsius ecclesie nonnulla dampna páti et etiam sustinere, ipse

Rex super hiis conscientiam habens et volens per permutationem

-alterius castri seu loci eidem ecclesie et eius personis utilioris pro-

videre, ne dampna seu scandala eis propter vicinitatem huiusmodi

valeant provenire, humiliter supplicat . , . quatinus ... vei . . .

episcopisdicti Regni committeredignemini et mandare insolidum,

ut ipsi de vaiore dicti castri de Veteribudaet omniiure, quod

habent ipsa ecclesia et eius possessione in eo et de alio etiam

castro seu loco vei rebus et iuribus, que idem Rex eis propter hoc

offerre et assignare intendit et eorum utiiitate et vaiore et aliis

circumstanciis premissorum plenarie se informent et si invenerint,

quod propter permutationem huiusmodi conditio eiusdem ecclesie

fiat melior et utilior, huiusmodi permutationem fieri faciant,

eamque per se vei alium seu alios ad effectum perducant

auctoritate vestra et approbent et confirment et cum omnibus . .

.

Contradictores . . .

Si prepositus et capitulum et alii, qui tanguntur, petant et

consentiant, piacet, quod fiat informatio et ad cancellariam remit-

latur G.i

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 76.

XXIX.

1353. augusztus 31. — VI. Kelemen pápa 4 esztendre a magyar-

országi egyházak bizonyos tizedeinek szedésére följogosította a királyt.

Nagy Lajos ezúttal azt kéri, hogy szerezzen a pápa elde ez intéz-

kedésének nagyobb érvényt.

Item significat . . . dictus Rex, quod cum . . . Clemens PP.

YI. . . decimam omnium ecclesiarum proventuum Regni sui et terra-

rum ei subditarum usque ad quadriennium duxerit concedandam

percipiendam ab ecclesiis, monasteriis atque locis ac personis

ecclesiasticis eorumdem certis sibi super hoc cum censura eccle-

^ A bulla Mon. Vespr. II. 159. 184. — A pápa a váradi, a zágrábi és a

veszprémi püspököket küldi ki, — v. ö. Fejér IX. 2. 247. Theiner II. 5. 10.

18*
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siastica executoribus deputatis, prout in eius litteris plenius conti-

netur, et quod licet processus cum eadem censura facti fuerint in

forma consueta, tamen nonnulli ex ipsis personis, monasteriis,

ecclesiis atque locis iuxta processus factos et sententias inde latas

de huiusmodi decimis satisfacere non curant, sed obmittunt, cen-

suram huiusmodi contemnendo, quare supplicat . . . quatinus

eisdem executoribus vei aliis committere dignemini et mandare^

ut sententias et processus huiusmodi aggravent . .

.

Dentur per cancellariam littere opportune G. — Et quod

transeat etc. Fiat G.

Dátum apud Viilamnovam Avinionensis diocesis II. Kalen-

das Septembris anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 76 v.

XXX.

1353. október 2. — Raguzai Veregnai András azért a raguzai kanonoki

stallumért folyamodik, mely Serachai Illésnek raguzai érsekké történt

fölszentelése folytán megüresedett.

Supplicat , . . presbiter Andreas de Veregna de Ragusio, que

civitas Ragusii siia est in Dalmácia, in confinis territorii Regis

Rascie, archidiaconus Pedismontis et de Ultra Brenta, diocesis

Paduanensis et canonicus Coztolarius, quatinus eidem specialem

gratiam facientes, dignemini providere de canonicatu et prebenda

ecclesie maioris Ragusine, vacante in curia Romána per promo-

tionem domini Helye de Seracha Archiepiscopi Ragusini. Qui

quidem canonicatus sive prebenda, vacantes ut iam dictum est

in curia iam sünt XI. anni, et hoc propter distantiam loci sive

civitatis predicte et paupertatis dicti canonicatus nullum impetra-

toremsive impetrantem (sic). Non obstante, quod obtineat archi-

diaconatum supradictum, cuius . . . proventus XII. florenos auri

summám non excedunt, cum sit et est paratus ex nunc renunciare

et renunciat in manibus Sanctitatis Vestre canonicatui Corczolano,

quod melius poterit procurare utilitatem ecclesie Rcgusine, unde

sumpsit originem et habitat, quod canonicatui Corczolano, qui

est remotus a civitate sua cum omnibus . . . sibi super hoc certis

executoribus deputatis.

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione VI. Nonas Octobris anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 91 v.
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XXXI.

^353' október 31. — Nagy Lajos király jelentése a kunok meg-

térésérl. A katolikus vallás fölvételének még mindig nagy akadálya

a félelem az egyházi adók fizetésétl. Az egyházi szolgálmányoktól

bizonyos idre leend mentesítést kér az újonnan megtérk számára.

Item significat^. . . quod cum nonnulli gentiles Cumani in

illis partibus nuncupati, intendant ad fidem catholicam se con-

verti, ad quod obtinendum ab eis idem Rex fervore devocionis

accensus existit, et dubitent dicti Cumani, quod ab eis decimé,

sicut ab aliis christianis exigantur et propter iioc huiusmodi

eorum conversio differatur, supplicat, quatinus eidem Regi

concedere dignemini, ut illi ex dictis Cumanis, qui ad fidem ca-

tholicam, ut promittitur, veraciter convertentur salciri, usque

ad certum tempus, de quo Sanctitati Vestre videbitur, post con-

versionem huiusmodi ad solutionem decimarum predictarum alicui

faciendam minimé teneantur . .

.

Deiiberabitur magis,^ fiat ad decem annos G.

Dátum Avinione II. Kalendas Novembris anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 124.

XXXH.

J353. október 31. — Nagy Lajos királynak a magyar klérus körében

a szent tudományok fejlesztését célzó elterjesztése. 1346. szeptember

26-án^ hasonló értelemben Szigeti István — most nyitrai püspök —
érdekében folyamodott, hogy a pápa a magyarországi hitélet el-

mozdítására, különösen pedig a körüllakó hitetlenekre és eretnekekre

való tekintettel t a szent tudományok magisterévé avassa. Szigeti

István püspök nagy elfoglaltságára hivatkozva, ezúttal a szent Ágos-

tonrendi Miklós szerzetest ajánlja ugyanazon értelemben. A várad-

egyházmegyébl származó Miklós a párisi egyetem eladó tanára.

Item supplicat, quatinus cum regnum Ungarie multis paga-

nis et scismaíicis inhabitatum, litteratis et eruditis viris ad con-

1 L. Nagy Lajos király XXXIII. kérvényét.

2 L. a királynak VI. Kelemen pápához intézett hasonló kérését 1351.

július 11-é.n, — Suppl. I. p. II. 221. 459. — Itt a pápa határozata : possit . . .

disponi, etiam de quota decimé usque ad tricesimam, sicut viderint expedire.

3 Suppl. I. p. II. 111. 212. — E kötetben : CCCXCVII.
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versionem infidelium et hereticorum confutacionem ac ad dila-

tacionem fidei catholice plurimum indigeat: nulliimque pro nunc

niagistrum habeat in theologia preter magistrum Stephanum epi-

scopum Nitriensem,^ qui in eorum negociis plurimum occupatus,

prout necesse esset ad predicta, solus non sufficit, in personam

dilecti capellani et familliaris eorum, fratris Nicolai,ordinis heremi-

tarum sancti Augustini de dicto regno oriundi, Varadiensis dioce-

sis, lectoris Parasiensis et in aliis studiis exercitati, specialem

gratiam facientes, ut post jam per ordinem definitos nuncupate

Parisiis (sic), prout moris est, sententias legére possit, de benig-

nitate apostolica liberam concedere dignemini facultatem, et quod

gaudeat graciis, privilegiis et indulgenciis, immunitatibus, quibus

bacalarii Parisienses . .

.

Fiat si idoneus fuerit Párisii repertus G. — Et quod transeat

etc. Fiat G.

Dátum Avinione II. Kalendas Novembris anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 124.

XXXIII.

1353. december 9. — Nagy Lajos király káplánja, Istvánjia Péter

részére az esztergomi egyházmegyében káptalani méltóság vagy egy-

egyházmegyei hivatal rezerválását kéri.

Supplicat . . . Ludovicus Rex Ungarie, quatinus sibi in

personam , . . capellani sui Petri Stephani,^ specialem gratiam

facientes, dignitatem, personatum ... in ecclesia Strigoniensi . .

.

dignemini reservare . . . (non obstante) quod canonicatum et pre-

bendam ac archidiaconatum Trinchinensem in ecclesia Nitriensi

noscitur obtinere, quem . . . paratus est dimittere . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 145.

1 U. 0. és p. I. pag 218—9.
2 Cler. VeSpr. dioec, parochus in Sárospatak, canoniciis Vespr. et Zá-

gráb.,— V. ö. CCXLVI. CCCXLV., Suppl. I. p. II. 58. 1 12., 48. 89., 51. 95.,

59. 115., 48. 88., — továbbá 50. 91., 129. 251., 167. 338., 181. 367., — és

Suppl. I. p. I. pag. 220—1.
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XXXIV.

^353- december 9. — Nagy Lajos király folyamodványa káplánja,

Jstvánfia András esztergomi kanonok érdekében nagyobb egyházi

hivatalért az esztergomi egyházmegyében.

Itein supplicat . . . idem Rex, quatinus sibi in personam . ,

.

capellani Andree Stephani similem gratiam facientes, dignitatem,

personatum .... in ecciesia Strigoniensi . . . dignemini reser-

vare . . . Non obstante, quod in dicta Strigoniensi ecciesia canoni-

catum et prebendam et quasdam quartas decimarum quarumdam

ecclesiarum parochialium in Strigoniensi diocesi existentium,

noscitur obtinere, quas quartas paratus est dimittere . . .

Fiat G.i Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 145.

XXXV.

^353' december 9. — Erzsébet királyné kérvénye Miklósfia György

szerérni kanonok részére veszprémi kanonokságért.

Item supplicat . . . Eiizabeth Regina Ungarie, quatinus sibi

in personam . . . Georgii Nicolai,^ cierici Quinqueecclesiensis

diocesis speciaiem gratiam facientes, dignitatem, personatum . .

.

in ecciesia Wesprimiensi... dignemini reservare . . . Non obstante,

^

quod in ecciesia sancti Yrinei* Strigoniensis (sic !) canonicatum

et prebendam et archidiaconatum de Pazania noscitur obtinere,^

quos paratus est dimittere ...

Fiat de canonicatu sub expectatione prebende G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 145.

1 A bulla Theinernél II. 6. 12., — nem fedi a kérvényt.

2 Suppl. I. p. II. 1. 2. elfordul Georgius Nicolai, Miklós királyi követ

káplánja, székesfehérvári (ecclesiae BMV. et s. Nic.) kanonok, aki nem lehet

azonos fenti kérvényben emiitett Miklósfia Györggyel, — amire a kérvények

és az azokat fed bullák szövegébl következtethetünk. — Ez utóbbi György

szerémi kanonok és ugyanott fesperes, fehérvári kanonokságáról nem téte-

tik említés, viszont a XXXVII. kérvénybl arra is kell következtetnünk,

hogy egyéb javadalommal veszprémi kanonokká történt kinevezésekor még
nem birt. — A Mon. Vespr. II. Index 414. egy személynek veszi.

^ Hibás szövegezés, v. ö. XXXVII. — A bulla Mon. vespr. II. 161.

187. anon obstantibus . . . quod in ecciesia Sirmiensi canonicatum et preben-

dam cum archidiaconatu de Par- (?) nosceris obtinere». — Fenti kérvényben :

Pazania, a XXXVII-ikben : Pozania.

* V. ö. CXII. ^ 1354. január 18-án a kanonokság mellé dignitásról

stb. kap bullát, — v. ö. XXXVII.
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XXXVI.

1353- december 9. — Erzsébet királyné kérvénye, melyben a követ-

kezket terjeszti a pápa elé : Az egri egyházmegyében a zempléni

föesperesség Demeterfia János halála után megüresedvén, VI. Kele-

men pápa bullája alapján Demeterfia Péter egri és aradi kanonok

jóhiszemüleg nemcsak hogy elfoglalta a zempléni fesperességet,

hanem azt késbb Demeterfia András pankotai fesperessel, ezen fö-

esperesség ellenében el is cserélte és most már három év óta zavarta-

lanul birja a pankotai fesperesi javadalmat. Pápai föntartás

esetére VI. Ince utólagos megersítését kéri Péter számára.

Item significat, quatinus , . . Petrus Demetrii,^ canonicus

Agriensis, dudum vigore litterarum gratie sibi facte^ per . .

.

Clementem PP, VI. ... de dignitate, personatu . . . sub expecta-

tione (sic) archidiaconatum de Zemlin in dicta ecclesia Agriensi.

per obitum quondam Johannis Demetrii,^ eiusdem ecclesie archi-

diaconi, qui extra Románam curiam diem clausit extremum, tunc

vacantem, credens iüum sibi deberi, acceptavit et sibi provideri

fecit . .
.* et deinde ipsum archidiaconatum cum archidiaconatu

de Pankota in dicta ecclesia Agriensi cum Andrea Demetrii,^

cum archidiacono dicti archidiaconatus de Pankata auctoritate

ordinaria permutavit, quem archidiaconatum de Pankata ipse

Petrus pacifice assecutus, iüum per trés annos vei circa tenui,

et possedit ex dicta permutatione et collatione pacifice et quietet

^ Tatamérius fehérvári prépost unokaöccse.

2 1345. október 12. — Suppl. I. p. II. 125. 243.

^ de genere Pécz, Miklós egri püspök unokaöccse, meghalt mint szepesi

prépost 1349-ben. — V. ö. Suppl. I. p. II. 41.72., 59. 117., 63. 126. — Theiner

II. 6. 12.

* Theiner II. 6. 12.: Innocentius episcopus etc. Dilecto filio Petro

Begonis canonico Strigoniensi, licentiato in legibus, salutem etc. provi-

detur de canonicatu et prebenda huius ecclesie et indulgetiir, ut archidiacona-

tum Zernblinensem, Agriensis diocesis, reíinere possit. Dátum apud Villamno-

vam Av-in. dioc. V. Kai. Maii a. I-o. — Tefiát 1353 április 2y-én. — V. ö.

Suppl. I. p. I. pag. 202. — p. II. 194. 396., 226. 474. — Mégis bullásnaíi kell

t tekintenünk, mert kétségtelen, hogy Demeterfia András a zempléni. Deme-

terfia Péter pedig a pankotai fesperességet zavartalanul bírták. — Begofia

Péter ezek ellenében mégsem mondott le jogcímérl és erre a jogcímre hivat-

kozott kérvényében, melyet az idézett bulla fed. — V. ö. Kollányi, Észt.

Kanon. 57—58.
5 Suppl. I. p. I. pag. 200.
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cum . . . dicatur, quod dictus archidiaconatus de Zemlin erat . .

.

reservatus, supplicat, quatinus permutationem provisionem seu

collationem de dictis archidiaconatibus . . . et alia inde secuta . .

,

dignemini . . . confirmare . . . Non obstante, quod in dicta Agriensi

et Orodiensi ecclesiis, Cenadiensis diocesis, canonicatus et preben-

das noscitur obtinere^ et cum aliis . .

.

Fiat nisi alteri fuerit ius quesitum G. — Et quod transeat

etc. Fiat G.

Dátum Avinione V. Idus Decembris anno primo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 24. fol. 145,

XXXVII.

1354. január 18. — Durazzói Róbert kérvénye Miklósfia György

pécsi klerikus, szerémi fó'esperes és kanonok, veszprémi kanonok

érdekében, ez utóbbi javadalom mellé a veszprémi egyházmegyében

magasabb hivatal és javadalom adományozásáért.

Supplicat . . . Robertus de Duracio,^ quatinus sibi in perso-

nam . . . Georgii Nicolai,^ clerici Quinqueecclesiensis diocesis,

qui in Ungarie partibus, dum ibidem captus cum suis fratribus

existebat, plura servicia et multas curialitates et alia bona quam-

plurima sibi et dictis fratribus suis fecit et impendit, specialem

gratiam facientes, dignitatem, personatum . . . in ecclesia Wes-

primiensi . . . dignemini reservare . . . Non obstante, quod idem

Georgius canonicatum sub ex^ ectatione prebende eiusdem eccle-

sie Wesprimiensis noscitur obtinere, seu quod sibi auctoritate

ordinaria de canonicatu et prebenda ac archidiaconatu de Poza-

nia in ecclesia sancti Irenei, Sirmiensis diocesis, dudum fit

provisum, de quibus propter discrimina seu guerras paganorum

seu infidelium nichil percepit, ymo illos canonicatum et preben-

dam ac archidiaconatum in manibus Sanctitatis Vestre omnino

dimittit . . .

Fiat eciam (de) dignitate etc. G — Et quod transeat etc.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 13.

1 1345. október 12. —Suppl. I. p. II. 125. 243.

2 V. ö. XXXVIII., XLVII. — Theiner II. 21. 32. : super concordia re-

form, inter Ludov. regem et Robertum de Dur.

3 V. ö. XXXV.
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XXXVIII.

1354- j(ínuár i8. — Durazzói Róbert folyamodványa János varasdi

fesperes érdekében egy zágrábi kanonoki javadalomért.

Item supplicat, , . . quatinus sibi in personam Johannis

Bautonis, presbiteri Zagrabiensis diocesis, specialem gratiam fa-

cientes, de canonicatu ecclesie Zagrabiensis dignemini providere.

Prebendam ver . . . reservare. Non obstante, quod idem Johannes

arciiidiaconatum de Vorosd,^ et prebendam sacerdotalem altaris

beaté Marié, ^ in eadem ecclesia noscitur obtinere, quam preben-

dam sacerdotalem paratus est dimittere . . .

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione XV. Kalendas Februarii anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 13.

XXXIX.

1354. január 26. — Frankói István nyitrai püspök folyamodványa

fivére, Antalfia János pécsi kanonok, nyitrai olvasókanonok érde-

kében, a pécsi egyházmegyében dignitas stb. rezerválásáért.

Supplicat . . . fráter Stephanus, ^ episcopus Nitriensis, ambas-

siator regis Ungarie, quatinus sibi in personam dilecti germani

sui Johannis Anthonii, specialem gratiam facientes, dignitatem^

personatum ... in ecclesia Quinqueecclesiensi . . . dignemini reser-

vare . . . Non obstante, quod in ecclesia Nitriensi canonicatum et

prebendam ac lectoratum noscitur obtinere, seu quod de canoni-

catu et prebenda dicte ecclesie Quinqueecclesiensis . . . per . .

.

Clementem PP. VI. ... extitit provisum. Quorum canonicatus

et prebende nondum est possessionem assecutus. Et quod predic-

tum lectoratum paratus est dimittere*. . . et cum aliis non obstan-

tibus . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 18 v.

1 V. ö. Suppl. I. p. II. 101—2. 193.

- Suppl. I. p. I. pag. 328.

3 Stephanus Anthonii de Franko (de Insula) 0. s. Aug., magister theol.,

—

v.ö. Suppl. I. p. I. pag. 218—9. és p. II. 1 1 1. 212. — E kötetben 189—91. old.

* 1350. január 28-án neveztetett ki pécsi kanonokká, — nyitrai olvasó-

kanonok 1351 után lett. — V. ö. Suppl. I. p. II. 211. 432. —1358 március 10.

rector hospitalis s. Barthol. Quinqueeccl. d., — ennek ellenében lemondott

a lectoratusról, utóda Ruspachi Mátyás, — v. ö. CXXVIII.
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XL.

1354. január 26. — A nyitrai püspök Podvinnai Lászlófia Miklóst

egy pozsegai kanonoki stallumra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat . , . idem episcopus, quatinus sibi in perso-

nam . . , familiáris sui Nicolai Ladizlai de Padwyna, clerici Quin-

queecciesiensis diocesis, de canonicatu ecclesie beati Petri de

Posega, dicte diocesis dignemini providere. Prebendam ver . .

.

reservare . .
^

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione VII. Kelandas Februarii anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 18 v.

XLI.

^354- március 22. — István királyi herceg, káplánja, Znaimi Hen-

rikfia János pozsonyi plébános részére egy pozsonyi kanonoki java-

dalmat kér.

Supplicat . . . Stephanus dux, fráter germanus Regis Ungarie,

quatinus dilecto capellano suo Johanni Srenrici (sic) de Zvojnia^

de canonicatu et prebenda . . in ecclesia Posoniensis, Strigoniensis

diocesis, in qua olim vigore litterarum . . . Clementis PP. VI
in canonicum fit receptus et prebendam expectavit, digne-

mini providere. Non obstante, quod pauperem parochialem

ecclesiam sancti Laurencii extra muros Posonienses, dicte dioce-

sis, noscitur obtinere . . .

Fiat G. — Sine alia lectione. — Fiat G.

Dátum Avinione XI. Kalendas Április anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 62 v.

XLII.

1354. április 16. — Jegersdorfi Pál gurki püspök a pozsonyi prépost-

ságot Schoff Ulrik részére kéri.

Sanctissime Páter, olim . . . Clemens PP. VI. . . . prepositu-

ram ecclesie Posoniensis, Strigoniensis diocesis, que dignitas

^ V. ö. XLVII., ahol dignitasra stb. kap rezerváló bullát, — és

CCXCVIII., ahol egri kanonokká neveztetett ki. Itt : de Podvinna,— capel-

lanus dominae regináé. — Podvinj, Bród m.
2 Znaim. — A bulla Theinernél jelezve, II. 17. 26., itt : Johannes
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curata existat (sic), . . . Guillelmo^ electo Constantinopolitano^

ad biennium concessit in commendam sub data Idus Április,^

pontificatus sui anno nono. Cum igitur per eandem Sanctitatem

Vestram commende fuerunt revocate ac dictum biennium sit

elapsum et vacare noscatur prepositura memorata, dictusque . .

.

Guillelmus a data dicte commende continue usque ad presens

in Romána Curia sit moratus, supplicat . . . Paulus* episcopus

Curonensis, quatinus . . . Ulrico Schoff^ de dicta prepositura . . .

dignemini providere . . . Non obstante, quod Blasius Cosme,^

qui se asserit clericum Wesprimiensis diocesis, de facto detinet

Ehrenreich de Znayma, v. ö. LVIIL, ott: Johannes dictus Ehrenreich de

Znoymia, presb. Olomuc. dioc, — hántai prépost: CLXIX. Mon. Vespr.

II. 164. 190., 165. 191-ben: Joh. Conradi, mit toUhibának kell minsíteni,

mert LVIIl. szerint kétségtelenül egy és ugyanazon személyrl van szó. —
1356-ban lemondott a hántai prépostságról, akkor bosnya lector lett. Mon.

Vespr. II. 164. 190.

1 V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 188—9., ott 9. jegyz., mely fenti suppl. sze-

rint bvül. — VI. Kelemen idézett adományozásának kelte ugyanis: 1351.

április 13. (Id. Apr. a. 9.). Viszont Nagy Lajos kérvénye — Suppl. I. p. II.

228. 476., melynek alapján VI. Kelemen pápa Kozmatia Balázst nevezte ki

préposttá, 1352. jan. 13-án kelt. — Bizonyos, hogy Balázs tényleg és továbbra

is megtartotta a pozs. prépostságot, mert 1354-ben pl. Balázs pozsonyi prépost

a szent Márton egyház egyik javadalmát Péter rkanonoknak adományozza :

Blasius, Prepositus Ecclesie s. Salvatoris alias s. Martini Posonien., Strigon.

dioc. Fejér IX. 2. 341. — Ezzel szemben Pusterlai Vilmos nem adta föl jog-

címét és bár csak sokára, de mégis elérte, hogy megint pozsonyi prépost

lett. — Feltn, hogy amikor 1352-ben maga Nagy Lajos király ajánlotta

Balázst, ezúttal kiválóan bizalmas embere, Jegersdorfi Pál járt el másnak

érdekében és hogy a király emberét bitorlónak nevezi. Valószínleg téves

információban kereshetjük ennek magyarázatát.

2 Késbb milánói érsek lett, de ezt sem foglalhatta el.

3 Tehát 1351. április 13.

* Paulus Johannis de Jegersdorf alias de Praunspeck, de Harrach, —
v. ö. Suppl. I. p. II. 208., 428., 213. 438., 214. 441., 213. 438. — L. Pór Antal,

Jegerndorfi Pál nyitrai fesperes, 1350. Századok XXXIX (1905.). 693. 789.

köv. — A supplicatiókból családja következ tagjait ismerjük :

Péter

Pál Botonus János

János

boroszlói kanonok.

6 1350-ben a k-rályné, 1352-ben Jegersdorfi Pál, 1353-ban Nagy Lajos

király pártfogolta. — Fenti kérvény tehát nem juthatott a király tudtával az

apostoli szék elé. — V. ö. XI. és Suppl. I. p. II. 214. 440., 245. 516.

8 Az anyakirályné káplánja, elbb hántai prépost volt.
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occupatam, seu quod idem Ulricus in maiori et sancti Egidii Wra-

tislavensis ecclesiis, canonicatus obtinet et prebendas . .

.

Commenda, que facta fuerat Patriarche, fit ex certis causis

prorogata.i

Dátum Avinione XVI. Kalendas Maii anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 91 v.

XLIII.

1354. április 16. — Jegersdorfi Pál gurki püspök folyamodványa

unokaöccse, János érdekében egy boroszlói kanonokságért.

Item supplicat . . .idem episcopus Curonensis, quatinus Jo-

hanni Johannis de Jegerdorf,^ Wratislavensis diocesis, dilecto

sui germani filio, de canonicatu cum reservatione prebende eccle-

sie Wratislavensis . . . dignemini providere . .

.

Fiat in ecclesia Strigoniensi G, — Et quod transeat etc. Fiat

et committalur examen G.

Dátum Avinione XVI. Kalendas Maii anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 91 v.

XLIV.

1354. április 24. — Tolt Miklós, zágrábegyházmegyei nemes katona

és neje Klára, a szokott gyóntatói kegyelmet kérik.

Supplicat . . . Nicolaus Tolt de Somseid, miles Zagrabiensis

diocesis, quatinus sibi et consorti sue Clare . . . ut confessor etc.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 94.

XLV.

1354. április 24. — Istvánfia Miklós zágrábegyházmegyei báró és

neje hasonló tartalmú kérvénye.

Item supplicat, quatinus Nicolao Stephani baroni de Luidna

eiusdem diocesis et consorti sue similem gratiam etc.

Fiat G. — Sine alia lectione etc. Fiat. G.

Dátum Avinione VIII. Kalendas Maii anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 94.

^ E supplicatio törölve van ezzel a megjegyzéssel : Sic est responsio,

nec debebat registrari, sed per errorem fit registrata.

2 V. ö. XLII.
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XLVI.

1354. április 24. — Dénes kemleki fesperes a szokott gyóntatói

kegyelemben részesül.

Dignetur . . . concedere Dyonisio Folcasii, archidiacono de

Kenluk^ et canonico in ecclesia Zagrabiensi, plenissimam remis-

sionem omnium peccatorum . .

.

Fiat G. — Sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione VIII. Kalendas Maii anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 84 v.

XLVII.

1354. május 12. — Durazzöi Róbert folyamodványa Lászlófia Miklós

pozsegai kanonok érdekében magasabb hivatalért.

Supplicat . . , Robertus de Duracio,^ quatinus sibi in perso-

nam . . . Nicolai Ladizlai de Podwina,^ Quinqueecclesiensis dioce-

sis, canonici ecclesie sancti Petri de Posaga, qui dicto Roberto

et suiis fratribus in Hungária existentibus necessitatis tempore

piura servicia ac curialitates impendit et impendi procuravit

per se et suos proximos amicos, specialem gratiam facientes, de

dignitate, personatu ... in dicta sancti Petri de Posaga ecclesia

vei extra . . . dignemini providere . . . Non obstante, quod . . .

sit canonicus in dicta ecclesia sub expectatione prebende . .

.

Fiat G. — Sine alia lectione — Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. fol. 110.

XLVIII.

1334. május 12. — Durazzói Róbert folyamodványa Miklósfia János

bácsi kanonok érdekében pécsi kanonoki javadalomért.

Item supplicat idem Robertus, quatinus sibi in personam . . .

Johannis Nicolai, Chanadiensis diocesis, specialem gratiam facien-

tes, eidem de canonicatu ecclesie Quinqueecclesiensis sub expec-

1 Kemlek (Kemluk, Kemenick) zágrábegyházmegyei fesperesség, —
V. ö. Suppl. I. p. II. 29. 50., 50. 92., 132. 255. — 1343., 1345: Benedictus

Inasse (Iwasse), 1366 : Johannes Crispius. — Suppl. I. p. I. pag. 319.

2 V. ö. XXXVII—XXXVIII.
3 V. ö. XL. és CCXCVIII. — A bulla Theinernél jelezve 11. 17. 26.,

itt : Podwia.
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tatione prebende . . . dignemini providere . . . Non obstante, quod ca-

nonicatum et prebendam in ecclesia Bachiensi noscitur obtinere . .

.

Fiat G. — Sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis II II. Idus

Maii anno secundo. Suppl. Innoc. VI. tom. 25. foi. 110.

XLIX.

1354. október 14. — Szováthi János egri pap, a páduai egyetem hall-

gatója, váradi kanonok, esztergomi kanonokságért folyamodik.

Supplicat . . . Johannes Michaelis de Zowath,i Agriensis

diocesis, scolaris in iure canonico in studio Paduano et clericus

in sacris ordinibus constitutus, quatinus sibi specialem gratiam

facientes eidem de canonicatu ecclesie Strigoniensis dignemini

providere. Prebendam ver . . . dignemini reservare . . . et cum

aliis non obstantibus . . . seu quod ipse Johannes canonicatum et

prebendam in minori ecclesia collegiata beaté Marié Waradiensis

obtinere noscatur, quos canonicatum et prebendam paratus est

dimittere . . .

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione II. Idus Octobris anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. parte II. fol. 96.

L.

1354. november 2. — Pál nándorfehérvári püspök kérvénye : VI. Ke-

lemen pápa a nándorfehérvári püspökség zilált anyagi viszonyaira

való tekintettel egy egri kanonoki javadalomnak és az ungi föesperes-

ségnek haszonélvezetét biztosította Pál püspöknek, élethossziglan.

VI. Ince pápa trónralépésekor elde adományozásait érvénytele-

nítvén, Pál püspököt is csak két évre ersítette meg fenti javadalmak

haszonélvezetében. A püspök ezúttal azt kéri, hogy e javadalmakban

továbbra is zavartalanul w.egmaradhasson.

Sanctissime Páter, cum Sanctitas Vestra . . . Paulo episcopo

Albensi de Nándor,^ cuius ecclesie redditus et proventus ac posses-

siones alias rex Racie occupavit indebite et detinet occupatos,

nuper gratiam fecerit specialem de canonicatu et prebenda ac

1 A bulla Theinernél jelezve, II. 17. 26., itt : de Zowach. — 2 Paulus

Lucas Chestalz, — v. ö. Suppl. I. p. II. 157. 311. I. jegyzet, 237. 494.
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archidiaconatu de Ung in ecclesia Agriensi, dudum vacantibus

per obituin quondam Sixti ultimi archidiaconi dicti archidiacona-

tus et quondam canonici prebendati dicte ecclesie Agriensis, de

quibus . . . PP. Clemens . . . eidem providerat . . . et licet predic-

tus predecessor vester prefato episcopo de predictis canonicatu et

prebenda ac archidiaconatu usque ad tempóra vite ipsius epi-

scopi providerit in commendam, tamen dicta Sanctitas Vestra

eidem nisi ad duos annos tantum de predictis ut premittitur, in

commendam providistis, et ne idem episcopus post predictos duos

annos in verecundiam cleri et status episcopalis dignitatis cogant

diutius mendicare et qui fere per XII annos et ampiius mendica-

vit, supplicat . . . quatinus sibi uberiorem gratiam facientes de

predictis canonicatu et prebenda ac archidiaconatu de novo di-

gnemini providere et quod ipsos tamdiu valeat possidere et licité

retinere . . . donec possessionem dicte sue ecclesie Albensis assequi

valeat pacificam . . .

Fiat de aliis duobus annis G.

Dátum Avinione IV. Nonas Novembris anno secundo.

Suppl. Innoc. VI.tom.25.parte Il.fol. 80.

LI.

1354. december 24. — András erdélyi püspök a szokott gyóntatói

kegyelemért folyamodik.

Supplicat . . . Andreas episcopus Albensis, Transilvanensisi

quatinus specialem gratiam facientes, concedere dignemini sib,

et decem personis, quas eius procurator in vestra cancellaria

duxerit nominandas, po^est eligere confessorem . .

.

Fiat de VII. G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. parte Il.fol. 121.

LII.

1354. december 24. — Ugyanaz Simonfia Simon erdélyi klerikust,

aki a páduai egyetemen tanul, egy váci kanonoki stallumra ajánlja

kinevezésre.

Item supplicat . . .idem episcopus, quatinus . . . Symoni

Symonis de Spinis,^ clerico Transilvane diocesis, studenti Padue

1 Theinernél II. 17. 26.: Thome Simonis de Spinis, archidiacono de

Crazna, Transilv. dioc, providetur de canon. Varad. d. — VIII. Kai. Jan.
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in artibus, de canonicatu ecclesie Wachiensis dignemini provi-

<lere. Prebendam ver . . . reservantes . .

.

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione IX, Kalendas Januarii anno secundo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 25. parte II. fol. 121.

LIII.

^355- niájus 2. — Görög Mihály királyi pajzsfiordoz kérvénye a

szokott gyóntatói kegyelemért.

Supplicat . . . Michael dictus Grecus scutifer . . . Ludovici

Regis Ungarie, quaíinus sibi specialem gratiam facientes etc. (sic).

Item supplicat dictus Michael, quatinus sibi ac Margarite

et Guedrone sororibus suis, nec non dominis Conrado Luppo et

Rodulfo Lupo, militibus, commorantibus in diocesi Jauriensi,

jndulgentiam in mortis articulo concedere dignemini . .

.

Fiat G. Suppl. Clem. VI. tom. 26. fol. 96.

LIV.

JJ55. május 2. — Ugyanaz engedélyt kér, hogy tíz személy kíséreté-

ben a szentföldre zarándokolhasson.

Item supplicat dictus Michael, quatinus sibi, ut ipse cum
decem personis de Ungaria possit sanctum Sepulcrum domini-

cum . . . visitare . . . licentiam dignemini . . .impertire . . .

Fiat G. — Et quod transeat etc. et sub sigillo domini Cardi-

nalis Guillelmi. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis VI. Nonas

Maii anno tercio. Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 96 v.

LV.

^355- Tnájus 2. — Erzsébet királyné kinevezésre ajánlja káplánját,

Bochniai Andrást egy krakói kanonoki javadalomra.

Supplicat . . . Elisabet regina mater regis Ungarie, quatinus

sibi in personam . . . sui capellani Andree filii Nico (?) de Bochnia,

a. 2. — V. ö. LXXXI., 1357. április 25-én Thomas Simonis de Spinis, praepos,

s. Thome in prom. Strig. — itt krasznai fesperes és váradi kanonok. —
CCCLXXX : fivérével, Tamással cambiálván, erdélyi kanonoki stallumot

foglal el fenti váci stallum ellenében, — 1363. augusztus 31. — Mindketten

Balogh nemzetségbeliek.

Bossányi, Regesta Supplicationum U. 19
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Cracoviensis diocesis, specialem gratiam facientes, eidem de

canonicatu ecclesie Cracoviensis . . . dignemini providere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 97 v.

LVI.

J355. május 2. — Erzsébet anyakirályné folyamodványa káplánja,

Bekefia László érdekében gyri kanonokságért.

Item supplicat dicta regina, quatinus . . . capellano suo La-

dislao fiiio Beke,^ Wesprimiensis diocesis, similem gratiam facere

dignemini in ecclesia Jauriensi . .

.

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis VI. Nonas

Maii anno tercio. Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 97 v.

LVII.

1355. június 14. — Nagy Lajos király kérvénye : Simonfia István

kükülli fesperes halála után András erdélyi püspök Miklósfia

János (Tót-Solymosi Apród) egri olvasókanonokot nevezte ki e

méltóságra. Mivel azonban, mint errl utóbb értesültek, András püs-

pököt akkor, amikor Istvánt kinevezte, fpásztori jogainak gyakor-

lásában kiközösítés és felfüggesztés akadályozta, a király fölmentést

kér minden kellemetlen következmény alól, melyek fenti körülmény-

bl esetleg Istvánra hárulhatnának.

Significat . . . Ludovicus Rex Hungarie, quod dudum va-

cante archidiaconatu de Kukulleu,^ in ecclesia Albensi, alias

Transilvana, per obitum quondam Stephani Symonis, ultimi

1 VI. Ince 1360. szept. 1-én kelt bullája : . . . Volentes . . . Ladislaum

Beche (canonicum) Vesprimiensem . . . consideratione . . . Elisabeth regina

Ungarie . . . pro ipso Ladislao dicto capellano suo nobis . . . suppiicantis,

favoribus prosequi graciosis, ipsumque in ecclesia Vesprimiensi, in qua cano-

nicatum et prebendam obtinet, ampiius lionorare . . . mandamus, quatinus...

dignitatem vei personatum seu officium . . . reserves . . . Non obstantibus

quod dictus Ladislaus... ut asserit, in Jauriensi sub expectatione prebende et

in Veteribude ecclesiis cum prebenda canonicatum, et plébániám plebis de

Salenkeman,Vesprimiensis et Colocensis diocesis noscitur obtinere. Volumus
autem, quod . . . dictam plébániám . . . dimittere teneatur . . . Kai. Sept.

a. 8. — Mon. Vespr. II. 191. 229. — V. ö. CCLXXX.
2 V. ö. Theiner II. 20. 29. — 1309-ben V. Kelemen pápa János kükülli

fesperesnek megengedi, hogy a székesfehérvári prépostság mellett a fesepe-
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archidiaconi de Kukulleu . . . qui extra curiam Románam decessit,

qui quidem archidiaconatus dignitas curata existit, Andreas

episcopus Albensis, ipsum archidiaconatum auctoritate ordinaria

contulit Johanni Nicholai, tunc lectori^ ecclesie Agriensis et sibi

providit de eodem, propter quod idem Johannes lectoratum pre-

dictum resignavit . . . et licet idem Johannes prefatum archi-

diaconatum pacifice obtineat et quiete, quia tamen postmodum ab

ah'quibus audivit, quod idem episcopus tempore collationis . . .

erat quibusdam suspensionis et excommunicationis sentenciis

innodatus, ipso Johanne lectore hoc penitus ignorante, dubitat,

quod huiusmodi coliatio . . . valeat impugnari, humiliter suppli-

cat . . . quatinus . . . dignemini decernere perinde valere . . . Non
obstante, quod in eadem et Agriensi et Zagrabiensi nec non

Albensi Regali collegiata ecciesüs, canonicatus et prebendas no-

scitur obtinere ....

Fiat de novo nisi alteri fuerit ius quesitum G. — Et si e

aUa etc. Fiat G.

Dátum Avinione XVIII. Kalendas Julii anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 135.

LVIII.

1335. június 30. — Az üresedésben lev hántai prépostságra a király

Znaimi Ehrenreich János pozsonyi kanonokot ajánlja.

Supplicat . . . Ludovicus Ungarie Rex, quatinus sibi in per-

sonam . . . capellani sui Johannis dicti Ehrenreich de Znoyma,^

rességet is megtarthassa, — Mon. Vespr. II. 31. 38. Theiner I. 441. — 1322.

Károly Róbert adománylevelében : dátum per manus . . . magistri Johannis

prepositi ecclesie Albensis, aule nostre vicecancellarii el archidiaconi de Kukuleu.

Fejér VIII. 2. 345. — 1324-ben XXII. János pápa egyik bullája szerint

Tamásfia Tamás budai, vál. székesfehérvári prépost volt a kükülli fó'espe-

res. — Mon. Vespr. II. 44. 52. — Valószínleg Tamás utóda Simonfia Islván,

akit Miklósfia János követett. — Pór, János, kükülli fesperes. Századok

1893. 1 köv. 11.

1 1343-ban (elbb is) Johannes Dominici de Usa, lector Agrien. Suppl.

I. p. II. 24. 43. Pór : Adatok a bolognai és paduai jogegyetemen a XIV. sz.

tanult magyarokról. Századok, 1897. 770 1. 31. hibásan 326 1. 36

helyett. — Meghalt 1351-ben, uo. 238. 495. — Utóda János aradi osvasó-

kanon k. Uo.

^ V. ö. XLI., CLXIX.— Johannes Henrici de Ehrenreich de Znoyma
(Znaim), — 1. Theiner II. 17. 26. — 1356. április 6-án a boszniai olvasó-

ig*
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presbiteri Olomucensis diocesis, gratiam facientes specialem,

collationem et provisionem per Johannem episcopum Wesprimien-

sem . . . factas eidem ad instantiam nostri de prepositura coile-

giate vacante ecciesie Hantensis, Wesprimiensis diocesis, que di-

gnitas existit,vacante per mortemjacobi Posa,^ultimiprepositi...

qui... extra curiam Románam diem clausit extremum, digne-

mini . . . confirmare . . . non obstante, quod idem Johannes re-

ctoriamparochialem ecciesie sancti Laurencii extra muros Poso-

nenses,^ Strigoniensis diocesis obtinet, et pro canonicatu et pre-

benda Posonensis ecciesie . . . noscitur litigare, cui rectorie renun-

ciare et cedere est paratus . . .

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione II. Kalendas Julii anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 150 v.

LIX.

1335. július II. — A király Alsáni Bálint részére az esztergomi

egyházmegyében az olvasókanonoki stallum ellenében más méltóságot

vagy hivatalt kér.

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus sibi in per-

sonam... Valentini nati quondam Johannis Báni Baroni, ^ lectoris

ecciesie Strigoniensis, specialem gratiam facientes, dignitatem,

personatum ... in prefata Strigoniensi vei alia quavis collegiata

civitatis vei diocesis Strigoniensis . . . dignemini reservare, non

obstante,* quod in prefata Strigoniensi ecclesia canonicatum, pre-

bendam et lectoratum obtinet, quem lectoratum paratus est

dimittere . . .

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione V. Idus Julii anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 154 v.

kanonokság ellenében lemondott a prépostságról, ebben utóda : Nicolaus

Nicolai de Zegra (Zsegrai), esztergomi kanonok. CLXIX., CLXX., CCLIX

—

LXI. — Mon. Vespr. II. 164. 190., 165. 191. — itt : J. Conradi, v. ö. XLI.

jegyzet.

1 Jacobus Crius, 1353. március 3-án kinevezve,— v. ö. II., jegyzetek.

2 V. ö. XLI.
^ Szentemágócs nb. Alsáni Bálint, 1374-ben pécsi püspök, 1380-ban

bibornok. — V. ü. IV. és Suppl. I. p. II. 242. 506. — Kollányi, fol. 51—2. —
Turul, 1910 (XXVIII.) 133.

4 Pécsi kanonok, — Suppi. I p. II. 242. 506.
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LX.

1353. július 22. — De Judicis Vilmos bibornok, esztergomi nagy-

prépost, a Gentilis bibornok által tartott pozsonyi zsinat határozatai-

nak érvényesítésére apostoli jogvédket kér.

Significat . . . G(uillelmus) sancte Mariéin Cosmedin diaconus

Cardinalis,^ caiionicatum et prebendam ac archidiaconatum in

ecclesia Wratislaviensi obtinens, ac , . . episcopus et capitulum

Wratislavienses, quod olim . . . Gentilis tt. sancti Martini in Monti-

bus presbiter Cardinalis, 2 tunc in regno Ungarie et in provincia

Polonie, infra quem ecclesia predicta consistit, ac aliis terris eidem

regno adiacentibus . . . legationis fungens officio, in consilio per

eum apud Posonium, Strigoniensis diocesis celebrato, nonnullas

constitutiones pro libertate ac utilitate ecclesiarum et earum pre-

latorumet aliarum personarumecclesiasticarum infra fines legatio-

nis sue consistentium edidit utiles et saiubres . . . ac deinde . . .

Clemens PP. VI volens... confovere... ráta habens et grata,

illa . . . confirmavit , . . Cum autem Páter Sanctissime capitula

huiusmodi... confirmata . . . quia non sünt, qui tueantur eadem,

multidictarum partium bono conscientie relegato, in suis iniquita-

tibusgloriantes,servarenon curent, immo ducentes illa in contemp-

tum, ecclesias et personas ipsas offendere non vereantur, humiliter

supplicant cardinalis, episcopus et capitulum supradicti, quatinus

super hoc de opportuno remedio providentes, certos conservatores

et iudices . . . digneminipervestraslitterasdeputare . . . Bonifacii

VIII. ... de una diéta et aliis . . . non obstantibus . .

.

Dentur per cancellariam executores in forma G.

Sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione XI. Kalendas Augusti anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 160.

LXI.

1355. augusztus ly. — Nagy Lajos király jolyamodványa káplánja,

Barsi Mihály érdekében. A barsi föesperességre ajánlja.

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus sibi in

personam . . . capellani sui Michaelis quondam Jacobi de

^ XVI. V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 178—9. — VI. Kelemen pápa unoka-

öccse volt. 2 Apostoli követi megbizólevele : 1307. augusztus 8. —
Theinernél I. 415. 664.
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Bors,^ clerici Strigoniensis diocesis, specialem gratiam facientes,

eidem ... de archidiaconatu Borsiensi^ in ecclesia Strigoniensi,

vacante ad presens exeo, quod ConradusSculteti (sic)^archidiaco-

nus Nitriensis in dicta ecclesia, olim archidiaconatum Borsiensem

obtinens, dictum archidiaconatum Nitriensem* tunc vacantem,

auctoritatelitterar im apostolicarum sibi collatum, extitit pacifice

assecutus, dignemini providere . . . Non obstante, quod idem

M(ichael) canonicatum et prebendam ecclesie beaté Marié Virgi-

nis de Albaregali,^ Wesprimiensis diocesis, noscatur obtinere . .

.

Fiat^ G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis XVI. Ka-

lendas Septembris anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 190.

LXII.

1355- augusztus 21. — András halála után VI. Kelemen pápa István

királyi herceg kancellárját, Brünni Pétert nevezte ki vasvári préposttá.

Mivel VI. Kelemen pápa közbejött halála után a kinevez bulla már

nem készülhetett el, a kinevezés megersítése, illetve a bulla kiállí-

tása kércímeztetik.

Páter Sanctissime, dudum"^. . . ClemensPP. VI. . . . adsuppli-

cationem . . . regis Ungarie et Elizabet matris sue, ac Stephani

tunc ducis Sclavonie, Croacie et Dalmacie, fratris dicti regis . .

.

1 V. ö. Suppl. I. p. II. 164. 328. - Nicolaus Michaelis de Bors, cler.

Strigon. d.

2 Bars. - V. ö. Suppl. I. p. 1. pag. 179-180.

3 Conradus de Scupellenberch - Skultéti — 1351-ben ment át a nyitrai

föesperességbe, v. ö. CCLXV. és Suppl. I. p. II. 219. 453., 228. 477. - 1352.

jan. 15-én Garai János veszprémi püspök kérésére Jánoki Demetert, Tamás-

fiát nevezte ki VI. Kelemen pápa barsi föesperessé, v. ö. i. m. p. I. pag. 180. —
Pl. Anjouk, okmt. VI. 460. 296 : 1356.

4 Suppl. I. p. I. pag. 181.

5 1353. márc. 26-án kelt bulla szerint VI. Ince pápa a fehérvári prépost

adományozási körzetébe es javadalmat bizositott számára, — e bulla alap-

ján lett kanonok. — V. ö. Mon. Vespr. II. 156. 180.

8 Bizonyos, hogy a barsi fesperességet nem foglalhatta el, v. ö.

CCXXXVI., ahol 1359. június 10-én Nagy Lajos király ismételten folyamo-

dott érdekében az esztergomi egyházmegyében dignitásért stb. és ebben a

kérvényben csak nyitrai és fehérvári kanonoknak mondja öt.

^ V. ü. Suppl. I. p. II. 246. 519. - 1352. november 2.
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suo capellano et familiari Petro Bercholdi de Brunna,^ eciam

dicti ducis ccncellario, de prepositura ecclesie sancti Michaelis

de Castro Ferreo,^ Jauriensis diocesis, per ipsum predecessorem

eciam tunc reservata et nihilominus per obitum quondam Andree,

ultimi . , . prepositi, qui duduum extra Románam curiam deces-

sit, gratiose prov^idit. Verum quia littere super hoc, superveniente

ipsius predecessoris obitu, non fuerunt confecte, ac in supplica-

tione per predictum predecessorem signata, quod dicta preposi-

tura dignitas curata et principális in eadem ecclesia esset, prout

existit, per inavertenciam et simplicitatem formantis dictam

supplicationem, non liabetur, . . . supplicatur, quatinus eidem

Petro specialem gratiam facientes, eidem de dicta prepositura,

per Vestram Sanctitatem eciam specialiter reservata, de novo

providere. Non obstante, quod idem Petrus canonicatum et pre-

bendam in ecclesia Zagrabiensi^ noscitur obtinere . . .

Fiat nisi alteri fuerit ius quesitum G. — Et quod transeat

etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis XII. Ka-

lendas Septembris anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 192.

LXIII.

1355. szeptember 11. — Miklós pécsi püspök jelentése, hogy szék-

helyén a várban egy kápolnát épített 8 oltárral. A pápa a kápolnát

és oltárait búcsúkkal látja el.

Significat . . . Nicholaus* episcopus Quinqueecclesiensis;

quod ipse in Castro Quinqueecclesiensi fecit construi et dotavit

unam venerabilem capellam, in qua sünt octo altaria,^ dedicata

1 P. Bertholdi de Brunna— 1357. episcopus Curiensis, v. ö. XCI. (Chur.

Schweiz.)

2 Vasvár, — 1357. május 25. utóda Jodacus de Brunna, besztercei

plébános. .

3 Errl az 1352. nov. 2-án kelt kérvény nem tesz említést, azonban v. ö.

XCI., — (lector Jaurinen. ! v. ö. 188. old.) pleb. de Szempcz = Wortberg,

Strigon. dioec, capellanuscapellaes. Marci Zagrab.dioec.,canon. Transsilvan.

* V. ö. I. LXV.CVllI.sq.es Suppl. I. p. I.pag. 223-4. - KoIIer, Hist.

Eppatus Quinqueeccl. III. 1—69.
^ A kápolnát szz Máriának ajánlotta, — a 8 oltár védszentei : 1 . szent

László, 2. szent István király, 3. szent Imre herceg, 4. b. Márton hitvalló,

5. szent Livinusz vértanú, 6. szent Dorottya szz vértanú, 7. szent Erzsébet,
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et consecrata sub tytullo beaté Marié Virginis gloriose, nec norr

duorum regum et geniti alterius eorundem et patronorum regní

Ungarie et aliorum sanctorum confessorum et sanctarum virgi-

num et martirum . . . Quare supplicat, quatinus concedere di-

gnemini omnibus verepenitentibus et confessis . . . eandem cape'-

lam visitantibus ... in dedicatione eiusdem capelle et aliis festi-

vitatibus supradictis centum dies de iniunctis eis penitenciis . .

.

relaxare . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 204 v.

LXIV.

1355. szeptember 11. — A pécsi püspök kérvénye Péter boroszló-

egyházmegyei klerikus érdekében pécsi kanonokságért.

Item supplicat, quatinus . . . Petro Tylonis de Dobra, clerico

Wratislaviensis diocesis, specialem gratiam facientes, eidem de

canonicatu ecclesie Quinqueecclesiensis sub expectatione pre-

bende . . . dignemini providere . . .

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 204 v.

LXV.

1355. szeptember 11. — Hasonló kérvény Szepesi Ló'rincfia János

pécsi kanonok érdekében pozsegai kanonoki javadalomért.

Item supplicat, quatinus . . . Johanni Laurencii^ de Sancta

Martino Cipsensis, Strigoniensis diocesis, de canonicatu collegiate

8. b. Mária Magdolna. — A bulla Kollernél, i. h. III. 63—4. — «Zsigmond

pécsi püspök az I. Miklós püspöktl még a XIV. sz. derekán alapított b. szz^

Mária <(aranyozott» kápolnájának nagy kiváltságokat és gazdag javakat ad.

Vallásos buzgalma s gyermeki kegyelete vonzza e helyhez. E kápolnában

alussza örök álmát édes szülanyja s ott kíván pihenni egykor maga is.

Rendeli, hogy e kápolna igazgatója állandó székkel birjon a káptalanban,

méltóságra az rkanonok után következzék, ugyanazon jogokkal, kiváltsá-

gokkal bírjon, mint a prépostok. Kötelessége mindennap a kápolna foltárán

hat pap segédkezése mellett, az ünnepnapokon nagyobb ünnepélyességgel,

énekes misét végezni a b. Szzrl. Javadalmazására adja a Baranyában

lev Csobánka elöhegyet összes jövedelmeivel, földjeivel, szllöivel. Mindezen

alapítványok megersítését kéri s meg is nyeri VI. Sándor pápától. » (1503.)

Tóth-Szabó Pál, Magyarország a XV. sz. végén a pápai suppl. világánál^

Századok, 1903. 223. 11. - Az alapító bulla Kollernél IV. 511-3. II.

1 1358. május 5-én pécsi kanonok, — Zágrábi Miklós utóda, v. ö.

CXLVIII., — akkor Boniohannes fermoi (elbb boszniai) püspök ajánlja.
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ecclesie sancti Petri de Pozega, Quinqueecclesiensis diocesis, di-

gnemini providere, prebendam ver . . . reservare . . . Non obstante,

quod idem Johannes in collegiata ecclesia sancti Johannis in Castro

Quinqueecclesiensi, canonicatum et prebendam noscitur obtinere.

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis III, Idus

Septembris anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 204 v.

LXVI.

J555. szeptember 30. — Arnoldus de la Caucina pápai tizedszedr

szepesi és titeli kanonok még egy gnesen-i kanonoki javadalmat kér-

Supplicat . . . Arnaldus de Caucina,^ in regnis Polonie et

Ungarie apostolice sedis nuncius, quatinus sibi providere digne-

mini de canonicatu et prebenda ecclesie Gneneznensis (sic),quos. .

.

Johannes nunc episcopus Poznawiensis in dicta ecclesia Gnenez-

nensi obtinuit, vacantibus . . . Non obstante, quod idem Arnal-

dus in Cracoviensi cum scolastria, nec non in dicta Gneneznensis

Wratislaviensi et in Titulensi ac Scepsiensi, Colocensis et Strigo-

niensis diocesis ecclesiis canonicatus et prebendas obtinet, quos

quidem canonicatum et prebendam dicte ecclesie Gneneznensis . .

.

offert se dimissurum . .

.

Fiat G. — Sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis II. Kalendas

Octobris anno tercio. Suppl. Innoc. VI. tom 26. fol. 222 v.

LXVII.

1355. november 16. — Wolfart Konrád királyi katonának, Nagy La-

jos király pápai követének kérvénye.

Supplicat . . . Conradus Wolfart, ^ miles ambassiador Regis-

Ungarie, quatinus . . . Rudolfo de Tettinchoven, clerico Constan-

ciensi .... de canonicatu ecclesie Constanciensis dignemini

providere . . .

Fiat G.

Dátum Avinione XVI. Kalendas Decembris anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 262 v.

1 V. ö. IX. 2 V. ö. CCXCIII.
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LXVIII.

JJ55- november i6. — Elrbachi Burkardnak, az osztrák herceg titká-

rának, magyar királyi katonának kérvénye.

Supplicat . . . Burkardus de Elrbach, miles regis Ungarie

atque ducis Austrie secretarius, quatinus . . . sui nepotis Burkardi

Elrbach, clerici Augustanensis diocesis, de canonicatu . . . ecclesie

Augustanensis dignemini providere . . .

Fiat G.

Dátum Avinione XVI. Kalendas Decembris anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. foI. 264.

LXIX.

1355. november 16. — Donavichi Péterfia János, királyi domicellus,

a maga és fivére részére a szokott gyóntatói kegyelmet kéri.

Supplicat . . . Johannes Petri de Donavich, domicellus . .

.

regis Ungarie, quatinus sibi et Petro, fratri suo, plenam remissio-

nem omnium peccatorum etc. . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 264 v.

LXX.

^355' november 16. — Ugyanaz a szentföldre akar zarándokolni,

Item supplicat idem Johannes . . . ut ipse cum decem perso-

nis . . . sepulcrum dominicum . . . visitare licité valeat . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 264 v.

LXXI.

^355' november 16. — Ugyanaz Mihályfia Jakab esztergomegyház-

megyei klerikust egypozsonyi kanonoki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus . . . Jacobo Michaelis,^ clerico Stri-

goniensis diocesis, specialem gratiam facientes, de canonicatu

ecclesie Posoniensis, dicte diocesis, dignemini providere et pre-

bendam . . . reservare . .

.

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione XVI. Kalendas Decembris anno tercio.

Suppl. Innoc. VI. tom. 26. fol. 264 v.

1 V. ö. CCXCVI., custos ibidem.
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LXXII.

^357' január 12. — Frankói Miklós kalocsai érsek folyamodványa

unokaöccse, Miklósfia Mihály érdekében.

Sanctissime Páter, dudum . . . Nicolaus^ tunc Zagrabiensis

episcopus, nunc ver electus et confirmatus Colocensis, Michaeli

nato Nicolay Delebra (sic)^ nepoti suo, canonico Apiensi in XXI.
etatis sue anno constituto, archidiaconatum de Kamarcha in pre-

dicta ecclesia Apiensi vacantem contulit . . . Quare supplicat . .

.

quatinus cum eodem . . . dignemini . . . dispensare . .

.

Fiat nisi alteri fuerit ius quesitum G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 9 v.

LXXIII.

^357' január 12. — Ugyanannak Andrásfia Jakab érdekében be-

nyújtott kérvénye.

Item supplicat . . . quatinus collationem et provisionem per

dictum . . . N(icolaum) episcopum devoti (sic) vestro Jacobo nato

Andree de Verofola, Strigoniensis diocesis, de archidiaconatu de

Guerche in dicta ecclesia Apiensi, dignemini . . . ratos habere . .

.

Fiat nisi alteri fuerit ius quesitum G. — Et quod transeat

etc. Fiat G.

Dátum Avinione II. Idus Januarii anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 9 v.

LXXIV.

1357. január 12. — Futaki Demeter váradi püspök különféle kegyel-

meket kér.

Supplicat . . . Demetrius^ Varadiensis episcopus, in regno

Ungarie, quatinus ei specialem gratiam facientes, sibi indulgen-

^ Frankói (Garamkeszi, de Kezeu), 1350-tl zágrábi püspök, — Laczkfy

Dénes halála után 1356. augusztus 4-én kalocsai, — 1358-ban esztergomi

érsek. — V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 741 —2., 314—8. — Eubel, Hier. Cath. med.

aevi t. 1. p. 204. — Matkovic, Recensio etc, XI. — Theiner II. 28. 47. —
Utóda Kanizsai István, 1356-1376. - Theiner II. 28. 47. - E kötetben

suppl. XCIV., XCVII sq.

2 1352. július 2-án kelt kérvényben : Michael Nicolai de Lewe,. can.

Strig. nom. et disp. in def. aet. — Suppl. 1. p. II. 241. 502. — Leve, castell.

Lewe, Valko m. - v. ö. Csánki, MTF. II. 272. 284. 329. - vagy Léva?
3 De Futak, - V. ö. CDXXVI. és Suppl. I. p. I. pag. 301-3.
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tias . . . concedere dignemini absolutionem in casu mortis pro se

et octo personis . . . et quod possit per se et alios etiam ante diem

missas et alia divina celebrare et facere celebrari, eciam in altari

portatili, et sibi eciam licentiam testandi in forma. Et quod usque

ad biennium possit per alium facere reconciliari ecclesias et cimi-

teria . . .

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 14.

LXXV.

1357. jonuár 12. — Ugyan fölhatalmazást kér, hogy hites jegy-

zket avathasson.

Item quod possit . . . quatuor creare notarios idoneos in forma.

Fiat de duobus in cancellaria nominandis G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 14.

LXXVI.

1357. január 12. — Ugyan arra kér fölhatalmazást, hogy 24 személy-

nek engedélyt adhasson szentföldi zarándoklásra.

líem quod possit ipse... concedere XXIV. personis dicti

regni licentiam visitandi . . . sepulcrum dominicum . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 14.

LXXVI I.

1357. január 12. — Jogvédkért folyamodik.

Item supplicat, quatinus sibi et ecclesie Varadiensi conser-

vatoriam concedere dignemini usque ad triennium . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 14.

LXXVIII.

1357' január 12. — Demeter váradegyházmegyei pap számára egri

kanonokságot kér.

Item supplicat, quatinus . . . Demetrio presbitero, nato Pauli

Varadiensis, nullum beneficium ecclesiasticum assecuto, de cano-

nicatu ecclesie Agriensis dignemini providere ac prebendam . .

.

reservare . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 14
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LXXIX.

i35y. január 12. — Pál számára pécsi kanonokságot kér.

Item SLipplicat, quatinus . . . Paulo presbitero, nato Mathei,

nullum beneficium ecclesiasticum assecuto, de canonicatu eccle-

sie Quinqueecclesiensis dignemini providere, ac prebendam . .

.

reservare . . .

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 14.

LXXX.

i35y. január 12. — Tarkányi Fülöp váradi prépost a szokásos

gyóntatói kegyelmet kéri.

Item supplicat . . . Philippus,^ prepositus Varadiensis, quati-

nus sibi plenam remissionem etc. . . .

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione II. Idus Januarii anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 14.

LXXXI.

1357. április 25. — Széchy Domonkos erdélyi püspök a szepesi pré-

posttá választott Bebek Domonkos után az esztergomi szenttamási

préposti méltóságra káplánját, Tövisi (de Spinis) Simonfia Tamás

krasznai fó'esperest, váradi kanonokot ajánlja kinevezésre.

Supplicat . . . Dominicus^ episcopus Transilvanus, quatinus

sibi in personam . . . capellani sui Thome Symonis de Spinis,^

^ Philippus Bodae de Tarkan, — 1345. december 7-tl váradi prépost,—

V. ö. Suppl. I. p. II. 140. 274.

2 Dominicus Petri comitis de Zeche (Széchy), - LXXXIII. LXXXVI-
XCI. CVII. CXXXIV-CXXXVII. - András püspök (j 1356.) utóda,

1357. február 27-i kinev. kelettel. Innoc. VI. Av. t. 17. fol. 215. - Eubel

I. 519. — Az ostiarvelletrii püspök szentelte püspökké Avignonban. 1357.

április 22-én utasítja a pápa, hogy térjen vissza egyházmegyéjébe és foglalja

el püspöki székét. Theiner II. 29. 52. — V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 291. és p.

II. 95. 179. — Nevét 1331-tl az erdélyi prépostok között találjuk, András

püspök halála után (1331-ben lett prépost, v.ö. 233. old.) a káptalan mint pré-

postját választotta püspökké : 1356-ban : Dominicus praepositus Transil-

van., canon. Agrien., vicarius gener. episcopi Agrien. (ebben utóda László-

nak), Fejér, IX. 2. 514. - Élt 1368-ig. - V. ö. XXXVI.
^ V. ö. CCC. — 1354. december 24-én még András püspök folyamodott

két testvér, (Balogh nb.) Simonfia Tamás és Simon érdekében. A Tamásra
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presbiteri Transilvanensis diocesis, qui diu studuit in iure canonico,

specialem gratiam facientes, de prepositura ecclesie collegiate

sancti Thome de promontorio Strigoniensi, que dignitas existit,

vacante ex eo, quod Dominicus Dominici,^ nuper ipsius ecclesie

prepositus, possessionem prepositure ecclesie Scepusiensis, Strigo-

niensis diocesis, auctoritate litterarum Sanctitatis Vestre extitit

assecutus, eidem dignemini . . . providere, non obstante, quod in

Transilvanensi canonicatum et prebendam ac archidiaconatum

de Crasna, et in Waradiensi ecclesiis canonicatum et prebendam

noscitur obtinere, quem archidiaconatum paratus est dimittere . .

.

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 107.

LXXXII.

1357- április 25. — Széchy Domonkos erdélyi püspök a Tövisi

Simonfia Tamás elléptetésével megüresed krasznai fesperességet

Tövisi Simonfia Simon váci kanonok részére kéri.

Item supplicat, quatinus . . . Symoni^ Symonis de Spinis,

clerico Transilvane diocesis, de archidiaconatu de Crasna^ pre-

dicto... dignemini providere, non obstante, quod in ecclesia

Wachiensi canonicatum et prebendam noscitur obtinere . .

.

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Pontem Sorgie Avinionensis diocesis VII. Idus

Maii anno quinto. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 107 v.

LXXXIII.

1357. április 27. — Széchy Domonkos erdélyi prépost püspökké

szenteltetvén, Nagy Lajos király a préposti méltóságra káplánját,

vonatkozó kérvénynek csupán fed bulláját találtam meg. — Akkor váradi

kanonok lett. V. ö. Bunyitay, II. 94. — 1363. augusztus 31-én V. Orbán pápa

jóváhagyja a két testvér cambiumát, mely szerint Tamás váci, Simon erdélyi

kanonok lett : CCCLXXX.
1 Dominicus Dominici Bebek de genere Ákos, — v. ö. CCXXXIII.,

CCXL., CCLXV. sq., CCCLI. Suppl. I. p. I. pag. 187. és p. II. 195. 397. ott

2. jegyzet, 198.406. — Bunyitay, 1. 193. köv., Kollányi, pag. 52 (hibásan !),—

Liber dignit. eccl. 199.— Pirhala, A szepesi prép. tört. 54—56. — Az I. kötet-

ben tévesen pelsczinek írtam, — ez György fispánnak az ága, míg Domonkos

és testvérei a csetneki ágból származtak. — 1361-ben csanádi püspök, — v. ö.

CCXXXIII. 2 V. ö. LII. LXXXI. 3 CDXL.
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(de Strigonio, alias de Argensi) Szentgyörgyi Jánost ajánlja

kinevezésre.

Supplicat . . . Lodowicus rex Ungarie, quatinus sibi in per-

sonam sui capellani commensalis . . . et nuncii ad pedes Sanctita-

tis Vestre specialiter destinati, Johannis dicti de Strigonio,^ alias

de Argensi, specialem gratiam facientes, canonicatum et preben-

dam ac preposituram ecclesie Albensis alias Transilvane, quas et

quem... Dominicus^episcopusTransilvanus in dicta ecclesia obti-

nebat, vacantes in Romána Curia per munusconsecrationiseidem

dominó Dominico in dicta curia impensum . . . dignemini conferre...

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 95 v.

LXXXIV.

1357- április 2j. — Az esztergomegyházmegyei Szent- István község

szent István király tiszteletére épült plébánia-templomának búcsú.

Item supplicat, quatinus omnibus vére penitentibus et con-

fessis, qui ecclesiam parochialem sancti Stephani regis, sitam in

villa sancti Stephani, Strigoniensis diocesis . . . visitaverint . .

.

dare dignemini indulgentias . . .

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione V. Kalendas Maii anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 95 v.

LXXXV.

1357. május 15. — Scherffembergi János knin-i püspök kérvénye

Benedek veszprémegyházmegyei nemes vitéz érdekében, aki 6 személy

kíséretében a szentjöldre akar zarándokolni.

Supplicat . . . Johannes^ episcopus Tininiensis, quatinus

Benedicto Haymonis, militi Vesprimiensis diocesis, cum sex perso-

nis . . . sepulcrum dominicum . . . etc.

Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis Idus Maii

anno quinto. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 119 v.

1 V. ö. CCCI. - itt : de S. Georgio.

2 V. ö. LXXXI.
3 JohannesHenricideScherffembergh,— 1357. április 28-án kinevezve,

addig szent Adalberti prépost (Gyr e. m.). — V. ö. VI., ott a jegyzetekben a
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LXXXVI.

1357. május 18. — Az erdélyi püspök rokonát, Balogh nb. Széchy

Dénes bán fia Péter erdélyi kanonokot ajánlja kinevezésre az ózdi

fesperességre, amely Zeka János fesperes halála óta ürese-

désben volt.

Supplicat . . . Dominicus episcopus Transilvanensis, quatinus

sibi in personam . . . Petri Dyonisii^ presbiteri specialem gratiam

facientes, de archidiaconatu de Ozd, in ecclesia Transilvana,

vacante per obitum quondam Johannis Zeka, ultimi archi-

diaconi . . . et qui tanto tempore vacavit, quod eius collatio. . .

est ad sédem apostolicam . . . devoluta, dignemini providere, non

obstante, quod canonicatum et prebendam in eadem ecclesia

Transilvana obtineat . . .

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 141 v.

LXXXVII.

1357. május 18. — Mihály (dictus Tonsus) dobokai fesperes a pre-

montrei szerzetesek rendjébe lépett, az erdélyi püspök az ilykép meg-

üresedett dobokai fesperesi javadalmat káplánja, Demeterfia Vince

ugocsai fesperes részére kéri.

Item supplicat, quatinus de archidiaconatu de Doboka in

ecclesia Transilvanensi, vacante pro eo, quia olim Michael dictus

Tonsus, ultimus archidiaconus eiusdem, intravit religionem Pre-

monstratensiuni et protessorem ipsius religionis habitum rece-

pit, . . . capellano suo Vincentio Demetrii presbitero . . . dignemini

providere, non obstante, quod canonicatum et archidiaconatum

de Hugocha^ in dicta ecclesia obtineat ac prebendam, quem

archidiaconatum paratus est dimittere...

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 141 v.

Suppl. I. köt.-ben található adatok. - Innoc. VI. Av. t. 17. fol. 121. -
Eubel I. 512. — A gurki püspökségbe helyeztetett át, v. ö. CXL.,

Vet. Mon. Slav. Merid. I. 273. (Theiner II. 31. 57.) — eius fráter germa-

nus : Ottó, — CXL.
1 V. ö. CVII., CCLXXXVII., CCCXII., CCCLVII.
2 Ugocsa, 1347 : Nicolaus Valentini, Suppl. I. p. I. pag. 293. — V. ö.

CCCV.
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LXXXVIII.

1357' ^fl/"s i8. — Széchy Domonkos erdélyi püspök unokaöccse,

Balog nb. Széchy Miklós székesfehérvári kanonok részére erdélyi

kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus Nicolao Symonis alias Salomonis^

de Albaregali, clerico Vesprimiensis diocesis, de canonicatu et

prebenda ecclesie Transilvanensis, per obitum quondam Michaelis

dicti 01az,2 ... in Romána curia defuncti . . . digenemini provi-

dere . . . non obstante, quod canonicatum et prebendam Albe-

regalis dicte Vesprimiensis diocesis obtineat.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 142.

LXXXIX.

^357- JTiájus i8. — Széchy Domonkos erdélyi püspök szent Mihály

arkangyalról nevezett székesegyházának búcsút kér.

Item supplicat, quatinus cum ecclesia Transilvana, in hono-

rem Dei et beati Michaelis archangeli sit dedicata, in Cena Domini

et in quolibet ipsius beati Michaelis . . . ecclesiam ipsam, que in

confinibus christianitatis existit, visitantibus . . . trés annos de

indulgentia dignemini elargiri et alias indulgentias dicte ecclesie

confirmare.

Fiat de uno anno et XL diebus G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 142.

1 Nicolaus Simonis (Salamonis) de Zech (Széchy), de gen. Balog, —
egri egyházmegyei klerikus, a püspöknek unokaöccse, 1344. február 15-én

fehérvári kanonok (ezt a stallumot eltte Kálmán gyri püspök bírta), —
Reg. Vat. tom. 157. fol. 153. - Suppl. I. p. II. 62. 123. - E javadalom után

az 1350—54. pápai tizedjegyzék szerint 22^ forintot fizetett, a jegyzékben :

Nic. Simon, de Ozch., de Orch, — 1353-ban : de Zech, amikor VI. Ince pápa

VI. Kelemen kinevez bulláját átirja, — Theiner II. 6. — 1358. március

24-én erdélyi cantor lett, — a vonatkozó kérvényben, v. ö.CXXXIV., a püspök

azt írja róla : secretarii sui et in Romána curia procuratoris . . . Szintén

Balog nb. Dénes bán fia Péter ózdi fesperes halála után ö lett az ózdi fes-

peres, - v. ö. CCLXXXVII. CCCVI.
2 V. ö. CCCXXIII. — eszerint éneklkanonok volt és az énekl kanonoki

stallumot Salamonfia Miklós nyerte el, 1358. március 24-i kelettel.

Bossányi, Regesta Supplicationutn II. 20
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XC.

1357. május 18. — Ugyan végrendelkezési jogot kér.

Item supplicat, quatinus sibi licenciám testandi concedere

dignemini . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 142.

XCI.

JJ57. május 18. — Az erdélyi püspök János (Stramloi) csázmai

kanonok érdekében jolyamodik, hogy a pápa nevezze ki abba a zágrábi

kanonoki stallumba, melyet elbb Brünni Péter volt vasvári prépost,

most churi (Schweiz) püspök birt.

Item supplicat, quatinus Johanni Stramloi^ . . . Zagrabiensis

diocesis de canonicatu et prebenda ecclesie Zagrabiensis, vacanti-

bus per munus consecrationis susceptum . . . per dominum Petrum^

episcopum Curiensem, dignemini providere . . . non obstante,

quod canonicatum et prebendam in ecclesia sancti Spiritus de

Chasma, dicte diocesis, obtinere se credat (sic).

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis XV. Kalen-

das Junii anno quinto. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 142,

XCII.

1357. május 18. — Nagy Lajos titkára és tanácsosa, Coppenbachi

Henrikjia Vilmos (de Bergzabern) részére egy speieri kanonokságot kér.

Supplicat . . . Ludowicus rex Ungarie, quatinus suo secretario

et consiliario . . . W-lhelmo^ nato quondam Henrici de Bergzabery

alias de Coppenbach presbitero, de canonicatu ecclesie Spirensis

dignemini providere, prebendam quoque ac dignitatem . . . digne-

mini . . . reservare . .

.

Fiat G. — Sine alia lecíione — Fiat G.

1 CCCVII : Stranley.

2 Petrus Bertholdi de Brtinna, vasvári prépost, v. ö. LXII. XCV., —
István királyi herceg kancellárja, zágrábi és erdélyi kanonok, a zágrábi

(hegyi rész) szent Márk kápolna igazgatója, az esztergomegyházmegyei

szempczi(Wortberg) egyház plébánosa. Vasvári prépost 1352. november 2-án

lett. - Suppl. I. p. II. 224. 513., 226. 519.

3 V. ö. X. — Itt Guillelmo Henrici de Campbach, capellano suo — de

canonicatu ecclesiae Spirensis . . . CXXXVIII : csázmai prépost, — CCXL :

egri prépost, — 1360-ban pécsi püspök. V. ö. CCLXXXVIII.
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Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis XV. Kalen-

das Junii anno quinto. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 127.

XCIII.

J^357- Jnájus i8. — Péterfia András székesfehérvári kanonok, erdély-

egyházmegyei plébános azért az erdélyi kanonoki stallumért folyamo-

dik, melyet valamikor Chama bácsi prépost bírt.

Supplicat . . . Andreas Petri^ presbiter Transilvane diocesis,

quatinus sibi specialem gratiam facientes de canonicatu et pre-

benda ecclesie Transilvane, vacantibus per obitum quondam
€hame,^ tunc prepositi ecclesie Bachiensis, Colocensis diocesis,

ac ipsius ecclesie Transilvane canonici prebendati, qui in Romána
curia diem clausit extremum, . . . dignemini . . . providere, non

obstante, quod parochialem ecclesiam de Theba^ Transilvanensis

diocesis, et in ecclesia collegiata Albensis Regalis, Vesprimiensis

diocesis, canonicatum et prebendam obtinet . . .

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis XV. Kalendas

Junii anno quinto. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 127 v.

XCIV.

1357. május 25. — Nagy Lajos király káplánját, Rátot nb. Olivér-

fia Istvánt ajánlja kinevezésre az óbudai prépostságra, mely Kanizsai

Istvánnak zágrábi püspökké leend fölszentelésével fog meg-

üresedni. A prépostság ellenében lemond az esztergomi rkanokság-

ról, azonban megtarthatja az ettl külön bírt esztergomi kanonoki

javadalmat.

Supplicat . . . Lodowicus rex Ungarie, quatinus preposituram

ecclesie Veterisbude,Wesprimiensis diocesis, quam . . . Stephanus

1 V. ö. Suppl. I. p. II. 86. 165. — 1344. október 9-én kérte és kapta azt

a székesfehérvári stallumot, melyet elbb szintén Chama bírt. — Az erdélyi

stallum tehát Chama halála óta betöltetlen volt. — Fenti suppl, és az azt fed
bulla szerint — Reg. Vat. t. 163 f. 172 v. — «non obstante, quod parrochia-

lem ecclesiam de Gipsa (= Dipse falu) Transilvanensis diocesis, nosceris

obtinere, et quod de parrochiali ecclesia de Varesio (=Szászváros), dicte

ciocesis . . . tibi nuper . . . duximus providendum . . .» V. ö. CCCIV.
^ Chama, — v. ö. Suppl. I. p. I. pag. 271.

^ Ily alakban meghatározhatatlan hely. Esetleg Theka — Theke —
20*
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Laurencii^ electus et provisus Zagrabiensis, in dicta ecclesia

obtinet, . . . suo capellano Stephano,^ nato nobilis viri Oli-

verii Lorandi, clerico Strigoniensis diocesis, studenti in iure

canonico . . . dignemini reservare. Non obstante, quod canoni-

catum et prebendam ac custodiam ecclesie Strigoniensis obtinet^

quam custodiam paratus est dimittere . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 132,

XCV.

1357- május 25. — Brünni Péter vasvári prépost püspökké szentel-

tetvén, a király az üresedésben lev prépostságot káplánja, Brünni

Jodakus besztercei (erdélyegyházmegyei) plébánosnak kéri.

Item supplicat, quatinus suo capellano commensali . . . Jo-

daco de Brunna,^ presbitero, de prepositura ecclesie Castriferrei,

Jauriensis diocesis, quam . . . Petrus,* episcopus Curiensis olim in

dicta ecclesia obtinebat, vacante . . dignemini providere. Non

obstante, quod ecclesiam parochialem in Bistricia,^ Transilvane

diocesis obtinet, quam paratus est dimittere . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 132,

plebanus de Theka vicearchid. de Ozd, — 1318 : Anjouk, okmt. I. 482. —
Csánki, MTF. V. 325 sq., — a mai Teke, Kolozsvármegyében.

1 Stephanus Laurentii de Csorna (de Cuirna) de genere Osl (Kanizsai),

V. ö. XVIII., Suppl. 1. p. II. 33. 56., 94. 178., 116. 223. - Elde a zágrábi

püspökségben Miklós (Frankói), 1356. augusztus 4-én kalocsai érsek. Kani-

zsai István budai prépost kinevezése ugyanaznap kelt, — Innoc. VI. Av. t.

14. f. 76. - Vet. Mon. Slav. Merid. I. 295.

2 A Rátót nemzetségbl :

Domonkos tárnokmester 1238— 1246.

Roland (Loránd) nádor és bán -|- 1277—8.

Mátyás 1278-1296.

Olivér tárnokmester 1336-1357.

István budai prépost, — unokatestvére Rátót nb. Leustách sziavon

bánnak, v. ö. CLXXIX. - Lásd Karácsonyi MN. III. 3. köv. 11 - Wertner

Mór, Megjegyzések: Turul 1903. (XXI.) 128-9. - V. ö. CCCIX.

3 CCCX.
^ Petrus Bertholdi de Brunna, v. ö. XCI.

5 Beszterce, B.-Naszód m. - v. ö. CXXIX. CXXXII.
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XCVI.

2357 . május 25. — Nagy Lajos király a Scherfjembergi János knini

püspök által bírt gyri szent Adalberti prépostságra udvari papját,

Ekhartsaui Leonhard passaui kanonokot ajánlja.

Item supplicat, quatinus Leonhardo de Ekhartzaw,^clerico

suo dilecto studenti in iure canonico, de prepositura ecclesie

sancti Adalberti martiris, Jauriensis diocesis, quam dominus

Johannes,^ episcopus Tynniensis olim in dicta ecclesia obtinebat,

vacante . . . dignemini providere, non obstante, quod ipse canoni-

catum et prebendam in ecclesia Pataviensis noscitur obtinere . .

.

Fiat G. — Sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis VIII. Ka-

lendas Junii anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 132.

XCVII.

^357- június 13. — Miklós kalocsai érsek jolyamodvanya káplánja,

András (Fortis) dubiczai föesperes, zágrábi és bácsi kanonok érdeké-

ben az esztergomi rkanonoki staliumért, mely Olivérjia Istvánnak

budai préposttá történt elléptetésével üresedett meg.

Supplicat . . . N.^ archiepiscopus Colocensis, quatinus sibi

in personam . . . sui capellani et familiáris continui commensalis,

Andree Fortis,* archidiaconi Dubicensis,^ in ecclesia Zagrabiensi,

specialem gratiam facientes, custodiam ecclesie Strigoniensis,

cum vacabit ex eo, quod Stephanus Oliverii,^ eandem custodiam

obtinens, preposituram ecclesie Budensis, Wesprimiensis dioce-

sis .. . fuerit pacifice assecutus . . . eidem Andree conferendam . .

.

1 Leonhardus natus nobilis Chadoldi de Ekhartsau Albae Baronis,

diaconus Pataviensis diocesis, — 1352. jan. 22-én disp. in defectu aetatis,

akkor 19 éves volt. - V. ö. Suppl. I. p. 11. 230. 480

.

2 Johannes Henrici de Scherffembergh, — 1353. április 20-án neveztetett

ki a prépostságra, — v. ö. VI., többi adat ott jegyzetekben. — Tinnini

püspök, V. ö. LXXXV. jegyzet. - CCCXCIV.
3 Frankói Miklós, - v. ö. LXXIl. és 190. 1.

* V. ö. CIII. — capellanus regis factus, disp. in resid. — CCCVIII.
^ CD IV. — Dubiczai kerület, v. ö. Csánki, Krösmegye a XIV. szban,

pag. 111.

6 V. ö. XCIV. CCCIX.
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dignemini reservare. Non obstante, quod idem Andreas dictum

archidiaconatum et in dicta Zagrabiensi ac Baciensi, Colocensis

diocesis,^ ecclesiis, canonicatus et prebendas obtinere noscatur . .

.

Fiat G.2

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 151.

XCVIII.

1357. június 13. — A kalocsai érsek a XCVII. sz. kérvény alapján

a dubiczai fó'esperesi javadalmat káplánjának, Miklósfia János

szerdahelyi plébánosnak kéri.

Item supplicat . . . idem archiepiscopus, quatinus sibi in per-

sonam . . . sui capellani et familiáris continui commensalis Johannis

Nicoiai,^ plebani ecclesie sancte Elizabeth de Zerdahel,^ diocesis

Zagrabiensis, similem gratiam facientes, archidiaconatum Dubicen-

sem predictum, cum vacabit ex eo, quod prefatus Andreas dicte

custodie fuerit possessionem pacificam . . . assecutus . . . eidem

Johanni conferendam . . . dignemini reservare. Non obstante

dictam plébániám (sic) quam obtinet . .

.

Fiat G. — Sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis Idus Junii

anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 15K

IC.

1357. július 26. — Frankói Miklós kalocsai érsek, mint az ország

kancellárja, állandóan a királyi pár kíséretében lévén, azért a kivált-

ságért folyamodik, hogy fpásztori ténykedésre az egész ország terüle-

tén joghatósággal bírhasson. A pápa e joghatóságot a kalocsai érseki

tartomány területére korlátozza.

Supplicat . . . N. archiepiscopus Colocensis, quod cum ipsum

officium cancellarie regni Ungarie curiam regis et regine Ungarie

1 Kollányi, pag. 60. — tévesen bácsi és kalocsai kanonoknak mondja..

2 Theiner II. 36. 66.

3 V. ö. CV. CXXVII. CXXXI. CCCXIII.
* Két Szerdahely ismeretes a zágrábi egyházmegye területén : az els

Peker-Szerdahely, a megyericsei uradalom tartozéka, a Pekeriek birtoka sír-

boltjukkal (XV. sz.), — a mai Szregyani a Bieia partján, — a másik a kamar-

czai fesperesség területén : Jako-Szerdahely, a mai Szredice velike, Belovár-
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continue in diversis dicti regni partibus necessario opor+eat sequi,

quare in sua ecclesia non valeat residere, neque pon^ificalia,

prout deceret, ibidemexercere, quatinus sibi tam propter dictorum

regis et regíné, quam sui ipsius devotionem, ut ubicumque cum

rege et regina predictis vei altero ipsorum ipsum esse con+igerit,

pallio uti et sacros ordines celebrari sacrumque crisma cum oleo

consecrari temporibus et locis licitis et honestis et ad hoc statutis,

valeat de dono speciális gratie, eidem archiepiscopo licenciám

concedere dignemini... maximé Páter sancte, cum alias propter

dicte regine devocionem ipso exinde episcopo Zagrabiensi

excepto de pallio, per . . . Clementem PP. VI. premissa eidem

fuerint concessa.

Fiat in provincia sua G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. foI. 205.

1357. július 26. — Búcsú a kalocsai székesegyháznak.

Item supplicat idem archiepiscopus . . . quod cum sua eccle-

sia Colocensis predicta, tam propter ipsius deformitatem, quam

etiam loci, in quo ipsa sita est, vilitatem et abho(mi)nationem^

per incolas partium illarum minimé visitatur, quatinus ad ipsius

loci frequentacionem ac divini cultus et fidelium devocionem

augmentandum, inibi omnibus vére penitentibus et confessis . .

.

dictus archiepiscopus vei eius vices gerens . . . quatuor vei quinque

annos indulgencie . . . concedere dignemini perpetuis futuris tem-

poribus . . .

Fiat de uno anno et quadraginta diebus G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 205.

tói délnyugatra. — Ez utóbbiról tudjuk, hogy templomának védszentje

szent Márton volt, — ez az egyetlen támaszpontom annak a megállapítására,

hogy a kérvényben említett Szerdahely Peker-Szerdahely lehetne, viszont

Kamarczai András kérvénye után (CXXVII.) arra is gondolhatunk, hogy

Jako-Szerdahelyen két templom állott, a másik szent Erzsébet tiszteletét

hirdette. — V. ö, Csánki, Krösmegyo a XIV. sz-.ban, 41., 69.

1 V. ö. CXLII. és Suppl. I. p. II. 82. 159. — hasonló panasza László

érseknek 1344. október 9-én azzal az elterjesztéssel, hogy az érseki reziden-

ciát, a székesegyházat és a káptalant a péterváradi várba szándékozik át-

telepíteni.
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Cl.

1357' július 26. — Miklós kalocsai érsek a szentszék elé terjeszti

az érsekség régi sérelmes birtokcseréit és azt kéri, hogy a pápa jelentse

ki ezeket semmiseknek.

Itemsupplicat . . . dictus archiepiscopus, quod cum nonnuUe

alienationes bonorum dicte sue ecclesie inutiles per immediatum^

predecessorem suum in non modicum eiusdem ecclesie preiudicium

et gravamen (sic), quatinus omnes huiusmodi permutationes et

bonorum eiusdem ecclesie alienationes, et maximé possessionis

Rimazombata, quocumque titulo factas, revocare dignemini pe-

nitus et annullare . .

.

Fiat in forma G. Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 205.

^ Ez hibás megállapítás, mert a minorita-rendi László érsekrl van szó,

1317-1337. - L. Suppl. I. p. I. pag. 263-267. és p. II. 152. 304. ((1346. szep-

tember 10. Büki István kalocsai érsek a pápa segítségét kéri ki ahhoz, hogy a

rimaszombati birtokot, melyet eldje, a minorita-rendi László érsek egy

kisebb érték birtokért Széchényi Tamás erdélyi vajdának átengedett,

a kalocsai érsekségnek visszaszerezhesse.)) — Ezt fedi különben a pápának

1357. július 26-án kelt bullája is, . . . quod boné memorie Ladislaus Colocen-

sis archiepiscopus nonnullas alienationes stb. — Theinernél, II. 32. 59. —
Miklós közvetlen elde Laczkfi Dénes. — Az annyira odiozus és oly hosszú

idn át sérelmesnek fölpanaszolt birtokcsere különben 1334. június 24-én

történt, illetve akkor nyert királyi jóváhagyást. A birtokcserének alapja a

rimaszombati birtoktestnek távoli fekvése az érsekség egyéb birtokaitól egy-

részt, másrészt Széchényi Tamás érdekeltsége Rimaszombat környékén.

A kalocsai érsek a következ helységeket engedte át : Rimaszombat, Rima-

bánya (Banya), Törék (Turek), Szkálnok (Zkalnuk), Urréve (Vrreve), Kraszko

(Karazkou), Szkork (Zkork), a két Pokorágy (duo Pokorag), Tarnócz (Tor-

nouch), Cserencsény (Cherenchen), Rima-Brezó (Brezou) és Tiszolcz (Tyzolch)

Hont megyében, — ezek ellenében megkapta Bácsmegyében : Gerecz (Ge-

rech), Tótfalu (Szond és Keresztúr között volt at egyik, Bácsmegye dél-

nyugati vidékén a másik Tótfalu), Csalános (Chalanus), a két Lugas (terra

Kethlugas, . . . terra Johannis Turs similiter Lugas vocata). Botorfalva,

Szurdok, Gyümölcsény (Gumulchen), Venécze (Venicie), Újfalu (Csánki :

ua mai Bács-Ujfalu?»), Lázárfalva, Tamanya (Iványi szerint Palánka vidé-

kén volt egy ilyen nev puszta), Szcsi (Zuchy), — továbbá Szerem megyé-

ben : Mortovcz (Mortouch) és Gerecz. — V. ö. Anjouk, okmt. III. 79—82.

66. — Ezek mind a mai Bács, Bukin és Vajszka vidékén terültek el. — V. ö.

Csánki, MTF. II. 174. — A sérelem késbb tnt föl, a termékeny hontmegyei

birtokokkal szemben ez utóbbiak mocsaras vidékeken feküdtek és alig jöve-

delmeztek valamit. Széchényi Tamás különben az elrelátásában már május
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CII.

1357. július 26. — A kalocsai érsek folyamodványa engedélyért,

hogy 40 személy kíséretében a szentföldre zarándokolhasson.

Item supplicat idem archiepiscopus, quatinus sibi indulgere

dignemini, qnatinus ipse . . . XL persojiis licenciám visitandi

sacrum sepulcrum . . . concedere valeat . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 205.

cm.

J357. július 26. — A kalocsai érsek folyamodványa káplánja,

András dubiczai fesperes érdekében, hogy mivel idközben királyi

káplán lett, a király szolgálatában javadalmainak jövedelmét zavar-

talanul élvezhesse.

Item supplicat, quatinus . . . suo capellano Andree Fortis,^

archidiacono Dubicensi in ecclesia Zagrabiensi, qui nunc eciam

dicti regis capellanus est factus, omnium beneficiorum ... in

dicti regis obsequiis insistendo, percipere possit . . . indulgere

dignemini . .

.

Fiat ad triennium G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 205.

CIV.

1357. július 26. — A kalocsai érsek kamarása, Pálfia György,

esztergomi klerikus részére gyri kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus sibi in personam . . . sui cubicularii,

Georgii Pauli, clerici Strigonien^is diocesis, specialem gra'iam

facientes, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

Jauriensis dignemini providere eidem . . .

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 205.

5-én Rimaszombatot a Buda városához hasonló szabadalmakkal ruháztatta

föl és mindenképen azon volt, hogy e birtok minél jövedelmezbb legyen, míg

a kalocsai érsekek kezén, távoli fekvése mellett inkább elhanyagolt volt. —
V. ö. Anjouk, okmt. III. 73. 60.

1 V. ö. XCVII.
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CV.

1357. július 26. — Ugyanannak folyamodványa, hogy Miklósfia

János, szerdahelyi plébános, kinevezett dubicai fesperes a szükséges

vizsgát otthon tehesse le.

Item supplicat, quatinus examen Johannis Nicolai,i plebani

ecclesie sancti Elisabeth de Zerdahel, diocesis Zagrabiensis,

super gratia sibi facta de archidiaconatu Dubicensi in ecclesia

Zagrabiensi, committere dignemini ad partes . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 205.

CVI.

1357. július 26. — Miklós kalocsai érsek böjti fölmentésért folyamo-

dik. Mivel országos szokás szerint a böjti napokban a hívek sem tejes

étellel, sem tojással nem élnek, az ö gyönge gyomra pedig a halételeket

nem bírja meg, fölmentést kér, hogy tejes ételt és tojást is ehessen.

Item supplicat . . . idem archiepiscopus, quod cum in parti-

bus suis de consuetudine habeatur, quod in diebus veneris, vigi-

liis, quatuor temporibus et aliis diebus ieiuniorum lacticiniis et

ovis non utitur, et ipse tam propter sui corporis debilitatem, quam
eciam sui stomachi maiam digestionem piscibus sine sui corpo-

ris periculum et gravamen non valet uti, quatinus sibi indulgere

dignemini, ut prefatis diebus et vigiliis et aliis diebus ieiuniorum

et quatuor temporum lacticiniis et ovis vesci et frui valeat . .

.

Fiat si medici consulant G.

Dátum Avinione VII. Idus Augusti anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 205.

CVII.

1357. augusztus 14. — Széchy Domonkos erdélyi püspök folyamod-

ványa rokona, Balog nb. Dénesfia Péter ózdi fesperes érdekében, hogy

kinevezésével kapcsolatosan a megkívánt vizsgát otthon tehesse le.

Supplicat . . . Dominicus^ episcopus Transilvanus, quatinus

dignemini committere ad partes examen dilecti consanguinei sui

1 V. ö. xcvm., cxxvii.
2 LXXXI., LXXXIII., LXXXVI-XCI.
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Petri Dyonisii^presbiterisuperarchidiaconatu de Ozd, in ecclesia

Transilvana . .

.

Fiat G.

Dátum Avinione XIV. Kalendas Septembris anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 204 v.

CVIH.

1357- szept. 25. — Miklós pécsi püspök egy csonkán maradt

kérvénye (fölhatalmazásért, hogy egyházi javadalmakat adományoz-

hasson.)

Supplicat . . . N.2 episcopus Quinqueecclesiensis, quod cum
ipse plures sue ecclesie et suos servitores viros sufficientes et ho-

nestos habeat, quibus secundum eorum merita propter impetran-

tium multitudinem de beneficüs ecclesiasticis providere non

potest ut vellet, quatinus sibi indulgere dignemini, ut sex perso-

nis quas etc.^

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 240 v.

CIX.

1357. szeptember 25. — Miklós pécsi püspök folyamodványa unoka-

öccse, Valterfia László boroszlói klerikus érdekében boroszlói kanonok-

ságért.

Item supplicat . . . idem episcopus, quatinus . . . nepoti suo

Ladislao Walterii, clerico Wratislaviensis diocesis, specialem gra-

tiam facientes, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

Wratislaviensis dignemini providere . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 240 v.

1 LXXXVI., CCLXXXVII., CCCXII., CCCLVII.
2 Nicolaus Henrici, — v. ö. I., LXIII— LXV. Suppl. I. p. I. pag.

223-4.
^ A supplicatio így csonkán maradt a szokásos befejezés nélkül, való-

színleg azért, mert a kérvény kedvez elintézésére nem lehetett remény,.

vagy mert ilyen kérvényeket nem is volt már szabad a pápa elé terjeszteni

.

A rezervációk mind inkább általánosíttattak, lassan már alig tudták, hogy
mely javadalmak esnek rezerváció alá, melyek nem? Olyan kérvényeket is

találunk, melyekben pl. már tizednegyedek haszonélvezeténél is pápai meg-
ersítést kérnek.
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CX.

J557. szeptember 25. — A pécsi püspök Chechi Lukácsfia Brictius

pécsi kanonok érdekében folyamodik székesfehérvári kanonoki fava-

dalomért.

Item supplicat, quatinus . . . Briccio Luce,^ clerico Wespri-

miensis diocesis de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

coUegiatesanctiStephani regis de Albaregali, dicte Wesprimiensis

diocesis, dignemini providere. Non obstante, quod idem Briccius

canonicatum et prebendam in ecclesia Quinqueecclesiensi obti-

neat . . .

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione VII. Kalendas Octobris anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 241

.

CXI.

1357. december 2. — Gergelyfia Elek pécsegyházmegyei klerikus

csonkán maradt kérvénye.

Supplicat . . . Alexius Gregorii, clericus Quinqueecclesiensis

diocesis, quatinus sibi specialem etc.^

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 298.

CXII.

1357. december 2. — Miklós ki plébános a ki káptalan egyik stal-

lumáért folyamodik.

Item supplicat . . . Nicolaus natus Karachmi,^ presbiter

Colocensis diocesis, quatinus sibi specialem gratiam facientes,

^ 1353. augusztus 11-én Dénes kalocsai érsek ajánlotta egy pécsi

stallumra, itt — de Chech, familiáris archiepiscopi Colocen. — V. ö. XX. —
A bulla Theinernél jelezve, II. 6. 12.

^ A supplicatio csonka, meritum és clausula nélkül, á kelet valószínleg

megegyez a következ kérvény keletével. — 1358. május 26-án Miklós (tt.

s. Mariae in Via Lata diac. cardin.) kérésére pécsi kanonokká neveztetett ki,

V. ö. CIL. — A kérvény záradéka szerint a pozsonyi prépost adományozási

körzetében várt egy javadalomra, valószín, hogy ezzel a kérvényével nyerte

el azt az adományozást. — 1358. június 4-én egri kanonokká is kineveztetett,

V. ö. CL III. — 1359. november 18-án pedig pápai megersítést nyert az egri

püspök azon intézkedése, mellyel Elek egri kanonokot az egri székesegyház

Ker. sz János oltárának igazgatójává nevezte ki— CCXLV.
3 Helyesen : Karachynus, v. ö. pl. Karachynus, praep. Jaur. 1302. —

Fejér VIII. 1. 106. Anjouk, okmt. I. 109. 102 (1306).
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de canonicatu ecclesie dez (sic) Kw,^ Syrmiensis . . . dignemini

providere, prebendam ver . . reservantes . . . Non obstante,

quod idem Nicolaus parochialem ecclesiam curatam sancti Jacobi

in eadem civitate de Kw noscitur obtinere . .

.

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione IV. Nonas Decembris anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 298.

CXIII.

1357. dec. 12. — Egyesek a szokott gyóntatói kegyelemért folyamodnak.

Supplicat . . . Nicolaus Pauii et Sebeh Johannis de Ungaria,

milites Strigoniensis et Colocensis diocesum, quatinus sibi et

eorum uxoribus, ac Nicolao et Gregorio Tiburci fratribus, scuti-

feris Chanadiensis diocesis, plenam remissionem etc. . .

.

Fiat G. — Sine alia iectione — Fiat G.

Dátum Avinione II. Idus Decembris anno quinto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 27. fol. 304 v.

CXIV.

1358. február 11. — Dénest megersíti VI. Ince pápa a mosoni

fesperességben.

Item Dyonisius Johannis de Moroth,^ diaconus Strigoniensis

diocesis, archidiaconatum Musoniensem in ecclesia Jauriensi,

auctoritate ordinaria, iam sünt septem anni vei circa extitit asse-

cutus. Verum quia dubitat, ne sit per sédem apostolicam reserva-

tus, dignetur eadem Sanctitas collationem de dicto archidiaconatu,

cuius fructus . . . LXIV florenorum valorem annuum communiter

non excedunt, sibi factam, et quidquid secutum est ex eo . .

.

confirmare vei de novo providere . . . Non obstante, quod canoni-

catum et prebendam in eadem ecclesia obtinet . .

.

Fiat G. — Et sine alia Iectione. Fiat G.

Dátum Avinione III. Idus Februarii anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 10.

1 V. ö. XXXV. Lásd Theiner I. 88. 435. 566. - Balics, A rom. kath.

egyház tört. Magyarorsz. II. 2. 29. köv., 31. 4. jegyzet. — A szerémi püspök-

ség káptalané.

2 CCCXV. — Nem valószinütlen, hogy a Tardos nemzetség Maróti

ágának egyik ivadéka, közelebbi adatok azonban erre nincsenek, — v. ö.

Karácsonyi, MN. III. 1. 76-7.
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cxv.

J358. február 20. — Kerekegyházi Laczkfy Miklós nemes királyi

katona, zempléni fispán, rokona, Treutel István esztergomi kanonok

számára a Jánoki Tamásfia László halálával megüresedett egri

prépostságot kéri.

Supplicat . . . Nicolaus Lath^ miles, qui pro . . . rege Ungarie

et subsidium vestrum et sancte Romane ecclesie in Italie partibus

existit, quatinus . , . suo consanguineo, Stephano Nicolai Treutel,^

canonico ecclesie Strigoniensis de canonicatu et prebenda ac

prepositura ecclesie Agriensis, que principális dignitas et curata

ibidem reputatur, vacante per obitum quondam Ladislai

Thome^. . . dignemini eidem Stephano providere, cum eodem,

1 Kétségtelen, hogy a Hermán nemzetségbl való Laczk Miklós zempléni

fispán :

N.

Hermán nb. Dénes Gecse

Kerekegyházi (László) I. Laczk 1323— 1355. /. János

a Laczkfy cs. se I.

székely ispán Lrszló Egyed János István

I
1350.

István András /. Miklós II. Dénes Mihály II. Laczk Pál Imre

kir. katona kalocsai érsek

zempléni fispán

László

/. Miklós, a kérvény írója 1368-ig többször elfordul, 1343-ban a kir.

udvarban tisztvisel, alkalmasint testr, 1347-ben, 1366-ban zempléni f-

ispán (Zichy cs. okit. II. 245., Fejér IX. 3.560.). 1350-ben résztvesz a nápolyi

hadjáratban, a beneventi gyz. 1351—2. a litvánok ellen küzd,1356-ban

a pápának segítségére küldit hadseregnek a vezére (Hist. Hung. Font. D. III.

184.) - V. ö. Karácsonyinál, MN. II. 161-178. - és e kötetben a CLXXII.

kérvényt, ahol azt maga is megmondja.
2 Nicolaus Treutel, — Zichy cs. okit. I 169. 195. : 1319., pozsonyi

fispán, U. 0. II. 352. 244., Anjouk, okmt. II. 182. 165: 1325. márc. 21. a

pécsváradi konvent eltt aSzente-Mágocs nemz.-bl való Chama testvéreJános

bizonyos lopás dolgában Treutel Miklós pozsonyi fispánnal kiegyezik. —
Kollányi (Észt. kanonok. 59.) Treutul-nak írja Fejér IX. 2. 599. hibás írása

után. — 1357-ben, 23 éves korában lett esztergomi kanonok. — 1359. július

14. felcseréli javadalmát Coppenbachi Vilmos csázmai préposttal (a késbbi

pécsi püspökkel), - CCXL., CCCXX.
3 Ladislaus Thomae Jánoki de genere Hunt-Páznán, 1352—1357. —

Suppl. I. p. I. pag. 199.
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qui in XXIV. etatis anno vei circa constitutus existit ... dispen-

santes . . . non obstante . . . quod canonicatum et prebendam

in ecclesia Strigoniensi obtineat . .

.

Fiat G.i Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 58 v. - 59.

CXVI.

1358. február 20. — Ugyanaz rokona, Péter aradi rkanonok számára

a Csanádi egyházban kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus . . . suo consanguineo Petro Johan-

nis,^ custodi ecclesie Orodiensis, Chanadiensis diocesis, de cano-

nicatu sub expectatione prebende nec non dignitate, personatu . .

.

in ecclesia Chanadiensi . . . dignemini providere. Non obstante,

quod custodiam ac canonicatum et prebendam in ecclesia Orodiensi

predicta obtinet . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 59.

CXVIl.

1358. február 20. — Ugyanaz rokona, János számára székesfehér-

vári kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus... suo Johanni Petri,^ clerico

Wesprimiensis diocesis de canonicatu sub expectatione prebende

1 Öt nappal késbb Jánosfia László borsodi fesperes is kapott kinevez

bullát: CXXV.
2 Valószin, hogy a Hermán nemzetségbl való, de talán a család fejé-

nek Gecse fiától származott felpestei Makray család tagja s így vérrokon

Kerekegyházi Laczkfi Miklóssal. L. a. CXV. suppl.-nál a családfát és Kará-

csonyi, MN. II. 171—2. — Aradmegyei birtokosok, emellett szólhatna az is,

hogy az aradi káptalan tagja.

^ 1390. nov, 2-áa : Bonifacius . . . Johanni Petro . . . canonicatum

ecclesie b. M. V. Albercgalis, Vespr. dioc, tibi conferimus . . . Non ob-

stantibus . . . quod . . . parochialem ecclesiam sancti Emerici de Babarczy,

Quinqueeccl. dioc... nosceris obtinere . . . Mon. Vespr. II. 267.325. —
Kérdéses, nem egy másik Péterfin János-e ez, mert 1390. nov. 27-én

IX. Bonifác pápa Péter apostoli auditort egy fehérvári kanonokság tb..

Pálfia György és Györgyfia István között támadt pörben biróul ren-

deli és a bullában : . . . orta dudum . . . super canonicatu et prebenda

ecclesie b. M. V. Alb:regalis, Vespr. dioc, de quibus tunc per obitum

quondam Johannis Petri, ipsius ecclesie canonici . . . vacantibus . . . ma-
téria questionis . . . Mon. Vespr. II. 269-70. 329.
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ecclesie beaté Marié de Albaregali dicte diocesis, dignemini pro-

videre . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 59.

CXVIII.

1358. február 24. — Marcalti Lászlófia Mihály részére gyri ka-

nonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus . . . Michaeli Ladislai de Marsalteu,

clericojauriensis diocesis de canonicatu subexpectationeprebende

ecclesie Jauriensis dignemini providere ...

Fiat G. — Sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione X. Kalendas Mártii anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 59.

CXIX.

1358. február 24. — A maga, neje és még 20 személy részére a szokott

gyóntatói kegyelmet kéri.

Supplicat . . . Nicolaus Lath, miles, qui pro . . . Rege Ungarie

in subsidium vestrum et sancte Romane ecclesie in Italie parti-

bus existit, quatinus sibi et eius uxori ac XX personis in vice-

cancellaria nominandis plenam remissionem etc.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 65.

cxx.

1358. február 24. — Kerekegyházi Laczkfy Miklós erdélyi birtokain,

a szováti Mindenszentekrl, az arnolfájai (?) szz Máriáról és a szent-

miklósi szent Mihályról és szent Miklósról nevezett templomok

részére búcsút kér.

Item supplicat, quod cum ipse ob reverenciam omnium san-

ctorum in Zoad,iet beaté Marié in Arnahigh,^ ac beati Michaelis

1 Zoad = Szovát (Szo(v)át), Kolozs vármegyében, — ecclesia paro-

chialis in Zoath (1348 : Zsuki cs. It.), Csánki MTF. V. 342.

2 Arnahigh, Apahidára (Apáthida) gondolhatnánk legelbb, azonban

Apahida a k lozsmonostori bencés apátság birtoka lévén, kegyura is kizá-

rólagos földesura, a bencés apát volt. — Valószin tehát, hogy a Szász-

régentl (Maros-Torda m.) k. d.-re fekv Arnolfcija, mi : Ranolfuja — é tend,

mely remcsak jóval 1358 eltt egyházashely volt, de egy ideig a Laczkfiakat

is vallotta földesurának.
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archangeli et beati Nicolai in Zenthmiclos,iparrochiales ecclesias

in terra sua in medio Olachorum inter naciones proterras, quarum

aliqui de novo sünt ad fidem catholicam conversi, de bonis a Deo

sibi collatis edificari fecerit et bonis propriis dotaverit easdem,

quatinus omnibus vére penitentibus et confessis etc. . . . quinque

annos et quinque quadragenas . . . relaxare dignemini . .

.

Fiat de uno anno et quadraginta diebus G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 65.

CXXI.

1358. február 24. — Ugyan azért folyamodik, hogy a CXX. kér-

vényben említett plébániák az erdélyi vagy a Csanádi püspök jog-

hatósága alá soráztassanak.

Item supplicat, quod cum dicte parrochiales ecclesie sub

diocesano aliquo adiiuc non sint constitute, quatinus dicto militi

indulgere dignemini, ut ipsas sub Transilvanensi aut Chanadiensi

diocesi, aut unam partém sub uno et aliam sub aiio, cum fines

utriusque tangant, prout sibi visum fuerit expedire, ordinare

possit . .

.

Fiat per Metropolitanum prout sibi videbitur G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 65.

CXXII.

1358. február 24. — A CXX. kérvényben említett egyházak plébánosai

részére a tizedeket olyképen kívánja biztosítani, hogy a püspökök

csupán a tizedek negyedét szedhessék.

Item supplicat idem miles, quod cum de consuetudineinpar-

tibus illis habeatur, quod diocesani omnes decimas recipiunt et

aliquibus rectoribus quartam, aliis sextam vei quartam quarte

et quibusdam nichil dimictunt, quatinus dictarum quatuor eccle-

siarum rectoribus concedere dignemini, ut quilibet eorum decimas

infra limites parrochie sue provenientes, quarta suo diocesano

reservata, integre recipére possit . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 65.

1 Zenthmiclos = Szentmiklós, ma Pusztaszentmiklós, Kolozsvártól

keletre, a Kis-Szamos mentén, — ecclesia parochialis in poss. Zenthmyklos

<pl. 1498 : Dl. 36403. pag. 222. n. 1.), Csánki uo. 410.

Bossányi, Regesta Supplicdticnum II. 21
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CXXIII.

1358. február 24. — Kerekegyházi Laczkfi Miklós folyamodványa

búcsúért a váradegyházmegyei kovácsi, a csanádegyházmegyei szé-

csényi, papi, kerekegyházi és agyöregyházmegyei margitai és hermáni

templomok részére.

Item supplicat,^ quatinus omnibus vére penitentibus et

confessis, qui in beati Laurencii de Kovazi,^ beaté Marié de Ze-

chen,3beate Marié de Popii,* omnium sanctorum de Kerekighas^

ac beaté Margarete de Margitba^ et beati Stephani regis in

Hermen,'^ ecclesiis pcrrochialibus Chanadiensis, Waradiensis et

Jauriensis diocesium . . . quinque annos etc. . .

.

Fiat de centum diebus G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 65,

1 Bár a kérvény szerint ez volna a sorrend a fölsorolt templomoknál

:

Csanádi, váradi és gyri egyházmegyék, — kétségtelen, hogy: váradi (Kovácsi),

Csanádi (Szécsény, Papi, Kerekegyház) és gyri (Margita, Hermán) egyház-

megyék sorrendjében következnek.

2 Nem lehet másról szó, mint az egyik biharmegyei Kovácsiról. Két

Kovácsi volt Biharmegyében, — az egyik a mai Puszta-Kovácsi helyén állt,

a másik Hegyköz-Kovácsi.— V. ö. Csánki MTF. 1. 614.— Bunyitay, A váradi

egyhm. tört. III. 254.

3 Szécsény, Arad megyében. A pápai tizedlajstrom is az aradi fó'esperes-

ség plébániái között sorolja föl, — Csanádmegyéhez is számítják. — Csánki,

i. m. I. 779.

* Annyit meg lehet állapítani, hogy Popii = Papi, ad analóg. Papi-

Szent-Péter: Popizenthpeter (1400 : Révay cs. It.), Kéve vármegye. Ez is ott

keresend.

^ Kerekegyház az aradi fesperességben — és Kerekegyháza Bihar megyé-

ben. Kétségtelenül az aradi föesperesség Kerekegyházáról van szó. A kér-

vényez Kerekegyházi Laczkfi Miklós, és Temes megye északi részén, mely a

XIV. sz.-ban Arad megyéhez tartozott. Németszentpétertl északra a Maros

mellett feküdt Kerekegyház, melyrl a család névadója és utolsó tagjai el-

nevüket vették. Kerekegyházi I. Laczk már 1355-ben mint aradmegyei bir-

tokos fordul el, maga, gyermekei és unokái is aradmegyei birtokokért pör-

lekednek az aradi káptalannal. — L. Karácsonyinál, MN. II. 172.

^ Szent-Margit, Szentmargitbánya, Mayád,— e néven fordul el a közép-

korban, de Margitának is nevezték : Freys edles erib gelegen zu Sand Margre-

ten pey dem See (1415: Nagy I., Sopron vm. It. II. 26.) L. Csánkinál i. m. III.

619.

'' Hermán, Vas m.. Szombathelytl dk. — Csánkinál, i. m. II. 755. :

plébánosát már 1484-ben, szent István király tiszteletére emelt templomát

csak a XV. sz. végén említik,— kérvényünk szerint tehát már a XIV. sz. közepén.
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CXXIV.

1358. február 24. — Jánosfia Péter nemes erdélyi katona birto-

kán, Szarvason templomot épített és ezzel kapcsolatosan plébániát

akar alapítani.

Item supplicat, quod cum nobilis vir Petrus Johannis armi-

ger Transilvanensis diocesis, qui cum dicto milite in subsidium

ecclesie semper fit et est nunc cum dominó Abbate, unam eccle-

siam in villa sua in Scarwad,^ qui locus a parrochiali ecclesia sua

bene distat, per quartam partém dicte legális cum tam propter

dictam distanciam, quam inundacionesaquarum multi sine con-

fessione et aliis sacramentis, ac pueri sine baptismate pluries

sepelirentur, de bonis a Deo sibi collatis construi fecerit et suis

bonis propriis dotaverit eandem, quatinus dictam ecclesiam eri-

gere in parrochialem et ei omnia iura . . . et omnes decimas infra

limites illius parrochialis ecclesie obvenientes, quarta diocesano

reservata, assignare, deputare et concedere dignemini . . .

1 Jánosfia Péter a kérvény szerint erdélyegyházmegyei hiv, a kérvény

szövegébl tehát arra kellene következtetni, hogy Szarvad (Szarvas) is az

erdélyi egyházmegye területén fekszik. Pedig valószinübbnek tetszik az,

hogy vagy a Békés-megyei Szarvas(halom)-ról van szó, ez a mai Szarvas

Békés m. ny. határán, — v. ö. Csánki MTF. I. 654. — Haan, Békés vár-

megye hajdan I. 50. — a kérvény idején a kunsághoz tartozott, — vagy :

valkómegyei Szarvast kell benne keresnünk és ha a kérvényez — Kerek-

egyházi Laczkfi Miklós — személyét vesszük figyelembe, ez utóbbi föltevés

lesz a valószín. A valkómegyei Szarvasnak urai ugyanis a Kalán-Baári

nemzetség ivadékai voltak. Annyit tudunk, hogy II. Marján bírta, aki leányá-

nak hagyta. Kihez ment e leány férjhez, eddig nincsen rá adatunk. Azon-

ban II. Marján magvaszakadásával nagybátyjának, I. Baárnak ága lép el-

térbe. Családját nagyobbrészt Valkó megyében találjuk. I. Baárnak szép-

unokája II. Pósa (1306-1352) krassói fispán (1339-1352), fiait is e megye

területén találjuk. Fiainak nagyraemelkedését — olvassuk Karácsonyi-

nál — elmozdította, hogy a hatalmas Kerekegyházi Laczkfiakkal léptek

sógorságra. — II. Pósa Margit nev leányának is Kerekegyházi Laczk János

a második férje. — Ugyancsak 1 1. Pósának van egy János nev fia, aki eset-

leg fenti Péternek lehet az atyja, Laczkfiné Baár Margit tehát nagynénje

volna. Egy másik nagybátyja, Balázs szintén királyi testr volt. — Nem
képezhetne nagyobb nehézséget az sem, hogy a kérvény Pétert erdélyegy-

házmegyei hívnek mondja. Krassói rokonságán kívül Erdélybe is vezetnek

rokoni kötelékek ; Istvánfia Simon Laczkfi András erdélyi vajdának hely-

tartója volt. Ennek a Simonnak szintén volt János nev fia. — V. ö. Csánki

i. m. II. 350. - Karácsonyi, MN. 1. 139-157.

21*
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Mandetur diocesano, quod si videatur fiendum, secundum

canonica instituta quod faciat. Fiat G. — Sine alia lectione —
Fiat G.

Dátum Avinione VI. Kalendas Marcii anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 65.

cxxv.

1358. február 23. — Miklós egri püspök László halála után János-

fia László borsodi föesperest nevezte ki egri székesegyházi préposttá.

Pápai megersítésért folyamodik.

Supplicat . . . N.^ episcopus Agriensis, quatinus sibi in per-

sonam . . . Ladislai Johannis, in iure canonico studenti, archidia-

coni de Borsod et canonici in ecclesia Agriensi specialem gratiam

facientes, collationem . . . auctoritate ordinaria sibi factas . .

.

de prepositura ipsius ecclesie Agriensis, que in ipsa ecclesia di-

gnitas maior post episcopalem existit, nuper vacante per obitum

Ladislai Thome ... qui nuper extra Románam curiam diem

clausit extremum, ratas et gratas habentes, dignemini . . . confir-

mare . . .^ Non obstante, quod in eadem ecclesia dictum archidia-

conatum^ et canonicatum ac prebendam noscitur obtinere, quem
archidiaconatum paratus est dimittere . .

.

Fiat nisi alteri fuerit ius quesitum G, — Et sine alia

lectione — Fiat G.

Dátum Avinione V. Kalendas Marcii anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 64 v.

1 Pécz nb. Miklós, — v. ö. Suppl. I. p. I. pag. 197 sq.

2 Öt nappal elbb Kerekegyházi Laczkfy Miklós Treutel István esz-

tergomi kanonok részére kérte a prépostságot, vö. CXV. — Bullás maradt,

vö. CCXL.' ahol Treutel Miklósfia István egri prépost Coppenbachi Péterfia

Vilmos csázmai préposttal cserél. — Vö. CCCXXI.
3 Borsodi föesperesek : János 1320-ig (1320. Fejér VIII. 2.264.) —

Benedek 1320-1325. (1320. Anjoukori okmt. I. 592. 535. - 1321. F. VIII.

2. 308.- JJ22. A. 11.58.49. -1323. A. II. 111. \{)Q.- 1324. A. II. 171. 154.)

— (Bálint J526. F. VIII. 3. 134.)— (Miklós JJ27. F. VIII. 3. 254.) - András-

fia János 1326-1355. - (1326. Zichy cs. okmt. I. 291. 310. - 1327. A. II.

343. 303. - I32g. A. II. 343. 303. - 1329. A. II. 454. 396. - 1333. A. III.

255. 161. - 1337. A. III. 351. 241. - 1338. H. Okit. 217. 206. - 1339. A.
III. 543. 361. - 1340. A. IV. 45. 37. - 1341. H. Okit. 231. 216. - 1342.

A. IV. 276. 170. - 1343. A. IV. 345. 208. Vic. gen. epp. - 1344. A. iV.

434. 263. - 1347. A. V. 52. 25. - 1348. A. V. 252. 128. - 1349. A . 294.
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CXXVI.

1358. március 10. — Dombrói Miklósfia Pál zágrábi pap kérvénye

egy csázmai kanonoki javadalomért.

Supplicant . . . presbiteri et ceteri clerici regionum et nacio-

num diversarum infrascripti, quatinus eis gracias infrascriptas

per módos inferius designatos dignemini , . . concedere . .

.

Item, quatijius Paulo Nicolai de Dombro,^ presbitero Zagra-

biensis diocesis de canonicatu et prebenda ecclesie sancti Spiritus

de Chasma, Zagrabiensis diocesis vacantibus per promo-

tionem Johannis Surdis de Placentia^ ad preposituram Colo-

niensem^ apud sédem apostolicam reservdtis, dignemini . .

.

providere ...

Suppl Innoc. VI, tom. 29. fol. 75.

CXXVII.

1358. március 10. — Kamarczai András a szerdahelyi szent Erzsébet

plébániajavadalmat kéri.

Item, quatinus Andree Interflai de Bamarcha,* presbiteri

Zagrabiensis diocesis plebanatum ecclesie beaté Elizabeth^ dicte

diocesis, cum vacaverit ex eo, quod Johannes Nicolai^

eundem plebanatum obtinens, archidiaconatum Dubicensem'^

in ecclesia Zagrabiensi fuerit pacifice assecutus . . . dignemini

reservare.^

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 77.

161. - J350. A. V. 402. 244. - 1332. A. V. 566. 352. - V. ö. XXI. —
Jánosfia László 1356-1357. - (1356. A. VI. 486. 304.) — Domonkos -
1358. F. IX. 2. 716. A prépostok névsorát 1. CCXL.

1 V. ö. CCCXVI.
2 Johannes Dominici de Surdis, de Placencia, — 1. CCLXXXVIII. és

Suppl. I. p. I. pag. 269. - 1362-1376 : váci püspök.
3 Helyesen : Coiocensem, — kinevezésének kelte : 1351. május 29.,

Suppl. I. p. II. 214. 442. Vichadoli Demeter utóda.

^ Helyesen : Kamarcha, — V. ö. Csánki, Körös m. a XlV.-sz.-ban, 67. —
A CXXXI. supplban A. Itrislai. V. ö. még CCCXVII.

5 in Szerdahely, valószinüleg Jákószerdahely, — v. ö. XCVIII., CV.,

CXXXI. - Csánki i. m. 41., 69.

« V. ö. XCVIII., CV.
' U. 0. és CCCXIII.
8 A kérvény u. a. kelettel ismét CXXXI.
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CXXVIII.

135S. március 10. — Ruspachi Mátyás kinevezett pozsonyi kanonok

a nyitrai lectoratusért folyamodik. Addig Frankói István nyitrai

püspök öccse, János pécsi kanonok volt a lector.

Item, quatinus Mathie Wolfhardi de Ruspach^ clerico, de

lectoratu ecclesie Nitriensis, qui personatus existit, vacante ex

eo, quod Johannes Anthonii,^ ullimus ipsius ecclesie lector, ma-

gistratum hospitalis et rectoratum ecclesie beati Bartholomei in

Quinqueecclesiis, ^curatis assecutus extitit, cuius redditus quinque

marcharum argenti valorem annuum non excedunt, dignemini

providere. Non obstante, quod super canonicatu et prebenda

ecclesie Postunensis (sic !) Strigoniensis diocesis, quos altér deti-

net, in Curia sanctitatis vestre litigat.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 80.

CXXIX.

1338. március 10. — Brünni Jodacus besztercei plébános vasvári

préposttá neveztetvén ki, a megüresedett besztercei plébániáért Vilmos-

fia Péter tordai plébános folyamodik.

Item, quatinus Petro Guillelmi,* presbitero Transilvane

diocesis de plebanatu seu parrochiali ecclesia de Bistrichia^ dicte

diocesis, ex eo, quod Judocus (sic !)^ nuper ipsius ecclesie ple-

banus, possessionem corporalem prepositure ecclesie Castri Fer-

rei, Jauriensis diocesis, auctoritate litterarum vestrarum ex+i+it

assecutus, eidem dignemini . . . providere. Non obstante, quod

1 V. ö. CCCXVIII.
2 Frankói István nyitrai püspök öccse, — v. ö. XXXIX., továbbá :

Suppl. I. p. I. pag. 218-9. és p. II. 211. 432.

3 Thomas, rector hospitalis s. Barthol. Quinqueeccl. d., 1348. jiin. 19. —
Suppl. I. p. II. 185. 378.

* L. ua. kelettel Malech Miklós kérvényét : CXXXII. és CL., ahol azt

olvassuk, hogy a tordai plébánia Mikefia János halálával üresedvén meg,

pápai adományozás útján Istvánfia János foglalta el azt. — Bizonyos, hogy

ezúttal Péter lett a besztercei plébános, aki 1376-ban váci püspök. V. ö. 205.

oldal.

5 Beszterce, — v. ö. XCV.
^ Jodacus de Brunna, Brünni Péter vasvári prépost fivére. Péter

püspökké szenteltetvén, a pápa 1357. május 25-i kelettel Jodacust nevezte ki

vasvári préposttá. - LXIII., XCI., XCV., CCCX. -Suppl. I. p. 11.246.519.
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parrochialem ecclesiam . de Torda, Transilvane diocesis nosci-

tur obtinere, quam paratus est diniittere

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol 80 v.

cxxx.

1358. március 10. — László, Miklós nádor fia csázmai prépost,

veszprémi püspökké szenteltetvén, az általa bírt zágrábi kanonoki

javadalomért Olsnai Henrikfia Péter boroszló-egyházmegyei klerikus

folyamodik.

Item, quatinus Petro Henrici de Olsna,^ clerico Wratisla-

vensis diocesis, de canonicatu et prebenda ecclesie Zagrabiensis

vacante . . . propter munus consecrationis factum Ladislao,^

cui etiam in ecclesia Wesprimiensi apostolica auctoritate extitit

provisum.^

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 81.

CXXXI.

1358. március 10. — A CXXVII. kérvény megismétlése.

Item, quatinus Andree Itrislai,* presbitero Zagrabiensis

diocesis de parrochiali ecclesia . . . ecclesie sancte Elisabeth de

Zardael, dicte diocesis, vacante ex eo, quod Johannes Nycolay

nuper eiusdem ecclesie rector seu plebanus possessionem corpo-

ralem archidiaconatus Dubicensis in ecclesia Zagrabiensi ... est

assecutus.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 81 v.

1 V. ö. CCCXXII.
2 Gilétfy László, Miklós nádor fia, — egyéb adatok : Suppl. I. p. I. pag.

325., ahol tévesen a Hunt-Páznán nemzetségbl származtattam öt. —
A veszprémi püspökségben Garai János utóda, kinevezésének kelte : 1358.

március 26, Mon. Vespr. II. 173. 203. — A fenti kelet és a kinevez bulla

keleté között látszólagos ellentmondás magyarázatát abban találjuk, hogy

a veszprémi káptalan Lászlóra esett megválasztásának megersítése az apos-

toli széknél hónapokon át elhúzódott, v. ö. Mon. Vespr. II. bev. LII. —
1372-ig élt. - Utóda szintén László 1372-1377., v. ö. CLIV. sq.

^ V. ö. CD IV., ez a kanonoki j vadalom a dubiczai fesperességhez

csatoltatott.

* V. ö. CXXVII., ott: Andree Interflai de Bamarcha (Kamarcza), a

kelet u. a. - CCCXVII : Miterflai.
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CXXXII.

1358. március 10. — Malech Miklós erdélyi pap a besztercei plé-

bániajavadalomért folyamodik.

Item, quatinus Nicolao Malech, ^ presbitero Zagrabiensis

diocesis de plebanatu ecclesie sancti Nicolai de Bistrichia^ Tran-

silvanensis diocesis, vacante per assecutionem pacificam preposi-

tre ecclesie Transilvanensis,^ de qua Sanctitas Vestra nuper

providit Jodoco^ . . . dignemini . . . providere.

Suppi. líinoc. VI. tom. 29. fol. 83.

CXXXIII.

1358. március 10. — Az iroda megjegyzése a kérvények elintézését

illetleg.

Sanctissime Páter, dignetur omnes et singulas supplicatio-

nes predictas, prout petitur, signare et expedire, nisi fuerit alteri

ius quesitum. Et si sit ita, sicut dicunt, cum clausulis opportunis

etc. . .

.

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione VI. Idus Marcii anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 83..

CXXXIV.

1358. március 24. — Balog nb. Széchy Domonkos folyamodványa

rokona és káplánja, Széchy Miklós fehérvári kanonok érdekében az

erdélyi éneklkanonoki stallumért.

Supplicat . . . Dominicus^ episcopus Transilvanensis, quati-

nus sibi specialem gratiam facientes, eidem concedere dignemini,

ut ipse personis sufficientibus et ydoneis etc.

Supplicat, quatinus sibi in personam dilecti secretarii sui et

^ L. 1358. márc. 10-én Vilmosfia Péter tordai plébános kérvényét, —
CXXIX,, CCCXIX. - Bullás.

2 Beszterce, v. ö. XCV., CXXIX.
^ Téves, mert a vasvári prépostságra kapott kinevezést 1357. május

25-én, v. ö. XCV., CCCXIX.
* Jodacus de Brunna, u. 0.

^ Dominicus Petri comitis de Zeche (Széchy), — v, ö. LXXXI.,.

LXXXIII., LXXXVI. sq., CVII.
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in Romána curia procuratoris, Nicolai Symonis, alias Salomonis,^

canonici ecclesie beaté Marié Alberegalis Vesprimiensis diocesis,^

specialem gratiam facientes, de cantoratu ecclesie Transilvane,

vacante per obitum quondam Michaelis dicti Olaz^... qui in

Romána curia diem clausit extremum, eidem dignemini . . . pro-

videre. Non obstante, quod in dicta Alberegalis ecclesia canonica-

tum et prebendam noscilur obtinere, seu quod Sanctitas eadem

nuper* sibi providit de canonicatu et prebenda ecclesie Transil-

vane, quorum possessionem nondum extitit assecutus . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 101 v.

cxxxv.

1338. március 24. — Széchy Domonkos erdélyi püspök folyamod-

ványa Györgyfia Miklós erdélyi kanonok, udvari papja érdekében

az r (Custos) Tamás halálával megüresedett szolnoki föesperességért.

Item supplicat, quatinus collationem, provisionem et intro-

ductionem in possessionem . . . clerico suo Nicolao Georgii archi-

diacono de Zolnuk in ecclesia Transilvana, de dicto archidiaconatu,

tunc vacante per obitum Thome dicti Custodis . . . ratas . .

.

habentes, dignemini . . . confirmare . . . Non obstante, quod in

eadem ecclesia canonicatum et prebendam noscitur obtinere^ . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom 29. fol. 101 v.

CXXXVI.

1358. március 24. — Az erdélyi püspök folyamodványa fölhatalma-

zásért, hogy a kiközösítés alól föloldozhassa azokat az egyházmegyéjé-

ben papokat, kik saját fpásztoruk engedélye nélkül idegen püspö-

kök által szenteltették magukat papokká.

Item supplicat . . . quatinus, ut ipse XL. personas sue dioce-

sis Transilvane, qui fecerunt se per extraneos prelatos, ad sacros

1 szintén Széchy, - LXXXVIII., CCLXXXVII., CCC.

2 1344. feb. 15. - Reg. Vat. tom. 157. fol. 153.

3 CCCXXIII. V. ö. Suppl. I. p. II. 159. 315. és p. I. pag. 292. 1. jegyzet

azzal a pótlással, hogy erdélyi éneklkanonokok: Santiis 1317—1343. —
Michael 1344—1352. — Benedictus 1352—1354. — Michael dictus Olasz

1355—1357. (= V. ö. LXXXVIII.)
4 1357. május 18. - LXXXVIII.
^ V. ö. CCCXX IV. — Ezen adományozásnak még egy megersítése

1358. május 29-én : CLI.
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et presbiteratus ordinem promoveri, diocesani sui licentia non
obtenta, etiam si excommunicationis sententia fuisset per ordina-

rium inde lata, absolvere valeat et cum eis dispensare super irre-

gularitate . . . eidem concedere dignemini facultatem . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 101 v.

CXXXVII.

1338. március 24. — Ugyanannak kérvénye, hogy 40 személy kísé-

retében a szentföldre zarándokolhasson.

Item, quatinus sibi concedere dignemini licentiam transfre-

tandi una cum XL personis . . . et visitandi sanctum Dominicum
sepulcrum . .

.

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione IX. Kalendas Április anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 101 v.

CXXXVIII.

1358. április 8. — Nagy Lajos király folyamodványa titkára, Cop-

penbachi Henrikfia Vilmos érdekében. A csázmai prépostságot kéri

számára.

Supplicat . . . Ludovicus Ungarie rex, quatinus . . . Willelmo

de Czabery^secretario cancellario suo, preposituram Chasmensem,

Zagrabiensis diocesis, que dignitas curata existit et que in brevi

vacatura speratur per munus consecrationis impendendum . .

.

Ladizlao^ electo Wesprimiensi . . . conferendam dignemini reser-

vare . . . Non obstante, quod . . . canonicatum et prebendam eccle-

sie Spirensis obtinet . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 112.

^ Vilhelmus natus quondam Henrici de Bergzabern alias de Coppen-

bach, — V. ö. X., XCII. — CCXL : egri prépost, egy évvel késbb pécsi

püspök, - CCLXXII.
2 Ladislaus Nicolai palatini (Gilétfy), — 1345. március 4-tl csázmai

prépost, - CXXX., CXXXIX., CLIV sq.
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CXXXIX.

1358. április 8. — Nagy Lajos király folyamodványa, melyben udvari

papját, Dénesfia Sándor tarczafi fesperest, egri kanonokot egy

zágrábi kanonoki stallumra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus . . . Alexandro Dionisii clerico com-

mensali dicti regis, canonicatum^et prebendam ecclesie Zagrabien-

sis, que in brevi speratur vacatura per munus consecralionis. .

.

impendendum . . . Ladizlao^ electo Wesprimiensi . . . dignemini

reservare . . . Non obstante, quod . . . canonicatiim et prebendam

et archidiaconatiim de Tarcza, ^ ecclesie Agriensis obtinet . .

.

Fiat G. — Et quod transeat etc. — Fiat G.

Dátum Avinione VI. Idus Április anno sexto.

Suppl. Innoc. VI tom. 29. fol. 112.

CXL.

1358. április 8. — A gurki püspök — Johannes Henrid de Scherf-

fembergfi — öccse : Ottó, olmücegyhm. nemes katona kérvénye, Chnob-

loch János érdekében. Szepesi kanonokságra ajánlja kinevezésre.

Supplicat . . . Ottó fráter germanus episcopi Gurcensis,*

miles Olomucensis diocesis, quatinus sibi in personam . . . Johan-

nis quondam Hammanny dicti Chnobloch, presbiteri Strigoniensis

diocesis, similem gratiam facientes de canonicatu sub expectatione

prebende ecclesie sancti Martini in suburbio castri Scepusiensis,

diocesis predicte, dignemini providere . . . Non obstante, quod

super parrochiali ecclesia in Moetnicz^ noscitur in vestro sacro

1 A mindenkori csázmai prépost egyúttal zágrábi kanonok is volt.

Egyik 1345. március 4-én (Suppl. I. p. II. 90. 172.) kelt kérvény szerint : qui

canonicatus et prebenda sünt dicte prepositure annexe . . . V. ö. CCCXXVI.,
CDIV.

2 V. ö. CXXXVIII.
^ Tarczafi föesperesek : Domonkos — 1339. A. III. 540. 128. — György

— 1348. A. V. 252. 128. - 1349. A- V. 279. 147. — Miklós - 1332. A. V.

567. 353. —Budai Imre - JJ55-ig. Theiner II. 20. 29. — Pouth János

(bullás) - 1355. Theiner 11.20.29. — Dénesfia Sándor - 1336. A. VI.

486. 304. - Fejér IX. 2. 519. : 1336. hibásan Alexius. - 1338. F. IX. 2.

7I6.-J559. Suppl. CCCXXXIX. — V. ö. CCL.,CCLXIII-IV., CCLXIX.,
CCCXXXIX.

^ Johannes Henrici de Scherffembergh : LXXXV. jegyzet. — Gurk,

in Carinthia.

^ Semmi más közelebbi megjegyzés nincsen.
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palacio litigare et ciim ratione eiusdem litis extitit auctoritate

apostolica sequestratus . . .

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione VI. Idus Április anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 112.

CXLI.

1358. április 8. — Konth Miklós nádor a s^kásos gyóntatói kegye-

lemért folyamodik.

Supplicat . . . Nicolaus Laurencii, comes Palatinus^ regni

Hungarie, quatinus eidem in forma indulgere dignemini, ut con-

fessorem in mortis articulo eligere valeat etc. . .

.

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione VI. Idus Április anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 117 v.

CXLII.

1358. április 8. — Bücsu a bácsi székesegyháznak.

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus ad ecclesiam

Colocensem^ a primogenitoribus suis in honorem beati Pauli

apostoli fundatam, dotatam ac in archiepiscopalem sédem subli-

matam, in regno Ungarie, indulgentias . . .concedere dignemini . .

.

Fiat in forma de uno anno et XL diebus G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 118 v.

CXLIII.

1358. április 8. — Búcsú a budai klarisszák monostorának.

Item supplicat, quatinus abbatisse et sororibus sive mino-

ritis monasterii sancte Clare in Veteri Buda, Wesprimiensis

1 Vilhelmus Drugeth 1334. június 2. - 1342. július 21. - V. ö. Suppl.

I.p. II. 137.265.— Nicolaus filius Soleti, iudexCuman. 1342—1356. január., —
V. ö. Suppl. I. p. II. 10. 14., 26. 45., 69, 136., 70. 138., 90. 172., 118. 225.,

128. 248. — fia László veszprémi püspök. — Nicolaus Laurentii Sclavi didi

Tóth alias Konth, mag. pinc. reg., comes de Bars, Nyitra, Pozsony, Várasd,

Vasvár. — 1356. április 6. — 1357. április 24. — V. ö. Suppl. I. p. II. 199.

— 408., 223. 466. — 1. Franki, A nádori és országbírói hivatal, 161. 1.

2 V. ö. C. — a bácsi székesegyházról van szó, annak védszentje szent

Pál api.
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diocesis^ pro dicto monasterio dignemini concedere indulgentias,

que vestre placuerint sanctitati.

Fiat simili modo G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 118 v.

CXLIV.

1358. április 8. — Bucsü az Oltáriszentség tiszteletére épült budai

kápolnának.

Item supplicat, quatinus ad capellam Corporis Christi in

Buda, Wesprimiensis diocesis, noviter fundata, concedere digne-

mini indulgentias^...

Fiat simili modo G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 118 v.

CXLV.

1358. április 8. — Búcsú a Mindenszentekrl nevezett budai templom

egyik oltárának.

Item supplicat, quatinus ad altare quatuor evangelistarum

in ecclesia omnium sanctorum in Buda, dicte Wesprimiensis dio-

cesis, concedere dignemini indulgentias^...

Fiat simili modo G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 118 v.

CXLVI.

1358. április 8. — Búcsú a b. Szz szalzburgi templomának.

Item supplicat, quatinus ad ecclesiam beaté Marié Virginis

in Cellis Salzeburgensis diocesis . . . indulgentias dignemini

concedere . .

.

Fiat simili modo G.

Dátum Avinione VI. Idus Április anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 118 v.

1 V. ö. V., XXV- VI. - Theiner II. 37. 68., 40. 73., 42. 76.,

43. 77.

2 L. Nagy Lajos király 1351. július 11-én kelt hasonló kérvényét —
Suppl. I. p. II. 222. 462.

3 A bulla Reg. Vat. tom. 233. fol. 472.
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CXLVII.

133S. május 5. — Boniohannes fermoi — volt bosnya — püspök

kérvénye Máríonjia Jakab zágrábi klerikus érdekében. Miklós pécsi

kántorkanonok halálával megüresedett zágrábi kanonoki stallumot

kéri számára.

Supplicat . . . Bonjohannes^ episcopus Firmanus . . . quati-

nus Jacobo Martini,^clerico Zagrabiensis diocesis, qui cum eodem

episcopo in Ungaria et in diversis aliis mundi paitibus pro Ro-

mána ecclesia fideliler Irboravit, providere dignemini de canoni-

catu et prebenda ecclesie Zagrabiensis, vacante per obitum Nicolai*

cantoris Quinqueecclesiensis . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 123.

CXLVIII.

1358. május 5. — Ugyan Szepesi János pécsi kanonokot a pécsi

kántorkanonoki stallumra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus Johanni Laurencii de sancto Mar-

tino,* clerico Strigoniensis diocesis, qui pro eodem episcopo in

serviciis Romane ecclesie fideliter laboravit, providere dignemini

de cantoria ac canonicatu et prebenda ecclesie Quinqueecclesien-

sis, vacante per obitum Nicolai de Sagrabia^. . . Non obstante,

quod canonicatum et prebendam ecclesie sancti Johannis in

castro Qjinqueecclesiensi oblinere noscilur.

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiit G.

Dátum Avinione III. Nonas Maii anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 123.

1 Boniohannes de Campello Firmanus, eps Bosnen., v. ö. Suppl. I. p.

I. pag. 284—5. — 1349. január 28-án fermoi püspök, itt elde : Jacobus de

Cingulo 0. Praed. Cle. VI. a. 7. t. 188. ep. 140.

2 CCCXXVII.
3 Nicoiaus Nicolai de Zagrabia, v. ö. CXLVIII.
4 1355. szeptember 11-én — v. ö. LXV. : — Johannes Laurentii de

Sancto Martino Cipsensis, — akkor a pécsi püspök ajánlotta pozsegai

kanonokságra. V. ö. CCCXXVIII.
^ Nicoiaus Nicolai de Zagrabia, can. eccl. Zagr., capellanus commen-

salis Andreáé regis Siciliae. — Suppl. I. p. lí. 110. 211. — 1345. szeptember

26-án lett pécsi kanonok. V. ö. CXLVII.
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CIL.

1358. május 26. — Miklós bibornok kérvénye Gergelyfia Elek pécsi

klerikus érdekében. A Zágrábi Miklós halálával megüresedett pécsi

cantoratust kéri számára.

Supplicat . . , Nicolaus sancte Marié in Via lata diaconus car-

dinalis, quatinus sibi in personam . . . Alexii Gregorii,i clerici

Quinqueecclesiensis diocesis, specialem gratiam facientes, de

cantoratu, canonicatu et prebenda ecclesie Quinqueecclesiensis,

vacanlibus^ per obitum Nicolai de Zagrabia . . . eidem dignemini

providere. Non obstante, quod in gratia speciali bentficium

ecclesiasticum . . . spectans ad collationem . . . prepositi ecclesie

Posoniensis, Strigoniensis diocesis, nosciíur expectare, cui cedere

est paratus . . .

Fiat de dictis canonicatu et prebenda G. — Et sine alia

lectione — Fiat G.

Dátum apud Vülamnovam Avinionensis diocesis VII. Ka-
lendas Junii anno sexlo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. foi. 145.

CL.

1358. május 2g. — Általános kérvénysorozatból: folyamodvány

megersítésért a Mikefia János tordai plébános fialálával megüre-

sedett plebániajavadalomra, Istvánfia János javára.

Sub titulo : Confirmaliones communes . .

.

Item acceptalionem et provisioncm . . . factas Johanni
Stephani de parrochiali ecclesia sancti Nicolai de Torda, Transil-

vane diocesis, tunc vac?nte per obitum Johannis Mil<ee ... di-

gnemini . . . confirmare^ . . .

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. foI. 173.

1 1357. december 2-án egy csonkán maradt kérvény jegyeztetett be
Gergelyfia Elek nevével — v. ö. CXI. — valószín, hogy akkor kapott az
alább jelzett egyszer javadalomra rezervációt. — 1358. június 4-én —
CL III. — Miklós bibornok még egy egri kanonoki javadalomra is ajánlotta

kinevezésre, — v. ö. CCXLV. — Mag. alt. s. Joh. Bapt. in eccl. Agr. :

CCCXXIX.
2 V. ö. CXLVIII.
^ 1358. március 10-én kelt kérvény szerint Vilmosfia Péter a plébános

(aki késbb váci püspök), - v. ö. CXXIX., CCCXXX.
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CLI.

1358. május 2g. — A pápa Györgyfia Miklós erdélyi kanonokot

megersíti r — dictus Custos — Tamás halála után a szolnoki f-
esperességben.

Item collationem . . . factas Nicolao Georgii de archidiaco-

natu de Zolnuk in ecclesia Transilvana, nuper vacante per obitum

quondum Thome dicti Custodis . . . dignemini . . . confirmare^ . .

.

(In fine hamm confirmationum :)

Sanctissime Páter, dignemini omnes et singulas supplicatio-

nes suprascriptas signare et confirmare etc . . .

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Viliamnovam Avinionensis diocesis" IIII. Ka-

lendas Junii anno sexto. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. foi. 173.

CLII.

1358. június I. — A zágrábi püspök Benedek halála után Tamásfia

Pétert nevezte ki zágrábi fesperessé és székesegyházi kanonokká.

Pápai megersítésért folyamodik.

Sub titulo : Confirmationes Aiemnanorum etc. fol. 177.

Item collationem per . . . episcopum Zagrabiensem factam

Petro Thome de archidiaconatu ac canonicatu et prebenda eccle-

sie Zagrabiensis nuper et ultimo vacantibus per obitum quondam

Benedicti . . . dignemini . , . confirmare . . .

Fiat G.

Dátum apud Viliamnovam Avinionensis diocesis Kalendis

Junii anno sexto fol. 185. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 180 v.

CLIII.

1358. június 4. — Miklós bibornok kérvénye Gergelyfia Elek pécsi

klerikus érdekében egri kanonoki javadalomért.

Supplicat . . . N(icolaus) sancte Marié in Via lata diaconus

cardinalis,^ quatinus sibi in personam . . . Alexii Gregorii,3clerici

Quinqueecclesiensis diocesis, specialem gratiam facientes, de

1 A vonatkozó kérvény 1358. március 24-én, — v. ö. CXXXV. és

CCCXXIV. 2 V. ö. CIL. 3 V. ö. CXI., CIL., CCXLV., CCCXXIX.,

CCCXXXIII.
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canonicatu et prebenda ecclesie Agriensis, vacantibus per promo-

tionem . . . factam de Dominico Petri,itunc canonico ipsius eccle-

sie prebendato ad ecclesiam Transilvanam et munus concecra-

tionis eidem impensum . . . eidem dignemini providere. Non

obstante, quod in gratia speciali beneficium ecclesiasticum . .

.

ad collationem . . . prepositi ecclesie Posoniensis noscitur ex-

pectare, cui cedere est paratus^. .

.

Fiat G. — Et sine alia lectione — Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis II. Nonas

Junii anno sexto. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 164 v.

CLIV.

1358. augusztus 6. — Gilétfy László veszprémi püspök folyamodványa

a szokásos gyóntatói kegyelemért.

Supplicat . . . Ladizlaus, electus Wesprimiensis, quatinus

sibi eligendi confessorem eidem et X personis . . . concedere di-

gnemini . .
.3 Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

CLV.

1358. augusztus 6. — Gilétfy László püspök folyamodványa fölhatal-

mazásért, hogy a veszprémi egyházban két méltóságot saját hatásköré-

ben ö tölthessen be.

Item, quatinus idem electus duas dignitates in ecclesia

vestra Wesprimiensi . . . personis ydoneis . . . conferre valeat . .

.

concedere dignemini . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234. (238.)

CLVI.

1358. augusztus 6. — A szent Mihályról nev. veszprémi egyház-

nak búcsú.

Item, quod visitantibus ipsém ecclesirm in sancti Michaelis,

adcuius honorem ipsa ecclesia est constucta, ac sancti Georgi, qui

^ Dominicus Petri de Széch de genere Balogh, — LXXXI., LXXXIII.,

LXXXVI-XCI., CVII., CXXXIV-VII.- 1356 : Dominicus praep. Trans.,

canon. Agr., vicar. epi Agr., — Fejér IX. 2. 514.

2 Erre valószinleg 1357. december 2-án kapott rezervációt. — A kér-

vény nem említi az 1348. május 26-i kinevezést.

3 CXXX., CXXXVIII-IX., CLIV sq.

Bossánj'i, Regesta Supplicatiouum II. 22
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caput (sic) in eadem ecclesia existit . . . unum annum et XL dies

de indulgentiis concedere dignemini ut in forrna.^

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

CLVII.

1358. augusztus 6. — A veszprémi püspök Balázs budai jesperes,

veszprémi és pozsegai kanonok részére még egy pécsi kanonoki

javadalmat kér.

Item, quatinus . . . Blasio^ archidiacono Budensi, promotori

electionis eiusdem electi, de canonicatu ecclesie Quinqueecclesien-

sis sub expectatione prebende, dignitatis . . . dignemini providere.

Non obstante, quod in predicta ecclesia Wesprimiensi ac sancti

Petri de Possaga,^ Quinqueecclesiensisdiocesis, ecclesiis, canonica-

tus et prebendas noscitur obtinere.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

CLVIII.

1358. augusztus 6. — Gilétfy László veszprémi püspök folyamodványa

Nagy Péter budai éneklkanonok, gyri kanonok érdekében. Váradi

kanonoki javadalmat kér számára.

Item Petro cantori et canonico prebendato ecclesie Buden-

sis, qui in procuratione eiusdem electionis de Ungaria ad sédem

apostolicam bina vice accessit, de canonicatu ecclesie Waradien-

sis sub expectatione prebende, personatus . . . dignemini provi-

dere. Non obstante, quod canonicatum et prebendam ecclesie

Jauriensis obtinet.* Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

CLIX.

1358. augusztus 6. — Ugyan Jánosfia Gergely váradi klerikust

esztergomi kanonokságra ajánlja kinevezésre.

Item Gregorio Johannis^ clerico Waradiensis diocesis de cano-

nicatu sub expectatione prebende ecclesie Strigoniensis . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

1 V. ö. Suppl. I. p. II. 77-8. 150. - Theiner II. 36- 64.

2 Blasius Johannis de Collan, — 1351 óta budai fesperes, — 1. Suppl.

I. p. I. pag. 244.

3 1347. január 15. - Suppl. I. p. II. 166. 336.

* V. ö. CLX. — Bunyitaynál, A váradi püsp. tört. II. 98 1. — Nagy
Péter, atyja Bene, — bvebben I. ott. ^ Késbb zólyomi fesperes.
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CLX.

1358. augusztus 6. — A veszprémi püspök fölmentést kér Nagy Péter

budai éneklkanonok részére, hogy mig valamelyik egyetemen tanul-

mányainak él, egyházi javadalmainak jövedelmét zavartalanul élvez-

hesse.

Item eidem Petro cantori Budensi ut studio generáli in-

sistendo fructus eorundem beneficiorum ... ad triennium perei-

pere valeat^ . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

CLXI.

1358. augusztus 6. — László veszprémi püspök folyamodványa Antal-

fia András pécsi pap érdekében pozsegai kanonokságért.

Item Andree Anthonii, presbitero Quinqueecclesiensis de

canonicatu sub expectatione prebende dicte ecclesie sancti Petri

de Possaga dignemini providere . . .

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

CLXII.

1358. augusztus 6. — Dorozsma nb. Garai Istvánfia Domonkos pécsi

klerikus részére bosnya kanonokságot kér.

Item Dominico Stephani de Gora,^ clerico dicte diocesis

Quinqueecclesiensis, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie Boznensis dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

1 CLVIII.
2 Gara, — Gorra, valkómegyei község, ma Gorján, Diakovártól ény. —

V. ö. Csánki, Krösm. a XIV. sz.-ban 102, 1.

Dorozsma nb Pál macsói bán

István János

körösi fispán veszprémi püspök

Pál Domonkos
a Bánfyak se bosnya kanonok

V. ö. Karácsonyi, MN. 11.415. köv. 11., Csánki, MTF. II. 270.282-3.
370. és Wertner, Századok 1897. 938 1.

22*
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CLXIII.

1358. augusztus 6. — Liszkai Egyedfia Balázs pécsi klerikus részére

székesfehérvári kanonokságot kér.

Item Blasio Egidii de Lizko,^ clerico dicte Quinqueecclesien-

sis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

Beaté Marié de Albaregali, Wesprimiensis diocesis, dignemini

providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

CLXIV.

1358. augusztus 6. — Ugyan Tolnavári Miklósfia Mihályt egy

gyri kanonoki stallumra ajánlja kinevezésre.

Item Michaeli Nicolai de Tolvanok,^ clerico dicte Quinque-

ecclesiensis diocesis, de canonicatu sub expecta+ione prebende

ecclesie Jauriensis ...

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 234.

CLXV.

1358. augusztus 6. — Dragorfia Miklós csázmai kanonok részére

zágrábi kanonoki javadalmat kér.

Item Nicolao Dragori, canonico prebendato ecclesie Chas-

mensis, Zagrabiensis diocesis, de canonicatu sub expectatione

prebende in ecclesia Zagrabiensi . .

.

Fiat de omnibus suprascriptis ut petitur G. — Et sine alia

lectione — Fiat G. — Et pro absentibus commissio examinis pro-

pter viarum discrimina ad partes. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis VIII. Idus

Augusti anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom 29. fol. 234 v.

1 Liszko, — Lizko, 1323: Körm. Ilt. arm. V. lad. 7. no 138. Valkó megyei

község. — Csánkinál im. II. 330 1. — A Liszkói (Liszkai) cs., 1. uo. 376 1. —
Marotiak, u. 0. 376-377. - A bulla Reg. Vat. t. 233. f. 176. - Mon. Vespr.

II. 175. 206.

2 Tolnavár, Tolna m. — A kérvényben ajánlott esetleg a Gut-Keled

nemzetség Maroti ágának lehet a leszármazottja.
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CLXVI.

1358. szeptember 2. — Kérvény Lászlófia Kelemen rsi prépost

megersítéséért.

Sub titulo : Corfirmationes communes . .

.

Item collationem et provisionem Clementi Ladislai^. .

.

factas de prepositura Ursiensi in ecclesia Wesprimiensi, dudum
vacante per assecutionem . . . ecclesie omnium sanctorum de

castro Wesprimiensi et quam pluribus annis ipsam possidet

pacifice . . . dignemini . . . confirmare . . . Non obstante, quod in

dicta Wesprimiensi et sancti Johannis de castro Quinqueecclesiensi

€cclesiis canonicatus et prebendas noscitur obtinere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 248.

CLXVII.

1358. szeptember 2. — Mihály veszprémi és pozsonyi kanonok meg-

ersítése István halála után a veszprémi rkanonoki tisztben és

javadalomban.

Item collationem . . . Michaeli Giule^ . . . factas de custodia

ecclesie Wesprimiensis, tunc vacante per obitum Stephani^...

quam pluribus annis tenuit . . . dignemini . . . confirmare . . .

Non obstante, quod in dicta Wesprimiensi et de Posonio, Strigo-

niensis diocesis, ecclesiis canonicatus et prebendas noscitur obti-

nere . . .

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 248 v.

1 VI. Kelemen pápának megersítése : 1352. február 11. — Suppl. I. p.

II. 235. 492. — Ezen kérvény szerint Dezsfia Péter, mieltt veszprémvári

<00. SS.) prépost lett, rsi prépost volt és ebben utóda Lászlófia Kelemen. —
A Suppl. I. p. I. pag. 242. említett János a veszprémi székeskáptalan nagypré-

postja, utóda Lászlófia Péter. — Lászlófia Kelemen hihetleg szintén a Do-

rozsma nemzetség Garay ágának ivadéka. Talán János püspök fivérének, Pál-

nak unokája, — v. ö. Karácsonyi MN. I. 415 1. és Wertner, A Garaiak. Szá-

zadok 1897. 938 1.

2 Az indexben : M. Cinke, — és így helyes, v. ö. Suppl. I. p. II. 122.

235. — A köv. — CLXVI II. — kérvény szerint székesfehérvári f-

esperes volt.

3 1320-tól - Anjoukori okmt. I. 553. 496. - 1353-ig - u. 0. VI. 62-

32. — István nev rkanonokkal találkozunk az okmányokban. Ennek ha-

lála után — V. ö. CLXV 1 1. — Michael Cynke fehérvári fesperes az rkanonok,

jníg Johannes dictus Tonsus a fehérvári fesperes. V. ö. CCCXXXVI.
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CLXVIIl.

1358. szeptember 2. — János (dictus TonsusJ veszprémi kanonok-

nak, mint székesfehérvári fesperesnek megersítése.

Item collationem . . . Johanni Tonsi^ ... de archidiaconatu

Albensi^ in ecclesiaWesprimiensi, vacante^ per assecutionem custo-

die Wesprimiensis, quam pluribus annis possedit pacifice .

.

,

dignemini . . . confirmare . . . Non obstante, quod canonicatum

dicte ecclesie Wesprimiensis noscitur obtinere . .

.

De omnibus predictis etiam sine alia lectione, dummodo
non fuerit alteri ius quesitum. Fiat G. fol. 252 v.

Dátum Avinione IV. Nonas Septembris anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 248 v.

CLXIX.

1358. szeptember 25. — Zsegrai Miklós hántai prépost a veszprémi

egyházmegye területén létez valamelyik más prépostságnak rezer-

válását kéri.

Significat . . . Nicolaus* prepositus Hantensis, Vesprimien-

sis diocesis, ambassiador . . . regis Ungarie, quod in diocesi predicta

1 Johannes dictus Tonsus 1352. január 31-én mint veszprémi kanonok

a somogyi föesperességért folyamodott, mivel Miklós, az akkori fesperes e

hivatalhoz és javadalomhoz szimonia utján jutott, — v. ö, Suppl. I. p. II.

233. 488. — A kérvény Fiat-tal jelöltetett, jogát azonban — úgy látszik —
nem tudta érvényesíteni.

2 V. ö. CLXVII.
3 U. 0. 2. jegyz.

* Nicolaus Nicolai de Zegra=Zsegra, 1. bvebben köv. suppl. jegyzet,—

CCLIX— LXI. és Mon. Vespr. II. 165. 191. — Supplicatioink folyamán a

hántai prépostokról a köv. névsor állitható össze : Bench+ 1344. eltt. — Suppl.

I. p. II. 42. 73. — Petrus Dominici — 1344-ig.— U. 0. — Martinus

Michaelis - 1344-tl, - v. ö. u. 0. és 52., 96., Mon. Vespr. II. 136. —
Blasius Cosmae de Eng - 1352-ig, - v. ö. u. 0. 228. 476., 232. 485. —
Jacobus dictus Crius 1352—1355. — Johannes Henrici dictus Ehrenreich de

Znaim 1356. április 6-ig.— Nicolaus Nicolai de Zsegra 1356-tól. — Ez utóbbi

háromra vonatk. v. ö. II., XLI., LVIll. és Suppl. I. p. II. 485., Mon. Vespr.

II. 164—5., 178. 11. — Miklósfia Miklós Jakabbal (dictus Crius) egyidej-

leg, tehát már 1352-ben kapott kinevez bullát, mert az 1350—4. pápai

tizedjegyzék szerint mindketten lefizették a préposti javadalom után az

illetéket, a prépostságot tényleg azonban Jakab bírta akkor. — 1354. második

felében vagy 1355. elején meghalt — v. ö LVIII. — Ekkor Znaimi János

lett a prépost, aki a bosnya lectoratus ellenében megválván a préposti

javadalomtól, akkor végre Miklósfia Miklós lett a hántai prépost.
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sünt alique prepositure ecclesiarum coUegiatarum, quarum sin-

gularum electio pertinet ad ipsarum singularum ecclesiarum sin-

gula capitula, et dictarum singularum electionum confirmatio ad

archiepiscopum Strigoniensem, eorum metropolitam. Supplicat

igitur . . . prepositus supradictus, quatinus sibi specialem gratiam

facientes, de aliqua dictarum prepositurarum vacantium digne-

mini providere, vacaturam ver . . . reservantes . . . Non obstante,

quod ipse preposituram ecclesie Hantensis predictam ac canonica-

tum et prebendam ecclesie Strigoniensis noscatur obtinere, quam

preposituram est paratus dimittere^ . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 289 v.

CLXX.

1358. szeptember 25, — Zsegrai János részére esztergomi kanonoki

javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus sibi in personam dilecti consanguinei

sui Johannis de Siigra,^clerici Strigoniensis diocesis, nullum bene-

ficium ecclesiasticum assecuti, similem gratiam facientes, eidem

1 Reg. Vat. t. 233. f. 95 v. - Mon. Vespr. II. 178. 209.

2 CLXIX., CCLIX-LXI. - Theiner II. 36. 66.: Sugra-nak olvasta,

utána indul KoHányi im. 60 1. — pedig Sigra vagy Sygra a szepesmegyei,

Zsegra, Szepesolaszi mellett : Villa de sancto Spiritu : 1337. Évk. III. 20. —
Csánkinál MTF. I. 269 1. — Zsegra a Pócs családé volt (zsegrai, széki Pócs).

A családfát a rendelkezésre álló adatokból ennyire tudom összeállitani

:

Dénes (Danus)

Miklós Péter

comes et castell. de Szepes

1308.

I ____.„_„_.«„™™_
László György Miklós hántai prépost

I

Miklós egri kanonok.

1350. augusztus 4-én a szepesi káptalan eltt magister Ladislaus filius qiion-

dam comitis Nicolai filii Danus — Szentmargita (ma Margitfalva), Olsovicza,

Podprocs (alio nomine Lazsnowpataka= Lassupatak) és Zsegra nev birto-

kait 50 márkáért fivérének, Györgynek örökáron eltulajdonítja. Danus két-

ségtelenül Dénes, 1308 : Nicolaus filius comitis Dyonisii de Sygra comes

et castellanus de Szepes, — Olsavicza (Elsawycha) birtokán szent Miklós

tiszteletére újjáépíti a templomot. — 1349-ben egy határkiigazítási okmány-

ban : comes Petrus filius Danus, — Dénesnek tehát második ismert fia. —
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Johanni de canonicatu sub expectatione prebenda ecclesie Strigo-

nicnsis dignemini providere^ . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 293 v.

CLXXI.

1358. szeptember 25. — A pápa megengedi, hogy Zsegrai János a

szükséges vizsgát otthon tehesse le.

Item, quod dicti Johannis examen ... ad partes committere

dignemini . .

.

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione VII. Kalendas Octobris anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 289 v.

CLXXII.

1358. október 6. — Kerekegyházi Laczkfy Miklós kérvénye káplánja,

Jánosfia Benedek esztergomi pap érdekében egri kanonokságért.

Supplicat . . . Nicolaus Lath,^ miles (qui) pro . . . rege Ungarie

in subsidium vestrum...in Ytalie par-ibus existit, quatinus sibi

in personam... capellani sui Benedicti Johannis, presbiteri Stri-

goniensis diocesis nunc et alias per eundem comitem ad eandem

Sanctitatem vestram pro suis negociis expediendis destinati,

specialem gratiam facientes, de canonicatu sub expectatione pre-

bende ecclesie Agriensis . . . dignemini providere . . .

Fiat G. — Sine alia lectione — Fiat G.

Dátum Avinione II. Nonas Octobris anno sexto.

Suppl. Innoc. VI. tom. 29. fol. 293 (297).3

Nem helyezhetk fce jól a családfába : 1345. Matthaeus filius Myke de Zygra

és fenti suppl.-ban említett János esztergomi kanonok, aki talán György fia.—
V. ö. Anjoukori okmt. I. 148. 137., IV. 488. 296., V. 323. 184., 398. 241. -
Suppl. CCLIX-LXI,

1 L. köv. suppl.

2 Nicolaus Dionysii Laczk de Kerekegyház de genere Hermanni, —
CXV-CXXIV.

3 Nóta, quod numeratio foliorum huius (29.) tömi, quae legitur in

capite tömi, culpa ligatoris sive restauratoris, erratissima est. Attendenda

est tantum numeratio, quae in fine foliorum ipsorum videtur et quam secu-

tus est auctor huius operis.
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CLXXIII.

1358. december 30. — Erzsébet királyné az általa alapított óbudai

monostor részére mindazon kiváltságok és jogok megersítését kéri,

miket VIII. Bonifác és XXII. János a klarisszáknak biztosítottak.

Significat . . . Elizabeth regina Ungarie, qiiod nuper fundavit

unum monasterium sororum sancte Clare in Buda, ordinis eius-

dem sancte, Vesprimiensis diocesis, in quo centum et ultra sorores

filias comitum et nobilium collocavit, unde iicet . . . Bonifacius

VIII. et Johannes XXII. . . . huiusmodi sancte Clare sorores et

ordinem ab omni solutione decimarum bonorum ipsarum, que

tunc haberent et inposterum obtinerent, et ab omnibus ordina-

riorum procuratoribus, ac legatorum et nuntiorum sedis aposto-

lice contributione eximerint, supplicat , . . quatinus sibi specialem

gratiam facientes, ipsasque adinstar predictorum predecessorum

vestrorum simiiiter eximentes, iiuiusmodi gratie adherere digne-

mini gratiose, quodque contradictores^ . .

.

Fiat adinstar, si de privilegiis constat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXIV.

1358. december 30. — Ugyan a klarisszák részére egyes ünnepekre

és általában a franciskánusoknak biztosított kiváltságok átruházását

is kéri.

Item supplicat, quatinus omnes indulgentias, in sancte Clare

et sancti Francisci ac nonnullis aliis diebus et festivitatibus fra-

tribus ordinis minorum concessas, eisdem sororibus et mona-
sterio, et quod ipsi gaudeant omnibus libertatibus . . . quibus dicti

fratres ordinis minorum . . . concedere dignemini . .

.

Fiat de concessis ordini sanc+e Clare G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXV.

1358. december 30. — A klarisszák budai zárdája lakói részére a

szokásos gyóntatói kegyelmet kéri.

Item, quatinus omnibus dicti monasterii sororibus ac fratri-

bus ad eorum curam deputatis, nec non conversis et procurato-

1 V., XXV-VI., CXLIII. - A bulla Mon. Vespr. II. 180. 212.
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ribus ad servitium deputatis earundem, indulgentiam plenariam

in mortis articulo concedere dignemini . . .

Fiat pro sororibus dicti monasterii presentibus G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXVI.

1358. december 30. — Nevezett zárdának jogvédket kér.

Item, quatinus eisdem sororibus et monasterio conservato-

riam perpetuam concedere dignemini gratiose.

Fiat ad quinquennium G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXVII.

1358. december 30. — Erzsébet királyné az óbudai klarisszák nevé-

ben azért a kiváltságért folyamodik, hogy a zárda világi alkalmazot-

tainak az összes szentségeket a franciskánusok szolgáltathassák ki

és hogy a világi alkalmazottak is a zárda temetjében temetkez-

hessenek.

Item supplicat, quatinus fratres ordinis minorum, earundem

sororum curam habentes, secularibus dicti monasterii servitori-

bus, procuratoribus ac eiusdem monasterii negotia pertractanti-

bus, ministrare possint ecclesiastica sacramenta ac eos in eiusdem

monasterii cimiterio sepelire^...

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXVI II.

1358. december 30. — Engedély szentföldi zarándoklatra.

Item supplicat, quatinus Michael comes camere regié cum
decem, et Johannes magister Carpentariorum domini regis, ac

Martinus eius fráter et quilibet ipsorum dominorum cum quinque

personis sanctum Christi sepulcrum visitare valeant, licenciám

dignemini elargiri, et Nicolao Herehin etiam cum quinque per-

sonis.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

1 A bulla Mon. Vespr. II. 180. 211.
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CLXXIX.

1358. december 30. — Egyeseknek a szokásos gyóntatói

kegyelem.

Item supplicat, quatinus Nicolao comiti filio Ugrini, Bano

de Macio^ ac eius uxori et Ladislao eius filio ac Leustacliio Bacio^

et eius uxori, indulgentiam plenariam . . . concedere dignemini . .

.

ac etiam Bartholomeo et Alberto de Manay fratribus et Johanni

filio Olvin.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXX.

1358. december 30. — Olnodi Czudar Péter borsodi fispán és Aba

1 A Csák nemzetség Ujlaky ágának két utolsó sarja, — magister Níco-

laus filius magistri Ugrini de genere Chak, Fejér VIII. 2. 139. — Az 1364-i

királyi adománylevélben : «civitatem Wylak vocatam in comitatu de Walkow
existentem, olim viri magnifici Comitis Nicolai filii Ugrini de eadem Wylak,

Judicis Curie nostre et Ladislai filii sui . . . hominum se. absque heredum

solatio volente dominó ab hac luce decessorum . . . V. ö. Botka Tivadar,

Kont nádor téves sarja. Századok IV. (1870. 139-154.) 153.1. 12. jegyzet-

A Csákok ága Miklós országbiró és macsói bán családjával

:

Pós

mTugrin

Miklós

László

t 1364 eltt. - V. ö. Karácsonyi MN. I. 297 1.

2 Leustachius de genere Rátot, banus vic. totius Sclavoniae, — Fejér^

1356 : IX. 2. 498., 567. - 1357 : u. 0. 575. - 1358 : u. 0. 667., 670., 748. —
A «Bacio)) tehát = Bano.

Domonkos tárnokmester 1238—1246.

Roland nádor és bán f 1277—8.

öregebb Rátót f 1266 körül.

Lápai Roland 1320-23.

Leustacfi bán 1350—61. — V. ö. Karácsonyi im. III. 3

köv. 1. - Wertner, Megjegyzések: Turul (XXI.) 1903. 128-9. -
Unokatestvére a Rátot nb. Oliverfia István budai prépost, majd zágrábi

püspök, — v. ö. XCIV.
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nb. Szikszay Anna házasságában utólagos fölmentés vérrokonság

akadálya alól.

Item, quod cum Petrus dictus Zudor,^ comes de Borsad et

Anna^filia Petri filii Synca^í?) matrimonium invicem contraxis-

sent, ignorantes impedimento (sic), quominus hoc fieri posset,

ipsumque carnali copula consummassent, ad eorum noticiam per-

venerit, quod in quarto consanguinitatis vei affinitatis gradu

invicem se contingunt. Quare supplicat dicta regina, . . . cum ipsi

iam liberos procrearint, ad tollendum omne scandalum . . . quati-

nus cum eis dignemini dispensare . . . decernendo.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

1 CCCLXX. — Olnodi Czudar Péter, borsodi fispán, kir. pincemester,

majd Sziavon bán, — v. ö. Pincern. mag. Fejér, 1360 : IX. 3. 156. — 1361 :

u. 0. 223. - 1362 : u. o. 300. - 1363 : u. o. 348. - 1364 : u. o. 388. - 1365 :

u. 0. 468. - 1366 : u. o. 530. - 1367 : IX. 4. 39. - 1368 : u. o. 118. - egy-

úttal már Szlavon-bdn : IX. 4. 134. — 1370-ben: Czudar György, Fejér, IX. 4.

221. — 1359-ben : Leukus, Fejér, IX. 3 35. — Petrus Czudar Banus Scla-

voniae: Fejér, ih. 1368. - 1369 : IX. 4. 164. - 1370 : u. o. 217. - 1373 :

u. 0.499. - 1374. uo. 558. - 1376. IX. 5.84. - 1378 uo. 244. - 1379.

uo. 31 1. - 1380 : u. o. 370. - Tehát 1360-ig borsodi fispán. (V. ö. Somogyi,

Magyarország fispánjai, 53 I., 1361 — 1365. számlálja a borsodi fispánok

között), — 1360-1 368-ig /íí>. pincemester, — 1368- 1380-ig Szlavon-bán. —
V. ö. még Csánki MTF. I. 164., 167 11.: Olnod. - 185 1.: az Olnodi Czudar cs.

2 Az Aba nemzetség Szikszay ágából

:

Imre

a Szikszay cs. se

II. Péter

neje Margit

Anna — v. ö. Karácsonyi, MN. I. 4., itt

:

Bocsi (Zudar) Simon neje. — L. Anjoukori okmt. VI. 433. 276. — Szintén

az Aba nemzetségbl : Rédey Jakab leánya, Anna, férje Zudar István.

3 A bulla Theinernél II. 37. 67. — ily formában : . . . nobilis viri Petri

dicti Sudari Comitis de Borisad et . . . nobilis mulieris Anne . . . nobilis viri

Blasii de Fey domicelli tue Agriensis diocesis nate ... — A bulla hibás,

a kérvény regisztrálója jobban írt. — (cSynca)) vagy a Szikszay családnévre

vonatkozik és akkor így olvasandó : Anna filia Petri filii Emerici de Szikszó,—

vagy a család Szinna birtokára vonatkozik és akkor : Anna filia Petri filii

Emerici de Szinna. — Az elbbi valószínbb. — Szikszó és Szinna a család

<)si birtoka.
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CLXXXI.

1358. december 30. — A királyné Hahót nb. Herbordfia Miklós

részére egri kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, . . . quatinus . . . Nicolao filio comitis Her-

bordi,^ Agriensis diocesis, capellano capelle regis Ungarie, spe-

cialem gratiam facientes, de canonicatu sub expectatione pre-

bende ecclesie Agriensis . . . dignemini . . . providere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXXII.

1358. december 30. — Miklósjia Gergely részére váradi kanonoki

javadalmat kér.

Item Gregorio Nicolai, clerico Transilvanensis diocesis, de

canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Varadiensis,

dignemini misericorditer providere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXXI II.

1358. december 30. — Márkfia Ádám váci és kalocsai kanonok,,

budakeszi plébános részére még egy gyri kanonoki javadal-

mat kér.

Item simili modo Ade Marci de canonicatu sub expectatione

prebende ecclesie Jauriensis dignemini providere. Non obstante,

quod ipse plebanatum plebis de superiori et inferiori Kezev,^

Wesprimiensis diocesis, et canonicatus et prebendas Vaciensis

et Collocensis ecclesiarum noscitur obtinere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXXIV.

1358. december 30. — Jánosfia Miklós egri kanonok részére

esztergomi kanonokságot kér. Egyben azért is folyamodik, hogy

1 Hahót nemz., — v. ö. Karácsonyi MN. II. 115 sq., nemzetségtábla,

Lanczelot leszármazása.

2 A mai Buda-Kesz. — Középkori okmányokban Al-Kesz és Fel-Kesz :

de Olkezu — Inferior Kezev, — de Ful-Kezew — Superior Kezev. — Márkfia
Ádám plébánosnak 1365-ben — Mon. Vespr. II. 191. 230. — a veszprémi

püspökkel szemben viselt tizedpöréböl tudjuk, hogy Alsó-Kesznek szent

Györgyrl, Fels-Kesznek a b. Szzrl nev. temploma volt.
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a kérvényeiben megnevezettek a megkívánt vizsgát otthon tehes-

sék le.

Item Nicolao comitis Johannis, clerici Strigoniensis diocesis,

de canonicatu et prebenda ac dignitate . . . ecclesie Strigoniensis

vacantibus, dignemini providere . . . Non obstante, quod canoni-

catum et prebendam ecclesie Agriensis noscitur obtinere . .

.

Et quod omnium predictorum propter viarum longarum

incommoda examen committatur ad partes . . . Et quod transeat

€tc. . . .

Fiat G.

Dátum Avinione III. Kalendas Januarii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 2.

CLXXXV.

JJ59, február lo. — Nagy Lajos király folyamodványa jegyzje,

Bálintfia Gál, bekcsini fesperes, kalocsai és zágrábi kanonok érdeké-

ben, a zágrábi egyházmegyében méltósággal vagy hivatallal egybekötött

javadalomért,

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus sibi in perso-

nam dilecti sui notarii Galli Valentini,^ archidiaconi de Bexin,^

1 1360. május 20-án a királyi pár kérésére ki préposttá nevezte ki a

pápa. - V. ö. CCLXIV., CCLXIX., CCCL. - 1374-ben azt tudjuk róla, hogy

haji prépost volt. Bizonyos azonban, hogy a ki prépostságot tényleg elfog-

lalta és egy ideig birta és 1366-ban is, amikor a bekcsini föesperességtl meg-

vált, még ki prépost volt : Gallus prepos. Kukoliensis = Kwensis helyett,

archidiac. de Bexin. — V. ö. Matkovic, Recensio etc. ecclae Zagrab., XLIIL—
A király 1365. május 11-én kelt kérvénye szerint cantor Strigon. Bunyitaynál

im. II. 105 1. : Gál, Bálint fia, esztergomi kanonok, 1372. — A pápa váradi

olvasókanonoknak nevezé ki s már esztergomi utódjáról is gondoskodott

Máténak, Simonfiának személyében, mindamellett váradi kineveztetése

kárba veszett, mert az áll jegyezve neve mellé, hogy sem meg nem jelent,

sem levelet nem küldött s történeti emlékeinké korból egészen más olvasó-

kanonokot említenek. — KoHányi im. 63 1. : Gál mester. Bálintfia, énekl-

kanonok és a szent Bertalanról nevezett pécsi ispotály fnöke, Nagy Lajos

király alkancellárja, pécsi és zágrábi kanonok. 1365. május 11-én még egy

esztergomegyházmegyei javadalmat kér részére a király. (Folytatólagosan

Bunyitayból veszi át az idézett részt.) Ugyanígy járt az esztergomi olvasó-

kanon ksággal is, amelyre 1374-ben nevezte ki a pápa, mint szent Lrincrl

címzett haji prépostot, valószínleg azért, mert egyéb javadalmaitól nem

akart lemondani.

2 V. ö. Csánki, Krösmegye a XV. században, III. 115. : «Ami a zágrábi
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in ecclesia Zagrabiensi, specialem gratiam facientes, dignitatem

etc . . . si in ecclesia Quinqueecclesiensi vei extra vacat ad pre-

sens, vei cum vacaverit, eidem Gallo conferendam . . . dignemini

reservare, non obstantibus, quod in dicta ecclesia Zagrabiensi

archidiaconatum predictum ac in ipsa et in Collocensi ecclesiis

canonicatus et prebendas obtineat . .

.

Fiat G. — Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione II II. Idus Februarii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 29.

CLXXXVI.

1359- február lo. — Egri János franciskánus páter, Nagy Lajos

király gyóntatója, a kir. kápolna hitszónoka és a királyné pápai

követe, atyja Pál ispán és fivére Lrinc részére, valamint saját magá-

nak is a szokásos gyóntatói kegyelmet kéri.

Supplicat . . . fráter Johannes de Agria, lector ordinisfratrum

minorum, confessor regis Ungarie ac capelle sue predicator, et

domine regine Ungarie apud sédem Sanctitatis Vestre ambaxiator

speciális, quatinus sibi et comiti Paulo, patri suo, ac fratri Lauren-

tio, socio suo, nec non decem ydoneis in vestra cancellaria nomi-

nandis (personis) plenam indulgentiam peccatorum suorum . .

.

concedere dignemini . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 31.

CLXXXVII.

^359' február lo. — Egri János, a király gyóntatója, Jánosfia István

esztergomi és egri kanonok részére az esztergomi egyházmegye terüle-

tén káptalani méltóságot vagy egyházmegyei hivatalt kér.

Item supplicat, quatinus Stephani Johannis, canonico Stri-

goniensi, de dignitate etc. . . . vacante vei vacatura in ecclesia

Strigoniensi, dignemini providere. Non obstante, quod in ipsa

canonicatum, prebendam et quasdam quartas, que beneficia

püspöki megyébl a Drávától északra esett, azaz a Muraköz és Alsó-Lendva
vidéke, egyszóval az u. n. bekcsini föesperesség, politikai tekintetben inkább a

Zalamegye vonzásának engedett, melyre kezdettl fogva a birtoklási viszo-

nyok is utalták, mert földesurai sokáig vagy zalamegyei, vagy legalább is

magyarországi nagybirtokosok voltak.)) — V. ö. Tkalcic, Mon. Ep. Zagr. I.

194. 194., 196. 195. - II. Statuta Cap. Zagr., 31., 65., 95.
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simplicia in eadem ecclesia existunt, obtineat, seu quod

super officio magistratus altaris beaté Marié in ipsa (Strigo-

niensi ecclesia) in palatio apostolico litigat, et in Agriensi

ecclesiis canonicatum sub expectatione prebende noscatur

obtinere, cum aliis clausulis . . . quas quartas paratus est

dimiltere . .

.

Fiat G.

Dátum Avinione II II. Idus Februarii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 31.

CLXXXVIII.

^359- február i6. — Kálmán gyri püspök ügye.

Dignetur Sanctitas Vestra causam et causas civiles et etiam

criminales omnes et singulas, que vertitur, vertuntur et verti

poterunt inter procuratorem fiscalem ex una parte, et reverendum

patrem dominum Colomannum, episcopum Jauriensem, et omnes

alios, quia sua putaverint interessé, coniunctim seu divisim ex

altéra, super quibusdam conspirationibus in illustrissimum prin-

cipem dominum Ludovicum Regem Ungarie, per dictum episco-

pum temere factis, nec non alienacionibus illicitisrerum et bono-

rum dicte sue ecclesie, dilapidacionibus et mala administratione,

concubinatibus et homicidiis et aliis variis et enormibus cnminibus

commissis per eum, in divine maiestatis offensam, anime sue

periculum, pontificalis dignitatis opprobrium, ac suorum et eccle-

sie preiudicium et scandalum plurimorum, committere alicui de

reverendis patribus sancte Romane ecclesie cardinalibus, audien-

das et audiendos, et decidendos cum dependenciis emergentibus

et connexis, et cum potestate predictum dominum episcopum

puniendi et corrigendi, et alias eundem pena canonica percellendi,

accontraipsumtam civiliter, quam eciam criminaliter procedendi

in omnibus et peromnia simpliciter et de piano, et alias prout sibi

visum fuerit expedire, nec non diclum episcopum et alios, quorum

interest, citandi in curia et extra, et ad partes semel et pluries et

quociens fuerit oportunum. Non obstante, quod cause huiusmodi

non sint de sui natura ad Románam curiam devolute.

Committimus Cardinali Florentino. G.

Dátum Avinione XIIII. Kalendas Mártii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 36.
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CLXXXIX.

J559. április 15. — Józseffia Kozma pécsi pap megersítése a bosnya

éneklkanonoki stallumban.

Dignetur Sanctitas Vestra collationem et provisionem de

canonicatu et prebenda ac lectoratu ecclesie sancti Petri de Po-

saga etc. (sic).

Item, dignetur . . . collationem et provisonem de canonicatu

et prebenda ac cantoria ecclesie Bosnensis, Cosme Joseph, pres-

bitero Quinqueecclesiensis diocesis, auctoritate ordinaria sibi

factas,^ ratas et gratas habentes, eas ex certa sciencia, etiam si

sint quomodolibet reservata, dignemini confirmare, vei . . . de

novo providere . .

.

Fiat, nisi alteri fuerit ius quesitum G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione XVII. Kalendas Maii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 46.

cxc.

JJ59. május 18. — Himfi Pálfia Benedek pilisi fispán, pápai

követ folyamodványa : Chatófia János esztergomi plébánost és szent-

tamási kanonokot egy esztergomi kanonokságra ajánlja kinevezésre.

A kérvény azonban töröltetett.

Supplicat . . . Benedictus Heem,^ comes Pelissiensis,^ ad

1 1356-ig Péter volt az éneklökanonok, aki akkor bosnya püspök lett, —
utóda Kozma, —V. ö. CCLVIII. 2 Benedictus filius Paulifilius Heem,

—

1360. V. ö, Zichy cs. oki. III. 168. Heem comes Leporariferorum regal. 1278.

január 31. IV. László király adománylevele, H. okit. 80. 72. - 1347. decem-

ber 11-én az aradi káptalan eltt Heemfia Pál fiai Bodur fiának Miklósnak

Perdeve birtok iránt támasztott igényei ellen óvást tesznek : . . . Nicolaus

et Petrus — v. ö. CCXIII. — filii Pauli filii Heem suis ac Johannis,

Benedicti et Blasii fratrum suorum uterinorum in personis . . . H. Okit.

252. 236. — 1299 körül : Leustachius filius Heem de Sceuleus, — Knauz,

Mon. Eccl. Strig. II. 474. 489. — Heem de Wilk - u. 0. II. 597. 658.

3 Fispán : Kewe — 1366. Magister Benedictus filius Heem, baro ac

comes de Kewe. Fejér, IX. 3. 543.— Krasso — 1366. B. fii. H., baro et comes

de Krasso. U. 0. 543. —Pozsony - 1363-5. - U. 0. 348., 389., 468. - 1379.

február 11.: mag. Benedicto filio Pauli filii Heem, com. Poson. — Gr. Sztráray

cs. okit. I. 446. 273. — Mármaros - 1366. - Fejér IX. 3. 301 .
— Szatmár -

1366. U. 0.— 1377. november 29. — «Benedicto quondam bano...)) Gr. Károlyi

cs. okit. I. 358. 221. — bolgár bán. V. ö. Thallóczy, Nagy Lajos és a magyar-

Bossányi, Regesla Supplicationum II. ^^
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eandem Sanctitatem per . . . Regem Ungarie destinatus,^ quatinus

sibi in personam . . . Johannis Chatonis,^ rectoris parrochialis

(ecclesie) sancti Johannis Baptiste Strigoniensis,^ specialem gra-

tiam facientes, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

Strigoniensis, dignemini providere, non obstante, quod canonica-

tum et prebendam ecclesie sancti Thome de promontorio Strigo-

niensi, et predictam parrochialem ecclesiam obtinere noscatur,

quos quidem canonicatum et prebendam paratus est dimittere*. .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CXCI.

1359. niájus 18. — Újhelyi Jakabfia Mihály esztergomi klerikus

részére a szepesi prépost adományozási körzetében kér egyházi java-

dalmat.

Item supplicat, quatinus . . . Michaeli Jacobi de Novoloco,

clerico Strigoniensis diocesis, de beneficio ecclesiastico ... ad col-

lationem . . . prepositi Sipsiensis ecclesie, dicte diocesis, spectante...

dignemini providere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CXCII.

1359. május 18. — Andrásfia Balázs csanádegyházmegyei klerikus

részére a csanádi püspök adományozási körzetében kér egyházi java-

dalmat.

Item supplicat, quatinus . . . Blasio Andree, clerico Cenadien-

sis diocesis, similem gratiam facientes ad collationem . . . episcopi

Cenadiensis . . . ut supra.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

bolgár összeköttetések, — és : Nagy Lajos és a bolgár bánság. — Megjelentek

a Századok 1908. február havi füzetében, — a hozzávaló oklevelek a Tört.

Tár 1898. évf. 357-367. 11. és a Századok 1900, évf. 577-603. és a hozzá

való okleveles függelék 603—615. 11. — A Himfi cs. oklevelei a hg. Batthyányi

cs. Körmendi levéltárában riztetnek. — V. ö. még Somogyi im. az egyes

megyéknél.

1 Itt szerzett érdemeiért neveztetett ki krassói és kewei fispánná. —
Somogyi ih. 2 j^ollányi im. 61. 1. — nem tudni miért (fenti supplicatiót

idézi) — Csíó-nak nevezi : «1359. Csató szenttamási kanonok stb.w ^V. ö.

Knauz im. II. 142. 112., 397. 403., 398. 404. ^ a Fiat hiányzik, a suppli-

catio törültetett, a margón : sic erat cancellata.
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CXCIII.

1339. május iS. - Szalánkeméni Illésfia Miklós kalocsai klerikus
részére a titeli prépost adományozási körzetében kér egyházi java-

dalmat.

Item supplicat, quatinus Nicolao Helie de Zalamkamen,
clerico Colocensis diocesis, similem gratiam facientes, ad colla-

tionem . .
.
prepositi ecclesie sancte Sapientie, Titulensis, dicte

diocesis, cum clausulis opportunis.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CXCIV.

1359. május 18. — Készei Mihály esztergomi papot egy nyitrai kano-
noki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus Michaeli Heuclin de Kezeu, presbi-
tero Strigoniensis diocesis, de canonicatu sub expectatione pre-
bende ecclesie Nitriensis dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

cxcv.

1359. május 18. - Jánosjia Péter gyri papot egy pécsi kanonoki
javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus Petro Johannis, presbitero Jaurien-
sis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

Quinqueecclesiensis dignemini providere . ,

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CXCVI.

J359. május 18. — Dombról Fábián zágrábi klerikus részére a zág-

rábi püspök adományozási körzetébe es javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus . . . Fabiano Wlchine de Dombro,
clerico Zagrabiensis diocesis, de beneficio ... ad collationem
episcopi Zagrabiensis, dignemini providere . . .

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

23*
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CXCVII.

1359. május 18. — Gnojnicsai Miklósfia Benedek pécsi klerikust

egy bácsi kanonoki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus Benedicto Nicolai de Gnomicha^
clerico Quinqueecclesiensis diocesis, de canonicatu sub expecta-

tione prebende ecclesie sancti Pauli Bachiensis, Colocensis dioce-

sis, dignemini providere. Non obstante gratia sibi facta in forma

pauperum ad collationem prepositi Budensis, Wesprimiensis

diocesis . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CXCVIII.

1359. május 18. — Ivánka-Szent-Györgyi Benedekfia Tamás pécsi

klerikus részére egy boszniai kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus Thome Benedicti de Sancto Georgio

Iwanka,^ clerico Quinqueecclesiensis diocesis, de canonicatu et

prebenda ecclesie Boznensis — dignemini cum vacaverint provi-

dere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 6U

CIC.

1359. ^ö/us 18. — Debreceni Miklósfia Pál váradi klerikust egy

vasvári kanonoki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus Paulo Nicolai de Debrecen, Vara-

diensis diocesis clerico, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie de Ferrocastro Jauriensis diocesis, dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 6L

CC.

J559. május 18. — Dombrói Benedekfia Márton zágrábi pap részére

a szerémi püspök adományozási körzetében kér egyházi javadalmat.

Item supplicat, quatinus Martino Benedicti de Dombro,

presbitero Zagrabiensis diocesis, de beneficio ad collationem . .

.

episcopi Sirmiensis dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

* Ivánka-Szent-György, Valkó m. Ma Ivankovo, Szerem m., Vinkovczi-

tói ny.
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CCl

JJ59. május i8. — Hrastomcsai János zágrábi klerikus részére

hasonló adományozást kér a tinnini püspök adományozási körzetében.

Item supplicat, quatinus Johanni Chuslonis de Hrastomcha,

-clerico Zagrabiensis diocesis, de beneficio ad collationem . .

.

•episcopi Tinninensis . . . Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CCII.

^359- május i8. — Jánosfia Benedek egri kanonokot egy váci kano-

noki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus Benedicto Johannis^ de canonicatu

sub expectatione prebende ecclesie Vaciensis, dignemini providere.

Non obstante, quod canonicatum et prebendam in ecclesia

Agriensi obtineat . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CCIII.

1339. május 18. — Hermán nb. Simontornyai Laczkfy Imre nádor

fia Péter részére a pécsvári szent János-egyházban kér kanonoki

javadalmat.

Item supplicat, quatinus Petro Emerici de Lac,^ clerico Quin-

queecclesiensis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie sancti Johannis in Castro Quinqueecclesiensi, dignemini

providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CCIV.

JJ59. május 18. — István zágrábi klerikus részére a pécsváradi apát

adományozási körzetében kér egyházi javadalmat.

Item supplicat, quatinus Stephano Damiani de Pulkuv, cle-

rico Zagrabiensis diocesis, de beneficio ad collationem . . . abbatis

1 CLXXII.
- Kerekegyházi Laczk

István erdélyi vajda

Imre nádor

Péter kanonok? - V. ö. CDXVIII. - Karácsonyi MN. 11. 171.,

Turul 1902. (XX.) 69 1.



358

et conventus monasterii de Petrovaradino, Colocensis diocesis,.

spectante, dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CCV.

1359. május 18. — Márkfia Máté zágrábi klerikus részére hasonlá

adományozást kér a knini (Tinnin) püspök adományozási körzetében,

Item supplicat, quatinus Mathie Marci, clerico Zagrabiensis

diocesis, de beneficio ad collationem . . . episcopi Tinnensis digne-

mini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CCVI.

íjsg. május 18. — Mártonfia István pécsi klerikus részére hasonlá

adományozást kér a pécsi püspök adományozási körzetében.

Item supplicat, quatinus Stephano Martini de Radeh, clerico

Quinqueecclesiensis diocesis, de beneficio ... ad collationem

episcopi ecclesie Quinqueecclesiensis . . . dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CCVII.

J559. május 18. — Pál zágrábi klerikus részére a zárai érsek ado-

mányozási körzetében kér kinevezést.

Item supplicat, quatinus Pauio Crisani, clerico Zagrabiensis

diocesis, de beneficio ad collationem . . . archiepiscopi Jadrensis

dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CCV III.

JJ59. május 18. — Dombról Mátyás zágrábi papot a szent-

györ^ymezei prépost adományozási körzetében ajánlja egyházi

javadalomra.

Item supplicat, quatinus Mathye Weeth de Dombro, presbi-

tero Zagrabiensis diocesis, de beneficio ad collationem . . . prepo-

siti S. Georgii in promontorio Strigoniensis. (sic).

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.
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CCIX.

1359' tnájus i8. - Lukácsfia András esztergomi klerikus részére

a pozsonyi prépost adományozási körzetében kér egyházi javadalmat.

Item siipplicat, quatinus Andree filio Luce de Gello, clericus

(sic) Strigoniensis diocesis (de beneficio) ad collationem . .
.
pie-

positi et capituli Posoniensis, Strigoniensis diocesis . . .
dignemini

providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

ccx.

JJ59. május i8. - Andrásfia Jakab veszprémi klerikust erdélyi

kanonoki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus Jacobo Andree de Albaregali,i cle-

rico Wesprimiensis diocesis, de canonicatu sub expectatione

prebende ecclesie beati Miciiaelis Archangeli Transilvane dioce-

sis dignemini providere. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

CCXI.

1359' május i8. - Mártonfia István zágrábi klerikus részére a

dömösi prépost adományozási körzetében kér javadalmat.

Item supplicat, quatinus Stephano filio Martini, clerico Za-

grabiensis diocesis, de beneficio ad collationem . . .
prepositi

Demenensis, Strigoniensis diocesis, dignemini providere^ . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61.

GCXII,

1359' május i8. — Egyeseknek a szokásos gyóntatói kegyelmet kéri.

Item supplicat, quatinus Jacobo Mauricii et Blasio dicto

Machka, laico Strigoniensis diocesis, ac Michaeli Andree, canonico

1 1393-ból Mon. Vespr. 1 1. 293., 359. egy csonka bullát találunk András-

fia Jakab nevével. A bullából annyit lehet kihámozni, hogy Jakabnak 1393-

ban le kellett mondania erdélyi kanonoki javadalmáról,- valószínleg egyéb

sok javadalma miatt, vagy mert jövedelmezbb, esetleg magasabb ranggal

egybekötött javadalmat kapott. A bulla kb. 60 aranyforintra becsüli ezt az

erdélyi kanonoki stallumot, = 678 korona.

2 A bulla Mon. Vespr. II. 182. 216. - Demes, Dömös - ecclesia coUe-

giata s. Margarethae de D. prope castrum Visegrád, - az esztergomi érsek

joghatósága alá tartozott.
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ecclesie Transilvane, plenam remissionem omnium peccatorum . .

.

concedere dignemini . .

.

Fiat de omnibus suprascriptis non cancellatis. G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione XV. Kalendas Junii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

CCXIII.

i35g. május i8. — Himfi Benedek pilisi fispán a maga, fivére

Péter, feleségeik és még 12 személy számára a szokott gyóntatói ke-

gyelmet kéri.

Supplicat . . . Benedictus Heem,^ comes Pelissiensis . .

.

quatinus sibi et Petro,^ eius fratri, ac eorum uxoribus et duodecim

aliis personis, in Vestra cancellaria nominandis, plenam remissio-

nem omnium peccatorum semel tantum in mortis articulo conce-

dere dignemini . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

CCXIV.

1359' ^nájüs 18. — Ugyan rokona, Himfi Györgyfia Benedek

veszprémi kanonok (késbb szepesi prépost, majd veszprémi püspök)

részére a veszprémi egyházmegyében méltóság rezerválását kéri.

Item supplicat, quatinus dilecto suo consanguineo,^ Bene-

dicto Georgii, presbitero, canonico Wesprimiensi, dignitatem

etc. ... in ecclesia Wesprimiensi vei extra, etiam si ibidem maior

post episcopalem existat, conferendam, donationi apostolice

dignemini reservare. Non obstante, quod canonicatum et pre-

bendam obtineat in ecclesia Wesprimiensi . . .

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

1 V. ö. cxc.
2 u. 0.

3 Benedeknek nem volt György nev fivére, tehát nem unokaöccse,

a supplicatiók különben ez esetben mindig a nepos megjelölést használják.

Viszont a Lib. dign. is a Him családból származtatja Benedeket, akit 1360.

július 29-én Nagy Lajos király káplánjának nevez. A király akkor kelt kér-

vénye alapján szepesi prépost, 1379-ben pedig veszprémi püspök lett. V. ö.

CCLXVI., CCCLII. - W.gner A. Se. III.36., V. 572. - Mon. Vespr. II. 189.

227.
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CCXV.

JJ59. május i8. — István veszprémi kanonok részére még egy gyri

kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus . . . Stephano Chemli (?) canonico

Wesprimiensi, dignitatem etc. ... in ecclesia Jauriensi . . . etiam

si ibidem maior post episcopalem existat, conferendam, donationi

apostolice dignemini reservare. Non obstante, quod in ecclesia

Wesprimiensi canonicatum et prebendam obtineat . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

CCXVl.

1359' f^ájus i8. — Andrásjia Péter egri klerikusnak váradi kanonoki

stallumot kér.

Item, quatinus . . . Petro Andree, clerico Agriensis diocesis,

de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Waradiensis

dignemini . . . reservare . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

CCXV II.

1359. május 18. — Domonkosfia István esztergomi klerikus részére

veszprémi kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus . . . Stephano Dominici, clerico Stri-

goniensis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie Wesprimiensis dignemini providere . . .

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

CCXV 111.

^359- május 18.^— Csanádi Pálfia Péter székesfehérvári javadal-

mást ugyanott kanonoki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus . . . Petro Pauli de Cenadino, pre-

bendario in ecclesia b. Marié Albaregali, Wesprimiensis diocesis,

de canonicatu sub expectatione prebende eiusdem ecclesie digne-

1 A bulla március i8-án kelt, v. ö. Mon. Vespr. II, 181. 214. — ami
valószinüleg iráshiba, mert a vonatkozó kérvény kelte : XV. Kai. Junii

(-XV. Kai. Április).
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mini providere. Non obstante, quod in ipsa ecclesia prebendarius

existat . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

CCXIX.

1359- május i8. — Saját maga és házbelijei részére a szokásos gyón-

íatói kegyelmet kéri.

Item supplicat, quatinus sibi et omnibus suis familiaribus

usque ad numerum quinquaginta, vére penitentibus et confessis,

qui contra infideles pugnando decesserint, plenam remissionem

omnium peccatorum suorum concedere dignemini . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

ccxx.

J359. május 18. — sei által alapított két örök-kápolnának, úgy

mint a veszprémi szent László- és a fehérvári Mária-kápolnának,

búcsúkat kér.

Item supplicat, quatinus omnibus vére penitentibus et

confessis, qui perpetuas capellas sancti Ladislai in Wesprimiensi

et sancti Benedicti, in beaté Marié de Álba regali, Wesprimiensis

diocesis, ecclesiis, per dictum comitem et antecessores <íuos funda-

tas et dotatas . . . visitaverint, duos annos et duas quadragenas

de iniunctis sibi penitentiis relaxare dignemini . . .

Fiat de uno anno et quadraginta diebus. G.

Sine alia lectione. Fiat. G.

Dátum Avinione XV. Kalendas Junii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 61 v.

CCXXI.

JJ59. május 18. — Domonkosfia Gergely királyi követ a szokásos

gyóntatói kegyelmet kéri.

Supplicat . . . Gregorius Dominici domicellus, ad eandem

Sanctitatem Vestram per . . . regem Ungarie destinatus, quatinus

sibi ac eius uxori, et octo personis, in vestra cancellaria expri-

mendis, plenam remissionem omnium peccatorum suorum . .

.

concedere dignemini . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 67.
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CCXXII.

^359' május i8. — András veszprémi klerikus részére egri kanonoki

javadalmai kér.

Item supplicat, quatinus Andree Calosi, clericoWesprimien-

sis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

Agriensis, dignemini providere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 67.

CCXXIII.

1359- fnájus i8. — Egy gyregyházmegyei templomnak búcsú.

Item supplicat, quatinus omnibus vére penitentibus et con-

fessis, qui parochialem ecclesiem s. Georgii in Kehk (Kelik?)/

Jauriensis diocesis, per dictum domicellum et eius antecessores

fundatam et dotatam, . . . devote visitaverint, quadraginta dies

de iniunctis sibi penitentiis relaxare dignemini . .

.

Fiat G. Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione XV. Kalendas Junii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 67.

CCXXIV.

1359' fnájus i8. — Himfi Benedek kérvénye búcsúért a beszterce-

bányai, szent Erzsébetrl nev. ispotály részére, melyet Károlyfia

Péter városbíró alapított.

Supplicat... Benedidus Heem, comes Pelissiensis . .

.

quod cum Petrus Karoli de Novozolio,^ Strigoniensis diocesis . .

.

in predicta villa pro pauperum et infirmorum sustentatione unum
ex novo ob reverentiam et honorem beaté Elizabeth contraxerit

(sic) hospitale, ubi pauperibus divina celebrantur et ecclesiastica

sacramenta ministrantur, ut fideles ad eosdem pauperes susten-

tandos avidius et devocius eccelerant et dictum hospitale adeant

frequentius, manus adiutrices porrigentibus et cunctis hoc hospitale

visitantibus . . . unum annum et unam quadragenam indul-

gentie . . . elargiri et concedere . . . dignemini ...

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 67.

^ Talán a vasmegyei Keled?
2 V. ö. Fejér VIII. 1. 140-2. - Schem. hist. dioec. Neosol. 1886. pag.

137., 422. — Fejérnél az évszám kétségtelenül hibás.



364

ccxxv.

1359. rnájus 18. — Ugyanannak folyamodványa Petfia Imre váci

kanonok nevében a rezidencia kötelezettsége alól.

Item supplicat, quatinus . . . Aymerico Peteu, canonico

Vaciensi, indulgere dignemini, ut usque ad triennium omnes . .

.

fructus beneficiorum suorum in studio generáli percipere possit . .

.

Fiat G. Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione XV. Kalendas Junii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 67.

CCXXV I.

1359. ^áj^s 18. — Laczkfy András erdélyi vajda rokonát, Miklós-

fia Pál egri klerikust egy erdélyi kanonoki stallumra ajánlja kine-

vezésre.

Supplicat . . . Andreas^ Woyvoda Transilvanus, comes de So-

nuk, quatinus sibi in personam dilecti sui nepotis, Pauli Nycolai,

clerici Agriensis diocesis, specialem gratiam facientes, de canoni-

catu sub expectatione prebende ecclesie Transilvane dignemini

misericorditer providere.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 70 v.

CCXXVII.

1359. május 18. — Ugyan Keményfia János és neje részére a szoká-

sos gyóntatói kegyelmet kéri.

Item supplicat, quatinus dilecto suo servitori, Johanni

filio Kemin domicello et uxori, Agriensis diocesis, plenam remis-

sionem omnium peccatorum suorum . . . concedere dignemini . .

.

Fiat G. Et sine alia lectione. Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 70 v.

1 Hermán nb. Kerekegyházi Laczkfy András székely ispán, erdélyi

vajda, macsói bán. - Erdélyi vajda 1356-1360. - Fejér IX. 2. 589., 641.,

670. 726., IX. 3. 35., 131. - Macsói bán 1351-1356, Fejér IX. 2., 212. 305.,

483.

Laczk

István András I. Miklós

//. Miklós Pál kanonok. — A nepos tágabb érte-

lemben is vehet, így I. Miklós fia lehet. Okmányaink nem emiitik, hogy
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CCXXVIII.

i35g. május i8. — Ugyan Simonfia János erdélyi pap, bonchidai

plébános részére váradi kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus . . . Johanni Symonis,^ presbitero

Transilvanensis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie Varadiensis dignemini providere. Non obstante, quod

parrochialem ecclesiam de Bonchyda, Transilvanensis diocesis

obtinere noscatur . .

.

Fiat G.

Dátum Avinione XV. Kalendas Junii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 70 v.

CCXXIX.

1348. (!)^ május 25. — A kalocsai érsek udvari papjának, Asszu-

ágyi Istvánfia Balázsnak megersítése egy pécsi kanonoki stallumban.

Motu proprio dignetur . . . providere familiaribus archiepi-

scopi Colocensis, Ungaris, videlicet pro Blasio Stephani de Oziag,*

presbitero Quinqueecclesiensis diocesis, specialem gratiam facien-

tes de canonicatu et prebenda Quinqueecclesiensibus, vacantibus

nunc per mortem Guillelmi Giberti Biterrensi,*qui in Curia Ro-

mána XIX. die mensis Maii diem clausit extremum . .

.

Fiat R.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 285 v. alias pars II. fol. 31 v.

bármelyik Miklósnak Pál fia lett volna, de a család egyházi pályára lépett

tagjai rendszerint nem avatkoztak többé családjuk birtokügyeibe, így

az okmányokban említés sem igen történik róluk.

1 Talán a Kaplony nb. Bagosy (Nagy) IV. Simon fia, — határozott

adatunk erre egyelre nincsen.

2 A CCXXIX-CCXXXII. sz. kérvények VI. Kelemen pápa 7. évébl

ddto VIII. Kalendas Junii valók. Ez vezette tévútra a regisztrátort és ennek

folytán kellett nekem is folytatólagosan VI. Ince kérvényei közé soroznom

ezeket. Az itt leközölt CCXXX. kérvény különben hiányzik az I. kötetben,

ahol V. ö. p. II. 369-370.
3 Asszuágyi : — itt alkalmam van megjegyezni, hogy az I. kötetben

Oziag-ot tévesen Eszék-nek írtam, Oziag = Asszuágy, v. ö. Csánki, Krösm.

a XV. században 90. 1. 112. j. — Istvánfia Balázsra vonatkozólag semmi

határozott adatunk nincsen, hogy a Tétény nb. Asszuágyi cs. sarja volna,

bár 1351-ben találkozunk egy Asszuágyi Istvánnak nevével.V. ö. Karácsonyi

MN. I. 93. köv.

* Esztergomi, pécsi, veszprémi kanonok, f 1348. május 19. — V. ö.
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ccxxx.

1348. r/ji május 25. — Domonkosfia János, a kalocsai érsek

udvari papja, kit a pápa is személyesen ismer, egri kanonokká

neveztetett ki.

Item dignemini providere Johanni Domini(ci),2 Sanctitati

Vestre noto, fidelissimo clerico eiusdem archiepiscopi, de cano-

nicatu et prebenda ecclesie Agriensis, vacante per obitum eius-

dem Guillelmi . .

.

Fiat R. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 285. (mf.)

CCXXX I.

134B. (!)^ május 25. — Szegvári Miklósfia András veszprémi

klerikus veszprémi kanonokká neveztetett ki.

Item dignemini providere Andree Nicolay de Segvár,* clerico

Wesprimiensis diocesis, de canonicatu et prebenda ecclesie We-
sprimiensis, et quibusdam capellis in archidiaconatu Simigiensi,

que ipse Guillelmus cum eadem canonia in prefata ecclesia Wespri-

miensi possidebat . .

.

Fiat R. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 285 v. (mf.)

CCXXX II.

1348. (!)^ május 25. — Olaszy Mártonfia János budai és váci

kanonoknak VI. Kelemen pápa még egy esztergomi kanonoki java-

dalmat adományoz.

Item dignetur providere Johanni Martini de Olezy,® canonico

Budensi et expectanti prebendam canonicalem in ecclesia Wa-

Suppl. I. p. II. 182. 368., 183. 369., 183. 370., 232. 486. - váci kanonok:

CCXXXII. - egri kanonok: CCXXX.
1 V. ö. CCXXIX. 2. jegyzet.

- 1346. október 14-én István kalocsai érsek követségében személyesen

járt Avignonban : Joh. Dominici cler. Stephani aepi Colocen. — Suppl. I. p.

II. 160. 318.

3 L. a CCXXIX. suppl. 2. jegyzetét.

< V. ö. Suppl. I. p. II. 183. 369. és ot 1. jegyz. »

5 L. a CCXXIX. suppl. 2. jegyz.

8 V. ö. Suppl. I. p. II. 155. 309., 183. 370., 189. 385. - Óbudai, váci,

váradi és esztergomi kanonok.
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ciensi, de canonicatu Strigoniensis ecclesie et prebenda vacantibus

per eiusdem Guillelmi obitum . . .

Fiat R.

Et quod transeat sine alia lectiojie. Fiat R.

Dátum Avinione VIII. Kalendas Junii anno septimo.

Suppl. Innoc. Vl.tom. 30. fol. 285 v.

CCXXXIII.

1359- június 2. — Nagy Lajos király folyamodványa Arnoldfia

Miklós szabolcsi fesperes érdekében. Gergelynek csanádi püspökké

történt kinevezésével megüresedett váradi rkanonoki stallumra és

javadalomra ajánlja kinevezésre.

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus sibi in perso-

nam dilecti sui capellani Nicolai Arnoldi, archidiaconi de Sabuch,^

1 Szabolcsi föesperesek : Brictius 1309-ig. Péter 1309- 1320-ig. Dávid

1320- 1350-ig. Mil<lós, Arnold fia 1352- 1361-ig. De Monasterio Péter 1361-

töl. V. ö. Anjoukon okmt. I. 48. 44., 92. 83., 167. 152., 188. 172., 191. 174.,

218. 198., 240. 224., 390. 353., 592. 535. - II. 171. 154., - III. 57. 43., 128.

92., 235. 161., 304. 207.,- V. 29. 12., 253. 128., 279. 147., 567. 353., - VI.

486. 304. - Fejér VIII. 1. 520., - VIII. 2. 309., 264. - VIII. 3. 134., 254.,

316., 404., 514., 543., 652. - VIII. 4. 255., 351., 399., 520., 524., 597. - IX. 1.

76. (hibás olvasás : Dániel - Dávid helyett), - IX. 2. 260. - IX. 3. 512. -
Zichy cs. okit. II. 538. 402., 607. 455. - III. 405. 290. - Sztáray cs. okit.

I. 58. 47., 119. 70., 137. 74., 171. 91., 383. 229., 388. 234., 390. 236. - Suppl.

CCXCVII.-V.ö. mégCCCXXXVII.,CCCCXXXVIII.,CDXIII. - Arnoldfia

Miklós nem foglalhatta el a váradi rkanonoki stallumot. 1366. június 23-án

kelt kérvény - CDXIII. és Rat. Collect. Polon. 1372-5. f. 88. szintén ezt

bizonyítja. — Erzsébet királyné fentidézett kérvénye után bizonyos, ahogyan

ezt Bunyitay is megállapítja, hogy Arnoldfia Miklós pozsonyi kanonok (1390.)

más személy. V. ö. Rimely, Cap. E. Poson. 253 1. (legitur adhuc 1394.) — Vi-

szont Jánosfia Miklós (dictus Alexander), aki fentiek szerint nem érhette el

a szabolcsi feperességet, idközben váradi — amint a suppl.-ból kiolvasható

:

székesegyházi — fesperes lett, emellett már régebben egri kanonok is volt.

1366. június 23-án, amikor Arnoldfia Miklós régen meghalt, már nem a sza-

bolcsi fesperességre törekedett, hanem a váradi rkanonokságra, melyre a

pápa ki is nevezte. A Rationes coll. fol. 56. 88. szerint — 1. Bunyitaynál II.

100.— az rkanonoki stallum mégis üresedésben maradt. Ugyancsak Bunyi-

tay 101. 1. ezt írja: «1368. Miklós, Sándorfia (ez hibás, helyesen dictus

Alexander !) klerikus kanonok. V. Orbán pápa ellépteti az rk: nonokságra,

de mintha sorsa lett volna e kanonokságnak, hogy gazdája ne akadjon: üresen

maradt az most is, mert a kinevezett megházasodott. cRat. Collect. Polon.

1372-5. fol. 88. — Nagyszebeni városi Itár : U. II. 378.» — Miklós útjában
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specialem gratiam facientes, canonicatum et prebendam ac cu-

stodiam Varadiensis ecclesie, qui vacare speratur per promotionem

domini Gregorii^electiCenadiensis et munus consecrationis impen-

dendum eidem, conferendos dicto Nicolao donationi apostolice

dignemini reservare. Non obstante, quod idem Nicolaus in Posna-

viensi et in dicta Agriensi ecclesiis canonicatus et prebendas, ac

archidiaconatum de Sabucii in eadem Agriensi ecclesia noscitur

obtinere, quem arcliidiaconatum paratus est dimittere . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 66.

CCXXXIV.

1359. június 2. — A király a CCXXXIII. kérvény szerint

megüresed szabolcsi fesperességre Sándor Miklóst ajánlja ki-

nevezésre.

Item dignetur . . . Nicolao Johannis dicti Alexandria similem

facere gratiam ut prefertur de archidiaconatu de Sabucli supra-

dicto, curam animarum habentem, quem . . . predicto Nicolao

conferendum . . . reservantes . .

.

Fiat G. Et quod transeat etc. Fiat G.

Dátum Avinione IIII. Nonas Junii anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 66.

tehát mi sem állott, hogy 1366-ban az rkanonoki stallumot elfoglalja, neki

azonban nem tetszett az egyházi pálya és beiktatását nem szorgalmazta. Két

év multán egy új kérvénnyel és új kinevezéssel biztosította e stallumhoz

való jogát, azután pedig — megházasodott ! Még ugyanazon évben Tamárfia

Mihályt nevezte ki a pápa váradi rkanonokká.
1 Thomas Pancratii de Telegd de genere Csanád, 1350— 1358-ig csanádi

püspök, — 1358. augusztus 25-én kalocsai érsek lett és december 19 én meg-

kapta a pal iumot. - V. ö. CDXXIV. Eubel I. pag. 204. (de Kapolya). Thei-

ner II. 36. 65. —Utóda a csanádi püspökségben Gít^'c/v váradi örkanonok.

1359. május 7-én még Váradon volt. 1359. október 23-án megkapta az enge-

délyt, hogy püspökké szenteltesse magát. — Theiner II. 45. 81. — 1360,

július 28-án már Bebek Domonkos a csanádi püspök. Reg. Av. Innoc. VI. t.

27. f. 166. V. ü. LXXXI., CCXL. - Zichy cs. okit. III. 56. 37., 127. 81. -
Károlyi cs. okit. I. 214. 127., 234. 147. — Kropf Lajos, Adalék Kálmán gyri

püspök életéhez. Századok 1898. (XXXII.) 497. 1. - összetéveszti t György-

fia Gergely püspökkel.

2 Olv. a CCXXXIII. kérvény jegyezetét, a CCCXXXVIII. sz. rezer-

vációt és V. Orbán CDXIIl. sz. suppl. - Bunyitay II. 100., 101.
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ccxxxv.

JJ59. június 8. — Schomsteini Wigandus zágrábi kanonok utóla-

gos fölmentése a rezidencia kötelezettsége alól.

Significat . . . Ludovicus rex Ungarie, quod cum Wigandus

Merchlini deSchomstein, diaconusAquilegensis diocesis, parrochia-

lem ecclesiam s. Marié in Gurkveld, dicte diocesis, fuisset canonice

assecutus, obtenta a suo diocesano licentia, quod ratione studii

per trés annos non teneretur in presbiterum ordinari, quod

videlicet stúdium propter servicia suorum dominorum, quorum

nótárius erat et est, ad que ipse tenebatur, extitit impeditus,

et sic predictam ecclesiam per trés annos et amplius possedit

et possidet pacifice et quiete in presbiterum non ordinatus,

fructus percipiens de eadem. Quare supplicat . . . quatinus

omnem infamie et inhabilitatis notam . . . abolentes . . . sibi de

dicta ecclesia de novo dignemini providere, non obstante, quod

Sanctitas Vestra predicto Wigando de canonicatu sub expecta-

tione prebende in ecclesia Zagrabiensi providit . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 9 .

CCXXXVI.

^359- június 8. — Barsi Jakabfia Mihály kinevezett barsi fó'esperes

ezt a javadalmat nem foglalhatta el. VI. Ince pápa a király kérésére

kárpótlásul az esztergomi egyházmegyében rezerváció útján káptalani

méltóságot vagy egyházmegyei hivatalt biztosít részére.

Item significat . . . quod alias eadem Sanctitas ad sui instan-

tiam Michaeli Jacobi de Bors, Strigoniensis diocesis, suo capellano

dilecto, de archidiaconatu Borsiensi in ecclesia Strigoniensi, que

tunc credebatur vacare, cum non vacaret, providit,^ ex qua pro-

visione nullum commodum reportavit, sed magis inde graves

labores subiit et expensas, unde supplicat idem rex, quatinus . .

.

huiusmodi gratiam inutilem compensantes, eidem Michaeli de

dignitate etc. ... in dicta ecclesia Strigoniensi, vacante vei

vacatura . . . mandare dignemini provideri . . . non obstantibus,

1 1353. augusztus 17. — v. ö. LXI, — Akkor már Jánoki Demeter volt

a barsi fesperes, aki 1352. január 15-én neveztetett ki és a fesperességet

tényleg el is foglalta. - V. ö. pl. 1356. Anjoukori okmt. VI. 460.296. -Suppl.

J. p. I. pag. 179-80.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. ^4
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quod idem Michael canonicatus et prebendas in Nitriensi et in

Albarcgali ecclesiis, Wesprimiensis diocesis, obtinet . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 95.

CCXXXVII.

1359. június 8. — A király Henrik részére egy külföldi kanonoksá-

got kér.

Item supplicat, quatinus dilecto suo Henrico quondam Her-

berdi de Poiwein, Aquilegensis^ diocesis, indulgentes de canoni-

catu sub expectatione prebende ecclesie Brixiensis dignemini

providere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 95.

CCXXXVIII.

J559. június 8. — A budai Mária-templom szent István- oltárának

búcsú.

Item supplicat, quatinus ad altare sancti regis Stephani in

ecclesia beaté Marié in Buda, Wesprimiensis diocesis, indulgen-

tiam concedere dignemini omnibus vére penitentibus et confes-

sis, qui ad dictum altare manus suas porrexerint adiutrices . .

.

(Fiat G.?f
Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis VI. Idus

Junii anno septimo. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 95.

CCXXXIX.

i35g. június 30. — Vilmos, a királyi kápolna fnöke Mencseli

Jakabfia János veszprémi klerikust, egy esztergomi kanoncki síal-

lumra ajánlja kinevezésre.

Supplicat . . . Willelmus, comes capelle . . . Ludovici regis

Ungarie, quatinus sibi in personcm dilecti sui Johannis Jacobi de

Monichhe),^ clerici Wesprimiensis diocesis, specialem gratiam

^ Aquilegensis dioecesis, Aquileia, in Istria — patriarcha.

2 Hiányzik.— Ecclesia parociiialis BMV. (Álba Ecclesia) de castro (monte,

promontorio) Budensi, - Mon. Vespr. II. 10., 105., 106., 129., 321., 375., 383.

8 Monichhel, Menichel = Ménesei, Nagy Vázsonytól délre, a Vásony

(Vasún) nemzetség (Buzafia Móric) si birtoka, — v. ö. Karácsonyi MN. III.

132-3. 11., Mon. Vespr. II. 66., 73. - Pl. Knauz im. II. 749. 856.: Valentinus
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facientes, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Stri-

goniensis, eidem Johanni dignemini provide.e . .

.

Fiat G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis II. Kalen-

das Julii anno septimo. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 117.

CCXL.

J359. július 14. — Kambium Coppenbachi Vilmos csázmai és Treu-

tel István egri prépost között.

Páter Sanctissime, cum nuper devoti vestri Guillelmus Petri^

per procuratorem suum Chasmensis, Zagrabiensis diocesis, et

canon. Strig., fráter carnalis nobilis domine Gyung, relictae comitis Mauiitii

filii Búza de Menchel.

1 Egri prépostok: István — 1304-ig.— Péter, de genereRozwad — 1306—
1331. — Miklós, Fülöp fia a Trje nemz. Szentgiróti ágából 1332—1349. —
Bebek Domonkos, Domonkos fia az Ákos nemzetségbl, csetneki ág — bullás,

1349.— Két évi széküresedés.— László^JánokiTamásfia.a Hunt-Páznán nem-
zetségbl 1352— 1357. — László, Jánosfia — 1358. í?i///s. — István, Treutel

Miklós fia - 1358-9. — Coppenbachi Vilmos, Henrik fia - 1359-60. -
Piacenzai János (de Surdis) - 1361-1363. - Demeter — 1363-1364. V. ö.

Anjoukori okmt. I. 90. 82., 92. 83., 142. 132., 188. 172., 246. 227., 492. 444.,

11.58.49., 111. 110., 233. 212., III. 235. 161., 304. 207., V. 29. 12., 253. 128.,

279. 147., VI. 6. 5., 217. 135., 485. 304. - Fejér VIII. 1. 552. -VIII. 2.

264., 308., 586., - VIII.3. 253., 316., 404., 513., 543., 652., 745. - VIII. 4.

255., 351., 399., 520. 524., 597. - IX. 1. 76., 786. - IX. 2. 425. - Zichy cs.

okit. I. 291. 310. - II. 538. 402. - Knauz Mon. Strig. II. 621. 686. - Suppl.

I. az Index szerint. — Vilmos csak egy évig maradt meg egri prépostnak,

1360-ban már postulatusepiscopus Quinqueeccl. — V. ö. Koller III. 69köv. U.,

ahol ezt tapoíjatózva és a valószínségek egybevetésével állapítja meg, mert

«egri prépostságának semmi nyomai). Ennek ellenében v. ö. pl. Zichy cs.

okit. III. 157. 106.. 161 111. stb., de különben fenti suppl. és VI. Ince su- pl.

t. 28. fol. 1 12 v., a magyar egyh. javad. adom. lajstromában: Johanni de

Surdis prepositura ecclesie Agariensis (sic) reservatur, conferenda, cum
vacabit per munus consecrationis domini Guillelmi electi Quinqueecclesiensis.

II. Nonas Februarii (anno nono) v. ö. CCLXXXVIII., CCCLVIII. - minden

további kétséget kizár. — Az is bizonyos, hogy fenti kérvény tévesen mondja

Vilmos atyjának Péícrí. — A X., XCII., CXXXVIII., - különösen ez utóbbi

kérvény kizárja, hogy más személyrl volna szó, mint Henrikfia Vilmosról,

aki Nagy Lajos káplánja, majd titkára és tanácsosa volt és 1358. április

6-án csázmai prépost lett. A vonatkozó kérvény szerint : Guillelmus Henrici

de Berzabery (Bergzabern — itt plébános) alias de Coppenbach (Campbach)
Spirensis diocesis, — tehát külföldi származású (bajor). V. ö. Bevezet
részben is a pécsi püspökök között.

24*
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Stephanus Nicolai Treutel^per se ipsum Agriensis ecclesiarum pre-

posituras, quas obtinebant, desiderantes illas ex causis rationabi-

libus invicem permutare in manibus . . . Guillelmi sancte Marié

in Cosmedin diaconi Cardinalis, ex causa permutationis liuiusmodi

resignarint. Quas quidem resignationes idem cardinalis de mandato

Sanctitatis Vestre super hoc sibi facto apud apostolicam sédem

admisit. Dignetur Sanctitas Vestra Guillelmo de Agriensi et

Stephano predictis de Chasmensi preposituris prefatis sic vacanti-

bus providere. Non obstante, quod idem Stephanus in Agriensi,

quorum nondum possessionem habét, et Strigoniensis ecclec^iis

canonicatus et prebendas obtinet . .

.

Fiat G.

Et sine lectione. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis II. Idus

Julii anno septimo. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 136 v.

CCXLI.

i33g. július 22. — Vilmos bihornok, esztergomi nagyprépost folya-

modványa Istvánfia Imre veszprémi pap érdekében, akinek pécsi

kanonoki stallumot kér.

Supplicat . . . Guillelmus^ sancte Marié in Cosmedin diaconus

Cardinalis, quatinus EmericoStephani,^presbitero Wesprimiensis

diocesis, qui in partibus Ungarie longo tempore fideliter eidem

Cardinali servivit, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie Quinqueecclesiensis dignemini . . . providere . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 112 v.

CCXLII.

1359. július 22. — Ugyan Jánosfia Pétert zágrábi kanonokságra

ajánlja.

Item supplicat idem Cardinalis, quatinus Petro Johannis,

clerico Zagrabiensis diocesis, de canonicatu sub expectatione

prebende ecclesie Zagrabiensis dignemini providere . .

.

1 V. ü. CXXXVIII. — Györgyfia Gergely csázmai prépost 1345-ben

Csanádi püspök lett, utóda a csázmai prépostságban Gilétfy László, Miklós

nádor fia (1345—1358.), aki 1358-ban veszprémi püspök lett. Coppenbacfii

Vilmos pedig 1358. április 8-án neveztetett ki.

2 De Judicis, - V. ö. IX., LX. - Suppl. I. p. I. pag. 178-9.

3 V. 0. CCCLXXXIV.
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Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis XI. Kalen-

das Augusti anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 112 v.

CCXLIII.

^359- november 12. — Vilmos bibornok, esztergomi nagyprépostnak

Darabos Tamás kalocsai lector, titeli kanonok és erddi plébános

érdekében irt kérvénye. Még egy csanádi kanonoki javadalmat

kér részére.

Supplicat . . . Guillelmus Sancte Marié in Cosmedin diaconus

Cardinalis, quatinus sibi specialem gratiamfacientes in personam

magistri Thome Darabous,^ presbiteri, dilecti vicarii sui in parti-

bus Ungarie, de canonicatu et prebenda ecclesie Chanadiensis,

vacante per obitum Johannis Petri,^ extra Románam Curiam

defuncti, qui tanto tempore vacarunt, quod collatio est ad sédem

apostolicam legitimé devoluta, eidem Thome dignemini provi-

dere. Non obstante, quod in ecclesia Titulensi, Colocensis dioce-

sis, canonicatum et prebendam cum lectoratu,^ scolastria nuncu-

pato, et parrochialem ecclesiam sancti Stephani Regis de Erdeud,*

Quinqueecciesiensis diocesis, noscitur obtinere . .

.

1 1352. május 21-én De Judicis Vilmos bibornok kérvényében : . . . ma-

gistro Thome Dorvos canonico Titulensi ... de canonicatu, prebenda et lecto-

ratu Colocensi . . . (dignem. provid.) — Sup}?]. I. p. I?. 237. 493. — VI. Ince

pápa supp'. tom. 28. fol 111 v., a magyar egyh. javadalm. adom. lajstro-

mában szintén : Thomas Darabous presbiter. — Kétségtelen, hogy egy

és ugyanazon személyrl van szó, kétségtelen az is, hogy titeli kanonok és

kalocsai olvasókanonok volt. VI. Kelemen pápa ugyanis oly föltétellel ado-

mányozta Vilmos bibornoknak az esztergomi nagyprépostságot, hogy több

addig birt magyarországi javadalomról egyidejleg lemondani tartozik.

E javadalmak között találjuk a kalocsai lectoratust, — v. ö. Suppl. I. p. II.

215. 444.— és amikor a bibornok elfoglalván a prépostságot, az általa letett

hivatalok és javadalmak betöltésére elterjesztést tesz a pápának. Tamást

a kalocsai olvasókanonoki stallumra ajánlotta. — V. ö. CCCXLII.
2 V. ö. CCCLXII.
3 Helyesen Colocensis, v. ö. I. jegyzet.

* A pécsi püspökség asszuágyi föesperesi kerületében és Valkó megyé-

ben volt Erdd nev plébánia. Elbbi a Dráva-Duna szögben, utóbbi a mai
Erdd vagy Erdut, Eszéktl keletre, Vercze m., a Duna mellett. — V. ö.,

Csánki MTF. II. 282. — és Körösm. a XV. sz.-ban, 92. — Ez utóbbiról van a

kérvényben szó. Ez az Erdd vámjával és ersségével a titeli prépostságé volt
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Fiat G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione II. Idus Novembris anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 212.

CCXLIV.

i35g. november ly. — Kérvény Miklósfia Sándor patai fesperes

utólagos megeró'sitéséért.

Item collationem et provisionem per episcopum Agriensem

de archidiaconatu de Patha^ in ecclesia Agriensi, vacante per

obitum ultimi archidiaconi eiusdem, factas Alexandro Nicolai,

et omnia inde secuta dignemini confirmare vei sibi de novo pro-

videre. Non obstante, quod in Strigoniensi et Agriensi ecclesüs

canonicatus et prebendas noscitur obtinere . .

.

Fiat G. Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione XV. Kalendas Decembris anno septimo.

Inter i€omfirmationes communes>\

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 224.

CCXLV.

JJ59, november i8. — Az egri székesegyház ker. szent János oltárá-

nak javadalma az egyik kanonoki stallumhoz volt kapcsolva. Az egri

plebániajavadalma valószinüleg együtt járt az egyik kanonoki stallummal.

Fenti kérvény dátumát néhány nappal megelzleg, november 5-én VI. Ince

pápa az erdödi szent István plcbániatemplomnak búcsút engedélyezett. A bullát

Koller, História Episcopatus Quinqueecclesiensis, III. 68—9. leközli, a jegy-

zetben azonban az 1332—7. pápai tizedjegyzékre támaszkodva az asszuágyi

esperesi kerület Erdd helységével téveszti össze. — Világos, hogy fenti kér-

vény és a búcsút engedélyez bulla összefüggnek.

1 Patai fesperesek : János 1347-ig. — László (dictus (Katho) 1348—
\352.— Miklós, Antal fia 1353-1355.— Saní/or, Miklósfia 1356-tól. (1360-ban

még élt.) — Miklós - 1364., 1365., 1367. — János - 1370. 1371 július-ban

utolszor. — György 1371. dec.-ben elször. 1378-ig. — Márk — 1378. —
Péter - 1383. — V. ö. CCXCIV. — Theiner I. 813. 1245. - Anjoukori okmt.

III. 235. 161., 375. 255. - V. 29. 12., 253. 128., 279. 147., - VI. 486. 304 -
Fejér VIII. 3. 745., VIII. 4. 351., 399., 520., 524., 597. - IX. 1. 76. - IX. 2.

519., 716. - IX. 3. 512. - IX. 4. 535. - IX. 5. 177., 283., 302. - Károlyi

cs. okit. I. 285. 185., 438. 214. - Sztáray cs. okit. I. 337. 190., 383. 229., 388.

234. - Zichy cs. okit. III. 405. 290., IV. 258. 217.
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püspök Gergelyfia Elek egri kanonokot nevezte ki ez oltár igazgató-

jává, — ehhez pápai megersítés.

Item collationem et provisionem de magistratu altaris b.

Johannis Baptiste, siti in ecclesia Agriensi, consueti canonicis

ipsius ecclesie in perpetuum beneficium assignari, auctoritate

ordinaria factas Alexio Gregorii,^ quod pacifice tenet et possidet .

.

confirmare seu ... de novo providere . . . Non obstante, quod

canonicatum et prebendam in dicta ecclesia Agriensi noscitur

obtinere . . ,

Fiat G. Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione XIIII. Kalendas Decembris anno septimo.

Inter aConfirmationes communes.y)

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 231 v.

CCXLVI.

^359- november i8. — Istvánfia Péter trencséni föesperes, e hivatal-

ban és javadalomban pápai megersítésért folyamodik.

Item collationem et provisionem de archidiaconatu Trin-

chiniensi in ecclesia Nitriensi, auctoritate ordinaria factas Petro

Stephani,^ vacante per obitum ultimi archidiaconi^ eiusdem, qui

extra curiam Románam obiit, quem pacifice tenet et possidet . . .

dignemini comfirmare seu de novo providere . . . Non obstante,

quod in eadem ecclesia canonicatum et prebendam obtinet, et

quod super officium b. Marié in ecclesia Strigoniensi in Palacio

apostolico noscitur litigare . .

.

Fiat G.

Dátum Avinione XIIII. Kalendas Decembris anno septimo.

Inter aConfirmationes communes.yi

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 233 v.

CCXLVII.

iSSg. november i8. — A pápa megersíti Iváncsfi Jánosfia Imre

1 Kinevezése 1358. június 4-én kelt. — v. ö. CLIII. — Pécsi

klerikus: CXI. - pécsi kanonok: CIL. - V. ö. még: CCCXXIX.,

CCCXLIV.
2 Lásd Suppl. I. p. I. pag. Pro domo : 220—1. — V. ö. e kötetben

XXX III., tehát már 1353-ban trencséni föesperes, - CCCXLV.
3 Istvánfia János, lásd u. o.
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egri kanonokot néhány egeregyházmegyei tizednegyednek haszon-

élvezetében.

Item collationem et provisionem de Quartis villarum^ Belch,^

Vadaz^ inferioris, Kuzepnenti,* Nogida,^ Zakal,® Nadasd,'

1 1347. szeptember 14-én kelt kérvényben : Vadas, Nagida, Kusapu-
muthi (sic),Satolla, Satollapuspatacha, Sumus, Nádasd, — v. ö. Suppl. I. p,

II. 178. 362. - e kötetben : CCCXLVI.
2 Belch = a zemplénmegyei Bölcs-csel (Küls-Bcs, I. lejebb : Bulch)

szemközt fekv Bels- Bocs, a XIV. században abaujmegyei község. — Ke-

vesebb valószínséggel gondolhatunk Bölzse-re : Sziget-, Sándor-, Kápolnás-

Bölzse falvak és Kánya-Bölzse puszta, Nagyidától kd. — V. ö. Csánki MTF.
I. 203.

3 Vadaz inferior = Vadász, v. ö. Suppl. I. p. I. pag. 208.

* Kuzepnenti,— 1347-ben Kusapumuthinak írva, ez irás szerint az els-

kötetben nem tudtam az elferdített név után a helység valódi nevére rájönni,

így azonban már kétségtelen, hogy az abaujmegyei Közép-Németi-rö] van

szó. — 1319. augusztus 12.: Márton egri püspök a középnémeti remeték

szent László kápolnájának, melyben szent László király ereklyéjét rzik,

negyven napos búcsút engedélyez. — . . . ad reverentiam reliquiarum b. regis

Ladislai . . . capelle eiusdem regis Ladislai in heremitario prope kuzepnemthy

in solitudine constructe, ubi heremite sünt deo famulantes . . . OL. k. o.

Paulin. Hernád. 1. — Többet tudunk meg errl egy 1320. jan. 3-án kelt ok-

mányból, melyben Tamás esztergomi érsek Márton egri püspök fenti búcsú-

levelét átírja : . . . vir religiosus fráter Egidius heremita de ordine s. Augustini,

in capella ad honorem b. regis Ladislai, in insula aque Harnad vocate, circa

villám kuzepnemty inComitatu Abawywar existentis, et per eundem fratrem

Egidium heremitam, nomine eiusdem s. Regis Ladislay ... de novo constructe,

permanens, ad nostram accedens presentiam, exhibuit nobis litteras ... in

quibus . . . comperimus . . . privilégium . . . Martini . . . episcopi Agriensis

super condonacione induigenciarum . . . Et quia ipsa Capella . . . per eundem

fratrem Egidium Heremitam, cum propria sua pecunia ... de novo sít

parata seu edificata, sed ipsam reliquiam eiusdem s. Regis Ladislai, Costam,

seu articulum médium unius digiti sui, nobis per ipsum fratrem Egidium here-

mitam, in forma ostensam, a venerabili patre, dominó Emerico quondam

Episcopo Waradiensi ... in villa Calide aque causaliter amissam, idem fráter

Egidius heremita . . , invenisset, et nunc, cum eadem, ipsam capellam perpe-

tualiter donasset stb. — Ered. OL. kincst. o. Paulin. Hernád. 1. — Mindkét

okmányt leközli Anjouk, okmtár, I. 351. 477., 540. 489. — Knauz, ím. II.

769. 879. — Középnémeti a XIV. sz. els felében is jelentékeny hely volt,

1324-ben a megye gylését is ott tartotta. A XV. sz. els felében 71 portát

számlált, akkor a perényiek birtoka. — V. ö. még Csánki MTF. I. 213—4.
5 Nogida = Nagyida. \ V. ö. Suppl. 1. p. I. pag. 208. és p. II.

6 Zakal = Szakái. / 178. 362.

' Nádasd, Abauj m., a Hernád m. — nem Nádaska, v. ö. Suppl. L
p. H. 178. 362.
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Sumus,^ Lagispatak,2 Zakala,^ et de Bulch,* in ecclesia Agriensi

consuetis uni canonicorum ipsius ecclesie in perpetuum bene-

ficium assignari, per episcopum Agriensem factas Emerico Jo-

hannis Ivache,^ vacantibus per liberam resignationem de ipsis

in manibus domini episcopi per Dominicum Nicolay,^ in eadem

ecclesia archidiaconi . . . Non obstante, quod canonicatum et

prebendam in eadem ecclesia obtinet . .

.

Fiat G.

Dátum Avinione XI III. Kalendas Decembris anno septimo.

Inter (Con^irmationes communes.»

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 236 v.

CCXLVIII.

J559. november 22. — A gyri püspök Brünni Jodacus halála

után a gyregyházmegyei vasvári prépostságot Istvánfia János

gyri kanonoknak, komáromi fesperesnek adományozta. Pápai

megersítés.

Significat . . . Johannes Stephani,^ quod olim prepositura

ecclesie collegiate sancti Michaelis Archangeli de Ferreo Castro,

^ Sumus = Somos, Eperjestl délre, Lapispataktól északra, — v. ö. u. o»

2 Lagispatak = Lapispatak. \ V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 208. és p. II.

3 Zakala = Szakalya. / 178. 362.

* Bulch = Bölcs, Zemplén m., a mai Küls-Bcs, Ónodtól ék., a Her-

nád balpart. — Csánki, MTF. I. 344. — V. ö. pl. az ólnodi Czudaroknál,

1352: Simon dictus Zudorfilius Dominici filius Dionysii de Bulch, — Petrus

dictus Zudor, filius Dominici de Bulch. — Anjouk, okmtár V. 541 . 333., 542. 334.

5 Bár az adatok elégtelenek, hogy nemzetségét föltétlen határozottság-

gal meg lehessen állapítani, mégis valószin, hogy a Zovárd nemzetség Fugyi

ágának sarja. — Karácsonyi, MN. 3. 156. :

Iváncs

János

Miklós László — egy harmadik testvér

lehetne Imre egri kanonok. A család Abaujmegyében Ináncson birtokos volt.

^ Abaujvári fesperes. — E tizednegyedek élvezetében eldei : Vásári

Miklós esztergomi érsek 1348-ig, 1348—1353. Pankotai András fesperes.
^ Fr. Vitus nyitrai püspök unokaöccse, v. ö. Suppl. I. p. II. 47. 86. —

1377. április 27-én magister ecclarum s. Trin. de Cal. Aquis in Buda, Vespr.

d., et s. Stephani regis prope Strig. — Reg. Avin. t. 202. fol. 384. — A bulla

Mon. Eccl. Jaur. (sajtó alatt) leközölve. — Itt csak arról van szó, hogy gyri

kanonok. — V. ö. még CCCXLVII.
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Jauriensis diocesis, per obitum quondam Jodoci,^ qui extra Romá-
nam Curiam diem clausit extremum, vacante et ad collationem

Episcopi Jauriensis spectante, dictus episcopus preposituram ipsani

sic vacantem dicto Johanni, archidiacono Kamarunensi et cano-

nico prebendato in ecclesia Jauriensi,^ auctoritate ordinaria per

suas litteras contulit et providit de illa, cuius collationis vigore

dictus Johannes per canonicos eiusdem ecclesie in prepositum

ipsius ecclesie concorditer est receptus, ipsamque pacifice extitit

adeptus et quiete. Humiliter supplicat dictus Johannes, quatinus

collationem et provisionem huiusmodi . . . dignemini . . . confir-

mare vei sibi de novo providere de eadem . .

.

Fiat nisi alteri fuerit ius quesitum G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione X. Kalendas Decembris anno septimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 30. fol. 243.

CCIL.

1360. március 10. — A király orvosának és másoknak a szo-

kásos gyóntatói kegyelem.

Supplicat . . . Heydenricus dictus Lippia, magister in artibus,

approbatus in medicina, phisicus illustrissimi principis domini

Regis Ungarie, quatinus sibi et Johanni dicto de Lippia, fratri

suo, presbitero, et sex aliis personis in cancellaria S. V. nominan-

dis, dignemini concedere absolutionem plenarium omnium pecca-

torum semel tantum in articulo mortis. Fiat G.

Dátum Avinione VI. Idus Marcii anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 48 v.

CCL.

1360. március 24. — A királyi pár és a fehérvári káptalan kérvénye

Péter volt veszprémi, választott székesfehérvári prépost megersítéséért.

Significant . . . Lodovycus rex Ungarie, et Elizabet regina

Ungarie, ac capitulum ecclesie beaté Marié Alberegalis, Wespri-

1 Vasvári pépostok : András 1352-ig. — Brünni Péter, Berthold fia,

1352-1357. — Brünni Jodacus, 1357-1359.- Istvánfia János, 1359-tl.

—

1397. július 1-én Zambó Mihály halálával üresedett meg a vasvári prépostság,

akkor Lászlófia Tamás egri prépost neveztetett ki. V. ö. LXII., XCI.,

CXXIX., CCCX. - Suppl. I. p. II. 246., 519. - Mon. Vat. Hung. I. pag. 22.

2 1344. február 13. - Suppl. I. p. II. 47. 86.
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miensis diocesis, Ecclesie Romane immediate subiecte, quod ipsa

ecclesia sive prepositura ipsius ecclesie vacans per mortem Thac-

tamerii, eiusdem ecclesie ultimi prepositi, qui in partibus diem

clausit extremum, prefatum capitulum per viam compromissi

ad electionem processerint, et commissarii eorum unanimiter et

concorditer elegerunt Petriim prepositum Vesprimiensem^ in

prepositum dicte ecclesie Alberegalis, et post ipsam electionem

publicatam totum capitulum ipsam electionem approbarunt et

singulares ipsius persone eam propria manuum subscriptione et

sigillorum ipsius capituli ac eorum sigillis propriis et specialibus

roborarunt. Quare supplicant, quatinus dictam electionem confir-

mare dignemini, vei dictam preposituram sic vacantem, que ibidem

dignitas curata et principális existit, eidem, cum sit absens et in ser-

vicio continuo regis et regine predictorum, conferre et de eadem

providere . . . Non obstante, quod idem Petrus canonicatum et pre-

bendam ac preposituram Vesprimiensis predicte obtineat . .
.^

Fiat nisi alteri fuerit ius quesitum. G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione IX. Kalendas Április anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 68 v.

CCLI.

1360. április 20. — Erzsébet királyné folyamodványa búcsúért a

visegrádi Mária-plébániatemplomban az Oltáriszentség tiszteletére

állított oltárnak.

Significat . . . Elizabeth regina Ungarie, quod cum propter

nimiam pestilentiam regni Ungarie in oppido Wyssegrad, in

1 A Suppl. I. kötetében, p. I. pag. 242,. összetévesztettem a veszprémi

székesegyházi és a veszprém-vári Mindenszentekrl nevezett prépostságot. Itt

alkalmam van az ott közölteket helyesbbíteni : Veszprémi székesegyházi

prépostok : János, 1353-ig. —Suppl. XX 11. — Lászlófia Péter, 1353-tól, — ö a

fenti kérvényben említett és választott fehérvári prépost, — v. ö. Pl. Mon.

Vespr. II. pag. 137. — Esztergomi kanonok, XXII., CCCXLVIII. —János,
volt ki prépost — 1360-tól. — V. ö. 1360. május 20-án kelt kérvényét.

A veszprémi-vári Mindenszentekrl nev. egyház prépostja : Dorozsma nb.

Dezsöfia Péter. — V. ö. Suppl. I. p. I. pag. 242., azzal a javítással, hogy 1360-

ban nem , hanem Lászlófia Péter lett a fehérvári prépost. Fehérvári prépostok:

Thatameiius - 1331-1360. - V. ö. CCCXLVIII. Suppl. I. p. I. pag. 249.

Lászlófia Péter — 1360-tól. - CCCXLVIII.
2 A kérvény csaknem szórói-szóra megismételve CCLXIII., ahol a

király az új veszprémi prépost kinevezésérl gondoskodik.
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loco habitationis ipsius, in ecclesia beaté Marié, ^ Wesprimiensis

diocesis, sit altare quoddam in honorem beatissimi corporis Jesu

Christi construcíum et dotatum, ut igitur a Cliristifidelibus idem

altare congruis honoribus veneretur . . . supplicat, quatinus omni-

bus et singulis dictum altare . . . visitantibus unum annum et

XL dies de indulgentia concedere dignemini ut in forma.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 82.

CCLII.

1360. április 20. — Káplánja, Henrik részére egy pozsonyi kano-

noki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus dilecío speciali nuncio suo, Henrico

Herdegein, presbitero Nuemburgensis diocesis, de canonicatu

sub expectatione prebende ecclesie Posoniensis, Strigoniensis

diocesis, dignemini providere cum clausulis oportunis.

Fiat G.

Dátum Avinione XII. Kalendas Maii anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 82.

CCLIII.

1360. április 20. — Frankói Miklós érseknek unokaöccse, Lévai

Lkösfia Tamás érdekében írt és csonkán maradt kérvénye.

Supplicat . . . N(icolaus)2 archiepiscopus Strigoniensis,

quatinus cum dilecto nepote suo, Thoma filio Leukus de

1 Ecclesia parochialis BMV. in Wissegrado,— 1337. V. ö. Mon. Vespr.

II. 90.

2 Vásári Miklós utóda, 1350—1356. zágrábi püspök, 1356, augusztus

4-töI 1358. október 8-ig kalocsai érsek. — Wertner Mór, Az esztergomi érsekek

családi történetéhez (Turul, 1912. (XXX. 3. 115 köv. 11.) cím értekezésé-

ben V. Miklós családi származásának kutatásában összegyjtötte az addig

napfényre került és Miklósra vonatkozó okmányokat. E kutatás eredménye-

képen megállapítja, hogy a Frankói (Franklo) elnév nem illeti meg, a Készei

elönévben pedig szintén sem családi, sem valódi vezetéknevét nem fogad-

hatja el, — viszont a rendelkezésre állott két okmány alapján azt kívánja,

hogy nagyobb valószinüséggel és egyelre Lévai-nak nevezzük t. — Ezzel

szemben azt kell hangsúlyoznom, hogy az ilyen — többé-kevésbbé önkényes-

névváltoztatásokkal csak a zavart fokozzuk. Mert ennek eredményeképen

minden új tud . munka vagy értekezés más és más néven fogja egy és ugyanazt
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Lewa.^Strigoniensis diocesis, quintum decimum etatis sue annum
vei circiter attingente etc.^

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 83 v.

CCLIV.

1360. április 20. — Ugyan fölhatalmazást kér, hogy irregularitas

alól föloldozhasson.

Item supplicat idem archiepiscopus, quatinus cum triginta

personis sue ecclesie ac diocesis Strigoniensis, qui maculam irre-

gularitatis iuxta canonem «Si quis suadente» incurrerunt, valeat

dispensare, cum propter viarum discrimina grave sit sédem

apostolicum visitare . .

.

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 83 v.

a személyt nevezni, anélkül, hogy a különböz elnevezéseknek valóban reális

értékük volna. Wertner ezen megállapításaival — valamint más hasonló

megállapításaival — csak közelebb jutunk egy történelmi személy családi

viszonyainak megismeréséhez és új adatokat kapunk a továbbkutatáshoz, de

a célt még nem értük el velük. Tudjuk, hogy egy és ugyanazon nemzetségnek

különböz kiágazásai — még testvérek is — birtokaik után más és más vezeték-

nevet használnak. És helytelen volna — így tesz ez esetben Wertner — pl.

az Aba nemzetségnél györkei-nek nevezni csupán valószínséggel és egyelre

a szintén Aba nb. Borh I. Bodon unokáját Miklóst, csupán azért, mert né-

hány okmányban — a középkor nyelve szerint — neposának vagy proximusá-

nak nevezi a Györkeyek valamelyik vagy több tagját. Úgy hiszem, hogy az a

helyes, ha ilyen kutatások eredményét egyelre a keresztnév mellett záró-

jelben használjuk. Ez nem fog határozott és végleges elnevezésnek tetszeni,

amit egy véletlenül mapfényre kerül okmány alapján esetleg már másnap
visszavonhatunk, — viszont ez elég határozott útmutatás lesz a tovább-

kutatónak. — A CCCXCVIII. suppl. után kétségtelen, hogy István nyitrai

püspök és Miklós érsek vérrokonok voltak. István püspökrl Wertner azon-

ban megállapítja, hogy a Frankói elnév illeti meg. Fenti vérrokonság alap-

ján és mert kétségtelen adataink egyáltalán nincsenek, hogy Miklós érseket

nem illetné meg ugyanazon elnév, semhogy új elnévvel csak a zavart

növeljük, azt hiszem, hogy a leghelyesebb, hogy Miklós érseknek is meg-

hagyjuk régi. Frankói elnevét, míg a véglegest minden kétséget kizáróan

nem sikerül megállapítani. — Életrajza (Készei Miklós), Pór Antaltól

jelent meg, 1904.

1 V. ö. Wertner fentidézett értekezését, — tovább : LXXII. és Suppl.

I. p. II. 241. 502. 503.

2 A kérvénynek nincsen folytatása, sem záradéka.
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CCLV.

J360. április 20. — Kont Miklós nádor folyamodványa búcsúért

visegrádi palotájának szent Magdolna-kápolnája részére.

Item supplicat . . . Nicolaus Kont, regni Ungarie Palatinus

et iudex Cumanorum, quatinus omnibus et singulis capellam

beaté Marié Magdalene, in ipsius comitis hospicio in Wyssegrad,

Wesprimiensis dioceis . . . visitantibus, unum annum et XL dies

de indulgentia concedere dignemini . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 83 v.

CCLVI.

1360. április 20. — Kont Miklós nádor folyamodványa búcsúért

egyik birtokán szent István király tiszteletére épített templom részére.

Item supplicat idem comes, quatinus consimilem . . . indul-

gentiam facientes omnibus . , . ecclesiam per dictum Nicolaum

comitem in suo oppido Pestheu^ nuncupato, noviter extructam . .

.

et s. Stephani regis, cuius vocabulo insignita existit, concedere

dignemini . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 83 v.

CCLVII.

1360. április 20. — Többeknek a szokott gyóntatói kegyelmet kéri.

Item dignetur . . . concedere decem personis in cancellaria . .

.

nominandis, absolutionem plenariam in mortis articulo . .

.

Fiat G.

Dátum Avinione XII.- Kalendas Maii anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 83 v.

CCLV III.

1360. április 23. — Péter bosnya püspök folyamodványa káplánja,

Mihályfia Bertalan bosnya rkanonok érdekében. Egy pécsi kanonoki

javadalmat kér részére.

Supplicat . . . Petrus^ episcopus Boznensis,^ quatinus dilecto

suo capellanoBartholomeoMichaelis, decanonicatu suo expecta-

1 A bácsmegyei Pesth, az Újlakiak birtoka, — v. ö. Csánki lm. II. 138.

2 Elbb bosnya rkanonok volt, — 1356-ban ugyanott püspök.

3 Bosnya püspökök : Péter, 0. Praed. 1317—1333. — Lrinc, Lóránd fia,

bosnya kanonok, — 1336— 1348 (?). — Boniohannes de Campello Firmanus,
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tione prebende, nec non dignitatis etc. ... in ecclesia Quinque-

ecclesiensi, dignemini misericorditer providere. Non obstante,

quod canonicatum et prebendam ac officium custodie in ecclesia

Boznensi obtinet . .

.

Fiat G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione IX. Kalendas Maii anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 81.

CCLIX.

1360. április 29. — Zsegrai Miklós hántai prépost csonka kérvén ye.

Significat . . . Nicolaus^ prepositus Hantensis, capellanus

domini regis Ungarie, quod cum ipse etc.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 9 6.

CCLX.

1360. április 2g. — Zsegrai Miklós hántai prépost rokona, Zsegrai

Lászlófia Miklós esztergomegyházmegyei klerikus részére egri kano-

noki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus dilecto consanguineo suo, Nicolao

filio Ladislai de Sigra, clerico Strigoniensis diocesis, de canoni-

catu sub expectatione prebende ecclesie Agriensis, dignemini

providere . .
.^

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 96.

CCLXI.

1360. április 2g. — A szent Mihályról nevezett hántai prépostsági

templomnak búcsú.

Item, quatinus omnibus et singulis visitantibus ecclesiam

s. Michaelis Hantensis, Wesprimiensis diocesis . . . unum annum

et unam quadragenam de indulgenciis concedere dignemini . .
^

aradi fesperes 1348—1349. — Peregrinus de Saxonia 0. Min. professor

1349—1356. - Péter bosnya éneklökanonok 1356—1376. - Domonkos 0.

Praed., 1376-tól. - V. ö. Eubel I. Epi Bosn.,Th. 1.608. 908., 768. 1161.

-

Suppl. I. p. 1.329-30.
1 Nicolaus Nicolai de Zsegra. - V. ö. LVIII. CLXIX-CLXX.

2 V. ö. CLXX. jegyzet. ^ a bulla Mon. Vespr. II. 188. 224.
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Fiat G.

Sine ali^ lectione. Fiat G.

Dátum Avinione III. Kalendas Maii anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 96.

CCLXII.

1360. május 12. — Skultéti Konrád nyitrai fesperes Hermann-

fia Konrád naumburgegyházmegyei klerikus részére boroszlói, esetleg

pécsi kanonoki javadalmat kér.

Supplicat . . . Conradus,^ archidiaconus Nitriensis, in eccle-

sia Strigoniensi, et capellanus . . . regis Ungarie, quatinus in per-

sonam familiáris sui, Conradi quondam Hermanni de Plaw,^

clerico Nuemburgensis^ diocesis, gratiam specialem facientes,

eidem de canonicatu sub expectatione prebende in ecclesia Wra-

tislaviensi . . . dignemini providere ... vei similem gratiam fa-

cientes eidem, ad collationem episcopi Quinqueecclesiensis.*

Fiat G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, II II. Idus

Maii anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 122.

CCLXIII.

1360. május 20. — A királyi pár a veszprémi préposti méltóságra

János ki prépostot ajánlja.

Páter Sancte, cum nuper^ pro parte . . . Ludowici regis et

Elizabet regine Ungarie et capituli ecclesie beaté Marié Alberega-

lis, Vesprimiensis diocesis, ecclesie Romane immediate subiecte

exposito, quod, ipsa ecclesia sive prepositura ecclesie predicte,

vacante per mortem Thactamerii eiusdem ecclesie ultimi prepo-

siti, qui in partibus diem clausit extremum, prefatum capitulum

per viam compromissi ad electionem procedentes, commissarii

1 V. ö. LXI., CCLXV.
2 CCCXCI : de Plawe.

3 Naumburg, — v. ö. CCLII.
* 1365. szept. 24 : rector hospit. s. Barthol., Quinqueeccl. dioec. —

CCCXCI.
s L. a kérvényt március 24-i kelettel, - CCL., CCCXLVIII.
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-eorum unanimiter et concorditer elegerunt Petrum prepositum

Vesprimiensem, in prepositum dicte ecclesie beaté Marié Albere-

galis, et post ipsam electionem publicatam, totum capitulum

electionem eandem approbarunt, et singulares ipsius persone eam

propria manuum subscriptione et sigiliorum ipsius capituli et

eorum sigillis propriis et specialibus roborarunt. Quam quidem

electionem et alia inde secuta eadem Vestra Sanctitas etiam si

ibidem principális dignitas et curata existat, in forma solita,

etiam si alias foret reservata, confirmavit vei providit de eadem.

Ideoque prefate Vestre Sanctitati supplicant rex et regina predicti,

quatinus preposituram ecclesie Vesprimiensis, cum vacabit ex eo,

quod idem Petrus preposituram ecclesie beaté Marié Alberegalis

predicte, vigore huiusmodi gracie, possessionem pacificam fuerit

adeptus, seu alias quovismodo, preter per mortem ipsius Petri

vacaverit, Johanni, preposito de Kw,^ etiam si dignitas principális

et curata ibidem existat, conferendam donationi apostolice digne-

mini reservare. Non obstante, quod idem Johannes canonicatum

et prebendam ac preposituram ecclesie de Kw obtineat, et cum
omnibus aliis non obstantibus . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 116 v.

CCLXIV.

1360. május 20. — A királyi pár a CCLXIII. kérvény alapján

a ki prépostságra Bálintfia Gál bekcsini fesperest ajánlja.

Item supplicant rex et regina predicti, quatinus prepositu-

ram de Kw predictam, cum vacabit ex eo, quod idem Johannes^

prepositure ecclesie Wesprimiensis predicte, vigore huiusmodi

gratie, possessionem pacificam fuerit adeptus... Gallo,^ archi-

diacono de Bexin* in ecclesia Zagrabiensi, etiam si principális

1 Szerémi székeskáptalan, — v. ö. Szent István vért, két ki prépost-

sága, — Balics, A rk. egyház tört. II. 2. 283., 291. — Mártonfia János :

CCCXXXIX.
2 CCCXXXIX.
3 Gallus Valentini, - CLXXXV., CCLXIX., CCCLXXXIX.
* 1352-ben Pál a bekcsini fesperes, ezt a javadalmat tehát 1352 után

érte el és 1366-ig maradt meg benne. 1366-ban ugyanis még Gál a fesperes —
neve mellett tévesen : praepositus Kukoliensis — ,de még ugyanazon évben,

1366-ban egy másik okmány már Jánost jegyzi bekcsini fesperesnek. —
V. ö. Matkovic, Recensio etc. ecclae Zagrab., XLII— III.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. 25
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dignitas et curata ibidem existat, conferendam donationi aposto-

lice dignemini reservare.^ Non obstante, quod idem Gallus archi-

diaconatum predictum in dicta Zagrabiensi, et Colocensi eccle-

siis canonicatus et prebendas obtinet . .

.

Fiat G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum apud Viilamnovam, Avinionensis diocesis, XIII. Ka-
lendas Junii anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. foI. 117.

CCLXV.

1360. július 28. — Skultéti Konrád nyitrai fesperest, esztergomi,

szepesi, bácsi és kölnegyházmegyei kanonokot a pápa de Judicis

Vilmos bibornok, esztergomi nagyprépost ajánlására még egy pécsi

kanonoki javadalomra is kinevezi.

Supplicat . . . G(uillelmus)2 sancte Marié in Cosmedin diaco-

nus cardinalis, quatinus sibi in personam dilecti capellani sui

Conradi Sculteti,^ iurisperiti, archidiaconi Nitriensi, in ecclesia

Strigoniensi, gratiam specialem facientes, canonicatum et pre-

bendam, quos Dominicus Bebek,* prepositus ecclesie sancti

Martini Scepusiensis, Strigoniensis diocesis, ad ecclesiam Chena-

diensem assumptus et . . . confirmatus, in ecclesia Quinqueeccle-

siensi obtinet, cum per munus consecrationis eidem impendendum

seu per lapsum temporis de consecratione episcopi (sic) aut alias

quovismodo, preterquam per ipsius Dominici obitum, vacaverint,

eidem Conrado conferendas donationi apostolice dignemini re-

servare. Non obstante, quod idem Conradus archidiaconatum

Nitriensem^ in dicta Strigoniensi, nec non in ipsa Strigoniensi et in

prefataScepusiensi, ac in Bachiensi, unité Colocensis, et Bunnensi,^

Coloniensis diocesis ecclesiis canonicatus obtinet et prebendas ...

Fiat G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

1 Tényleg ki prépost volt, 1. fenti idézet és v. ö. CLXXXV., CCCL.
2 V. ö. IX., XVI., LX., CCXL-III.
3 V. ö. LXI., CCLXII.
4 V. ö. LXXXI., CCXXXIII., CCXL., CCLXVI. sq.

6 L. Suppl. I. p. II. 228. 477.

« L. Suppl. I. p. II. 219. 453.
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Dátum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, V. Kalen-

das Augusti, anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 189 v.

CCLXVI.

1360. július 2g. — A király folyamodványa káplánja, Himfi György-

jia Benedek veszprémi kanonok érdekében. A szepesi prépostságot

kéri részére.

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus dilecto

capellano suo, Benedicto Georgii,^ presbitero, studenti Padue^in

iure canonico, specialem gratiam facientes, preposituram eccle-

sie sancti Martini Scepusiensis, Strigoniensis diocesis, quam domi-

nus electus Chenadiensis,^ tempore promotionis sue ad Chenadien-

sem ecclesiam obtinebat, sicut adhuc obtinet, cum illum per

promotionem huiusmodi et munus consecrationis impendendum

eidem vei per lapsum temporis de consecrandis episcopis, vei

alias... preterquam per ipsius electi obitum, vacare contigerit,

etiam si sit curata et ad eam quis per electionem assumi consueve-

rit, conferendam eidem Benedicto dignemini reservare. Non
obstante, quod in ecclesia Vesprimiensi canbnicatum et preben-

dam obtinet, et in ipsa dignitatem etc... expectat,*cui expecta-

tioni renuntiabit . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 190 v.

CCLXVII.

1360. július 2g. — Nagy Lajos király a Bebek Domonkos által

bírt egri kanonoki stallumot Vilmos bibornok magyarországi meg-

bízottja, Péter roueni javadalmas részére kéri.

Dignetur . . . canonicatum et prebendam ecclesie Agriensis,

vacaturos simili modout supra, conferendos Petro de Monasterio,^

Lemonicensis diocesis, procuratori . . . cardinalis Guillelmi in regno

Ungarie, reservare. Non obstante, quod beneficium ecclesiasti-

1 V. ö. CCXIV., CCCLII.
2 V. ö. Pór, Adatok a bolognai és padovai egyetemen a XIV. sz.-ban

tanult magyarokról. Századok 1897. 783. 1.

^ Bebek Domonkos, 1. a megelz kérvényt.

^ 1359. május 18-án kelt kinevezés alapján, — v. ö. CCXIV. — 1379-ben

veszprémi püspök lett. ^ CCXCVII., CCCLIII.

25*
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cum ... ad collationem abbatis . . . monasterii de Beccohelivin (?),

ordinis sancti Benedicti, Rothomagensis^ diocesis . . . expectat...

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 190 v.

CCLXVIII.

1360. július 2g. — Lcsei Jánosfia Miklós nyitrai énekl- és szepesi

kanonok részére a Bebek Domonkos állal bírt esztergomi kanonok-

ságot kéri.

Item dignetur . . . canonicatum et prebendam ecclesie Stri-

goniensis, vacaturos simili modo ut supra, conferendos Nicholao

de Leucha,^ cantori Nitriensis (sic). Non obstante, quod etiam in

ipsa ecclesia Nitriensi et in prefata Scepusiensi, canonicatus et

prebendas obtinet . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 190 v.

CCLXIX.

1360. július 2g. — A királyi pár kérvénye Péterfia Miklós gyri

kanonok érdekében azzal az ajánlással, hogy a pápa nevezze ki

bekcsini fesperessé, miután ez a javadalom Bálintfia Gál újonnan

kinevezett ki prépost lemondása folytán meg fog üresedni.

Item supplicat idem rex et Elizabeth regina Ungarie, quati-

nus archidiaconatum de Bexin, in ecclesia Zagrabiensi, quem

Gallus^ prepositus de Kew, Colocensis diocesis obtinet, cum illum

per assecutionem pacificam prepositure eiusdem ecclesie sibi de

novo per dictam Sanctitatem collate . . . vacare contigerit . .

.

Nicholao Petri,* canonico Jauriensi, dignemini reservare. Non

obstante, quod canonicatum et prebendam ecclesie Jauriensis

obtinet . . ,

Fiat de omnibus G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

^ Rouen in Gallia.

2 1349. március 22-én neveztetett ki szepesi kanonokká, a kérvényben

Vilmos bibornok uclericus et servitor suiis dilectus»-nak nevezi. 1352. május

3-án nyitrai éneklökanonok lett. -V. ö. CCCLIV. és Suppl. I. p. II. 197. 502.

és 237. 493.

3 A rendelkezésre álló adatokat 1. bvebben CLXXXV.
4 V. ö. CCCLV.
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Dátum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis IIII. Ka-

lendas Augusti anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 190 v.

CCLXX.

jjóo. július 30. — Erzsébet királyné a budai Klarisszák részére

jogvédket kér.

Supplicat . . . Eiizabeth . . . regina Ungarie, quatinus . .

.

Abbatisse et conventui monasterii sancte Marié de Veteribuda,

ordinis sancte Clare, Wesprimiensis diocesis, dignemini dare con-

servatores, Strigoniensem et Colocensem archiepiscopos ac Wa-
ciensis ecclesie episcopum . .

.

Fiat ad quinquennium in forma G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, III. Kalen-

das Augusti anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 193.

CCLXXI.

1360. augusztus 14. — Pál freisingi püspök Arnoldfia Miklós sza-

bolcsi fesperes, egri kanonok, kinevezett váradi rkanonok ré-

szére a fesperesség és rkanonokság ellenében egy Meissen-egyház-

megyei plebániajavadalmat kér.

Supplicat . . . Paulus episcopus Frisingensis, quatinus sibi

in personam . . . Nicolai Arnoldi, archidiaconi de Sabouch,^ in

ecclesia Agriensi, specialem gratiam facientes, ei de canonicatu

et prebendaMisnensis, ac de parrochiali ecclesia in Dresden, Mis-

nensis^ diocesis, vacantibus apud sédem apostolicam per obitum

Nicolai, ultimi plebani seu rectoris ecclesie prelibate, qui diem

suum in Romána curia clausit extremum . . . dignemini providere.

Non obstantibus, quod in Possnanensi^ et in dicta Agriensi

ecclesiis canonicatus et prebendas ac archidiaconatum* noscitur

obtinere, seu quod eidem de canonicatu et prebenda ac custodia

1 V. ö. a CCXXXIII. kérvényhez írt jegyzeteket.

2 Meissen (Germania), Magdeburg suffr.

3 Posen (Polonia Pruss.), Gnesnen. suffr. — v. ö. CCIC.
* 1352-1361.
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•

Waradiensis ecclesie^ . . . dudum est provisum, sed possessionem

custodie et prebende predictarum nondum habét, quam custodiam

et archidiaconatum predictos paratus est dimittere . .

.

Fiat G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, XIX. Ka-
lendas Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 195 v.

CCLXXII.

1360. augusztus 16. — Treutel Miklósfia István volt egri prépost

kérvénye a csázmai prépostságban való megersítésért.

Significat . . . Stephanus Nicolai Treutel, quod olim ipsa

Sanctitas eidem Stephano de prepositura ecclesie Agriensis, tunc

vacante et collationi vestre reservate, et Guillelmo Petri de pre-

positura ecclesie Chasmensis, Zagrabiensis diocesis, que tunc

per promotionem factam de dominó L(adislao), nunc episcopo

Wesprimiensi, ad ecclesiam Wesprimiensem et munus consecra-

tionis impendendum eidem vacare sperabatur, per diversas

literas apostolicas provideri mandavit. Cum autem dominó regi

Ungarie plus redderetur acceptum, quod Stephanus Chasmensem
et Guillelmus Agriensem prefatas preposituras haberent, idem

Stephanus timens, ne ipsius regis indignationem incurreret, si

eius in hac parte beneplacitum contrairet, dicte prepositure

Agriensi vigore dictarum litterarum sibi collate possessionem

occasione huiusmodi emittens, recipére Chasmensem de facto,

quamvis de illa prefato Guillelmo vigore prefati mandati aposto-

liéi nulla collatio facta foret, et Guillelmus predicte Agriensis

ecclesiarum preposituras predictas receperunt (sic), ipseque Ste-

phanus dictam preposituram Chasmensem, nulla alia interve-

niente collatione legitima, pacifice possedit et possidet, fructus

percipiens ex eadem. Quare humiliter supplicat idem Stephanus,

quatinus eidem inhabilitatis et infamie maculam, si quam ex

premissis seu eorum occasione contraxerit, dignemini totaliter

abolere, et fructus per eum ex dicta prepositura perceptos sibi

remittere . . . ac de dicta prepositura Chasmensi . . . que curata

^ 1359. június 2-án Lajos király ajánlotta erre a stallumra, a pápa
Fiat-tal jelölte a kérvényt, — a többiekben v. ö. CCXXXIII. 1. jegyzet.
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et principális in ipsa ecclesia dignitas esse dinoscitur, eidem

Stephano providere de novo, presertim cum idem Stephanus

adhuc paratus sit cedere omni iuri sibi competenti in prepositura

Agriensi predicta, non obstante, quod in Strigoniensi et Agriensi

€cclesiis canonicatus obtinet et prebendas^ . .

.

Fiat et restituat fructus perceptos. G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam, Avinionensisdiocesis, XVII. Ka-

lendas Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 198.

CCLXXIII.

1360. augusztus 16. — Nagy Lajos király kérvénye házikáplánja,

Straszburgi Miklósjia Vince érdekében egy szalzburgegyházmegyei

javadalomért.

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus sibi in perso-

nam dilecti capellani sui commensalis, Vincentii Nicolai de Strazz-

burga, Gurcensis diocesis, de canonicatu sub expectatione pre-

bende ecclesie sancti Bartholomei in Frisaco, Salzeburgensis dioce-

sis, dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 235 v.

CCLXXIV.

1360. augusztus 16. — Ugyan Henrikfia Pál egri papot egri kanonoki

javadalomra ajánlja.

Item supplicat, quatinus sibi in personam . . . Pauli Henrici,^

presbiteri Agriensis diocesis, de canonicatu sub expectatione pre-

bende ecclesie Agriensis dignemini providere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 235 v.

1 Az 1359. július 14-én kelt kérvény megismétlése István részérl,

értheteten okból, mivel fenti kelettel már a pápa a kambiumhoz hozzájárult.

V. ö. CCXL. és jegyzetek, tovább X., XCII., CXXX., CXXXVIII-IX.,
CLIV. sq., CCLXXXVIII. - Valószínleg az els bullák nem érkeztek

kezéhez.

2 V. ö. CCXCIV.
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CCLXXV.

1360. augusztus 16. — Ugyan Bodrogi Mihály kalocsa-egyházmegyei

klerikus részére pécsi kanonoki javadalmai kér.

Item supplicat, quatinus sibi in personam . . . Michaelis de

Wodriig (sic), clerici Colocensis diocesis, de canonicatu sub ex-

pectatione prebende ecclesie Quinqueecclesiensis, dignemini pro-

videre . .

.

Fiat de omnibus non cancellatis. G.

Et sine alia ledione. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, XV II. Ka-
lendas Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 236.

CCLXXVI.

1360. augusztus 16. — Imre zágrábi klerikus a kalocsai érsek ado-

mányozási körzetében egyházi javadalomért folyamodik.

Supplicat . . . Emericus Videch Iwanich, clericus Zagrabien-

sis diocesis, quatinus sibi specialem gratiam facientes, beneficium

ecclesiasticum cum cura vei sine cura, vacans vei vacaturum,

spectans ad collationem . . . archiepiscopi Colocensis, eidem

Emerico conferendum, coUationi apostolice dignemini miseri-

corditer reservare . . .

Fiat G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam Avinionensis diocesis, XVII. Ka-

lendas Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 252.

CCLXXV II.

1360. augusztus ly. — Kázmér lengyel király házikáplánját Miklós-

fia Miklóst egy szepesi kanonoki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Supplicat . . . Kasimirus rex Polonie . .

.

Item, quatinus Nicholao Nicholai de Libenow, presbitero

Wratislaviensis diocesis, capellano suo commensali, de canonicatu

sub expectatione prebende ecclesie collegiate sancti Martini

in Scepus, Strigoniensis diocesis, spectante ad collationem . .

prepositi eiusdem ecclesie, dignemini providere . .

.
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Fiat de omnibus non cancellatis. G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Et quod examen absentium in partibus committatur. Fiat G.

Dátum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, XVI. Ka-

lendas Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 220 v.

CCLXXVIII.

1360. augusztus 26. — A szent János-lovagok nagymestere hites

jegyzket kér.

Sanctitati Vestre supplicat humiliter . . . Magister Hospi-

talis sancti Johannis Jerusolimitani,^ quod cum in ultramarinis

partibus frequenter tabellionibus apostolicis indigeat pro utili-

tate et re publica, quatinus committere dignemini . , . decano

ecclesie Vestre Colocensis, ut quinque clericos ydoneos ad huius-

modi tabellionatus officium exercendum, quos idem magister

presentare seu nominare faciet eidem decano, auctoritate aposto-

lica decanus ipse recipiat et creet in notarios seu tabeliiones simul

vei separatim . .

.

Fiat de tribus G.

Et quod transeat sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione VII. Kalendas Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 246 v,

CCLXXIX.

1360. szeptember i. — Erzsébet királyné csonka kérvénye káplánja^

Márton baranyai fesperes érdekében.

Supplicat . . . Elizabeth, regina Ungarie, quatinus sibi in

personam dilecti sui capellani, Martini archidiaconi de Barania,^^

in ecclesia Quinqueecclesiensi etc. (sic).

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 273 v.

CCLXXX.

1360. szeptember i. — Erzsébet anyakirályné káplánja, Bekejia

László veszprémi, gyri és budai kanonok, szalánkeméni plébános

1 fr. Rogerius de Pinis, - v. ö. CCLXXXVI.
2 V. ö. CCLXXX II- IV.
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részére a veszprémi egyházmegyében méltósággal egybekötött javadal-

mat kér.

Item supplicat, quatinus dilecto suo capellano, Ladislao

Becke,^ canonico ecclesie Wesprimiensis, dignitatem etc....in dicta

Wesprimiensi ecclesia . . . conferendum donationi apostolice . .

.

dignemini reservare. Non obstante, quod idem Ladislaus in ipsa

Wesprimiensi ecclesia et in Veteri Buda, canonicatus et prebendas,

ac in Jauriensi ecclesiis canonicatum sub expectatione prebende,

et plébániám de Salenkeman, Colocensis diocesis, obtinet . .
.^

Fiat G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 273 v.

CCLXXXI.

1360. szeptember i. — Ugyan Szalánkeméni Bertalanfia Jakab

kalocsai egyházmegyei klerikust kalocsai kanonoki javadalomra

ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus dilecto suo clerico, Jacobo Bartho-

lomei de Salenkeman, Colocensis diocesis, de canonicatu sub

expectatione prebende ecclesie Colocensis dignemini providere,

ut supra.

Fiat G.

Sine alialectione, et quod eorum committantur examina ad

partes, propter pericula et viarum discrimina. Fiat G.

Dátum Avinione Kalendis Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 273 v.

CCLXXXII.

1360. szeptember i. — Márton baranyai föesperes Dánoczi (Gyr
nb. szekcsi Herczeg?) Jakabfia Mihály pécsi klerikust a pécsi püs-

pök adományozási körzetébe es egyházi javadalomra ajánlja.

Supplicat . . . Martinus^ archidiaconus de Barania, in ecclesia

Quinqueecclesiensi, Elizabeth regine nuncius, quatinus sibi in

1 T. i. filius Beké, - v. ö. LVI.
2 V. ö. a királyné 1355. május 2-án — LVI. — kelt kérvényét és Mon.

Vespr. II. 191. 229.

3 V. ö. CCLXXIX.
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personam dilecti sui Michaelis Jacobi de Danoch,^ clerici Quinque-

ecclesiensis diocesis, specialem gratiam facientes, beneficium eccle-

siasticum cum cura vei sine cura, spectans ad collationem . .

.

episcopi Quinqueecclesiensis . . . eidem conferendum donationi

apostolice reservare dignemini . . .

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 273 v.

CCLXXXIII.

1360. szeptember i. — A szokott gyóntatói kegyelemért folyamodik.

Item, quatinus sibi et decem personis per eum in cancellaria

nominandis, plenam remissionem omnium peccatorum suorum . .

.

elargiri dignetur . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 273 v.

CCLXXXIV.

1360. szeptember i. — Ugyan Antal veszprémi klerikust székes-

fehérvári kanonokságra ajánlja kinevezésre.

Item supplicat, quatinus Anthonio nato Gehan, clerico Vespri-

miensis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

beaté Marié Alberegalis, dicte diocesis, dignemini providere.

Fiat G.

Sine alia lectione, et quod eorum examina propter pericula et

viarum discrimina committantur ad partes. Fiat G.

Dátum Avinione Kalendis Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 273 v.

CCLXXXV.

1360. szeptember i. — A szalzburgi érsek folyamodványa káplánja,

Legnitzi Simon esztergomi kanonok érdekében.

Supplicat . . . Ortolfus archiepiscopus Zalzeburgensis . .

.

Item supplicat, quatinus dilecto capellano suo Symoni de

Legnetz,^ de dignitate etc. . . . spectante ad collationem episcopi

1 Dano(l)cz, Baranya vm. — v. ö. Csánki MTF. 11.462. —Jakabfia

Mihály esetleg a Gyr nemz. szekcsöi Herczeg ágának lehet sarja, — v. ö.

Karácsonyi, MN. II. 97.

2 Simon de Legnitz, capellanus regis Hung. et episcopi Gurcensis, —
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Wratislaviensis . . . dignemini providere. Non obstante, quod in

Wratislaviensi et Posoniensi, Strigoniensis diocesis ecclesiis

canonicatus et prebendas . . . obtinet, cum canonicatum et pre-

bendam ecclesie Posoniensis . . . paratus sit dimittere . .

.

Fiat G.

Dátum Avinione Kalendis Septembris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 274.

CCLXXXVI.

1360. október 12. — A szent János-lovagrend nagymestere, Rogerius

de Pinis, káplánja, Ferenc (de Chip) részére kalocsai kanonoki

javadalmat kér.

Supplicat . . . fráter Rogerius de Pinis, magister^ ordinis

Hospitalis sancti Johannis Jerosolimitani, quatinus sibi in perso-

nam dilecti capellani sui Francisci de Cliip, specialem gratiam

facientes, eidem Francisco de canonicatu ecclesie Colocensis di-

gnemini providere, prebendam ver et dignitatem etc. . . . reser-

vare . .

.

Fiat G.

Dátum Avinione IIII. Idus Octobris anno octavo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 31. fol. 304.

CCLXXXVI I.

Rotulus confirmationum.

1361. január 30. — Balogh nb. Széchy Salamonfia Miklós erdélyi és

székesfehérvári kanonok pápai megersítése az ózdi fesperességben.

Item coliationem seu insthutionem auctoritate ordinaria

factas Nicolao Symonis alias Salamonis,^ in iure canonico pro-

vecti, et procuratori . , . Episcopi Transilvani, de archidiaconatu

de Ozd in ecclesia Transilvana, vacante per obitum quondam

V. ö. 1352. július 8-án írt kérvényét, Suppl. I. p. II. 245. 517. — Ebben a

kötetben : VII., ahol a király öt ((capellanus suus multum sibi dilectus»-nak

nevezi.

1 V. ö. CCLXXVIII.
2 Balogh nb. Széchy Domonkos püspök rokona, — v. ö. LXXXVIII.,

CXXXIV., CCC. és CDXXXIX.
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Petri Bani,iultimi archidiaconi eiusdem, qui in partibus decessit,

quem tenuit, prout tenet et possidet pacifice et quiete, et omnia

inde secuta, reservatione non obstante, dignemini confirmare vei

sibi de ipso de novo providere. Non obstante, quod in ecclesia

Transilvana, et in sancte Marié de Albaregali ecclesiis canonica-

tus et prebendas obtinet^...

Fiat dummodo non fuerit alteri ius quesitum. G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione III. Kalendas Februarii anno nono.

Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 28 v.

CCLXXXVIII.

1361. február 4. — Nagy Lajos királynak — káplánja, Piacenzai

(de Surdis) János, kalocsai nagyprépost érdekében írt kérvénye,

melyben t Coppenbachi Vilmosvál. pécsi püspök helyére, az egri nagy-

préposti méltóságra ajánlja.

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus sibi in per-

sonam . . . capellani et servitoris sui, Johannis de Surdis, ^prepo-

siti ecclesie Colocensis, specialem gratiam facientes, preposituram

ecclesie Agriensis, quam Guillelmus*electus ecclesie Quinqueeccle-

siensis obtinet, cum eam per munus consecrationis eidem impen-

dendum . . . vacare contigerit, donationi apostoiice dignemini

reservare conferendam dicto Johanni . . . Non obstante, quod

dictam preposituram Colocensem obtineat, quam paratus est

dimittere . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 24.

1 V. ö. LXXXVI., CVII., CCCXII., CCCLVII. - 1357. május 18-án

Széchy Domonkos kérvénye alapján neveztetett ki, itt : Petrus Dionysii, —
ugyan 1357. augusztus 14-én vérrokonának mondja Pétert. A családfa szerint

rokonságuk így alakul :

Miklós 1292-1301.

Péter Dénes

nógrádi fispán Szörényi bán

Domonkos Péter

erdélyi püspök fesperes.

2 V. ö. LXXXVIII., CXXXIV.
3 Johannes Dominici deSurdis de Placencia, — v. ö. CXXVI., CCCXVl..

CCCLV III., és Suppl. l.p. II. 204. 420., 214. 4o2. - E kötetben még : CXXVI.
Kalocsai nagypréposttá 1351. május 29-én neveztetett ki, — 1362-ben váci

püspök, 1376-ban esztergomi érsek.

" V. ö. X., XCII., CCXL., CCLXXII.
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CCLXXXIX.

1361. február 4. — Ugyan az ilykép megüresed kalocsai nagy-

préposti stallumot káplánja és orvosa, Albert (László?) váci lector,

budai kanonok részére kéri.

Item supplicat, quatinus dilecto capellano et phisico suo,

Alberto, lectori Wachiensi, de predicta prepositura Colocensi,

cum per assecutionem antedicte prepositure Agriensi . . . vacabit,

conferendam dicto Alberto . . . dignemini reservare. Non
obstante, quod dictum lectoratum Waciensem et in eadem

Waciensi ac Budensi ecclesiis, Vesprimiensis diocesis, cano-

nicatus et prebendas noscitur obtinere, quem lectoratum paratus

est dimittere^. .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 24.

ccxc.

1361. február 4. — Ugyan a CCLXXXIX. kérvény szerint meg-

üresed váci olvasókanonokságra, Páduában jogi tanulmányainak

él káplánját, Mihály esztergomi kanonokot ajánlja.

Item supplicat, quatinus dilecto capellano suo, Michaeli,

Padue in iure canonico studenti, de supradicto lectoratu

Waciensi, cum per assecutionem predicte prepositure Colocensis . .

.

vacabit, conferendum . . . dignemini reservare. Non obstante,

quod canonicatum et prebendam ecclesie Strigoniensis obtinet^...

Fiat de omnibus G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dat im Avinione II. Nonas Februarii anno nono.

Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 24.

CCXCI.

Sub titulo : Rotulus Johannis Ambassiatoris regis Ungarie.

1361. február 4. — János királyi követ kérvénye, hogy otthonában

vagy bármely tisztes helyen a maga számára miséztethessen és ott

érvényesen misét hallgathasson.

Supplicat . . . Johannes legum doctor, ambassiator regis

Ungarie, quatinus sibi specialem gratiam facientes, ut ipse in

1 V. ö. CCCLIX., CDVII. - OIv. Bev. részben 225-6. oldal.

2 V. ö CCCLX.
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domo habitationis vei loco privato, alias tamen honesto, neces-

sitatis tempore, propter infirmitateset alia impedimenta corporis,

que ipsum solent invadere, missam audire valeat, et eam per

quemlibet sacerdotem ydoneum facere celebrare, dignemini con-

cedere et induigere.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 68.

CCXCII.

1361. február 4. — Ugyan néhány budai polgár részére engedélyt

kér, hogy a szentföldre zarándokolhassanak.

Item supplicat idem Johannes, quatinus discretis viris, Jacobo

Sanfeleben et Petro de Donis, ac Henrico Tolinger, civibus Buden-

sibus, nec non Marino de Ragusio concedere dignemini et indui-

gere, ut quilibet eorum cum quinque sociis . . . Sepulcrum Domi-

nicum et alia lóca sancta ultramarina visitare valeat . .

.

Fiat G. Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 68.

CCXCIII.

1361. február 4. — Ugyannak folyamodványa Wolfarti Konrád

királyi nemes katona nevében, aki fogadalmainak átváltoztatását kéri.

Item dignemini . . .nobili viro, Conrado de Wolfart^ militi,

concedere, ut confessor suus vota, videlicet peregrinationis ad

sanctum Jacobum et abstinencie esu carnium bovinarum et por-

corum, que emisit, donec predictum iter ad sanctum Jacobum

adimpleret, sibi concedere possit in alia opera pietatis, presertim,

quia lumen oculorum amisit, et alias debilitates in corpore patitur,

in tantum, quod aliter de loco ad locum se movere non potest,

et super hoc literas concedere ut in forma.

Fiat per penitenciarium maiorem, si sibi videatur. G.

Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 68.

CCXCIV.

1361. február 4. — Ugyan Kassai Henrikfia Pál egri kanonok^

karpini plébános részére még egy szepesi kanonoki javadalmat kér,

Item supplicat, quatinus Paulo Henrici de Cassa,^ presbitero

Agriensis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende

1 V. ö. LXVII. 2 V. ö. CCLXXIV.
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ecclesie sancti Martini in Cyps, Strigoniensis diocesis, dignemini

providere . . . Non obstantibus, quod de canonicatu et prebenda

ecclesie Agriensis noscitur expectare (sic), et quod parrochialem

€cclesiam in Corpin, dicte Strigoniensis diocesis obtinet . .

.

Fiat G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione II. Nonas Februarii anno nono.

Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 68 v.

ccxcv.

1361. május 3. — Miklós egri püspök az Antalfia Miklós halálával

megüresedett pathai fesperességet Miklósfia Sándor egri éneklkano-

noknak adományozta. Utólagosan pápai megersítésért folyamodik.

Significat . . . Nicholaus episcopus Agriensis, quod vacante

archidiaconatu de Patha, in ecclesia Agriensi, per obitum Nicholai

Anthonii,^ultimi archidiaconi eiusdem archidiaconatus, qui diem

suum extremum extra Románam curiam clausit, idem episcopus

auctoritate ordinaria predictum archidiaconatum contulit Ale-

xandro Nicolai, in etate legitima constituto, tunc cantori^ dicte

ecclesie Agriensis. Cum autem. Páter Sancte, idem episcopus

dubitet, utrum prefatus archidiaconatus . . . sit reservatus, suppli-

cat, quatinus predictam collationem . . . ratam habere dignemini

et confirmare. Non obstante, quod idem Alexander in Strigoniensi

et in eadem Agriensi ecclesiis canonicatus et prebendas noscitur

obtinere . .

.

Fiat G.

Et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione V. Nonas Maii anno nono.

Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 83 v.

1 Ladislaus dictus Katho, 1348-tól patai fesperes. 1352. március 23-án

bácsi prépost lett, a kinevez bulla szerint egri kanonoki stallumát és a

patai fesperességet is megtarthatta, — v. ö. Suppl. I. p. I. 201. — 1356-tói

már Miklósfia Sándor nevét találjuk a patai fesperesek között : Anjouk,

okmt. VI. 486. 304. — Fejér, IX. 2. 716. — Antalfia Miklós tehát rövid ideig,

1353. és 1355. között lehetett a patai fesperes. - V. ö. CCCXLIII., CCCLXI.
2 Az éneklkanonokságban Sándor Jakabnak utóda, akit okmányaink

1348-ban említenek mint ilyent utoljára : Anjoukori okmt. V. 253. 129. —
1349-ben már Sándor a cantor : Anjouk, okmt. V. 279. 14., mint ilyent

utolsszor 1355-ben találjuk : Zichy cs. okmt. II. 607. 456. — 1356-ban György

az éneklkanonok : Fejér IX. 2. 519.
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CCXCVI.

J361. május 5. — Mihályfia Jakab pozsonyi kanonok, rkanonokká

történt kinevezéséhez a pápa megersítését kéri.

Supplicat . . . Jacobus MichaeIis,^canonicatum et prebendam

in ecclesia Posoniensi, Strigoniensis diocesis, obtinens, quatinus

collationem et provisionem ac in corporalem possessionem induc-

tionem de officio custodie ipsius ecclesie, per obitum Petri de

Polonia, qui extra Románam Curiam obiit, vacante, cuius fruc-

tus , . . valorem XXV. marciiarum monete currentis non exce-

dunt, auctoritate ordinaria sibi facta, quod ex tunc tenuit . .

.

dignemini confirmare vei . . . de novo providere . .

.

Fiat G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione III. Nonas Maii anno nono.

Suppl. Innoc. VI. tom. 32. fol. 70 v.

CCXCVII.

1361. augusztus 24. — Vilmos bibornok, esztergomi nagyprépost

kérvénye udvari káplánja, De Monasterio Péter kalocsai cantor,

egri kanonok érdekében. A szabolcsi fesperességet kéri részére.

Supplicat . . . Guillelmuss. Marié in Cosmedin diaconus cardi-

nalis, quatinus de canonicatu et prebenda ac archidiaconatu de

Zobouch, in ecclesia Agriensi, vacantibus per obitum Nicolai

Arnoldi,^ capellani et familiáris sui, qui hic in curia decessit,

dignemini providere Petro de Monasterio, ^capellano suo continuo

commensali et procuratori in partibus Ungarie. Non obstantibus,

quod canonicatum et prebendam in dicta ecclesia Agriensi, ac

^ CCCLXII. — 1355. november 16-án lett pozsonyi kanonok, — v. ö.

LXXI. — Rimely-Knauz, De capit. et praep. Poson. 252—3. : 1342 : Petrus

custos. Vicarius et administr, praepositi Guill. a Pustella, occasione conven-

tionis capituli 1348., — item in causa capellae s. Gotthardi. — 1355 : Martinas

Custos, ei adiudicatur capella s. Gotthardi . . . legitur adhuc 1359. — 1363 :

Jacobus, custos. — 1366 : Joannes, custos.

2 V. ö. CCXXXIII., CCXXXIV., CCLXXI. - 1360. augusztus 14-én

még életben volt. A rávonatkozó adatok szerint nagyon valószín, liogy a

külföldrl származott.

3 CCLXVII., CCXCVII., CCCXXXIII., CCCXXXVIII., CCCLXIII. -
A javadalmat tényleg el is foglalta, 1370 után is még ebben a hivatalban

találjuk, - pl. Zichy cs. okit. III. 405. 290.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. 26
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canonicatum et prebendam Colocensis diocesis cum cantoria

eiusdem ecclesie, que simplex officium existit, obtineat, seu quod

beneficium ecclesiasticum ... ad collationem abbatis et conventus

monasterii de Bethoeloym, Rothomagensis diocesis, expectet,

cui expectationi . . . renunciare, nec non canonicatum et preben-

dam predictos paratus est dimittere, cum . . . canonicatus, pre-

bende et archidiaconatus predictorum fuerit possessionem paci-

ficam assecutus . .

.

Suppl. Innoc. VI. tom. 33. parte II. fol. 172.

CCXCVIII.

1361. augusztus 24.. — Ugyan Podvinnai Lászlófia Miklós pozsegai

kanonokot, a királyn káplánját arra az egri kanonoki javadalomra

kéri kinevezni, mely Arnoldfia Miklós halálával üresedett meg.

Item supplicat, quatinus Nicholao Ladislai de Podvinna,^

capellano domine regine Ungarie, in hac curia presenti, de canoni-

catu et prebenda Agriensi predictis, cum predicto modo vacabunt,

dignemini providere, non obstante, quod canonicatum et preben-

dam ecclesie sancti Petri de Posega, Quinqueecclesiensis diocesis,

noscitur obtinere^. .

.

Fiat de omnibus et sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione IX. Kalendas Septembris anno nono.

Suppl. Innoc. VI. tom. 33. fol. 172.

CCIC.

1361. december 31. — János, Kázmér lengyel király jegyzje és apos-

toli követe, azt a pozeni kanonoki javadalmat kéri, melyet életében

Arnoldfia Miklós szabolcsi fesperes bírt.

Beatissime Páter, supplicat . . . Johannes vicecancellarius et

ambassiator . . . Kazimiri . . . regis Polonie . . . quod cum nuper

Nicolaus^ archidiaconus Agriensis, qui in Poznaniensi,*et Jacobus

procurator episcopi Wladislaviensis,^ qui in Wladislaviensi ecclesiis

1 V. ö. XL., XLVII., CCCLXIV., CCCLXXIV. - pozsegai kanonok,

V. ö. CCCLXXII. is.

2 Kineveztetett : 1354. január 26.

3 V. ö. CCLXXI.
* Poznan, Pozen, Polonia Pruss., suffr, Gnesnen.

5 alias Cujaviensis = Wloclawek = Leslau, in Cujovia, suffr. Gnesnen.
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cathedralibus, in regno Polonie existentibus, canonicatus et pre-

bendas habuerunt, in curia Romána diem sue vite clauserunt

€xtremum, . . . eidem Johanni consideratione suis ingentibus

laboribus (sic), quos fecit in intrando curiam et stando in

ea maximé isto tempore, de ipsis dignemini misericorditer

providere^ . .

.

Fiat G.

Sine alia lectione. Fiat G.

Dátum Avinione II. Kalendas Januarii anno decimo.

Suppl. Innoc. VI. tom. 33. parte II. fol. 309 v.

VI. Ince pápa kérvénykönyveinek 28-ik kötete: Egyházi kineve-

zések és birtokadományozások Magyarországban.

Titulus Rubicellarum hic est : Beneficia collata in Polonia et

Ungaria per dominum Innocentem PP. VI.

CCC.

1357. április 21. — A pápa a szent Tamásról nev. esztergom-

hegyfoki prépostságot Balog nb. Simonfia Tamásnak ado-

mányozza.

De prepositura ecclesie sancti Thome de promontorio Strigo-

niensi facta provisio Thome Symonis.^

(Sub data)XI. Kalendas Maii (anno quinto). Fol. 109.

CCCI.

J357. április 27. — Gyulafehérvári préposttá Szentgyörgyi János

neveztetett ki.

De canonicatu, prebenda et prepositura ecclesie Alben-

sis, Transilvanensis, facta provisio Johanni dicto de sancto

Ceorgio.^

V. Kalendas Maii (anno quinto). Fol. 109.

1 CCCLXV.
2 de Spinis, - v. ö. LXXXI., CCCLXXX.
3 LXXXIII.

26*
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CCCII.

1357- április 30. — lllésfia Benedek erdélyegyházmegyei blakai

fesperes lett.

Benedicto Helye facta provisio de archidiaconatu de Blaka

in ecclesia Transilvana.^

II. Kalendas Maii (anno quinto). Fol. 109.

CCCIII.

J557. május g. — A pápa az erdélyegyházmegyei krasznai Jesperes-

séget Simonfia Simonnak adományozza.

Symoni Symonis^ facta provisio de archidiaconatu de Crasna^

Transilvanensis diocesis.

VII. Idus Maii (anno quinto). Fol. 109.

CCCIV.

1357- május 18. — Andrásnak, Péter fiának erdélyi kanonoki java-

dalmat adományoz.

Andree Petri ... de canonicatu et prebenda ecclesie Transil-

vane.^

XV. Kalendas Junii (anno quinto). Fol. 109.

cccv.

1357. május 18. — Demeterfia Vince erdélyegyházmegyei dobokai

fesperessé neveztetett ki.

Vincentio de Metri* (sic) provisio facta de archidiaconatu de

Voka (!)^ in ecclesia Transilvana.

XV. Kalendas Junii (anno quinto). Fol. 109.

1 V. ö. Suppl. I. p. II. 43. 75., 121. 232., 133. 258. - Még 1345. okt.

11-e eltt kapott rezervációt.

. 2 de Spinis, V. ö. LXXXII. és CCC.
3 XCIII.

4 Vincentius Demetrii, v. ö. LXXXVII.
^ Doboka.
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CCCVI.

i^Sy. május i8. — Balog nb. Széchy Miklósnak, Simon fiának'^

erdélyi kanonoki kinevezése.

Nicolao Symonis ... de canonicatu et prebenda ecclesie

Transilvane.

XV. Kalendas Junii (anno quinto). Fol. 109.

CCCVII.

JJ57. május i8. — János zágrábi kanonok kinevezése.

Johanni Stranley^ (?)... de canonicatu et prebenda ecclesie

Zagrabiensis.

XV. Kalendas Junii (anno quinto). Fol. 109.

CCCVIII.

1357' ^ájus i8. — A pápa az esztergomi örkanonokságot Andrásnak

adományozza.

Andree Fortis^... de custodia ecclesie Strigoniensis.

XV. Kelandas Junii (anno quinto). Fol. 109.

CCCIX.

1357- május 25. — Rátót nb. Lórándfia Olivérfia István budai

préposttá neveztetett ki.

Stephano Lorandi de prepositura Veteris Bude Wesprimien-

sis diocesis.*

VIII. Kalendas Junii (anno quinto). Fol. 109.

CCCX.

J-J57. május 25. — Brünni Jodacus vasvári préposti kinevezése.

Joberto de Brunnia^. . . de prepositura ecclesie Castri ferrei,

Jauriensis diocesis.

VIII. Kalendas Junii (anno quinto). Fol. 109.

1 V. ö. LXXXVIII. CXXXIV. CCLXXXVII. 2 xci : Stramloi.

3 XCVII. * XCIV. XCVII. 5 Jodacus de Brunna, - XCV.
CXXIX. CCXLVIII.
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CCCXl.

1357. május 25. — A pápagyri szent Adalberti préposttá Ekhartzaui

Lénárdot nevezi ki.

Leonhardo de Ekhartzaw^ ... de prepositura ecclesie sanctí

Adalberti martiris, Jauriensis diocesis.

VIII. Kalendas Junii (anno quinto). Fol. 109.

CCCXII.

JJ57. május 25. — Az erdélyegyházmegyei ózdi jesperességet Balog

nb. Széchy Dénes bán jia Péternek adományozza.

Petro Dyonisii^ ... de archidiaconatu de Ozd, in ecclesia

Transilvana.

VIII. Kalendas Junii (anno quinto). Fol. 109.

CCCXIII.

J557. június 13. — Miklósjia Jánosnak dubiczai (Zágráb em.)

jesperessé történt kinevezése.

Johanni Nicolai ... de archidiaconatu Dubicensi in ecclesia

Zagrabiensi.^

Idus Junii (anno quinto). Fol. 109>

CCCXIV.

1357 augusztus 31. — János kinevezése egy ungvári (?) javadalomra^

Johanni de sancto Quintino ... de preceptoria sancti Antho-

nii de Ungvaria (?).

II. Kalendas Septembris (anno quinto). Fol. 109.

CCCXV.

1358. február 11. — Maróthi Dénes megersítése a mosoni j-

esperességben.

Dyonisio Johannis de Moroth fit confirmata collatio facta

auctoritate ordinaria de archidiaconatu Musoniensi in ecclesia

Jauriensi.*

III. Idus Februarii (anno sexto). Fol. 109 v.

1 XCVI. 2 LXXXVI. CVII. CCLXXXVII. CCCLVII. ^ XCVIIL
CXXVII * CXIV.
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CCCXVI.

J358. február 11. — Dombrói Miklósfia Pál csázmai kanonokká

történt kinevezése.

Paulo Nicolai de Dambio^... de decanatu^ et prebenda

ecclesie sancti Spiritus de Casma, Zagrabiensis diocesis, vacanti-

bus per promotionem Johannis Surdis.^

III. Idus Februarii (anno sexto). Fol. 109 v.

CCCXVII.

1358. február 11. — Kamarczai András a szerdahelyi szent Erzsé-

bet plébánia-javadalmat nyeri el.

Andree Miterflai*. . . de plebanatu sancte Marié Elizabet,

Zagrabiensis diocesis, vacante per assecutionem archidiaconatus

Dubicensis fiendum per Johannem Nicolai.

III. Idus Februarii (anno sexto). Fol. 109 v.

CCCXVI II.

1358. február 11. — A pápa Ruspachi Mátyásnak a nyitrai olvasó-

kanonokságot adományozza.

Mathie Wolfhardi de Ruspach ... de lectoratu ecclesie

Nitriensis, vacante, quia Johannes Anthonii magistratum et re-

ctoratum beati Bartholomei in Quinqueecclesiis est assecutus.^

III. Idus Februarii (anno sexto). Fol. 109 v.

CCCXIX.

1358. február 11. — Brünni Jodacus besztercei plébános vasvári

préposttá neveztetvén ki, a megüresedett besztercei plébánia-javadal-

mat Vilmosfia Péter tordai plébános nyeri el.

PetriGuillelmi^de plebanatu ecclesie de Bistrichia, Transil-

vanensis diocesis, vacante, quia Judecus'' (sic), nuper plebanus,

preposituram Castriferrrei, Jauriensis diocesis, est assecutus.^

III. Idus Februarii (anno sexto). Fol. 109 v.

1 de Dombro : CXXVI. 2 de canonicatu, u. 0. ^ CXXVI.
CCLXXXVIII. 4 CXXVII. CXXXI. 5 CXXVIII. « CXXIX.
' LXII. XCI. XCV. CCCX. 8 A kérvény alatt ez áll: Item de dicto

plebanatu facta provisio Nicolao Malech. — V. ö. CXXXII.
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cccxx.

1358. február 20. — A Jánoki László halálával megüresedett egri

prépostságot és kanonoki javadalmat Treutel Istvánnak adomá-

nyozza a pápa.

Stephano Nicolai fit provisum de canonicatu et prebenda

ac prepositura ecclesie Agriensis, vacantibus per obitum Ladislai

Thome.i

X. Kalendas Marcii (anno sexto). Fol. 109 v.

CCCXX I.

1358. március i. — Jánosfia László megersítése az egri prépost-

ságban.

Ladislao Johannis^ fit confirmata collatio et provisio facta

auctoritate ordinaria de dicta prepositura vacante per obitum

Ladislai Thome.

Kalendis Marcii (anno sexto). Fol. 109 v.

CCCXX II.

1358. március 10. — Gilétfy László veszprémi püspök fölszentelése

folytán megüresed zágrábi kanonoki javadalmat a pápa Péternek

tartja fönn.

Petro Henrici de Olsna ... de canonicatu et prebenda eccle-

sie Zagrabiensis, vacantibus propter munus consecrationis facte

Ladislao.^

VI. Idus Marcii (anno sexto). Fol. 109 v.

CCCXXIII.

1358. március 24. — A pápa Olasz Mihály halálával megüresedett

erdélyi kanonokságot Simonfia Miklósnak adományozza.

Nicolao Symonis ... de cantoria ecclesie Transilvane, vacante

per obitum Michaelis dicti Olaz.*

IX. Kalendas Április (anno sexto).

Fol. 110.

1 CXV. CCXL. CCLXXII. 3 CXXX.
2 CXXV. CCXL. - Bullás. * LXXXVIII. CXXX IV.
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CCCXXIV.

1358. március 24. — A pápa r Tamás halálával megüresedett

erdélyi, szolnoki fesperességet Györgyfia Miklósnak adományozza.

Nicolao Georgii ... de archidiaconatu de Zolnuk in ecclesia

Transilvana, vacante per obitum Thome dicti Custodis.^

IX. Kalendas Április (anno sexto). Fol. 110.

cccxxv.

1358. április 6. — Coppenbachi Vilmosnak megersítése a csázmai

prépostságban, mely Gilétfy Lászlónak veszprémi püspökké történt

kinevezése által üresedett meg.

Willhelmo de Czabery^ de reservatione de Prepositura Chas-

mensi, Zagrabiensis diocesis, cum vacabit per consecrationem

Ladislai^ electi Wesprimiensis.

VIII. Idus Április (anno sexto). Fol. 110 v.

CCCXXVI.

1358. április 8. — Dénesfia Sándor részére rezerváció egy megüre-

sed zágrábi kanonoki javadalomra.

Alexandro Dyonisii de canonicatu et prebenda ecclesie

Zagrabiensis, reservatis, conferendis, cum vacaverint.*

VI. Idus Április (anno sexto). Fol. 110 v.

CCCXXVII.

1358. május 5. — Miklós pécsi éneklkanonok halálával megüre-

sedett zágrábi kanonoki javadalmat a pápa Mártonfia Jakabnak

adományozza.

Jacobo Martini de canonicatu et prebenda ecclesie Zagra-

biensis, vacantibus per obitum Nicolai cantoris Quinqueeccle-

siensis.^

III. Nonas Maii (anno sexto).

Fol. 110 V.

1 CXXXV. CLI.

2 X., XCII., CCXL., CCLXXII., CCLXXXVIII., CCCLVIII.
3 CXXX., CXXXVIII-IX., CLIV. sq., CCXL., CCCXXII.
« CXXXIX. 5 CXLVII,
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CCCXXVIIl.

J338. május 5. — Zágrábi Miklós halálával megüresedett pécsi

kanonoki javadalmat a pápa Ló'rincjia Jánosnak adományozza.

Johanni Laurencii ... de canonicatu et prebenda ec-

clesie Quinqueecclesiensis, vacantibus per obitum Nicolai de

Sagrabia.i

III. Nonas Maii (anno sexto). Fol. 110 v.

CCCXXIX.

1358. május 26. — Gergelyfia Eleknek pécsi kanonokká történt

kinevezése.

Alexio Gregorii^ ... de dictis canonicatu et prebenda, vacan-

tibus per obitum dicti Nicolai. ^

VII. Kalendas Junii (anno sexto). Fol. 110 v.

cccxxx.

1358. május 26. — Az erdélyegyházmegyei, szent Miklósról neve-

zett tordai plébániát, mely Mikefia János halálával üresedett meg.

Istvánfia János nyeri el.

Johanni Stephani collatio et provisio facta auctoritate ordi-

naria de parochiali ecclesia sancti Nicolai de Torda, Transil-

vanensis diocesis, vacante per obitum Johannis Miké.*

VII. Kalendas Junii (anno sexto). Fol. 110 v.

CCCXXXI.

1358. május 2g. — Gergelyfia Miklós megersítése a szolnoki f-
esperességben.

Nicolao Georgii ... de archidiaconatu de Zolnuk, in ecclesia

Transilvana, per obitum Thome dicti Custodis. ^

IV. Kalendas Junii (anno sexto).

Fol. 110 V.

1 CXLVIII.
2 CXI., CIL., CLIII., CCXLV., CCCXXXIII.,
3 V. ö. elbbi két kérvényt.

* CL. és CXXIX.
5 CCCXXIV.
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CCCXXXII.

1358. június I. — Benedek halálával megüresedett zágrábi fespe-

rességet és kanonoki javadalmat VI. Ince pápa Tamásjia Péternek

adományozza.

Petro Thome collatio de archidiaconatu, canonicatu et

prebenda ecclesie Zagrabiensis, vacantibus per obitum Benedicti

ultimi possessoris.^

Kalendis Junii (anno sexto). Fol. 110 v.

CCCXXXIII.

1358. június 4. — Széchy Domonkos erdélyi püspök által püspökké

történt jölszentelése eltt bírt egri kanonoki javadalmát VI. Ince

pápa Gergelyjia Eleknek adományozza.

Alexio Gregorii^. . . de canonicatu et prebenda ecclesie Agrien-

sis, vacantibus per promotionem et consecrationem episcopi

Transilvani.3

II. Nonas Junii (anno sexto), Fol. 110 v.

CCCXXXIV.

1358. augusztus 14. — Mihály (Cynke) székesjehérvári fesperes

veszprémi rkanonokká neveztetvén ki, az ilykép megüresedett j-
esperesi hivatalban János (dictus Tonsus) ersíttetett meg.

Johanni Tonsi ... de archidiaconatu Albensi in ecclesia

Wesprimiensi, vacante per assecutionem custodie ecclesie Wespri-

miensis, confirmata.*

XIX. Kalendas Septembris (anno sexto). Fol. 111.

cccxxxv.

1358. augusztus 14. — Lászljia Kelemen rsi prépost megersítése.

Clementi Ladislay ... de prepositura Ursiensi, in ecclesia

Wesprimiensi, vacante per assecutionem pacificam omnium bene-

ficiorum de Castro Wesprimiensi.^

XIX. Kalendas Septembris (anno sexto). Fol. 111.

1 CLII. 2 CCCXXIX. 3 Dominicus, LXXXI., LXXXIII.,

LXXXVI-XCI., CVII., CXXXIV-VII., CLIII. « CLXVIII.

CCCXXXVI. 5 jii_
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CCCXXXVI.

1358. augusztus 14. — Mihály veszprémi rkanonok megersítése

e hivatalában.

Michaeli Ginke (Cinke !) ... de custodia ecclesie Wespri-

miensis, vacante per obitum Stephani ultimi rectoris.^

XIX. Kalendas Septembris (anno sexto). Fol. 111.

CCCXXXVII.

1359. június 2. — Gergely csanádi püspök flszentelése után meg-

üresed váradi rkanonoki javadalmat a pápa Arnoldfia Miklós

szabolcsi fesperesnek tartja fönn.

Nicolao Arnaldi, archidiacono de Sabuch, reservati fuerunt^

canonicatus et prebenda ac custodia ecclesie Waradiensis sibi

conferendi, cum vacabunt per consecrationem Gregorii, electi

Cenadiensis.

IV. Nonas Junii (anno septimo). Fol. 111.

CCCXXXVIII.

1359. június 2. — Miklós szabolcsi fesperes elnyervén a váradi

rkanonoki javadalmat, szabolcsi fesperessé a pápa Sándor Jánost

nevezi ki.

Johanni dicto Alexandri, reservatus fit sibi conferendus

predictus archidiaconatus de Sabuch, curam animarum habens,

dumvacabit per assecutionem dictorum canonicatus et prebende

ac custodie Varadiensis.^

IV. Nonas Junii (anno septimo). Fol. 111.

CCCXXXIX.

^359- június 25. — Sándor ki prépost az egri egyházmegyei, tarca-

fi fesperességet nyervén el, a pápa a ki prépostságot Mártonfia

Jánosnak adományozza.

Johanni Martini . . . vicecomiti capelle . . . regis Ungarie, de

prepositura ecclesie Kw, que inibi principális dignitas existit,

tunc vacante ex eo, quod Alexander, eandem obtinens, archidia-

1 CCCXXXIV. 2 CCXXXIIL, CCCLXIII. ^ CCXXXIII-IV.
Helyesen : Nicolaus Johannis dictus Alexander.
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conatum de Tharchafeu, Agriensis diocesis fuerat pacifice asse-

cutus, eidem Johanni auctoritate apostolica fuerunt confirmata

et de novo provisa.^

VII. Kalendas Julii (anno septimo). Fol. 111.

CCCXL.

íjSg. július 14. — A pápa kambium útján Vilmosnak az egri,

Istvánnak a csázmai prépostságot adományozza.

Guillelmo Petri^ de prepositura Agriensis et Stephano Nico-

lai Treutel^ de prepositura ecclesie Chasmensis, Zagrabiensis

diocesis, ex cíusa permutationis, fit provisum.

II. Idus Julii (anno septimo). Fol. 111.

CCCXLI.

1359. október 26. — Benedek, egri egyházmegyei pankotai jesperes

a pálosok rendjébe lépett. Az így megüresedett pankotai jöesperessé-

get a pápa a 20 éves Bakó Miklósnak adományozza.

Nicolao dicto Bakó ... de archidiaconatu de Pankata, in

ecclesia Agriensi, qui dignitas curata est, vacante per ingressum

religionis Benedicti Clementis, olim ipsum archidiaconatum

obtinens, ad ordinem sancti Pculi Primi Eremite, facta fit colla-

tio auctoritate ordinaria, que confirmata fit per sédem apostoli-

cam cum dispensatione sue etatis, cum in vicesimo anno tantum

existeret.

VII. Kalendas Novembris (anno septimo). Fol. 111 v.

CCCXLI I.

1359. november 12. — A pápa Péterfia János által bírt csanádi

kanonoki javadalmat Darabos Tamásnak adományozza.

De canonicatu et prebenda ecclesie Chanadiensis, vacantibus

per obitum Johannis Petri, extra Románam curiam defuncti, et

quum tanto tempore vacaverint, eorum collatio est ad sédem

apostolicam legitimé devoluta, sünt provisi magistro Thome
Darabous presbitero.*

II. Idus Novembris (anno septimo). Fol. 111 v.

1 CCLXIII-IV. 3 CCCXX.
a CCCXXV., CCCLVIII. " CCXLIII.
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CCCXLIII.

ij^g. november ly. — Az egri püspök intézkedését, mellyel Miklós-

fia Sándort pathai fesperessé nevezte ki, a pápa is jóváhagyja.

Alexandro Nicolai collatio et provisio, facta per episcopum

Agriensem, de archidiaconatu de Puha (sic) in ecclesia Agriensi,

vacante per obitum ultimi archidiaconi eiusdem, . . . confirmata

et de novo provisum.^

XV. Kalendas Decembris (anno septimo). Fol. 111 v.

CCCXLIV.

JJ59. november i8. — Az egri székesegyház szent János oltárának

igazgatói javadalmát, mely egy kanonoki stallumhoz volt kötve,

Gergelyfia Elek nyerte el.

Alexio Gregorii, collatio et provisio de magistratu altaris

beati Johannis Baptiste in ecclesia Agriensi, consueto canonicis

ipsius ecclesie in perpetuum beneficium assignari, auctoritate

ordinaria facta, eidem Alexio . . . confirmata et de novo provisum.^

XI III. Kalendas Decembris (anno septimo).

Fol. 111 v.

CCCXLV.

1359. november 18. — A pápa Istvánfia Pétert megersíti a tren-

cséni fesperességben.

Petro Stephani collatio et provisio ... de archidiaconatu

Trinchinensi in ecclesia Nitriensi, vacante per obitum ultimi

archidiaconi eiusdem, eidem confirmata . . . et de novo provisum.^

XIV. Kalendas Decembris (anno septimo). Fol. 111 v.

CCCXLVI.

^359' november 18. — Jánosfia Imre egri kanonok megersítése a

püspök által adományozott eger-egyházmegyei javadalmakban.

Emerico Johannis Inache, collatio et provisio de quartis

villarum Belch, Vadaz, inferioris Kuzepnenti (sic), Nogida, Za-

kal, Nadazs Bumus, Lagispatak, Zakala et de Bulch, in ecclesia

Agriensi, consuetis uni canonicorum ipsius ecclesie in perpetuum

1 CCXCV. jegyzetek. 2 CCXLV. ^ XXXIII., CCXLVI.
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beneficium assignari, per episcopum Agriensem facte, vacantibus

per liberam resignationem de ipsis in manibus dicti episcopi

factam per Dominicum Nicolai in eadem ecclesia archidiaconi,

fit eidem Emerico . . . confirmata et de novo provisum.^

XIV. Kalendas Decembris (anno septimo). Fol. 111 v.

CCCXLVII.

ij^g. november 22. — A pápa Brünni Jodacus halálával megüre-

sedett vasvári prépostságot János komáromi fesperesnek, gyri

kanonoknak adományozza.

Johanni Stephani, archidiacono Kamarimiensi et canonico

prebendato in ecclesia Jauriensi, collatio et provisio de prepositura

ecclesie collegiate sancti Michaelis archangeli de Ferreocastro

Jauriensis diocesis, vacante per obitum quondam Jodoci, extra

Románam curiam defuncti, fit . . . confirmata et de novo pro-

visum.^

X. Kalendas Decembris (anno septimo). Fol. 111 v.

CCCXLVIII.

1360. március 28. — Tatamérius halálával megüresedett székes-

fehérvári prépostságban a pápa megersíti Pétert.

Petro preposito Wesprimiensi electio facta per capitulum

ecclesie beaté Marié Alberegalis,Wesprimiensis diocesis, de prepo-

situra eiusdem ecclesie vacante per obitum Thattamerii, fit con-

firmata et provisum de novo.®

V. Kalendas Április (anno octavo). Fol. 112.*

CCCIL.

1360. május 20. — A veszprémi prépostságot János ki prépost

számára tartja fönn a pápa.

Johanni preposito de Kw reservatur prepositura ecclesie

Vesprimiensis sibi conferenda, cum vacabit per assecutionem

prepositure ecclesie beaté Marié Alberegalis.^

XIII. Kalendas Junii (anno octavo). Fol. 112.

1 CCXLVII. 2 CCXLVIII. 3 ccL. * A kötet lap-

számozása tévesen itt és a következkben : 111. ^ CCLXIII.
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CCCL.

1360. május 20. — A ki prépostságot a pápa Bálintfia Gál bekcsini

fesperes részére tartja fönn.

Gallo archidiacono de Boxin,^ in ecclesia Zagrabiensi, pre-

positura ecclesie de Kw, Colocensis diocesis, reservatur confe-

renda, cum vacaverit per assecutionem prepositure Vesprimi-

ensis.2

XIII. Kalendas Junii (anno octavo). Fol. 112.

CCCLI.

1360. július 28. — Bebek Domonkos szepesi prépostnak Csanádi

püspökké leend szentelése után megüresed szepesi kanonoki java-

dalmat Skultéti Konrád nyitrai fesperes számára tartja fönn a pápa.

Conrado Sculteti^ reservatur canonicatus et prebenda eccle-

sie sancti Martini Scepusiensis, Strigoniensis diocesis, cum vaca-

bunt per munus consecrationis impensum dominó Dominico Rodek*

ad ecclesiam Chanadiensem vei per lapsum temporis, preterquam

per mortem . . .

V. Kalendas Augusti (anno octavo), Fol. 112.

CCCLII.

1360. július 2g. — Bebek Domonkos szepesi prépostnak csanádi

püspökké leend szentelése által megüresed szepesi prépostságot

a pápa Györgyfia Benedeknek tartja fönn.

Benedicto Georgii^ conferenda reservatur prepositura eccle-

sie sancti Martini Scepusiensis, Strigoniensis diocesis, cum vaca-

bit per promotionem dicti Dominici electi Chanadiensis.

IV. Kalendas Augusti (anno octavo). Fol. 112.

CCCLIII.

1360. július 2g. — A pápa Bebek Domonkos csanádi püspök egri

kanonoki javadalmát De Monasterio Péternek biztosítja.

Petro de Monasterio* reservatur conferendus canonicatus et

prebenda ecclesie Agriensis, cum vacabunt per promotionem dicti

domini Dominici.

IV. Kalendas Augusti (anno octrvo). Fol. 112.

1 Bekcsin. 2 CLXXXV. ^ CCLXV. * Bebek. ^ CCXIV,

CCLXVI. 6 CCLXVII., CCXCVII.
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CCCLIV.

2:360. július 2g. — A pápa Bebek Domonkos Csanádi püspök esz-

tergomi kanonoki javadalmát Lcsei Miklós nyitrai éneklkanonok-

nak tartja fönn.

Nicolao de Leucha, cantori Nitriensi, simili modo reservan-

lur conferendi canonicatus et prebenda ecclesie Strigoniensis.^

IV. Kalendas Augusti (anno octavo). Fol. 112.

CCCLV.

J360. július 2g. — Péterfia Miklós egri kanonoknak bekcsini f-
esperessé történt kinevezése.

Nicolao Petri^ canonico Jauriensi reservatur conferendus

archidiaconatus de Boxin in ecclesia Zagrabiensi, cum vacabit

per assecutionem prepositure de Kw, Colocensis diocesis, quem
obtinet Gallus.

IV. Kalendas Augusti (anno octavo). Fol. 112.

CCCLVI.

J360. aug. 16. — Ajka nb. Sixtus ungi fesperes halálával megürese-

dett ungi fesperességet a pápa Jánosfia Miklósnak adományozza.

Nicolao Johannis clerico Vladensis^ diocesis... de canonicatu

«t prebenda ac archidiaconatu de Ung, in ecclesia Agriensi, va-

cante per obitum quondam Sixti.

XVII. Kalendas Septembris (anno octavo). Fol. 112.

CCCLVII.

J361. január 20. — Balog nb. Széchy Salamonfia Miklós pápai

megersítése az erdélyegyházmegyei ózdi fesperességben.

Nicolao Symonis alias Salomonis, de archidiaconatu de Ozd,

in ecclesia Transilvana, vacante per obitum quondam Petri Báni,

collatio et provisio . . . confirmata et de novo provisum.*

III. Kalendas Februarii (anno nono). Fol. 112. v.

1 CCLXVIII.
2 CCLXIX.
^ Valószínleg a másoló hibája. A vonatkozó kérvény, sem a bulla nincs

meg. Azonban 1363. augusztus 31-én újból pápai megersítésért folyamodik :

CCCLXXXI. - V. ö. L. * CCCXII., CDXXXIX.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. 27
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CCCLVIII.

1361. február 4. — A pápa Vilmos egri prépostnak pécsi püspökké

történt fölszentelése után megüresed egri prépostságot Piacenzai

Jánosnak adományozza.

Johanni de Surdis prepositura ecclesie Agariensis (sic) reser-

vatur, conferenda, cum vacabit per munus consecrationis domini

Guillelmi electi Quinqueecclesiensis.^

II. Nonas Februarii (anno nono). Fol. 112 v.

CCCLIX.

1361. február 4. — Piacenzai János kalocsai prépost kineveztetvén

az egri prépostságra, a kalocsai prépostságot Albert váci olvasókano-

nok, a király udvari orvosa nyeri el.

Alberto^ lectori Wachiensi prepositura ecclesie Colocensis

reservatur conferenda cum vacabit per assecutionem dicte prepo-

siture Agriensis.^

II. Nonas Februarii (anno nono). Fol. 112 v.

CCCLX.

1361. február 4. — Mihály váci olvasókanonok kinevezése.

Michaeli Padus* lectoratus ecclesie Wachiensis reservatur^

conferendus, cum vacabit per assecutionem dicte prepositura

Colocensis.

II. Nonas Februarii (anno nono). Fol. 112. v»

CCCLXI.

1361. május 3. — Miklósfia Sándor megersítése a pathai fesperes-

ségben.

Alexandro Nicolai de archidiaconatu de Patha in ecclesia

Agriensi, collatio et provisio per dominum Nicolaum episcopum

Agriensem eidem Alexandro confirmata.^

V. Nonas Maii (anno nono). Fol. 112 v.

1 Johannes de Surdis, prepositus ecclesie Colocensis, 1. köv. sz. a. és

CCXL., CCLXXXVIII., CCCXXV., CCCXL. 2 l. Bev. részben 225. old.

3 CCLXXXIX. « - Padue in iure can. stud., v. ö. CCXC. ^ CCCXLIIL
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CCCLXII.

1361. május 5. — Mihályfia Jakabnak pozsonyi rkanonokká

történt kinevezéséhez pápai megersítés.

Jacobo Michaelis de officio custodie Posoniensis, Strigonien-

sis diocesis, vacante per obitum Petri de Polonia, collatio et pro-

visio . . . confirmata et de novo provisum.^

III. Nonas Maii (anno nono). Fol. 112 v.

CCCLXIII.

1361. augusztus 24. — A pápa De Monasterio Pétert szabolcsi f-
esperessé nevezi ki.

Petro de Monasterio^ de canonicatu, prebenda et archidiaco-

natu de Zobouch in ecclesia Agriensi, vacante per obitum Nicolai

Arnoldi, fit provisum.

IX. Kalendas Septembris (Anno nono). Fol. 113.

CCCLXIV.

J361. augusztus 24. — Podvinnai Lászlófia Miklósnak a pápa

egri kanonoki javadalmat adományoz.

Nicolao Ladislai de Podwinna de canonicatu et prebenda

ecclesie Agriensis, vacante per obitum dicti Nicolai Arnoldi, fit

proviíum.^

IX. Kalendas Septembris (anno nono). Fol. 113.

CCCLXV.

1361. decemiber 31. — A pápa Jánost, a lengyel király alkancellár-

ját és apostoli követét pozeni kanonokká nevezi ki.

Johanni vicecancellario et ambaxiatori regis Polonie de

canonicatibus et prebendis ecclesiarum Poznaviensis, vacantibus

per obitum Nicolai archidiaconi Agriensis, nec non de canonicatu

et prebenda Wladislaviensis, vacantibus per obitum Jacobi . .

.

in Romána curia defunctorum, fit provisum.*

II. Kalendas Januarii (anno nono). Fol. 113.

1 ccxcvi. 3 ccxcviii.
2 CCXCVII., CCCXXXVII-VIII. * CCIC.
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V. ORBÁN PÁPA (1362—1370.) KÉRVÉNY-

KÖNYVEINEK MAGYAR VONATKOZÁSÚ

OKMÁNYTÁRA.





CCCLXVI.

J362. november 26. — Nagy Lajos király fölhatalmazást kér a

bosnya püspök részére, hogy Boszniában a katolikus hit sikeres

terjesztése érdekében káptalanában hat kanonoki stallumot olyanok-

kal tölthessen be, akik a nép nyelvét bírják.

Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, . . . quod cum diocesis

Bosnensis inter scismaticas et nationes sit hereticas constituta,

et episcopus affectet habere personas ydoneas et sufficientes ac

in ydiomate prefate nationis eruditas, que ipsis verbum divinum

sciant exponere, et una secum contra eosdem viriliter dimicare,

quatinus eidem Bosnensi episcopo indulgere dignemini, ut VI per-

sonis ad hoc ydoneis, quas idem episcopus duxerit eligendas, et

€orum singulis de canonicatibus et prebendis in vestra Bosnensi

ecclesia antedicta, auctoritate apostolica providere possit . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 34. fol. 38 v.

CCCLXVII.

1362. november 26. — Ugyan a bosnya káptalanban méltósággal

stb. egybekötött még egy javadalmat kér Spalatói Miklósfia Duxinius

pécsi és bosnya kanonok részére, aki Bosznia nyelvviszonyaival

különösen ismers.

Item . . . supplicat prefatus episcopus, quatinus dilecto suo

Duxinio Nicolai de Spaleto, Quinqueecclesiensis et Bosnensis

ecclesiarum canonico, in supradicte nacionis ydiomate plurimum

erudito, ut idem quatinus prefatas naciones eo animosius valeat

dimicare, quatinus sibi specialem gratiam facientes, dignitatem

personatumvel officium, cum cura vei sine cura, si in dicta Bos-

nensi ecclesia . . . vacaverit, conferendum eidem . . . dignemini

reservare . .

.

Fiat B.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione VI. Kalendas Decembris anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 34. fol. 38 v.



424

CCCLXVIII.

Rotulus confirmationum Alamanorum de tempore domini Inno-

centii.

1363. március 3. — Matéria Elek kinevezett pozsonyi kanonok e ki-

nevezésével kapcsolatos kérvényébe becsúszott hiba javítását kéri.

Mint pozsonyi kanonok Brigant Jánosnak utóda.

Item . . . cum supplicationem Alexii, Mathei de canonicatu

et prebenda ecclesie sancti Martini Posoniensis, Strigoniensis

diocesis, vacante per mortem Johannis Brigant, in qua per errorem

dicebatur, quod in curia decesserat, et revera ipse decesserat in

Vallentia prope curiam infra duas dietas ad eadem recedendo^

nuper duxeratis misericorditer assignandam. Supplicat . .

»

dictus Alexius, quatinus errorem huiusmodi corrigere . . . digne-

mini . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 36. fol. 93 v,

CCCLXIX.

1363. március 3. — Modrussy Albertfia György folyamodványa a
tolnai fesperességért, melyet traui püspökké történt fölszentelése

eltt Casocti Miklós bírt.

Item cum archidiaconatum Toinensem in ecclesia Quinque-

ecclesiensi conferendum Georgio Alberti de Modrussyo presbi-

tero, per consecrationem Nicolai^ per eandem Sanctitatem electí

ad ecclesiam Traguriensem^ . . . nuper duxerit reservandum, ip-

seque Georgius dubitet, ne dictus archidiaconatus tempore date

reservationis huiusmodi vacaret, supplicat, quatinus de ipsa

archidiaconatu . . . eidem Georgio dignemini misericorditer pro-

videre . .

.

Fiat B.

Dátum Avinione V. Nonas Mártii anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 36. fol. 109 v.

1 Nicolaus Casocti, primicerius ipsius ecclesiae, diac, post mortem
Bartholomaei episcopus Tragur., 1361. dec. 17. electus. — Innoc. VI. Av.
tom. 27. fol. 242.

2 Trau, Tragir, in Dalmácia, suffr. Spalat.
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CCCLXX.

1363. április 23. — Nagy Lajos király búcsút kér a Zudar Péter és

fivérei által épített esztergom-egyházmegyei, ónodi templomnak.

Supplicat . . . Ludovicus Rex Ungarie illustris, quatinus omni-

bus vére penitentibus et confessis, qui parrochialem ecclesiam per

nobiles viros Petrum Zudor militem et eius fratres in eorum posses-

sione dicta Olnod,^ Strigoniensis diocesis, ob reverentiam omnium

sanctorum de novo fundatam . . . devote visitaverint et manus

porrexerint adiutrices, duos annos et duas quadragenas de iniun-

ctis sibi penitenciis relaxare dignemini . .

.

Fiat de anno et quadragena. B.

Suppl. Urbani V. tom 36. fol. 90 v.

CCCLXX I.

J363. április 23. — Nagy Lajos király hasonló tartalmú kérvénye a

Veszprém-egyházmegyei szz Máriáról nevezett nezdai templom érde-

kében.

Item supplicat idem rex, quatinus omnibus vére penitentibus

et confessis parrochialem ecclesiam beaté Marié in villa dicta

Nezda,2 Wesprimiensis diocesis . . . devote visitantibus, consimi-

les gratias indulgere dignemini . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 36. fol. 90. v.

CCCLXX II.

1363. április 23. — Piacenzai János vál. váci püspök, királyi követ,

káplánját, Péterfia Máté veszprémi és pozsonyi kanonokot, a vesz-

prémi káptalanban még egy egyházi javadalomra ajánlja.

Item supplicat . . . Johannes electus Wachiensis, eiusdem

regis ambassiator, quatinus dilecto suo capellano, Mathie Petri,^

canonico prebendato ecclesie Wesprimiensis, dignitatem etc. . .

.

in ipsa ecclesia . . . donationi apostolice dignemini reservare.

1 Ónod, Borsod m., — v. ö. Csánki MTF. I. 164., 167.

2 Ne(s)zd(e), Somogy m., — v. ö, Csánki im. II. 631.

3 A pozsonyi káptalan éneklkanonokja, — v. ö. CCXCVIII.,
CCCLXXV-VI. - L. az 1373-5. pp. tizedjegyzéket, Mon. Vespr. II. 233. -
Mint cantor utóda Stephanus Ladislai, u. 0.
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Non obstante, quod canonicatum ecclesie sancti Petri de

Posaga, Quinqueecclesiensis diocesis, obtinet, quem paratus

est dimittere. ..

Fiat B. Suppl. U;bani V. tom. 36. fol 90 v.

CCCLXXIII.

1363. április 23 — Ugyan Mladenfia György zágrábi kíe[ikus

részére zágrábi kanonoki javadalmat kér.

Item supplicat, quatinus Georgio Mladeni,^ clerico Zagra-

biensis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende eccle-

sie Zagrabiensis dignemini misericorditer providere . .

.

Fiat B.

Et sine alia lectione, quod absentium examina committan-

tur ad partes. Fiat B.

Dátum Avinione IX. Kalendas Maii anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 36. fol. 90 v.

CCCLXXIV.

1363. május 24. — Erzsébet anyakirályné jolyamodványa káplánja,

Lászlófia Miklós egri és pozsegai kanonok érdekében magasabb

méltóságért vagy hivatalért az egri egyházmegyében.

Supplicat . . . Elizabeth, regina Ungarie, genitrix . . . Ludo-

vici Ungarie regis, quatinus sibi in personam dilecti capellani sui,

Nicolai Ladislai, specialem gratiam facientes, de dignitate etc. .

.

in ecclesia Agriensi . . . dignemini eidem Nicolao . . . providere.

Non obstante, quod in dicta ecclesia Agriensi et collegiata sancti

Petri de Posega, Quinqueecclesiensis diocesis, ecclesiis canonica-

tus et prebendas noscitur obtinere^ . .

.

Fiat, et dimittere (teneatur) omnia preter unum postquam

etc. B.

Et sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione Nono Kalendas Junii anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 37. fol. 55 v.

1 V. ö. CCCLXXXIII.
2 V. ö. CCXCVIII.
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CCCLXXV.

1363. május 24. — Ugyan búcsút kér a pozsega-megyei podvinji

Mária-templom részére.

Supplicat . . . Elizabeth regina Hungarie, genitrix . . . Ludo-

vici Hungarie regis, quatinus ecclesie beaté Marié in Podvinna,^

Quinqueecclesiensis diocesis, in confinibus scismaticorum hereti-

corum constructe et fundate, ut in eadem maior devotio populi

christiani augeatur . . . septem annos et septem quadragenas

indulgere . . . dignemini . .

.

Fiat de uno anno et quadragena. B.

Et sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione nono Kalendas Junii anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 37. fol. 56 v.

CCCLXXV I.

1363. május 26. — Erzsébet királyné jolyamodványa káplánja,

Lászlófia István pozsegai kanonok érdekében, a pozsegai énekl-

kanonoki stallumért.

Supplicat . . . Elizabeth regina Ungarie, quatinus sibi in

personam dilecti sui capellani Stephani Ladislai^ canonici preben-

dati sancti Petri de Posega, Quinqueecclesiensis diocesis, specia-

lem gratiam facientes, cantoriam ipsius ecclesie, que ibidem

dignitas, personatus seu officium reputatur, cuius fructus . .

.

XL florenorum auri in universim valorem annuum non excedunt,

cum vacabit ex eo, quia Mathias Laud ... in ecclesia Wespri-

miensi dignitatem . . . assecutus . . . eidem Stephano conferen-

dam . . . dignemini reservare . .

.

Fiat B.

Sine alia lectione, et quod eius examen propter viarum di-

scrimina remittatur ad partes. Fiat B.

Dátum Avinione VII. Kalendas Junii anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 37. fol. 158-9.

1 Podvinn(y)a, — ma Podvinj, Bród m. — Csánki im. II. 422.

2 CCCLXXII.
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CCCLXXVII.

1363. július 2. — Karaszin Péter herényi plébános kérvénye budai

kanonoki javadalomért. Rablók kezébe került, akik jobb kezének két

ujját levágták, így lelkészi teendk ellátására alkalmatlan lett.

Significat . . . Petrus Karaszin, presbiter rector ecclesie sancti

Johannis baptiste de Béren, ^ Wesprimiensis diocesis, quod cum
olim ipse cumaliopresbitero de villa Segusdiensi^ ad parrochiam

propriam predictam pergeret, accidit, quod quidam latrones eun-

dem obviantes, diabolo instigante multis verbis enormibus ipsum

vituperaverunt, et omnia bona sua abstulerunt, tandem gladio

evaginato, duobus digitis manus sue dextere privaverunt, et

multis plagis et verberibus eundem affligendo, semivivum dimit-

tentes, abierunt. Verum Sanctissime Páter, cum pro digitorum

suorum perditione dictam suam ecclesiam deserviendo divinum

officium celebrare non valet, supplicat . . . idem Petrus, quatinus

sibi gratiam facientes specialem, de canonicatu sub expectatione

prebende ecclesie sancti Petri de Veteribuda, dicte Vesprimiensis

diocesis, vacante vei vacaturo eidem dignemini misencorditer

providere . . . non obstante dic'a parrochialis ecclesia sancti

Johannis, quam presenti supplicatione signata, paratus est dimit-

tere . .

.

Fiat B.

Sine alia lectione. Fiat B,

Dátum Avinione VI. Nonas Julii anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 37. fol. 161.

CCCLXXVIII.

1363. július 6. — Skultéti Konrád nyitrai fesperes, királyi követ,

Istvánfia Mihály esztergomi diaconus, avignoni követségében társa

részére esztergomi kanonoki javadalmat kér.

Supplicat . . . Conradus^ archidiaconus Nitriensis in ecclesia

Strigoniensi, ambassiator regis Ungarie, quatinus sibi in personam

dilecti familiáris sui Michaelis Stephani, diaconi Strigoniensis

diocesis, qui secum in itinere multa incommoda sustinuit pariter

^ Berény, Somogy m. — v. ö. Csánki im. II. 592.

2 Segesd, Somogy m., !. u. 0. 581.

3 V. ö. LXI., CCLXJI., CCLXV., CCCLI.
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et labores, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Stri-

goniensis dignemini providere cum omnibus non obstantibus . .

.

Fiat B.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione II. Nonas Julii anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 37. fol. 168.

CCCLXXIX.

1363. július II. — A CCCLXXVIII. kérvény megismételve.

Supplicat . . . Conradus arciiidiaconus Nitriensis . . . quati-

nus sibi in personam consocii sui Miciiaelis Stephani, in ordine

diaconatus constituti,Strigoniensis diocesis, qui secum in itinere

multa incommoda sustinuit . . . quique in hiis, que pertinent ad

cultum divinum, est ydoneus et diucius in ipsa ecclesia Strigo-

niensi laudabiliter conversatus, de canonicatu sub expectatione

prebende ecclesie Strigoniensis dignemini providere . .

.

Fiat ad collationem archiepiscopi Strigoniensis de beneficio

cum cura vei sine cura etc. B.^

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione V. Idus Julii anno primo,

Suppl. Urbani V. tom. 37. fol. 168.

CCCLXXX.

1363. augusztus 31. — A pápa hozzájárul Balog nb. Simonjia

Tamás és Simon cambiumához, melynek alapján Tamás esztergom-

szenttamási prépost váci, Simon krasznai fó'esperes pedig erdélyi

kanonoki stallumot joglal el.

Sub titulo «Rotulus permutationum».

Item, cum Thomas Symonis, Transilvane, et Symon Symonis,

Wachiensis ecclesiarum canonicatus et prebendas, quas tunc

temporis obtinebant, per procuratores amborum, causa permuta-

tionis, in manibus domini Prioris prefati^ de mandato predicto^

apud sédem apostolicam recipientes, resignaverunt, dignetur . .

.

Thome de Wachiensi et Symoni predictis de Transilvane eccclesia-

1 A két kérvény elintézési záradéka nem megegyez.
2 Petri de Bauhaco, prioris de Togeto, — mint egy másik kérvényben

olvasliató.

^ T. i. domini Papé.
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rum canonicatibus et prebendis providere. Non obstante, quod

Thomas preposituram beati Thome martiris de Promontorio

Strigoniensi et Symon archidiaconatum de Crasna in Transilva-

nensi ecclesiis obtinent. . .
.^

Fiat ut petitur. B.

Sine lectione alia. Fiat B.

Dátum Avinione II. Kalendas Septembris anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 38. fol. 181 v.

CCCLXXXI.

1363. augusztus 31. — Jánosfia Miklós egri kanonok ungi fespe-

réssé történt kinevezésének megersítését kéri.

Sub titulo : «Rotulus confirmationum communi'jm».

Item collationem et provisionem auctoritate apostolica fa-

ctamNicolaoJohannisdearchidiaconatudeUngin ecclesiaAgriensi,

quem possidet pacifice et quiete, prout et fecit ultra annum ad

diaconatus ordinem non promotus secundum quod tenebatur,

dignemini premissis non obstantibus, cum sit paratus in proximis

temporibus promoveri, ex certa sciencia confirmare vei sibi de

eodem noviter providere. Non obstante, quod canonicatum et

prebendam in dicta ecclesia noscitur obtinere, et ipsum, quantum

indiget, dignemini habilitare^. .

.

Componat cum camera. B,

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione II. Kalendas Septembris anno primo.

Suppl. Urbani V. tom. 38. fol. 241.

CCCLXXXII.

1363. október 22. — Gergelyfia Miklós folyamodványa fölmentésért

in defectu natalium.

Significat . . . Nicolaus Gregorii, clericus Zagrabiensis dioce-

sis, quod olim páter suus se ad partes alienastranstulit, et ibidem

uxorem duxit legitimé, quam viventem relinquit, et ad partes

proprias remeavit ibique aliam uxorem desponsavit, dicens prí-

mám esse mortuam, de qua secunda uxore dictum Nicolaum pro-

1 LII., LXXXI-II., CCC, CDXL.
2 CCCLVI.



431

creavit. Quare diclus Nicolaus . . . supplicat, quatinus defectu

huiusmodi natalium non obstante, quem patilur de coniugato

genilus et illa alia secunda desponsata licet non canonice, et quod

tacitese fecit clericali caractere insigniri, valeat ad omnes ordines

promoveri et beneficia ecclesiastica obtinere . . . digncmini . .

.

dispensare . .

.

Ignorancia matris te reddit legitimum, tamen ubi sciret vei

propter scrupulum tuum Fiat B.

Sine alia ledione. Fiat B.

Dátum Avinione XI. Kalendas Novembris anno primo.

Suppl. Uibani V. tom. 38. fol. 214.

CCCLXXXIII.

1364. február 22. — Piacenzai János váci püspök Mladenfia Miklós

részére kanonoki staílumot kér a zágrábi káptalanban.

Supplicat . . . Johannes episcopus W^chiensis, smbassiator

regis Ungarie, quatinus sibi in personem dilecti sui Nicolai Mla-

dini,^ presbiteri Zagrabiensisdiocesis, specialem grati^mfacientes,

de canonicalu sub expedatione prebende ecclesie Zcgrabiensis

dignemini providere . . . Non obstante, quod magistralum eiusdem

Zagrabiensis ecdesie noscitur obtinere, qutm paratus est dimit-

tere . .

.

Fiat B. Suppl. Uibani V. tom. 39. fol. 236.

CCCLXXXIV.

1364. február 22. — Ugyan elterjeszti Istvánfia Imre veszprém-

egyházmegyei pap folyamodását. Nevezett járványos betegség idején

fogadalmat tett, hogy ha életben marad, a pálos-rendbe lép. E fogada-

lom alól szeretné magát fölmentetni.

Item supplicat, quod cum Emericus Stephani,^ presbiter

Wesprimiensis diocesis, tempore magne epidemie timore mortis

voverit et disposuerit in coide suo dumtaxat, quod si a morte

evaderet, ordinemfratrumssncli Pauliprimi heremiíe intraret, et

quianon sperat regulám posse obseivarenec in dicto ordine grate

i CCCLXXIII. 2 V. ö. CCXLI.
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Deofamulari, supplicat, quatinus ut dictus Emericus non tenea-

tur intrare, sed potius in seculo remanere ut est, .... dispensare

dignemini . .

.

Dispensetur tecum ut in laxiori religione possis intrare (sic) B.

Suppl. Urbani V. tom. 39. fol. 236.

CCCLXXXV.

1364. február 22. — Ugyan a tzvésznek áldozatul esett és újjá-

épül zágrábi székesegyháznak búcsút kér.

Item supplicat, quatinus omnibus fidelibus christianis eccle-

siam Zagrabiensem devote visitantibus et ad ipsius edificationem,

que igne fit consumpta, manus porrigentibus adiutrices . .

.

unum annum et quadraginta dies de iniunctis eis penitenciis indul-

genciam concedere dignemini^. .

.

Fiat de anno et XL in forma. B.

Suppl. Urbani V. tom. 39. fol. 236.

CCCLXXXVI.

1364. jebruár 22. — A váci püspök jolyamodványa jogfiatóságérty

hogy 20 esetben engedélyt adhasson szentjöldi zarándokúira.

Item supplicat, quatinus eidem Johanni episcopo Wachiensi

concedere dignemini, ut viginti personis, volentibus transire ad

sacrum Sepulcrum ultra maré, auctoritate apostolica valeat licen-

tiam impertiri . .

.

Fiat B.

Et quod transeant sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione IX. Kalendas Marcii anno secundo.

Suppl. Urbani V. tom. 39. fol. 236.

CCCLXXXV II.

J365. május 9. — Erzsébet anyakirályné egri kanonoki javadalmat

kér Héder nb. Miklósjia Dénes részére.

Supplicat . . . Elizabeth regina senior Hungarie, quatinus

sibi in personam dilecti familiáris sui Dionisii^ nati nobilis viri

1 V. ö. CDVIII.
2 V. ö. pl. Héderváry cs. okit. I. 77. 79. - 1379. febr. 17. : archidiaco-

nus Jaurin.
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Nicolai comitisdeHeydrich,^ ipsius curie reginalis magistri, gra-

tiam specialem facientes, eidem de beneficio ecclesiastico cum
cura vei sine cura, etiam si dignitas, personatus vei officium, et

maior post episcopalem in cathedrali, velcollegiatis ecclesiis prin-

cipális existat, civitatis et diocesis Agriensis, etiam si ad illám,

illum vei illud quis per electionem consueverit assumi, spectante ...

ad collationem . . . episcopi Agriensis, dignemini . . . providere.

Fiat ut petitur. (B.)

Suppl. Urbani V. tom. 41. fol. 45.

CCCLXXXVIII.

136^. május 9. — Ugyan kancellárjának, Héder nb. Miklósnak

unokaöccsét, Jánosfia Mátyást váci kanonokságra ajánlja kinevezésre.

Item, quatinus Mathie^filio Johannis, nepotis magistri Nicolai

cancellarii et secretarii ipsius regine, gratiam facientes specia-

lem, eidem de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

Vaciensis, ac dignitatis, personatus vei officii . . . dignemini . .

.

providere.

Fiat B. dum tamen habeat annos XVI. B.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione VII. Idus Maii anno tertio.

Suppl. Urbani V. tom. 41. fol. 45.

CCCLXXXIX.

1363. május II. — A király alkancellárja, Bálintjia Gál esztergomi

éneklkanonok részére az esztergomi káptalanban és egyházmegyében

egyéb méltósággal vagy hivatallal egybekötött egyházi javadalmat kér.

Supplicat . . . Ludowicus Ungarie rex, quatinus sibi in perso-

nam . . . sui vicecancellarii magistri Galli^ gratiam facientes spe-

cialem, eidem de beneficio ecclesiastico . . . etiam si dignitas,

1 Héder nb. Miklósfia Miklós, a királyné fajtónálló mestere, mosoni

fispán stb., — V. ö ih. pl. 66. 69.

2 Kakas Miklós flovászmester

János

Mátyás, — Karácsonyi, MN. II. 146.

3 V. ö. CLXXXV., CCLXIV., CCLXIX., CCCL.

Bossányi, Regesta Supplicationum II- 28
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personatus vei officium maior post episcopalem in cathedrali,^

vei collegiatis ecclesiis principális existat, civitatis et diocesis

Strigoniensis . . . dignemini . . . providere. Non obstante, quod in

dicta Strigoniensi cantoriam cum canonicatu et prebenda, et in

Quinqueecclesiensi ac Zagrabiensi ecclesiis canonicatus et preben-

das, et rectoratum in hospitali sancti Bartholomei Quinqueeccle-

siensi obtineat, quos cantoriam et rectoratum predictos . . .

paratus est dimittere.

Fiat ut petitur, et dimittat etiam unum ex prebendis. B.

Dátum Avinione V. Idus Maii anno tertio.

Suppl. Urbani V. tom. 41. fol. 109 v.

CCCXC.

^3^5' június 20. — Erzsébet anyakirályné folyamodványa

Vasvári Miklósfia Mihály, a királyn kincstárának és kápol-

nájának klerikusa érdekében, megersítésért abban az egri kanonoki

stallumban, melyrl Demeter szerémi püspök, volt egri prépost

lemondott.

Supplicat . . . E(lizabeth) senior Regina Ungarie, quatinus

in personam . . . Michaelis Martini de Castro Ferreo, canonici

ecclesie Agriensis prebendati, sue capelle clerici ac thesaurarie

registratoris, gratiam facientes specialem, collationem provisio-

nem auctoritate ordinaria factam de canonicatu et prebenda

eiusdem ecclesie Agriensis, cuius taxa summám XVllI marcharum

argenti non excedit, tunc vacante per liberam resignationem . .

.

Demetrii^ nunc episcopi Sirmiensis, olim ver prepositi dicte

ecclesie Agriensis et canonici prebendati . . . antequam ad dictum

episcopatum promoveretur . . . dignemini confirmare . .

.

Fiat B.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione XII. Kalendas Julii anno tertio.

Suppl. Urbani V. tom. 41. fol. 100 v.

^ A margón : post episcopalem in cathedrali ecclesia — cassatum in

originali B.

2 1364. nov. 29. : electus et confirm. Sirm. - Zichy cs. Okit. III. 274.

186. — Smitth, Archiep. Strig. 67 köv. li. — Pór, az észt. rég. és tört. társ.

11. évk. Észt. 1898. 9. — összetéveszti Jánoki Demeterrel.
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CCCXCI.

136^. szeptember 24.— Hermanfia Konrád, Naumburg-egyházmegyei

diaconus, a pécsi szent Bertalan ispotály rectorátusáért folyamodik.

Supplicat . . . Conradus Hermanni de Plawe,^ diaconus sco-

laris in iure canonico, quatinus sibi gratiam specialem facientes,

de rectoria hospitalis sancti Bartholomei Quinqueecclesiensi,

cum ipsam vacare contigerit per dimissionem Galli^ cantoris Stri-

goniensis, qui se ipsam obtulit dimissurus, postquam dignitatem

etc. . . . vigore gratie sibi facte . . . pacifice fuerit assecutus . .

.

dignemini . . . reservare . . . Quindecim marcharum argenti sum-

mám secundum communem extimationem annuatim non exce-

dunt (sic). Non obstante, quod canonicatum et prebendam eccle-

sie Quinqueecclesiensis, quorum redditus etc. (sic) octo marcha-

rum argenti valorem annuum non excedunt, noscitur obtinere,

quos paratus est dimittere . .

.

Fiat B.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione VIII. Kalendas Octobris anno tercio.

Suppl. Urbani V. tom. 41. foi. 221.

CCCXCII.

1365. november 22. — Gilétfy László veszprémi püspök prokurátora

által az apostoli széknél jogorvoslást keres a székesfehérvári kiváltsá-

gos káptalan azon túlkapása ellenében, hogy önkényesen egy egy-

házmegye nélküli szerzetesrendi püspököt ismert el püspökének, aki

minden püspöki ténykedést elvégez és az összes püspöki jogokat gya-

korolja, a veszprémi püspök joghatóságának és tekintélyének leg-

nagyobb sérelmére.

ExponitSanctitati Vestre procurator reverendi patris domini

Ladisl i, Wesprimiensis episcopi, quod ecclesia collegiata Albensis,

per prepositum solita gubernari, fit et est notorie sita infra limi-

tes diocesis Wesprimiensis, et quod prepositus, canonici et capi-

tulum eiusdem ecclesie sumentes occasionem, quod exempti

a potestate et iurisdictione ipsius domini Episcopi, quendam alie-

numvagum episcopum de ordine mendicantium ad se traxerunt,

et secum illum tenentes, ea, que pertinent ad dignitatem et ordi-

1 V. ö. CCLXII. 2 CCCLXXXIX.

28*
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nem Episcopalem, per illum de facto infra dictam diocesim exer-

ceri fecerunt et faciunt, videlicet, crisma oleum sanctum confi-

cere, ordinationes clericorum ad sacros ordines facere, consecra-

tiones altarium seu basilicarum,et multa alia inhonesta et nephanda

exercuerunt et exercent in diminutionem honoris dignitatis epi-

scopalis et preiudicium episcopi et ecclesie Wesprimiensis et sua

pretensa privilegia, si que habent, ad intellectum absurdum et

illicitum trahentes, nonnullas capellas et ecclesias, quas dicunt

ad se spectare, pretendunt exemptas, iura episcopalia dicto

dominó episcopo denegando, et ad synedos venire recusando

iniuste, et nonnullas decimas et iurisdictiones et iura alia ad

ipsum dominum episcopum pertinentes, indebite usurpando et

occupando et impediendo tam in preiudicium ipsorum episcopi

et ecclesie Wesprimiensis, quam in preiudicium aliarum eccle-

siarum eidem episcopo subditarum, que omnia cedunt in malum
exemplum et scandalum plurimorum, Quapropter supplicat idem

procurator, quatinus omnes causas, quas super premissis seu

eorum occasione eciam divisim movere intendit contra dictos

prepositum, canonicos et capitulum aut singulares personas dicte

ecclesie collegiate. eciam divisim committere dignemini alicui de

auditoribus sacri Vestri Palatii audiendas et decidendas, cum inci-

denciis emergentibus, de penis et connexis, et cum potestate dic-

tos adversarios et omnes, quorum interest, citandi, eciam extra

Románam Curiam et ad partes, tociens quociens opus érit. Non
obstante, quod huiusmodi cause non sünt ad Románam Curiam

devolute, maximé, cum propter potentiam et favorem adversa-

riorum idem exponens non speret posse in partibus consequi

iusticie complementum.

Committatur in partibus eciam ultra unam dietam. B.

Dátum Avinione X. Kalendas Decembris anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 42. fol. 1 0.

CCCXCllI.

1366. március 3. — Andrásfia László Csanádi kanonok, seges{vár)i

plébános kérvénye utólagos pápai fölmentésért, mivel plebániajavadal-

mát élvezte, bár a nagyobb egyházi rendeket nem vette föl.

Significat . . . Ladizlaus Andree, canonicus ecclesie Chana-

diensis, quod olim ipse exponens in minoribus constitutus, paro-

chialem ccclesiam de Seges, Transilvane diocesis, ad presenta-
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tionem regis Ungarie per ordinarium collatam extitit pacifice

assecutus, et eam per annum et amplius, non per maliciam,

sed tamquam simplex et iuris ignarus tenuit, ad sacerdotium non

promotus, fructus percipiendo ex ea, et deinde se fecit in subdia-

conum et diaconum ordinari. Quare supplicat . . . dictus Ladiz-

laus, quatinus collationem sibi factam de dicta parrochiali eccle-

sia premissis . . . non obstantibus confirmare vei . . . de novo pro-

videre et eum si indiget habilitare. Non obstante, quod canonica-

tum et prebendam dicte ecclesie Chanadiensis obtineat . .

.

Fiat B. — Exhibe te abbati Montis Maioris.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione V. Nonas Marcii anno quarto.

Suppl Urbani V. tom. 42. fol. 101 v.

CCCXCIV.

1366. március 12. — Brassói Miklósnak tinnini püspökké leend

fölszentelése folytán megüresed brassói plébániajavadalomra a

király Miklós vidombáki plébánost ajánlja.

Supplicat , . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus sibi in perso-

nam . . . Nicolai de Corona, plebani ecclesie in Wydenbach,^

Strigoniensis diocesis, de plébánia ecclesie in Brascho dicte dioce-

sis, cum vacabit per munus consecrationis impendendum dominó

Nicolao de Brascho, electo et confirmato ad ecclesiam Tynien-

sem^. . . vei alias quovis modo vacet, dignemini . . . providere.

Non obstante, quod plébániám predictam in Wydenbach

obtineat, quam . . . paratus est dimittere . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 42. fol. 107.

cccxcv.

1366. március 12. — A vidombáki plébániajavadalmat a király a

CCCXCIV. kérvény alapján Brassói Péterfia Miklós részére kéri.

Item supplicat prefatus rex, quatinus sibi in personam . .

.

Nicolai Petri de Brascho, clerici Strigoniensis diocesis, de plébánia

1 Vidombák, Brassó m., a brassói plébániával együtt az esztergomi

egyházmegyéhez tartozott.

2 Tinnini püspökök : Miklós — 1344. — Laczkfy Dénes — \348.márc.24.—

A zágrábi püspökségbe helyeztetett át. - Cle. VI. Obi. t. 22. fol. 56. - Suppl.

I.p. I. pag. 315. - Balázs - 1357-ig. - Anjoukori okmt. VI. 136. 87., 536.
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in Wydenbach, cum vacabit per assecutionem pacificam posses-

sionis plebanie predicte in Bracho, Nicolao de Corona supradicto

coilate . . . dignemini . . . providere.

Fiat B.

Et sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione IV. Idus Marcii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 42. fol. 107.

CCCXCVI.

1366. április 7. — Brassói Miklós tinnini püspök Jölszentelésé-

vel megüresedett egy székesfehérvári kanonoki javadalom. A király

ezt Gergelyfia Imre pozsegai kanonok részére kéri.

Beatissime Páter, supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie,

quatinus sibi in personam . . . Emerici nati quondam Gregorii

de Wyczna,^ de canonicatu et prebenda ac simplici officio

magistratus nuncupati ecclesie Albensis, Vesprimiensis diocesis,

quorum fructus etc. . . . CL florenorum auri summám non excedunt,

cum vacabunt per munus consecrationis impendendum Nicolao

electo et confirmato ad ecclesiam Tyniensem . . . dignemini . .

.

providere. Non obstante, quod canonicatum et prebendam ecclesie

de Posega, Quinqueecclesiensis diocesis obtinet, quorum fructus

etc. . . . XL florenorum auri valorem annuum non excedunt.

Fiat B.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione VII. Idus Április anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 42. fol. 129.

CCCXCVII.

J366. június 12. — Frankói István nyitrai püspök, királyi követ,

a theológia mestere azért folyamodik, hogy a pápa rendelje el Vere-

337. — Scherffcmbergi János, gyri szent Adalberti prépost : 1357. ápr. 28., a

gurki egyhm. élére helyeztetett át : 1364. márc. 12. — Inn. VI. Av. t. 17.

fol. 221. -Theiner 11.60. 110. - Suppl. VI., XCVI. e kötetben. —Brassói
Miklós, brassói plébános, budai, fehérv. kanonok : CCCXCVI., CDXXXV. -
1364-tl, megersítve : 1365. szept. 5. - Urb. V. Av. t. 10. fol. 120. - 1373.

Csanádi püspök. — Pál szebeni prépost : 1373. máj. 16. — Gre. XI. Av. t.

18. fol. 60.

1 V. ö. Mon. Vespr. I. 229 : Emericus natus quondam Georgii de Vrezna.
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bélyi Péter szent Ágoston-rendi szerzetesnek, a rend párisi ledorának,

a szent tudományok mesterévé leend fölavatását.

Supplicat . . . fr. Stephanusepiscopus Nitriensis, ambassiator

domini regis Ungarie, quatinus nedm sibi, sed tóti regno Ungarie,

omni alio magistro in Theologie facultate carenti preter suppli-

cantem,^ licet indignum, cum tamen tam pro eruditione conver-

sorum, quam pro conversione infidelium, plurimum indigere

noscatur, gratiam specialem facientes . . . Episcopo Forojuliensi

confessori Vestre Sanctitatis, vei alteri . . . committere, ut fra-

tremPetrum de Verebelj^Strigoniensis diocesis, provincie Ungarie

ordinis heremitarum sancti Augustini, lectorem Parisiensem,

dominorumque Regis et Regine Ungarie capellanum, virumutique

vita et conversatione laudabilem, et scientia ad gradum magi-

sterii competenter aptum, si suo et assistente sibi aliorum magi-

strorum ad hoc sufficientium iudicioydoneum esse repererit, in

theologie facultate, hic in Avinione, ad gradum magistri licen-

tiare, docendi, legendi, decernendi, infra dictum ordinem et

ubique, auctoritate apostolica eidem conferendo facultatem,

omnes etiam gratias, exemptiones, libertates et privilegia, quibus

magistri Parisienses dicti ordinis gaudent et utuntur, ac si et ipse

dictus fráter Petrus in Parisiensi studio dictum magisterium re-

cepisset, ad utendum et gaudendum eidem quod concedere valeat

clementi pietate dignemini, non obstantibus quibuscunque . .

.

contrariis, ac mandare dominó vicecancellario, ut absque alio

dicte Sanctitatis mandato, litteras apostolicas super huiusmodi

gratia vestra expediat, cum ceteris non obstantibus . .

.

Fiat ut petitur. Fiat B.

Item quod transeat sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione pridie Idus Junii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 195.

CCCXCVIII.

J366. június 13. — Frankói István nyitrai püspök unokaöccse,

Albai Mihályfia Miklós nyitrai kanonok részére esztergomi kanonoki

javadalmat kér.

Supplicat . . . Stephanus episcopus Nitriensis . . . Ludovici

Ungarie regis ambassiator, quatinus sibi gratiam facientes specia-

1 V. ö. XXXII. 2 u, 0. : fr. Nicolaus.
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lem in personam dilecti nepotis sui, Nicolai Michaelis de Alba,^

Vesprimiensis diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie Wesprimiensis dignemini . . . providere . . . Non obstante,

quod canonicatum et prebendam ecclesie Nitriensis obtineat . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 199.

CCCIC.

1366. június 13. — Ugyan szolgálattev káplánja, Benedekfia

Brikciusz nyitrai és pozsonyi kanonok érdekében folyamodik, akit

egy gyri kanonoki javadalomra ajánl kinevezésre.

Item, quatinus sibi in personam dilecti sui servitoris specia-

lissimi, Briccii Benedicti, gratiam facientes specialem, eidem de

canonicatu sub expectatione prebende ac dignitatis etc. . . ecclesie

Jauriensis dignemini ut supra providere. Non obstante, quod

canonicatum et prebendam ecclesie Nitriensis obtinet, et quod

super canonicatum et prebendam ecclesie Posoniensis, Strigonien-

sis diocesis, litiget, quorum ius, quod in eis habét . . . paratus est

dimittere.

Fiat ad collationem. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 199,

1 V. ö. Suppl. I. p. II. 241. 503. : «Item Francisco Michaelis de Álba,,

nepoti dicti episcopi . . .» ez t. i. Miklós zágrábi püspök, késbb kalocsai,

majd esztergomi érsek. — Ez a kérvényünk tehát kétségtelenné teszi Miklós

érsek és István nyitrai püspök, majd kalocsai érsek vérrokonságát. — Wertner

Mór sok fáradságot fordított e két fpap családi hovatartozandóságának meg-
állapítására, végeredményben azonban csak kevéssel vihette elbbre a

kérdést, mert csak kevés biztos adatot tudott összegyjteni. — V. ö. Turul

1910. 33. I. és 1912. 1 15. 1. — Fenti vérrokonság szintén ismeretien volt eddig,^

határozott következtetést sajnos még sem lehet belle levonni. Azonban

bizonyosan téves Wertnernek az a megállapítása, hogy fenti és 1352. július

2-án keltezett suppl. -ban : de Álba = Fehérvári (Miháiyfia Ferenc és Mik-

lós, Miklós érsek és István püspök két unokaöccse), i. ért. 116. 1. — Álba

Bihar megyének egy községe volt, az Ákos nemz. Érne ágának birtoka,

1298-ban Ernefia István Anych nev leányával pedig ennek férje, Barsa

Beké, tehát a Barsa nemz. Kopasz nádor ágának kezére került. Ha a fent

említett kérvényt elolvassuk, lehetetlen kételkednünk, hogy errl a bihari

Albáról és nem Székesfehérvárról van szó : a király is Aibai Miháiyfia Ferenc

részére egri kanonoki javadalmat kér. — Tehát egy új szempont állna elt-

tünk : az Ákos és Barsa nemzetséggel való vérrokonság. — Kétségtelen azon-

ban az is, hogy a Zólyomi család már 1360. óta a bihari Albáról Albensi-nek

nevezi magát. — Azt hiszem, a további kutatásnak ebben az irányban kell
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CD.

1366. június 13. — Ugyan Jánosfia Miklós észtergom-szenttamási

kanonok részére még egy esztergomi székeskáptalani kanonoki java-

dalmat is kér.

Item, quatinus sibi in personam . . . Nicolai Johannis^ simi-

lem gratiam facientes, eidem de dignitate etc. . . . ecclesie Strigo-

niensis dignemini ut supra providere. Non obstante, quod canoni-

catum et prebendam ecclesie beati Thome martiris de Promon-

torio prope murosStrigonii obtinet, quos . . . paratus est dimittere.

Fiat ad collationem. B.

Et sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione Idus Junii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 199.

CDI.

1366. június 14. — Pozsegavári Istvánfia Miklós pécsegyházmegyei

klerikus kérvénye egéregyházmegyei egyházi javadalomért.

Supplicat . . . Nicolaus Stephani de Posegavar, clericus in

artibus peritus, Quinqueecclesiensis diocesis, nullum beneficium

ecclesiasticum assecutus, quatinus sibi specialem gratiam facien-

tes, de beneficio ecclesiastico . . . spectante ad collationem . .

.

episcopi ecclesie Agriensis . . . eidem Nicolao dignemini miseri-

corditer providere ...

Fiat B.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione XVIII. Kalendas Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 199.

CDII.

1366. június 14. — Györgynek, a görög császár apostoli követének,

káplánja, Mártonfia Péter kalocsa-egyházmegyei klerikus érdekében

haladnia és valószínleg sikerülni fog a két fpapnak nemzetségét meg-

határozni. — Egyelre azt tartom jogosultnak, ha — Wertner megállapí-

tása után — István püspököt Frankoi-nak nevezzük, de ugyanúgy nevezzük —
Wertner megállapítása ellenére — Mí7c/(5s erse/cd /s.— Albai Miklósra vonat-

kozólag V. ö. Mon. Vespr. II. 202. 236., és pag 229.

1 Nicolaus comitis Johannis, - 1358. dec. 30. - CLXXXIV.
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benyújtott kérvénye. A kalocsai érsek adományozási körzetébe es
egyházi javadalmat kér részére.

Supplicat . . . Georgius ambassiator Imperatoris Constanti-

nopolitani, miles, quatinus sibi in personam dilecti clerici sui

specialissimi, Pauli Martini de Heztien^ (sic), Colocensis dioce-

sis, specialem gratiam facientes, de beneficio ecclesiastico . .

.

spectante ad collationem . . . archiepiscopi Colocensis, eidem

Paulo dignemini misericorditer providere. Cum acceptatione . .

.

Fiat B.

Sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione XVIII. Kalendas Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 199.

CDIII.

1366. június ig. — Nagy Lajos király csonkán jegyzett kérvénye.

Supplicat . . . Ludovicus Ungarie rex, quod licet olim f. r.

dominus Innocentius PP. VI. Corbuniensis ecclesie, provincie

Spalatensis, in Croacie partibus regni sui consistenti, cumque

€tc. (sic). Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208.

CD IV.

1366. június ig. — A király elterjesztése utólagos pápai jóváhagyás

iránt a zágrábi püspök és káptalan azon intézkedéséhez, hogy a cse-

kély javadalmazásü dubicai fesperesség mellé egy zágrábi székes-

káptalani kanonoki javadalom csatoltassék.

Item Páter Sancte, cum . . . episcopus Zagrabiensis ac pre-

positus et capitulum ecclesie Zagrabiensis, canonicatum et pre-

bendam ipsius ecclesie, vacantes^ per munus consecrationis olim

impensum dominó episcopo Vesprimiensi, qui eos tunc temporis

obtinebat, archidiaconatui Dubicensi, in dicta ecclesia, propter

suorum tenuitatem reddituum, annectendos incorporandosque

duxerint ac etiam uniendos, dignetur . . . annexionem, incorpo-

rationem ac eciam unionem huiusmodi . . . confirmare . .

.

Fiat precendente informatione. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208.

1 Hethen? = Hetenolcz, Szerem m.? 2 CXXX.



443

CDV.

1366. június ig. — Nagy Lajos király Ivánjia Dénes zágrábi kano-

nok részére a zágrábi egyházmegyében még egy javadalmat kér.

Item . . , quatinus... Dionisio Iwani de Gersentha, pres-

bitero Zagrabiensis diocesis de dignitate etc. ... in ecclesia Za-

grabiensi dignemini providere. Non obstante, quod in eadem
ecclesia canonicatum et prebendam ob+ineat.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208.

CDVI.

2366. június ig. — A király Györgyfia Márton részére azt a pécsi

kanonoki javadalmat kéri, melyet jogtalanul Siklósi Pál tart le-

joglalva.

Item, quatinus sibi in personam . . . Martini Georgii, pres-

biteri Quinqueecclesiensis diocesis, de canonicatu et prebenda

ecclesie Quinqueecclesiensis, qui per obitum quondam Ganselmi

Rudensis, extra Románam curiam defuncti, de iure vacant ad

presens, et tanto tempore vacaverunt, quod eorum collatio est

ad sédem apostolicam legitimé devoluta, quamvis per Paulum de

Soclos detineantur indebite occupati, dignemini providere . .

.

Non obstante, quod quondam (sic) altare sancte Marié in ecclesia

sancti Petri de Posega, dicte diocesis, obtinet, quod paratus est

dimittere . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208.

CDVII.

1366. június ig. — A király többek számára a szokott gyóntatói

kegyelmet kéri.

Item supplicat . . . Ludovicus Ungarie rex, quatinus sibi in

personam dilectorum suorum infrascriptorum gratiam faciendo

specialem, dignemini eisdem concedere absolutiones generales

in mortis articulo ut in forma. Persone ver predicte per ordinem

subsecuntur : . . .P.^ episcopus Boznensis, Symon comes de Me-
gies,2 nobilis vir Paulus vicecomes Trinchinensis et eius uxor,

1 Petrus, V. ö. CCLVIII.
2 Megyesi (Mórichidi) Simon, — I. Karácsonyi MN. II. 41., 89.
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nobilis vir LadislausTuteus^ miles et eius uxor, Ladizlaus^ prepo-

situs Colocensis ipsius regis phisicus, Michael de Sru de Elephant

miles et eius uxor, magister Jacobus armiger et prothonotarius

comitis Palatini dicti regis, et magister Stephanus filius Thernek

(Chernek?) armiger et prothonotarius Judicis curie dicti regis,

ut confessor etc. . .

.

Fiat informatione precedente. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208.

CDVIII.

1366. június ig. — Kanizsai István zágrábi püspök búcsút kér a

gyregyházmegyei szarvk-váraljai templomnak és a zágrábi székes-

egyháznak.

Item . . . episcopus Zagrabiensis,^ quatinus visitantibus ex

devotionis causa ecclesiam beaté Anne, matris Virginis gloriose,

de sub castro Sorwkw,* Jauriensis diocesis, multis preciosis reli-

quiis insignitam . . . anni et quadraginta dierum indulgeri per

vestrum B. solitum . . . omnibus et singulis Zagrabiensem eccle-

siam^ . . . visitaverint, annuatim VII. annos cum totidem quadra-

genis deiniunctiseispenitenciisdignemini misericorditer relaxare.

Fiat in festivitatibus consuetis de centum diebus. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208.

CDIX.

1366. június ig. — Coppenbachi Vilmos pécsi püspök folyamod-

ványa búcsúért a szent István király által alapított pécsi székesegy-

ház számára.

Item significat . , . G. episcopus Quinqueecclesiensis, quod

Quinqueecclesiensis ecclesia, cuius sancte et inclite reverencie

1 Suppl. I. p. II. 53. 100.

- V. ö. CCLXXXVIII-LXXXIX. - 1361-ig Piacenzai János, akkor,

febr. 4-én Albert (László? elv. 225. 1.) váci lector neveztetett ki kalocsai

préposttá.

3 Kanizsai István, - v. ö. XVIII., LXXII., XCIV.
* Szarvk, Sopron m. A várat Károly Róbert uralkodása idején Laczkfy

István erdélyi vajda építette, — 1364-tl a Kanizsaiaké volt, bár 1376-ban

a király kezén találjuk. V. ö. Nagy, Sopron m. tört. I. 159. 129 : dátum

in monte Saar in ereccione növi castri. — 1340—41, Laczkfy István Vas és

Sopron vm. fispánja. ^ CCCLXXXV.
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beatus Stephanus confessor Ungarie rex fundator, constructor et

dotator existit, per regem eundem sint magnifica provisione

temporalium predita (sic), sit ad supplicem eius, dum in humanis

agebat, instantiam, vei ipsius intuitu per pie memorie predeces-

sores vestros Romanos Pontifices amplis privilegior im titulis

inter alias ecclesias regni Ungarie fit insignita (sic), decoiata,

sed quoniam super privilegiis huiusmodi apostolica munimenta

per tartaros, barbaros et alios Christiane fidei emulos dictum

regnumpostmodumviolenteringressos, sacrilega ethostili servicia

fuerint incendio concremata, et de ipsis propter antiquitatem

fáma tantummodo superextat, supplicatur . . . pro parte ipsius

episcopi . . . qutinus ne cleri et populi erga predictam ecclesiam

Quinqueecclesiensem devocio, quamvis adhuc ferventer vigeat,

tractu forsan temporis refrigescat, si nullis apostolice liberalitatis

adminisculis notabilibus (sic), dignemini de innate vobis benigni-

tatis instinctu, universis et singulis Christifidelibus ex causa

devotionis etiam visitantibus antedictam, VII annos et VII

quadragenas de injunctis eis penitenciis relaxare . . . et quod

huiusmodi gratia sit perpetuo duratura.

Fiat ut in precedenti B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208.

CDX.

1366. június ig. — Kont Miklós nádor és neje Klára, hordozható

oltár használatára kérnek fölhatalmazást.

Item supplicat . . . N.^ Comes Palatínus regis et totius regni

Ungarie, quatinus el et Clare uxori sue concedere dignemini, ut

liceat eis habere altare portatile, super quo possint etiam ante

diem missas facere celebrara et in locis interdictis, nisi causam dede-

rint interdicto . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208 v.

CDXI.

1366. június ig. — Fentiek kérvénye, hogy Klára asszony a nagy-

szombati apácazárdát, melyben anyja mint szerzetesn él, ill kísé-

rettel látogathassa.

Item supplicat, quatinus concedere dignemini uxori sue

prefate, quod monasterium religiosarum mulierum et specialiter

1 Nicolaus Kont.
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monasterii sanctimonialium de Ternavia, ubi mater ipsius est

religionis ingressu perpetuo coUocata, una cum sex mulieribus

honestis possit intrarc . .

.

Fiat dum tamen habuerit quinquaginta annos, in forma. B.

Item quod transeant sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione XIII. Kalendas Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 208 v.

CDXII.

1366. június 23. — Erzsébet anyakirályné kérvénye búcsúért azon

kápolna részére, melyet a királyi pár a b. Szz tiszteletére a királyi

palotában építeni szándékozik.

Suppiicat . . . Elizabeth senior regina Ungarie, quatinus omni-

bus et singulis ex causa devotionis capellam, quam . . . Ludovi-

cus Ungarie rex . . . et regina ad honorem et sub vocabulo beaté

Virginis duxerint in proprio palacio construendam, et ipsorum

regis et regine vei alterius eorundem presentia ac eorum absentia

visitantibus seu divina audientibus in eadem illas indulgentias

ultra consuetum numerum concedere dignemini, que Virginis

honori et dictorum constructorum statui vobis congrue

videbuntur.

Fiat in forma de anno et XL. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216.

CDXIII.

1366. június 23. — A királyi pár jolyamodványa Jánosfia Miklós

váradi föesperes, egri kanonok érdekében a váradi rkanonoki stal-

lumért.

Item . . . cum de canonicatu et prebenda ac custodia^ ecclesie

Waradiensis, vacantibus apud apostolicam sédem ex eo, quod

quidam Gregorius, qui eos tunc obtinebat, per eandem Sanctita-

tem ad ecclesiam Chanadiensem fit promotus et in episcopum

Chanadiensem prefectus, fit auctoritate apostolica provisum

Nicolao Arnoldi, ipseque Nicolaus possessione dictorum canonica-

tus, prebende ac custodie non obtenta vei assecuta, diem suum
clausit extremum. Supplicant igitur . . . Ludovicus rex et Eliza-

1 V. ö. CCXXXIII. 2. jegyzet.
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beth regina Hungarie, quatinus . . . Nicolao Johannis Alexandri

canonico prebendato in ecclesia Agriensi de dictis canonicatu^

prebenda ac custodia Waradiensis predicte, que custodia dignitas

existit, . . . dignemini providere. Non obstante, quod ipse canoni-

catum et prebendam Agriensis ecclesie obtineat, et archidiacona-

tum ecclesie Waradiensis, quos paratus est dimittere . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216.

CDXIV.

1366. június 23. — Ugyank Miklósfia Jakab esztergomegyház-

megyei klerikust egy pozsonyi kanonoki stallumra ajánlják kine-

vezésre.

Item, quatinus sibi in personam . . . Jacobi Nicolai, clericí

Strigoniensis diocesis, specialem gratiam facientes, de canonicatu

sub expectatione prebende ecclesie Posoniensis dignemini . .

.

providere.

Fiat ad collationem etc. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216.

CDXV.

1366. június 23. — Hasonló tartalmú kérvényük Pozsegai Péterfia

János érdekében zágrábi kanonoki javadalomért.

Item, quatinus sibi in personam . . . Johannis Petri de Posega^

presbiteri, gratiam facientes specialem, de canonicatu sub expecta-

tione prebende ecclesie Zagrabiensis dignemini ut supra providere.

Non obstante, quod quandam capellaniam prebendariam nun-

cupatam ipsius ecclesie obtinet, quam . . . paratus est dimittere.

Fiat B.

Item quod transeant sine alia lectione. Fiat B.

Dátum Avinione IX. Kalendas Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216.

CDXVI.

1366. június 23. — Erzsébet királyné folyamodványa búcsúért azon

hivek részére, akik az jelenlétében misét hallgatnak.

Supplicat . . . Elizabeth consors domini Regis Ungarie, . .

.

quatinus omnibus fidelibus presentibus ubi et quando diebus fe-
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stivis et sollempnibus coram ea divina celebrari contigerit, illas

indulgentias dignemini liberaliter impertire, de quibus dicte

videbitur Sanctitati.

Fiat in forma consueta dari Regibus et Reginis. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216 v.

CDXVII.

1366. június 23. — Ugyan káplánja, Pálfia István nyitrai kanonok

részére még egy esztergomi kanonoki javadalmat kér.

Item, quatinus sibi in personam . . . capellani sui Stephani

Pauli, canonici Nitriensis, gratiam specialem facientes, de canoni-

catu sub expectatione prebende ecclesie Strigoniensis dignemini

providere. Non obstante, quod canonicatum et prebendam Ni-

triensem obtineat.

Fiat ad collationem. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216 v.

CDXVIII.

1366. június 23. — Hermán nb. Laczkfi Imre nádor fiát, Pétert, egy

pécsi kanonoki javadalomra ajánlja kinevezésre.

Item, quatinus sibi in personam predilecti sui Petri Emerici

de Lac,^ subdiaconi Quinqueecclesiensis diocesis, gratiam specia-

lem facientes, eidem de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie Quinqueecclesiensis dignemini ut supra providere. Non
obstante, quod canonicatum et prebendam ecclesie sancti Johan-

nis Castri Quinqueecclesiensis obtineat, quos . . . paratus est dimit-

tere.

Fiat ad collationem. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216 v.

CDXIX.

1366. június 23. — Ugyan Istvánfia János gyri klerikus részére

vasvári kanonoki javadalmat kér.

Item, quatinus sibi in personam dilectissimi sui Johannis

Stephani, 2 clerici Jauriensis diocesis, similem gratiam facientes,

1 CCIII.

2 Valószinleg Héder nb., v. ö. Karácsonyi, M. N. II. 158.
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de canonicatu sub expectatione prebende Castri Ferrei Jauriensis

diocesis, dignemini ut supra providere.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216 v.

CDXX.

1366. június 23. — Többek számára a szokott gyóntatói kegyel-

met kéri.

Item personis infra nominatis, videlicet Johanni Anthonii

presbitero ipsius regine capellano, Gallo filio Benedicti de Monu-
kad (sic), Johanni fiüo Nicolai de Hari<ath, Andree filio Petri de

Frankow, Nicolao filio Mikocha de Vezeken, Briccio Michaelis de

sancto Johanne, Strigoniensis, Quinqueecclesiensis et Jauriensis

diocesum, eiusdem regine armigeris, ut confessor etc. . .

.

Fiat precedente informatione de bona conversatione. B.

Sine lectione. Fiat B.

Dátum Avinione IX. Kalendas Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 216 v.

CDXXI.

1366. június 2g. — György, a görög császár apostoli követe, Jakabfia

Domonkos, a magyar királyi pár udvari káplánja, váradi kano-

nok részére még egy pécsi kanonoki javadalmat kér.

Supplicat . . . Georgius^ cancellarius et ambaxiator Imperato-

ris Grecorum ac miles Constantinopolitanus dilecto suo Dominico

Jacobi, capellano commensali regis et regine Ungarie, de canoni-

catu ecclesie Quinqueecclesiensis dignemini misericorditer provi-

dere, prebendam et dignitatem etc . . . dignemini reservare. Non
obstante, quodauctoritate litterarum eiusdem Sanctitatis canoni-

catum ecclesie Varadiensis et quandam capellam sancti Andree

in eadem ecclesia obtinet et prebendam acceptaverit et per

executorem sibi fecerit provideri, cuius prebende nondum
possessionem corporalem est assecutus, quam capellaniam

paratus est dimittere . . .

Fiat ad collationem. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 224.

i V. ö. CDII.

Bossányi, Regesta Snpplicationum 11. 29
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CDXXII.

1366. június 2g. — Sebestyén váradi polgár és neje részére a szokott

gyóntatói kegyelem.

Item supplicat, quatinus . . . Sebastiano Chompo, civi Wara-
diensi, et uxori sue, sexagenariis, omnium peccatorum suorum

semel tantum in mortis articulo plenam remissionem . . . concedere

dignemini . .

.

Precedat informatio et Fiat. B.

Suppl. Uibani V. tom. 43. fol. 224.

CDXXIII.

1366. június 2g. — Ugyanannak folyamodványa Pálfia László

váradi pap érdekében váradi kanonoki javadalomért.'

Item, quatinus . . . Ladislao Pauli, presbitero Waradiensis

diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Wara-

diensis dignemini . . . providere. Non obstante, quod in dicta

Waradiensi ecclesia quoddam altare sancte Katherine obtinet,

cui paratus est renunciare . . .

Fiat ad collationem. B.

Sine lectione. Fiat. B.

Dátum Avinione III. Kalendas Julii anno quarto.

Suppl. Uibani V. tom. 43. fol. 224.

CDXXIV.

1366. július 6. — Tamás kalocsai érsek folyamodványa jog-

védkért.

Supplicat , . . Thomas^ archiepiscopus Colocensis, quatinus

cidem concedere dignemini pro eo et ecclesia sua conservatoriam

in forma.

Fiat ad quinquennium. B.

Et sine lectione. Fiat. B.

Dátum Avinione pridie nonas Julii anno quarto.

Suppl. Uibcíni V. tom. 43. fel. 225 v.

1 Thomas Pancratii de Telegd de genere Csanád, — kinevezésének

kelte : 1358. aug. 25. - V. ö. CCXXXIII. 2. j.
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CDXXV.

1366. július 6. — Szigeti István nyitraí püspök magas korára

hivatkozva a szokott gyóntatói kegyelmet kéri.

Supplicat . . . Stephanus^ episcopus Nitriensis, quatinus

saluti aniine sue pie compacientes, quia ratione senectutis diem

ultimumproximo sperat sibi venturum, et ratione tante distantie

non facile pateat ad consulendam sédem Vestre Sanctitatis recur-

sus, ut confessor suus indulgentias plene remissionis in articulo

mortis semel possit impertiri . . . concedere dignemini.

Fiat B. Suppl Urbani V. tom. 43. fol. 232.

CDXXV I.

1366. július 6. — Demeter váradi püspök hasonló tartalmú kérvénye.

Pro simili gratia . . , supplicat D.^ episcopus Waradiensis

continua podagre et ciragre (sic) laboráns.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 232.

CDXXVII.

1366. július 6. — A nyitrai püspök folyamodványa gyóntatója-.

Capi János szerzetes érdekében a szokott gyóntatói kegyelemért.

Item supplicat episcopus Nitriensis, qui supra, quatinus fratri

Johanni Capi, confessori suo, iam septuagenario, indulgentiam

plene remissionis . . . concedere dignemini.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 232.

CDXXVIII.

1366. július 6. — A nyitrai püspök Zomlini Mihály váradi klerikus

részére a pozsonyi prépost adományozási körzetébe es egyházi

javadalmat kér.

Item supplicat idem episcopus, quatinus sibi in personem . . .

Michaelis Ramaz de Zolin, ^ clerici Waradiensis diocesis, gratiam

1 XXXII., XXXIX-XL., CXXVIII., CCCXCVIII-IX.
2 Futaki Demeter, LXXIV-LXXIX.- V. ö. Bunyitay, A vár. egyhm.

tört. I. 193 1. — A Chartularium megjegyzése : «. . . coniiteri et sacramentis

corporis et sanguinis domini ac extrémé unctionis muniri noluerit>; — e

supplicatio tanúsága szerint tehát kevésbbé jóindulatú tévedés.

3 Zomlin, Biharmegyei község, — a Zomliniak családfáját I Bunyitay

29*
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facientes specialem, de canonicatu sub expectatione prebende

ecclesie Posoniensis, Strigoniensis diocesis, spectante ... ad colla-

tionem prepositi Posoniensis, dignemini . . . providere . .

.

Fiat B.

Et transeat sine lectione. Fiat. B.

Dátum Avinione pridie nonas Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 232.

CDXXIX.

1366. július 6. — A nyitrai püspök folyamodványa káplánja,

öyörgyfia Péter fehérvári kanonok érdekében egyházi javadalomért

az esztergomi egyházmegyében.

Supplicat . . . Stephanus episcopus Nitriensis, quatinus sibi

in personas dilectorum capellanorum suorum huc secum laboran-

tium infrascriptorum gratiam facientes specialem, prout inferius

continetur. Et primo . . . Petro Georgii presbitero Wesprimiensis

diocesis, de beneficio ecclesiastico . . . spectante ad collationem . . .

archiepiscopi Strigoniensis . . . dignemini . . . providere. Non
obstante, quodsuper canonicatu et prebenda ecclesie beaté Marié

de Albaregali dicte diocesis, quos obtinet, idem P. noscitur in

palacio apostolico litigare . .

.

Fiat, et dimitte litigiosum beneficium. B.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 234. v.

CDXXX.

1366. július 6. — Ugyan Simonfia Márton erdélyi papot, a fehérvári

szent Miklósról nevezett káptalan kanonokját, a fehérvári szz Máriá-

ról nevezett káptalan kanonokjává ajánlja kinevezésre.

Item . . . Martino Symonis, presbitero Transilvane diocesis,

de canonicatu sub expectatione prebenda ecclesie beaté Marié

Alberegalis, Wesprimiensis diocesis, dignemini . . . providere. Non
obstante, quod in ecclesia sancti Nicolai Alberegalis canonicatum

et prebendam obtinet, quos paratus est dimittere . . . quorum

im. III. 340. 2. j. A családfában találjuk Mihály kir. jegyzt, aki azonos

lehet a kérvényben említett klerikussal. Késbb valószínleg elhagyta az

egyházi pályát és megnsült.
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canonicatus et prebende fructus . . . trium marcarum argenti . .

.

valorem annuum non excedunt . .

.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 234 v,

CDXXXI.

1366. július 6. — Ugyan Istvánfia Imre zágrábi klerikus részére

a zágrábi egyházmegyében kér javadalmat.

Item, quatinus sibi in personam , . . Emerici Stephani, clerici

Zagrabiensis diocesis, gratiam specialem facientes, de beneficio

ecciesiastico ... ad coliationem . . . episcopi Zagrabiensis spec-

tante . . . dignemini providere . .

.

Fiat B.

Item quod transeant sine alia lectione. Fiat. B.

Dátum Avinione pridie Nonas Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 234 v.

CDXXXII.

1366. július 6. — A görög császár apostoli követe, György, Simonfia

Máté zágrábi pap érdekében írt folyamodványa. Zágrábi kanonoki

javadalmat kér részére.

Supplicat . . . Georgius^ cancellarius et ambaxiator Impera-

toris Grecorum ac miles Constantinopolitanus, quatinus sibi in

personam . . . Mathei Simonis,^ presbiteri Zagrabiensis diocesis,

specialem gratiam facientes, de canonicatu sub expectatione pre-

bende ecclesie Zagrabiensis . . . dignemini . . . providere. Non
obstante, quod quoddam altare^ in eadem ecclesia noscitur

obtinere, quod paratus est dimittere . .

.

Fiat ad coliationem. B.

Sine alia lectione. Fiat. B.

Dátum Avinione pridie Nonas Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 234 v.

CDXXXIII.

J366. július y. — A marseillei apát kérvénye gyregyházmegyei

nemes katonák nevében a szokott gyóntatói kegyelemért.

Supplicat . , , S. abbas Massiliensis, quatinus sibi in personas . .

.

nobilium virorum infrascriptorum . . . primo pro Coma (sic)

1 CDII., CDXXI-III. 2 V. ö. CDXXXV. ^ s. Laurentii, u. 0.
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Johannis, Jauriensis diocesis, pro Stephano Johannis et Petro

Johannis fratribus, dicte diocesis, qui in servicio iurium sancte

matris ecclesie a multis retroactis temporibus in partibus Italie

steterunt et nunc sünt, multas penas et labores sustinendo,

quatinus facultatem absolutionis omnium peccatorum semel tan-

tum in mortis articulo dignemini . . . concedere . . . maximé cum
iidem nobiles sanctum sepulcrum dominicum in brevi visitare

intendunt.

Fiat B. Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 237.

CDXXXIV.

1366. július 7. — Ugyanannak kérvénye Benedekfia Márton zág-

rábegyházmegyei pap, fentnevezett nemes katonák vérrokona érdeké-

ben, egyházi javadalomért az esztergomi egyházmegye területén.

Item supplicat idem abbas, quatinus sibi in personam . .

.

Martini Benedicti, presbiteri supradictorum nobilium consanguinei,

Zagrabiensis diocesis, qui eciam in multis ambasiatis (sic) inter

legatum et dictum abbatem interfuit, quam plurimos labores

sustinendo et adhuc sustinere non desinit, specialem gratiam

facientes, de canonicatu sub expectatione prebende, dignitatis

etc. ... in ecclesia Strigoniensi . . . dignemini . . . providere . .

.

Non obstante, quod idem Martinus beneficium ecclesiasticum ad

collationem . . . prcpositi de Veteri Buda in communi pauperum

forma noscitur expectare, cui paratus est renunciare . .

.

Fiat in ecclesia Zagrabiensi. B.

Sine alia lectione. Fiat. B.

Dátum Avinione Nonis Julii anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43. fol. 237.

CDXXXV.

1366. augusztus 17. — Simonfia Máté zágrábi kanonok azért a

budai kanonoki stallumért folyamodik, melyrl Brassói Miklós

vál. és megersített tinnini püspök lemondott.

Supplicat . . . Matheus Symonis,^ presbiter de Sanctacruce,

Zagrabiensis diocesis, quatinus sibi specialem gratiam facientes,

canonicatum et prebendam ecclesie sancti Petri de Veteri Buda,

1 V. ö. CDXXXII.
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Wesprimiensis diocesis, cuius fructus ... in loco C florenorum

vei circa valorem annuum communiter non excedunt, conferen-

dum eidem Matlieo, cum vacabunt per munus consecrationis

Nicolao^ electo et confirmato Tyniensi impendendum . . . reser-

vare dignemini . . Non obstante, quod idem Matheus altare sancti

Laurencii in ecclesiaZagrabiensi obtinet, et beneficium ecclesiasti-

cum ... ad collationem . . . episcopi Zagrabiensis . . . expectet,

que paratus est dimittere . .

.

Dic si es de eadem lingua, et quantum distat a diocesi originis.

Páter beatissime, diocesis Zagrabiensis, de qua sum oriundus,

et diocesis Wesprimiensis, in qua est predicta prebenda, invicem

confrontantur et sünt eiusdem provincie, et licet diversum habeant

ydioma, scio tamen utrumque, quia pro maiori parte vite mee

in diocesi Wesprimiensi et circumvicinis partibus extiti conver-

satus.

Fiat si sit ita. B.

Dátum Avinione XVI. Kalendas Septembris anno quarto.

Suppl. Urbani V. tom. 43.2 fol. 286 v.

1 V. ö. cccxciv., cccxcvi.
2 V. Orbán pápa 1370. dec. 19.-ig uralkodott, a hozzá intézett suppli-

catiók azonban csak 1366-ig jegyeztettek (a következ évek kérvénykönyvei

nem maradtak ránk) és a 43. kötettel befejezdnek. A folytatólagos suppli-

catiók, a 44—76. kötetig, a VII. Kelemen ellenpápához intézett kérvényeket

tartalmazzák.





VII. KELEMEN ELLENPÁPA (1378—1394.) KÉR-

VÉNYKÖNYVEINEK MAGYAR VONATKOZÁSÚ

OKMÁNYAI.





CDXXXVI.

1378. november 22. — Csóka Gergely királyi fegyverhordozónak

fivére, Péterfia Mihály egri pap érdekében VII. Kelemen ellen-

pápához intézett kérvénye.

Supplicat . . . Gregorius Choca armiger . . . quatinus sibi in

personam dilecti fratris sui Michaelis Petri, presbiteri Agriensis

diocesis gratiam facientes specialem, de canonicatu sub expec-

tatione prebende, dignitatis ele. . . . dignemini misericorditer

provideri . . .

Fiat. G.

Sine alia lectione. Fiat. G.

Dátum Fundis X. Kalendas Decembris anno primo.

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 46.ifol. 167.

CDXXXVII.

1378. november 22. — János salernoi érseknek VII. Kelemen

ellenpápához intézett kérvényei : Miklósfia János erdélyi pap,

dévai plébános, Erzsébet ifj. királyné káplánja részére a tilegdi

föesperességet kéri.

Supplicat . . . Johannes, archiepiscopusSalernitanus, quatinus

in personas dilectoium familiarium et servitorum suorum infra-

scriptorum, gratias facere dignemini speciales infrascriptas

:

Et primo . . . Johanni Nicolai, capellano regine iunioris Unga-

1 Teljesen átnéztem a VII. Kelemen ellenpápa nevével jegyzett 32 kö-

tetnyi anyagot, köiülbelül 160.000 kérvényt, azonban mindössze egy alka-

lommal, 1378. nov. 22-én érkezett Magyarországból hozzá követség és pedig

Erzsébet királyné, Nagy Lajos király neje küldetésében. Bizonyos, hogy

a magyar királyi udvar V. Orbán pápa halála után nem volt rögtön tisztá-

ban a helyzettel, de hamarosan értesült a pápaválasztás körülményeirl és —
ismét Nagy Lajos király igaz vallásos érzülete és ers keze ! — Magyarország-

ból azontúl senki sem fordult az ellenpápához. — Sajnos, XI. Gergely (1370—

1378.), VI. Orbán (1378-1389.), IX. Bonifác (1389-1404.), és XII. Gergely

(1406— 1415.) pápáktól nincsenek kérvénykönyvek, igy a magyar egyház

személyeire vonatkozólag annak az idnek történetét csak a bulláriumokból

stb. ismerhetjük meg. — Asupplicatiók 77— 99. kötete (Fiat L.) XII. Bene-

dek ellenpápához intézett kérvényeket tartalmazzák.
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rie, presbitero Transilvane diocesis, de canonicatu et prebenda

ac archidiaconatu de Tilegd, in ecclesia Transilvana, vacante

per obitum Johannis dicti de Salia, qui extra Románam curiam

diem suum clausit extremum, dignemini . . . providere . . .^ Non
obstante, quod parrochialem ecclesiam s. Martini de Déva obtinet^

cui paratus est renunciare . . .

Suppl. Clementis VII. ÁP. tom. 52. fol. 27.

CDXXXVIII.

1378. november 22. — Ugyant még egy erdélyi kanonoki javada-

lomra is ajánlja kinevezésre.

Item, quatinus . . . Johanni Nicolai, capellano regine iunioris

Ungarie, presbitero Transilvane diocesis, de canonicatu sub

expectatione prebende, dignitatis etc. ... in ecclesia Transilvana

vei diocesi . . . dignemini providere. Non obstante parrochiali

ecclesia s. Martini de Déva, cui paratus est renunciare . .

.

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 52. fol. 27.

CDXXXIX.

1378. november 22. — Ugyant az ózdi fesperességre ajánlja ki-

nevezésre.

Item, quatinus . . . Johanni Nicolai, ^ presbitero Transilvane

diocesis, de archidiaconatu de Ozd, in ecclesia Transilvana,

vacante per obitum Nicolai germcni Salamonis, ^ qui extra

Románam curiam diem suum clausit extremum, et qui tanto

tempore vacavit, quod eius collatio et provisio secundum

statuta concilii Lateranensis ad sédem apostolicam legitimé

est devoluta, dignemini misericorditer providere. Non obstante,

quod Ladizlaus dictus Veres se per symoniam in ipsius archi-

diaconatum intrudere curavit, et non obstante parrochiali

ecclesia s. Nicolai de Déva, quam obtinet, et cui paratus est

renunciare . .

.

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 52. fol. 27.

1 V. ö. CDXXXIX.
2 V. ö. CDXXXVII.
3 CCLXXXVII., CCCLVII.
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CDXL.

J378. november 22. — István krasznai fesperes részére a dobokai

fó'esperességet kéri.

Item, quatinus . . . Stephano Cantoris, archidiacono de

Crasna,^ in ecclesia Transilvana, de canonicatu et prebenda et

archidiaconatu de Doboka,^ in ecclesia Transilvana, vacante pro

eo, quod Thomas dictus Artista apostasim heresis de facto mani-

feste dicitur incurrisse, dignemini misericorditer providere . .

.

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 52. fol. 27.

CDXLI.

J37S. november 22. — Istvánfia János erdélyi papot erdélyi kanonoki

kinevezésre ajánlja.

Item, quatinus . . . Johanni Stephani, presbitero Transil-

vane diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende ... in

ecclesia Transilvana . . . dignemini providere . .

.

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 52. fol. 27.

CDXLII.

1378. november 22. — Lászlófia László egri klerikus részére váradi

kanonoki javadalmat kér.

Item, quatinus . . . Ladizlao Ladizlai, clerico Agerensis

(sic) diocesis, nepoti Johannis Nicholai capellani regine Ungarie

predicte, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Vara-

diensis . . . dignemini misericorditer providere . .

.

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 52. fol. 27.

CDXLIII.

J378. november 22. — Lászlófia István egri klerikus részére váradi

kanonoki javadalmat kér.

Item, quatinus . . . Stephano Ladizlai, clerico Agerensis

(sic) diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie

Varadiensis . . . dignemini providere . . .

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 52. fol. 27.

1 LXXXII., CCCLXXX.
2 LXXXVII., CCCV.
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CDXLIV.

1378. november 22. — Jánosfia Pál esztergomi klerikus részére

váradi kanonoki javadalmat kér.

Item, quatinus Paulo Johannis, clerico Strigoniensis dioce-

sis ... de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Vara-

diensis . . . dignemini providere . .

.

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 52. fol. 27.

CDXLV.

1378. november 22. — Jánosfia Brikcius váradi klerikus részére

váradi kanonoki javadalmat kér.

Item, quatinus . , . Biixi (sic) Johannis, clerico Varadiensis

diocesis, de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Vara-

diensis . . . dignemini providere . .

.

Fiat etiam de Vccantibus pio omnibus supradictis ut

petitur G.

Sine alia lectione et cum commissione examinis ad partes.

Fiat. G.

Dátum Fundis X. Kalendas Decembris anno primo.

Suppl. Clementis VII. AP. tom. 52. fol. 27 v.
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AGRIA, Johannes de — , filius comitis Pauli, lector o. fr. min., confessarius
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gister : Alexius Gregorii CCXLV. — episcopus : LXXXI. — Martinus,
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Demetrius, CCCXC. — Dominicus Dominici dictus Bebek de Csetnek de

genere Ákos, CCXL — Guillelmus Henrici de Bergzabern alias de Cop-

penbach, CCXL., CCLXXII., CCLXXXVIII., CCCXXV., CCCXL.,

CCCLVIII. — Johannes Dominici de Surdis de Placencia, CCXL.,

CCLXXXVIII., CCCLVIII. - Ladislaus Johannis, CXXV, CCXL.,

CCCXX. — Ladislaus Thomae Jánoki de genere Hunt-Páznán, CXV.,

CCXL., CCCXX. — Nicolaus Philippi de Szentgirot de genere Trje,

CCXL. — Petrus de genere Rozwad, CCXL. - Stephanus CCXL. —
Stephanus Nicolai Treutel, CXV., CCXL., CCLXXII., CCCXX., CCCXL. -
Thomas Ladislai, CCXLVIII. — lector: Johannes Nicolai, LVII. — can-

tores: Alexander Nicolai, CCXCV. - Georgius, CCXCV. - Jacobus,

CCXCV. — archidiaconatus et archidiaconi : Abauj — Dominicus Nicolai,

CCXLVII. - Borsod: Benedictus, CXXV. - Dominicus, CXXV. -
Johannes, CXXV. — Johannes Andreáé, CXXV. — Ladislaus Johannis,

qui praepositus CXXV. - (Nicolaus, CXXV.) - (Valentinus, CXXV.) -
Pankota: Andreas Demetrii, XXXVI. — Benedictus Clementis, CCCXLI. —
Nicolaus dictus Bakó, CCCXLI. - Petrus Demetrii, XXXVI. - Patha :

Alexander Nicolai, CCXCV., CCCXLI II. — Ladislaus dictus Katho,

CCXCV. - Nicolaus Anthonii, CCXCV., CCCXLIII. - Szabolcs: Bric-

tius, CCXXXIII. - Dávid, CCXXXIII. - Nicolaus Arnoldi,

CCXXXIII-IV., CCXCV II. - Nicolaus Johannis dictus Alexander,

CCXXXIII- IV. - Petrus, CCXXXIII. - Petrus, CCXXXIII.,
CCXCVII. - Tarczafö (Tárcsa): Alexander Dionysii, CXXXIX.,,
CCCXXXIX. - Emericus de Buda, CXXXIX. - Georgius, CXXXIX. -
Johannes Pouth, CXXXIX. - Nicolaus, CXXXIX - Ung .- Nicolaus

Bossányi, Regesta Suppiicationum II. 30
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Johannis, CCCLVI , CCCLXXXI. — Paulus Lucas Chestalz, episcopus

Nandoralb., L — Sixtus de genere Ajka, L. — Zemplén : Andreas Demetrii,

XXXVI. - Petrus Begonis XXXVl. - Petrus Demetrii, XXXVI. -
canonici: Alexander Dionysii, CXXXIX , CCCXXVI. — Alexander Nicolai,

CCXCV., CCCXLIII., CCCLXI. -AlexiusGregorii, CLIII., CCXLV. (CXI.,

CIL.) - Andreas Calosi CCXXII. - Andreas Demetrii, XXXVI. -
Benedictus, CXXV. — Benedictus Clementis, CCCXLI. — Benedictus

Johannis, CLXXII., CCII. - Brictius, CCXXXIII. - Dávid,

CCXXXIII. - Demetrius, CCCXC. - Demetrius Pauli Varadiensis,

LXXVIII. - Dionysius Nicolai de genere Hcder, CCCLXXXVII. -
Dominicus, CXXV. — Dominicus Dominici Bebek de genere Ákos,

CCLXVII. - Dominicus Nicolai, CCXLV II. - Dominicus Petri de Széch

de genere Balogh, CLIII. — Emericus Johannis Ivachae, CCXLVII.,

CCCXLVI. - Georgius, CCXCV. - Guillelmus Giiberti Biterrensis,

CCXXX. - Guillelmus Henrici de Bergzabern, CCXL , CCLXXII. -
Jacobus, CCXCV. - Johannes, CXXV. - Johannes Andreáé, CXXV. -
Johannes Dominici, CCXXX. — Johannes Dominici de Surdis de Piacén-

cia CCXL.. CCLXXXVIII. - Johannes Nicolai, LVII. - Ladislaus Jo-

hannis, CXXV. — Ladislaus Thomae Jánoki, CXV. — Michael Martini

de Castroferreo, CCCXC. - Michael Petri, CDXXXVI. - Nicolaus

Anthonii, CCXCV. - Nicolaus Arnoldi, CCXXXIII. - Nicolaus dictus

Bakó, CCCXLI. — Nicolaus Herbordi de genere Hahót, CLXXXI. —
Nicolaus Johannis, CCCLXXXI., CCCLVI. - Nicolaus filius comitis

Johannis, CLXXXIV. - Nicolaus Johannis dictus Alexander, CCXXXIII-
IV., CDXIII. - Nicolaus Ladislai de Podvinna, CCXCVIII., CCCLXIV.,

CCCLXXIV. - Nicolaus Ladislai de Zsegra, CLXX. - Paulus Henrici

de Kassa, CCLXXIV., CCXCIV. - Paulus Lucas Chestalz L. - Paulus

Pauli XIX. - Petrus, L. - Petrus, CCXXXIII. - Petrus Begonis, XXXVI.
Petrus Demetrii. XXXVI. - Petrus de Monasterio, CCXCVII. - Sixtus

Johannis de genere Ajka, L. — Stephanus Johannis, CLXXXVII. —
Stephanus Nicolai Treutel, CXV. — praebendati et clerici : Johannes Mi-

chaelis de Zowath, IL. — Ladislaus Ladislai de Varad, CDXLII. — Nico-

laus Stephani de Pozsegavár, CDI. — Paulus Nicolai Laczk de genere

Hermán, CCXXVI. — Petrus Andreáé, CCXVI. — Stephanus Ladislai,

CDXLIII. - laicus : Johannes filius Kemin CCXXVII. - villae : Bölcs,

Középnémeti, Lapispatak, Nagyida, Nádasd, Somos, Szakalya, Szakái,

Vadász, CCXLVII.
ÁKOS, — Dominicus et Georgius de genere — , LXXXI.
ÁLBA, nobilis Chadoldus de Ekhartsau baro —

,
páter Leonhardi, praepo-

siti s. Adalberti, Jaurinen. dioec. XCVI.

ÁLBA V. Nándoralba.

ÁLBA (Albajulia) v. Transsilvanen dioec.

ALBAREGALIS, Jacobus Andreáé de — , v. sic.

ALBAREGALIS collegiata ecclesia BMV. (alias s. Stephani), — eccl.

Romanae immediate subiecta, — capella s. Benedicti, CCXX. — praepo-

sitiis et capitulum: CCCXC II. — capitulum : CCL., CCLXIII. — praepositi :

Petrus Ladislai, CCL., CCLX III. CCCXLVIII. - Thatamerius XXXVI.,

CCL., CCLXIII. CCCXLVIII. - canonici: Andreas Petri, XCIII. -
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Anthonius natus Gehan, CCLXXXIV. — Blasius Aegidii de Liszko,

CLXIII. — Brictius Lucae de Checli, XX , CX. — Colomannus episcopus

Jaurin., LXXXVIII. - Emericus Gregorii de Wyczna, CCCXCVI. -
Georgiiis Nicolai, XXXVII. — Georgius Pauli, CXVII. — Joliannes Nicolai,

LVII. - Johannes Petii, CXVII. - Martinus Simonis, CDXXX. - Michael

Jacobi de Bars, LXI., CCXXXVI - Nicolaus de Brassó, CCCXCVI. -
Nicolaus Simonis de Széch de genere Ba ogh, LXXXVIII., CXXXIV.,
CCLXXXVII. - Petrus Georgii, CDXXIX. - Petrus Pauli de Cenadino,

CCXVIII. — Stephanus Georgii, CXVII. — ecclesia s. Nicolai : canonici —
Georgius Nicolai, XXXVII. — Martinus Simonis CDXXX.

ALBERTUS (Ladislaus ! v. sic), capellanus et phisicus regis, lector canon.

Vacien., canon. Buden., praepositus Colocen., CCLXXXIX., CCCLIX.

ALBERTUS DE MANAY, CLXXIX.
ALBERTUS ULRICI, capellanus archiepiscopi Colocen., canon. Colocen:,

lector Bácsién., XVIII.

ALBERTUS, páter Georgii de Modrussio, archidiaconi Tolnen., CCCLXIX.
ALBIENSIS DIOECESIS, - Johannes Pelvos cler. capellanus familiáris

Guillelmi cardin. de Judicis, archidiaconus Arad., canon Csanád., Zágráb.,

Vratislav., XVI.

ALEXANDER DIONYSII, cler. commensalis regis, archidiaconus de Tar-

czaf, Agrien. d., canon. Agrien. et Zagrab., CXXXIX., CCCXXVI.
ALEXANDER NICOLAI, canon. Agrien., archidiaconus de Patha, canon.

Strigon., CCXCV., CCCXLIII, CCCLXI.
ALEXANDER, Nicolaus Johannis dictus — , v. sic.

ALEXIUS GREGORII, cler. Quinqueeccl. dioec, CXI. - canon. Agrien.,

CLIII., CCCXXXIII. - canon. Quinqueeccl., CIL., CCCXXIX. - magister

altaris s. Joh. Bapt. in eccl. cathedr. Agrien., CCXLV., CCCXLIV.
ALEXIUS MATTHAEI, canon. Poson., CCCLXVIII.
ALSÁNI BÁLINT bibornok, pécsi püspök, IV., LIX.

ALTARE - Corporis Christi in eccl. paroch. Visegrád, CCLl. — MBV. in

eccl. s. Petri de Posega, CDVI. — in capella BMV. de castro Quinqueeccl.,

LXI II. — in eccl. Strigon., CLXXXVII. — in eccl. cathedr. Zagrab.,

XXXVIII. -s. Catharinae: in eccl. cathedr. Varad., CDXXIII. -s.Do-
rotheae : in capella de castro Quinqueeccl., LXI II. — s. Elisabeth : in ca-

pella de castro Quinqueeccl., LXIII. — s. Emerici : in capella de castro

Quinqueeccl., LXIII. —4 evangelistarum : in eccl. 00.SS.de Buda, CXLV. —
s. Joh. Bapt. : in eccl. cathedr. Agrien., CCXLV. — s. Ladislai : in capella

de castro Quinqueeccl., LXIII. — s. Laurentii : in eccl. cathedr. Zagrab.,

CDXXXII., CDXXXV. — s. Livini : in capella de castro Quinqueeccl.,

LXIII. — b. M. Magdal.: in capella de castro Quinqueeccl., LXIII. —
s. Martini: in capella de castro Quinqueeccl., LXIII. — s. Stephani : in eccl.

BMV. de castro Buden., CCXXXVI II. — s. Stephani : in capella de castro

Quinqueeccl., LXIII. - portatile : LXXIV., CDX.
AMBAXIATOR V. legátus.

ANDREAS S. — capella in eccl. cathedr. Varad. — magister : Dominicus

Jacobi, CXXI.
ANDREAS rex Siciliae, — eius capellanus : Nicolaus Nicolai de Zagrabia,

CXLVIII.

30*
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ANDREAS, praepositus ecclesiae s. Michaelis de Castro Ferreo Jaurinen.

dioec, LXII., CCXLVIII.

ANDREAS, praepositus ecclesiae s. Petri de Posega, Quinqueeccl. d., I.

ANDREAS ANTHONII presb. Quinqueccl. d., canon. de Posega, CLXI.

ANDREAS DE GENERE BALOGH, episcopus Transsilvanus, LI-II.,

LXXXI.
ANDREAS CALOSI, cler. Vespr. dioec, canon. Agrien., CCXXII.
ANDREAS DEMETRII, archidiaconus de Panl<ota, de Zemplén, Agrien.

dioec, XXXVI.
ANDREAS FORTIS, capellanus archiepiscopi Colocen., archidiaconus

Dubicen., Zagrab., dioec. canon. Zagrab. et Bácsién., custos Strigon.,

XCVII., cm., CCCVIII. - capellanus regius, CIII.

ANDREAS INTERFLAl DE KAMARCZA, presb. Zagrab. dioec, plebanus

eccl. s. Elisabeth de Jako-Szerdahely, CXXVII., CXXXI., CCCXVII.

ANDREAS LACZKFY DE KEREKEGYHÁZ DE GENERE HERMÁN,
voyvoda Transsilvaniae, CXXIV., CCXXVI— VIII. — eius nepos : Paulus

Nicolai, CCXXVI.
ANDREAS LUCAE DE GELLO, cler. beneficiatus Strigon. dioec, CCIX.

ANDREAS FILIUS NICO DE BOCHINA, canon. Cracov., LV.

ANDREAS NICOLAI DE SZEGVÁR, canon. Vesprim., CCXXXI.
ANDREAS PETRI DE FRANKOW, armiger regináé, CDXX.
ANDREAS PETRI, canon. Albaereg., Vespr. d. et Transsilv., plebanus de

Dipse et Szászváros, Transsilv., dioec, XCIII., CCCIV.

ANDREAS STEPHANI, capellanus regis, canon. Strigon., XXXIV.
ANDREAS DE VEREGNA DE RAGUSA, archidiaconus Pedismontis et

de Ultra Brenta, Paduan. dioec, canon. Corczolan. (Costolarius), canon.

ecclesiae maioris Ragusanae, XXX.
ANDREAS, páter Blasii beneficiati Csanád, dioec, CXCII.

ANDREAS, páter Jacobi de Albaregali, canonici Transsilv., CCX.

ANDREAS, páter Jacobi de Verofola, archidiaconi de Gverche, LXXIII.

ANDREAS, páter Johannis canonici Strigon., XXI.

ANDREAS, páter Ladislai canonici Csanád., CCCXCIII.

ANDREAS, páter Michaelis canonici Transsilvan., CCXII.

ANDREAS, páter Petri, canonici Varad., CCXVI.

ANNA S. — ecclesia de sub castro Szarvk, Jaurinen. dioec, CDVIII.

ANNA, filia Petri filii Emerici de Szikszó de genere Aba, uxor Petri Czudar

de Olnod, — matrimonium sanatum, CLXXX.
ANTHONIUS NATUS GEHAN, cler. Vespr. dioec, canon. eccl. BMV. de

Albaregali, Vespr. dioec, CCLXXXIV.
ANTHONIUS, páter Andreáé canonici de Posega, CLXI.

ANTHONIUS, páter Nicolai archidiaconi de Patha, CCXCV.

ANTHONIUS, páter Stephani de Franko, episcopi Nitrien., et Johannis

canonici Quinqueeccl., XL.

APAHIDA (?Arnolfája? Arnahigh, Apáthida, Apahyda), — ecclesia BMV.
Transsilvan. dioec, CXX.

AQUILEGENSIS DIOECESIS - Bertholdus Henrici Mutel de Win-

dischgretz, presb., XIV. — Henricus Herbordi de Portwein, canon.

Brixien., CCXXXVII. — Wigandus Merchlini de Schomstein, plebanus
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ecclesiae BMV. de Gurkfeld, CCXXXV. - plébánia : de Gurkfeld,

ccxxxv.
ARAD (Orod), — ecclesia coUegiata, — archidiaconi : Johannes Henrici de

Scherffemberg, VI. — Johannes Pelvos, XVI. — custos : Petriis Johannis,

CXVI. - canonici : Petrus Demetri, XXXVl. - Petrus Johannis, CXVI.
ARAD m., CXXIII.

ARCHANGELUS S., Michael — patron, ecclesiae Transsilvan., v. sic.

ARCHIDIACONATUS ET ARCHIDIACONI - Abaujvár, Agrien. dioec. :

Dominiciis Nicolai, CCXLVII. — Albaregalis, Vesprim. dioec. : Johannes

dictus Tonsus, CLXVIII., CCCXXXIV. - Michael Cynke, CLXVIII.,

CCCXXXIV. — Arad (Orod), Csanád, d. : Johannes Henrici de Scherffem-

berg, VI. — Johannes Pelvos, XVI. — Bars, Strigon. d. : Conradus de

Scupellenberch, LXI. — Demetrius Thomae Jánoki de gen. Hunt-Páznán,

LXI., CCXXXVI. - Michael Jacobi de Bars, LXI., CCXXXVI. -
Bekcsin, Zagrab. d. : Gallus Valentini, CLXXXV., CCLXIV., CCCLXIX.,

CCCL. - Johannes, CLXXXV., CCLXIV. - Nicolaus Petri, CCLXIX. -
Paulus, CLXXXV., CCLXIV. - Buda, Vesprim. d. : Blasius Johannis

de Collan, CLVII. — Doboka, Transsilvan. d. : Michael dictus Tonsus,

LXXXVII. — Stephanus Cantoris, CDXL. — Thomas dictus Artista,

CDXL. - Vincentius Demetrii, LXXXVII., CCCV. - Dubicza, Zagrab.

d.: Andreas Fortis, XCVII., Cl II. -Johannes Nicolai, XCVIII., CXXVII.,

CCCXIII. - Gvercse, Zagvab.ú. :Jacobus Andreáé de Verofola, LXX III. -
Jaurinum : Dionysius Nicolai de gen. Héder, CCCLXXXVII. — Kamarcha,

Zagrab. d. : (XCVIII., CXXVII.) - Michael Nicolai de Léva, LXXII. —
Kemlek, Zagrab. d. : Benedictus Ivassae, XLVI. — Dionysius Farkasii,

XLVI. — Johannes Crispius, XLVI. — Komárom, Jaurinen. d. : Johannes

Stephani, CCXLVIII., CCCXLVII. - Kraszna, Transsilvan. d. : Simon

Simonis de Spinis, LXXXII., CCCIII., CCCLXXX. - Stephanus Cantoris,

CDXL. - Thomas Simonis de Spinis, LII., LXXXI., CCCLXXX. - Kü-

küllö, Transilvan. d. : Johannes Nicolai (Apród de Tót-Solymos), LVII. —
Stephanus Simonis, LVII. — Mosón, Jaurinen. d. : Dionysius Johannis de

Maroth, CXIV., CCCXV. — Nitriensis, Strigon. d. : Conradus de Scupel-

lenberch, LXI., CCLXII., CCLXV., CCCLXXVIII. - Ozd. Transsilvan-

d: Johannes Nicolai, CDXXXIX. — Johannes Zeka, LXXXVI. — Ladis-

laus dictus Veres, CDXXXIX. — Nicolaus Simonis (Salamonis) de gen.

Balogh, CCLXXXVII., CCCLVII., CDXXXIX. - Petrus Dionysii de

gen. Balogh, LXXXVI., CVII., CCCXII., CCCLVII. - Pankota, Agrien.

d. : Andreas, CCXLVII. - Benedictus Clementis, CCCXLI. - Nicolaus

dictus Bakó, CCCXLI. — Patlia, Agrien. d. : Alexander Nicolai, CCXCV.,

CCCXLIII., CCCLXI. - Ladislaus dictus Katho, CCXCV. - Nicolaus

Anthonii, CCXCV., CCCXLI II. — Pazania, Sirmien. d. : Georgius Nicolai,

XXXV., XXXVII. - Pedismontis et de Ultra Brenta, Paduan. d. : Andreas

de Veregna de Ragusa, XXX. — Somogy, Vesprim. d. : Johannes dictus

Tonsus, CLXVIII. - Nicolaus, CLXVIII. - Szabolcs, Agrien. d. : Brictius,

CCXXXIII. - Dávid, CCXXXIII. - Nicolaus Arnoldi, CCXXXIII.,

CCLXXI., CCXCVII,. CCCXXXVII., CCCXXXVIII., CCCLXIII. -
Nicolaus Johannis dictus Alexander CCXXXIII., CCXXXIV.,
CCCXXXVIII. - Petrus, CCXXXIH. - Petrus, CCXXXIII., CCXCVII.,
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CCCLXIII. - Szo/fio/c, Transsilvan. d. : Nicolaus Georgii, CXXXV., CLI.,

CCCXXIV., CCCXXXI. - Thomas dictus Custos, CXXXV., CLI.,

CCCXXIV., CCCXXXI. — Tarczaf (Tárcsa), Agrien. d. : Alexander Diony-

sii, CXXXIV. CCCXXXIX. - Emericus de Buda, CXXXIX. - Georgius,

CXXXIX. - Johannes Pouth, CXXXIX., CCCXXXIX. - Nicolaus,

CXXXIX. — Tilegd, Transsilvan. d. : Johannes Nicolai, CDXXXVII. —
Johannes dictus de Salia, CDXXXVII. — Tolna, Quinqueeccl. d. : Geor-

gius Alberti de Modrussio, CCCLXIX. — Nicolaus Casocti, CCCLXIX. —
Trencsén, Nitrien. d. : Johannes Stephani, CCXLVI. — Petrus Stephani,

XXXIII., CCXLVI., CCCXLV. — Ugocsa, Transsilvan. d. : Vincentius

Demetrii, LXXXVII. - Ung, Agrien. d. : Nicolaus Johannis, CCCLVI.,

CCCLXXXI. — Paulus Lucas Chestalz, episcopus Nandoralben., L. —
Sixtus de gen. Ajka, L., CCCLVI. — Várad : Nicolaus Johannis dictus Ale-

xander, CCXXXIII., CCXXXIV., CDXIII. - Várasd, Zagrab. d. : Johan-

nes Bautonis, XXXVIII. — Vratislav. : Guillelmus tt. s. Mariae in Cosme-

din diac. cardin., praepos. Strigon., LX. — Zagrab: Benedictus, CLII.,

CCCXXXII. - Petrus Thomae, CLII., CCCXXXII. - Zólyom, Strigon.

d. : Gregorius Johannis, CLIX.

ARGENSI, de, Johannes alias de Strigonio, praepositus Transsilv., LXXXIII.

ARMIGER, — regis : Gregorius Choca, CDXXXVI. — regináé: Andreas

Petri de Frankow, CDXX. — palatini : Jacobus, CDVII. — iudicis curiae :

Stephanus, CDVII.

ARNAHIGH, v. Apahida.

ARNOLDUS DE LA CAUCINA, collector nuncius papalis, canon. Scepus.,

Titel., Gnesnen., Vratislav., lector canon. Cracov., IX., LXVI.

ARNOLDUS, páter Nicolai archidiaconi de Szabolcs, Agrien. dioec,

CCXXXIII.
ARNOLFÁJA (?) V. Apahida.

ARTISTA, Thomas dictus — , v. sic.

ASSZUÁGY (Oziag), — archidiaconatus Quinqueeccl. dioec, CCXXIX. —
fam. de genere Tétény, CCXXIX. - Blasius Stephani de -, CCXXIX.

AUDITOR s. palát, papalis : Petrus, CXVII.

AUGUSTANENSIS DIOECESIS - canonicus : Burchardus de Elrbach,

LXVI II. — clericus : Conradus dictus Kochner de Bopphingen,

iurisperitus, eius fratres, XII— III. — laicus : Ulricus comes de Helf-

festein, XII.

AUGUSTINUS S., v. ordines.

AUSTRIA, — ducis secretarius : Burchardus de Elrbach. miles regis Hung.,

LXVIII.

AYMERICUS, V. Emericus.

BAÁR-KALÁN, gen., Petrus Johannis, miles, CXXIV.
BABARCZI, — ecclesia s. Emerici, Quinqueeccl. dioec, plebanus : Johannes

Petri, CXVII.

BACSIENSIS DIOECESIS (Colocensi canon. unita) - praepo itus : Chama,

XCIII. - lectores : Albertus Ulrici, XVIII. — Stephanus Laurentii (Ka-

nizsai) de genere Osl, XVIII. — canonici : Andreas Fortis, XCVII. — Bene-

dictus Nicolai de Gnojnicza, CXCVII. — Conradus de Scupellenberch



471

(Skultéti), CCLXV. - Johannes Nicolai, XLVIII. - Ladislaus Ulrici de

Plaga de Wilyelmow, XV.
BÁCS, com., Cl.

BAKÓ, Nicolaus dictus -, CCCXLI.
BALOGH, gen., Dionysius, Dominicus, Nicolaus, altér Nicolaus, Petrus,

altér Petrus, Salamon, — v. sing. nominatim.

BÁLINT V. Valentinus.

BANUS — Bulgáriáé: Benedictus Pauli filii Heem, CXC. — de Macso :

Andreas Laczkfy de Kerekegyház de genere Hermán, CCXXVI sq. —
Sclavoniae : Leustachius, CLXXIX. — Petrus dictus Czudar de Olnod,

CLXXX. — de Szörény: Dionysius Nicolai, CCLXXXVH.
BANUS, Johannes Baro, páter Valentini, episcopi Quinqueeccl., LIX.
BÁNFY, — Gara, fam. v. Gara.

BÁNVA (Rima-Bánya), CL
BARANYA, archidiaconatus Quinqueeccl. dioec, archidiaconus : Martinus,

CCLXXIX., CCLXXXn-IV.
BARO Albae : Chadoldus de Ekhartsau, páter Leonhardi praepositi s. Adal-

berti, Jaurin. dioec, XCVL
BARO et comes de Kéve etc, v. Benedictus Pauli Heem.

BARO, Johannes banus, páter Valentini episcopi Quinqueeccl., LIX.

BARO de Luidna : Nicolaus Stephani, Zagrab. dioec, XLV.
BARS, archidiaconatus Strigon. dioec, archidiaconi : Conradus de Scupel-

lenberch, LXI. — Demetrius Thomae Jánoki de genere Hunt-Páznán,

LXI. — Michael Jacobi de Bars, LXI.

BARS, comes de — : Nicolaus Konth, CXLI.
BARTHOLOMAEUS S., — hospitale Quinqueeccl., rectores : Gallus Valen-

tini, CLXXXV. - Johannes Anthonii de Franko, CXXVIII. - Thomas,

CXXVIII.

BARTHOLOMAEUS, episcopus Tragurien., CCCLXIX.
BARTHOLOMAEUS DE LÁBOD (Lábat), páter Petri beneficiati Vesprim.,

VIII.

BARTHOLOMAEUS DE MANAY, CLXXIX.
BARTHOLOMAEUS MICHAEL IS, capellanus Petri, episcopi Bosnen.,

custos canon. Bosnen., canon. Quinqueeccl., CCLVIII.

BARTHOLOMAEUS, páter Jacobi de Szalánkemén, canonici Colocen.,

CCLXXXI.
BAUTONIS JOHANNES, archidiaconus de Várasd, Zagrab. dioec, canon.

ibidem, XXXVIII.
BEBEK, Dominicus, Georgius, — v. sic

BEGO, páter Petri archidiaconi de Zemplén, XXXVI.
BEKCSIN (B.xin), archidiaconatus Zagrab. dioec, — v. Bexin.

BEKÉ, páter Ladislai canonici Buden., Jaur., Vesprim., LVI.

BELCH V. Bocs.

BELOVAR, Zagrab. dioec, XCVIII.

BELSÖ-BCS V. Bocs.

BENEDICTUS S., — capella perpetua s. B. de Albareg., Vesprim. dioec,

ccxx.
BENEDICTUS, praepositus Agrien., CXXV.
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BENEDICTUS, archidiaconus et canon. Zagrab., CLII., CCCXXXII.
BENEDICTUS CLEMENTIS, archidiaconus de Pankota, Agrien. dioec,

CCCXLI.
BENEDICTUS DE DOMBRO, páter Martini beneficiati Sirmien. dioec, CC.

BENEDICTUS ELIAE, archidiaconus de Blaka, Transsilvan. dioec, CCCIL
BENEDICTUS GEORGII HEEM, studens Paduae in iure canon., CCLXVI.

capellanus regis, canon. Vesprim., praepositus Scepus., episcopus Vesprim.^

CCXIV., CCCLII.

BENEDICTUS HAYMONIS, miles Vesprim. dioec, LXXXV.
BENEDICTUS INASSAE, archidiaconus de Kemlek, Zagrab. dioec, XLVL
BENEDICTUS DE IVÁNKA-SZENT-GYÖRGY, páter Thomae, canonici

Bosnen., CXCVIII.

BENEDICTUS JOHANNIS, presb. Strigon. dioec, capellanus Nicolai

Laczkfy, canon. Agrien., CLXXII.

BENEDICTUS JOHANNIS, canon. Agrien. et Vacien., CCII.

BENEDICTUS NICOLAI DE GNOJNICZA, cler. Quinqueeccl. dioec,

canon. Bácsién., CXCVII.

BENEDICTUS PAULI FILLI HEEM, baro et comes de Kewe, Krassó,

Maramaros, Poson.,Szatmár, — banus Bulgáriáé, ambaxiator regis, CXC—
CCXII. — eius fratres : Blasius, Johannes, Nicolaus, Petrus, CXC—CCXX.

BENEDICTUS, páter Brictii canonici Jaurinen., CCCIC.

BENEDICTUS, páter Galii, armigeris regináé, CDXX.
BENEDICTUS, páter Martini canonici Zagrab., CDXXXIV.
BERÉNY, com. Somogy, plébánia s. Johannis Bapt., Vesprim. dioec, ple-

banus : Petrus Karaszin, CCCLXXVII.
BERTHOLDUS HENRICI MUTEL DE WINDISCHGRATZ, presb. Aquile-

gen. dioec, XIV.

BERTHOLDUS, páter Petri de Brunna, praepositi de Castroferreo, Jaurín.

dioec, LXII.

BERGZABERN, Guillelmus Henrici de Coppenbach, alias de — , v. sic.

BERGZABERN, — ecclesia paroch., Sprirensis dioec, plebanus : Guillel-

mus Henrici, qui episcopus Quinqueeccl., CCXL.

BESZTERCE (Bisztricia), —plébánia Transsilvan. dioec, plebani : Jodacus

de Brunna, XCV., CXXIX., CXXXIl. - Nicolaus Malech., CXXXII. -
Petrus Guillelmi, CXXIX., CXXXII.

BEXIN (Bekcsin), archidiaconatus Zagrab. dioec, — archidiaconi : Gallus

Valentini, CLXXXV., CCLXIV., CCLXIX., CCCL. -Johannes, CLXXXV.,
CCLXIV. - Nicolaus Petri, CCLXIX.- Paulus, CLXXXV., CCLXIV.

BIELA, fi., Zagrab., XCV III.

BISZTRICIA V. Beszterce.

BITERRENSIS, Guillelmus Gilberti -, v. sic

BLASIUS, episcopus Tinnin. (Knin), CCCXCIV.
BLASIUS AEGIDII DE LISZKO, cler. Quinqueeccl. dioec, canon. ecclesiae

BMV. Albaeregalis, Vesprim. dioec, CLXIII.

BLASIUS ANDREÁÉ, cler. Csanád, dioec, beneficiatus ibidem, CXCII.

BLASIUS DE GENERE BAÁR-KALÁN, CXXIV.
BLASIUS COSMAE DE ENG, cler. Vesprim. dioec, praepositus de Hanta,

subin de Poson, II., XLII.
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BLASIUS JOHANNIS DE COLLAN, archidiaconus Buden., canon. de

Posega., Quinqueeccl., Vesprim., CLVII.

BLASIUS DICTUS MACHKA, laicus Strigon. dioec, CCXII.

BLASIUS STEPHANl DE OZIAG (Asszuágy), familiáris Stephani archiepi-

scopi Coiocen., canon. Quinqueeccl., Strigon., Vesprim., CCXXIX.
BOCHINA, Andreas filius Nico de — , capellanus regináé matris, LV.

BODA, páter Philippi de Tárkány, praepositi Varad., LXXX.
BODROG (Wodrug), Michael de — , v. sic.

BODUS, páter Nicolai, CXC.

BONCZHIDA, parochialis ecclesia Transsilvan. dioec, plebanus : Johannes

Simonis canonicus Varad., CCXXVIIL
BONIFATIUS PP. V., LX.

BONIOHANNES DE CAMPELLO FIRMANUS, episcopus Bosnen., Fir-

manus, CXLVII-VIII., CCLVIII.

BOPPH INGEN, Conradus dictus Kochner de --, v. sic.

BORS (Bars), Michael Jacobi de — , v. sic.

BORSOD, archidiaconatusAgrien. dioec, archidiaconi: Benedictus, CXXV. —
Dominicus, CXXV. — Johannes, CXXV. — Johannes Andreáé, CXXV. —
Ladislaus Johannis, CXXV., CCXL. - (Nicolaus, CXXV.) - (Valenti-

nus, CXXV.)
BORSOD, comes de — , Petrus dictus Czudar de Olnod, CLXXX.
BOTORFALVA, com. Bács, CL
BOSNIA, — dioecesis CCCLXVL — episcopi : Boniohannes de Campello

Firmanus, CXLVII., CCLVIH. - Dominicus o. Praed., CCLVIIL -
Laurentius Lorandi, CCLVIIL — Peregrinus de Saxonia, o. Min., CCLVIIL
- Petrus, 0. Praed., CCLVIIL - Petrus, CCLVIIL, CDVII. - capi-

tulum : ledor — Johannes Henrici dictus Ehrenreich de Znaim, LVIII. —
cantores : Cosma Josephi, CLXXXIX. — Petrus, qui episcopus. — custos :

BartholomaeusMichaelis, CCLVIIL — canonici : Bartholomaeus Michaelis,

qui custos. — Cosma Josephi, qui cantor. — Dominicus Stephani de Gara,

CLXII. — Duxinius Nicolai de Spalato, CCCLXVII. — Johannes Henrici,

qui lector. — Laurentius Lorandi, qui episcopus. — Petrus, qui cantor,

subin episcopus. — Thomas Benedicti de Ivánka-Szent-György, CXCVIII.

BOSNIA, dux : Stephanus, eius filia Elisabeth, uxor Ludovici regis, disp.,

XXIV.
BRENTA, Ultra — , archidiaconatus Paduanen. dioec, XXX.
BÖLCS, V. in com. Zemplén., Agrien. dioec, CCXLVII.

BÖLZSE (Bulcs), Kánya-, Kápolnás-, Sándor-, Sziget-, vv. com. Abauj,

Agrien. dioec, CCXLVII.
BOCS (Belch), Bels-, v. in com. Abauj, Agrien. dioec, CCXLVII.

BOCS (Bulch), Küls-, v. in com. Zemplén., Agrien. dioec, CCXLVII.

BRASSÓ, ecclesia paroch. Strigon. dioec, plebani : Nicolaus de Brassó,

CCCXCIV. - Nicolaus de Corona, CCCXCIV.
BREZO V. Rima-Brezo.

BRIGANT, Johannes -, canon. Poson, CCCLXVIII.
BRICTIUS, archidiaconus de Szabolcs, Agrien. dioec, CCXXXIII.
BRICTIUS BENEDICTI, servitor Stephani episcopi Nitrien., canon. Jauri-

nen., Nitrien., Poson., CCCIC.
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BRICTIUS JOHANNIS, canon. Varad., CDXLV.
BRICTIUS'LUCAE DE CHECH, cler. Vesprim. dioec, familiáris Dionysii

Laczkfy, archiepiscopi Colocen., canon. Albaereg., Vesprim. dioec,

Quinqueeccl., XX., CX.

BRICTIUS MICHAELIS DE S. JOHANNE, Jaiirin. dioec, armiger regináé,

CDXX.
BRIXIENSIS DIOECESIS - canonicus : Henricus Herbordi de Porwein,

CCXXXVII.
BRUNNA, Jodacus et Petrus Bertholdi de — , v. sic.

BUDA — ecclesia s. Petri, — praepositi : Stephanus Laurentii de genere

Osl (de Csorna, Kanizsai), XVIII., XCIV. — Stephanus Oliverii Lorandi

de genere Ratot, XCIV., XCVII., CCCIX. - canonici : Albertus,

CCLXXXIX. - Joiiannes Martini de Olaszy, CCXXXII. - Ladislaus

filius Bel<e, LVI., CCLXXX. - Matthaeus Simonis, CDXXXV. - Nico-

laus de Brassó, CDXXXV. - Petrus Karaszin, CCCLXXVII. - benefi-

ciati : Benedictus Nicolai de Gnojnicza, CXCVII. — Martinus Benedicti,

CDXXXIV. - ecclesia : BMV., XXVIII., CCXXXVIII. - 00. SS., CXLV.
— capella Corp. Christi, CXLIV. — altare s. Stephani r. in eccl. BMV. de

castro B., CCXXXVIII. - 4 evangelist. in eccl. 00. SS., CXLV. - mona-

sterium o. s. Clarae, V., XXV., XXVI., CXLIII., CCLXX. - ca-

strum : Novabuda, XXVIII. — Vetusbuda, XXVIII. — cives : Henricus

Tolinger, CCXCIl. - Jacobus Sanfeleben, CCXCII. - Petrus de Donis,

CCXCIl.

BUDA, Emericus de — , v. sic.

BUDA — Kész, Alsó-Kesz : Olkezu : Inferior Kezew — ecclesia s. Georgii. —
Fels-Kesz : Fulkezew : Superior Kezew, — ecclesia BMV. — plebanus :

Adam Marci, CLXXXIIl.
BULGÁRIA - banus: Benedictus Pauli filii Heem, CXC.

BURCHARDUS DE ELRBACH,miles regis Hung.,secretarius ducis Austriae,

eius nepos eiusdem nominis, canon. Augustanen. dioec, LXVIII.

BÚZA DE GENERE VASÚN (Vásony), CCXXXIX.
BÜKI, Stephanus archiepiscopus Colocen., Cl.

CALIDAE AQUAE, CCXLVII. - magister : Johannes Stephani, CCXLVIII.

CALOSI, Andreas — , canon. Agrien., CCXXIl.

CAMERAE REGIAE comes : Michael, CLXXVIII.

CAMPELLO, V. Bonjohannes de —

.

CANCELLARIUS - papae, IX. - regni Hung., Gallus Valentini, CLXXXV.,
CCCLXXXIX. — Nicolaus, IC. — regináé matris : Nicolaus,

CCCLXXXVIII. - Stephani ducis: Petrus Bertholdi de Brunna, LXII.,

XCI.

CANONICUS - Adam Marci, Colocen., Jaurinen., Vacien., CLXXXIIl. -
Albertus, qui praepositus Colocen., Buden., (lector) Vacien., CCLXXXIX.,
CCCLIX. - Albertus Ulrici, (lector) Bácsién., Colocen., XVIII. — Alexan-

der Dionysii, qui archidiaconus de Tarczafö, Agrien., Zágrábién., CXXXIX.
— Alexander Nicolai, qui archidiaconus de Patha, (cantor) Agrien., Stri-

gon., CCXCV., CCCXLIII., CCCLXI. - Alexius Gregorii, Agrien., Quin-

queeccl., CXI., CIL., CLIII., CCXLV., CCCXXIX., CCCXXXIII.,
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CCCXLIV. - Andreas (qui praepositus) Castriferrei, LXII., CCXLVIII. -
Andreas (qui praepositus) de Posega, I. — Andreas Anthonii, Posega,

CLXI. — Andreas Calosi, Agrien., CCXXII. — Andreas Demetrii, qui

arciiidiaconus de Pankota, Agrien., XXXVI. — Andreas Fortis, Bács.,

(custos) Strigon., Zagrab., XCVII., CIII., CCCVIII. - Andreas filius Nico

de Bochina, Cracov., LV. — Andreas Nicolai de Szegvár, Vesprim.,

CCXXXI. - Andreas Petri, Albaeregalis et Transsilvan., XCIII., CCCIV.-
Andreas Stepliani, Strigon., XXXIV. — Andreas de Veregna de Ragusa,

Corczolanus, XXX. — Anthonius natus Gehan, Albaeregalis, CCLXXX IV.

— Arnoldus de la Caucina, Cracov., Gnesnen., Scepus., Titel., Vratislav.,

IX. — Bartholomaeus Michaelis, (custos) Bosnen., Quinqueeccl., CCLVIII.

— Benedictus (qui et archidiaconus) Zagrab., CL II. — Benedictus C!e-

mentis, qui archidiaconus de Pankota, Agrien., CCCXLI. — Benedictus

Eliae, qui archidiaconus de Blaka, Transsilvan., CCCII. — Benedictus

Georgii Heem, Vesprim., CCXIV., CCLXVI. — Benedictus Ivassae, qui ar-

chidiaconus de Kemlek, Zagrab., XLVI. — Benedictus de Ivánka-Szent-

György, Bosnen., CXCVIII. — Benedictus Johannis, Agrien., CLXXII. —
Benedictus Johannis, Agrien., Vacieii., CCII. — Bendictus Nicolai de

Gnojnicza, Bácsién., CXCVII. — Blasius Aegidii de Liszko, Albaeregalis,

CLXIII. — Blasius Johannis de Collan, Posega, Quinqueeccl., Vesprim.,

CLVII. — Blasius Stephani de Oziag, Quinqueeccl., Strigon., Vesprim.,

CCXXIX. — Brictius, qui archidiaconus de Szabolcs, Agrien., CCXXXI II.

— Brictius Benedicti, Jaurinen., Nitrien., Poson., CCCIC. — Brictius

Johannis, Varad., CDXLV. — Brictius Lucae de Chech, Albaeregalis et

Quinqueeccl., XX., CX. — Burchardus de Elrbach, Augustanen., LXVIII.

— Chama, qui praepositus Bácsién., Transsilvan., XCIII. — Clemens

Ladislai, qui praepositus de rs, de castro Quinqueeccl., III. — Conradus

Hermanni de Plawe, Quinqueeccl., Vratislav., CCLXII., CCCXCI. -
Conradus de Scupellenberch, qui archidiaconus Nitrien., Bácsién., Bunnen.

(Colon, d.), Quinqueeccl., Scepus., Strigon., LXI., CCLXV., CCCL. — Cosma

Josephi, (cantor) Bosnen., CLXXXIX., CCLVIII. — Dávid, qui archidia-

conus de Szabolcs, Agrien., CCXXXIII. — Demetrius, (lector) Strigon.,

IV.— Demetrius Pauli Varadiensis, Agrien., LXXVIII. — Demetrius

Thomae Jánoki de genere Hunt-Páznán, Strigon., LXI., CCXXXVI. —
Dionysius Farkasii, qui archidiaconus de Kemlek, Zagrab., XLVI. —
Dionysius Iwani de Gersentha, Zagrab., CDV. — Dionysius Johannis de

Maroth, Jaurinen., CXIV. — Dionysius Nicolai de genere Héder, Agrien.,

(archidiaconus) Jaurineen., CCCLXXXVII. — Dominicus Dominici

dictus Bebek de Csetnek de genere Ákos, Agrien., Quinqueeccl. (praeposi-

tus) Scepus., Strigon., LXXXI., CCLXV., CCLXVIII., CCCLIII.,

CCCLIV. — Dominicus Jacobi, Quinqueeccl., Varad., CDXXI. — Domini-

cus Nicolai, qui archidiaconus de Abauj, Agrien., CCXLVII. — Domini-

cus Petri de Széch de genere Balogh, qui episcopus, Transsilvan., Agrien.,

LXXXI., CLIII. — Dominicus Stephani de Gara de genere Dorozsma,

Bosnen., CLXII. — Duxinius Nicolai de Spalato, Bosnen., Quinqueeccl.,

CCCLXVII. — Elias de Seracha, qui archiepiscopus Ragusanus, Corczo-

lan., XXX. — Emericus de Buda, qui archidiaconus de Tarczaf, Agrien.,

CXXXIX. - Emericus Gregorii de Wyczna, Albaeregalis, CCCXCVI. -
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Emericus Johannis Ivache, Agrien., CCXLVII. — Emericus Pet, Vacien.,

CCXXV. - Emericus Stephani, Quinqueeccl., CCXLI., CCCLXXXIV. —
Franciscus de Chip, Colocen., CCLXXXVI. — Gallus Valentini, Colocen.,

Quinqueeccl., (lector) Strigon., (lector) Varad., (archidiaconus de Bek-

csin) Zagrab., CLXXXV., CCLXIV., CCCLXXXIX. - Ganselmus Ruden-

sis, Quinqueeccl., CDVI. — Georgius, qui archidiaconus de Tarczafö, Agrien.,

CXXXIX. - Georgius Mladeni, Zagrab., CCCLXXIII. - Georgius Ni-

colai,AlbaeregalisBMV.et s.Nic.,Sirmien., Vesprim., XXXV., XXXVII. -
Georgius Pauli, Albaeregalis, CXVII. — Georgius Pauli, Jaurinen., CIV.

—

Gregorius, (custos) Varad., CCXXXIII. — Gregorius Johannis, Strigon.,

CLIX. - Gregorius Nicolai, Varad., CLXXXII. - Guillelmus Gilberti

Biterrensis, Agrien., Quinqueeccl., Strigon., Bácsién., Vesprim., CCXXIX.,
CCXXX., CCXXXI., CCXXXIl. - Guillelmus Henrid de Coppenbach,

alias de Bergzabern, qui episcopus Quinqueecl., Spiren., X. — Guillelmus

de Judicis cardinalis, qui praepositus Strigon., (archidiaconus) Vratislav.,

LX., CCXLIII. - Henricus Herbordi de Portwein, Brixien., CCXXXVII. -
Henricus Herdegein, Poson., CCLII. — Jacobus, Poznan., Vratislav.,

CCIC. — Jacobus Bartholomaei de Szalánkemén, Colocen., CCLXXXI. —
Jacobus Crius (PJsa), Vesprim., II. — Jacobus Martini, Zagrab., CXLVII.,

CCCXXVII. - Jacobus Michaelis, Poson., LXXI., CCXCVI. - Jacobus

Nicolai, Poson., CDXIV. — Johannes, qui praepositus de K, Sirmien.,

Vesprim., CCL., CCLXIII. — Johannes, qui praepositus, Vesprim., XXII.—
Johannes, Poznan., CCIC. — Johannes, Vladislav., CCIC. — Johannes

Andreáé, Strigon., Varad., XXI. — Johannes Anthonii de Franko, Ni-

trien., Quinqueeccl., XXXIX., CXXVIII— IX. — Johannes Bautonis,

Zagrab., XXXVIII. - Johannes Brigant, Poson., CCCLXVIII. - Johan-

nes Chatonis, Strigon., CXC. — Johannes Crispius, Zagrab., XLVI. —
Johannes Dominici, Agrien., CCXXX. — Johannes Dominici de Surdis

de Placencia, Csázmen., CXXVI. — Johannes Hamanny dictus Chnob-

loch, Scepus., CXL. — Johannes Henrici dictus Ehrenreich de Znaim,

(lector) Bosnen., Poson., XLI., LVIII. — Johannes Henrici de Scherffem-

berg, qui praepositus s. Adalberti Jaurin., Csanád., Csázmen., Strigon.,

VI., LXXXV., XCVI. - Johannes Jacobi de Ménesei, Strigon.,

CCXXX IX. — Johannes Laurentii de s. Martino, Posega, Quinqueeccl.,

LXV., CXL., CXLV III. -Johannes Martini de Olaszy, Buda., Strigon.,

Vacien., Varad., CCXXXIl. — Johannes Michaelis de Szováth, Strigon.,

Várad., IL. — Johannes Nicolai, qui archidiaconus de Küküll, Albaere-

galis, Agrien., Transsilvan., Zagrab., LVII., —Johannes Nicolai, Bácsién.,

Quinqueecl., XLVIII. — Johannes Nicolai, Transsilvan., CDXXXVII—
IX. — Johannes Pelvos, qui archidiaconus Arad., Csanád, Vratislav.,

Zagrab., XVI. — Johannes Petri, Albaeregalis, CXVII. — Johannes Petri,

Csanád, CCXLIII. — Johannes Petri de Posega, Zagrab., CDXV. —
Johannes Pouth, qui archidiaconus de Tarczafö, Agrien., CXXXIX. —
Johannes dictus de Salia, Transsilvan., CDXXXVII. — Johannes Simonis,

Varad., CCXXV III. — Johannes Stephani, qui praepositus Castriferrei,

Jaurinen., CCXLVIII., CDXIX — Johannes Stramloi, Csázmen., Zagrab.,

XCI., CCCVII. - Johannes dictus Tonsus, Vesprim., CLXVIII. - Johan-

nes Zeka, qui archidiaconus de Ozd' Transsilvan., LXXXV I. — Johannes
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de Zsegra, Agrien., Strigon., CLXX— I. — Ladislaus Andreáé, Csanád,

CCCXCIII. - Ladislaus Beké, Buda, Jaurin., Vesprim., LVI., CCLXXX.-
Ladislaus Ladislai, Varad., CDXLII. — Ladislaus Nicolai (Gilétfy), Zá-

gráb., CXXX., CXXXIX., CD IV. -Ladislaus Pauli, Varad., CDXXIH. -
Ladislaus Thomae Jánoki de genere Hunt-Páznán, Agrien. (praepos.),

CXV. — Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow, Bácsién., Jaurinen.,

Pragen., Quinqueeccl., Strigon., Transsilvan., Varad., XV. — Ladislaus

Valterii, Vratislav., CIX. — Ladislaus dictus Veres, Transsilvan.,

CDXXXIX. — Laurentius Lorandi, Bosnen., CCLVIIL — Leonhardus

Chadoldi de Eckhartsau Albae baronis, qui praepositus s. Adalberti, Jauri-

nen., Patav., XCVL — Martinus Benedicti, Strigon., CDXXXIV. —
Martinus Georgii, Quinqueeccl., CDVL — Martinus Simonis, Albaeregalis,

BMV. et s. Nic, CDXXX. - Mathias Johannis, Vacien., CCCLXXXVIIL-
Mathias Petri, (cantor) de Posega, Vesprim., CCCLXXII. - Mathias Wolf-

hardi de Ruspach, Nitrien., Poson., CXXVIIL — Matthaeus Simonis,

Buda, Zagrab., CDXXX IL, CDXXXV. - Michael, Strigon., (lector)

Vacien., CCXC, CCCLX. — Michael Andreáé, Transsilvan., CCXH. —
Michael de Bodrog, Quinqueeccl., CCLXXV. — Michael Cynke, Poson.,

Vesprim., CLXIIL, CLXVII-VIIL - Michael Heuclin de Kezeu, Nitrien.,

CXCIV. — Michael Jacobi de Bars, Albaeregalis, Nitrien., Strigon., LXL,
CCXXXVL - Michael Ladislai de Marcalt, Jaurinen., CXVIH. -
Michael Nicolai de Lewe, Strigon., Zagrab., LXXH. — Michael Nicolai de

Tolnavár, Jaurinen., CLXIV. — Michael Petri, Albaeregalis, CDXXXVL —
Michael Stephani, Strigon., CCCLXXVIII-IX. - Michael Thomae,

(custos) Varad., CCXXXIII. — Michael dictus Tonsus, Transsilvan.,

LXXXVIL — Nicolaus, qui praepositus s. Adalberti, Jaurinen. d., VL —
Nicolaus, qui archidiaconus de Somogy, Vesprim., CLXVIH. — Nicolaus,

qui archidiaconus de Tarczafö, Agrien., CXXXIX. — Nicolaus Arnoldi,

Agrien., Poznan. (Pozen), (custos) Varad., CCXXXIII., CCLXXI. -
Nicolaus Arnoldi, Poson., CCXXXIII. — Nicolaus de Brassó, Albaerega-

lis, Buda, CCCXCIV., CCCXCVI., CDXXXV. - Nicolaus Casocti, Quin-

queeccl., CCCLXIX. — Nicolaus Dragori, Csazmen., Zagrab., CLXV. —
Nicolaus Georgii, qui archidiaconus de Szolnok, Transsilvan., CXXXV.,
CLI. — Nicolaus Herborti de genere Hahót, Agrien., CLXXXI. — Nico-

laus Johannis, Agrien., CCCLXXXI., CCCLVI. — Nicolaus filius comitis

Johannis, Agrien., Strigon., CLXXXIV. — Nicolaus Johannis, Strigon.,

CD. — Nicolaus Johannis dictus Alexander, Agrien., Varad., CCXXXIII—
IV. — Nicolaus Johannis de Leucha, (cantor) Nitrien., Scepus., Strigon.,

CCLXVIII., CCCLIV. - Nicolaus Karachini, Kö, CXII. - Nicolaus

Ladislai de Podvinna, Posega, XL., XLVII., CCXCVIII., CCCLXXIV. -
Nicolaus Ladislai de Zsegra, Agrien., CLXX. — Nicolaus Michaelis de

Álba, Nitrien., Vesprim., CCCXCVI II. - Nicolaus Mladeni, Zagrab.,

CCCLXXXIII. - Nicolaus Nicolai de Libenow, Scepus., CCLXXVII. —
Nicolaus Nicolai de Zagrabia, Quinqueeccl., Zagrab., CXLVII— VIII.,

CCCXXVII. - Nicolaus Nicolai de Zsegra, Strigon., LVIII. - Nicolaus

Petri, Jaurin., CCLXIX. — Nicolaus Simonis de Széch, Albaeregalis et

Transsilv., LXXXVIII., CXXXIV., CCLXXXVII. - Paulus Henrid de

Kassa, Agrien., Scepus., CCLXXIV., CCXC IV. — Paulus Johannis, Varad.,
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CDXLIV. — Paulus Lucas Chestalz, Agrien., L. — Paulus Matthaei,

Quinqueeccl., LXXIX. — Paulus Nicolai de Debrecen, Vasvár, CIC. —
Paulus Nicolai de Dombro, Csazmen., CXXVI., CCCXVI. - Paulus

Nicolai filii Laczk de Kerekegyház, Transsilvan., CCXXVI. — Paulus

Pauli, Agrien., XIX. — Paulus de Soclos, Quinqueeccl., CDVI. — Petrus

(episcopus, cantor) Bosnen., CCLVIII. — Petrus (cantor) Buden., Jauri-

nen.. Varad., CLVIII. — Petrus, qui archidiaconus de Szabolcs, Agrien.,

CCXXXIII. - Petrus Andreáé, Varad., CCXVI. - Petrus Begonis,

Strigon., XXXVI. — Petrus Berchtoldi de Brunna, (qui episcopus Curien.)

Jaurinen., Transsilvan,. Zagrab., LXII., XCI., XCV. — Petrus Demetrii,

Agrien., Arad., XXXVI. — Petrus Deseu, Vesprim., XXII. — Petrus

Dionysii, qui archidiaconus de Ozd, Transsilvan., LXXXVI. — Petrus

Emerici de Simontornya de gen. Hermán, Quinqueeccl., CCIII.,

CDXVIII. - Petrus Georgii, Albaeregalis, CDXXIX. - Petrus Henrici

de Olsna, Zagrab., CXXX., CD IV. - Petrus Johannis (custos) Arad.

Csanád., CXVI. — Petrus Johannis, Quinqueeccl., CXCV. — Petrus

Johannis, Zagrab., CCXLII. - Petrus Karaszin, Buden., CCCLXXVII. —
Petrus Ladislai, Strigon., Vesprim., XXII., CCL., CCLXIII. - Petrus

de Monasterio, Agrien., Colocen., CCLXVII., CCXCVII., CCCLIII. —
Petrus de Montilio, qui praepositus de Posega, (cantor) Dimisien., Quin-

queeccl., Zagrab., I. — Petrus Pauli de Cenadino, Albaeregalis, CCXVIII.—
Petrus Stephani, Nitrien., Strigon., Vesprim., Zagrab., XXXIII., CCXLVI.
— Petrus Thomae, Zagrab., CL II. — Petrus Tylonis de Dobra, Quin-

queeccl., LXIV. — Rudolfus de Tetinchoven, Constanc, LXVII. —
Simon de Legnitz, Poson., Vratislav., VII., CCLXXXV. — Simon Simonis

de Spinis, qui archidiaconus de Kraszna, Transsilvan., Vacien., LII.,

LXXXII., CCCLXXX. - Sixtus de genere Ajka, Agrien., L. - Stephanus

(cantor) Vesprim., CLXVII— VIII. — Stephanus Caníoris, Transsilvan.,

CDXL. — Stephanus Chemlei, Jaurinen., Vesprim., CCXV. — Stephanus

Dominici, Vesprim., CCXVII. —Stephanus Georgii, Albaeregalis, CXVII. —
Stephanus Johannis, Strigon., CLXXXVII. — Stephanus Ladislai (cantor)

Posega, CCCLXXII. - Stephanus Ladislai, Varad., CDXLIIl. - Stepha-

nus Laurentii de genere Osl, qui episcopus Zagrab., (praepositus) Buda.,

(lector) Bácsién., XVIII., XCIV. - Stephanus Mauritii, Strigon., XXIII.-
Stephanus Nicolai Treutel, Agrien., Strigon., CXV. — Stephanus Oliverii

de genere Rátót, (praepositus) Buden., (custos) Strigon., XCIV. — Stepha-

nus Pauli, Nitrien., Strigon., CDXVII. — Stephanus Simonis, qui archidia-

conus de Küküllö, Transsilvan., LVII. — Thatamerius, (qui praepositus)

Albaeregalis, CCL., CCLXIII. — Thomas dictus Artista, Transsilvan.,

CDXL. — Thomas Benedicti de Ivánka-Szent-György, Bosnen., CXCVIII.

Thomas dictus Custos, Transsilvan., CXXXV., CLI. — Thomas Darabos,

Colocen., Csanád., Titel., CCXLII I. — Thomas Simonis de Spinis, Strigon.,

Transsilvan., Vacien., Varad., LII., LXXXI., CCCLXXX. - Ulricus

dictus Schoff, Olomuc, Vratislav., XI — Valentinus Johannis, Quinqueeccl.,

(lector) Strigon., Vesprim., IV., LIX. — Vincentius Demetrii, qui archidia-

conus de Doboka, Transsilvan., LXXXVII. — Wigandus Merchlini de

Gurkfeld, Zagrab., CCXXXV.
CANTOR (canonicus) — Agrien. : Alexander Nicolai, CCXCV. — Georgius,
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CCXCV. - Jacobus, CCXCV. - Bosnen. : Cosma Josephi, CLXXXIX. —
Petrus CCLVIII. - Buda: Petrus Magnus filius Bene, CLVIII. - Colo-

cen. : Petrus de Monasterio, CCXCVII. — Dimisien. : Petrus de Mon-

tilio, I. — Nitrien. : Nicolaus Johannis de Leucha, CCLXVIII. — Po-

sega : Mathias Petri, CCCLXXII. - Stephanus Ladislai, CCCLXXIl.,

CCCLXXIV. — Quinqueeccl. : Johannes Laurentii de s. Martino (Szepesi),

CXLVIIL, CCCXXVIII. - Nicolaus Nicolai de Zagrabia, CXLVIl-VIII.,

CCCXXVII. - Strigon. : Gallus Valentini, CCCLXXXIX. - Transsil-

van. : Michael dictus Olasz, CXXXIV., CCCXXIIl. - Nicolaus Simonis

(Salamonis) de Széch de gen. Balogh., CXXXIV., CCCXXIIl.

CANTORIS, Stephanus -, v. sic.

CAPELLA — Corp. Christi in Buda, CXLIV. — BMV. : in castro Quin-

queeccl., LXIII. — in pal. reg., CDXII. — s. Andreáé in eccl. Varad.,

CDXXI. — s. Benedicti de Albareg., Vesprim. dioec, CCCXX. — s. Ladis-

lai Vesprim., CCXX. — s. Ladislai r. in insula aquae Herncád (Közép-

németi), Agrien. dioec, CCXLVII. — b. M. Magdal, in capella hospicii

Nicolai Konth, Visegrád, CCLV. - c. regia, CLXXXI., CLXXXVl.,

CCXXXIX. - c. regináé matris, CCCXC.

CAPELLANUS - regis Hung. : Albertus, CCLXXXIX. — Andreas Fortis,

cm. - Andreas Stephani, XXXIV. — Benedictus Georgii Heem, CCXIV.,

CCLXVI. — Conradus de Scupellenberch, CCLXH. — Dominicus Jacobi,

CDXXI. — Guillelmus Henrici de Coppenbach, alias de Bergzabern, X. —
Johannes Henrici dictus Ehrenreich de Znaim, LVIII. — Johannes Henrici

de Scherffemberg, VI. — Johannes de Strigonio, LXXXIII. — Michael,

CCXC. - Michael Jacobi de Bars, LXI., CCXXXVI. - Nicolaus Arnoldi,

CCXXXIII. — Nicolaus Nicolai de Zsegra, CCLIX. — Petrus Stephani,

XXXIII. - Simon de Legnitz, VII., CCLXXXV. - Stephanus Oliverii

Lorandi de gen. Ratot, XCIV. — Vincentius Nicolai de Strassburga,

CCLXXIII. — Elizabeth matris regináé: Andreas filius Nico de Bochina,

LV. - Ladislaus filius Beké, LVI., CCLXXX. - Martinus, CCLXXIX. -
Nicolaus Ladislai de Podvinna, CCXCVIII., CCCLXXIV. - Elisabeth

regináé iun. : Johannes Anthonii, CDXX. — Johannes Nicolai, CDXXXVH.
Stephanus Pauli, CDXVII. — capellae regiae : Nicolaus Herbordi de gen.

Hahót, CLXXXI. — Andreáé regis Siciliae : Nicolaus Nicolai de Zagra-

bia, CXLVIII. — Kazimiri regis Poloniae : Nicolaus Nicolai de Libenow,

CCLXXVII. — Stephani ducis : Henricus de Znaim, XLI. — Petrus

Bertholdi de Brunna, LXII. — Guillelmi cardinalis : Conradus de Scupel-

lenberch, CCLXV. -Johannes Pelvos, XVI. -Nicolaus Arnoldi, CCXCVII.

— Petrus de Monasterio, CCXCVII. — episcopi Bosnen. : Bartholomaeus

Michaelis, CCLVIII. — archiepiscopi Colocen. : Albertus Ulrici, XVIII. —
Andreas Fortis, XCVII. — Johannes Nicolai, XCVIII. - episcopi Ni-

trien. : Emericus Stephani, CDXXXI. —Martinus Simonis, CDXXX. —
Petrus Georgii, CDXXIX. — episcopi Quinqueeccl. : Petrus de Montilio,

I. — episcopi Vacien. : Mathias Petri, CCCLXXII. — episcopi Vespri-

mien. : Clemens Ladislai, IIL — Jacobus Crius, II. — Johannes Andreáé,

XXI. — episcopi Transsilvan. : Thomas Simonis de Spinis, LXXXI. —
Vincentius Demetrii, LXXXVII. — Nicolai Laczk : Benedictus Johannis,

CLXXII.
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CAPI, Johannes — , fr., confess. episcopi Nitrien., CDXXVII.
CAPITULUM V. sing. dioec.

CAPMBACH, Coppenbach, v. Guillelmus Henrici de —

.

CARDINALIS — Gentilis, v. sic. — Guillelmus de Judicis, v. sic. — Floren-

tinus, CLXXXVIIl. — Nicolaus, v. sic. — Valentinus (Alsani), v. sic.

CARPENTARIORUM regal. magister : Johannes, — cuius fráter: Marti-

nus, CLXXVIII.
CASOCTI, Nicolaus -, episcopus Tragurien., CCCLXIX.
CASTELLANUS et comes de Szepes : Nicolaus Dionysii de Zsegra, CLXX.
CASTRUM FERREUM, ecclesia collég, s. Michaelis archang., Jaurinen.

dioec. — praepositi : Andreas, LXII., CCXLVIII. — Jodacus Bertholdi de

Brunna, XCV., CXXIX., CCXLVIII. - Johannes Stephani, CCXLVIII. -.

Michael Zambo, CCXLVIII. - Petrus Bertholdi de Brunna, LXII., XCI.,

CXXIX., CCXLVIII. - Thomas Ladislai, CCXLVIII. - canonicus :

Paulus Nicolai de Debrecen, CIC.

CASTRUM FERREUM, comes de - : Nicolaus Konth, CXLI.

CASTRUM FERREUM, Michael Martini de -, v. sic.

CASTRUM Novabuda, XXVI II.

CASTRUM Quinqueeccl. — ecclesia collég, s. Joh. Bapt. v. Quinqueecci.

dioec.

CASTRUM Szarvkö, CDVIII.

CASTRUM Vesprim., ecclesia collég. 00. SS., v. Vesprim. dioec.

CASTRUM Vetusbuda, XXV III.

CATHARINA S., altare s. C. in ecclesia Varad., CDXXI.
CAUCINA, Arnoldus de la — , v. sic.

CASIMIRUS V. Kazimirus.

CELLAE SALZBURGENSES, ecclesia BMV., CXLVI.

CENADINUM - CSANÁDIENSIS DIOECESIS - ecdesiae : BMV. in Szé-

csény, CXXIII. - BMV. in Papi, CXXIII. - 00. SS. in Kerekegyház,

CXXIII. — episcopi: Dominicus Dominici dictus Bebek de Csetnek de

genere Ákos, CCXXXIII., CCLXV-VI. - Gregorius, CCXXXIII. -
Gregorius Georgii, CCXXXIII., CCXL. - Thomas Pancratii de Telegd

de genere Csanád, CCXXXIII. — capitulum : custos — Petrus Johannis,

CXVI. — archidiaconatus Aradiensis : archidiaconi — Johannes Henrici

de Scherffemberg, VI. — Johannes Pelvos, XVI. — canonici : Johannes

Pelvos, XVI. - Johannes Petri, CCXLIII., CCCXLII. - Johannes Henrici

de Scherffemberg, VI. — Ladislaus Andreáé, CCCXCIII. — Petrus Johan-

nis, CXVI. - Thomas Darabos, CCXLIII., CCCXLII. - beneficiatus

:

Blasius Andreáé, CXCII. — clericus : Johannes Nicolai, XLVIII. — laici

:

Gregorius et Nicolaus, CXI II. — porro v. sub Arad.

CHADOLDUS DE EKHARTSAU ALBAE BARO, páter Leonhardi prae-

positi s. Adalberti Jaurinen., XCVI.

CHAK V. Csák.

CHALANUS V. Csalános.

CHATO, páter Johannis canonici s. Thomae in promont. Strigon., CXC.

CHAMA, praepositus Bácsién., XCI 11.

CHAMA DE GENERE SZENTE-MÁGOCS, CXV.

CHASMA V. Csázma.
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CHECH, Brictius Lucae de — , v. sic.

CHEMLI STEPHANUS, canon. Jaurin., Vesprim., CCXV.
CHERENCHEN v. Cserencsény.

CHESTALZ, Paulus Lucas — , v. sic.

CHIP, Franciscus de — , v. sic.

CHNOBLOCH, Johannes Hammanny dictus — , v. sic.

CHOCA, Oregorius — , v. sic.

CHOMPO, Sebastianus -, v. sic.

CHUR V. Curiensis ep.

CHYSICH (Kissing), plébánia Strigon. dioec, plebanus : Stephanus Mauri-

tii, XXIII.

CIBINIUM, Transsilvan. dioec, praepositus : Paulus, CCCXCIV.
CLARA S. - monast. o. s. C, V., XXV-VI., CXLIII., CLXXIII-VII.
CLARA, uxor Nicolai Konth palatini, CDX-XI.
CLARA, uxor Nicolai Somseid, militis Zagrab. dioec, XLIV.

CLEMENS PP. VI. - I., VI., XI., XXI., XXIX., XXXVI., XLI., L., LX.,

LXII.

CLEMENS LADISLAI, capellanus Joh. episcopi Vesprim., canon. eccl. s.

Joh. de castro Quinqueeccl., prepositus de rs, III., CCCXXXV.
CLEMENS, páter Benedicti archidiaconi de Pankota, CCCXLI.
COEMETERIUM reconciliare facult., LXXIV.
COLLAN, Blasius Johannis de — , v. sic.

COLOCENSIS DIOECESIS - ecdesia cathedralis, C, CXLII. - archiepi-

scopi : fr. Dionysius Laczk de genere Hermán, XVII— XX., LXXII. —
Ladislaus o. s. Fr., Cl. - Nicolaus de Franko, LXXII., XCIV., XCVII-
CVI. - Stephanus Büki, Cl., CCXXIX-CCXXXI. - Thomas Pancratii

de Telegd de genere Csanád, CCXXXIII., CDXXIV. - capitulum : prae-

positi - Albertus, CCLXXXIX., CCCLIX., CDVII. - Demetrius de

Vichadol, CXXVI., CCLXXVIII. - Johannes Dominici de Surdis de

Placencia, CXXVI., CCLXXXVIII., CCCLIX. - Ladislaus, CCLXXXIX.,
CCCLIX., CDVII. - ledores : Guillelmus de Judicis cardinalis, CCXLIII.—
Thomas Darabos, CCXLIII. - cantor : Petrus de Monasterio, CCXCVII. —
canonici: Adam Marci, CLXXXIII. - Albertus Ulrici, XVIII. — Fran-

ciscus de Chip, CCLXXXVI. - Gallus Valentini, CLXXXV., CCLXIV. -
Jacobus Bartholomaei de Szalánkemén, CCLXXXI. — Petrus de Mona-

sterio, CCXCVII. — beneficiati et clerici : Emericus Videch Iwanich,

CCLXXVI. - Michael de Bodrog, CCLXXV. - Nicolaus Eliae de Sza-

lánkemén, CXCIII. — Nicolaus Karachini, CXII. — Paulus Georgii de

Heztien. CD II. — plébánia : Szalánkemén, plebanus : Ladislaus filius Beké,

LVI., CCLXXX. — monasterium : Petrovaradinum, CCIV. — laicus :

Sebeh Johannis, miles, CXIII. — vide : Bács, Hay, Titel.

COLOMANNUS episcopus Jaurinensis, LXXXVIII., CLXXXVIII.
COMES — de Bars : Nicolaus Konth, CXLI. — Borsod : Petrus dictus Zudar

de Olnod, CLXXX. - Helffestein : Ulricus, XII. - Kewe : Benedictus

filius Pauli filii Heem, CXC. — Krasso : Benedictus filius Pauli filii Heem
CXC. — Pósa de genere Baár-Kalán, CXXIV. — Mármaros : Benedictus

filius Pauli filii Heem, CXC. — Medgyes : Simon, CDVII. — Mosón:
Nicolaus Nicolai de genere Héder, CCCLXXXVII. — Nyitra : Nicolaus

Bossányi, Rcgesta Supplicationum II. 31
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Konth, CXLI. — Pozsony : Benedictus Pauli filii Heem, CXC. — Nico-

laus Konth, CXLI. — Nicolaus Treutel, CXLI. — Szepes : Nicolaus Dionysii

de Zsegra, CLXX. — Várasd : Nicolaus Konth, CXLI. — Vasvár : Nico-

laus Konth, CXLI. - Trencsén : Paulus, CDVII. - Széch (Zeche) : Petrus

de genere Balogh, LXXXI. — Zemplén : Nicolaus Laczk de genere Her-

mán, CXV—CXXIV. — Zonuk : Andreas Laczk de genere Hermán,
CCXXVI— VIII. — camerae regiae : Michael, CLXXVIII. — capellae

regiae : Willelmus, CCXXXIX. — leporariferorum reg. Lad. IV. : Heem,
CXC.

CONRADUS, miles reg. Jaurinen. dioec, LIII.

CONRADUS HERMANNI DE PLAWE, cler. Naumburg. dioec, canon.

Vratislav., CCLXII. — rector hospit. s. Barthol. Quinqueeccl., CCCXCI.
CONRADUS DICTUS KOCHNER DE BOPPH INGEN iurisperitus

Augustanen. dioec, fratres et consang., XII — III.

CONRADUS DE SCUPELLENBERCH (Skultéti), capellanus regis,

CCLXII. — canon. Bácsién., Bunnen., Colonen. dioec, Scepus., Strigon.,

CCLXV. - archidiaconus Barsien., Nitrien., LXI., CCCLXXVIII.
CONRADUS WOLFART, miles, ambaxiator regis, LXVII., CCXCIII.

CONSTANTINOPOLITANUS patriarcha : Guillelmus de Pusterla, XLIL
CONVERSIO CUMANORUM, XXXI- II.

COPPENBACH V. Guillelmus Henrid de -.

CORCZOLANUS (Costolarius) canon. : Andreas de Veregna de Ragusa,

XXX.
COSMA JOHANNIS, miles Jaurinen. dioec, CDXXXIII.
COSMA JOSEPHI, presb. Quinqueeccl. dioec, cantor canon. Bosnen.,

CLXXXIX.
COSMA, páter Blasii praepositi Poson., II.

COSMEDIN, tt. s. Mariae in — diac cardin., v. Guillelmus de Judicis.

COSTOLARIUS v. Corczolanus.

CRACOVIENSIS DIOECESIS - canonici : Andreas filius Nico de Bochina,.

LV. — Arnoldus de la Caucina, IX., LXVI.
CRASZNA, archidiaconatus Transsilvan. dioec, archidiaconi : Simon Simo-

nis de Spinis, LII., LXXXI. — Thomas Simonis de Spinis, LII., LXXXL
CRISANUS, páter Pauli, clerici Zagrab. dioec, CCVII.

CRISPIUS, Johannes — , archidiaconus de Kemlek, v. sic.

CRIUS (Posa), Jacobus -, v. sic

CROATIAE DUX: Stephanus, LXII.

CSALÁNOS (Chalanus), v. com. Bács., Cl.

CSANÁD V. Cenadinum.

CSANÁD m., Szécsény v., CXXIII.

CSAK, gen., Ladislaus, Nicolaus, Pós, Ugrin de gen. — , v. sic.

CS.4ZMA, capitulum : praepositi — Gregorius Georgii, CCXL. — Ladislaus

Nicolai (Gilétfy), CXXXVIII., CCXL., CCLXXII. - Stephanus Nicolai

Treutel, CCXL., CCLXXII. — Vilhelmus Henrid de Coppenbach alias

de Bergzabern, CXXXVIII., CCXL. — canonici: Johannes Dominici de

Surdis de Placencia, CXXVI. — Johannes Henrid de Scherffemberg, VI. —
Johannes Stramloi, XCI. — Ladislaus Nicolai, CXXXVIII. — Nicolaus

Dragori, CLXV. - Paulus Nicolai de Dombro, CXXVI., CCCXVI.
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CSERENCSÉNY (Cherenchen), v. com. Bács., Cl.

CSETNEK, V. Bebek de -.

CUBICULARIUS archiepiscopi Colocen. : Georgius Pauli canon. Jaurin.,

ClV.

CUIRNA (Csorna), v. Stephanus Laurentii de genere Osl.

CUMANI conversi ad fidem, XXXI.
CUMANORUM lUDEX : Nicolaus Konth palatínus, CCLV-VII.

CURIA reg., iudex : Nicolaus Ugrini de Újlak de gen. Csák, CLXXIX.
CURIENSIS (Chur) episcopus : Petrus Bertholdi de Brunna, XCI.

CURONENSIS (Gurk) episcopus: Paulus Petri de Jegersdorf, XLII-III.

CUSTOS (canonicus) — Albaeregalis, Vespr. d. : Michael Cynke, CLXVIIl.,

CCCXXXIV., CCCXXXVI. - Stephanus, CCCXXXVI. - Arad: Petrus

Johannis, CXVI. — Bosncn. : Bartholomaeus Michaelis, CCLVIII. —
Pozsony: Jacobus Michaelis, CCXCVI., CCCLXII. - Petrus de Polonia,

CCXCVI., CCCLXII. — Strigon. : Andreas Fortis, XCVII. — Stephanus

Oliverii Lorandi de gen. Rátot, XCIV., XCVII. — Varad.: Gregorius,

CCXXXIII., CCCXXXVI I. — Michael Thomae, CCXXXIII. - Nico-

laus Arnoldi, CCXXXIII., CCLXXI., CDXIII. - Nicolaus Johannis

dictus Alexander, CCXXXIII- IV., CDXIII. - Vesprim. : Michael

Cynke, CLXVII. - Stephanus, CLXVII.

CUSTOS, Thomas dictus — , v. sic.

CZUDAR (Zudar), v. Dominicus, Dionysius, Petrus, Simon dictus —

.

CYNKE, Michael -, v. sic.

DALMÁCIA, XXX. - dux : Stephanus, LXII.

DAMIANUS DE PULKUV, páter Stephani beneficiati Colocen. d., CCIV,

DANO(L)CZ, Michael Jacobi de -, CCLXXXII.
DANUS DE ZSEGRA (Dionysius), CLXX.
DARABOS, Thomas — , lector Colocen., canon. Colocen., Csanád., Titel.,

CCXLIII.

DÁVID, archidiaconus de Szabolcs, Agrien. dioec, CCXXXIII.

DEBRECEN, Paulus Nicolai de — , v. sic.

DEC IMA — concessio facta per Cle. VI. regi Hung. de percipienda decima

ad quadrien. oo. ecclarum regni, XXIX. — Cumani conversi immunes,

XXXI. — episcoporum, CXXII. — exceptio monast. o. s. Clarae, V. —
rectorum ecclesiarum, CXXII.

DELEBRA, v. Léva. — Michael Nicolai de — , v. sic.

DEMETRIUS, praepositus Agrien., episcopus Sirmien., CCCXC.

DEMETRIUS, lector Strigon., IV.

DEMETRIUS DE FUTAK, episcopus Varad., LXXIV-IX., CDXXVI.
DEMETRIUS PAULI VARADIENSIS, presb., canon. Agrien., LXXVIII.

DEMETRIUS THOMAE JÁNOKI DE GENERE HUNT-PÁZNÁN, archi-

diaconus Barsien., Strig. dioec, LXI., CCXXXVI.
DEMETRIUS DE VICHADOL, praepositus Colocen., CXXVI.

DEMETRIUS, páter Andreáé, archidiaconi de Zemplén, XXXVI.
DEMETRIUS, páter Johannis, praepositi Scepus., XXXVI.
DEMETRIUS, páter Petri, archidiaconi de Pankota, XXXVI.
DEMETRIUS, páter Vincentii, archidiaconi de Doboka, LXXXVII.

31*
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DESEU, Petrus — de gen. Dorozsma, v. sic.

DÉVA, ecclesia paroch. s. Martini, Transsiivan. dioec, plebanus : Johannes
Nicolai, CDXXXIX.

DIAKOVAR, CLXIl.

DIMISIENSIS ECCLESIA (Dömös) s. Margharethae, CCXI. - cantor canon. :

Petrus de Montilio, I. — beneficiatus : Stephanus Martini, CCXI.
DIONYSIUS (Czudar) de Bulch, CCXLVII.
DIONYSIUS FARKAS II (Folcasii), archidiaconus de Kemlek, Zagrab.

dioec, XLVI.

DIONYSIUS IWANI DE GERSENTHA, presb., canon. Zagrab., CDV.
DIONYSIUS JOHANNIS DE MAROTH, canon. Jaurinen., archidiaconus

Mosón., CXIV., CCCXV.
DIONYSIUS II. LACZK DE GENERE HERMÁN, episcopus Tinnin. (Knin),

Zagrab., CCCXCIV. - archiepiscopus Colocen., XVII-XXX., CXV.
eius capellanus : Albertus Ulrici, XVIII. — familiáris: Brictius Lucae de
Chech, XX.

DIONYSIUS I. LACZK DE GENERE HERMÁN, CXV.
DIONYSIUS (Danus) DE ZSEGRA, CLXX.
DIONYSIUS, páter Alexandri, archidiaconi de Tarczaf, CXXXIX.
DIONYSIUS, páter Petri, archidiaconi de Ózd, XXXVI.
DIPSE (Gipsa), parochia Transsiivan. dioec, XCIII.

DISPENSATIO — cum rege Ludov. et Elisabeth uxore eius, 4. consang.,

XXIV.
DOBOKA, archidiaconatus Transsiivan. dioec, — archidiaconi : Michael

dictus Tonsus, LXXXVII. — Stephanus Cantoris, CDXL. — Thomas
dictus Artista, CDXL. - Vincentius Demetrii, LXXXVII., CCCV.

DOBRA, Petrus Tylonis de — , canon. Quinqueeccl., LXIV.
DOCTOR legum : Johannes ambaxiator regius, CCXCI.
DOMBRO, Fabianus Wlchinae de — , v. sic.

DOMBRO, Martinus Benedicti de — , v. sic

DOMBRO, Mathias Weeth de -, v. sic.

DOMBRO, Paulus Nicolai de — , v. sic.

DOMICELLUS, regis : Gregorius Dominici, CCXXI-III. -Johannes Petri

de Donavich, LXIX. — voyvodae Transsiivan. Andreáé Laczkfy : Johan-
nes filius Kemin, CCXXVII.

DOMINICUS 0. Praed., episcopus Bosnen., CCLVIII.

DOMINICUS, praepositus Agrien., CXXV.
DOMINICUS DICTUS BEBEK DE GENERE ÁKOS, páter Dominici

praepositi Scepus., LXXXI.
DOMINICUS (Czudar), filius Dionysii de Bulch, CCXLVII.
DOMINICUS DOMINICI DICTUS BEBEK DE CSETNEK DE GENERE
ÁKOS, canon. Agrien., CCLXVII., CCCLIII. — canon. Quinqueeccl.,

CCLXV. - canon. Strigon., CCLXVIII., CCCLIV. - praepositus s. Thomae
in promont. Strigon., subin praepositus Scepus., LXXXI., CCLXV.,
CCCLI. — praepositus Agrien., CCXL. — episcopus Csanád., CCXXXIII.,
CCLXV., CCCLI.

DOMINICUS JACOBI, capellanus commensalis regis, ca Quinque cl.

et Várad., CDXXI.
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DOMINICUS NICOLAI, canon. Agrien., archidiaconus Abaujvár., CCXLVII.

DOMINICUS DE GENERE RATOT, magister tavern., XCIV.

DOMINICUS STEPHANI DE GARA DE GENERE DOROZSMA, cler.

Quinqueeccl., canon. Bosnen., CLXII.

DOMINICUS, páter Gregorii domicelli regis, CCXXI.

DOMINICUS, páter Johannis canonici Agrien., CCXXX.
DOM IN ICUS, páter Johannis de Surdis de Placencia, episcopi Vacien., CXXV I.

DOMINICUS, páter Stephani canonici Vesprim., CCXVII.

DONAVICH, Johannes Petri de — , et Petrus — , v. sic.

DOROTHEA S., altare s. D. in capella BMV. castri Quinqueeccl., LXIII.

DORVOS recte : Darabos, v. sic.

DOROZSMA, g., — V. Dominicus Stephani de Gara, — Johannes Pauli de

Gara, — Ladislaus Johannis.

DÖMÖS — Dimisiensis — ecclesia collég, s. Margarethae — cantor : Petrus

de Montilio, I.

DRAGORI, filius Nicolaus, canon. Zagrab., CLXV.

DRESDEN, paroch. eccl. Misnensis dioec. (Meissen, Germ.), — plebani :

Nicolaus, CCLXXI. - Nicolaus Arnoldi, CCLXXI.

DRUGETH Vilhelmus palatínus, CXLI.

DURACIUS (Durazzói), Robertus et fratres, captivi in Hungária, XXXVII.

DURAZZÓI V. Duracius.

DUX - Stephanus, XV., XLI. - Austriae, LXVIII. - Bosniae, XXIV. -
Sclavoniae (Dalm., Croat,), LXII.

ECCLESIA — cathedralis : Bacsiensis, CXLII. — Colocensis, C. — Quin-

queecclesiensis, CD IX. — Vesprimiensis, CLVI. — Zagrabiensis,

CCCLXXXV., CDVIII. — B. Mariae V.: Apahida, Transsilvan. dioec,

CXX. - Buda, XXVIII. - Buda (Castr.), CCXXXVIII. - Buda-Kesz

(Fels-Kesz), CLXXXIII. - Nezda, Vesprim. dioec, CCCLXXI. -
Papi, Csanád, dioec, CXXIII. -Podvinna, Zagrab. dioec, CCCLXXV. -
Salzburg (in Celis), CXLVI. — Széchény, Csanád, dioec, CXXIII. —
Várad (minor.), IL. - Visegrád, CCLI. - S. Aegidii, Varatislav., XLII. -
s. Annae : Szarvkö, Jaurinen. dioec, CDVIII. — s. Bartholomaei : Quin-

queeccl., hospit., CXXV III. — s. Clarae: Buda (monast.), CXLI II. -
s. Elisabeth : Szerdahely, Zagrab. dioec, XCVIII., CXXVII. — s. Emerici :

Babarczi, Quirqueeccl. dioec, CXVII.— s. Georgii : Buda-Kesz (Alsó-

Kesz), Vesprim. dioec, CLXXXIII. — s. Jacobi : Kö, Sirmien. dioec,

CXII. — s. Laurentii : Kovácsi, Várad, dioec, CXXIII. — Pozsony

(extra muros), Strigon. dioec, XLI., LVIII. — s. Margarethae: Margita,

(Mayád), Jaurinen. dioec, CXXIII. — s. Martini: Déva, Transsilvan.

dioec, CDXXXVII. — Szerdadely, Zagrab. dioec, XCVIII. — s. Michae-

lis archang. : Hanta, (praepositura), Vesprim. dioec, CCLXI. — Szent-

miklós, Transsilvan. dioec, CXX. — s. Nicolai : Olsovicza (Scepus.),

Strigon. dioec, CLXX. — Szentmiklós, Transsilvan. dioec, CXX. —
Torda, Transsilvan. dioec, CXXIX., CXXXII., CL. — Omnium Sancto-

rum : Buda, CXLV. — Kerekegyház, Csanád, dioec, CXXIII. — Olnod,

Strigon. dioec, CCCLXX. — Szovát, Transsilvan. dioec, CXX. — s. Petri

:

Posega, I. — s. Stephani r. : Hermán, Jaurin. dioec, CXXIII. — Pesth
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(Bácscom.) Colocen. dioec, CCLVI. — s. Thomae : Strigonium, in promont.

LXXXI. — sine not. patroni, parochiales ecclesiae : Beszterce, Transsilvan.

dioec, XCV., CXXIX. - Bonchida, Transsilvan. dioec, CCXXVIII. —
Brassó, Strigon. dioec, CCCXCIV—V. - Vidombák (Wydenbach), Strigon.

dioec, CCCXCIV-V. - ecclesia in villa Szarvas, CXXIV. - ecclesia

maior Ragusana, XXX. — ecclesia maior Vratislav., XLII.

EGER v. Agria.

EGYETEM v. stúdium generálé.

EHRENREICH, Johannes dictus — de Znaim, v. sic.

ELEPHANT, Michael de —, miles, CDVII.

ELIAS DE SERACHA, archiepiscopus Ragusinus, XXX.
ELIAS, páter Benedicti archidiaconi de Blaka, CCCII.

ELIAS, páter Nicolai de Szalánkemén, CXCIII.

ELISABETH S., - ecclesia s. E. in Szerdahely, Zagrab. dioec, XCVIII.,

CXXVII. — altare s. E. in capella BMV. castri Quinqueeccl., LXIII.

ELISABETH (mater) regina Hungáriáé : V., XXV-VIII., LV-VI., LXII.,

CCL sq., CDXII sq. — magister ianit. : Nicolaus Nicolai de genere Héder,

CCCLXXXVII. - secret. et cancell. : Nicolaus, CCCLXXXVIII. - the-

saur. registr. : Michael Martini de Castroferreo, CCCXC. — ambaxiator :

Henricus Herdegein, CCLI. — capellani : Andreas, LV. — Ladislaus

filius Beké, LVI., CCLXXX. - Martinus, CCLXXIX. - Michael Martini

de Castroferreo, CCCXC. - Nicolaus Ladislai de Podvinna, CCXCVIII.,

CCCLXXIV.
ELISABETH regina Hungáriáé, uxor Ludovici regis, filia Stephani ducis

Bosniae, XXV-VIII., CCLXIII., CDXII. sq., CDXIX. sq. - matrim.

sanat., XXIV. — capellani : Johannes Anthonii, CDXX. — Johannes

Nicolai, CDXXXVII. — Johannes Stephani, CDXIX. — Petrus Emerici

Laczk, CDXVIII. - Stephanus Pauli, CDXVII. - armig. CDXX.
ERLBACH, Burchardus de — , miles, v. sic.

ELSAWYCHA v. Olsavicza.

EMERICUS S., — ecclesia s. E. de Babarczi, Quinqueeccl. dioec, CXVII. —
altare s. E. in capella BMV. de castro Quinqueeccl., LXIII.

EMERICUS, episcopus Várad., CCXLVII.
EMERICUS DE BUDA, archidiaconus de Tarczaf, Agrien. dioec, CXXXIX.
EMERICUS GREGORII DE WYCZNA, canon. Albaeregalis, Vesprim.

dioec, et de Posega, CCXCVI.
EMERICUS JOHANN IS IVACHAE, canon. Agrien., CCXLVII., CCCXLVI.
EMERICUS PETEU, canon. Vacien., CCXXV.
EMERICUS DE SIMONTORNYA FILIUS STEPHANI FILII LACZK DE
GENERE HERMÁN, magister agaz., voyvoda Transsilv., palatínus, —
páter Petri canonici de castro Quinqueeccl., CCIII.

EMERICUS STEPHANI, presb. Vesprim. dioec, canon. Quinqueeccl.,

CCXLI., CCCLXXXIV.
EMERICUS STEPHANI, cler. Zagrab. dioec, capellanus episcopi Nitrien.,

CDXXXI.
EMERICUS DE SZIKSZÓ DE GENERE ABA, CLXXX.
EMERICUS VIDECH IWANICH, cler. Zagrab. dioec, beneficiatus Colo-

cen. dioec, CCLXXVI.
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ÉNEKLKANONOK v. cantor canonicus.

EPIDÉMIA in regno, CCCLXXXIV.
EPISCOPI - Agrien. : Martinus, CCXLVII. - Nicolaus de Dörögd, CXXV.,

CCXCV. — Bosnen. : Boniohannes de Campello Firmanus, CXLVII.,

CCLVIII. - Dominicus o. Praed., CCLVIII. - Laurentius Lorandi,

CCLVIII. - Peregrinus de Saxonia, CCLVIII. - Petrus, CCLVIII. -
Petrus 0. Praed., CCLVIII. — Churv. Curien. — Colocen. : Dionysius Laczk

de genere Hermán, XVII-XX., LXXII. - Ladislaus o. Min., Cl. — Nico-

laus de Franko, LXXII., XCIV., XCVII. sq. - Stephanus Büki, Cl.,

CCXXIX-XXXI. - Thomas Pancratii de Telegd de genere Csanád,

CCXXXIII., CDXXIV. — Constantinopol. : Guillelmus de Pusterla de

Mediolano, XLII. — Csanád.: Dominicus Dominici dictus Bebek de

esetnek de genere Ákos, CCXXXIII., CCLXV. - Gregorius, CCXXXIII. -
Gregorius Georgii, CCXXXIII., CCXL. - Thomas Pancratii de Telegd de

genere Csanád, CCXXXIII. - Curiensis (Chur) : Petrus Bertholdi de

Brunna, XCI., XCV. - Curonensis : Paulus de Jegersdorf, XI. - Eger

V. Agrien. — Erdély v. Transsilvan. — Esztergom v. Strigon. — Fermo v.

Firmanus. — Firmanus: Boniohannes de Campello, CXLVII. — Foro-

juliensis : CCCXCVII. - Freising v. Frising. - Friaul v. Forojul. -
Frisingensis (Freising) : Paulus, CCLXXI. - Gurciensis : Johannes Hen-

riéi de Scherffemberg, LXXXV., CXL. - Gurk v. Curonen. - Gyr v.

Jaurinen. — Jadrensis : CCVII. — Jaurinensis : Colomannus, LXXXV III.,

CLXXXVIII. - Kalocsa v. Colocen. - Knin v. Tinninen. - Mediolanus

:

Guillelmus de Pusterla, XLII. - Nandoralbensis : Paulus Lucas Chestalz,

L. - Nitrien. : Stephanus Anthonii de Franko, XXXII., XL., CXXV III.,

CCCXCVII-CD., CDXXV., CDXXVII. - Ostien. : LXXXI. - Posen

V. Posnavien. — Poznavien. : Johannes, LXVI. — Pécs v. Quinqueeccle-

sien. - Qaínqueecclesien. : Guillelmus Henrid de Bergzabern alias de

Coppenbach, X., XCII., CXCVIIL, CCXL., CCLXXII., CDIX.- Nicolaus

Henrid, I., LXIII-V., CXVIII. sq. - Valentinus Johannis (Alsáni),

IV., LIX. - Ragusamis : Elias de Seracha, XXX. - Salermitanus : Johan-

nes, CDXXXVII. sq. - Sirmien.: Demetrius, CCXC. - Síngon. ; Nico-

laus de Franko, LXXII. - Tinninen: Blasius, CCCXCIV. - Dionysius

Laczk de genere Hermán, CCCXCIV. — Johannes Henrici de Scherffem-

berg, LXXXV., XCVI. - Nicolaus, CCCXCIV. - Nicolaus de Brassó,

CCCXCIV., CDXXXV. — Tragurien. : Bartholomaeus, CCCLXIX. —
Nicolaus Casocti, CCCLXIX. - Transsilvan. : Andreas de genere Balogh,

Ll—ll. — Dominicus Petri de Széch de genere Balogh, LXXXI, sq.,

LXXXVI-XCI., CXXXIV-VII., CLIII. - Vacien. : Johannes de Sur-

dis de Placenda, CCCLXXII-IIL, CCCLXXXIII-VI. - Varadién. :

Demetrius de Futak, LXXIV-IX., CDXXVI. - Emericus, CCXLVII. -
Vesprimien. : Johannes Pauli de Gara de genere Dorozsma, II— IV.,

LVIII., CXXX. - Ladislaus Nicolai (Gilétfy), CXXXIV., CLIV. sq. -

Zágrábién.: Nicolaus de Franko, LXXII., XCIV. - Stephanus Laurentii

de genere Osl, LXXII., XCIV., CDVIII.

ERDEUD V. Erdd.
ERDÉLYEGYHÁZMEGYE v. Transsilvanen. dioec.

ERDD -1. plébánia in archidiac. Asszuágy (Oziag), Quinqueecd. dioec.,—
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2. ecclesia parochialis s. Stephani r., Quinqueeccl. dioec, com. Valka

(Veröcze), — plebanus : Thomas Darabos, CCXLIII.

ERDUD V. Erdd.
ESZTERGOM, egyházmegye v. Strigonien. dioec.

EVANGÉLISTA 4, altare - in eccl. 00. SS. Buda, CXLV.
EXCOMMUNICATI clerici, CXXVI.

FABIANUS WLCHINAE DE DOMBRO, cler. beneficiatus Zagrab. dioec,

CXCVI.
FARKAS lUS (Folcasius), páter Dionysii, archidiaconi de Kemlek, XLVI.
FEHÉRVÁR V. Álba -.

FELPESTEI Makray cs., de gen. Hermán, CXVI.

FELSÖ-KESZ V. Buda-Kesz.

FERMO, Itália med., sedes eppalis, — episcopi : Boniohannes de Campello

CXLVII. - Jacobus de Cingulo, o. Praed., CXLVII.

FIRMANUS episcopus v. Fermo.

FLORENTINUS cardinalis, CLXXXVIII.
FOROJULIENSIS episcopus, CCCXCVII.

FORT IS, Andreas — , custos Strigon., XCVII.

FESPERESSÉGEK és föesperesek v. archidiaconatus et archidiaconi.

FRANC ISCUS DE CHIP, capellanus magistri ord. hospit. s. Joh. Jerosol.,

canon. Colocen., CCLXXXVI.
FRANKO, Nicolaus de — , archiepiscopus Strigon., — Stephanus de — ,,

episcopus Nitrien, — v. sic.

FREISING V. Frisingensis dioec.

FRISINGENSIS DIOECESIS (Freising), - episcopus: Paulus, CCLXXL
FUGYI fam., de genere Zovárd, CCXLVII.

FUL-KEZEW V. Buda-Kesz.

FUTAK, Demetrius de — , episcopus Varad., v. sic.

GALLUS BENEDICTI DE MONUKAD, armiger regináé, CDXX.
GALLUS VALENTINI, nótárius vicecancell. regis, canon. Zagrab., Colo-

cen., rector hospit. s. Barthol., Quinqueeccl., cantor canon. Strigon.,

lector Strigon., Varad., praepositus de Hay, de K, CLXXXV., CCLXIV.,

CCLXIX., CCCL., CCCLXXXIX.
GANSELMUS RUDENSIS, canon. Quinqueeccl., CDVI.

GARA, de —
,
gen. Dorozsma, v. Dominicus Stephani, Johannes Pauli, Paulus

Stephani.

GARA, V. com. Valko, CLXII.

GARAMKESZI, v. Nicolaus de Franko.

GARAY V. Gara.

GECSE de gen. Hermán, felpestei Makray, CXV.
GELLO; de — , Andreas Lucae de — , v. sic.

GENTILIS, tt. s. Martini in mont. presb. card., LX.

GEORGIUS S. — caput s. G. in eccl. cathedr. Vesprim., CLVI. — ecclesiae :

Alsó-Kesz, CLXXXIII. — Ivánka-Szent-György, CXCVIII. - Keled,,

CCXXIII. — praepositura s. G. de Viridi Campo v. Strigon. dioec.

GEORGIUS, cantor Agrien., CCXCV.
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GEORGIUS, archidiaconus de Tarczafö, Agrien. dioec, CXXXIX.
GEORGIUS, cancellarius et ambaxiator imperatoris Graecorum, miles

Constantinopol., CDII., CDXXl-III., CDXXXII.
GEORGIUS ALBERTI DE MODRUSSIO, archidiaconus Tolnensis, Quin-

queeccl., CCCLIX.
GEORGIUS BEBEK DE PELSÖCZ, LXXXI.
GEORGIUS DICTUS CZUDAR DE OLNOD, pincern. magister, CLXXX.
GEORGIUS HEEM, páter Benedicti episcopi Vesprim., CCXIV.
GEORGIUS MLADENI, canon. Zagrab., CCCLXXIII.
GEORGIUS NICOLAI FILII DIONYSII DE ZSEGRA, CLXX.
GEORGIUS NICOLAI, canon. eccl. BMV. et s. Nicol. de Albaregali, Vesprim.

dioec, XXXV.
GEORGIUS NICOLAI, cier. Quinqueeccl. dioec, archidiaconus et canon.

Sirmien. dioec, canon. Vesprim., XXXV., XXXVII.
GEORGIUS PAULI, cler. Strigon. dioec, cubicularius archiepiscopi Colo-

cen., canon. Jaurinen., CIV.

GEORGIUS PAULI, canon. eccl. BMV. de Aibareg., Vesprim. dioec, CXVII.
GEORGIUS, páter Gregorii episcopi Csanád., CCXXXIII.
GEORGIUS, páter Martini canonici Quinqueeccl., CDVI.

GEORGIUS, páter Nicolai archidiaconi de Szolnok, CXXXV.
GEORGIUS, páter Petri canonici Albaereg., CDXXIX.
GEORGIUS, páter Stephani canonici Albaereg., CXVII.
GERECZ (Gerech), v. com. Bács., Cl.

GERSENTHA, Dionysius Iwani de — , v. sic.

GILBERTUS, páter Guillelmi Biterrensis, canonici Strigon., etc, CCXXIX.
GIPSA (Dipse), plébánia Transsilvan. dioec, plebanus: Andreas Petri, XCIII.

GNERCHE, archidiacona us Zagrab. dioec, archidiaconus : Jacobus Andreáé

de Verofola, LXXIII.

GNESNENSIS DIOECESIS - canonici : Arnoldus de la Caucina, IX., LXVI.
Johannes, qui episcopus Poznav., LXVI.

GNOJNICZA, Benedictus Nicolai de -, v. sic

GNOMICHA, V. Gnojnicza.

GORA (Gorra), v. Gara.

GORJÁN, V. Gara.

GRAECUS, Michael dictus -, v. sic

GRAECORUM IMPERÁTOR, CDII., CDXXI-IIL, CDXXXH.
GREGORIUS, custos canon. Varad., episcopus Csanád., CCXXXIII.
GREGORIUS CHOCA, armiger regis, — eius fráter : Michael Petri, canon.

Agrien., CDXXXVI.
GREGORIUS DOMINICI, domicellus et ambaxiator regis, — eius villa

patrim. cum paroch. eccl. s. Georgii in Keled, Jaurinen. dioec, CCIII.

GREGORIUS GEORGII, praepositus Csazmen., CCXL. — episcopus Csanád.,

CCXXXIII.
GREGORIUS JOHANNIS, cler. Varad, dioec, canon. Strigon., archidiaco-

nus de Zólyom, CLIX.
GREGORIUS NICOLAI, cler. Transsilvan. dioec, canon. Varad., CLXXXII.
GREGORIUS, páter Alexii clerici Quinqueeccl. dioec, CXI.

GREGORIUS, páter Emerici canonici de Posega, CCCXCVI.
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GREGORIUS, páter Nicolai clerici Zagrab. dioec, CCCLXXXII.
GUEDRONA, soror Mlchaelis dicti «Graecusn, scutif. Ludov. regis, LIII.

GUILLELMUS GILBERTl BITERRENSIS, canon. Agrien., Quinqueeccl.,

Strigon., Vacien., Vesprim., CCXXX., CCXXXII.
GUILLELMUS HENRICI DE COPPENBACH ALIAS DE BERGZABERN,

plebanus de Bergzabern, Spiren. dioec, canon. Spiren., praepositus Agrien.,

Csázmen., episcopus Quinqueeccl., capellanus, secretarius et consiliarius

regis, X., XCII., CCXL., CCLXXII., CCLXXXVIII., CCCXXV., CCCXL.
GUILLELMUS DE JUDICIS, tt. s. Mariae in Cosmedin diac. cardinalis,

nepos Cle. PP. VI., praepositus Strigon., archidiaconus et canon. Vratislav.,

— eius capellani : Johannes Pelvos, Nicolaus Arnoidi, — eius procurator

per Hung. : Petrus de Monasterio, IX., XVI., LX., CCXL- III., CCLXV.,

CCLXVII., CCXCVII.

GUILLELMUS DE PUSTERLA, praepositus Poson., patriarcha Constanti-

nopol., arcliiepiscopus Mediolanus, XLII.

GUILLELMUS, páter Petri episcopi Vacien., CXXIX.
GUMULCHEN v. Gyümölcsény.

GURK, suffr. Salzburg, — episcopus : Johannes Henrici de Scherffemberg,

LXXXV. — clericus : Vincentius Nicolai de Strassburga, capellanus com-

mens. regis, CCLXXIII.

GYR, V. Jaurinensis dioec.

GYR, gen., szekcsi Herczeg, CCLXXXII.
GYÜMÖLCSÉNY (Gumulchen), v. com. Bács., Cl.

HAHÓT, gen., v. Herbord, Lanczelot, Nicolaus de gen.

HAMMANNUS, páter Johannis Chnobloch, canonici Scepus., CXL.

HANTA, praepositura ecclesiae s. Michaelis, Vesprim. dioec, — indulg.,

CCLXI. — praepositi : Blasius Cosmae, II., CLXIX. — Jacobus Crius

(Posa), II., LVIII., CLXIX. — Johannes Henrici dictus Ehrenreich de

Znaim, LVIII., CLXIX. — Martinus Michaelis, CLXIX. — Nicolaus Nico-

lai de Zsegra, LVIII., CLXIX-LXX., CCLIX-LXI. — Petrus Dominici,

CLXIX.
HARKACH, Johannes Nicolai de — , v. sic.

HAY, praepositura ecclesiae s. Laurentii, Colocen. dioec, — praepositus

:

Gallus Valentini, CLXXXV
HEEM, Georgius filius —

,
páter Benedicti episcopi Vesprim., CCXIV.

HEEM, páter Pauli patris Benedicti, Blasii, Johannis, Nicolai, Petri, CXC. —
comes leporariferorum regis Lad. IV. — CXC.

HEEM DE SZLS (Sceuleus), páter Leustachii, CXC.

HEEM DE WILK, CXC.

HEGYKÖZ-KOVÁCSI v. Kovácsi.

HELFFESTEIN, comes de — : Ulricus, XII.

HELIAS V. Elias.

HENRICUS DE COPPENBACH, páter Guillelmi, episcopi Quinqueeccl., X.

HENRICUS HERBORDI DE PORWEIN, cler. Aquileg. dioec, canon.

Brixien., CCXXXVII.
HENRICUS HERDEGEIN, presb. Naumburg. dioec, ambaxiator regináé,

canon. Poson., CCLII.
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HENRICUS MUTEL DE WINDISCHGRETZ, XIV.
HENRICUS TOLINGER, civis Buden., CCXCII.

HENRICUS DE ZNAIM, páter Johannis, canonici Poson., XLI.

HENRICUS, páter Johannis de Scherffemberg, praepositi s. Adalb., Jauri-

nen. dioec, VI.

HENRICUS, páter Pauli, canonici Agrien., CCLXXIV.
HENRICUS, páter Petri de Olsna, canonici Zagrab., CXXX.
HERBORD DE GENERE HAHÓT, páter Nicolai canonici Agrien., CLXXXI.
HERBORDUS DE PORWEIN, páter Henrid canonici Brixien., CCXXXVII.
HEREHIN, Nicolaus — , v. sic.

HERCZEG (szekcsi) f. de gen. Gyr, CCLXXXII.
HERMÁN, ecclesia s. Stephani r., Jaurinen. dioec, CXXIII.
HERMÁN gen., v. Andreas, Dionysius, Emericus, Laczk (I. II.), Michaei,

Nicolaus, Paulus, Petrus, Stephanus de gen —

.

HERMANNUS DE PLAWE, páter Conradi, clerici Naumburg. dioec,

CCLXII.

HERNÁD fi. - insula (Középnémeti), CCXLVII.
HEYDENRICUS DICTUS DE LIPPIA, magister in artibus, approbatus in

medicina, phisicus Ludov. r., eius fráter Johannes presb., CCIL,

HÉDER gen., v. Dionysius Nicolai, Nicolaus Nicolai de gen —

.

HIMFI V. Heem.

HONT com.. Cl.

HOSPICIUM IN VISEGRÁD Nicolai Konth palatini cum capella b. M.
Magdal., CCLV.

HOSPICIUM IN NEOSOL. — CCXXIV.
HOSPITALE s. Bartholom. Quinqueeccl., — redores : Conradus Hermanni

de Plawe, CCCXCI. - Gallus Valentini, CLXXXV., CCCLXXXIX.,
CCCXCI. - Johannes Anthonii de Franko, CXXVIII. - Thomas,

CXXVIII.

HRASTOMCHA, Johannes Chuslonis de — , v. sic.

HUNGÁRIA — V. Ludovicus rex, Elisabeth regina. — pestilentia in regno,

CCLI. — coUector papalis, IX.

HUNT-PÁZNÁN gen., v, Demetrius, Ladislaus Thomae, Nicolaus, Thomas
de gen —

.

lEIUNIUM, CVI.

IMPERÁTOR graecorum, CD II.

INASSAE (Iwassae), Benedictus — , v. sic

INÁNCS, V. com. Abauj, CCXLVII.
INDULGENTIA — altare : Corporis Christi in eccl. paroch. BMV. in Vise-

grád, CCLI. — capel. BMV. in castro Quinqueeccl., LXIII.— s. Steph. r. in

eccl. BMV. de castro Bud., CCXXXVIII. - capella : Corp. Christi in Buda,

CXLIV. - BMV. in pal. reg., CDXII. - BMV. in castro Quinqueeccl.,

LXIII. - s. Benedicti de Albareg., CCXX. - s. Ladisl. r. in Vespr., CCXX.
s. M. Magdal, in hospic, Visegrád, CCLV. — confessorem eligendi mm jac.

absol. gen. in artic. mortis : XVII., XLIV., XLV., XLVI., LIII., LXIX.,
LXXIV., LXXX., CXIII., CXIX., CXLI., CLIV., CLXXV., CLXXIX.,
CLXXXVI., CCXII., CCXIII., CCXIX., CCXXL, CCXXVII., CCIL.,
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CCLVII., CCLXXXIIl., CDVII., CDXXII., CDXXV., CDXXVI.,
CDXXVII., CDXXXIII. — ecclesiis: cathedr. BMV. Colocen., C. — s.

Paiili Bácsién., CXLII., — s. Petri Quinqueeccl., CDIX. — s. Michael.

Vesprim., CLVI. — s. Michael. Transsilvan., LXXXIX. — Zagrab.,

CCCLXXXV., CDVIII. — parochial. BMV. in Apahida, Transsilvan. dioec,

CXX. - BMV. in Neszda, Vesprim. dioec, CCCLXXI. - BMV. in Pod-

vinna, Quinqueeccl. dioec, CCCLXXV. - BMV. in Cellis Salzburg., CXLV.
— b. Annae in Szarvk, Jaurinen. dioec, CDVIII. — s. Clarae (monast.)

Bud., CXLIII., CLXXIV. — s. Georgii in Keled, Jaurinen. dioec,

CCXXIII. — s. Michael. arch. in Hanta, CCLXI. — s. Michael. archang.

et b. Nicol. in Szentmiklós, Transsilvan. dioec, CXX. — 00. SS. in Buda,

CXLIV. — 00. SS. in Szovát, Transsilvan. dioec, CXX. — s. Stephani r.

in Pesth (Bács com.), Colocen. dioec, CCLVI. — s. Stephani r. in villa s.

Stephani, Strigon. dioec, LXXXIV. — ieiiinium, CVI. — missam audiendi

priv. loco, CCXCI. — missam celebr. ante diem, LXXIV. — reconciliare eccl.

et coemet., LXXIV. - sepulcmm s. visit., LIV., LXX., LXXVI., LXXXV.,
CII., CXXXVII., CLXXVIII., CCXCII., CCCLXXXVI. - testandi,

LXXIV., LXXXIX.
INSTRUCTOR ducis Stephani : Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow, XV.

INSULA, Stephanus de — , recte : de Franko, v. sic

INSULA CHRISTIANORUM (Kereszténysziget), paroch. ecclesia Strigon.

dioec, plebanus : Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow, XV.

INTERFLAUS, páter Andreáé de Kamarcha, plebani de Szardahely,CXXVlI.

lUDEX CUMANORUM, Nicolaus Konth, CCLV-VII.
lUDEX CURIAE, CDVII. — Nicolaus Ugrini de Újlak de genere Csák,

CLXXIX.
lUDlClS, de — , Guillelmus cardinalis, v. sic.

lURISPERITUS : Conradus dictus Kochner de Bopphingen, Augustanen.

dioec, XII— III. — Conradus de Scupellenberch, archidiac Nitrien.,

CCLXV. — Petrus de Montilio, praepositus de Posega, I.

IVÁNCS DE GENERE ZOVÁRD, lin. Fugyi, CCXLVII.

IVÁNKA-SZENT-GYÖRGY (Ivankovo), CXCVIII.

IV/NKOVO, CXCVIH.
IWAN, páter Dionysii de Gersentha, canonici Zagrab., CDV.

IWANICH, Emericus Videch — , v. sic.

IWASSE v. Inassae.

JACOBUS S. — ecclesia s. J. in civ. K, Sirmien. dioec, plebanus : Nicolaus

Karachini, CXII.

JACOBUS, cantor Agrien., CCXCV.
JACOBUS, armiger et prothonotarius palatini, CDVII.

JACOBUS ANDREÁÉ DE ALBAREGALI, cler. Vesprim. dioec, canon.

Transsilvan., CCX.

JACOBUS ANDREÁÉ DE VEROFOLA, cler. Strigon. dioec, archidiaco-

nus de Gverche, Zagrab. dioec, LXXIII.

JACOBUS BARTHOLOMAEI DE SZALÁNKEMÉN, canon. Colocen.,

CCLXXXI.
JACOBUS DE BORS (Bars), páter Michaelis archidiaconi Barsien., LXI.
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JACOBUS DE CINGULO o. Praed., episcopus Firmanus, CXLVII.

JACOBUS CRIUS (Posa), capellanus episcopi Vesprim., praepositus de

Hanta, II., LVIII.

JACOBUS MARTINI, canon. Zagrab., CXLVII., CCCXXVII.
JACOBUS MAURITII, Strigon. dioec, CCXII.

JACOBUS MICHAELIS, cler. Strigon. dioec, canon custos Poson., LXXI.,

CCXCVI., CCCLXII.

JACOBUS NICOLAI, cler. Strigon. dioec, canon. Poson., CDXIV.
JACOBUS SANFELEBEN, civis Buden., CCXCII.

JACOBUS, páter Dominici canonici Varad., CDXXI.
JACOBUS, páter Johannis de Ménesei, canonici Strigon., CCXXXIX.
JACOBUS, páter Michaelis de Danócz, Quinqueeccl. dioec, CCLXXXII.
JACOBUS, páter Michaelis de Novoloco, beneficiati Scepus., CXCI.

JADRENSIS DIOECESIS - archiepiscopus, CCVII. - beneficiatus : Paulus

Crisani, CCVII.

JAKO-SZERDAHELY, plébánia Zagrab. dioec, XCVIII.

JANITORUM MAGISTER, regináé matris : Nicolaus Nicolai de genere

Héder, CCCLXXXVII.
JANÓK I, Thomas — de genere Hunt-Páznán. v. sic.

JAURINENSIS DIOECESIS - ecclesiae : s. Stephani r. in Hermán,

CXXIII. - s. Georgii in Keled, CCXXIII. - s. Margarethae in Margita,

CXXIII. — b. Annae sub castro Szarvk, CDVIII. — episcopus: Colo-

mannus, LXXXVIII., CLXXXVIII. — capitulum ecclesiae cafhedralis :

praepositus — Karachinus, CXII. — praepositi s. Adalbert i : Johannes

Henrici de Scherffemberg, VI., XCVI., CCCXCIV. - Leonhardus Chadoldi

de Ekhartsau Albae Baronis, XCVI., CCCXI. — Nicolaus, VI. — lector :

Petrus Bertholdi de Brunna (per errorem). XCI., XCV. — archidiaconatus

et archidiaconi : Jaurin. : Dionysius Nicolai comitis de Heydrich de genere

Héder, CCCLXXXVII. - Komárom: Johannes Stephani, CCXLVIII. -
Mosón: Dionysius Johannis de Maroth, CXIV., CCCXV. — canonici:

Adam Marci, CLXXXIII. — Brictius Benedicti, CCCIC. — Dionysius

Johannis de Maroth, CXIV. — Dionysius Nicolai de genere Héder

CCCLXXXVII. - Georgius Pauli, CIV. — Johannes Henrici de Scherffem

berg, VI., XCVI. - Johannes Stephani, CCXLVIII., CCCXLVII. -
Ladislaus filius Beké, LVI., CCLXXx - Ladislaus Ulrici de Plaga de

Wilyelmow, XV. — Leonhardus Chadnldi de Eckhartsau, XCVI. — Michael

Ladislai de Marcaltö, CXVIII. — Michael Nicolai de Tolnavár, CLXIV -

Nicolaus, VI. - Nicolaus Petri, CCLXIX - Petrus, CLVIII. - Stephanus

Chemlei, CCXV. — ecclesia collég, s. Michaelis archang. de Castro Ferreo

(Vasvár) — v. Castrum Ferreum. — laici : Corradus mües regius, LIII. —
Cosma Johannis, miles, CDXXXIII. — Georgius Dominici. domicellus

regius, CCXXIII. — Luppus miles regius, LIII. — Michael dictus Graecus

scutifer Ludov. regis, — eius sorores : Guedrona et Margaretha, LIII. —
Petrus Johannis, miles, CDXXXIII. — Rodulfus Lupus miles regius. LIII.

— Stephanus Johannis, miles, CDXXXIII.
JEGERSDORF, Paulus de — , episcopus Gurcen., v. sic.

JODACUS BERTHOLDI DE BRUNNA presb., capellanus commen-
salis Ludov. regis, plebanus de Beszterce, Transsilvan. dioec, prae-
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positus de Castro Ferreo, Jaurinen. dioec, XCV., CXXIX., CXXXII.,
CCXLVIII.

JOHANNES S. (Bapt.), — ecclesia paroch. s. J. B. de Strigon., plebanus :

Johannes Chatonis, CXC. — eccl. paroch. s. J. B. in Berény, Vesprim.

dioec, plebanus : Petrus Karaszin, CCCLXXVII. — eccl. s. J. B. de castro

Quinqueeccl., III. — altare s. J. B. in eccl. cathedr. Agrien., magister :

Alexiiis Gregorii, CCXLV.
JOHANNES PP. XXII., V.

JOHANNES, archiepiscopus Salernitanus, CDXXXVII.
JOHANNES, episcopus Poznavien., canon. Gnesnen., LXVI.
JOHANNES, praepositus Agrien., CXXV.
JOHANNES, praepositus eccl. cathedr. Vesprim., XXII.
JOHANNES, archidiaconus de Bekcsin, Zagrab. dioec, CLXXXV.
JOHANNES, vicecancell. et ambaxiator regis Poloniae, canon. Poznav. et

Wladislav., CCIC.

JOHANNES, legum dr., ambaxiator regis, CCXCI.
JOHANNES, carpentariorum regal. magister, CLXXVIII.
JOHANNES DE AGRIA, filius comitis Pauli, lector o. fr. min., confessarius

Ludov. regis, praedicator capellae regiae, ambaxiator papalis regináé, —
eius fráter Laurentius, CLXXXVl.

JOHANNES ANDREÁÉ, cler. Nitrien. dioec, capellanus episcopi Vesprim.,

rector capellae s. Ladislai de Posonio, plebanus de Verebély, canon. Stri-

gon. et Varad., praepositus de Viridi Campo, Strigon. dioec, XXI, —
archidiaconus de Borsod, Agrien. dioec, CXXV.

JOHANNES ANTHONII, capellanus regináé, CDXX.
JOHANNES ANTHONII DE FRANKO, fráter Stephani episcopi Nitrien.,

lector canon. Nitrien., canon. Quinqueeccl., XXXIX. — rector hospit. s.

Barthol. Quinqueeccl., CXXVIII., CCCXVIII.
JOHANNES DE GENERE BAÁR-KALAN, CXXIV.
JOHANNES BAUTONIS presb., canon. Zagrab., archidiaconus de Várasd,

XXXVIII.
JOHANNES BRIGANT, canon. Poson., CCCLXVIII.
JOHANNES CAPI fr., confessarius Stephani de Franko episcopi Nitrien.,

CDXXVII.
JOHANNES CHATONIS, pl banus ecclesiae s. Joh. B. de Strigonio, canon.

eccl. s. Thomae in promont. Strig., CXC.
JOHANNES CHUSLONIS DE HRASTOMCHA, cler. Zagrab. dioec, bene-

ficiatus Tinnin. dioec, CCI.

JOHANNES CRISPIUS, archidiaconus de Kemlek, Zagrab. dioec, XLVI.
JOHANNES DEMETRII DE GENERE PÉCZ, praepositus Scepus., XXXVI,
JOHANNES DOMINICI, canon. Agrien., CCXXX.
JOHANNES DOMINICI DE SURDIS DE PLACENCIA, capellanus arcbi-

episcopi Strigon., cantor canon. Csazmen., canon. Zagrab., praepositus

Colocen., subin Agrien., CXXVI., CCXL., CCLXXXVIII., CCCXVI. -
episcopus Vacien., CCCLXXII- III., CCCLXXXIII-VI.

JOHANNES HAMMANNY DICTUS CHNOBLOCH, presb. Strigon. dioec,

plebanus de Moetnicz, canon. Scepus., CXL.
JOHANNES HENRICI DICTUS EHREr REICH DE ZNAIM, presb.
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Olomuc. dioec, capellanus Stephani ducis, plebanus ecclesiae s. Laur. extra

muros Poson., canon. Poson., XLI. — lector canon. Bosnen., LVIIl. —
praepositus de Hanta, XLI.

JOHANNES HENRICI DE SCHERFFEMBERG, capellanus regius, canon.

Csazmen., archidiaconus Arad., praepositus s. Adalberti, Jaurinen. dioec.,

VI., XVI. - episcopus Tinnin., translat. ad Gurcen., LXXXV., XCVI.,

CCCXCIV.
JOHANNES FILIUS IVÁNCS DE GENERE ZOVÁRD lin. Fugyi, CCXLVII.

JOHANNES JACOBI DE MENCSEL (Monichhel), cler. Vesprim. dioec,

canon. Strigon., CCXXXIX.
JOHANNES DE JEGERSDORF, páter Johannis canonici Vratislav., et

fráter Pauü episcopi Curon., XLII — III.

JOHANNES JOHANNIS DE JEGERSDORF, canon. Vratislav., XLI II.

JOHANNES FILIUS KEMIN, domicellus Andreáé Laczkfy voyvodae Trans-

silv., CCXXVII.
JOHANNES LAURENTII DE SANCTO MARTINO CIPSENSIS, cler.

Strigon. dioec, canon. de Posega et Quinqueeccl., LXV. — cantor Quin-

queeccl., CXLVIII., CCCXXVIII.

JOHANNES DICTUS DE LIPPIA presb., fráter Heydenrici phisici regis,

CCIL.

JOHANNES MARTINI, praepositus cathedr. Vesprim., CCL., CCLXIII-
IV., CCCXXXIX-CCIL.

JOHANNES MARTINI DE OLASZY, canon. Buden., Strigon., Vacien.,

Varad., CCXXXII.
JOHANNES MICHAELIS DE SZOVÁT, presb. Agrien. dioec, scholaris in

iure canon. in studio Paduano, canon. eccl. min. BMV. Varad., canon.

Strigon., IL.

JOHANNES FILIUS MIKÉ, plebanus de Torda, Transsilvan. dioec, CL.,

CCCXXX.
JOHANNES NICOLAI, cler. Csanád, dioec, canon. Bácsién., Quinqueeccl.,

XLVIII.

JOHANNES NICOLAI, capellanus archiepiscopi Colocen., plebanus eccle-

siae s. Elisabeth in Szerdahely, archidiaconus Dubicen., Zagrab. dioec,

XCVIII., CV., CXXVII.
JOHANNES NICOLAI, presb. Transsilvan. dioec, capellanus regináé, ple-

banus de Déva, archidiaconus de Tilegd, de Ozd, Transsilvan. dioec,

CDXXXVII-IX., CDXLII.

JOHANNES NICOLAI DE HARKACH, armiger regináé, CDXX.
JOHANNES NICOLAI DE TÓT-SOLYMOS DICTUS APRÓD, lector canon.

Agrien., canon. Albaereg., Vesprim. dioec, et Zagrab., archidiaconus de

Küküllö, Transsilvan. dioec, LVII.

JOHANNES FILIUS OLVIN, CLXXIX.
JOHANNES PAULI DE GARA DE GENERE DOROZSMA, episcopus

Vesprim., II-IV., XXI-II., LVIII.

JOHANNES PAULI FILII HEEM, CXC.
JOHANNES PELVOS, capellanus familiáris cardin. De Judicis Guillelmi,

cler. Albiens. dioec, canon. Csanád., Vratislav., Zagrab., archidiaconus

Arad., XVI.
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JOHANNES PETRI, plebanus eccl. s. Emerici de Babarczi, Quinqueecci.

dioec, canon. eccl. BMV. de Albaregali, Vesprim. dioec, CXVII.

JOHANNES PETRI, consanguin. Nicolai Laczk, canon. eccl. BMV. de

Albaregali, Vesprim. dioec, CXVII.

JOHANNES PETRI, canon. Csanád., CCXLIII., CCCXLII.

JOHANNES PETRI DE DONAVICH, domicellus regis Hung., - eius frá-

ter : Petrus, LXIX.
JOHANNES PETRI DE POSEGA, presb., canon. Zagrab., CDXV.
JOHANNES POUTH, archidiaconus de Tarczaf, Agrien. dioec, CXXXIX.
JOHANNES DE SANCTO QUINTINO, praeceptor s. Anthonii de Ungvaria,

CCCXIV.

JOHANNES DICTUS DE SÁLIA, archidiaconus de Tilegd, Transsilvan.

dioec, CDXXXVII.
JOHANNES DE SIGRA (f. Pócs), cler. Strigon. dioec, canon. Agrien.,

CLXX-I.
JOHANNES SIMON IS, presb. Transsilvan. dioec, plebanus de Bonczhida,

canon. Varad., CCXXVIII.

JOHANNES STEPHANI, nepos Viti episcopi Nitrien., canon. Jaurinen.,

archidiaconus de Komárom, praepositus de Castro Ferreo, Jaurinen.

dioec, magister eccl. o. Crucif. de Calidis Aquis et s. Stephani de Strigon.,

CCXLVIII., CCCXLVII,
JOHANNESSTEPHANI, archidiaconus de Trencsén, Nitrien. dioec, CCXLVI.
JOHANNES STEPHANI, cler. Jaurinen. dioec, canon. eccl. Castriferrei,

CDXIX.
JOHANNES STEPHANI, presb., canon. Transsilvan., CDXLI.
JOHANNES STEPHANI, plebanus de Torda, Transsilvan. dioec, CXXIX.,

CL., CCCXXX.
JOHANNES STRAMLOI, canon. Csazmen. et Zagrab., XCI., CCCVIL
JOHANNES DICTUS DE STRIGONIO, capellanus commensalis Ludov.

regis, ambaxiator papalis, praepositus Transsilvan., LXXXIII., CCCI.

JOHANNES DE GENERE SZENTE-MÁGOCS, CXV.
JOHANNES DICTUS TONSUS, canon. Vesprim., archidiaconus de Somogy,

CLXVIII., CCCXXXIV., CCCXXXVI.
JOHANNES ZEKA, archidiaconus de Ozd, Transsilvan. dioec, LXXXVI.
JOHANNES DE ZSEGRA, canon. Strigon., CLXX.
JOHANNES, páter Benedicti canonici Agrien., CLXXII.

JOHANNES, páter Benedicti canonici Agrien. et Vacien., CCII.

JOHANNES, páter Blasii de CoUan, archidiaconi Buden., CLVII.

JOHANNES, páter Brictii canonici Varad., CDXLV.
JOHANNES, páter Cosmae nobilis militis Jaurinen. dioec, CDXXXHI.
JOHANNES (de Maroth), páter Dionysii archidiaconi de Mosón., CXIV.

JOHANNES, páter Gregorii canonici Strigon., CLIX.

JOHANNES, páter Mathiae canonici Vacien., CCCLXXXVIII.
JOHANNES, páter Nicolai archidiaconi de Ung, CCCLVI.

JOHANNES, páter Nicolai canonici Agrien., CLXXXI.
JOHANNES, páter Nicolai dicti Alexander, canonici Agrien., CCXXXI 1 1 - IV.

JOHANNES, páter Nicolai de Leucha, cantoris Nitrien., CCLXVIII.

JOHANNES, páter Pauli canonici Varad., CDXLIV.
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JOHANNES, páter Petri custodis Arad., CXVI.

JOHANNES, páter Petri canonici Quinqueeccl., CXCV.
JOHANNES, páter Petri canonici Zagrab., CCXLII.

JOHANNES, páter Petri militis, CXXIV.
JOHANNES, páter nobil. niilitum Petri et Stephani, Jaurin. dioec,

CDXXXIII.
JOHANNES, páter Sebeh militis, CXI II.

JOHANNES, páter Stephani canonici Agrien., Strigon., CLXXXVII.
JOHANNES, páter Valentini card., episcopi Quinqueeccl., LIX.

JOSEPH, páter Cosmae cantoris Bosnen., CLXXXIX.

KALÁN-BAÁR, gen., CXXIV.
KALOCSA V. Colocensis dioec.

KAMARCHA, archidiaconatus Zagrab. dioec, XCVIII., CXXVII.
KANIZSAI, Stephanus Laurentii de Csorna de genere Osl, v. sic.

KANOiNÜKOK V. canonicus.

KÁNVA-BÖLZSE, V. Bölzse.

KÁPLÁN V. capellanus.

KÁPOLNA V. capella.

KÁPOLNÁS-BÖLZSE, v. Bölzse.

KARACHYNUS, praepositus Jaurinen., CXII.

KARACHYNUS, páter Nicolai canonici de K, CXII.

KARASZ IN, Petrus -, v. sic.

KARAZKOU V. Kraszko.

KARPIN (Corpin), plébánia Strigon. dioec, plebanus : Paulus Henrici de

Kassa, CCXCIV.

KATHO, Ladislaus dictus — , v. sic.

KAZIMIRUS rex Poloniae : eius vicecancell. et legátus ad api. sédem:

Johannes, CCIC. — eius capellanus: Nicolaus Nicolai de Libenow, canon.

Scepus., CCLXXVII.
KEHK, V. Kelik.

KELED, V. Jaurinen. dioec, CCXXII.
KELIK (Kehk, Keled), paroch. ecclesia Jaurinen. dioec, CCXXIII.
KEMIN, páter Johannis, CCXXVII.
KÉMEN ICZK V. Kemlek.

KEMLEK (Kemluk, Kemeniczk), archidiaconatus Zagrab. dioec, archidia-

coni : Benedictus Iwassae, XLVI. — Dionysius Farkasii, XLVI. — Johan-

nes Crispius, XLVI.

KEMLUK V. Kemlek.

KEREKEGYHÁZ — 1. Arad (Temes) com., in archidiac Arad., Csanád,

dioec, — 2. Bihar, com., Varad, dioec, CXXIII.

KÉREG IGHAS v. Kerekegyház.

KERESZTÉNYSZIGET v. Insula Christianorum.

KERESZTÚR, Bács. com. Cl.

KETHLUGAS (Lugas), Bacs. com.. Cl.

KÉVE com.: Papiszentpéter, CXXIII.

KEZEU, de — : Michael Heuclin, v. sic, — Nicolaus de Franko, v. sic.

KEZEV — Fulkezew, Olkezu, Inferior — , Superior-Kezev, v. Buda-Kesz.

Bossányi, Regesta SuppHcatíonum II. 32
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KIRÁLY—KIRÁLYNÉ v. Rex, regina, — Ludovicus, Elisabeth.

KISSING, plébánia Strigon. dioec, v. Chysich.

KNIN V. Tinnin. dioec.

KOCHNER, Conradus dictus — de Bopphingen, v., sic.

KOLOZSVÁR, CXX.
KOMÁROM, archidiaconatus Jaurinen. d., archidiaconus : Johannes Stephani,

CCXLVIII.

KONT, V. Nicolaus — .

KOVÁCSI (Kovazi, Hegyköz-, Puszta- K- Biliar com.), eccl. b. Laur., Varad.

d., CXXIII.

KVÁZ I V. Kovácsi.

KÖ (Kw), — capitulum Sirmien. dioec, — praepositi : Gaiius Valentini,

CCLXIV., CCLXIX. - Johannes, CCL., CCLXIII., CCLXIV. - Nicolaus

Petri, CCLXIX. — canonicus : Nicolaus Karachyni, CXII.

K, ecclesia paroch. s. Jacobi, plebanus : Nicolaus Karachyni, CXII.

KÖVET V. legátus.

KÖZÉP-NÉMETI (Kuzépnenti, Kusapumuthi), v. com. Abauj, Agrien.

dioec, — capella s. Ladislai, in qua conserv. reliquiae s. Ladisl. r.,

CCXLVIL
KRASSÓ, comes de — , Posa de genere Baár-Kalán, CXXIV.

KRASZKO (Krazkou), Hont com.. Cl.

KRASZNA, archidiaconatus Transsilvan. dioec, archidiaconi : Simon Simo-

nis de Spinis, LXXXII., CCCLXXX. - Stephanus Cantoris, CDXL. —
Thomas Simonis de Spinis, LII., LXXXI., CCCLXXX.

KUNBIRO V. iudex cumanorum.

KUNOK V. Cumani.

KUSAPUMUTHI V. Közép-Németi.

KUZÉPNENTI V. Közép-Németi.

KÜKÜLL, archidiaconatus Transsilvan. dioec, archidiaconi : Johannes

Apród de Tót-Solymos, LVII. — Stephanus Simonis, LVII.

KÜLS-BÖLCS V. Bölcs.

KW V. K.

LÁBAT, Petrus Bartholomaeí de (Lábod), v. sic.

LACZK I., de Kerekegyház de genere Hermán, stem., CXV.

LACZK II., de Kerekegyház de genere Hermán, stem., CXV.

LACZK, Andreas de Kerekegyház, voyvoda Transsilvaniae, CCXXVI.

LACZK, Dionysius de genere Hermán, archiepiscopus Colocen., v. sic.

LACZK DE SIMONTORNYA, — Emericus, palatínus, — Petrus, canoni-

cus Quinqueeccl., CCIII.

LACZK, NICOLAUS I., - CCXXVI.
LACZK, NICOLAUS II., - CCXXVI.
LACZK, PAULUS NICOLAI, canonicus Transsilvan., CCXXVI.

LACZK, STEPHANUS DE KEREKEGYHÁZ, CCXXVL
LACZKFY NICOLAUS DE KEREKEGYHÁZ DE GENERE HERMÁN,

miles, comes de Zemplén, CXV—CXXIV.
LADISLAUS S., rex, articulum médium unius digiti in capella in Közép-

németi Agrien. dioec, CCXLVII. — capellania s. L. r. Poson., rector :
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Johannes Andreáé, XXI. — capella in eremitario prope Középnémeti in

insula aquae Hernád, Agrien. dioec, CCXLVII. — capella perpetua in

Vespr., CCXX. — altare s. L. r. in capella BMV. Castr. Quinqueeccl., LXIII.
LADISLAUS IV., rex Hungáriáé, CXC.
LADISLAUS fr., o. s. Fr., archiepiscopus Colocen., Cí.

LADISLAUS, phisicus regius, praepositus Colocen., CDVII.
LADISLAUS ANDREÁÉ, plebanus ecclesiae de Seges(vár), canonicus Csa-

nád., CCCXCIII.

LADISLAUS BEKÉ, cler. Vespr. dioec, capellanus regináé matris Elisabeth,

plebanus de Szalánkemén, Colocen., dioec, canonicus Buden., Jaurinen.,

Vesprim., LVI., CCLXXX.
LADISLAUS JOHANNIS, canon. Agrien., archidiaconus de Borsod, prae-

positus Agrien., CXXV., CCXL.
LADISLAUS JOHANNIS FILII IVÁNCS DE GENERE ZOVÁRD, lin.

Fugyi, CCXLVII.
LADISLAUS DICTUS KATHO (Kacho), archidiaconus de Patha, Agrien.

dioec, CCXCV.
LADISLAUS LADISLAI, nepos Johannis Nicolai, capellani regináé, cler.

Agrien. dioec, canon. Varad., CDXLII.
LADISLAUS NICOLAI (Gilétfy), canon. Zagrab., CXXXIX., CCCXXII. -

praepositus Csazmen., CXXXVIII., CCXL. — episcopus Vesprim., CXXX.,
CXXXVIII., CLIV-CLXV., CCCXXII., CCCXCH.

LADISLAUS NICOLAI FILII ÜIONYSII DE ZSEGRA, CLXX.
LADISLAUS NICOLAI DE ÚJLAK DE GENERE CSÁK, CLXXIX
LADISLAUS PAULI presb., magister altaris s. Cathar. in eccl. Varad.,

canon. Varad., CDXXIII.
LADISLAUS THOMAE JÁNOKI DE GENERE HUNT-PÁZNAN, prae-

positus Agrien., CXV., CXXV., CCXL., CCCXX.
LADISLAUS TUTEUS, miles, CDVII.
LADISLAUS DICTUS VERES, archidiaconus de Ozd, Transsilvan. dioec,

CDXXXIX.
LADISLAUS ULRICI DE PLAGA DE WILYELMOW, instructor Stephani

ducis Hung., plebanus de Insula Christiana, Strigon. dioec, canonicus

Bácsién., Jaurinen., Pragen., Quinqueeccl., Strigon. Transsilvan., Varad.,

praepositus nomin. Bácsién., XV.
LADISLAUS WALTERII, cler. Vratislav. dioec, nepos Nicolai episcopi

Quinqueeccl., canon. Vratislav., CIX.

LADISLAUS, páter Clementis praepositi de rs ,111.

LADISLAUS, páter Ladislai canonici Varad., CDXLII.
LADISLAUS, páter Michaelis de Marcalt canonici Jaurinen., CXV III.

LADISLAUS, páter Nicolai de Podvinna canonici de Posega, XL.
LADISLAUS, páter Petri praepositi Vesprim., XXII.
LADISLAUS, páter Stephani cantoris de Posega, CCCLXXII.
LADISLAUS, páter Stephani canonici Varad., CDXLIII.
LADISLAUS, páter Thomae praepositi Agrien., CCXLVIII.
LANCZELOT DE GENERE HAHÓT, CLXXXI.
LASSUPATAK (Podprocs), com. Scepus., CLXX.
LATH NICOLAUS v. Laczk.

32*
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LAURENTIUS S., — praepositura de Hay v. sic. — ecclesia s. L. in Kovácsi,

Varad, dioec, CXXIII. — ecclesia s. L. extra miiros Poson., XLI., LVIII.

LAURENTIUS LORANDI, episcopus Bosnen., CCLVIII.

LAURENTIUS FILIUS COMITIS PAULI, fráter Johannis de Agria, confes-

sarii regis, CLXXXVL
LAURENTIUS, páter Johannis canonici Quinqueeccl., LXV.
LAURENTIUS, páter Nicolai Konth palatini, v. sic.

LAURENTIUS, páter Stephani de Kanizsa de genere Osl, episcopi Zagrab.,

V. sic.

LÁZÁRFALVA, v. com. Bács., CL
LECTOR (canonicus) :

Agriensis : Johannes Nicolai, LVII.

Bácsienses : Albertus Ulrici, XVIII. — Stephanus Laurentii de Kanizsa de

genere Osl, XVIII.

Bosnensis : Johannes Henrici dictus Ehrenreich de Znaim, LVIII.

Colocenses : Guillelmus de Judicis, tt. s. Mariae in Cosmedin diacon. cardin.,

CCXLIII. — Thomas Darabos, CCXLIII.

Jaurinenses : Petrus Bertholdi de Brunna (per errorem), XCI.

Nitrienses: Mathias Wolfhardi de Ruspach, CXXVIII., CCCXVIII. —
Johannes Anthonii de Franko, XXXIX., CXXVIII., CCCXVIII.

Strigonienses : Demetrius, IV. — Gallus Valentini, CLXXXV. — Valenti-

nus Johannis (Alsáni), IV., LIX.

Vacienses : Albertus, CCLXXXIX., CCCLIX-LX. - Michael, CCLXXXIX.,
CCCLX.

Varadiensis : Gallus Valentini, CLXXXV.
LECTOR ord. fr. min. : Johannes de Agria, confessarius regis, CLXXXV I.

LEGÁTUS (ambaxiator, nuncius) — apostolicus per Hung. et Polon. : Gentilis

tt.s. Martini in montibus presb. cardin., LX. —regis Hungáriáé : Benedictus

Pauli Heem, CXC sq. — Conradus Skultéti, CCCLXXVIII. — Conradus

Wolfart, miles, LXVII. — Gregorius Dominici, CCXXI. — Johannes

legum dr., CCXCI sq. — Johannes de Placencia episcopus Vacien.,

CCCLXXII-III., CCCLXXXIII-VI. - Johannes de Strigonio,

LXXXIII. — regináé Hungáriáé : Henricus Herdegein, CCLI. — fr. Jo-

hannes de Agria, o. s. Fr., CLXXXVI. — imperatoris Graecorum : Georgius,

CD II. — regis Poloniae : Johannes, CCIC.

LEGNITZ, Simon de -, v. sic.

LEMONICENSIS DIOECESIS : Petrus de Monasterio, canonicus Agriensis,

CCLXVII.
LEONHARDUS NATUS NOBILIS CHADOLDI DE EKHARTSAU ALBAE
BARONIS diaconus Patav. di ec, canon. ibidem, in iure studens, —
praepositus s. Adalberti, Jaurinen. dioec, XCVI.

LEPORARIFERORUM regal. comes (Ladislai IV.): Heem, CXC.
LEUCHA, Nicolaus Johannis de — , v. sic.

LEUKUS, pincernarum magister, CLXXX.
LEUKUS DE LEWA, consang. Nicolai de Franko archiepiscopi Strigon., —

eius filius : Thomas, CCLI II.

LEUSTACHIUS FILIUS HEEM DE SCEULEUS, CXC.

LEUSTACHIUS DE GENERE RATOT, banus Sclavoniae, CLXXIX.
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LEWA, Thomas, Leukus de — , v. sic.

LEWE, Michael Nicolai de — , v. sic.

LIBENOW, Nicolaiis Nicolai de — , v. sic.

LIPPIA, Heydenricus et Johannes dicti de — , v. sic.

LISZKO, Blasius Aegidii de — , v. sic.

LISZKO, V. com. Valko, CLXIII.

LIVINIUS S., altare in capella BMV. castri Quinqueeccl., LXIII.

LIZKO, V. Liszko.

LORANDUS OLIVERII, páter Stephani praepositi Budensis, XCIV.
LORANDUS, páter Laurentii episcopi Bosnen., CCLVIII.

LUCAS, Paulus — Chestalz, episcopus Nándoralben., L.

LUCAS DE CHECH, páter Brictii canonici Quinqueecclesien., XX.
LUCAS, páter Andreáé de Gello, CCIX.

LUDOVICUS REX HUNGÁRIÁÉ, - VI-VII., XXII-XXIX., XXXI-
XXXVI., LVIl-LIX., CCXXXV., CCXXXIX., CCL., CCLXIII.,

CCLXVI sq., CDXIl sq. — et Elisabeth, filia Stephani, ducis Bosniae :

disp. in 4 cons. gr. cum sanatione matrim., XXIV. — permutatio castri ad

eccl. BMV. et praeposit. de Veteribuda, XXV III. — confirmatio conces-

sionis per Cle. VI. factae regi ad quadrienn. decimas ecclesiarum proven-

tuum percipiendi, XXIX. — conversio Cumanorum, XXXI. — capellani

regis : Albertus, una pliisicus, CCLXXXIX. — Alexander Dionysii,

CXXXIX. - Andreas Fortis, Cl II. - Andreas Stephani, XXXIV. -
Benedictus Georgii Heem, CCXIV. — Conradus de Scupellenberch, LXI.,

CCLXII., CCLXV. — Guillelmus Henrici de Coppenbach alias de Bergza-

bern, qui et secr. cancell., X., XCII., CXXXVIII. — Johannes Henrici

dictus Ehrenreich de Znaim, LVIII. — Johannes deStrigonio, LXXXIII.—
JVlichael, CCXC. - Michael Jacobi de Bars, LXI., CCXXXVI. - Nicolaus

Arnoldi, CCXXXIII. — Nicolaus Nicolai de Zsegra, CCL IX. — Petrus

Stephani, XXXIII. - Simon de Legnitz, VII., CCLXXXV. - Stephanus

Oliverii Rolandi de genere Ratot, XCIV. — Vincentius Nicolai de Strass-

burga, CCLXXIII. — confessarius regis: fr. Johannes de Agria, filius

comitis Pauli, CLXXXVI. — secretarius et consiliarius regis : Guillelmus

Henrici de Coppenbach alias de Bergzabern, X., XCII., CXXXVIII. —
nótárius regis : Gallus Valentini, CLXXXV. — carpentariorum magister :

Johannes, CLXXVIII. — scutifer regis: Michael dictus Graecus, LIII. —
camerae regiae comes : Michael, CLXXVIII. — phisici regis: Heydenri-

cus dictus Lippia, CCXLIX. — Albertus, CCLXXXIX. — Ladislaus,

CDVII. — domicelü regis: Gregorius Dominici, CCXXI. — Johannes

Petri de Donavich, LXIX. — armiger regis: Gregorius Choca, CDXXXVI.—
ambaxiatores regis v. legátus. — milites regis, v. miles.

LUIDNA, baro de — , Nicolaus Stephani, Zagrab. dioec, XLV.
LUGAS, V. com. Bács., Cl.

LUPUS, Rodulfus — , miles regius, Jaurin. dioec, LIII.

LUPPUS, miles regius, Jaurin. dioec, LIII.

MACHKA, Blasius dictus — , v. sic.

MAC 10 V. Macsó.

MACSÓ, banus de — : Andreas Laczkfy de Kerekegyház de genere Her-
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man, CCXXVI— VIII. — Nicolaus Ugrini de Újlak de genere Csák,

CLXXIX.
MAGDALÉNA MARIA S., — capella in hosp. Nicolai Konth in Visegrád,

CCLV. — altare in capella BMV. castri Quinqueeccl., LXIII.

MAGDEBURG, archidioec. in Germania, CCLII.

MAGISTER theologiae: fr. Petrus de Verebély o. s. Aug., CCCXCVII.

—

Stephanus de Franko episcopus Nitrien., XXXII., CCCXCVII.
MAGISTERIUM o. Crucif. eccl. ss. Trinit. de Calidis Aquis in Buda et s.Ste-

phani r. de Strigon., — magister : Johannes Stephani, CCXLVIII.
MAGOCS V. Szente-Mágocs.

MAKRAY felpestei, f., de genere Hermán, CXVI.
MALECH, Nicolaus — , v. sic.

MANAY, Aibertus et Bartholomaeus de -, CLXXIX.
MARCALT , Michael Ladislai de — , v. sic.

MARCUS S., capella Zagrab., XCI.

MARCUS, páter Adae canonici Colocen., Jaurin., Vacien., CLXXXIII.
MARCUS, páter Mathiae beneficiati Tinnin. dioec, CCV.

MARGHARITA S., — ecclesia in Margita (Mayád), Jaurinen. dioec, CXXIII.

MARGHARITA de genere Baár-Kalán, CXXIV.
MARGHARITA, soror Michaelis Graeci, scutif. Ludov. regis, LIII.

MARGITA (Mayád, Szentmargit, Szentmargitbánya), paroch. ecclesia

Jaurin. dioec, CXXIII.

MARGITFALVA v. Szentmargita.

MARIA S., — ecclesia: Apahida, Transsilvan. dioec, CXX. — Buda (álba),

XXVI IL, CCXXXVIII. - Kész, CLXXXIII. - Neszda, Vesprim. dioec,

CCCLXXI. — Podvinna, Quinqueeccl., dioec, CCCLXXV. - Salzburg

(in cellis), CXLVI. - Szécsény, Csanád, dioec, CXXIII. - Visegrád, Ves-

prim. dioec, CCLI. — capella in palac reg., CDXIl. — in castro Quinque-

eccl., LXIII. ~ altare in eccl. cathedr. Zagrab., XXXVIII. — íí. cardin.

in Cosmedin, v. Guillelmus de Judicis. — in via lata, v. Nicolaus.

MARIA MAGDALÉNA S., v. Magdaléna M.

MARINUS DE RAGUSIO, CCXCII.

MARJÁN DE GENERE BAÁR-KALÁN, CXXIV.
MARÓTI, f., CLXIII-IV.
MARÓTI de genere Tardos, CXIV.
MARSALTEU v. Marcalt.

MARSEILLE v. Massiliensis abbas.

MARTINUS S. — praepositura et capitulum s. Martini de Scepus., v. sic —
ecclesia paroch. in Déva, Transsilvan. dioec, CDXXXVII. — Jákó-Szerda-

hely, Zagrab. dioec, XCVIII. — altare in capella castri Quinqueeccl.,

LXIII. — tt. cardin. in montibus, v. Gentilis.

MARTINUS episcopus Agrien., CCXLVII.
MARTINUS archidiaconus de Baranya, Quinqueeccl. dioec, capellanus et

ambaxiatorreginae,CCLXXIX., CCLXXXII-IV.
MARTINUS BENEDICTI, presb. Zagrab. dioec, canon. Strigon., CDXXXIV.
MARTINUS BENEDICTI DE DOMBRO, presb. Zagrab. dioec, beneficia-

tus Sirm., CC.

MARTINUS GEORGII, presb., canon. Quinqueeccl., CDVI.
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MARTINUS MICHAELIS praepositus de Hanta, CLXIX.
MARTINUS DE RADEH, páter Stephani beneficiati Quinqueeccl. dioec,

CCVI.

MARTINUS SIMON IS, presb. Transsilvan. dioec, canon. de Albaregali,

CLXXVIII.
MARTINUS, páter Jacobi canonici Zagrab., CXLVII.

MARTINUS, fráter Johannis magistri carpent. regal., CLXXVIII.
MARTINUS, páter Johannis de Olaszy, canonici Strigon., CCXXXII.
MARTINUS, páter Michaeiis de Castroferreo, canonici Agrien., CCCXC.
MARTINUS, páter Pauli beneficiati Colocen. dioec, CDII.

MASSILIENSIS abbas, CDXXXIII-IV.
MATHIAS JOHANNIS, nepos Nicolai canceli. secr. regináé matris, — canon.

Vacien., CCCLXXXVIII.
MATHIAS MARCI, cler. Zagrab. dioec, beneficiatus Tinnin. dioec,

CCV.

MATHIAS PETRl, cantor canon. de Posega, canon. Vesprim., CCCLXXII.
MATHIAS ROLANDI FiLII DOMINICI DE GENERE RATOT,
XCIV.

MATHIAS WEETH DE DOMBRO, presb. Zagrab. dioec, beneficiatus

Strigon. dioec, CCVI II.

MATHIAS WOLFHARDI DE RUSPACH, canon. Poson., iector canon.

Nitrien., CXXVIII., CCCXVIII.

MATRIMONIUM v. sanatio matr.

MATTHAEUS FILIUS MYKE DE ZSEGRA, CLXX.
MATTHAEUS SIMON IS, presb. Zagrab. dioec, canon. Buden., Zagrab.,

rector altaris s. Laur. in eccl. cathedr. Zagrab., CDXXXII., CDXXXV.
MATTHAEUS, páter Alexii canonici Poson., CCCLXVIII.
MATTHAEUS, páter Pauli canonici Quinqueeccl., LXXIX.
MAURITIUS, páter Jacobi canonici Strigon., CCXII.

MAURITIUS, páter Stephani canonici Strigon., XXIII.

MAYÁD V. Margita.

MEDGYES, Simon comes de ^, Móriczhidi, CDVII.

MEDIOLANUS archiepiscopus : Gu Üe'mus de Pusterla, XLII.

MEGYERICSE, civ. Zagrab. d., XCVÍII.

MEISSEN V. Misnensis dioecesis.

MENCSEL (Menichel, Monichhel), v. Vesprim. dioec, CCXXXIX.
MENICHEL V. Ménesei.

MERCHLINUS, páter Wigandi de Schomstein canonici Zagrab., CCXXXV.
MICHAEL S. archang. — praepositura et capitulum Castri Ferrei, Jauri-

nen. dioec, v. sic. — praepositura de Hanta, v sic. — ecclesia cathedr.

Transsilvan.. LXXXIX. — cathedr. Vesprim., CLVI. — paroch. in Szent-

miklós, Transsilvan. dioec, CXX.
MICHAEL, studens Paduae in iure can., capellanus regius, Iector canon.

Vácion., canon. Strigon., CCXC, CCCLX.
MICHAEL, comes camerae regiae, CLXXVIII.
MICHAEL ANDREÁÉ, canon. Transsilvan., CCXII.

MICHAEL DE BODROG (Wodrug), cler. Colocen. dioec, canon. Quin-

queeccl., CCLXXV.
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MICHAEL CYNKE, canon. Poson., Vesprim., custos Vesprim., archi-

diaconus Albaereg., Vesprim. dioec, CLXVII-VIII.,, CCCXXXIV.,
CCCXXXVI.

MICHAEL DICTUS GRAECUS, scutifer Ludovici regis, — sorores : Gud-

rona, Margharita, LIII — IV.

MICHAEL HEUCLIN DE KEZEU, presb. Strigon. dioec, canonicus Nit-

rien., CXCIV.
MICHAEL JACOBi DE BARS, cler. Strigon. dioec, canon. de Albaregali,

Nitrien., archidiaconus Barsien., dignit. Strigon., LXI., CCXXXVI.
MICHAEL JACOBI DE DANO(L)CZ (de genere Gyr?), cler. beneficiatus

Quinqueeccl. dioec, CCLXXXII.
MICHAEL JACOBI DE NOVOLOCO, cler. Strigon. dioec, beneficiatus Sce-

piis., CXCI.

MICHAEL LADISLAI DE MARCALTÖ, canon. Jaurinen., CXVIII.

MICHAEL MARTINI DE CASTROFERREO, clericus capellae et registra-

tor thesaurariae matris regináé, canon. Agrien., CCCXC.

MICHAEL NICOLAI DE LEWE, nepos Nicolai de Franko archiep. Stri-

gon., canon. Strigon., archidiaconus de Kamarcha, Zagrab. dioec, LXXII.

MICHAEL NICOLAI DE TOLNAVÁR, cler. Quinqueeccl. dioec, canon.

Jaurinen., CLXIV.
MICHAEL DICTUS OLASZ, cantor canon. Transsilvan., LXXXVIII.,

CXXXIV., CCCXXIII.

MICHAEL PETRI, presb., canon. Agrien., — fráter : Gregorius Choca armi-

ger regis, CDXXXVI.
MICHAEL RAMAZ DE ZOMLIN, cler. Varad, dioec, nótárius regius,

beneficiatus Poson., CCCXXVIII.

MICHAEL DE SRU DE ELEPHANT miles, CDVII.

MICHAEL STEPHANI, diacon., canon. Strigon., CCCLXXVIII- IX.

MICHAEL THOMAE, custos canon. Varad., CCXXXIII.

MICHAEL DICTUS TONSUS, archidiaconus de Doboka, Transsilvan.

dioec, — ord. praemonstr. professus, LXXXVII.

MICHAEL ZAMBO, praepositus Castri Ferrei Jaurinen. dioec, CCXLVIII.

MICHAEL, páter Bartholomaei custodis Bosnen., CCLVIII.

MICHAEL, páter Francisci et Nicolai de Álba (nepotes episcoporum Stephani

et Nicolai de Franko), CCCXCVIII.

MICHAEL, páter Jacobi canonici Poson., LXXI.

MICHAEL, páter Johannis de Szováth, canonici Strigon., IL.

MICHAEL, páter Martini praepositi de Hanta, CLXIX.

MIKÉ DE ZSEGRA, CLXX.
MIKÉ, páter Johannis ptebani de Torda, CL.

MILES — Benedictus Haymonis, Vesprim. dioec, LXXXV. — Burchardus

de Elrbach, LXVIII. — Conradus, Jaurinen. dioec, LIII. — Conradus

Wolfart, LXVII. — Ladislaus Tuteus, CDVII. - Luppus, Jaurinen. dioec,

LIII. — Michael dictus Graecus scutifer, LIII. — Michael de Sru de Ele-

phant, CDVII. — Nicolaus Laczkfy de Kerekegyház de gen. Hermán,

CXV— CXXIV. — Nicolaus Pauli, Strigon. dioec, CXIII. — Nicolaus

Tolt de Somseid, Zagrab. dioec, XLIV. — Ottó Henrici de Scherffemberg,

Olomuc dioec, CXL. — Petrus Johannis de gen. Baár-Kalán, Transsilvan.
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dioec, CXXIV. — Rodulfus Lupus, Jaurinen. dioec, LIII. — Sebeh

Johannis, Colocen. dioec, CXIII.

MISNENSIS DIOECESIS (Meissen, Germ.), paroch. eccl. in Dresden, — ple-

bani : Nicolaus, CCLXXI. - Nicolaus Arnoldi, CCLXXI.
MISSAM CELEBRARE ante diem facult. episcopo Varad., LXXIV.
MLADEN, páter Georgii canonici Zagrab., CCCLXXIII. — et Nicolai cano-

nici Zagrab., CCCLXXXIII.
MODRUS, Georgius Alberti de — , v. sic.

MOETNICZ, plébánia, CXL.
MONASTERÍUM-o.s. Clarae:V.,XXV-VI.,CXLIII.,CLXXIII-VII.-

monial. Tirnav., CDXI. — Petrovarad., CCIV.

MONASTERIUM, Petrus de -, v. sic.

MONICHHEL v. Ménesei. — Johannes Jacobi de — , canon. Strigon.,

CCXXXIX.
MONTILIO, Petrus de -, v. sic.

MÓRICZHIDI Medgyesi Simon comes, CDVII.

MOROTH (Maroth), Dionysius Johannis de — , v. sic.

MORTOVCZ (Mortouch), v. com. Szerem., Cl.

MORTOUCH V. Mortovcz.

MOSÓN — archidiaconatus Jaurinen. dioec, archidiaconus : Dionysius

Johannis de Maroth, CXIV., CCCXV. — comes: Nicolaus Nicolai de

genere Héder, CCCLXXXVII.
MUTEL, Henricus et Bertholdus — de Windischgreíz, XIV.

NADASD V. Nádaska.

NAGY IDA, V. com. Abauj, Agrien. dioec, CCXLVII.

NAGY-VÁSONY, CCXXXIX.
NANDORALBA — episcopus : Petrus Lucas Chestalz, L.

NAUMBURGENSIS DIOECESIS in Germ., suffr. Magdeburg : Henricus

Herdegein, nuncius regináé Hung., canon. Poson., CCLII. — Conradus

Hermanni de Plawe, clericus, CCLXII.

NÁDASKA, V. Agrien. dioec, CCXLVII.

NÁDOR V. palatínus.

NESZDA (Nezde), v. Vesprim. dioec, ecclesia BMV., CCCLXXI.
NÉMETI V. Közép-Németi.

NÉMETSZENTPÉTER, CXXIII.

NICOLAUS S., — ecclesia s. N. in Olsovicza (Elsawycha), com. Scepus.,

CLXX. — ecclesia S. N. et s. Mich. archang. in Szentmiklós, Transsilv.

dioec, CXX. — ecclesia s. N. in Torda, Transsilv. dioec, CXXIX.,

CXXXIL, CL.

NICOLAUS. s. Mariae in via lata diac cardin., CIL., CLIII.

NICOLAUS, episcopus Tinnin., CCCXCIV. - canon. Buden., CDXXXV.
NICOLAUS, praepositus Agrien., CXXV.
NICOLAUS, praepositus s. Adalberti, Jaurinen. dioec, VI.

NICOLAUS, archidiaconus de Somogy, Vesprim. dioec, CLXVIII.

NICOLAUS, archidiaconus de Tárcsa, Agrien. dioec, CXXXIX.
NICOLAUS, cantor Quinqueecclesien., CXLVIL, CCCXXVII.
NICOLAUS, plebanus in Dresden, Misnen. (Meissen) dioec, CCLXXI.
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NICOLAUS fr. o. s. Aug., lector studii gener. Párisién., baccalaureus, ss.

theol. magister per Hungáriám, XXXII.
NICOLAUS, cancellarius secret. regináé matris, CCCLXXXVIII.
NICOLAUS ANTHONII, archidiaconus de Patha, CCXCV.
NICOLAUS ARNOLD I, plebanus (bullatus) in Dresden, Misnen. dioec,

CCLXXI., CCXCVII. - canon. Poznanien., CCLXXI., CCIC. — capella-

nus regis Hung., archidiaconus de Szabolcs et canon. Agrien., custos

canon. Varad., CCXXXIII., CCCXXXVII., CDXIII.

NICOLAUS DICTUS BAKÓ, archidiaconus de Pankota, Agrien. dioec,

CCCXLI.
NICOLAUS DE GENERE BALOGH, CCLXXXVH.
NICOLAUS FILIUS BODUR, CXC.

NICOLAUS DE BRASSÓ, plebanus de Brassó, CCCXCIV. — canon. Albaere-

galis, Vesprim. dioec, CCCXCVI. - canon. Buden., CDXXXV. - epi-

scopus Tinnin., CCCXCIV.
NICOLAUS CASOCTI, primicerius ecclesiae Traguriensis, archidiaconus

Tolnensis, Quinqueeccl. dioec, episcopus Traguriensis, CCCLXIX.
NICOLAUS DE CORONA, plebanus de Vidombák, mox de Brassó, Strigon,

dioec, CCCXCIV.
NICOLAUS DIONYSII LACZK DE GENERE HERMÁN (DE KEREK-
EGYHÁZ), miles, comes de Zemplén, CXV—CXXIV. — eius capellanus,

CLXXII.
NICOLAUS DIONYSII DE ZSEGRA, comes et castellanus de Szepes, CLXX.
NICOLAUS DRAGORI, canon. Csázmen. et Zagrab., CLXV.
NICOLAUS DE DÖRÖGD DE GENERE PÉCZ, episcopus Agrien., CXXV.,

CCXCV.
NICOLAUS ELIAE DE SZALÁNKEMÉN, cler. Colocen. dioec, beneficia-

tus Titel., CXCIII.

NICOLAUS DE FRANKO (de Kesz, de Léva, de Garamkesz), episcopus

Zagrab., archiepiscopus Colocen., mox Strigon., LXXII— III., XCVII—
CVI. — cancellarius regni Hung., IC. — pallium, IC. — fac utendi pon-

tific in sua prov., IC. — abalien. in detrim. mensae aepp.. Cl. — visit.

sepulc s., CII. — disp. in ieiunio, CVI.

NICOLAUS GEORGII, canon. Transsilv. dioec, archidiaconus de Szolnok,

Transsilvan. dioec, CXXXV., CLI., CCCXXIV., CCCXXXL
NICOLAUS GREGORII, cler. Zagrab. dioec, CCCLXXXII.
NICOLAUS HENRICI, episcopus Quinqueeccl., I., LXIII~V., CVIII.sq. —

eius nepos : Ladislaus Walterii, canon. Vratislav., CIX. — eius capellanus :

Petrus de Montilio, praepos. de Posega, I. — fundat capellam BMV. in

castro Q., LXIII.

NICOLAUS HERBORDI DE GENERE HAHÓT, capellanus capellae re-

giae, canon. Agrien., CLXXXI.
NICOLAUS HERECHIN, CLXXVIII.

NICOLAUS FILIUS COMITIS JOHANNIS, cler. Strigon. dioec, canon.

Agrien. et eccl. s. Thomae in promont. Strigon., CLXXXIV., CD.

NICOLAUS JOHANNIS, canon. Agrien., archidiaconus de Ung, CCCLVI.,

CCCLXXXI.
NICOLAUS JOHANNIS DICTUS ALEXANDER, canon. Agrien., archidia-
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conus de Szabolcs, subin Varadien., custos canon. Varadien.,CCXXXIII—
IV., CCCXXXVIII., CDXIII.

NICOLAUS JOHANNIS FILII IVÁNCS DE GENERE ZOVÁRD lin. Fugyi,

CCXLVII.
NICOLAUS JOHANNIS DE LEUCHA, canon. Scepus. et Strigon., cantor

canon. Nitrien., CCLXVIII., CCCLIV.
NICOLAUS KARACHINI, presb. Colocen. dioec, plebanus ecclesiae s.

Jacobi in civit. Kö, Sirmien. dioec, canon. Sirmien., CXll.

NICOLAUS KONTH regni palatinus et iudex cumanorum, — eius hospic.

in Visegrád cum capella b. M. Magdal., — ecclesia exstructa in oppido

Pesth, com. Bács, in hon. s. Stephani r., — indulg., CCLV— VII.

NICOLAUS FILIUS LACZK DE GENERE HERMÁN, CCXXVI.
NICOLAUS LADISLAI DE PODVINNA, capelianus regináé, familiáris

episcopi Nitrien., cler. Quinqueeccl. dioec, canon. eccl. s. Petri de Posega,

XL., XLVII., CCCLXXIV. - canon. Agrien., CCXCVIII., CCCLXIV.,
CCCLXXIV.

NICOLAUS LADISLAI FILII NICOLAI FILII DIONYSII DE ZSEGRA,
canon. Agrien., CLXX.

NICOLAUS LAURENTII SCLAVI DICTI TÓTH ALIAS KONTH, magi-

ster pincern. reg., comes de Bars, Nyitra, Pozsony, Várasd, Vasvár, pala-

tinus, — indulg., CXLI. — eius uxor : Clara, CDX— I. — altare portat.,

CDX. — eius prothonotarius, CDVIII.

NICOLAUS MALECH, presb., plebanus de Beszterce, Transsilvan. dioec,

CXXXII., CCCXIX.
NICOLAUS MICHAELIS DE ÁLBA, nepos Stephani episcopi Nitrien.,

canon. Nitrien. et Vesprim., CCCXCVIII.
NICOLAUS FILIUS MIKOCHA DE VEZEKEN, armiger regináé, CDXX.
NICOLAUS MLADENI, canon. Zagrab., CCCLXXXIII.
NICOLAUS NICOLAI DE GENERE HÉDER, ianitorum regináé matris

magister, comes de Mosón, — eius filius : Dionysius, archidiaconus Jauri-

nen., canon. Agrien., CCCLXXXVII.
NICOLAUS NICOLAI DE LIBENOW, presb. Vratislav. dioec, capelianus

commensalis regis Poloniae, canon. Scepus.. CCLXXVII.
NICOLAUS NICOLAI DE ZAGRABIA, capelianus commensalis Andreáé

regis Siciliae, cantor Quinqueeccl., canon. Quinqueeccl. et Zagrab., CXLVI 1 1.,

CCCXXVIII.
NICOLAUS NICOLAI FILII DIONYSII DE ZSEGRA, canon. Strigon.,

prepositus de Hanta, Vesprim. dioec, LVIII., CLXIX., CLXX., CCLIX —
LXI.

NICOLAUS PAULI, miles Strigon. dioec, CXIII.

NICOLAUS PAULI FILII HEEM, CXC.
NICOLAUS PETRI, canon. Jaurinen., archidiaconus de Bekcsin, Zagrab,

dioec, CCLXIX., CCCLV.
NICOLAUS PETRI DE BRASSÓ, plebanus de Vidombák (Wydenbach),

Strigon. dioec, CCCXCV.
NICOLAUS PHILIPPI DE SZENTGIROT DE GENERE TRJE, praepo-

situs Agrien., CCXL.
NICOLAUS SIMONIS (SALAMONIS) DESZÉCH DE GENERE BALOGH,
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cler. Agrien. dioec, nepos, secretarius et procuratorDominici de Széch, epi-

scopi Transsilvan., canon. Albaeregalis, Vesprim. dioec, cantor canon.

Transsilvan., archidiaconus de Ozd, Transsilvan. dioec, LXXXVIII.,
CXXXIV., CCLXXXVII., CCCVI., CCCXXIII., CCCLVII., CDXXXIX.

NICOLAUS FILIUSSOLETI, palatinus, — eius filius Ladislaus episcopus

Vesprim., CXLI.

NICOLAUS STEPHANI FILII LACZK DE GENERE HERMÁN, CCXXVI.
NICOLAUS STEPHANI BARO DE LUIDNA, Zagrab. dioec, XLV.
NICOLAUS STEPHANI DE POSEGAVÁR, cler. Quinqueeccl. dioec, in

artibiis peritus, beneficiatus Agrien. dioec, CDI.

NICOLAUS TIBURCII, scutifer Csanád, dioec, CXIII.

NICOLAUS TOLT DE SOMSEID, miles Zagrab. dioec, - et uxor Clara,

XLIV.
NICOLAUS TREUTEL, comes de Poson, — eius filius Stephanus, praeposi-

tus Agrien., Csázmen., CXV.
NICOLAUS FILIUS UGRINI DE ÚJLAK DE GENERE CSÁK, iudex

curiae, banus de Macsó, — eius filius Ladislaus, CLXXIX.
NICOLAUS DE DOMBRO, páter Pauli canonici Csázmen., CXXVI.
NICOLAUS, páter Alexandri archidiaconi de Patha, CCXCV.
NICOLAUS, páter Andreáé de Segvár, canonici Veprim., CCXXXI.
NICOLAUS, páter Benedicti de Gnojnicza, CXCVII.

NICOLAUS DE DEBRECEN, páter Pauli canonici de Vasvár, CIC.

NICOLAUS, páter Dionysii archidiaconi Jaurinen. (gen. Héder), —
CCCLXXXVII.

NICOLAUS, páter Dominici archidiaconi de Abauj, CCXLVII.

NICOLAUS, páter Duxini de Spalato canonici Bosnen., CCCLXVII.

NICOLAUS, páter Georgii canonici Alben., Vespr. d., XXXV.
NICOLAUS, páter Georgii canonici Vesprim., XXXV., XXXVII.

NICOLAUS, páter Gregorii canonici Varad., CLXXXII.

NICOLAUS, páter Jacobi canonici Poson., CDXIV.

NICOLAUS, páter Johannis archidiaconi Dubicen., XCVIII.

NICOLAUS, páter Johannis archidiaconi de KüküUö, LVII.

NICOLAUS, páter Johannis canonici Bácsién., XLVIII.

NICOLAUS, páter Johannis capellani regináé, CDXXXVII. sq.

NICOLAUS, páter Johannis de Harkach, armigeris regináé, CDXX.
NICOLAUS, páter Michaelis de Lewe, canonici Strigon., LXXII.

NICOLAUS, páter Michaelis de Tolnavár, canonici Jaurinen., CLXIV.

NICOLAUS, páter Nicolai de Libenow, canonici Scepus., CCLXXVII.

NICOLAUS, páter Nicolai de Zagrabia, cantoris Quinqueeccl., CXLVI II.

NICOLAUS, páter Nicolai de Zsegra praepositi Hantén., LVIII.

NICOLAUS, páter Pauli de Dombro, canonici Csázmen., CCCXVI.

NICOLAUS, páter Vincentii de Strassburga, capellani regis, CCLXXIIL

NITRIENSIS DIOECESIS — episcopi : Stephanus Anthonii de Franko (de

Insula), 0. s. Aug., magister theol., XXXII., XXXIX-XL., CXXVIII.,

CCCXCVII— CD., CDXXV., — eius fráter : Johannes Anthonii, XXXIX.,

CXXVIII. — eius nepos: Nicolaus Michaelis de Álba, CCCXCVIII. —
eius familiáris : Nicolaus Ladislai de Podvinna, XL., — eius servitor :

Brictius Benedicti, CCCIC. — lectores : Johannes Anthonii de Franko,
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XXXIX., CXXVIII., CCCXVIII. - Mathias Wolfhardi de Ruspach,

CXXVIII., CCCXW III. -cantor: Nicolaus Johannis de Leucha, CCLXVIH.
— archidiaconus Trencséniensis : johannes Stephani, CCXLVI. — Petrus

Stephani, XXXIII., CCXLVI., CCCXLV. - canonici: Brictiiis Benedicti,

CCCIC. - Johannes Anthonii de Franko, XXXIX., CXXVIII. - Mathias

Wolfhardi de Ruspach, CXXVIII. —Michael Heuclin de Keszö, CXCIV. —
Michael Jacobi de Bars, LXI., CCXXXVI. — Nicolaus Johannis de

Leucha, CCLXVIII. — Nicolaus Michaelis de Álba, CCCXCVIII. —
Petrus Stephani, XXXIII., CCXLVI.— Stephanus Pauli, CDXVII.— cleri-

cus : Johannes Andreáé, praepositus de Viridi Campo, Strigon. d., XXI.
NÓGRÁD, comes de — : Petrus Nicolai de genere Balogh, páter Dominici

episcopi Transsilvani, CCLXXXVII.
NOTARIOS CREARE facultas episcopo Varad., LXXV.
NÓTÁRIUS regis : Gallus Benedicti, CLXXXV. -Michael Ramaz de Zomlin,

CDXXVIII.
NOVABUDA V. Buda.

NUNCIUS V. legátus.

NYITRA V. Nitriensis dioecesis,

NYITRA, archidiaconatus Strigon. dioec, archidiaconus : Conradus de

Scupellenberch (Skultéti), LXI., CCLII., CCLXV., CCCLXXVIII.

OLACHI, CXX.
OLASZY, Johannes Martini de — , v. sic.

OLAZ, Michael dictus — , v. sic.

OLIVERUS MATHIAE FILII LORANDI FILII DOMINICI DE GENERE
RATOT, páter Stephani praepositi Buden., XCIV.

OLKEZU V. Buda-Kesz.

OLNOD (Ónod), — ecclesia paroch. Strigon. dioec, CCCLXX. — Petrus

dictus Zudar de — , v. sic.

OLOMUCENSIS DIOECESIS, - canonicus : Ulricus dictus Schoff, XI. —
laicus : Ottó Henrici de Scherffemberg, miles, CXL.

OLSNA, Petrus Henrici de — , v. sic.

OLSOVICZA (Elsawycha), v. com. Scepus. ecclesia s. Nicol., CLXX.
OLTÁR V. Altare.

OLVASÓKANONOK v. lector canonicus.

OLVIN, páter Johannis, CLXXIX.
OMNES SANCTI, - ecclesia 00. SS. in Buda, CXLV. - in Kerekegyház,

Csanád, dioec, CXXIII. — in Szovát, Transsilvan. dioec, CXX.
ORDINATI per extraneos praelatos clerici excommunicati, CXXXVI.
ORDINES — s. Augustini : Nicolaus fr., Varad, dioec, lector stud. gen.

Paris., baccalaureus et magister theol. per Hung.. XXXII. — Petrus de

Verebély, lector Paris., magister theol. per Hung., CCCXCV 1 1. — Stephanus

de Franko, episcopus Nitrien., v. sic. — Cisterc, CCIV. — s. Clarae, V.,

XXV-VI., CXLÍII., CLXXIII-VII., CDXI. - crucif. ss. Trin. de

Calidis Aquis et s. Steph. de Strigon., magister : Johannes Stephani,.

CCXLVIII. — s. Francisci : Johannes de Agria, filius comitis Pauli, lector

ordinis, confessarius regis, praedicator capellae regiae, CLXXXV I. —
Peregrinus de Saxonia, episc Bosnen. CCLVIII. - v. CLXXIV.,
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CLXXVIl. — Hospit. s. Joh. Jerosol. : fr. Rogerius de Pinis, magister,

CCLXXVIII., CCLXXXVI. -s.Pauli 1. Erem.: CCCXLl., CCCLXXXW.
— Praedicat. : Dominicus episc. Bosnen., (CLVIII. — Jacobus a Cingulo

episc. Firmanus, CXLVII. — Pelrus episc. Bosnen., CCLVIII. — Prae-

monstrat. : Michael dictus Tonsus, archidiac. de Ozd, ordinem professus,

LXXXVII.
OROD V. Arad.

OSTIENSIS EPISCOPUS, LXXXI.
OTTÓ HENRICI DE SCHERFFEMBERG, fráter Johannis episcopi Gurc,

miles Olomuc. dioec, CXL.
OZD, archidiaconatus Transsilvan. dioec, archidiaconi : Johannes Nicolai,

CDXXXIX. - Johannes Zeka, LXXXVI. - Ladislaus dictus Veres,

CDXXXIX. - Nicolaus Salamonis de genere Balogh, CCLXXXVII.,
CCCLVII., CDXXXIX. - Petrus Dionysii, LXXXVI., CCCLVII.

OZIAG V. Asszuágy.

ÓNOD V. Olnod.

RKANONOK v. custos canonicus.

RS (Urs) — praepositi : Clemens Ladislai, III., CLXVI. — Petrus Deseu

de genere Dorozsma, III., CLXVI., CCCXXXV.

PADUA, stúdium generálé, — studentes in iure canonico : Benedictus Georgii

Heem, CCLXVI. — Johannes Michaelis de Zovath, IL. — Michael, CCXC—
in artibus : Simon Simonis de Spinis, LII.

PADUANENSIS DIOECESIS - archidiaconatus Pedismontis et de Ultra

Brenta, archidiaconus : Andreas de Veregna de Ragusa, XXX.
PAGANI et schismatici in Hungária, XXXII.
palatínus - Nicolaus Laurentii Sclavi dicti Tóth alias Konth, CXLI.,

CCLV-VII., CDX. - Nicolaus filius Soleti, CXXX., CXLI. - Rolandus

Dominici de genere Ratot, XCIV. — Vilhelmus Drugeth, CXLI. — pala-

tini prothonotarius : Jacobus, CDVII.

PALÁNKA, V. com. Bács, Cl.

PALL1UM archiep. Colocen. (resp. episc. Zagrab.), IC.

PANCRATIUS DE TELEGD DE GENERE CSANÁD, páter Thomae ar-

archiep. Coloc, CCXXXIII.
PANKOTA, archidiaconatus Agrien. dioec, archidiaconi : Andreas Demetrii,

XXXVI. - Petrus Demetrii, XXXVI.
PAPA - Bonifatius VIII., - V., LX. - Johannes XXII., — V. -

Clemens VI., — I., VI., XI., XXL, XXIX., XXXVI., XLI., XLII., L.,

LX., LXII., IC.

PAPI (Popi), Ecclesia BMV., Csanád, dioec, CXXIIl.

PAPI-SZENT-PÉTER, CXXIIl.

PAR IS, stúdium generálé — Nicolaus fr. o. s. Aug. Varad, dioec, lector,

baccalaur. et magister theol. per Hung., XXXII. — Petrus de Verebély

fr. 0. s. Aug., lector, magister theol. per Hung., CCCXCVII.
PATAVIENSIS DIOECESIS - canonicus: Leonhardus Chadoldi de

Ekharstau, qui praep. s. Adalb., Jaurinen. dioec, XCVI.
PATRIARCHA Constantinopolitanus : Guillelmus de Pusterla, qui praep.

Poson., XLII.
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PAULUS S. - ecclesia cathedr. Bácsién., XVIII., C, CXLII., CXCVII.
PAULUS, praepositus Cibin., episcopus Tinnin., CCCXCIV.
PAULUS, archidiaconus de Bekcsin (Bexin), Zagrab. dioec, CLXXXV.
PAULUS comes, páter fr. Johannis de Agria, confessarii regis, — et Laurentii,

CLXXXVL
PAULUS, vicecomes de Trencsén, CDVH.
PAULUS CRISANI, cler. Zagrab. dioec, beneficiatus Jadren. dioec, CCVII.

PAULUS DE GARA DE GENERE DOROZSMA, páter Johannis episcopi

Vesprim., II.

PAULUS FILIUS HEEM, — páter Benedicti, Blasii, Johannis, Nicolai,

Petri, CXC.
PAULUS HENRICI DE KASSA, plebanus de Karpin, canon. Scepus. et

Agrien., CCLXXIV., CCXCIV.
PAULUS JOHANNIS, cler. Strigon. dioec, canon. Varad., CDXLIV.
PAULUS LUCAS CHESTALZ, episcopus Nandoralben., archidiaconus de

Ung et canon. Agrien., L.

PAULUS MARTINI DE HEZTIEN., cler. beneficiatus Colocen. dioec,

capellanus Georgii ambaxiatoris imperat. Graecorum, CDII.

PAULUS MATTHAEI, presb., canon. Quinqueeccl., LXXIX.
PAULUS NICOLAI DE DEBRECEN, cler. Varad, dioec, canon. de Castro-

ferreo, Jaurinen. dioec, CIC.

PAULUS NICOLAI DE DOMBRO, presb. Zagrab. dioec, canon. Csazmen.,

CXXVI., CCCXVI.
PAULUS NICOLAI FILII LACZK DE KEREKEGYHÁZ DE GENERE
HERMÁN, cler. Agrien. dioec, canon. Transsilvan., CCXXVI.

PAULUS PAULI, presb., canon. Agrien., XIX.
PAULUS PETRI DE JEGERSDORF, episcopus Gurcen., Curonen., Firma-

nus, XI., XLII., CCLXXI. — eiusfratres : Botonus et Johannes, XLIII. —
eius nepos : Johannes Johannis, XLIII.

PAULUS STEPHANI DE GARA DE GENERE DOROZSMA (Garay-

Bánffy), CLXII.

PAULUS DE SOCLOS, canon. Quinqueeccl., CDVI.
PAULUS, páter Demetrii canonici Agrien., LXXVIII.
PAULUS, páter Georgii canonici Albaereg., CXVII.
PAULUS, páter Georgii canonici Jaurinen., CIV.

PAULUS, páter Ladislai canonici Varad., CDXXIII.
PAULUS, páter Nicolai militis, CXííI.

PAULUS, páter Pauli canonici Agrien., XIX.
PAULUS, páter Petri canonici Albaereg., CCXVIII.
PAULUS, páter Stephani canonici Strigon., CDXVII.
PAZANIA, archidiaconatus Sirmien. dioec, archidiaconus : Georgius Nicolai,

XXXV., XXXVII.
PÉCZ, gen., V. Nicolaus de Dörögd, episcopus Agrien.

PEDISMONTIS et de Ultra Brenta archidiac, Paduan. dioec, XXX.
PEKER-SZERDAHELY, v. Zagrab. dioec, XCVIII.
PEKERI fam., XCVIII.

PELSCZ, V. Georgius dictus Bebek.

PELVOS, Johannes — , v. sic.
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PERDEVE, CXC.
PEREGRINUS DE SAXONIA o. s. Fr., episcopus Bosnen., CCLVIII.
PERÉNYI fam., CCXLVII.
PESTH, opp. com. Bács, ecclesia s. Stephani r., Colocen. dioec,

CCLVI.

PETEU, páter Emerici canonici Vacien., CCXXV.
PETROVARADINUM, monast. o. Cist., - abbas, CCIV. - beneficiatus :

Stephanus Damiani de Pulkuv, CCIV.

PETRUS S. — ecclesia in Buda, XV III. — in Posega, v. sic.

PETRUS, episcopus Bosnen., CCLVIII., CDVII.

PETRUS 0. Praed., episcopus Bosnen., CCLVIII.

PETRUS, auditor s. Palac, CXVII.
PETRUS, cantor canon. Buden., canon. Jaurinen., Varad., CLVIII.

PETRUS, archidiaconus de Szabolcs, Agrien. dioec. (1309-1320.), —
CCXXXIII.

PETRUS, archidiaconus de Szabolcs, Agrien. dioec. (ab 1365.), CCXXXIII.
PETRUS ANDREÁÉ, cler. Zagrab. dioec, canon. Varad., CCXVI.
PETRUS BARTHOLOMAEI DE LÁBOD, cler. beneficiatus Vesprim. dioec,

VIII.

PETRUS BEGONIS, archidiaconus de Zemplén, Agrien. dioec, canon. Stri-

gon., XXXVI.
PETRUS BERTHOLDI DE BRUNNA, capellanus et cancellarius Stephani

ducis, plebanus de Szencz (Wortberg), capellanus capellae s. Marci Zagrab.,

canon. Transsilvan., Zagrab., praepositus de Castroferreo, Jaurinen. dioec,

episcopus Curiensis, LXII., XCII., XCV., CXXIC, CCXLVIII.

PETRUS DICTUS CZUDAR DE OLNOD, comes de Borsod, magister pin

cern. regal., banus Sclavoniae, — uxor : Anna filia Petri filii Emerici de

Szikszó, CLXXX., CCCLXX.
PETRUS DICTUS CZUDAR FILIUS DOMINICI DE BULCH, CCXLVII.

PETRUS DEMETRII, nepos Thatamerii praepositi de Albaregali, canon.

Agrien. et Arad., archidiaconus de Pankota, de Zemplén, Agrien. dioec,

XXXVI.
PETRUS DESEU DE GENERE DOROZSMA, archidiaconus, canon. Ves-

prim., praepositus eccl. 00. SS. de castro Vesprim., XXII.

PETRUS DIONYSII DE SZÉCH DE GENERE BALOGH, presb., canon.

Transsilvan., archidiaconus de Ozd, LXXXVl., CVII., CCLXXXVII.,
CCCXII.

PETRUS DIONYSII DE ZSEGRA, CLXX.
PETRUS DOMINICI, praepositus de Hanta, CLXIX.
PETRUS DE DON IS, civis Buden., CCXCII.

PETRUS EMERICI FILII STEPHANI FILII LACZK DE SIMONTORNYA
DE GENERE HERMÁN, canon. Quinqueeccl. et de castro Quinqueeccl.,

CCIII., CDXVIII.

PETRUS EMERICI DE SZIKSZÓ DE GENERE ABA, CLXXX.
PETRUS GEORGII, presb. Vesprim. dioec, canon. de Albareg., beneficia-

tus Strigon. dioec, CDXXIX.
PETRUS GUILLELMI, presb., plebanus de Torda, de Beszterce, Transsilv.

dioec, CXXIX., CCCXIX.
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PETRUS HENRICI DE OLSNA, cler. Vratislav. dioec, canon. Zagrab.,

CXXX., CCCXXII.
PETRUS JOHANNIS, custos eccl. Arad., canon. Csanád., CXVI.
PETRUS JOHANNIS, presb. Jaurinen. dioec, canon. Quinqueeccl., CXCV.
PETRUS JOHANNIS, canon. Zagrab., CCXLII.

PETRUS JOHANNIS, Jaurinen. dioec, miles, CDXXXIII.
PETRUS JOHANNIS, miles, CXXIV.
PETRUS KARASZIN, plebanus de Berény, Vesprim. dioec, canon. Buden.,

CCCLXXVII.
PETRUS LADISLAI, canon. Strigon. et Vesprim., praepositus Vesprim.,

XXII., CCL. — praepositus de Albaregaii, XXII., CCL., CCLXIIl.,
CCCXLVIII.

PETRUS DE MONASTERIO, cler. Lemonicen. dioec, beneficiatus Rotho-
magen. dioec, canon. Agrien., CCLXVII., CCCLIII. — archidiaconus de

Szabolcs, Agrien. dioec, CCXCVII. — cantor Colocen., CCXCVII.,
CCCLXIII.

PETRUS DE MONTILIO, presb., capellanus episcopi Quinqueeccl., canon.

Quinqueeccl. et Zagrab., cantor eccl, Dimisien., praepositus de Posega, I.

PETRUS NICOLAI DE GENERE BALOGH, comes de Nógrád,

CCLXXXVII.
PETRUS PAULI DE CENADINO, canon. de Albaregaii, CCXVIII.
PETRUS PAULI FILII HEEM, CXC, CCXIII.

PETRUS PETRI DE DONAVICH, fráter Johannis domicelli regis Hung.,

LXIX.
PETRUS DE GENERE ROZWAD, praepositus Agrien., CCXL.
PETRUS STEPHANI, cler. Vesprim. dioec, nepos Viti episcopi Nitrien.,

beneficiatus Strigon. dioec, plebanus in Sárospatak, canon. Vesprim. et

Zagrab., archidiaconus de Trencsén, XXXIII., CCXLVl., CCCXLV.
PETRUS THOMAE, archidiaconus et canon. Zagrab., CLII., CCCXXXII.
PETRUS TYLONIS DE DOBRA, cler. Vratislav. dioec, canon. Quinque-

eccl., LXIV.

PETRUS DE VEREBÉLY fr. o. s. Aug., lector stud. Paris., magister theoK

per Hung., CCCXCVII.
PETRUS, páter Andreáé canonici Transsilvan., XCIII.

PETRUS comes de Széch, páter Dominici episcopi Transsilv., LXXXI.
PETRUS, páter Gregorii Choca armigeris et Michaelis canonici Agrien.,

CDXXXVI.
PETRUS, páter Johannis canonici de Albaregaii, CXVII.
PETRUS, páter Johannis canonici Csanád., CCXLIII.

PETRUS, páter Johannis de Donavich, domicelli regis et Petri, LXIX.
PETRUS, páter Johannis de Posega, canonici Zagrab., CDXV.
PETRUS, páter Mathiae cantoris de Posega, CCCLXXII.
PETRUS, páter Nicolai canonici Jaurinen., CCLXIX.
PETRUS, páter Nicolai de Brassó, plebani de Vidombák, CCCXCV.
PÉCS V. Quinqueccl. dioec

PÉCSVÁRAD, CXV.
PÉTERVÁRAD, v. Petrovarad.

PHILIPPUS BODAE DE TÁRKÁNY, praepositus Varad., LXXX.

Bossányi, Regesta Supplicationum II. 33
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PHILIPPUS DE SZENTGIRÓT DE GENERE TRJE, páter Nicolai prae-

positi Agrien., CCXL.
PHISICUS Ludovici regis: Albertus lector Vacien., praepositus Colocen.,

CCLXXXIX. — Heydenricus dictus Lippia, CCIL. — Ladislaus, praepo-

situs Colocen., CDVII.

PIACENZA V. Placencia.

PINCEMESTER (pohárnok) kir., v. pincern. magister.

PINCERNARUM MAGISTER - Georgius dictus Czudar de Olnod, CLXXX.
— Leukus, CLXXX. — Petrus dictus Czudar de Olnod, CLXXX.

PINIS, de — ,fr. Rogerius, magister. o. hosp. s. Joh. Jerosol., CCLXXVIII.,
CCLXXXVI.

PLACENCIA (Piacenza), v. Johannes Dominici de Surdis de —

.

PLAGA V. Ladislaus Ulrici de —

,

PLAWE, Conradus Hermanni de — , v. sic.

PLÉBÁNIA - Berény, Vespr. d., s. Joh. Bapt., CCCLXXVII. - Berg-

zabern, Spiren. d., CCXL. - Beszterce (Bisztricia)Transs. d., XCV., CXXIX.,
CXXXII. - Bonchida, Transs. d., CCXXVIII. - Brassó, Strigon. d.,

CCCXCIV-V. - Déva, Transs. d., s. Martini, CDXXXVII. - Dipse

(Gipsa), Transs. d., XCIII. — Dresden, Misnen. d., CCLXXI. — Erdd,
Quinqueeccl. d., s. Steph. r., CCXL III. — Esztergom v. Strigon. — Gipsa

V. Dipse. - Gurkveld, Aquileg. d., BMV., CCXXXV. - Insula Christia-

norum (Kereszténysziget), Strigon. d., XV. — Karpin, Strigon. d.,

CCXCIV. - Keled, Jaur. d., CCXXIII. - Kész, Vespr. d., Alsó-, s. Georgii,

Fels-, BMV., CLXXX III. - Kereszténysziget v. Insula Chr. - K,
Sirm. d., s. Jacobi, CXII. — Moetnicz, CXL. — Poson, s. Lauren., extra

muros, XLI., LVIII. - Segesd, Vespr. d., CCCLXXVII. - Segesvár,

Transs. d., CCCXCIII. - villás. Stephani, Strigon. d., s. Steph. r., LXXXIV.
— Strigonium, s. Joh. Bapt., CXC. — Szalánkemén, Coloc. d., LVI.,

CCLXXX. — Szászváros v. Varesium. — Szerdahely, Zagr. d., XCVIII.,

CXXVII. - Theba, Transs. d., XCIII. - Torda, Transs. d., CXXIX.,
CXXXII., CL., CCCXXX. - Varesium (Szászváros), Transs. d., XCIII. -
Verebély, Strigon. d., XXI. — Vidombák (Wydenbach), Strigon. d.,

CCCXCIV-V. - Visegrád, Vespr. d., MBV., CCLI.

PLEBANUS - Adam Marci (Alsó-, Felsö-Kesz, Vespr. d.), CLXXXIII. -
Andreas Interflai de Dombro (Szerdahely, Zagr. d.), CXXVII. — Andreas

Petri (Dipse, Szászváros, Theba, Transs. d.), XCIII. — Guillelmus Henrici

de Bergzabern alias de Coppenbach (Bergzabern, Spiren. d.), CCXL. —
Jodacus de Brunna (Beszterce, Transs. d.), XCV., CXXIX. — Johannes

Andreáé (Verebély, Strigon. d.), XXI. — Johannes Andreáé (Szerdahely,

Zagr. d.), XCVIII. - Johannes Chatonis (Strigon. s. Joh. B.), CXC. -
Johannes Hammanny dictus Chnobloch (Moetnicz), CXL. — Johannes

Henrici de Znaim (Poson, s. Laur. extra muros), XLI., LVIII. — Johannes

filius Miké (Torda, Transs. d.), CL. — Johannes Nicolai (Déva, Transs. d.),

CDXXXVII. - Johannes Simonis (Bonchida, Transs. d.), CCXXVIII. -
Johannes Stephani (Torda, Transs. d.), CL. — Ladislaus Andreáé (Seges-

vár, Transs. d.), CCCXCIII. — Ladislaus filius Beké (Szalánkemén,

Coloc. d.), LVI., CCLXXX. - Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow

(Kereszténysziget, Transs. d.), XV. — Nicolaus (Dresden, Misnen. d.),
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CCLXXI. — Nicolaus Arnoldi (Dresden, Misnen. d.), CCLXXI. — Nico-

laus de Brassó (Brassó, Strigon. d.), CCCXCIV. — Nicolaus de Corona

(Vidombák, Brassó, Strigon. d.), CCCXCIV., CCCXCV. - Nicolaus Kara-

chini (K, Sirm. d.), CXII. — Nicolaus Malech (Beszterce, Transs. d.),

CXXXII. - Nicolaus Petn de Brassó (Vidombak, Strigon. d.), CCCXCV.-
Paulus Henrici de Kassa (Karpin, Strigon. d.), CCXCIV. — Petrus Guil-

lelmi (Beszterce, Torda, Transs. d.), CXXIX., CXXXII., CL. - Petrus

Karaszin (Berény, Vespr. d.), CCCLXXVII. — Thomas Darabos (Erdd,
Quinqueeccl. d.), CCXLIII. — Wigandus Merchlini de Schomstein (Gurk-

veld, Aquileg. d.), CCXXXV.
PODPROCS (Lassupatak), v. Scep. d., CLXX.
PODVINNA (Podvinj), ecclesia BMV., CCCLXXV.
PODVINNA, Nicolaus Ladislai de — , v. sic.

POHÁRNOK V. pincém, magist.

POKORAD V. Pokorágy.

POKORÁGY (POKORAD), v. com. Hont., CL
POLONIA — rex : Kazimirus, CLXXVII. — Poznaniensis dioecesis : episco-

pus — Johannes, LXVI. — canonicus — Nicolaus Arnoldi, CCLXXI. —
collector papalis per P. et Hung. — Arnoldus de la Caucina v. sic.

POLONIA, Petrus de — , custos eccl. Poson., CCXCVI.
POPI V. Papi.

POPIZENTPETER, CXXIII.

PORWEIN Henricus, Herbordi de — , v. sic.

POS DE ÚJLAK DE GENERE CSÁK, CLXXIX.
POSA DE GENERE BAÁR-KÁLÁN, comes de Krasso, CXXIV.
POSEGA — ecclesia collegiata s Petri, — praepositi : Andreas, I. — Petrus

de Montilio, I. — lectoratus, CLXXXIX. — cantores : Mathias Petri,

CCCLXXII. - Stephanus Ladislai, CCCLXXII. - camnici : Andreas

Anthonii, CLXI. — Blasius Johannis de Collan, CLVII. — Emericus

Gregorii de Wyczna, CCCXCV I. — Johannes Laurentii de s. Martino

Cipsiensis, LXV. — Nicolaus Ladislai de Podvinna, XL., XLVII.,

CCXCVI II. — rector altaris s. Mariae : Martinus Georgii canon. Quinque-
eccl., CDVI.

POSEGA, Johannes Petri de — , v. sic.

POSEGAVÁR, Nicolaus Stephani de -, v. sic.

POSEN V. Poznanien. dioec.

POSON - praepositi (CDXXVIII.) : Blasius Cosmae, II., XLII. - Guillel-

mus de Pusterla de Mediolano, XLII. — custodes : Jacobus Michaelis,

CCXCVI., CCCLXII. - Petrus de Polonia, CCXCVI., CCCLXII. - cano-

nici : Alexius Matthaei, CCCLXVIII. — Brictius Benedicti, CCCIC. —
Henricus Herdegein, CCLII. — Jacobus Michaelis, LXXI., CCXCVI. —
Jacobus Nicolai, CDXIV., — Johannes Brigant, CCCLXVIII. — Johannes
Henrici de Znaim, XLI. — Mathias Wolfhardi de Ruspach, CXXVIII. —
Michael Cynke, CLXVII. — Michael Ramaz de Zomlin, CDXXVIII. —
Simon de Legnitz, VII. — praebendati : Alexius Gregorii, CIL. — Andreas
Lucae de Gello, CCIX. — ecclesiae paroch. s. Laur. extra muros : Johan-
nes Henrici de Znaim, XLI., LVIII. — capellae s. Ladisl. : Johannes
Andreáé, XXI. — concilium per card. Gentilem celebr., LX.

33*
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POSON, comes de — , Nicolaus Konth, CXLI. — Nicolaus Treutel, CXV.
POZNANIENSIS DIOECESIS, Polon. Pruss., (Posen) — episcopus : johan-

nes, LXVI. — canoniciis : Nicolaus Arnoldi, CCLXXI.

PÓCS f., Johannes et Nicolaus de Zsegra, v. sic.

PRAEDICATOR capellae regiae: fr. Johannes de Agria, o. s.Fr.,CLXXXVL
PRAEMONSTRATENSES v. ordines.

PRAEPOSITURAE ET PRAEPOSITI :

Agrimses : Demetrius, CCCXC. — Dominicus Dominici dictus Bebek de

Csetnek de genere Ákos, CCXL. — Guillelmus Henrici de Bergzabern

alias de Coppenbach, CCXL., CCLXXII., CCLXXXVIII., CCCXXV.,

CCCXL., CCCLVIII. — Johannes Dominici de Surdis de Placencia, CCXL.,

CCLXXXVIII., CCCLVIII. - Ladislaus Johannis, CXXV., CCXL. —
LadislausThomaeJánoki de genere Hunt-Páznán, CXV., CXXV., CCXL.,

CCCXX. — Nicolaus Philippi de Szentgirót de genere Trje, CCXL. —
Stephanus, CCXL. - Stephanus Nicolai Treutel CXV., CXXV., CCXL.,

CCLXXII., CCCXX., CCCXL. - Thomas Ladislai, CCXLVIII.

BMV. Albaeregalis : Petrus Ladislai, CCL., CCLXIII., CCCXLVIII. - Tha-

tamerius, XXXVI., CCL., CCLXIII., CCCXLVIII.

Budenses : Stephanus Laurentii de Kanizsa (de Csorna) de genere Osl, XVIII.,

XCIV. - Stephanus Oliverii Lorandi, XCIV., XCVII., CCCIX.

Castriferrei (Vasvár): Andreas, LXII., CCXLVIII. - Jodacus Bertholdf

de Brunna, XCV., CXXIX., CCXLVIII., CCCX., CCCXLVII. - Johan-

nes Stephani, CCXLVIII., CCCXLVII. - Petrus Bertholdi de Brunna,

LXII., XCI., QXXIX., CCXLVIII.

Cibiniensis : Paulus, CCCXC IV.

Colocenses : Albertus, CCLXXXIX., CCCLIX. - Demetrius de Vichadol,

CXXVI. — Johannes Dominici de Surdis de Placencia, CXXVI.,

CCLXXXVIII., CCCLIX. - Ladislaus, CDVII.

Csázmenses : Gregorius Georgii, CCXL. — Ladislaus Nicolai (Gilétfy),

CXXXVIII., CCXL. — Stephanus Nicolai Treutel, CCXL. — Guillelmus

Henrici de Bergzabern alias de Coppenbach, CXXXVIII., CCXL.

Eger V. Agrienses.

Esztergom v. Strigonienses.

Gyr V. Jaurinenses.

Gyulafehérvár v. Transsilvanenses.

Hántenses : Blasius Cosmae de Eng, II., CLXIX. - Jacobus Crius (Posa),.

II., LVIII., CLXIX. — Johannes Henrici dictus Ehrenreich de Znaim,

LVIIl., CLXIX. — Martinus Michaelis, CLXIX. — Nicolaus Nicolai de

Zsegra, LVIII., CLXIX., CLXX., CCLIX-LXI. - Petrus Dominici,

CLXIX.
Hayensis : Gallus Valentini, CLXXXV.
Jaurinensis, cathedralis : Karachynus, CXII.

Jaurinensis, s. Adalberti : Johannes Henrici de Scherffemberg, VI., XCVI.,

CCCXC IV. - Leonhardus Chadoldi de Ekhartsau Albae Baronis, XCVI.,.

CCCXI. — Nicolaus, VI.

Kalocsa v. Colocenses.

Köenses: Gallus Valentini, CCLXIV., CCLXIX., CCCL. - Johannes, CCL.^

CCLXIII., CCLXIV., CCCXXXIX., CCCL.
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Posegaenses : Andreas, 1. — Petrus de Montilio, I.

Posonenses : Blasius Cosmae de Eng, II., XLII. — Guillelmus de Pusterla de

Mediolano, XLII.

Scepiisienses : Benedictus Georgii Heem, CCXIV., CCLXVI., CCCLII. -
Dominicus Dominici dictus Bebek de Csetnek de genere Ákos, LXXXI.,
CCLXV., CCCLII. - Johannes Demetrii de genere Pécz, XXXVI., LXXXI.

Strigoniensis, s. Georgii de Viridi Campo : Johannes Andreáé, XXI.
Slrigonienses, S. Thomae de potnont. : Dominicus Dominici dictus Bebek de

Csetnek de genere Ákos, LXXXI. — Thomas Simonis de Spinis de genere

Balogh, LXXXI., CCC, CCCLXXX.
Szepes V. Scepusienses.

Székesfehérvár v. Albaeregalis.

Transsilvanenses : Dominicus Petri comitis de Széch de genere Balogh

LXXXI. — Johannes de Strigonio (de s. Georgio) alias de Argensi,

LXXXIII., CCCI.

Varadiensis : Philippus Bodae de Tárkány, LXXX.
Vasvár v. Castriferrei.

Vesprimienses, cathedralis : Johannes, XXII., CLXVI., CCL. — Johannes,

CCL., CCLXIII., CCCIL. - Petrus Ladislai, XXII., CLXVI., CCL.,

CCLXIII., CCCXLVIII.
Vesprimiensis, 00. SS. in castro : Petrus Deseu de Gara de genere Dorozsma,

CLXVI., CCL.

Vetusbuda v. Budenses.

Wratislaviensis, s. Aegidii : Ulricus dictus Schoff, XI.

PRÁGA — dioecesis : capitulum, VII. — canonicus : Ladislaus Ulrici de

Plaga de Wilyelmow, XV.
PRÉPOSTSÁGOK és prépostok v. praepositurae et praepositi.

PRIMICERIUS ecclesiae Traguriensis : Nicolaus Casocti, CCCLXIX.
PRIVILÉGIUM, -V., XXV., XXVI., IC, CLXXIII-VII. - v. dispens.

PROTHONOTARIUS palatini : Jacobus, CDVII. - iudicis curiae : Stepha-

nus, CDVII.

PULKUV, Stephanus Damiani de — , v. sic.

PUSTERLA, Guillelmus de -, v. sic.

PUSZTAKOVÁCSI V. Kovácsi.

PUSZTASZENTMIKLÓS v. Szentmiklós.

PÜSPÖKÖK V. episcopi.

QUINQUEECCLESIENSIS DIOECESIS - ecclesiae: cathedralis, CDIX. —
BMV. in Podvinj, CCCLXXV. - s. Emerici de Babarczi, CXVII. — s.

Johannis de castro Q., III. — s. Petri de Posega, I. — s. Stephani r. in Erdd,
CCXLIII. — episcopi: Guillelmus Henrici de Bergzabern alias de Cop-

penbach, X., XCII., CXXXVIII., CCXL., CCLXXII., CDIX. - Nicolaus

Henrici, I., LXIII— V., CVIII sq. — Valentinus Johannis (Alsáni) cardi-

nalis, IV., LIX. — capitulum ecclesiae cathedralis: cantores — Johannes

Laurentii a s. Martino (Szepesi), CXLVIII., CCCXXVIII. - Nicolaus

Nicolai de Zagrabia, CXLVII-VIII., CCCXXVII-VIII. - archidiacona-

tus et archidiaconi : Asszuágy (Oziag), CCXXIX., CCXLIII. — Baranya :

Martinus, CCLXXIX. - Tolna: Georgius Alberti de Modrussio, CCCLXIX.
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— Nicolaus Casocti, CCCLXIX. — canonici : Alexius Gregorii, CXI.,

CIL., CLIII., CCXLV., CCCXXIX. - Bartholomaeus Michaelis,

CCLVIII. — Blasius Johannis de Collan, CLVII. — Blasius Stephani de

Oziag (Asszuágy), CCXXIX. — Brictius Lucae de Chech, XX., CIX. —
Conradus Hermanni de Plawe, CCLXII. — Conradus de Scupellenberg

(Skultéti), CCLXV. — Dominicus Dominici dictus Bebek de Csetnek de

genere Ákos, CCLXV. — Dominicus Jacobi, CDXXI. — Duxinius Nicolai

deSpalato, CCCLXVII. - Emericus Stephani, CCXLI., CCCLXXXIV. -
Gallus Valentini, CCCLXXXIX. - Ganselmus Rudensis, CDVI. —
Guillelmus Giiberti Biterrensis, CCXXIX. — Johannes Anthonii, XXXIX.^
CXXVIII. - Johannes Laurentii de s. Martino, LXV., CXLVIII. —
Johannes Nicolai, XLVIII. — Ladislaus Ulrici de Piaga de Wilyelmow,^

XV. - Martinus Georgii, CDVI. - Michael de Bodrog, CCLXXV. —
Nicolaus Casocti, CCCLXIX. - Nicolaus Nicolai de Zagrabia, CXLVIII. —
Paulus Matthaei, LXXIX. — Pau'us de Soclos, CDVI. — Petrus Emerici

de Simontornya de genere Hermán, CCIII., CDXVIII. — Petrus Johannis,

CXCV. - Petrus de Montilio, I. - Petrus Tylonis de Dobra, LXIV. -
Valentinus Johannis (Alsáni), IV., LIX. — canonici ecclesiae s. Joh. de

castro Q. : Clemens Ladislai, III. — Petrus Emerici, CCIII. — plebani

:

Conradus Hermanni de Plawe: ecclesiae s. Barthol. Q.,CCCXCI. — Gallus

Valentini : eccl. s. Barthol. Q., CLXXXV., CCCLXXXIX., CCCXCI. -
Johannes Anthonii: eccl. s. Barthol. Q.,XXXIX.,CXXVIII.,CCCXVIII.-

Johannes Petri : eccl. s. Emerici de Babarczi, CXVII. — Thomas : eccl.

s. Barthol. Q., CXXVIII. - Thomas Darabos, CCXLIII. - clerici :

Alexius Gregorii, CXI. — Andreas Anthonii, CLXI. — Benedictus Nicolai

de Gnojnicza, CXCV II. — Blasius Aegidii de Liszko. CLXI II. — Cosma

Josephi, CLXXXIX. — Dominicus Stephani de Gara de genere Dorozsma

CLXII. - Georgius Nicolai, XXXV., XXXVII. - Michael Jacobi de

Danocz, CCLXXXII. - Michael Nicolai de Tolnavár, CLXIV. - Stepha-

nus Martini de Radeh, CCVI. — Stephanus Nicolai de Posegavár, CDI. —
Thomas Benedicti de Ivánka-Szent-György, CXCVIII. — plébánia: ho-

spit. s. Barthol. Quinqueeccl., CXXVIII. - Babarczi, CXVII. - Erdd,

CCXLIII. - villae : Gojnicza, CXCV II. - Ivánka-Szent-György, CXCVIII.
— vide sub Posega.

RADEH (Rád?), Stephanus Martini de — , v. sic.

RÁD, v., com. Baranya, v. Radeh.

RAGUSA, civ. in confin. Rasc, XXX. — ecc/es/oí maioriscapitulum, XXX. —
archiepiscopus : Elias Seracha, XXX. — canonicus : Andreas de Veregna

Ragusinus, XXX.
RAMAZ DE ZOMLIN, páter Michaelis, CDXXVIII.

RASC I A, XXX. - rex, L.

RATOT, gen., XCIV., CLXXIX.
RECONCILIARE ecclesias et coemet., LXXIV.
RECTOR ecclesiae s. Bartholom. Quinqueeccl. : — Conradus Hermanni de

Plawe, CCCXCI. - Gallus Valentini, CLXXXV., CCCLXXXIX.,

CCCXCI. - Johannes Anthonii de Franko, CXXVIII. — Thomas,

CXXVIII. - V. plebanus.
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REGINA HUNGÁRIÁÉ v. Elisabeth.

REGISTRATOR thesaiir. regináé : Michael Martini de Castroferreo, CCCXC.
RELIQUIAE — s. Georgii caput in eccl. cathedr. Vespr., CLVI. — s. Ladislai

regis, articulum médium unius digiti in capei. Középnémeti, CCXLVII. —
rr. in eccl. Szarvkö, CDV'III.

REX HUNGÁRIÁÉ — v. Ludovicus — capeilanus — legátus — milites. —
S. Stephanus fundat et dotat eccl. cathedr. Quinqueeccl., CD IX.

REX POLONIAE - Kazimirus, CCLXXVII.
REX RASCIAE, occupator bonorum eccl. Nandoralb., L.

REX SICILIAE - Andreas, CXLVIII.

RIMA-BÁNYA, Cl.

RIMA-BREZÓ, Cl.

RIMA-SZOMBAT, Cl.

ROBERTUS DE DURACIO - et fratres, captivi in Hungária, XXXVII-
VIII., XLVII.

RODULFUS LUPUS, miles regius, Jaurinen. dioec, LIII.

ROGERIUS DE FINIS magister ord. hospit. s. Joh. Jerosol., CCLXXVIII.,

CCLXXXVI.
ROLANDUS DOMINICI DE GENERE RATOT, palatínus et banus, XCIV.

ROZWAD, Petrus de genere —
,
praepositus Agrien., CCXL.

RUDOLFUS DE TETTINCHOFEN, canon. Constan. dioec, LXVII.

RUSPACH, Mathias Wolfhardi de -, v. sic.

SABUCH (Szabolcs), archidiaconatus Agrien. dioec, v. Szabolcs.

SALAMON (Simon) DE SZÉCH DE GENERE BALOGH, LXXXVIII.,

CCLXXXVII.
SALANKEMEN v. Szalánkemén.

SALERNITANUS archiepiscopus : Johannes, CDXXXVII.
SALIA, Johannes dictus de — , v. sic.

SALZBURG, Cellae -, ecclesia BMV., CXLVI.
SANATIO MATRIMONII - Ludovici regis et Elisabeth, XXIV. - Petri

Czudar de Olnod et Annae filiae Petri de Szikszó de genere Aba, CLXXX.
SANFELEBEN, Jacobus -, civis Budensis, CCXCII.

SAPIENTIA S., ecclesia praepos. de Titel, v. sic.

SÁNDOR-BÖLZSE v. Bölzse.

SÁROSPATAK, plébánia Strigon. dioec, plebanus : Petrus Stephani

XXXIII.
SCEPUSIENSIS ECCLESIA s. Martini, - praepositi : CXCI. - Dominicus

Dominici dictus Bebek de Csetnek de genere Ákos, LXXXI. — Johannes

Demetrii de genere Pécz, XXXVI. — canonici : Arnoldus de la Caucina

IX., LXVI. - Johannes Hammanny dictus Chnobloch, CXL. - Conra-

dus de Scupellenberch, CCLXV. — Nicolaus Nicolai de Libenow,

CCLXXVII. - Paulus Henrid de Kassa, CCLXXIV., CCXCIV. -
beneficiatus : Michael Jacobi de Novoloco, CXCI. — clericus : Johannes

Laurentii de S. Martino, LXV., CXLVIII.

SCEULEUS (Szöllös), Leustachius filius Heem de -, CXC.

SCHERFFEMBERG v. Johannes Henrici de -.

SCHOFF, Ulricus dictus -, v. sic.
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SCHOMSTEIN, Wigandus Merchlini de — , v. sic.

SCLAVONIAE DUX : Stephanus, LXXII.
SCLAVONIAE BANUS : Leustachius, CLXXIX. - Petrus dictus Czudar de

Olnod, CLXXX.
SCUPELLENBERG, v. Conradiis de -, Skultéti.

SCUTIFER Ludovici regis : Michael dictus Graecus, LIII.

SCUTIFER: Nicolaus et Gregorius Tiburtii, Csanád, dioec, CXIII.
SEBASTIANUS CHOMPO, civis Varadiensis, CDXXII.
SEBEH JOHANNIS, miles Colocen. dioec, CXIII.

SECRETARIUS Ludovici regis: Guillelmus Henrici de Bergzabern, XCII.

SEGESD, parochiaiis eccl. Vesprim. diooc, CCCLXXVII.
SEGES(VÁR), parochiaiis eccl. Transsllvan. dioec, plebanus : Ladislaus

Andreáé, CCCXCIII. •

SEGVÁR, Andreas Nicolai de — , v. sic.

SERACHA, Elias — , archiepiscopus Ragusanus, XXX.
SICILIAE rex : Andreas, CXLVIII.
SIGRA (Zsegra), v. Johannes et Nicolaus de —

.

SIMON DE LEGNITZ capellanus regis et archiepiscopi Salzburg., canon.

Poson. et Wratislav., CII., CCLXXXV.
SIMON comes de Medgyes (Móriczhidi), CDVII.
SIMON SIMONIS DE SPINIS, cler. Transsilvan. dioec, studens in artibus

Paduae, canon. Vacien., Transsilvan., archidiaconus de Kraszna, Transsil-

van. dioec, LII., LXXXII., CCCIII., CCCLXXX.
SIMON DICTUS CZUDAR FILIUS DOMINICI FILIUS DIONYSII DE
BULCH, CCXLVII.

SIMON, páter Johannis canonici Varad., CCXXVIII.
SIMON, páter Martini canonici de Albaregali, CDXXX.
SIMON, páter Matthaei canonici Zagrab., CDXXXII., CDXXXV.
SIMON(Salamon)deSzéch de genere Balogh, páter Johannis, canonici Varad.,

CCXXVIII.
SIMON, páter Simonis et Thomae de Spinis, LII.

SIMON, páter Stephani archidiaconi de Küküllö, LVII.

SIMONTORNYAI Laczkfy Imre nádor fia, Péter pécsi kanonok, CCIII.

SIRMIENSIS DIOECESIS - episcopus, CC. - Demetrius, CCCXC. -
capitulum (Kö) - praepositi : Gallus Valentini, CCLXIV., CCLXIX. -
Johannes, CCL., CCLXIII. — archidiaconatus de Pazania, archidiaconus:

Georgius Nicolai, XXXV., XXXWU.- canonici : Georgius Nicolai, XXXV.,
XXXVII. — Nicolaus Karachini, CXII. — beneficiatus : Martinus Bene-

dicti de Dombro, CC. — plebanus ecclesiae s. Jacobi in civ. K : Nicolaus

Karachini, CXII.

SIXTUS JOHANNIS DE GENERE AJKA, archidiaconus de Ung et canon.

Agrien., L.

SKULTÉTI, v. Conradus de Scupellenberg.

SOCLOS, Paulus de — , v. sic.

SOLETI FILIUS NICOLAUS, palatínus, CXLI.
SOMOGY, archidiaconatus, v. Vesprim. dioec.

SOMOS (Sumus), v. Agrien. dioec, CCXLVII.
SOMSEID, Nicolaus Tolt de — , miles Zagrab. dioec, XLIV.
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SONUK, comes de - : Andreas Laczkfy, CCXXVI-VIII.
SüRWKW V. Szarvk.

SPIRENSIS ECCLESIA - canonicus : Guillelmus Henrici de Coppenbach

alias de Bergzabern, qui plebaniis de Bergzabern, X., XCII., CXXXVIII.,
CCXL.

SPIRITUS S., villa de S. S. : Zsegra, Strigon. dioec, CLXX.
STEPHANUS S. - rex : fundat, dotat eccl. cathedr. Quinqueeccl., CDIX. -

ecclesiae : in Hermán, Jaurinen. dioec, CXXIII. — in Pesth, com. Bács.,

Colocen. dioec, CCLVI. — in villa s. Stephani r., Strigon. dioec,

LXXXIV. — altare : in capella BMV. castri Quinqueeccl., LXIII.

STEPHANUS fráter Ludovici regis, dux Croatiae, Dalmatiae, Sclavoniae,

LXII. — eius instructor : Ladislaus Ulrici de Plaga de Wilyelmow,

XV. — eius capellani : Henricus de Znaim, XLI. — Petrus Bertholdi

de Brunna, XLH. — eius cancell. secr. : Petrus Bertholdi de Brunna,

LXII., XCI.

STEPHANUS dux Bosniae et eius filia Elisabeth, uxor Ludovici regis, disp.

matrim., XXIV.
STEPHANUS, praepositus Agriensis, CCXL.
STEPHANUS, custos Vesprim., CLXVII-VIII., CCCXXXIV., CCCXXXVI.
STEPHANUS ANTHONII DE FRANKO (de Insula), magister theol., epi-

scopusNitrien., XXXII., XXXIX-XL.,CXXVIIÍ.,CCCXCVII.,CDXXV.,
CDXXVII-XXXI. - eius fráter germanus : Johannes, XXXIX.,
CXXVIII. - eius nepos : Nicolaus Michaelis de Álba, CCCXCVIII. - eius

familiáris : Nicolaus Ladislai de Podvinna, XL. — eius confessarius : fr.

Johannes Capi,CDXXVII. — eius capellani : Emericus Stephani, CDXXXI.
— Martinus Simonis, CDXXX. — Petrus Georgii, CDXXIX. — eius ser-

vitor: Brictius Benedicti, CCCIC.

STEPHANUS DE GENERE BAÁR-KALÁN, — CXXIV.
STEPHANUS BÜKI, archiepiscopus Colocensis, Cl.

STEPHANUS CANTORIS, archidiaconus de Doboka, de Kraszna, Trans-

silvan. dioec, CDXL.
STEPHANUS CHEMLEI, dignit. Jaurinen., canon. Vesprim., CCXV.
STEPHANUS DAMIANI DE PULKUV, cler. Zagrab. dioec, beneficiatus

Colocen. dioec, CCIV.

STEPHANUS DOMINICI, cler. Strigon. dioec, canon. Vesprim., CCXVII.
STEPHANUS GEORGII, canon. de Albaregali, CXVII.
STEPHANUS JOHANNIS, miles Jaurinen. dioec, CDXXXIII.
STEPHANUS JOHANNIS, magister altaris BMV. Strigon., canon. Agrien.

et Strigon., CLXXXVII.
STEPHANUS FILIUS LACZK DE GENERE HERMÁN, páter Emerici

palatini, qui páter Petri canonici Quinqueeccl., CCIII., CCXXVI.
STEPHANUS LADISLAI, cantor de Posega, CCCLXXII., CCCLXXVI
STEPHANUS LADISLAI, cler. Agrien. dioec, canon. Varad., CDXLIIT
STEPHANUS LAURENTII DE KANIZSA (de Csorna) DE GENERE OSL-

lector Bácsién., praepositus eccl. s. Petri de Buda, episcopus Zagrab.,

XVIII., XCIV., CDVIII.

STEPHANUS MARTINI, cler. Zagrab. dioec, beneficiatus Strigon. dioec,

CCXI.
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STEPHANUS MARTINI DE RADEH, cler. Quinqueecd. dioec, beneficia-

tus ibidem, CCVI.

STEPHANUS NICOLAI TREUTEL, canon. Strigon., praepositus Agrien.,

subin Csazmen., CXV., CCXL., CCLXXII., CCCLX.

STEPHANUS NATUS NOBILIS VIRI OLIVERII LORANDI DE
GENERE RATOT, custos canon. Strigon. praepositus eccl. s. Petri de Buda,

XCIV., XCVII., CCCIX.

STEPHANUS PAULI, capellanus regináé, canon. Nitrien. et Strigon.,

CDXVII.
STEPHANUS SIMON IS, archidiaconus de Küküilö, Transsilvan. dioec,

LVII.

STEPHANUS FILIUS THERNEK (Chernek?), armiger et prothonotarius

iudicis curiae, CDVII.

STEPHANUS, páter Andreáé canonici Strigon., XXXIV.
STEPHANUS de Asszuágy (Oziag), páter Blasii canonici Quinqueecd.,

Strigon., Vesprim., CCXXIX.
STEPHANUS Gara de genere Dorozsma, páter Dominici et Pauli, CLXII.

STEPHANUS, páter Emerici canonici Quinqueecd., CCXLI.

STEPHANUS, páter Emerici clerici Zágrábién, dioec, CDXXXI.
STEPHANUS, páter Johannis praepositi de Castroferreo, CCXLVIII.

STEPHANUS, páter Johannis canonici de Castroferreo, CDXIX.

STEPHANUS, páter Johannis canonici Transsilvan., CDXLI.

STEPHANUS, páter Johannis plebani de Torda, CL.

STEPHANUS, páter Michaelis canonici Strigon., CCCLXXVIII— IX.

STEPHANUS, páter Nicolai baroni de Luidna, Zagrab. dioec, XLV.

STEPHANUS, páter Nicolai de Posegavár beneficiati Agrien., CDI.

STRAMLOI, Johannes — , canon. Csazmen. et Zagrab., XCl.

STRIGONIENSIS DIOECESIS— ecclesia s. Joh. Bapt. de Strigonio, CXC. —
ecdesia s. Steph. r. in villa s. Stephani, LXXXIV. — (v. inferius : plébá-

niáé) - altare BMV. in eccl. cathedr. Strigon., CLXXXVII. — arch'epi-

scopus : Nicolaus de Franko, LXXII. — capitulum — lectores : Demetrius,

IV. — Gallus Valentini, CLXXXV. — Thomas Pancratii de Telegd de

genere Csanád, IV. — Valentinus Johannis Báni de genere Szentemágocs,

IV., LIX. — cantor : Gallus Valentini, CCCLXXXIX. — custodes : Andreas

Fortis, XCVII., CCCVIII. — Stephanus Oliverii Lorandi de genere Rátot,

XCIV., XCVII. — praepositus s. Georgii de Viridi Campo : Johannes

Andreáé, XXI. — praepositi s. Thomae de promont. Strigon. : Dominicus

Dominici dictus Bebek de Csetnek de genere Ákos, LXXXI. — Thomas

Simonis de Spinis de genere Balogh, LXXXI., CCC, CCCLXXX. -
archidiaconatus et archidiaconi : Bars — Conradus de Scupellenberch

(Skultéti), LXI. — Demetrius Thomae Jánoki de genere Hunt-Páznán,

LXI., CCXXXVI. - Michad Jacobi de Bars, LXI., CCXXXVI. -
Nyitra : Conradus de Scupellenberch, LXI., CCLXII., CCLXV. — Zólyom :

Gregorius Johannis, CLIX. — canonici: Alexander Nicolai, CCXCV. —
Andreas Fortis, XCVII. — Andreas Stephani, XXXIV. — Conradus de

Scupellenberch, LXI., CCLXV. — Demetrius, IV. — Demetrius Thomae

Jánoki, LXI. - Dominicus Bebek, LXXXI., CCLXVIII. - Gallus Valen-

tini, CLXXXV. — Gregorius Johannis, CLIX. — Guillelmus Gilberti Biter-



523

rensis, CCXXIX. — Johannes Andreáé, XXI. — Johannes Chatonis, CXC.

Johannes Jacobi de Ménesei, CCXXXIX. — Johannes Martini de Olaszy,

CCXXXII. — Johannes Michaelis de Zowath, IL. — Johannes de Scherf-

femberg, VI. — Johannes de Zsegra, CLXX. — Ladislaus Uirici de Plaga,

XV. - Martinus Benedicti, CDXXXIV. - Michael, CCXC. - Michael

Jacobi de Bars, LXI. — Michael Nicolai de Lewe, LXXII. — Michael

Stephani, CCCLXXVIII— IX. — Nicolaus fiiius comitis Johannis,

CLXXXIV., CD. — Nicolaus Johannis de Leucha, CCLXVIII. — Nico-

laus Nicolai de Zsegra, LV 1 1 1. — Petrus Ladislai, XX 1 1. — Petrus Stephanii

XXXIII. — Stephanus Johannis, CLXXXVII. — Stephanus Mauritii,

XXIII. — Stephanus Nicolai Treutel, CXV. — Stephanus Oliverii Lorandi,

XCIV. - Stephanus Pauli, CDXVII. — Thomas Simonis deSpinis, LXXXI.
— Valentinus Johannis (Alsáni), IV., LIX. — canonici eccl. s. Thomae in

promont. : Johannes Chatonis, CXC. — Nicolaus Johannis, CLXXXIV.,
CD. — plebani : Johannes Andreáé : Verebély, XXI. — Johannes Chato-

nis : eccl. s. Joh. de Strig., CXC. — Nicolaus de Brassó : Brassó, CCCXC IV.

— Nicolaus de Corona : Brassó, Vidombák, CCCXCIV— V. — Nicolaus

Petri de Brassó : Vidombák, CCCXCV. — Paulus Henriéi de Kassa :

Karpin, CCXC IV. — Petrus Bertholdi de Brunna : Szencz, XCI. — Petrus

Stephani : Sárospatak, XXXIII. — Stephanus Mauritii : Kissing, XXIII.—
beneficiati : Andreas Lucae de Gello, CCIX. — Petrus Georgii, CDXXIX. —
Stephanus Johannis, CLXXXVII. — magister altaris BMV. : Stephanus

Johannis, CLXXXVII. — clerici : Andreas Lucae de Gello, CCIX. -
Benedictus Johannis, CLXX II. — Dionysius Johannis de Maroth, CXIV. —
Georgius Pauli, CIV. — Jacobus Andreáé de Verofola, LXXIII. — Johan-

nes Laurentii de S. Martino, LXV., CXLVIII. — Johannes de Zsegra,

CLXX-I. - Michael Heuclin de Kezeu, CXCIV. - Michael Jacobi de

Nevoloco, CXCI. — Nicolaus Ladislaui de Zsegra, CCLX. — Paulus Johan-

nis, CDXLIV. — Stephanus Dominici, CCXVII. — laici : Blasius dictus

Machka, CCXII. — Jacobus Mauritii, CCXII. - Nicolaus Pauli, CXIII. -
plébániáé et villae : Brassó, paroch, CCCXCIV— V. — Esztergom, eccl.

paroch. s. Joh. Bapt., CXC. — Karpin, paroch., CCXC IV. — Kissing

(Chysich), paroch.. XXIII. - Ónod (Olnod), eccl., CCCLXX. - Sáros-

patak, paroch., XXXIII. — Szencz (Wortberg), paroch., XCI. — Szent-

istván, paroch., LXXXIV. — Verebély, paroch., XXI. — Vidombák
(Wydenbach), paroch., CCCXC IV- V. - Zsegra, CLXX.

STÚDIUM GENERÁLÉ — Paduae : scholaris in iure canon.: — Johannes

Michaelis de Zowath, presb. Agrien. dioec, IL. — in artibus: — Simon

Simonis de Spinis, cler. Transsilvan. dioec, LII. — Parisiis : lectores —
Nicolaus et Petrus o. s. Aug., magistri ss. theol. per Hung., XXXII.

SUMUS V. Somos.

SURDIS de — , v. Johannes Dominici de — de Placencia.

SZABOLCS (Sabuch), archidiaconatus Agrien. dioec, archidiaconi : Brictius,

CCXXXIII. - Dávid, CCXXXIII. - Nicolaus Arnoldi, CCXXXIII-
IV. - Nicolaus Johannis dictus Alexander, CCXXXIII- IV. - Petrus,

CCXXXIH.
SZAKALYA, V. Agrien. dioec, CCXLVII.

SZAKÁL, V. Agrien. dioec, CCXLVII.
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SZALÁNKEMÉN (Zalankemen), plébánia Colocen. dioec, com. Szerém-

Valko), plebanus : Ladislaus filius Beké, LVI., CCLXXX.
SZALÁNKEMÉN, Jacobus Bartholomaei de — , v. sic.

SZALÁNKEMÉN, Nicolaus Heliae de — , v. sic.

SZAMOS, Kis-, Nagy-, CXX., CXXIH.
SZARVAS (Scarvad) — L v. com. Békés (Szarvashalom), — 2. v. com. Valko,

CXXIV.
SZARVASHALOM v. Szarvas.

SZARVK (Sorwkw) castrum, — ecclesia b. Annae, Jaurinen. dioec, CDVl I L

SZÁSZVÁROS V. Varesium.

SZÉCHÉNY (Zechen), eccl. b. Mariae, Csanád, dioec, CXXIH.
SZÉCHÉNYI THOMAS voyvoda Transsilvan., Cl.

SZÉCHY comes de — , v. Petrus, Simon de genere Balogh.

SZENTE-MÁGOCS, gen., — Chama, Johannes, CXV.
SZENTGIRÓT, Nicolaus et Philippus de — de genere Trje, v. sic

SZENTMARGIT (Szentmargitbánya, Mayád), v. Margitba.

SZENTMARGITA (Margitfalva), v. com. Scepus., CLXX.
SZENTMIKLÓS, ecclesia s. Michaelis archang. et b. Nicolai. Transsilvan.

dioec, CXX.
SZEPESI KÁPTALAN v. Scepusiensis ecclesia.

SZEPES m. : Zsegra, CLXX.
SZERDAHELY (Jákó-, Peker-,) eccl. paroch. s. Elisabeth, Zagr.

dioec, XCVIII., CXXVII., CXXXI.
SZEREM, egyházmegye v. Sirmiensis dioec.

SZEREM m. : Ivankovo - Ivánka-Szent-György (Valko), CXCVIH.
SZERZETESRENDEK v. ordines.

SZIGET-BÖLZSE v. Bölzse.

SZIKSZÓ, Emericus, Petrus, Anna de — de genere Aba, v. sic.

SZINNA, poss. fam. de Szikszó de gen. Aba. CLXXX.
SZKÁLNOK (Zkalnuk), v. com. Hont, Cl.

SZKORK, V. com. Hont. Cl.

SZOLNOK, archidiaconatus Transsilvan. dioec, archidiaconi : Nicolaus

Georgii, CXXXV., CLI. - Thomas dictus Custos, CXXXV., CLI.

SZOLNOK, comes : Andreas Laczkfy de Kerekegyház de genere Hermán,

CCXXVI-VIII.
SZOMBATHELY, CXXIIL
SZOND, V. com. Bács, Cl.

SZOVÁT (Zoad, Szo(v)át), ecclesia paroch. 00. SS. Transsilvan. dioec, CXX.
SZÖLLS, CXC.
SZÖRÉNYI BÁN: Balogh nb. Széchy Miklósfia Dénes, — fia Péter ózdi

föesperes, CCLXXXVIl.
SZREDICZE VELIKE, v. Zagrab. dioec, XCVIII.

SZREGYANl, v. Zagrab. dioec, XCVIII.

SZURDOK, V. com. Bács, Cl.

SZÜCHY (Zuchy), v. com. Bács, Cl.

TABELLIONES creare, LXXV., CCLXXVIII.
TAMANYA, v. com. Bács, Cl.
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TARCZA(F), archidiaconatus Agrien. dioec, archidiaconi : Alexander

Dionysii, CXXXIX. — Emericus de Buda, CXXXIX. — Georgius,

CXXXIX. - Johannes Pouth, CXXXIX. - Nicolaus, CXXXIX.
TARDOS nemz., Maróti ág, CXIV.
TARKAN, Philippus Bodae de — , v. sic.

TARNÓCZ (Tornouch), v. com. Hont, Cl.

TEKE V. Theba.

TELEGD V. Thomas Pancratii de —

.

TEMES m., v. Kerekegyház, Németszentpéter.

TEMPLOM V. ecclesia.

TESTANDI facultas, episcopo Varad., LXXIV. — Transsilvan., XC.
TETTINCHOFEN, v. Rudolfus de -.

TÉTÉNY nemz., CCXXIX.
THATAMERIUS praepositus de Albaregali, XXXVI., CCL., CCLXIII.,
CCCXLVIII.

THEBA, plébánia Transsilvan. dioec., plebanus : Andreas Petri, XCIIL
THOMAS S. — praepositura in promont. Strigon., — praepositus : Thomas

Simonis de Spinis de genere Balogh, LXXXI., CCC. — canonici: Johanne^
Chatonis, CXC. — Nicolaus filius comitis Johannis, CLXXXIV.

THOMAS archiepiscopus Strigon., CCXLVII.
THOMAS rector hosp. eccl. s. Barthol. Quinqueeccl., CXXVIII.
THOMAS DICTUS ARTISTA, archidiaconus de Doboka, Transsilvan. dioec,

CDXL.
THOMAS BENEDICTI DE IVÁNKA-SZENT-GYÖRGY (de sancto Georgio

Iwanka), cler. Quinqueeccl. dioec, canon. Bosnen., CXCVIII.
THOMAS DICTUS CUSTOS, archidiaconus de Szolnok, Transsilvan. dioec,

CXXXV., CLI., CCCXXIV., CCCXXXI.
THOMAS DARABOS, plebanus ecclesiae s. Stephani r. in Erdd, canon.

Csanád., Titel., lector canon. Colocen., CCXLIII., CCCXLII.
THOMAS DE GENERE HUNT-PAZNAN, páter Demetrii archidiaconi

Barsien., LXI.

THOMAS LADISLAI, praepositus Agrien., subin de Castroferreo, Jaurinen.

dioec, CCXLVIII.

THOMAS FILIUS LEUKUS DE LEWE, nepos Nicolai archiep. Strigon.,

CCLIII.

THOMAS PANCRATII DE TELEGD DE GENERE CSANÁD, episcopus

Csanád., archiepiscopus Colocen., CCXXXIII., CDXXIV.
THOMAS SIMONIS DE SPINIS, canon. Vacien., Varad., Transsilvan., archi-

diaconus de Kraszna, Transsilvan. dioec, praepositus s. Thomae in

promont. Strigon., LXXXI., CCC, CCCLXXX.
THOMAS SZÉCHÉNYI DE GENERE KACSICH, voyvoda Trans-

silvan, Cl.

THOMAS, páter Michaelis custodis Varad., CCXXXIII.
THOMAS, páter Petri archidiaconi Zagrab., CL II.

TIBURTIUS, páter Gregorii et Nicolai scutif. Csanád, dioec, CXIII.
TILEGD, archidiaconatus Transsilvan. dioec, archidiaconi : Johannes

Nicolai, CDXXXVII. — Nicolaus dictus de Salia, CDXXXVII.
TINNINIENSES (Knin) episcopi : Blasius, CCCXCIV. - Dionysius Laczk,
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CCCXCIV. - Johannes, CCCXCIV. - Nicolaus, CCCXCIV. - Nicolaus de

Brassó, CCCXCIV-V. - Paulus, CCCXCIV.
TITELENSIS ECCLESIA - praepositus, CXCIII. - canonici : Arnoldus de

la Caucina, IX., LXVI. — Thomas Darabos, CCXLIII. — beneficiatus

:

Nicolaus Heliae de Szalánkemén, CXCIII.

TISZOLCZ (Tyzolch), v. com. Hont, Cl.

TIZED V. decima.

TOL INGER Henricus, cívis Budensis, CCXCII.

TOLNA, archidiaconatus Quinqueeccl. dioec, archidiaconi : Georgius Alberti

de Modrussio, CCCLXIX. - Nicolaus Casocti, CCCLXIX.
TOLNAVÁR, V. com. Tolna, CLXIV.
TOLNAVÁR, Michael Nicolai de — , v. sic.

TOLT, Nicolaus — de Somseid, miles Zagrab. dioec, XLIV.

TOLVANOK V. Tolnavár.

TONSUS, Johannes et Michael dictus — , v. sic.

TORDA, parochialis ecclesia Transsilvan. dioec, plebanus: Petrus Guillelmi,

CXXIX.
TORNOUCH v. Tarnócz.

TÓTFALU, V. com. Bács, Cl.

TÓTH, V. Nicolaus Laurentii Konth.

TÖRÉK (Turek), v. com. Hont, Cl.

TRAGIR V. Traguriensis dioec.

TRAGUR lENS IS (Trau, Tragir) dioecesis, sufr. Spalat., — episcopus : Bartho-

lomaeus, CCCLXIX. — Nicolaus Casocti, CCCLXIX. — primicerius eccle-

siae : Nicolaus Casocti, CCCLXIX.
TRANSSILVANENSIS DIOECESIS - ecclesia cathedralis s. Michaelis,

LXXXIX. — episcopi : Andreas, LI— II., LVII. — Dominicus Petri de

Széch de genere Balogh, LXXXI sq., LXXXVI-XCI. - praepositi :

Dominicus Petri de Széch, LXXXI. — Johannes dictus de Strigonio,

LXXXIII., CCCI. - cantores: Michael dictus Olasz, CXXXIV.,
CCCXXIII. — Nicolaus Simonis (Salamonis) de Széch de genere Balogh,

CXXXIV., CCLXXXVIL, CCCXXIII. - archidiaconatus et archidiaconi

:

Blaka — Benedictus Eliae, CCCII. — Doboka: Michael dictus Tonsus,

LXXXVII. — Stephanus Cantoris, CDXL. — Thomas dictus Artista,

CDXL. - Vincentius Demetrii, LXXXVII., CCCV. - Kraszna : Simon

Simonis de Spinis, LXXXII., CCCIII. - Stephanus Cantoris, CDXL. -
Thomas Simonis de Spinis, LII., LXXXI. — Küküll : Johannes Nicolai

de Tót-Solymos (Apród), LVII. — Stephanus Simonis, LVII. — Ozd :

Johannes Nicolai, CDXXXIX. — Johannes Zeka, LXXXVI. — Ladislaus

dictus Veres, CDXXXIX. — Nicolaus Salamonis de gen. Balogh,

CCLXXXVIL, CCCLVII., CDXXXIX. - Petrus Dionysii, LXXXVI.,
CCLXXXVIL, CCCXII., CCCLVII.- Szo/noA: ; Nicolaus Georgii, CXXXV.,
CLI., CCCXXIV., CCCXXXI. - Thomas dictus Custos, CXXXV., CLI.,

CCCXXIV., CCCXXXI. - Tilegd: Johannes Nicolai, CDXXXVII. -
Johannes dictus de Salia, CDXXXVII. — Ugocsa : Vincentius Demetrii,

LXXXVII. - canonici: Andreas Petri, XCIII., CCCIV. - Chama,

XCIII. — Dominicus de Széch, LXXXI. — Jacobus Andreáé de Albare-

gali, CCX. - Johannes Nicolai, CDXXXVII-XL. - Johannes dictus
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de Salia, CDXXXVII. - Johannes Stephani, CDXLI. - Johannes Zeka,

LXXXVl. — Ladislaus Ulrici de Plaga, XV. — Ladislaus dictus Veres,

CDXXXIX. — Michael Andreáé, CCXII. — Michael dictus Olasz,

LXXXVl II., CXXXIV. - Michael dictus Tonsus, LXXXVl I. - Nico-

laus Georgii, CXXXV. - Nicoiaus Simonis de Széch, LXXXVl II.,

CXXXIV. - Paulus Nicolai Laczk, GCXXVI. - Petrus Bertholdi de

Brunna, XCI. — Petrus Dionysii, LXXXVl. — Simon Simonis de Spinis,

LXXXII. — Stephanus Cantoris, CDXL. — Thomas dictus Artista,

CDXL. — Thomas dictus Custos, CXXXV. — Thomas Simonis de Spinis,

LXXXI. - Vincentius Demetrii, LXXXVII. - plebani : Andreas Petri :

Dipse, Szászváros, Theba, XCI II. — Jodacus de Brunna : Beszterce, XCV.,

CXXIX., CXXXII. — Johannes Mikeae : Torda, CL. — Johannes Nicolai :

Déva, CDXXXVII- IX. - Johannes Simonis : Bonczhida, CCXXVIII. -
Johannes Stephani : Torda, CL. — N'colaus Malech : Beszterce, CXXXII —
Petrus Vilhelmi: Torda, Beszterce, CXXIX., CXXXII., CL. - clerici :

Johannes Simonis, CCXXVIII. — Martinus Simonis, CDXXX. — plébá-

niáé : Arnolfája (Arnahigh), CXX. - Beszterce, XCV., CXXIX.,
CXXXII. - Bonczhida, CCXXVIII. - Déva, CDXXXVII- IX. -
Dipse, XCI II. - Segesvár, CCCXCIII. - Szászváros, XCI II. - Szent-

miklós, CXX. - Szovát, CXX. - Theba, XCI II. - Torda, CXXIX., CL.

TRAU V. Traguriensis dioec.

TRENCSÉN, archidiaconatus Nitrien. dioec, archidiaconi : Johannes Ste-

phani, CCXLVIII. - Petrus Stephani, XXXIII., CCXLVIII.
TRENCSÉN, vicecomes: Paulus, CDVII.

TREUTEL, v. Stephanus et Nicoiaus —

.

TRINITAS SS., magisterium altaris ss. T. de Cal. Aquis, CCXLVIII.

TUREK V. Törék.

TUTEUS, Ladislaus -, miles, CDVII.

TRJE gen., v. Nicoiaus et Philippus de Szentgirot.

TISZOLCZ V. Tiszolcz.

UGOCSA, archidiaconatus Transsilvan. dioec, archidiaconus : Vincentius

Demetrii, LXXXVII.
UGRINUS FILIUS POS DE ÚJLAK DE GENERE CSÁK, CLXXIX.
ÚJFALU, V. com. Bocs, Cl.

ÚJLAK V. Ugrinus de —

.

ULRICUS COMES DE HELFFESTEIN, XII.

ULRICUS DICTUS SCHOFF, canon. Vratislav. et Olomucen., praepositus s.

Aegidii, Vratislav. dioec, XI., XLII.

ULRICUS, páter Alberti lectoris Bácsién., XVIII.

ULRICUS, páter Ladislai de Plaga, v. sic.

UNG, archidiaconatus Agrien. dioec, archidiaconi : Nicoiaus Johannis,

CCCLVI., CCCLXXXI. — Paulus Lucas Chestalz, qui episcopus Nandor-

Alben., L. — Sixtus Johannis de genere Ajka, L.

UNGVÁR, CCCXIV.
URRÉVE (VRREVE), v. com. Hont, Cl.

VACIENSIS DIOECESIS — episcopus: Johannes Dominici de Surdis de
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Placencia, CXXVI., CCXL., CCLXXXVIII., CCCXVI., CCCLVIII.,

CCCLXXII-III., CCCLXXXIII-VI. - capitulum : lectores - Albertus,

CCLXXXIX., CCCLIX-LX., CDVII. - Michael, CCXC, CCCLX. -
canonici : Adam Marci, CLXXXIII. — Benedictus Johannis, CCII. —
Emericus Peteu, CCXXV. — Guillelmus Gilberti Biterrensis, CCXXXII. —
Johannes Martini de Olaszy, CCXXXII. — Mathias Johannis,

CCCLXXXVIII. - Simon Simonis de Spinis, LII., LXXXII., CCCLXXX.
— Thomas Simonis de Spinis, CCCLXXX.

VADÁSZ (Vadaz inferior), v. com. Abauj, CCXLVII.

VALENCIA, CCCLXVIII.

VALENTINUS, praepositus Agrien., CXXV.
VALENTINUS JOHANNIS BÁNI DE GENERE DOROZSMA, lector

Strigon., canon. Quinqueeccl., — episcopus Quinqueeccl., cardinalis, IV.,

LIX.

VALKO com., — V. Gara, Ivánka-Szent-György, Liszko, Újlak.

VARADIENSIS DIOECESIS — ecclesiae : BMV. minor, IL. — s. Laurentii

in Kovácsi, CXXIII. — capella s. Andreáé in eccl. catiiedr. Varad., capel-

lanus : Dominicus Jacobi, CDXXI. — altare s. Cathar. in eccl. cathedr.,

magister : Ladislaus Patili, CDXXIII. — episcopi : XXVIII. — Demetrius

de Futak, LXXIV-IX., CDXXVl. - Emericus, CCXLVII. - capitu-

lum : praepositus — Philippus Bodae de Tárkány, LXXX. — lector : Gallus

Valentini, CLXXXV. - custodes : Gregorius, CCXXXIII., CDXIII. -
Michael Thomae.CCXXXIII. - Nicolaus Arnoldi, CCXXXIII., CCLXXL,
CDXIII. — Nicolaus Johannis dictus Alexander, CCXXXIII— IV.,

CDXIII. — Stephanus, CCCXXXVI. — archidiaconus : Nicolaus Johannis

dictus Alexander, CCXXXIII— IV. — canonici: Brictius Johannis,

CDXLV. - Dominicus Jacobi, CDXXI. - Gregorius, CCXXXIII. - Gre-

gorius Nicolai, CLXXXII. — Johannes Andreáé, XXI. — Johannes Mar-

tini de Olaszy, CCXXXII. — Johannes Michaelis de Zowath (eccl. min.

BMV.), IL. — Johannes Simonis, CCXXV III. — Ladislaus Ladislai,

CDXLII. — Ladislaus Pauli, CDXXIII. — Ladislaus Ulrici de Plaga de

Wilyelmow, XV. —Michael Thom.ae, CCXXXIII. — Nicolaus Arnoldi,

CCXXXIII., CCLXXI. — Nicolaus Johannis dictus Alexander,

CCXXXIII-IV. - Paulus Johannis, CDXLIV. - Petrus, CLVIII. -
Petrus Andreáé, CCXVI. - Stephanus Ladislai, CDXLIII. — Thomas

Simonis de Spinis, LII., LXXXI. — clerici : Demetrius Pauli Varadiensis,

LXXVllI. — Gregorius Johannis, CL IX. — Michael Ramaz de Zomlin,

CDXXVIII. — Paulus Nicolai de Debrecen, CIC. — civis : Sebastianus

Chompo, CDXXII.
VÁRASD, archidiaconatus Zagrab. dioec, archidiaconus : Johannes Bauto-

nis, XXXVIII.
VÁRASD, comes : Nicolaus Konth, CXLI.

VARESIUM (Szászváros), plébánia Transsilvan. dioec, plebanus : Andreas

Petri, XCIII.

VAS com., v. Hermán, Keled.

VASÚN gen., (Vásony) — Mauritius filius Búza, CCXXXIX.
VASVÁR v. Castrum Ferreum et Jaurinen. dioec.

VÁSONY V. Vasún.
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VELETRENSIS episcopus, LXXXI.
VENECIE V. Venécze.

VENÉCZE (Venecie), v. com. Bács, Cl.

VEREBÉLY, fr. Petrus de — , v. sic.

VEREBÉLY, plébánia Strigon. dioec, plebanus : Johannes Andreáé, XXI.
VEREGNA, Andreas de — de Ragusa, v. sic.

VERES LADISLAUS, archidiaconus de Ozd, Transsilvan. dioec, CDXXXIX.
VESPRIMIENSIS DIOECESIS - ecclesiae : cathedr. s. Michaelis, CLVI. -

Berény, s. Joh. Bapt., Somogy com., CCCLXXVII. — Calidae Aqiiae,

ss. Trin., o. Crucif., CCXLVIII. - Kész, Alsó-, Fels-, (Buda-Kesz),

CLXXXIII. - Neszda, BMV., Somogy com., CCCLXXI. - Segesd,

CCCLXXVII. - Visegrád, BMV., CCLI. - v. sub Buda. - episcopi :

Benedictus Georgii Heem (Himfi), CCXIV. — Johannes Pauli de Gara de

genere Dorozsma, II., IV., XXI- II., LVIII., CXXX. - Ladislaus Nicolai

(Gilétfy), CXXX., CXXXVIII-IX., CLIV sq., CLVII-VIII. - capi-

tiilum ecclesiae cathedralis : praepositi — Johannes, XXII., CLXVI. —
Johannes Martini, CCL., CCLXIIL, CCCIL. - Petrus Ladislai, XXII.,

CLXVI., CCL., CCLXIIL, CCCXLVIII. - ledor : Johannes Andreáé,

XXl.-custodes: Michael Cynke, CLXVII-VIII. -Stephanus, CLXVII-
VIII. — archidiaconatus et archidiaconi : Albenses : Johannes dictus Tonsus,

CLXVIII. -Michael Cynke, CLXVI II. - Budensis : Blasius Johannis de

Collan, CLVII. — Somogy .-Johannes dictus Tonsus, CLXVIII. — Nicolaus,

CLXVIII. — canonici : Andreas Nicolai de Szegvár, CCXXXI. — Bene-

dictus Georgii Heem, qui episcopus. — Blasius Johannis de Collan,

CLVII. - Georgius Nicolai, XXXV., XXXVII. - Guillelmus Gilberti

Biterrensis, CCXXIX. — Jacobus Crius (Posa), qui praepositus de Hanta,

II. — Johannes, qui praepositus cathedr., XXII. — Johannes Martini,

qui praepositus cathedr., CCLXIIL — Ladislaus filius Beké, LVI. —
Mathias Petri, CCCLXXI I. - Michael Cynke, CLXVII-VIII. - Nico-

laus Michaelis de Álba, CCCXCVIII. — Petrus Deseu, qui praepositus

00. SS., XXII. — Petrus Ladislai, qui praepositus cathedr., XX II., CCL. —
Petrus Stephani, XXXIII. - Stephanus, qui custos, CLXVII-VIII. -
Stephanus Chemlei, CCXV. - Stephanus Dominici, CCXVII. - Valenti-

nus Johannis de genere Szentemágocs, IV. — praepositus eccl. 00. SS. de

castro V. : Petrus Deseu Gara de genere Dorozsma, III., XXII., CCL. —
capitulum eccl. BMV. et s. Nicol. de Albaregali v. sub Albareg. — praepositi

et capitulum eccl. s. Petri de Buda v. sub Buda. — eccl. collég, s. Marga-

retliae de Dömös v. sub Dömös. — eccl. s. Michaelis arch. de Hanta, praepo-

siti et canonici v. sub Hanta. — praepositi de rs v. sub Örs. — ple-

bani : Adam Marci: Kész, CLXXXIII. — Petrus Karaszin : Berény,

CCCLXXVII. - beneficiatus : Petrus Bartholomai de Lábod, VIII. -
clerici : Andreas Calosi, CCXXII. — Anthonius natus Gehan, CCLXXXIV.
— Blasius Cosmae, XLII. — Brictiiis Lucae de Chech, XX., CX. —
Emericus Stephani, CCXLL, CCCLXXXIV. - Jacobus Andreáé de Alba-

regali, CCX. — Johannes Jacobi de Ménesei, CCXXXIX. — Johannes

Petri, CXVII. - Petrus Georgii, CDXXIX. - laicus : Benedictus Haymo-
nis, LXXXV. - plébániáé: Buda, BMV., CCXXXVIII. - Berény, s.

Joh. Bapt., CCCLXXVII. - Kész, A1-, Fel- (Buda-Kesz), BMV. et s.

Bossányi, Regesta SuppHcationiim II. 34
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Georgii, CLXXXIII. - Nezda, BMV., CCCLXXI. - Visegrád, BMV.,
CCLI. — villae, praeter illas, quae plébániáé : Ménesei (Monichhel),

CCXXXIX, - Segesd, CCCLXXVII.
VETUSBUDA, ecclesia, praepositura, castrum, — v. Buda.

VIA LATA, tt. s. Mariae in — , cardin. : Nicolaus, CIL.

VICHADOL, de — , Demetrius praepositus Colocen., CXXVI.
VIDECH, Emericus — Iwanich, v. sic.

VILHELMUS DRUGETH palatínus, CXLI.
VINCENTIUS DEMETRII, presb. Transsilvan. dioec, capellanus episcopi

Transsilvan., archidiaconus de Ugocsa, subin de Doboka, canon. Trans-

silvan., LXXXVII., CCCV.

VINCENTIUS NICOLAI DE STRASSBURGA, cler. Gurc. dioec, capella-

nus commensalis Ludov. regis, canon. eccl. s. Barthol. in Frisaco, Salz-

burg, dioec, CCLXXIII.

VINKOVCZI, CXCVIII.

VIRIDIS CAMPUS, praepositura s. Georgii, Strigon. dioec. — praepositus :

Johannes Andreáé, XXL, CCVIII. — beneficiatus : Mathias Weeth de

Dombro, CCVIII.

VISEGRÁD, ecclesia paroch. BMV., Vesprim. dioec, CCLI. — capella b. M.

Magdal, in hospic Nicolai Konth palatini, CCLV.

VITUS DE CASTROFERREO (Vasvári) fr., episcopus Nitrien., XXXIII.,

CCXLVIII.

VOTUM, CCCLXXXIV.
VGYVODA Transsilvaniae : Andreas Laczkfy de Kerekegyház de genere

Hermán, CXXIV., CCCXXVI-VIII. (eius vices gerens : Simon Stephani

de gen. Baár-Kalán, CXXIV.) — Thomas Széchényi de genere Kacsich, CL
VRREVE V. Urréve.

WALTERUS, páter Ladislai, fráter Nicolai episcopi QuinqueeccL, CIX.

WIGANDUS MERCHLINI DE SCHOMSTEIN, diacon. Aquileg. dioec,

plebanus in Gurkfeld, canon. Zagrab., CCXXXV.
WILHELMUS HENRICI DE COPPENBACH ALIAS DE BERGZABERN

V. Guillelmus Henriéi de Coppenbach.

WILK, Heem, de -, CXC.
WILLELMUS comes capellae regiae, CCXXXIX.
WILYELMOW, Ladislaus Ulrici de Plaga de — , v. sic.

WINDISCHGRETZ, Henricus et Bertholdus Mutel de -, v. sic

WOLFART, Conradus — , miles, v. sic.

WOLFHARDUS DE RUSPACH, páter Mathiae, lectoris Nitrien., CXXVI II.

WORTBERG (Szencz), eccl. paroch. Strigon. dioec, plebanus : Petrus

Bertholdi de Brunna, qiii episcopus Curien., XCI.

WRATISLAVENSIS DIOECESIS - praepositura s. Aegidii, praepositus:

Ulricus dictus Schoff, XL, XLII. — archidiaconus : De Judicis Guillelmus

cardinalis, praepositus Strigon., LX. — canonici : Arnolduls de la Caucina,

IX., LXVI. —Conradus Hermanni de Plawe, CCLXII. — Johannes Johan-

nis de Jegersdorf, XLIII. — Johannes Pelvos, qui archidiac Arad., XVI. —
Ladislaus Walterii, CIX. — Simon de Legnitz, VII. — Ulricus dictus

Schoff, XI. — clerici : Nicolaus Nicolai de Libenow, canon. Scepus.,
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CCLXXII. — Petrus Henrici de Olsna, canon. Zagrab., CXXX. — Petrus

Tylonis de Dobra, canon. Quinqueeccl., LXIV.

WYDENBACH (Vidombák), ecclesia paroch. Strigon. dioec. (com. Brassó),

plebani : Nicolaus de Corona, CCCXCIV, — Nicolaus Petri de Brassó,

CCCXCV.
WYLAK V. Újlak.

ZAGRAB lA, Nicolaus Nicolai de — , v. sic.

ZAGRAB lENS IS DIOECESIS — ecclesiae : cathedralis, igne combusta,

indulg., CCCLXXXV., CDVIII. - s. Elisabeth et s. Martini in Szerdahely

(Jako-, Peker-), plebani: Andreas • Interflai de Dombro, CXXVII. —
Johannes Nicolai, XCVIII. — capella s. Marci in monte Grecensi, Zagrab.,

XCI. - altaria eccl. cathedr. : BMV., XXXVIII. - s. Laur., CDXXXIL,
CDXXXV. — episcopi : Stephanus Laurentii (Kanizsai, Csornai) de

genere OsI, XVIII., LXXII., XCIV., CDVIII. - Nicolaus de Franko,

LXXIL, XCIV., V. XXVIII., CL II., CXCVI. -pallium: IC. - archidiaco-

natus et archidiaconi : Bekcsin (Bexin) : Gallus Valentini, CLXXXV.,
CCLXIV., CCLXIX. - Johannes, CLXXXV., CCLXIV. - Nicolaus

Petri, CCLXIX. - Paulus, CLXXXV., CCLXIV. - Dubicza : Andreas,

Fortis, XCVII., Cin. - Johannes Nicolai, XCVIII., CXXVII., CCCXIII.,

CDIV. - Kamarcza: XCVIII., CV., CXXVII. - Kemlek (Kemluk, Ka-

menick) : Benedictus Ivassae, XLVI. — Dionysius Farkasii, XLVI. —
Johannes Crispius, XLVI. — Várasd ; Johannes Bautonis, XXXVIII. —
Zagrab : Benedicus, CL II. — Petrus Thomae, CL II. — canonici : Alexan-

der Dionysi, CXXXIX. — Benedictus, CLII. — Benedictus Ivassae,

XLVI. — Dionysius Farkasii, XLVI. — Dionysius Iwani de Gersentha,

CDV. - Gallus Valentini, CLXXXV. - Georgius Mladeni, CCCLXXIII. -
Jacobus Martini, CXLVII., CCCXXVII. - Johannes, CLXXXV. -
Johannes Bautonis, XXXVIII. — Johannes Crispius, XLVI. — Johannes

Nicolai, LVII. — Johannes Pelvos, XVI. — Johannes Petri de Posega,

CDXV. - Johannes Stramloi, CCCVII. — Ladislaus Nicolai (Gilétfy),

CXXX., CXXXIX., CDIV. - Matthaeus Simonis, CDXXXIL, CDXXXV.
— Nicolaus, CXLVII. — Nicolaus Dragori, CLXV. — Nicolaus Mladeni,

CCCLXXXIII. - Nicolaus Petri, CCLXIX. - Paulus, CLXXXV. -
Petrus Bertholdi de Brunna, LXII., XCI. — Petrus Henrici de Olsna,

CXXX. - Petrus Johannis, CCXLII. - Petrus de Montilio, I. - Petrus

Stephani, XXXIII. — Petrus Thomae, CLII. — Wigandus Merchlini de

Gurkfeld, CCXXXV. - plebani : Andreas Interflai de Dombro, CXXVII.-
Johannes Nicolai, XCVIII. — beneficiati: Emericus Stephani, CDXXXI.—
Fabianus Wlchinae de Dombro, CXCVI. - Johannes Petri, CDXV. -
clerici : Emericus Videch Iwanich, CCLXXVI. — Johannes Chuslonis de

Hrastomcha, CCI.— Martinus Benedicti de Dombro, CC. — Martinus Bene-

dicti, CDXXXIV. - Mathias Marci, CCV. - Mathias Weeth de Dombro

CCVIII. - Nicolaus Gregorii, CCCLXXXII. — Nicolaus Malech,

CXXXII. - Paulus Crisani, CCVII. - Stephanus Damiani de Pulkuv,

CCIV. — laici : Nicolaus Stephani baro de Luidna, XLV. — Nicolaus Tolt

de Somseid, miles, XLIV. — capitulum eccl. Csazmen. v. sub Csazma.

ZAKAL V. Szakái.

34*
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ZAKALA V. Szakalya.

ZALANKEMEN v. Szalánkemén.

ZECHE V. Széchy.

ZECHEN V. Szécsény.

ZEGRA, Nicolaus Nicolai de — , v. sic.

ZEKA, Johannes — , v. sic.

ZEMPLÉN, archidiaconatus Agrien. dioec, archidiaconi : Andreas Demetrii,

XXXVI. — Petrus Begonis, XXXVI. — Petrus Demetrii, XXXVI.
ZEMPLÉN, comes : Nicolaus Laczkfy de genere Hermán, CXV— CXXIV.
ZENTHMIKLOS v. Szentmiklós.

ZKALNUK V. Szkálnok.

ZKORK V. Szkork.

ZNAIM (Znoyma), Johannes Henrici de — , v. sic.

ZOAD V. Szovát.

ZOLNUK V. Szolnok.

ZÓLYOM, archidiaconatus Strigon. dioec, archidiaconus : Gregorius Johan-

nis, CLIX.

ZOMLIN fam., CDXXVIII.

ZOVÁRD gen., — Emericus, Iváncs, Johannes, Ladislaus, Nicolaus,

CCXLVll.
ZOWATH, Johannes Michaelis de — , v. sic.

ZUDAR (Czudar), v. Petrus dictus - de Olnod.

ZSEGRA (Sigra), — v. Johannes de — , Nicolaus de —

.
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