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BEVEZETÉS.
Alig van Magyarországon néhány város, melynek levél

tára számra nézve oly gazdag, és tartalomra nézve oly kiváló 
volna, mint Bártfa szabad királyi városé.

Ez, a mai nap már csekélyebb jelentőségű, hajdan 
azonban annál nagyobb szerepet játszó városka, a magyar 
történetírásnak nem egy végtelen becses forrását őrizte meg 
számunkra napjainkig.

Bártfa, mint lakott hely, a X III. század folyamán 
tűnik fel először az okleveles emlékekben. A helységet annak 
szorgalmas lakói annyira és oly gyorsan fejlesztették, hogy 
már a XIY. század második felében (1376.) a szabad királyi 
városok rangjára emelkedik.

A város fejlődésével, emelkedésével szorosan összefügg 
az okleveles anyag felbukkanása, az oklevelek számbeli szapo
rodása. Hiszen az csak természetes, hogy a város a maga 
kiváltságait, privilégiumait és más rája nézve fontos intéz
kedéseket tartalmazó okleveleket »pro futura iurium suorum 
cautela« eltette és gondosan megőrizte már csak azért is, 
mert ezeknek meglétele a városra nézve értéket, gazdasági, 
anyagi előnyöket jelentett. Eleinte persze kevés volt az 
ilyen fontos és megőrzésre érdemes oklevelek száma és sajnos, 
ezek sem maradtak fenn mindannyian korunkra, mert alig 
hihető az a körülmény, hogy 1319-től 1400-ig, tehát 81 esz
tendőn keresztül Bártfa városa összesen csak 36 darab 
oklevélhez jutott volna, tekintetbe véve még azt is, hogy a 
36 közül néhány nem is a városra vonatkozik. Azonban 
a milyen szegény a városra vonatkozó oklevelekben a XIY.
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század, olyan dúsgazdag a XY-ik, hogy már a XVI. szá
zadról ne is beszéljünk.

Úgy látszik mindezekből, bogy az oklevelek össze
gyűjtése és conserválása Bártfán csak a XIV. század máso
dik felében, vagy inkább a XV. század elején vette kezde
tét. Eleinte királyi kiváltságlevelek, királyi adománylevelek, 
nádori vagy országbírói ítéletlevelek, hiteles helyi kiadványok 
képezik kizárólagosan az anyagot. A XV. században mind
ezek mellett a roppant becses városi számadáskönyvek, 
különféle jegyzékek, adólajstromok, főleg azonban a műve
lődéstörténeti szempontból bő forrást képező, a város köz- 
igazgatási viszonyait, külérintkezését stb. megvilágító mis
silis levelek tömege dominálja az anyagot.

Az oklevelek gyűjtése és megőrzése szükségképen maga 
után vonta azoknak valamelyes irányban való rendbe sze
dését is, hiszen másképen a szaporodó anyaghalmazban nem 
lehetett volna eligazodni, az anyag teljesen kezelhetetlen 
lett volna.

Az oklevelek rendezése még a XY. század folyamán 
történt olyanformán, hogy az oklevelekre kívül a város 
jegyzője, a kinek a levéltár gondozása is feladata volt, 
ráírta azoknak rövid tartalmát. (így történt az például 
Eperjesen is, ahol pontosan meg tudjuk állapítani, hogy a 
levéltár első rendezője Czibner Keresztély városi jegyző 
volt, aki a XY. század végén és a XYI. század elején 
viselte hivatalát.) Az oklevél hátára ráírták például, hogy 
tartalmazza: »Confirmatorium iudiciarie sentencie super 
possessione Thouthsolyumus vocata, pro filiis Nicolai dicti 
Aproud«, amint az a 12. számú oklevél hátán olvasható. 
Yagy rövidebben: »Pro media tricesima«, vagy pedig: 
»Super media tricesima petat domino imperatore«, vagy: 
»Super exempcione tributorum« stb. Ezzel elérték azt, 
hogy abban az esetben, ha valamelyik oklevélre bármi okból 
szükség volt, nem kellett az egész tömeget végig olvasni, 
hanem a hátlapjára írt rövid tartalmi kivonat alapján 
sokkal könnyebben megtalálták.
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A rra nézve, hogy az ilyenformán megregesztázott 
okleveles anyagot akár tárgyi, akár pedig időrendbe szed
ték-e, vagy hogyan csoportosították, határozott feleletet 
adni nem tudunk azért, mert az okleveleken semmi olyan 
külső jelzet nincsen, amiből erre következtetni lehetne. 
Annyi tény, hogy valamiféle rend volt, de az is bizonyos, 
hogy az okleveleken levéltári jelzetet nem alkalmaztak, úgy 
mint az például Kassa város levéltárának a XVI. század 
elején (1510. körül) végbement rendezése alkalmával tör
tént, ahol az okleveleket piros festékkel írt hetükkel jelölték 
meg és azután egy elég terjedelmes, 164 oldalas lajstromba 
beiktatták.1) Sőt Kassán még a XVI. században (1570. 
körül) a város levéltárának kezelésére és rendben tartására 
vonatkozó szabályzat is készült.* 2) Ezzel szemben a fent 
előadottakon kívül a bártfai városi levéltárról csak annyit 
tudunk pontosan megállapítani, hogy a városnak 1487-ben 
már levéltári helyisége volt, ugyanis ekkor a levéltár a 
bártfai Szent Egyed-templomban épült és Szent Borbálához 
czímzett kápolnában volt elhelyezve. 1487-ből t. i. meg
maradt a bártfai Szent Egyed-templom számadáskönyvének 
egy lapja, ezen olvassuk ezt a té te lt:

Item exposita super labore et edificatione reservatorii
privilegiorum in capella Sancte Barbare.3)
Hogy miért volt a város levéltára a templomban elhe

lyezve, erre nézve csak valószínű feleletet adhatunk. Talán 
azért, mert a régi, XV. századbeli, városházán nem volt 
alkalmas és megfelelő helyiség a levéltár befogadására, vagy 
pedig azért, mert akkor általános szokás volt a jó erősen 
megépített templomokba, mint szent és ennélfogva biztos 
helyeken elhelyezni az okleveleket.

A XVI. század elején a város rombadőlt épületeit, 
köztük a városházát is, újra felépítette. 1505 — 1511-ig tar

>) Ld. Ifj. Kemény Lajos : Kassa város levéltára. Könyvszemle. 
Új folyam, 1895. 227 1. És ugyanettől a kassai levéltár XVI. század
beli lajstroma. Történelmi Tár, 1893. évfolyam. 383 1.

2) Könyvszemle. U. o.
3) Bártfa város levéltára.
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tott az új, még ma is meglévő városház építése1) Úgy 
látszik, ekkor fogamzott meg az az eszme, hogy a város 
a maga írásait, leveleit és okleveleit a városházán fogja 
elhelyezni, ahol azoknak tűzbiztos, erős helyiséget építtet, 
a hol sokkal jobban kéznél lesznek, mintha a templomban 
maradnak.

A terv kivitelre került és az oklevelek a városházán 
(ma ez az épület Sáros vármegye múzeumának őrzésére 
szolgál) lévő tanácsterem melletti egy ablakos, erős bolt
hajtásos, vasajtóval elzárt helyiségbe kerültek.

Hogy milyen becsben tartotta a város a maga okle
veleit, az legjobban abból a körülményből tűnik ki, hogy a 
város 1511-ben valami János nevű asztalosmesterrel egy 
remekművű díszes levéltári szekrényt készíttetett, amely 
szekrény az akkori fogalmak szerint nagy pénzösszegbe, 
összesen 9 és 1I% forintba került, amint ezt az egykorú 
számadásokba feljegyezve találjuk:

Anno 1511. Item magistro Johanni de almario pro
conservatione liter arum privilegiarum  facto .............. fl. 9‘/s-2)
Ez a még ma is iparművészeti remeket képező szek

rény most is meg van és Sáros vármegye múzeumában az 
V. számú teremben őrzik.

A levéltár további sorsáról egészen az újabb időkig 
nagyon keveset tudunk, főleg mivel a XVI. századtól nagy 
tömegben fennmaradt városi jegyzőkönyveket és okleveleket 
átkutatni sem időnk, sem alkalmunk nem volt. Úgy látszik, 
hogy a városházán lévő helyiségben őrizték a levéltárat 
egészen napjainkig. 1582-ben a levéltári helyiség boltozatá
nak valami baja eshetett és a mondott évben a helyiség 
javítás vagy restaurálás alá került, mely eseménynek évszá
mát a boltozat zárókövén megörökítették.

Innenfogva a X IX . század elejéig a levéltárról mit 
sem tudunk.

*) Miskowszky: Bártfa középkori műemlékei. II. A város
ház. 76. 1.

a) Miskowszky : U. o. 74. és 79. 1.
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1835 körül került a levéltár újabb rendezés alá. Ekkor, 
Eábry István városi főjegyző hivataloskodása alatt, készül
tek a régi levéltári helyiségben még ma is meglévő, de a 
modern kor követelményeinek ma már meg nem felelő levél
tári szekrények. A szép kivitelű, erős cseresznyefa-szekrények 
Grutth Ferencz akkori bártfai asztalosmester munkás kezét 
dicsérik. Ugyanebben az időben köttették be egyformán a 
XVI. századtól fogva teljes sorozatban meglévő városi 
jegyzőkönyveket, továbbá a Habsburgok uralma alatt hozott 
és szintén teljes sorozatban meglévő országgyűlési törvény- 
czikkeket. Ekkor rendezték az okleveleket is. Ebben az 
időben élt Bártfán, sőt városi senator is volt Krinner Manó 
gyógyszerész, aki nagy buzgalommal, de kevés szakismerettel 
vett részt az oklevélrendezés nehéz munkájában. Hogy itt-ott 
például egy századot hibázott, vagy az oklevél tartalmát 
helyesen megállapítani képtelen volt, nem rosszakaratból, 
hanem hiányos palaeographiai ismeretei folytán történt. 
Önzetlen buzgalma azonban mindenesetre dicséretet érdemel.

Az okleveleket a rendezésnél először két nagy csoportra 
osztották, úgymint: a privilégiumok és missilisek csoport
jára. Ezen csoportokon belül az okleveleket chronologiai 
rendbe szedték, ami alatt azonban csak nagyjában, évek 
szerint való rendbeszedés értendő, és így rendbe szedve, min
den csoportot külön-külön sorszámmal láttak el. Ebbe a 
beosztásba azonban a számadáskönyvek, jegyzőkönyvek, 
országgyűlési törvények és egyáltalán a könyvalakú okleve
lek és iratok bele nem kerültek, hanem ezeket külön 
rendezték.

Az oklevelek külső lapjára ráírták rövid tartalmukat 
is, melynek alapján azután az egész rendezett anyagot 
elenchizálták. Ez az elenchus Bártfa város levéltárában ma 
is megvan.

Ilyen állapotban találta a levéltárat a Magyar Törté
nelmi Társulat, amidőn 1881 augusztus 22-től 28-ig sáros
vármegyei vidéki kirándulását tartotta. Ezen vidéki kirán
dulás eredményéről szóló jelentés 113 —122. lapjain Szá-
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deczky Lajos számol be Bártfa város levéltárának ekkori 
állapotáról1) A jelentésben ismertetett állapotban maradt 
a város levéltára mindaddig, a mig a közelmúltban Bártfa 
város tanácsa és Sáros vármegye közönsége kérelmére a 
magas kormány el nem határozta, hogy a bártfai régi 
■városházat stylszerűen restauráltatva, abban Sáros vármegye 
múzeumát rendezteti be és helyezi el. Ekkor a város levél
tárából Rhódy Alajos polgármester és dr. Vass Antal 
gymnasiumi igazgató a felállítandó múzeumban való kiállítás 
czéljából közel négyszáz darab oklevelet kiválogatván, a 
válogatás alatt a régi levéltári rend felbomlott. De ezen 
még reponálás útján valahogy lehetett volna segíteni, azon
ban a város derék, minden szépért, jóért, de különösen a 
levéltári ügyért lelkesedő polgármestere, a már említett 
Rhódy Alajos belátva azt, hogy a múlt század eleji hibás 
és nehézkes rendszerű levéltárrendezés a mai kor követel
ményeinek már úgy sem felel meg, belátva továbbá azt, 
hogy a város levéltára ilyenformán a tudományos kutatásra 
immár alkalmatlan, az 1906-ik év végén azzal a kérelem
mel fordult nagyméltóságú gróf Andrássy Gyula magyar 
királyi beliigyminister úrhoz, hogy engedje meg azt, hogy 
Bártfa város nagybecsű levéltára a m. kir. Országos Levél
tárból ki küldendő szakértő közbejöttével állami költségen 
rendeztessék. A belügyminister úr az Országos Levéltár 
véleményének meghallgatása után a kérelmet teljesítette és 
1907 április 19-én 9474/1907. I/a. belügymin. szám alatt 
kelt magas rendeletével ezen sorok íróját küldte ki Bárt- 
fára a levéltár középkori — tehát legértékesebb — anyagá
nak rendezésére.

1907 április 24-ikétől június 30-ig, azután ugyanezen 
év szeptember 29-étől november 27-ig, összesen tehát 128 
napon át tarto tt a rendezés fáradságos és idegölő munkája. 
Az eredmény fényes volt. Közel 6000 darab középkori oklevél, 
számadáskönyv, adólajstrom stb. került rendezés alá és a 
128 napnyi kiszabott idő elteltével nemcsak a középkori

') Ld. : Századok 1881. évf. függelékét.
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anyag állott teljesen készen, rendbe szedve, borítékba rakva, 
megregesztázva stb., hanem még a következő korszakok 
anyaga is rendezésre elő lön készítve.

Mivel a történelmi kutatás alapja legtöbbször az idő, 
a kor, amennyiben akár az események, akár a személyek 
első sorban és főleg időben szerepelnek, ezért a rendezés 
alapjául, a régi tárgyak szerinti rendezéssel szemben, a ma 
már általánosan elfogadott clironologiai rendszert válasz
tottam. Az okleveleket tehát először nagyjában időrendbe 
szedve, következett a dátumok pontos megfejtése, ezután az 
oklevelek kiállítójának megállapítása, majd az oklevél rövid 
tartalmának kivonatolása, végül pedig az oklevelek külső
ségeire vonatkozó megjegyzések elkészítése. Az így előkészí
tett oklevelek azután szoros időrendi egymásutánba szedve, 
erős papirborítékba tétettek, amely borítékokra először az 
oklevél kelte, az oklevél kiállítójának neve, a tartalom, 
végül pedig az oklevél külső körülményeiről szóló feljegy
zések lettek rávezetve. Egy ilyen boríték külső lapja tehát 
a következő:

Kelet: 1458. július 11. Buda. Bártfa
sz. kir. város levéltára.

j
szám.K iállító: I. Mátyás király.

Tartalom : Bártfa város közönségét értesíti,

hogy Györgyi Bodó Gergelyt tárnokmes-

térré nevezte ki.

1

Jegyzetek. Papiroson, alul töredékes vörös 
viaszpecséttel.
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A borítékba rakva, időrendbe szedett oklevelek azután
1-től kezdődőleg folyó számozással lettek ellátva és ugyan
azt a számot kapta az oklevélnek megfelelő boríték is. Az 
így elkészített anyag azután az Országos Levéltár diplomatikai 
osztályában lévőkhöz hasonló faládákba lett helyezve. A ládák 
homlokzatán fel van tüntetve, hogy a bennük elhelyezett 
oklevelek melyik folyó számtól kezdődőleg meddig és melyik 
évtől (illetve hónaptól vagy naptól) meddig terjednek.

1907 november 27-én végre annyira jutottam, hogy 
Bártfa város levéltárának rendbe szedett középkori anyagát 
az új városházának ezen czélra berendezett helyiségében 
elhelyezhettem és a megfelelő utasítások kíséretében a város 
polgármesterének megőrzés és gondozás végett átadhat
tam és így küldetésemnek mindenben megfelelve, arról a 
nagyméltóságú belügyminister úrnak jelentésemet meg
tehettem.

Ezzel a ténynyel átadatott rendeltetésének, a köz- 
használatnak az a levéltár, amelyben már eddig is országos, 
sőt európai hírű tudósok, mint pléldául: Wagner Károly, 
Kovachich József, Smolka Szaniszló, Janota Jenő, Fraknói 
Vilmos, Fejérpataky László, Csánki Dezső, Ábel Jenő, 
Miskovszky Viktor, Békefi Bemig, Szádeczky Lajos, Tóth- 
Szabó Pál stb. kutattak és dolgoztak.

Mielőtt tárgyalásomat tovább folytatnám, kedves köte
lességet kell teljesítenem, megemlékezve mindazokról, akik 
ezen nagyszabású munkálat létrejöttét bármiképpen elő
mozdították.

Első helyen kell megemlékeznem nagyméltóságú gróf 
Andrássy Gyula volt m. kir. belügyminister úrról. Neki 
köszönhető első sorban, hogy ez a nagyfontosságú tudomá
nyos közügy az állam anyagi támogatásával keresztülvihető 
volt. Onagyméltóságának ezen tényeért nemcsak a magyar 
tudományos világ, hanem Bártfa város közönsége is nagy 
hálával, elismeréssel és köszönettel tartozik. Köszönettel 
tartozunk továbbá az Országos Levéltár vezetőségének, 
amennyiben a levéltári szakértő kiküldését lehetővé tette.
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Meg kell ezek után emlékeznem bártfai munkatár
saimról is.

A munkálatnak aránylag oly rövid idő alatt való 
végrehajtása sehogysem sikerült volna, ha a véletlen kedves 
barátomat, dr. Vass Antal bártfai gymnasiumi igazgatót 
segítségemre nem küldi.

Bártfa városa ugyanis tartozott volna a rendezés 
technikai munkálataihoz nekem egy segéderőt adni. Ezt 
azonban a város részint anyagi okok, részint pedig erre 
alkalmas ember hiányában meg nem tehetvén, a gymnasium 
igazgatója önként ajánlkozott, hogy mindaddig, míg erre 
alkalmas egyén nem akad, a rendezés technikai részét tel
jesen önzetlenül és készséges örömmel el fogja végezni. Az 
ajánlatot mind a város polgármestere, mind én a legnagyobb 
örömmel fogadtuk. Elkezdtük Vass Antallal a munkát és 
ez az ember nem törődve immár nem fiatal korával, nem 
törődve gyenge és törékeny egészségi állapotával, nap-nap 
után késő estig dolgozott velém és minden percznyi szabad 
idejét teljesen a levéltár rendezésében való segédkezésnek 
szentelte. És mivel minden hálálkodás, elismerés, ünnepel- 
tetés elől ki szokott térni, itt és ezen a helyen — a hol 
tehát ki nem térhet előle — örömmel ragadom meg az 
alkalmat, hogy neki soha meg nem szűnő hálámnak, köszö- 
netemnek és végtelenül kedves személyéhez való ragaszko
dásomnak kifejezést adjak. A mi pedig Bártfa város közön
ségét illeti, ez soha kellően meg nem hálálhatja ennek az 
embernek azt a sok-sok verejtékes munkát, fáradságot, sőt 
anyagi áldozatot, a melyet csak az alatt az idő alatt, míg 
munkatársam volt, a város érdekében meghozott.

És éppen ott fent a »végeken«, a hol egy idegen elem 
a lassan őrölő féreg módjára igyekszik mindazt, a mi a 
magyar kultúrával, a magyar tudományossággal és egyálta
lán a magyarsággal összefügg, elpusztítani, éppen itt volna 
szükség arra, hogy a magyar kultúrának sok ilyen lelkes, 
ilyen önzetlenül dolgozó katonája vívja meg azt a kemény, 
de jó harczot, a melynek előbb-utóbb, de be kell következni.



XII

Munkatársaim közül hálásan emlékezem meg Rhódy 
Alajos úrról, Bártfa város polgármesteréről, a dilettáns 
palaeographusról, a ki a városi levéltárnak talán minden egyes 
darabját ismeri. 0  volt szíves a 60 vagy 80 darab középkori 
szláv-lengyel nyelvű oklevél regesztáit számomra elkészíteni.

Végül nem hagyhatom megemlítés nélkül dr. Pályi 
Gyula bártfai gimnasiumi tanár urat, továbbá Gallé Elemér 
és Abszolon Ferencz ugyanottani volt gimnasiumi tanulókat, 
a kik a borítékba helyezett oklevelek időrendbe szedésével, 
továbbá az oklevelek és borítékoknak folyó számokkal való 
ellátásában voltak segítségemre.

Fogadják mindnyájan ez úton is hálás köszönetemet! 
** *

Még az 1907. év nyarán foglalkoztam azzal a gondo
lattal, hogy a Bártfa város levéltárában őrzött oklevelekről 
készített regesztákat kiadás végett sajtó alá rendezem. 
Ugyanekkor a már meglévő anyagom sajtó alá való elő
készítését meg is kezdettem. Az 1908. év őszén a munkával 
már annyira előre baladtam, hogy azt a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Történelmi Bizottságának kiadás végett be 
is nyújtottam. Bírálóm a munkálatot kiadásra alkalmasnak 
találván, a Történelmi Bizottság azt kiadásra el is fogadta.

Nem mulaszthatom el e helyen, hogy a munka kiadá
sának lehetővé tételéért a Történelmi Bizottságon kívül 
Tagányi Károly, Békefi Bemig és Fejérpataky László urak
nak ez úton is hálás köszönetemet ki ne fejezzem.

Még csak a regeszták közlésének módjáról szándéko
zom néhány szóval megemlékezni.

A regeszták készítésénél, a mennyiben a rendelkezé
semre álló rövid idő (128 nap) megengedte, az oklevelek 
nevezetesebb vagy érdekesebb helyeit teljes szövegben, a 
fontosabb okleveleket pedig elejétől végig egész szövegük
ben közzé teszem. A mi a nevek közlését illeti: a magyar 
neveket a mai helyesírás szerint adtam, p l.: Perényi, 
Ónodi, Czudar, Rozgonyi stb. Legfeljebb ott adom záró
jelben az eredeti írásmódot is, a hol a mai és akkori írás-
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mód közt valami lényeges eltérés, feltűnő különbség, vagy 
valami kétség van. A német, lengyel, cseh, tót, szóval idegen 
nyelvű neveket rendszerint betűhíven közlöm.

A mennyire lehetett, kikutattam a már eddig kiadott 
anyagot és a megfelelő helyen jelzem, hogy az illető oklevél 
hol jelent meg nyomtatásban. Meg kell még jegyeznem 
azt is, hogy a kötetben a regeszták folyó száma nevi fedi 
azoknak levéltári számát. Ugyanis a rendezés után még 
innen-onnan előbukkant és később beosztott néhány darab 
középkori oklevél a, b, c betűkkel való megkülönböztetéssel 
a legközelebb eső számú oklevél után soroztatott be. Annak 
tehát, a ki az oklevél eredetijét óhajtaná feltalálni, elég 
annak dátumára és legfeljebb még az oklevél kiállítójára 
hivatkozni.

Az egész munkáról szóló kimerítő név- és tárgy
mutatót a II. kötet végéhez fogjuk csatolni.

Végül mielőtt munkámat útjára bocsátanám, jelezni 
óhajtom, hogy annak mindenesetre lesznek hibái és fogyat
kozásai. Hibátlan emberi alkotás nincsen a nap alatt és 
az vesse rám az első követ, a ki ezt a nagy munkálatot 
ugyanolyan rövid idő alatt, ugyanazon adott körülmények 
között hibátlanabbul tudja elkészíteni, mint ahogy én tudtam.

Hanc veniam petimus!

Budapest, 1910 február havában.

D r. I ványi B éla.





J a v íta n d ó k !
A 3. oldal 12. számú regesztájában >erdélyi olvasó kanonok« 

helyébe aradi olvasó kanonok teendő.
A 4. oldal első sorában az 1632. 1362-re javítandó.
A 160. oldal 1022. számú regesztájában az 1485. 1458-ra 

javítandó.





1. 1319. deczember 8.
1. Károly király a sárosmegyei Kabalafölde (ma Lófalu) 

birtokot érdemei jutalmául Perényi Miklósnak adományozza.
Rongált hártyán, selymen függő p csétja elveszett.
2. 1325. április 10.
I. Károly király az uj vármegyei Kabolafalva birtokot, 

melynek határait az egri káptalannal megjáratta és a káp
talannak 1321. február 9-én kelt erről szóló jelentését is átírja, 
— érdemei jutalmául Perényi (de Pyren) Orbán fia Miklósnak 
adományozza.

Hártyán, alul süymm függő ép kettős királyi pccsétts1.
Kiadta : Janota : Bardyjów. Historyczno-topograficzny opis miasta 

i okolicy. Krakow, 1862. — 201. !.
3. 1326. május 11.
I. Károly király ünnepélyes formában átírja és kiadja 

Egyed fia János részére az ezelőtt Abauj vármegyében fekvő, 
most azonban Mikes szlavón bán és sárosi főispán alá tartozó, 
a Bodonpataka, Kabalapataka és a Tapoly közt fekő erdőség
ről szóló adománylevelét, melyben az 1326. február 24-én Vise- 
grádon kelt és a szepesi káptalanhoz intézett iktató és határj áró 
parancsot, továbbá a szepesi káptalannak erről szóló és 1326. 
április 8-án kelt jelentését is átírja.

Hártyán, alul selymen függő rongált kettős pecsétté’.
4. 1327. augusztus 27.
I. Károly király átírja és ünnepélyes formában kiadja 

Fony Miklósfia Balázs borsodi főispán és füleki várnagy részére 
1327. május 25-én Visegrádon (in Alto Lapide) kelt oklevelét, 
melyben a sárosmegyei Kurima másként Dubinna birtokot 
neki adományozza.

Rongált hártyán, a’u'i selymen függő rongált k ttős pecsétté1.
5. 1328. január 27.
I. Károly király átírja és ünnepélyes formában kiadja az 

1327. május 25-én kelt és 1327. augusztus 27-én átírt adomány
levelét.

Ld. a 4. számú regesztát.
Hártyán, alul selymen függő rongált pecséttel.

Iványi: Bártfa város levéltára. ^
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6. 1337. deczember 7.
A szepesi káptalan előtt Somosi Györgyfia János és ennek 

fia György és Péter a sárosmegyei Komlós birtok megvételére 
vonatkozó oklevélnek átírását kérik, mire a káptalan az 1319. 
február 5-én kelt és saját maga által kiadott oklevelét — mely 
szerint Rikolffia Kakas mester Szepesmegyéből egy részről, 
Somosi Györgyfia János mester más részről megjelenvén, 
Kakas mester kijelentette, bogy a sárosmegyei Komlós várat 
és birtokot tartozékaival együtt 500 márka finom ezüstért el
adta Somosi Györgyfia János mesternek — átírja.

Hártyán, alul függő pecséttel.
7. 1338. május 10. Visegrád.
Pál országbíró ítéletlevele, melyben a sárosmegyei Tro- 

csány Czernina (Chewzyna) és Remete birtokokat Káinéi 
Fábiánfia Egyed és a Trocsányiak közt felosztja.

Hártyán, alul az országbíró függő pecsétjével.
8. 1343. május 3.
A szepesi káptalan Szécsi Pop István kérelmére átírja

I. Lajos királynak 1342. szeptember 26-án Yisegrádon kelt ok
levelét, — mely szerint Kisaszari Mihályfia Miklós Zemplén- 
megyéből eléje járulván, Szécsi Detrefia Pop Istvánnal, a ki 
az ő zemplénmegyei ruszkai birtokára jőve, Simon fivérét 
megölte, kiegyezett olyképen, bogy fizet, részint pénzben, 
részint pénzt erő posztóban, három részletben 70 márkát, — 
azután bizonyítja, bogy Pop István, Kisaszari Mihályfia 
Miklósnak a 70 márkát kifizette.

Hártyán, alul selymen függő pecséttel.
I). 1347. április 26. Buda.
I. Lajos király Bebek István és György bevesujvármegyei 

főispánoknak, továbbá a makoviczai és sirokai várnagyoknak 
meghagyja, hogy mivel a bártfaiaktól atyja, I. Károly király 
által adott területet visszavenni nem akarja, ezért ők is a Sár
patak nevű földet a bártfaiaknak bocsássák vissza.

Hártyán, kívül rányomott gyűrűs pecséttel.
10. 1351. október 21. Buda.
I. Lajos király Konrád bártfai bíró és Simon esküdt kérel

mére átírja Erzsébet királynénak 1351. május 19-én Hatvan
ban kelt és a szepesi káptalanhoz intézett határj áró parancsát, 
továbbá a szepesi káptalannak 1351. junius 21-én kelt jelen
tését arról, hogy Bártfa határát megjárta.

Hártyán, kívül rányomott pecsét körvonalával.
11. 1352. február 28. Buda.
I. Lajos király Perényi Miklósfia Miklós udvari vitéz 

(»aulae nostrae miles<<) és hrusói várnagynak kérelmére — tekin-
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tettel az olasz hadjáratokban szerzett érdemeire — Kabala
földe birtokot új adomány czímén neki, továbbá Pál, István 
és Vincze fivéreinek adományozza.

Hártyán, kívül rányomott töredékes pecséttel.
12. 1352. május 20.
I. Lajos király Tótselvmesi Apród Miklósfia János erdélyi 

olvaso kanonok es fivéréi István és Balázs kérelmére átírja 
Tamás országbírónak és turóczi főispánnak 1351. deczember 
22-én Budán kelt ítéletlevelét, melyben a sárosmegyei Tót
selymes birtokot Abajdóczi (Abayduck) Gálfia Mihály ellenében 
Apród Miklósfia János deáknak ítéli oda.

Hártyán, a plicaturán 1364. február 2-án kelt pecsételő záradékkal, 
két törött függő pecséttel.

13. 1353. augusztus 16. Buda.
Tamás országbíró és turóczi főispán a sáros-megyei Tót

selymes birtokot a Tekule nemzetségbeliek ellen Apród Miklósfia 
Istvánnak ítéli oda.

Hártyán, alul selymen függő ép pecséttel.
14. 1355. május 5.
Tamás zempléni alispán és a négy szolgabíró ítéletlevele 

ama hatalmaskodások ügyében, melyeket Szerdahelyi Franczik- 
fia Boxa a Széchvek Szög (Zeg) nevű birtokán elkövetett.

Hártyán, kívül az alispánnak fekete viaszba nyomott ép és a négy 
szolgabírónak töredékes gyűrűs pecsétjével.

15. 1355. junius 7.
A szepesi káptalan, I. Lajos királynak 1355. február 18-án 

Budán kelt határjárást elrendelő oklevelére, melyben meg
hagyja, hogy a bártfai polgárok, továbbá Perényi Orbánfia 
Miklósfia Miklós és Pál, Perényi Istvánfia János közt a Kabala
földe birtok miatt folyó perben (melyben az összes megelőző ok
leveleknek tartalmát 1319, 1324, 1325,1346, 1351-ből felsorolja) 
Kabalafölde birtok határait — mivel a város állítása szerint 
ehhez a városnak, továbbá Klucsó (Sunuald) és Rihvald bir
tokoknak területéből hozzáfoglaltak — járja meg és a terü
letét mérje fel, — jelenti a határjárás és felmérés eredményét.

Hártyán, kívül rányomott töredékes pecséttel.
16. 1355. október 17. Visegrád.
Széchy Miklós országbíró és turóczi főispán a Bártfa v áros 

közönsége, továbbá Perényi Miklósfia Miklós és Pál és társaik 
közt Kabalafölde miatt folyó pörben a bartfaiakat a peres 
terület jogtalan megszerzéséért 70 márkában marasztalja el, 
a peres területet pedig az oklevélben leírt határok szerint a 
Perényieknek ítéli oda. ,

Hártyán, alul selymen függő ép pecséttel, ugyanennek másodpél
dánya szintén hártyán, melyről a pecsét elveszett.

1*
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17. TB32. október 31.
I. Lajos király ünnepélyes formában átírja 1362. szeptember 

11-én Budán már egyszer saját maga által átírt 1320. szep
tember 28-án kelt I. Károly király által kiadott oklevelet, mely
ben Károly király Bártfa városának (»civitas«) 10 évi adómen
tességet, és egyéb kiváltságokat adományoz.

Hártyán, plicaturáján 1364. november 20-án kelt pecsételő zára
dékkal, két selymen függött pecsétje elveszett.

Kiadták : Fejér : VIII. 2. 253. ; Wagner : Dipl. Sáros. 97. ; Janota : 
Bardyjow 136. ; Rtiody : Régi érdekes okm. 5.

IS. 1363. január 28. Krakkó.
Kázmér lengyel király Bártfa városának azon kiváltságot 

adományozza, hogy Czchowban nem tartoznak a rendesnél 
több vámot fizetni és ebben az értelemben utasítja a czchovi 
várgrófot és a vámosokat.

Eredetije hártyán, alul selymen függő pecséttel. Ugyanaz papiroson 
egykorú másolatban.

Kiadta : Janota : Bardyjow 151. old.
19. 1365, julius 16. Yisegrád.
I. Lajos király az ország határán fekvő Bártfa városának, 

mivel lakói a mindenféle gonosztevőktől sokat szenvednek, a 
vérhatalom (jus gladii) kiváltságát adományozza.

Hártyán, alul rányomott töredékes pecséttel.
Kiadta : Fejér : IX. 3. 508. Rhody : Érd. okmányok 6.
20. 1365. augusztus 2. Yisegrád.
I. Lajos király Henrik ispán, Bártfa város advocatusa 

kérelmére a városnak évenként Szt. Egyed napján (szept. 1.) 
országos vásár tartására ad engedélyt.

Hártyán, alul rányomott pecséttel.
21. 1366. október 21. Yisegrád.
Bebek István országbíró a Czudar Péter királyi pincze- 

mester, továbbá Perényi Miklósfia Vincze és Istvánfia János 
közt a sárosmegyei Kurima birtokából jogtalanul elhatárolt 
terület, továbbá Pálvágása birtok miatt folyó pörben úgy a 
kurimai területet, mint pedig Pálvágása birtokot az oklevélben 
leírt határok szerint Péternek ítéli oda.

Hártyán, a selyemről függött pecsét elveszett,
22. 1369. márczius 4. körül.
A szepesi káptalan előtt Miklós, Tamás s Vincló sáros

megyei nemesek ügyvédeket vallanak.
Csonka papiroson, hátlapján rányomott pecsét helye.
23. 1374. julius 17, Krakkó.
Erzsébet magyar és lengyel királyné az összes közigaz

gatási hatóságoknak meghagyja, hogy a bártfaiak felett ítélni,
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őket feltartóztatni ne merjék, hanem a kinek panasza van 
ellenük, forduljon a varos tanacsa elé igazát keresni.

Hártyán, rányomott pecsétje letörött.
24. 1376. deczember 22.
A leleszi convent I. Lajos királynak 1376. november 1-én 

Visegrádon kelt határj áró parancsára jelenti, hogy Széchy 
Istvánfia Gál számára Kohány és Gerenda birtokok határait 
megjárta.

\  ízfoltos hártyán, de olvasható írással, alul selymen függő ép 
pecséttel.

25. 1382. május 16. Yisegrád.
Széchy Miklós országbíró és pozsonyi főispán, János kü- 

küllői főesperes és mátéfalvi Hajas Miklós fiai Domonkos és 
Vincze közt a Mátéfalván (Matheócz) lévő birtokrészek miatt 
folyó pörben e vitás birtokrészeket János esperesnek ítéli oda. 
(Átírva benne IV. Lászlónak 1270. márczius 23-án kelt ado
mánylevele, mely szerint a Hernádon túli Béla föld vagy erdőt 
érdemei jutalmául Györgyfia Máténak, Batiz ispán servien- 
sének adja és a birtok határait leírja. Említi továbbá IV. 
Bélának a Szepesség számára 1243. julius 7-én adományozott 
kiváltságlevelét, melynek eredetije az Orsz. Levéltárban van.)

Három darabra vágott vízfoltos hártyán, függő pecsétje elveszett.
1385. november 29.
ípesi káptalan előtt Miklós bártfai városi jegyző és 

Hencz (Antiquus) bíró megjelenvén, Bártfa város közönsége 
nevében előadott kérelmükre a káptalan átírja Mária király
nénak 1385. november 17-én Budán kelt oklevelét, melyben 
meghagyja Bebek Imre rácz vajdának és sárosi főispánnak vagy 
helyettesének, továbbá a töltszéki vámszedőknek, hogy mi
után a bártfaiak Lelesz felé mindig a Tapoly vize felé mehet
tek, ne akadályozzák őket ebben, engedjék őket ezután is erre 
járni, és ne kényszerítsék őket Töltszék felé.

Maria, Dei gratia regina Hungarie Dalmatie Croatie etc. 
fidelibus suis magnifico viro Emerico Bebek regni Rascie way- 
wode et comiti de Sarus vel vicecomiti et castellanis suis de 
eadem Sarus aut tributariis eiusdem de Thelchek presentibus 
et futuris salutem et gratiam. Significant nobis fideles cives et 
hospites nostri de Barthfa gravi sub querela, quemodo ipsi 
semper et ab antiquo per viam de Thaplyanwyze liberi fuissent 
transire ad partes de Lelez et abhinc redire ad propria, sed 
nunc vos et specialiter tributarii vestri de dicta Theulchek 
novitate auper eos inducta prohibetis ipsos, ne transirent viam 
per eandem, ymmo cogeretis eos obmissa huiusmodi via eorum 
directa facere gressus suas per loca tributorum vestrorum de 
Theulchek, per quod ipsa civitas nostra depauperaretur et
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maximum prejudicium in suis libertatibus pateretur; unde 
cum nos ipsos cives nostros de Barthfa in eorum libertatibus 
antiquis volumus conservare et facere conservari, fidelitati 
igitur vestre firmiter precipiendo mandamus, quatenus quemad
modum alias iidem cives nostri usque modo per viam de.Thop- 
lyanwyze fuerunt liberi transire, sic et nunc eos a continuatione 
et itineratione ipsius vie non prohibeatis, quoniam nolumus in 
hac parte super eos induci novitatem aliqualem, et hoc idem 
iniungimus futuris comitibus vel vicecomitibus et castellanis 
de Sarus ac tributariis de dicta Theulchek, dantes eis similibus 
sub preceptis; presentes etiam semper post lecturam reddi 
volumus presentanti. Datum Bude feria sexta proxima post 
festum beati Briccii confessoris, anno Domini lVImo; CCCmo 
LXXXmo quinto.

Hártyán, alul fonalon függő rongált pecséttel.

27. 1387. május 28.
A szepesi káptalan Wolfram és Miklós grobai soltészek, 

bártfai esküdt polgárok kérelmére átírja I. Lajos királynak 
1376. márczius 7-én Budán kelt oklevelét, melyben a Tapoly 
folyó mellett Sárosmegyében fekvő fallal kerített Bártfa 
városát, Kassa és Buda szabad királyi városok rangjára emeli, 
e városok kiváltságaival látja el és elrendeli, hogy évenként 
500 arany frtot fizessenek a királyi kincstárba. Átírja továbbá 
ugyanezen királynak 1377. szeptember 21-én Kassán kelt okle
velét, melyben Bártfának minden év szeptember l-ére (Szent- 
Egyed napjára), országos vásártartás jogát engedélyezi.

Hártyán, alul fehér fonalon függő rongált pecséttel.
Kiadták: az 1376. évi oklevelet: Wagner : I. m. 99.; Janota : 

I. m. 144. 1. ; Rhody : I. m. 7. 1.

28. 1388. május 8.
A leleszi convent Zsigmond királynak 1388. január 13-án 

Budán kelt iktató parancsára jelenti, hogy midőn a Munkács 
várához tartozó Zápsoly (Sabsol) és Som beregmegyei királyi 
birtokokba Szécsi Istvánfia Gált és fiait Györgyöt, Pétert, 
Jánost, Jakabot és Lászlót be akarta iktatni, a kászonyi job
bágyok ellentmondtak és így iktatás nem tö rtén t; mire Zsig
mond királynak 1388. április 25-én Esztergomban kelt az ikta
tást ennek ellenére is elrendelő újabb parancsára a convent 
jelenti, hogy tekintet nélkül a fentiek ellentmondására az ikta
tás megtörtént.

Hártyán, kívül rányomott pecsét töredékével.

29. 1388. junius 30. Becz.
V. Ulászló lengyel király oklevele, melyben elmondja, 

hogy az ószandeczi apáczák, továbbá Bártfa és Grebow váró
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sok közt a vámfizetés miatt pör támadván, ennek elbírálására 
Sandzowogius kolisi nádort és krakkói kapitányt, Medzwedzi 
Jacussius zászlótartót es Moskorzow Kelemen vicecancellárt 
küldte k i ; ezek úgy ítéltek, hogy Bártfa és Grebow városok 
lakói régi kiváltság alapján Czchowig menve, az ószandeczi 
apáczáknak vámot adni nem tartoznak.

Hártyán, függő pecsétje elveszett.
Kiadta : Janota : Bardyjow 154. lap.

30. 1391. február 24. Gyulafehérvár.
Zsigmond király János bártfai bíró, György esküdt és 

Miklós városi jegyzőtől értesül, hogy az elhunyt plébános 
helyébe mást választottak, mivel azonban ő már előbb meg
tudta a volt plébános halálát, helyébe Przibislaust nevezte ki, 
azzal, hogy ezután ők maguk közül szabadon választhatnak 
plébánost.

Hártyán, alul töredezett viaszpecséttel.

31. 1392. márczius 10.
Zsigmond király István bártfai bíró, Özek Péter esküdt 

és Miklós városi jegyzőnek a város közönsége nevében előadott 
kérelmére átírja és megerősíti I. Lajos királynak 1376. márczius 
7-én Budán kelt oklevelét, melyben Bártfát, Buda és Kassa 
városok rangjára emeli stb.

(Ld. az 1387. május 28-án kelt oklevelet.)
Hártyán, selymen függő pecsétje elveszett.

32. 1394. október 1. Krakkó.
Spithkó krakkói nádor és kapitány V. Ulászló lengyel 

király által az alábbi ügyben kiküldött bíró előadja, hogy az 
uj-szandeczi és bártfai polgárok közt per támadt amiatt, hogy 
a bártfai kereskedők Krakkó felé menve, nem az uj-szandeczi 
közutat. használják, hanem Grebow felé járnak, azonban 
kitűnt, hogy a bártfaiak a saját, nem pedig más árujával jár
nak Grebow felé, ennélfogva az uj-szandeczieket keresetükkel 
elutasítja.

Hártyán, selymen függő pecséttel.
33. 1399. január 16. Eger.
János zempléni főesperes és egri kanonok Somosi Pálfia 

István, Lászlófia Elek, Jánosfia Ivánka kérelmére két oklevél 
tartalmát ismerteti. Az elsőben meghagyta a szent györgyi és 
kurimai plébánosoknak, hogy Somosi Péter fia János mester 
özvegye végrendeletének tartalmát és a végrendelet végre
hajtóit tudják meg és nyomozzák ki, a másodikban a plébánosok 
a nyomozás eredményét jelentik.

Hártyán, alul fonalon függő mandorla alakú ép pecséttel.
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34. 1399. február 28. Lőcse.
Zsigmond király ónodi Czudar Györgynek és Benedek

nek, továbbá Czudar Péter bán özvegyének meghagyja, hogy 
sem ők, sem a makoviczai várnagyok a bártfaiakat az erdő és 
víz használatában ne háborgassák, sem pedig a bártfai vámon 
hatalmaskodásokat el ne kövessenek.

Papiroson, papirosba nyomott pecséttel.
35. 1399. február 28. Lőcse.
Zsigmond király Rozgonyi Simon sárosi főispánnak meg

hagyja, hogy miután a bártfaiakat királyi védelmébe fogadta, 
őket minden jogtalan támadó, de különösen Czudar György és 
Benedek, továbbá Czudar Péter bán özvegye és a makoviczai 
várnagyok ellen védje meg.

Papiroson, papirosba nyomott pecséttel.
36. XIY. század vége felé.
Valami feljegyzés egy lapja, szól pedig a bártfai advocatia 

XIV. századi történetéről.
Papiroson.
37. 1402. január 22. Szakolcza.
Zsigmond király Bártfa város közönségének a következő 

kiváltságokat adja : 1. A lengyel és orosz kereskedők tartoz
nak itt áruikat lerakni, a harminczadból azonban minden 
negyedik dénárt elengedi nekik. 2. A bártfaiak a király minden 
országában egészen Zenggig, sőt a tengeren túl szabadon 
közlekedhetnek, tekintet nélkül Buda város régebbi szabadal
mára. 3. Minden országában a királyi vámok fizetése alól men
tesek. 4. Jószágvesztés terhe alatt megtiltja, hogy külföldiek
kel kereskedelmi társulatot létesítsenek. Végül 5. a bártfai 
fuvarosoknak megengedi, hogy a szokott bér mellett a külföldi 
kereskedők áruit Bártfára szabadon ki- és beszállíthassák.

Eredetije hártyán, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
38. 1402. január 26. Olmücz.
Zsigmond király Bártfa városának azt a kiváltságot adja, 

hogy a Lengyel- és Oroszországból jövő kereskedőket meg
állíthatják és áruikat lerakathatják.

Papiroson, alul rányomott töredékes pecséttel.
39. 1402. márczius 1. Prága.
Zsigmond király Bártfa város lakóit, tekintettel azon 

érdemekre, melyeket a város már szerzett, a vámfizetés alul 
minden országában fölmenti.

Hártyán, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
40. 1402. május 24.
A szepesi káptalan bizonyítja, hogy Bártfa város közön

sége és a makoviczai várnagyok, illetve az ónodi Czudarok
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közt bizonyos erdők határainak megállapítása miatt folyó 
pörben a várnagyok meg nem jelenvén, megállapodás nem 
történt.

Papiroson, kívül rányomott pecséttel.

41. 1402. május 31.
A szepesi káptalan Mátyás bártfai lelkész és Stan Péter 

esküdt kérelmére átírj a Zsigmond királynak 1402. márczius 
1-én Prágában kelt oklevelét.

Hártyán, kívül rányomott töredékes pecséttel.

42. 1402. augusztus 25.
Balázs, Perényi Péter, a székelyek grófjának familiárisa, 

eperjesi vámszedő, Zsigmond király kiváltságlevele alapján 
elismeri, hogy Bártfa város polgárai urának Perényi Péternek 
vámhelyén minden nagyobb és kisebb vámfizetés alul mentesek.

Papiroson, alul rányomott gyűrűs pecsét körvonalaival.

43. 1402. szeptember 29. Pozsony.
Zsigmond király Budaméri András udvari vitéznek meg

hagyja, hogy miután Bártfa város közönsége és a volt plébános, 
Lőrincz közt a tized miatt támadt pörben választott bírák előtt 
egyezség jött létre, melynek értelmében a tizedből ő (András) 
is fog két vég lengyel posztót kapni, miután a plébános halála 
után is érvényes ez az egyezség, ne merje tehát többet követelve, 
a bártfaiakat károsítani.

Papiroson, rányomott pecsétje letöredezett.

44. 1402. szeptember 30. Pozsony.
Zsigmond király Czudar Benedeknek, Czudar Péter bán 

özvegyének és várnagyaiknak szigorúan meghagyja, hogy a 
jövőben a bártfai akkal szemben minden hatalmaskodástól 
tartózkodjanak, a hosszumezei erdőt illető pert pedig a tárnoki 
szék elé utasítja (melynek tag jai: Jakabfia Miklós gömöri 
esperes, királyi kápolnaispán és vicetárnokmester mint elnök, 
továbbá Lőcse, Kassa, Eperjes és Szeben városok 2—2 esküdt 
polgára és a szepesi káptalan kiküldöttje), melynek feladata lesz 
egyúttal a határok megállapítása is.

Papiroson, rányomott pecsétje elveszett.

45. 1403. szeptember 29. Buda.
Zsigmond király, Pfeil Péter Telken (Telki ?) városi (Sáros 

m.) jegyzőnek (notarius »civitatis nostre Telken«)  ̂ Bártfa 
város közönsége nevében előadott kérelmére, Bartfa városának 
Szent-Egyed napjára országos vásártartás jogát adományozza.

Hártyán, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
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46. 1403. szeptember 29. Buda.
Zsigmond király Bártfa város közönségének adományozza 

Sárpatak, Hosszúrét és Újfalu sárosmegyei birtokokat és 
Kenczöl (Kunscyl) birtok felerészét.

Hártyán, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
47. /$403. szeptember 29. Buda.
Zsigmond király Oláh Jánosnak (Johanni Wolach dicto) 

meghagyja, hogy a Sárpatak, Hosszúrét, Hosszumező birto
kokat és Kenczöl (Kunscyl) birtok felét, melyeket jelenleg 
birtokol, melyeket azonban Bártfa város közönségének új 
adomány czímén visszaadott, nevezett város közönségének 
bocsássa vissza.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
[48. 1404. január 23. Kassa.
Zsigmond király Bártfa város kereskedőinek — tekintet

tel azon érdemekre, melyet a város az utóbbi zavaros időkben 
szerzett — félharminczad-mentességet adományoz azon fel
tétel alatt, hogy ezen kiváltsággal visszaélni és ennek kihasz
nálására bel- vagy külföldi kereskedőkkel szövetkezni áruik 
elkobzásának terhe alatt ne merjenek.

»Concedimus et annuimus gratiose eiusdem, ut nullus eorum 
de universis ipsorum rebus mercimonialibus pro tempore per 
climata regni nostri per ipsos deferendis, plusquam rectam 
medietatem tricesimarum in locis tricesimarum nostrarum 
solvere debeat valeat et teneatur, sed soluta recta huiusmodi 
medietate tricesimarum de rebus mercimonialibus antedictis, 
ipsos pacifice et quiete ac sine ulla molestia de locis earundem 
tricesimarum abire permittatis, ita tamen, ut nullus ipsorum 
habitatorum et hospitum nostrorum civitatis predicte, sub 
hac confidentia societatem cum alio mercatore extraneo vel 
intraneo facere vel contrahere in dispendium solutionis 
tricesimarum nostrarum, aliorumqqe mercimonia ad predicta 
loca tricesimarum adducere, nisi de ipsis rectas tricesimas 
anteomnia persolvat, huiusmodi res quoquomodo occultare 
audeat vel presumat. Si quis autem tum huiusmodi rebus extra
neorum vel intraneorum mercatorum ad predicta loca sub 
premissa confidentia pervenerit et eas occultaverit, tricesi- 
masque veras de eis solvere recusaverit, mox talis huiusmodi 
res adducens eas ammittere, in personaque detineri et res ipse 
nostris fisco et camere debeant applicare eo facto« . . .

Hártyán, alul töri délre vörös viaszpacs't. Kívül: R'a.
Ugyanez papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
49. 1404. márczius 4. Lubló.
Zsigmond király I. Lajos királynak 1351. október 21-én 

kelt átíró oklevelével együtt átírja Erzsébet királynénak 1351.



május 19-én és a szepesi káptalannak 1351. junius 21-én kelt 
okleveleit.

(Ld. az 1351. október 21-én kelt oklevelet.)
Hártyán, hátlapján rányomott pecséttel.
50. 1404. julius 1.
A szepesi kaptalan Peter bartfai polgár, a város ügyvédje 

kérelmére átírja Zsigmond királynak 1403. szeptember 29-én 
Budán kelt oklevelet, melyben Sárpatak, Hosszúrét stb. bir
tokokat Bártfa város közönségének adományozza.

(Ld. az 1403. szeptember 29-én kelt oklevelet.)
Hártyán, alul függő viaszpecséttel.
51. 1404.
Bártfa városának 48 pontból álló statútuma.
A végén egy 1594. évi statutum töredéke.
Két példányban papiroson, könyv alakban. Az egyik példány 

eredeti, a másik újabbkori másolat. (Kiadva : Corpus Statutorum 
1112. 71. old.)

52. 1405. február 2. Krakkó.
Tanczin János krakkói várnagy és kapitány az ószandeczi 

apáczaconventnek meghagyja, hogy III. Kázmér és Y. Ulászló 
lengyel királyok privilégiumai ellenére a bártfaiaktól vámot 
szedni ne merjenek.

Hártyán, alul papirosba nyomott pecséttel.
53. 1405. junius 20.
Zsigmond király Széchy István és Gál volt zólyomi főispán 

fivérei kérelmére átírja az 1404. május 29-én kelt átiratában 
kiadott következő okleveleket:

1388. január 11. Buda.
Zsigmond király Széchy Istvánfia Gálnak adja új ado

mány czímén a beregmegyei Munkács várához tartozó Záp- 
soly és Som birtokokat.

1388: január 11. Buda.
Mária királynénak ugyanilyen tárgyú oklevele.
1388. ápril 20.
A leleszi konvent Mária királynénak 1388. márczius 23-án 

Diósgyőrön kelt iktató parancsára jelenti, hogy Széchy Gált 
és fivéreit a beregmegyei Som és Zápsoly birtokokba ellent
mondás nélkül beiktatta.

Hártyán, selymen függő pecsétje elveszett.
54. 1405. augusztus 26. Monyorósd.  ̂ . . .  > ,
András spalatói érsek, a római jog doctora és egri vicarius,

Dobai Vinclófiai Péter és Ferencznek a 36 márkát — melynek 
megfizetésére a Ruszkai Izsép (Izeeph) fia Péter elleni perben 
ítélte őket — Rozgonyi László és mások kerelmere elengedi.

Papiroson, pecséttel.

BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319 — 1526. H
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55. 1406. márczius 2. Buda.
Garai Miklós nádor előadja, hogy Perényi Orbánfia, 

Miklós leánya Ilona, Márkusfalvi Máriás özvegye Orbánba 
Miklós unokája, Pált és Miklóst perbe fogta, hogy a Perény, 
Richno, Klichno, Krompach, Ujvágás, Jakabvágása, Kárász, 
Dethre, Kerekvágása, Eberhardvágása, Richvald, Spiskvágása, 
Kabalafalva, sáros- szepes-, abaujvár- és szabolcsmegyei bir
tokokból leánynegyedét és hitbérét adják ki. Eme hosszan 
húzódó pör folyamán Perényi Pálfia Miklós, Máriási László 
és mások kerültek szembe, belejutott a pörbe a birtokok ősi 
vagy szerzett voltának kérdése és Szentkereszt birtok szerzett 
volta is eldöntetett. Meghagyja tehát a szepesi káptalannak, 
hogy Szentkereszt birtok határait járja meg és négy egyenlő 
részre felosztva, egyik részbe Máriási Lászlót iktassa be, aztán 
Rihnó, Krompach és Kablafalva birtokokat mérje fel és becsülje 
meg Kárász birtokot is, és ha vett birtok, négy részre felosztva, 
egyikbe Máriási Lászlót iktassa be, ha pedig acquirált birtok, 
akkor becsülje meg, végül Sirokai Pált és fiát Pétert, Pertoldi 
Demeterfia Miklóst és társait Szentkereszt birtok miatt Máriási 
László és Perényi Pálfia Miklós ellen oklevelek felmutatása 
miatt idézze meg.

Hártyán, kívül rányomott pecsét töredéke.

56. 1406. április 21. Buda.
Zsigmond király Nürnbergi Márk harminczad ispánnak 

meghagyja, hogy a királyi pártfogásába vett bártfaiakat min
den jogtalan támadás ellen védelmezze meg.

Papiroson, kívül nagy rányomott töredékes pecséttel.

57. 1406. október 16. Visegrád.
Szécsényi Frank országbíró Tótselymesi Balázsfia Miklóst 

a Haraszti Pócsfia László ellen elkövetett hatalmaskodások 
miatt — melyeknek ügyében a szepesi káptalan előtt barát
ságos egyezkedést is kiséreltek meg, melyre azonban a szepesi 
káptalan 1406. január 19-én kelt jelentése szerint Balázsfia 
Miklós nem jött el — fej- és jószágvesztésre ítéli.

Kissé vízfoltos kártyán, alul függő pecséttel.

58. 1407. január 6. Kassa.
Zsigmond király Bártfa város közönségének panaszára 

meghagyja Nürnbergi Márknak és embereinek, hogy a bárt- 
faiaktól elfoglalt malmot és a vászongyártáshoz szükséges 
helyet, melyet >>Blaych«-nak *) neveznek, adják vissza.

Hártyán, alul rosszul fedett viaszpecséttel.

0 Blayeh =  Bleiche =  Fehérítőhely. A Lauka-patak melletti 
városrésznek még ma is Ófehérítő a neve. (Rhody.)
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59. 1407. január 10. Kassa.
Zsigmond király László tinini püspöknek, a savniki apát

ság kormányzójának és Csefő (Chefew) Lukács vicetárnok
mesternek meghagyja, hogy Bártfa városa, továbbá Czudar 
Benedek Makovicza várához tartozó birtokai közt, a határokat 
állapítsák meg.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

60. 1407. junius 13. öfalu.
Rozgonyi Simon a bártfai harminczadosoknak »serenissimi 

principis et domini nostri Sigismundi regis Hungarie etc. speciali 
ex commissione et mandato novum tricesimum in exeundo et 
depositum et amplius nondum exigi et recipi iuxta novas 
adinventiones, quas Marcus de Nornberk adinvenit et statuerat« 
megtiltja és elrendeli, hogy ezután a harminczadot az I. Lajos 
király idejében szokásban volt tételek szerint szedjék.

Papiroson, alul rányomott fekete viaszpecsét töredéke.

61. 1408. május 7. Diako.
Zsigmond király Önodi Czudar Benedeknek, továbbá 

Péter bán fiainak Simonnak és Jakabnak meghagyja, hogy a 
bártfaiakat a városukhoz tartozó erdő használatában akadá
lyozni ne merjék.

Papiroson, alul rányomott pecséttel.
I 62. 1408. május 17. Dragatin.

Zsigmond király meghagyja Bártfa város közönségének 
»cum nos per alias nostras 1 iteras pecunias nostras regales erga 
vos habitas fidelibus nostris Nicolao filio Pauli de Ryhno, 
altero Nicolao filio Johannis de Korumpach et tercio Nicolao filio 
condam Nicolai báni de Peren pro presenti nostra exercituali 
expedicione ad decem lanceas, pro qualibet lancea viginti 
florenos novos, pro ipsorumque sallario ducentos et triginta 
florenos eiusdem monete dare et solvere commiserimus, resi- 
duitatemque ipsarum pecuniarum nostrarum scilicet octvaginta 
florenos predicti nostri erga vos adhuc remanere meminimus, 
ipsamque fidelibus nostris Stephano filio Ladislai de Rozgon 
et alteri Stephano filio Simonis de eadem ad premissam nostram 
expeditionem exercitualem dare deputavimus«, tehát a fen- 
maradt 80 irtot a két Istvánnak kezeihez fizessék le.

Papiroson, alul töredékes vörös viaszpecséttel.
63. 1410. junius 2. Pozsony.
Zsigmond király Baliczky Andrásnak Szklabina turócz- 

megyei várat a kamara hasznával és egyéb haszonvételeivel 
és tartozékaival, továbbá a biharmegyei Debreczent vámjá
val és egyéb haszonvételével együtt 13.000 írtért zálogba adja, 
kivéve »una integra curia in dicta civitate nostra Debrechen
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pro domino pertinente et per nos pro camera seu reposito 
salium nostrorum regalium reservata et deputata« etc. maradjon.

Papiroson, egyszerű, közel egykorú másolatban.
Kiadta : Fejér : Cod. Dipl. X/5. 79.
64. 1411. április 14. Kassa.
Pelsőczi Bebek János tárnokmester és gömöri főispán 

Kassán bírói széket tartván, azon a szedliczei (Sáros m.) soltész- 
séget, melyet most Széchy Gál tart kezében, összes tartozékai
val együtt János deáknak és György kassai polgárnak ítéli oda.

Hártyán, alul fekete viaszba nyomott töredékes pecsét.
65. 1412. február 5. Bártfa.
Ficzur és Mihály, Bártfa város közönségét 6 írtnak »pro 

ianitoribus« való lefizetéséről nyugtatják.
Papiroson, alul rányomott töredékes fekete viaszpecséttel.
66. 1412. márczius 21. Kassa.
Zsigmond király Stenczla János és Wal Simon bártfai 

esküdteknek a város nevében előadott kérelmére, a Bártfa 
város falain belül lévő egyik várkaput, tornyot és a várat a 
várnagy kezéből kivéve, a bártfaiaknak adja.

Hártyán, papirossal fedett viaszpecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 101. 1. ; Janota : Bardyjow. 143. 1. 

kivonatosan.

67. 1412. április 9. Kassa.
Zsigmond király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy mivel ő csak a jelen évtől kezdve engedte el az újévi aján
dékot, tehát Rozgonyi Simon országbírónak, a ki azelőtt 
»ipsum Castrum nostrum Barthfa vocatum pro honore tenuis
set« és a kinek az újévi ajándékot meg nem fizették, most utó
lag fizessék le.

Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

68. 1412. augusztus 29. Buda.
Zsigmond király a turóczmegyei Szklabonya várát a 

kamara hasznával, továbbá Debreczen városát Baliczky András
nak 13.000 írtért zálogba adván, Debreczen helyett cserébe 
minden jövedelmével egyetemben Bártfa városát adja.

Papiroson, XV. századvégi egyszerű másolatban.

69. 1412.
A szepesi tizenhárom város elzálogosításáról szóló feljegy

zés. Hátlapján a XV. század közepéről szóló feljegyzéssel.
Papiroson.

70. 1413. január 24. Smigrod.
Miczfald smigrodi vámszedő levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben panaszt emel Sixenthi nevű polgártársuk ellen,



hogy a vámfizetéssel adós maradt. Kéri követelésének neve
zett polgártársukon való behajtását.

Papiroson, zárópecséttel.
71. február 10. Pozsony.
Zsigmond király Bártfa varos közönségének meghagyja, 

hogy Mathkó komini várnagynak (castellano castri nostri 
Cominiensis) zsoldja vagy salláriuma fejében 300 frtot fizes
senek le.

Papiroson, egykorú másolatban.
72. 1413. (Kurima)
Stark Miklós kurimai biró és az esküdtek előtt Leytner 

István neje Margit kurimai új házát Cristánnak eladja.
Papiroson, alul fekete töredezett viaszpecséttel.
73. 1413.
Bártfa város adólajstroma. Q-F" '24: .7
Bőrbe kötött hosszúkás könyvecske.
74. 1414. április 9. Bártfa.
László az egri egyház szent Erzsébet oltárának őre és 

Stibor egri püspök káplánja, Bártfa városát 7 forintnak tized 
fejében történt lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel.
75. 1414. szeptember 23.
A jászai convent Jakab bártfai vendég kérelmére átírja 

Zsigmond királynak 1410. május 7-én véglegesen kelt oklevelét, 
melyben Sárosmegye fő- és alispánjának meghagyja, hogy 
Önodi Czudar Simon és Jakab ellen a bártfaiak jobbágyait 
mindenféle jogtalan adószedés és zaklatás ellen védjék meg.

Papiroson, pecsétje letöredezett.
76. 1414. november 22. Bártfa.
Mihály szklabinai várnagy, Baliczky András megbízásá

ból Bártfa város tanácsát 400 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul töredékes fekete viaszpecséttel.
77. 1416. junius 15. Buda.
Pelsőczi Bebek János tárnokmester és gömöri főispán 

előtt a bártfaiak és Önodi Czudar Simon közt, bizonyos számú 
jobbágynak Kurimáról Bártfára, illetve a város birtokaira 
költözése tárgyában folyó ügyben, a Czudar Simonnak meg
ítélt esküt a bártfaiak kifogásolják, mert az ítélet kimondásá
nál az ő ügyvédjük nem volt jelen.

Papiroson, kívül rányomott töredékes pecséttel.
78. 1416—1434.
Bártfa városának a kötött jogügyletekről, főleg pedig az 

adósságokért szenvedett foglalásokról szóló jegyzőkönyve. (>>Ju-
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dicium bannitum in annorum 1416—43«, de valójában csak 
1434-ig terjed.)

Bőrfedelű hosszúkás könyv. L d: Fejérpataky : Magyarországi 
városok régi számadáskönyvei. 286. 1.

79. 1417. szeptember 19. Bártfa.
Schyketh Balázs, Stybor egri püspök szolgája a tizedet 

Bártfa városának 135 írtért eladja.
Papiroson, pecséttel.

80. 1418. augusztus 11.
A szepesi káptalan Closmannus bártfai bíró kérelmére 

átírja Zsigmond királynak 1404. január 23-án Kassán kelt 
oklevelét.

Déli hártyán, függő pecséttel.

81. 1418. október 14. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Berwan Miklós nevű emberének 
48 irtot fizessenek ki.

Papiroson, zárópecsétje letört.

82. 1418. november 16. Berzevicze.
Péter, berzeviczi plébános tarczafői és palocsai alesperes 

előtt Meczlin neje Gertrud megjelenvén, be vádolt hat dobói 
vendéget, hogy ők a héthársiak és dobaiak közt támadt vere
kedésben őt is bántalmazták. Ezek azonban esküt tettek arra 
nézve, hogy Gertrudot nem bántották.

Papiroson, kívül pecsét nyoma.

83. 1418—19.
Bártfa város adólajstroma.
Valamely egyházi könyv hártyalapjába kötött hosszúkás füzet.
Kiadta : Fejérpataki/ : Magyarországi városok régi számadáskönyvei 

163. old.

84. 1419. junius 13. Kassa.
Zsigmond király Berzeviczi Henrikfia Péter tárnok- 

mesternek, továbbá Rozgonyi István kincstárnok és sárosi 
főispánnak Bártfa város közönsége kérelmére meghagyja, hogy 
a bártfaiaknak bizonyos falvak, erdők és földek elfoglalása 
miatt Önodi Czudar Jakab és Benedekkel folyó perükben, 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, pecsétje elveszett.

85. 1419. junius 14. Kassa.
Zsigmond király önodi Czudar Benedeknek és Jakabnak 

meghagyja, hogy a Bártfa város melletti hegyekben állítólag
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létező arany, ezüst és egyéb érez bányászatát akár a bánfaiak
nak, akár másoknak engedjék meg.

Papiroson, kívül rányomott pecsét helye és ugyanez egykorú 
másolatban.

[ 86. 1419. augusztus 21. Buda.
Zsigmond király Klos Miklós bártfai bíró és Miklós har- 

minczados ugyanottani esküdtpolgárnak a város közönsége 
nevében előadott kérelmére Bártfa város lakóinak »de pleni
tudine nostre regie potestatis, prelatorumque et baronum 
nostrorum ad id accedente consilio«, a félharminczad-mentes- 
séget újra adományozza és megerősíti: »Sic tamen, ut nullus 
ipsorum civium nostrorum in dicta civitate inhabitantium, 
sub hac confidentia, societatem cum alio mecratore extraneo 
vel intraneo facere vel contrahere aut in dispendium solutionis 
ipsius nostre tricesime aliorum mercimonia iuxta suas mer
candas assumpmere et ea a solutione dicte medie tricesime 
precavere audeat, modo aliquali, sub pena amissionis omnium 
rerum et bonorum suorum, apud talem habitarum et repperien- 
dorum.«

Hártyán, alul selymen függő kettős viaszpecséttel.
(V. ö. : az 1404. január 23-án Kassán kelt oklevéllel.)

87. 1420. junius 18.
A veszprémi káptalan előtt Dobai Miklós szepesi kanonok 

és mindszenti plébános ügyvédeket vall.
Csonka papiroson, hátlapján rányomott pecsét helye.

88. 1420. augusztus 31. Csaszlau, Csehországban.
Zsigmond király berzeviczei Herreh- (Henrik) fia Péter

tárnokmesternek vagy helyettesének meghagyja, hogy mivel 
ő csak Kassa és Bártfa városok közönségének adott a vászon
fehérítésre engedélyt, legyen gondja, hogy máshol vásznat 
fehéríteni' ne merjenek.

Hártyán, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

89. 1420. évi bártfai adólajstrom töredéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
Kiadta : Fejérpataky : Magyarországi városok régi számadás- 

könyvei. 183. old.

90. XV. század első fele.
Bártfa város külső tanácstagjainak névsora.
Vízfoltos papiroson.

91. 1421. május 6. Brünn.
Zsigmond király Miklós bartfai bírónak Bartfa varos 

közönsége nevében emelt panaszára meghagyja Ónodi Czudar 
Benedeknek és Jakabnak, hogy a bártfaiak kiváltságai ellenere

2
Iványi: Bártfa város levéltára.
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ne engedjék meg jobbágyaiknak, hogy vászonfehérítéssel fog
lalkozzanak.

Hártyán, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

92. 1421. május 14.
György szepesi prépost Zsigmond királynak 1421. április 

24-én Olmüczben kelt idéző parancsára jelenti, hogy Dobai 
Miklós egri egyházmegyei lelkészt Keresztély (Cristanus) ellen, 
a kit azzal vádol, hogy a szepesmegyei giráltfalvi (Bethendorf) 
plébániát csak bitorolja, maga elé idézte.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

93. 1421. május 16. Trencsén.
Zsigmond király Miklós bártfai bíró kérelmére meg

hagyja az összes harminczadosoknak, hogy a bártfaiaktól 
félharminczadnál többet ne szedjenek.

Hártyán, rányomott pecsétje elveszett.

94. 1421. május 16.
A jászai convent előtt Dobai Andrásfia Egyed a Sáros

megyei Pétermezeje birtokon lévő telkét 8 kassai írtért — 
minden irtot 50 új dénárral számítva — Dohai Vinczlófia 
Péternek zálogba adja.

Papiroson, kívül rányomott töredékes pecséttel.

95. 1421. május 17. Trencsén.
Zsigmond király Miklós bártfai bírónak Bártfa város 

közönsége nevében előadott kérelmére, Berzeviczi Péter tár
nokmesternek meghagyja, hogy tekintet nélkül Czudar Bene
dek és Jakab ellentmondására, a jászai káptalan közbejötté
vel állapítsa meg a városnak a Czudarok birtokai felé eső hatá
rait, hogy a további birtokháborításoknak eleje vétessék.

Papiroson, rányomott pecséttel

96. 1421. május 21. Trencsén.
Zsigmond király Berzeviczi Péter tárnokmesternek és 

Rozgonyi János királyi kincstárnok és sárosmegyei főispán
nak meghagyja, hogy a bártfaiakat szabadságaikban minden 
jogtalan támadó ellen védelmezzék meg.

Papiroson, rányomott pecsétje elveszett.
97. 1421. junius 25.
Bártfa városának adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

98. 1421. julius 2. (Sáros.)
Sáros város tanácsa bizonyítja, hogy előttük megjelen

vén Kisszeben város egyik esküdt je, tanúságot tett arra nézve, 
hogy Dávid bártfai szűcsöt a girálti hegyen Kapy András őz ve-
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gyepek tudtával és beleegyezésével emberei kifosztották és 
halálosan megsebesítették, továbbá, hogy az özvegy azt val
lotta, hogy Dávidnál áruk nem voltak.

Papiroson, alul letört pecsét helyével.

99. 1421. augusztus 22. Buda.
Zsigmond király Miklós harminczadosnak és Wal Simon 

bártfai polgárnak a város közönsége nevében előadott kérel
mére meghagyja Rozgonyi János sárosi főispánnak, hogy a 
Kapy András özvegyének töltszéki vámszedői által kifosztott 
Dávid bártfai szűcs számára szerezzen elégtételt.

Papiroson, rányomott pecsétje elveszett.

100. 1421. szeptember 22. Héthárs.
Gergelyfia Miklós héthársi bíró és az esküdtek uruk, Fogas 

János tanúsága mellett bizonyítják Dávidfia Dávid személy- 
azonosságát.

Rongált, vízfoltos papiroson, rányomott pecsétje elveszett.

101. 1422. február 22.
A jászai convent jelenti Zsigmond királynak, hogy midőn 

a conventi hites ember Berzeviczi Péter tárnokmesterrel a 
bártfaiak és Czudarok birtokai közt a határokat meg akarta 
állapítani, ennek Czudar Benedek és Jakab ellentmondtak.

Papiroson, kívül rányomott pecsét helye.

102. 1422. márczius 11.
A szepesi káptalan Miklós harminczadosnak és Wal Simon 

bártfai esküdtnek a város közönsége nevében előadott kérel
mére, átírja I. Lajos királynak 1362. október 31-én kelt átiratá
ban I. Károly királynak 1320. november 28-án kelt oklevelét.

(Ld. az 1362. október 31-én kelt oklevelet.)
Hártyán, függő pecséttel.

103. 1422. május 5. Pozsony.
Zsigmond királv Berzeviczi Péter tárnokmesternek és 

György szepesi prépostnak meghagyja, hogy Bártfa városa és 
Önodi Czudar Benedek és Jakab birtokai közti határokat jár
ják meg.

Papiroson, alul töredékes rányomott pecséttel.

104. 1422. junius 11. Debreczen.
Zsigmond király Berzeviczi Péter tárnokmesternek, Perényi 

Péter országbírónak és társaiknak meghagyja, hogy Bártfa 
város és Önodi Czudar Benedek és Jakab birtokai közt elren
delt határjárást, vonakodás nélkül hajtsák végre.

Csonka papiroson, töredékes pecséttel.
2*
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10). 1422. szeptember 3.
A szepesi káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy midőn 

a bártfaiak és Czudar Benedek közt Újfalu és Hosszumező 
birtokok határai miatt folyó ügyben a határokat meg akarta 
állapítani, Czudar Benedek is, meg a bártfaiak is okleveleket 
mutattak fel, melyek szerint a király mindkét félnek oda
adományozta Újfalu, Hosszumező, Sárpatak és Aranypatak 
birtok felét, mire a határjárást abbahagyta és az ügyet döntés 
végett a király elé terjeszti.

Papiroson, kívül töredékes zárópecséttel.

106. 1422. október 29. Pozsony.
Zsigmond király a Bártfa város közönsége és Czudar Bene

dek közt bizonyos határigazítás miatt folyó port elhalasztja.
Papiroson, rányomott pecséttel.
107. 1422. deczember 26.
Ónodi Katalin, Ónodi Czudar Jakab özvegye, Simon és 

Jakab fiaival együtt, Ozbrei Simonnak adja Hosszumező bir
tok bírói tisztét.

Déli hártyán, alul Czudar Jakabnak selymen függő pecsétjével.

108. 1423. május 9.
Zsigmond király Perényi Istvánfia Jánosfia Dániel és ennek 

fiai János és Miklós kérelmére ünnepélyes formában átírja I. 
Lajos királynak ünnepélyes alakban 1364. október 5-én már 
egyszer átírt, 1352. február 28-án Budán kelt és Kabalafölde 
birtokról szóló adománylevelét.

(Ld. az 1352. február 28-án kelt oklevelet.)
Hártyán, selymen függő szép kettős pecséttel.

109. 1423. augusztus 1. körül. (Buda?)
Garai Miklós nádor ítéletlevele a Bártfa város közönsége 

és Ónodi Czudar Benedek közt a határok megállapítása miatt 
folyó pörben.

Csonka papiroson, kívül rányomott töredékes pecséttel.

110. 1423. augusztus 8. Visegrád.
Zsigmond király a Bártfa város közönsége és Ónodi Czudar 

Benedekfia János közti peres ügy tárgyalását a legközelebbi 
szent Jakab oktávájára halasztja.

Papiroson, pecséttel.

111. 1424. február 11.
Bártfa városának gyolcsjegyzéke. C>Registrum sindonum«.)
Hártyába kötött hosszúkás könyv.
Kiadta : Fejérpataky : Magyarországi városok régi számadás 

könyvei, 194. old. s kk.
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112. 1424. április 11. Eger.
Miklós egri vicarius, héthársi Menczlin neje Gertrud és 

hét dobai ember közt folyó ügyben, Gertrudot a kitűzött határ
időre való meg nem jelenés miatt megbírságolja.

Papiroson, kívül rongált rányomott pecséttel.

113. 1424. április 17. Dobó.
Péter dobai és Mihály roskovánvi plébánosok jelentése 

Miklós egri vicariushoz, hogy héthársi Menczel nejét Gertrudot 
a dobaiak ellen megidézték.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

114. 1424. május 8.
Miklós egri vicarius a dobaiak és héthársi Menczlin neje 

Gertrud közt folyó per tárgyalását elhalasztja.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

115. 1424. julius 5.
Zsigmond király átírja I. Lajos királynak 1376. márczius 

7-én Budán kelt és ugyancsak Zsigmond királynak 1392. már
czius 10-én kelt átiratban kiadott oklevelét, melyben Bártfa 
városát Buda és Kassa városok rangjára emeli és kiváltságok
kal ruházza föl.

Hártyán, alul selymen függő szép kettős pecséttel.

ina. 1424. julius 7. Buda.
Zsigmond király Bártfa város tanácsához : »Dicunt nobis 

fideles nostri Stephanus Keycher et Nicolaus Awor dicti 
magistri textorum, in eorum et aliorum magistrorum textorum 
concivium eiusdem civitatis personis gravi cum querela, quod 
quamquam alias inter ipsos ex una, necnon quosdam alios dicte 
civitatis concives ex alia partibus, super preparatione et textum 
tele wlgo kittel alias cvilich appellatis, quam quidem telam 
prefati concives contra voluntatem dictorum magistrorum 
textorum preparare et texere volebant et nitebantur, non 
modica discordia et controversia exorta extitisset« és daczára 
a tanács ezen tárgyban te tt rendelkezésének, ezen polgárok 
a takácsokat különböző sértő szavakkal és életveszélyes fenye
getésekkel illették. Szerezzen tehát a tanács rendelkezéseinek 
érvényt.

Papiroson, kívül rányomott pecsétje elveszett.

117. 1424. julius 13. Buda.
Zsigmond király Baliczky András özvegyének meghagyja, 

hogy a bártfaiaktól évi 1000 frt új pénznél többet szedni ne 
merjen, hanem elégedjen meg ezzel az összeggel.

Papiroson, kívül nagy rányomott pecsét helyével.
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118. 1424. Julius 29.
Leírása Wasner Mihály esetének, ki gyolcslopás miatt 

Bártfán elfogatott és törvény elé állíttatott.
Rongált papiroson.
119. 1424. augusztus 1. Eger.
Miklós egri vicarius meghagyja a berzeviczi alesperes- 

nek, továbbá a hamburgi és szalóki plébánosoknak, hogy hét- 
hársi Menczel nejét Getrudot intsék meg, hogy a dobaiakkal 
való pörben rárótt bírságpénzt a kitűzött időre fizesse meg, 
mert máskép a bírság a kétszeresre fog emelkedni.

Papiroson, alul papirosba nyomott pecséttel.
120. 1424. szeptember 6.
A szepesi káptalan elett Péter dobai plébános ügyvédeket

vall.
Vízfoltos papiroson, kívül töredékes pecséttel.
121. 1424. szeptember 29. és október 13. közt. Eger.
Miklós egri vicarius héthársi Menczlin neje Gertrud és a

dobaiak közt folyó ügyben, ez utóbbiakat kezességi biztosíték 
(»cautio fidejussoria«) letételére ítéli.

Papiroson, töredékes pecséttel.
122. 1424. szeptember 30. Eger.
Miklós egri vicarius levele a kurimai plébánoshoz, mely

ben kéri, hogy jól kitanított sólymát akár pénzért, akár más
kép, adja neki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
123. 1424. október 1. Eger.
Miklós egri vicarius levele a kapronczai, kucsini és grabói 

plébánosokhoz, melyben meghagyja, hogy Balázs kurimai al- 
esperest László tárczafői esperes és egri kanonok ellen idézzék 
meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
124. 1424. október 12. Eger.
Miklós egri vicarius, Péter berzeviczi, Jakab bártfai és 

Balázs kurimai plébánosokat meginti, hogy Dobai Dávid 
kezéhez a tárczafői esperesnek járó katedra tik umot fizessék le.

Vízfoltos papiroson, alul papirosba nyomott pecséttel.
125. 1424. november 2. Eger.
Miklós egri vicarius a berzeviczi alesperesnek, továbbá a 

héthársi és kisszebeni plébánosoknak meghagyja,- hogy a 
héthársi Menczlin neje Gertrud és a dobaiak közt folyó pörben 
ez utóbbiakat a biztosíték letételére vagyonelkobzás terhe 
alatt szorítsák.

Papiroson, alul rányomott pecséttel.
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126. 1424. november 3. Eger.
Miklós egri vicarius a dobai és szócsi (de Zeus) plébánosok

nak meghagyja, hogy János >>scolasticus«-t idézzék meg.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
127. 1424. november 4. Eger.
Miklós egri vicarius a dobai és kurimai plébánosoknak meg

fagyj9'» fogy Lőrincz héthársi mészárost idézzék meg.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
128. 1424. november 5. Eger.
Miklós egri vicarius a tárczai és olsaviczai plébánosoknak 

meghagyja, hogy a roskoványi, pétérmezeí plébánosokat és 
másokat, a kik a katedraticumot meg nem fizették, idézzék meg.

Papiroson, kívül két töredékes zárópecséttel.
129. 1424. november 23. Berzevicze.
Péter berzeviczi plébános és alesperes, János héthársi és 

Kálmán kisszebeni plébánosok levele Miklós egri vicariushoz, 
melyben jelentik, hogy bizonyos szentszéki perben a dobai 
vendégek előttük kezeseket, illetve ügyvédeket vallottak.

Papiroson, két zárópecsétje elveszett.
130. 1424. november 23. Schidlow.
Ulászló lengyel király meghagyja az ószendeczi apáczák 

nak, hogy a bártfaiaktól, az előbbi királyok által adott kivált, 
ságok ellenére, midőn Grebowon át Czchowba mennek, vagy 
viszont onnan jönnek, vámot szedni ne merjenek.

Hártyán, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
Kiadta : Janota : Bardyjow. 155. 1.

131. 1425. február 24.
Zsigmond király Grlauchner Miklós bártfai bíró és Künsten i 

Clos (Miklós) esküdt kérelmére ünnepélyes formában átírja 
Erzsébet királyné 1351. május 19-én, a szepesi káptalannak 
1351. junius 21-én és T. T^ajos királynak 1351. október 21-én 
kelt okleveleit.

(Ld. az 1351. október 21-én kelt oklevelet.)
Hártyán, selymen függő szép kettős pecséttel.
132. 1425. márczius 2. Eger.
Miklós egri vicarius az ujfalusi és veresalmai plébánosok

nak meghagyja, hogy a tarkői, lucskai, szécsi és krivai plébáno
sokat idézzék meg.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
133. 1425. márczius 18. Tata.
Zsigmond király Önodi Czudar János királyi apródnak 

(»aule nostre iuveni«) meghagyja, hogy mivel a bártfaiaknak a 
városuk megerősítéséhez szükséges falak építésére, tóvá) a
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mészégetéshez fára van szükségük, adjon nekik a köztük vita 
tárgyát képező erdőből fát és követ.

Hártyán, töredékes pecséttel.
Kiadta : Janota : Bardyjow. 210. 1.

134. 1425. márczius 28.
A szepesi káptalan Miklós harminczados és Pál ügyvéd 

bártfai polgárok kérelmére átírja Zsigmond királynak 1419. 
augusztus 21-én Budán kelt és Bártfa város lakóinak félhar- 
minczad-mentességet adományozó oklevelét.

Hártyán, függő pecséttel.

135. 1425. márczius 30. Tata.
Zsigmond király Berzeviczi Henrikfia Péter tárnok- 

mesternek, továbbá Sárosmegve tisztikarának meghagyj a,, 
hogy miután csak Kassa és Bártfa városok lakóinak szabad 
vásznat fehéríteni »in locis debitis et opportunis publica procla- 
matione« tudassák, hogy másoknak büntetés terhe alatt tilos 
vásznat fehéríteni.

Hártyán, kívül nagy rányomott pecsét helye.

136. 1425. ápril 16. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró Geczei 

Sebestyént a Dobai Miklós apát ellen folyó perben az idézésre 
való meg nem jelenés miatt megbírságolják.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

{ * » • 1425. május 14. Sáros.
Sigray Poczfia Péteríia Mihály sárosi alispán és a négy 

szolgabíró, Miklós pannonhalmi apát és Dobai Vinczlófia Péter 
kérelmére vizsgálatot tartanak azon ügyben, hogy »in quadra
gesima proxime preterita, quidam jobagio eorundem Johannes 
Tóth nomine, causa hospitalitatis versus villam Fintha venisset 
et domum suam iterando in libera via Emericus de Hankacz 
tributarius de Telczecz ex voluntate et commissione Johannis 
filii Andree literati de Capy domini sui omnibus bonis et cebus 
erga ipsum habitis, videlicet pallio, gladio, biccello et ducentis 
denariis privasset et spoliasset potencia mediate«.

Papiroson, kívül négy rányomott pecsét helye.

138. 1425. junius 4. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró Miklós 

pannonhalmi apát és társai kérelmére vizsgálatot tartanak 
azon ügyben, melyet Tótselymesi Apród Balázsfia Miklós 
követett el akkor, midőn a panaszosoknak bodonlakai erdejét 
az ő orkutai jobbágyaival kivágatta.

Vízfoltos papiroson, pecsétéi elvesztek.
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139. 1425. junius 18. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 

Miklós pannonhalmi apat neveben ügyvédje Roskoványi Dávid- 
fia Dávid, továbbá Dobai Vmczlófia Péterfia János és társaik 
tiltakoznak az ellen, hogy az ő bodonlaki erdejükből Tótselmesi 
Balázsfia Miklós jobbágyai fát vágjanak.

Papiroson, kívül öt rányomott pecsét helye.

140. 1425. junius 18. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsa előtt Bártfa város tanácsa tilta

kozik azon hatalmaskodás ellen, melyet ellenük Kapy János 
emberei a töltszéki vámon elkövettek.

Papiroson, pecsétje elveszett.

141. 1425. junius 21. Buda.
Zsigmond király az ország összes közigazgatási hatóságai

nak meghagyja, hogy a bártfaiakat megállítani és feltartóz
tatni, felettük ítélkezni ne merjenek, hanem, ha valakinek 
ellenük valami panasza van, a város tanácsa előtt keresse igazát.

Vízfoltos hártyán, alul töredékes függő kettős pecséttel.

142. 1425. junius 30.
A szepesi káptalan Zsigmond királynak 1425. junius 11-én 

Budán kelt nyomozó parancsára jelenti, hogy Kapy Andrásfia 
János emberei által Hersperg Miklós bártfai polgár ellen elkö
vetett hatalmaskodás ügyében vizsgálatot tartván, kitűnt, hogy 
Kapy János emberei uruk beleegyezésével és annak parancsára 
követték el a hatalmaskodást.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

143. 1425. julius 30. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró Dobai 

Dávidfia Dávid »in personis honorabilis viri Nicolai prepositi 
Sacri Montis Ponnonie« és más dobaiak nevében tiltakozik az 
ellen a birtokfoglalás ellen, a melyet Komlósi Janos es mások 
követtek el.

Papiroson, kívül négy rányomott pecsét közül három elveszett.

144. 1425. augusztus 6.
Bártfa város adólajstroma.
Valamely egyházi könyv hártyalapjába kötött hosszúkás könyv.

145. 1425. augusztus 7. Buda.
Rozgonyi Péter egri püspök az egyházi tizedet Bártfa 

város közönségének 200 írtért bérbe adja, mely összegből a 
bártfaiak 50 irtot lefizetnek.

Vízfoltos papiroson, pecséttel.



2 6 DR. 1VÁNYI BÉLA.

L u e .  1425. október 14. Mór.
Rozgonyi István győri, fej érvári és bakonyi ispánnak és a 

veszprémi püspökség kormányzójának levele Miklós pannon
halmi apáthoz, melyben különböző híreket és újdonságokat ír.

Venerabilis ac religiose vir, frater noster carissime. Rece
pimus 1 iteras e. v. f. per familiarem vestrum Casparem nomine 
nobis delatas recepisse, quarum contenta clarius intelleximus 
et responsum ad easdem in literis fratris nostri domini Petri 
episcopi Agriensis intuendo videre poteritis etc. Preterea tamen 
e. v. f. audimus pariter constitui in Symigio in medio bonorum 
vinorum, ubi per vos serenissimo domino nostro regi vina 
eligere velitis et intercetera nos de eisdem participem faciatis 
et quecunque nobis dare volueritis, vellemus ea per vos in 
via plana deduci facere ad Gerenczer. Ceterum percepimus, 
quomodo inclitus Dan wayvoda, Tureorum multitudinem 
percusisset, sed veraciter v. f. ea intimare non possumus, cum 
per certas literas aliquorum de hoc avisati non existamus. Audi
vimus etiam, quod domina nostra regina de Samaria gressos 
suos versus Tata arriperet, sed dum et quando hoc fiet, ignora
mus. Datum in Mwr, die dominico proximo ante festum beati 
Galli confessoris, anno etc. XXVo etc.

Stephanas de Rozgon, Jauriensis
Albensis et Bakoniensis etc. comes
necnon gubernator episcopatus Ves- 

primiensis.
K ívü l: Venerabili ac religioso viro domino Nicolao, dei gratia 

abbati monasterii sancti Martini Sacri Montis Pannonie, fratri nostro 
carissimo.

Eredetije vízfoltos papiroson, kívül letöredezett pecsét helye.
147. 1425. november 20.
A pannonhalmi convent előtt Dobai Egyedfiai Mátyás 

és Miklós ügyvédeket vallanak.
Papiroson, kívül rányomott pecsét helyével.
148. 1425. deczember 12.
A pannonhalmi convent előtt Dobai Venczel fia Miklós 

ügyvédeket vall.
Víztől rongált papiroson, kívül rányomott pecsétnek némi töredéke.
149. 1425. deczember 19.
A szepesi káptalan Zsigmond királynak 1425. deczember 

1-én Budán kelt idéző parancsára jelenti, hogy azon hatalmas- 
kodási ügyben, melyet Kapy András özvegyének és fiának 
Kapy Jánosnak emberei Dávid szűcs és Kisrperk Miklós bártfai 
polgárok ellen elkövettek, a feleket megidézte.

Két példányban papiroson, egy vízfoltos példány, melynek záró
pecsétje elveszett és egy víztől erősen rongált példány.
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U 5 0 . 1425. deczember 19. Eger.
Miklós egri kanonok, Rozgonyi Péter püspöki vicariusa 

közzéteszi a papszentelés idejét és helyét.
Nicolaus, decretorum doctor, canonicus ecclesie Agriensis, 

reverendique in Christo patris et domini domini Petri de Roz- 
gon, Dei et apostolice sedis gratia eiusdem ecclesie episcopi 
vicarius in spiritualibus generalis, notificat omnibus quos 
infrascriptum tangit negotium, quomodo sabbato proxime 
affuturo in hac alma ecclesia per reverendum patrem dominum 
Nicolaum episcopum Dyonisiensem predicti domini nostri 
episcopi suffraganeum. sacri clericorum ordines celebrabuntur. 
Volentes igitur promovere ad eosdem conveniant hodie post 
pulsum magne campane ad capellam sancti Michaelis archangeli 
et ibidem examinabuntur, prout dictant sanctorum patrum 
instituta. Datum Agrie predicta, decimonono die mensis decem
bris, anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo 
quinto.

(L. S.)
Examinatores :

dominus Nicolaus decretorum doctor 
dominus lector
magister Andreas de Waradino 
magister Andreas de Erdewthelek 

sublector 
succentor

Eredetije papiroson, viaszpecséttel.
151. 1426. január 6.
Bártfa városának a kiadásokról szóló számadáskönyve.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
Kiadta : Fejérpataky : Magyarországi városok régi számadás

könyvei. .207. old.
152. 1426. január 13. Eger.
Miklós egri vicarius Gergellakai Sandrinfia Miklósnak a 

Dobaiak elleni perének tárgyalását elhalasztja.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
153. 1426. január 17. Trencsén.
Zsigmond király Grlauchner Miklós bartfai bíró, Maternus 

jegyző és László polgárnak Bártfa város közönségé nevében 
előadott panaszára meghagyja Ónodi Czudar Jánosnak és 
Czudar Jakab özvegyének, hogy ama királyi parancsot, mely 
elrendeli, hogy a Bártfa és Makovicza közti vitás hegyről és 
erdőből a bártfaiaknak a mészégetéshez és építéshez szüksé
ges fát és követ adjanak, — vegyék figyelembe és a nevezet
teket ezen fa és kő használatában gátolni ne merjék.

Papiroson, papirossal fedett pecséttel.



28 DR. IVÁNYI BÉLA.

154. 1426. január 23. Eger.
Miklós egri vicarius előtt Trocsáni Gergely ügyvédeket vall.
Papiroson, pecsétje elveszett.
155. 1426. február 1. Eger.
Miklós kanonok, Rozgonyi Péter egri püspök vicariusa előtt, 

Miklós bél-(háromkút)-i apát megjelenvén, Wenczel ugyan- 
ottani cistercita szerzetest és Gál nevű szolgálattevőjét (fami
liaris) ügyvédeinek vallotta.

Papiroson, alul töredezett pecséttel.
156. 1426. február 11. Pozsony,
Zsigmond király Glauchner Miklós bártfai bíró és Maternus 

ugyanottani jegyzőnek a város közönsége nevében előadott 
kérelmére Baliczky András özvegyének meghagyja, hogy a 
bártfaiaktól a szokásos évi 500 frtnyi adón kívül újévi aján
dék vagy más czímen semmiféle pénzt szedni ne merjen.

Hártyán, pecséttel.
157. 1426. márczius 10. Eger.
Miklós egri vicarius, a Menczlin neje és a dobaiak közt 

folyó pörben a dobaiakra rótt bírságot a pannonhalmi apát 
kérelmére elengedi.

Papiroson, töredékes pecséttel.
158. 1426. ápril 5.
Proecz Miklós, Rozgonyi Péter egri püspök tizedszedője 

Bártfa városát 12 írtról, melyet a maga és Lauka falu tizedje 
fejében lefizetett, nyugtatja.

Papiroson, pecséttel.
159. 1426. ápril 7.
A szepesi káptalan előtt Dobai Lórándfia János, továbbá 

Bertalan fiai László és Péter ügyvédeket vallanak.
Papiroson, kívül rányomott pecsétje letöredezett.
160. 1426. ápril 8.
A szepesi káptalan Zsigmond királynak 1426. márczius 

8-án Budán kelt nyomozó parancsára jelenti, hogy Jonhus 
(»Jonhws«) András, Hedri Miklós és Ráskai Vid János mako- 
viczai várnagyok Kis Pál, Nagy Pál és Nagy Antal bártfai 
polgárokat Leng}relország felé menet a nyilt úton megállí
tották és tőlük egy hordó bort és 32 irtot elvettek

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
161. 1426. ápril 18. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró Zsigmond 

királynak 1426. márczius 8-án Budán kelt nyomozó parancsára 
ugyanazt jelentik, mint a szepesi káptalan.

(Ld. : az előző oklevelet.)
Vízfoltos papiroson, pecsétéi elveszetk.
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162. 1426. május 23. Tata.
Zsigmond király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy az 1200 forintos adóból, melyet Újvár visszaszerzésére 
vetett ki és a melyből (Berzeviczi) Henrikfia Péter tárnok- 
mester az ő tudtán kívül már 200 irtot úgyis elengedett, a 
hátralékos 1000 frtot vonakodás nélkül fizessék le.

Vízfoltos papiroson, pecsétje elveszett.
163. 1426. junius 10. Sáros.
Sigrav Mihály sárosi alispán és a négy szolgabiró bizo

nyítja, hogy Roskoványi Egyed dobai földjét Miklós pannon
halmi apát két jobbágyának évi 8 írtért bérbe adta.

Vízfoltos papiroson, kívül öt rányomott pecsét helye.
164. 1426. julius 1.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
165. 1426. julius 29.
Bártfa város tizedlaj stroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
166. 1426. deczember 28.
A szepesi káptalan Péter bártfai bíró és Czauzer János 

ugyanottani esküdt kérelmére átírja I. Lajos királynak 1376. 
márczius 7-én Budán kelt és Zsigmond királynak 1392. márczius 
10-én, továbbá 1425. julius 5-én kelt átiratában kiadott okleve
lét (ld : az 1392. márczius 10-én kelt oklevelet) és Zsigmond 
királynak 1426. február 11-én Pozsonyban kelt oklevelét, mely
ben Baliczky András özvegyének meghagyja, hogy a bánfaiak
tól 500 frtnyi adón kívül semmi mást ne szedjen.

(Ld : az 1426. február 11-én kelt oklevelet.)
Hártyán, függő pecséttel.
167; 1426.
Adólajstrom töredéke.
Papiroson.
168. 1427. január 3.
Bártfa városának a kiadásokról szóló számadáskönyve.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
Kiadta : Fejérpataky : Magyarországi városok régi számadás- 

könyvei. 233. old.

169. 1427. január 22. Kassa.
Dobai Lórándfia János deák, Berzeviczi Péter tárnok- 

mester helyettese előtt Richnói Dániel es Bártfa város tanácsa 
tollba mondják azon egyezséget, melyet Dániel richwaldi 
jobbágya miatt folyó ügyben, választott bíróság előtt kötöttek.

Papiroson, alul töredezett pecséttel.
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170. 1427. j anuár 28. Bartosfalva.
Richnói Dániel mester Bártfa város tanácsát 200. írtnak 

Wasener Mihály richwaldi jobbágy részére történt lefizetésé
ről nyugtatja.

Papiroson, pecsétje elveszett.
171. 1427. február 5. Szepesvára.
A szepesi káptalan Zsigmond királynak 1426. február 

11-én Pozsonyban kelt azon oklevelére, melyben Baliczky 
András özvegyének meghagyja, hogy a bártfaiaktól újévi 
ajándék czímén semmit szedni ne merjen, — jelenti, hogy az 
özvegy előtt Szklabina várában megjelenvén, midőn Bártfa 
városának ezen tárgyra vonatkozó kiváltságlevelét fel akar
ták olvasni, az özvegy azt felelte, hogy e tárgyban (1427.) 
január 17-én fog felvilágosítást adni, ezen Ígéretnek azonban 
nem tett eleget.

Hártyán, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
172. 1427. márczius 8. Brassó.
Zsigmond király Bártfa város közönségének kérelmére az 

ország minden rendű és rangú emberének és hatóságának meg
hagyja, hogy azokat a jobbágyokat, a kiknek költözködési 
engedélyük van és Bártfán akarnak letelepedni, ha a földbért 
lefizették, őket az átköltözésben az ország törvényei ellenére 
akadályozni ne merjék.

Hártyán, alul papirossal fedett pecséttel.
173. 1427. márczius 13. Brassó.
Zsigmond király Kiss Henrik bártfai esküdt kérelmére 

átírja I. Lajos királynak 1365. julius 16-án Visegrádon kelt 
oklevelét, melyben Lajos király az ország határán fekvő 
Bártfa városának, mivel lakói a mindenféle gonosztevőktől 
sokat szenvednek, a pallosjog (vérhatalom) kiváltságát ado
mányozza.

Hártyán, alul selymen függő kettős pecséttel.
Kiadták : Fejér : Cod. Dipl. IX/3. 508. ; Rhódy : Érdekes okm. 6. ; 

Janota : Bardyjow. 143. 1.
174. 1427. junius 16. Brassó.
Zsigmond király Kis Henrik és Jánosfia Pál bártfai pol

gárok által Bártfa város közönsége nevében előadott kérelemre 
Kassa város közönségének meghagyja, hogy a bártfaiakat 
»per .. . viam penes dictum iluvium Tapol quocunque pergentes 
et dehinc revertentes usque nostre maiestatis vel magistri 
tavarnicorum nostrorum illae videlicet ad Cassoviam vel 
Bartfa civitates nostras predictas Deo duce adventum« a mikor 
az ügy ítéletileg eldöntetik, a bártfaiakat a mondott út haszná
latában semmiféleképen ne gátolják.

Papiroson, kívül rányomott pecsét helyével.
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175. 1427. junius 19.
Zsigmond király Kis Henrik bártfai polgár kérelmére 

ünnepélyes formában átírja I. Lajos királynak István szepesi 
és sárosi herczeg által 1352. május 17-én átírt és 1352. márczius 
7-én Bártfán kelt oklevelét, melyben Bártfa városának Szt.

napjan (szeptember 1.) tartandó országos vásárjogot 
adományoz.

Hártyán, alul selymen függő ép kettős pecséttel.
Kiadta Nagy Lajos király oklevelét, Janota : Bardyjow. 147 1.

176. 1427. junius 29. Brassó.
Zsigmond király szklabonyai Baliczky András özvegyé

nek meghagyja, hogy miután Kis Henrik bártfai bíró és a 
tanács kérelmére a bártfaiaknak az újévi ajándékot — melyet 
nem is tartoznak fizetni — elengedte, azt tőlük szedni ne 
merje.

Hártyán, kívül nagy rányomott pecséttel.

177. 1427. junius 29. Brassó.
Zsigmond király Kis Henrik bártfai esküdtnek Bártfa 

város közönsége nevében előadott kérelmére meghagyja Ónodi 
Czudar Benedekfia Jánosnak és Jakab fia Jakabnak, hogy a 
bártfaiakat az erdők, hegyek és havasok használatában ne 
gátolják.

Papiroson, kívül rányomott pecsét helye.

178. 1427. június 30. Brassó.
Zsigmond király Bártfa város közönségének kérelmére 

meghagyja az ország összes közigazgatási hatóságainak, hogy 
a bártfaiakat letartóztatni és felettük ítélkezni ne merjenek, 
hanem, a kinek panasza van ellenük, keresse a városi tanács 
előtt igazát és ha a tanács döntésével nincs megelégedve, 
akkor az ország valamely rendes bírája elé viheti ügyét.

Hártyán, kívül rányomott töredékes pecséttel.

179. 1427. julius 13.
A pannonhalmi convent előtt Fricsi Istvánfia János ügy

védeket vall.
Papiroson, kívül rányomott pecsét helye.
180. 1427. augusztus 2.
Grlauchner Miklós bártfai bíró és az esküdtek (nevszerint 

felsorolva) Czausz János polgártársukat, a ki több Ízben meg
sértette a város törvényeit és szabályait (leges et statuta) 
így pl. : Kassán a tárnoki szék előtt ugyanazon ügyben három 
ízben háromféleképen vallott, sértegette a város bíráját stb. 
halálra ítélik, de a város lelkészének kérelmére négy kezes 
állítása mellett mégis megkegyelmeznek neki, ha azonban
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ezen hibák valamelyikébe visszaesnék, kihallgatás nélkül fej - 
vesztéssel bűnhődjék.

Papiroson, letöredezett pecséttel.
181. 1427. augusztus 27.
A szepesi káptalan Bártfa város közönségének kérelmére 

átírja Zsigmond királynak 1427. junius 19-én kelt ünnepélyes 
átiratával megerősített és 1402. márczius 1-én Prágában kelt 
oklevelét.

(Ld : az 1402. márcz. 1-én kelt oklevelet.)
Két példányban, hártyán, függő pecséttel.
182. 1427. deczember 16.
A szepesi káptalan Zsigmond királynak 1427. november 6-án 

Budán kelt nyomozó parancsára jelenti, hogy a bártfaiak 136 
marhájának elhajtása, egyik fürdősnek az erdőben való kifosz
tása és egyéb hatalmaskodások, melyeket az ónodi Ozudarok 
makoviczai várnagyai a bártfaiak ellen elkövettek, uraik 
tudtával és beleegyezésével történtek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
183. 1427. deczember 18.
A szepesi káptalan Glauchner Miklós bártfai bíró és Lang 

Miklós ugyanottani esküdt kérelmére átírja Zsigmond király
nak 1426. január 17-én Trencsénben kelt oklevelét, melyben 
Glauchner Miklós bártfai bíró, Maternus jegyző és László polgár 
panaszára meghagyja Ónodi Czudar Jánosnak és Jakab özve
gyének, hogy a bártfaiakat az erődítésekhez és mészégetés- 
hez szükséges fának és mésznek bizonyos peres erdőkből és 
hegyekből való beszerzésében akadályozni ne merjék.

Hártyán, alul függő pecséttel.
184. 1427. deczember 22.
A szepesi káptalan Bártfa városa közönségének kérelmére 

átírja Zsigmond királynak 1427. junius 29-én Brassóban kelt 
és Baliczky András özvegyéhez intézett okleveleiét.

L d : a 176. számú regesztát.
Hártyán, alul függő pecséttel.
185. 1427. deczember 22.
A szepesi káptalan Pálnak, a bártfaiak ügyvédjének kérel

mére átírja I. Lajosnak 1352. márczius 7-én Bártfán kelt 
oklevelét, melyet István herczeg 1352. május 17-én, Zsigmond 
király pedig 1427. junius 19-én írt át.

(Ld : az 1427. junius 19-én kelt oklevelet.)
Hártyán, alul függő pecséttel.
186. 1427.
Bártfa város vászonjegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
K ia d ta  : F  e jé r p a ta k y : Magyarországi városok régi számadás- 

könyvei. 254. 1.
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187. 1428. január 11.
Bártfa város vászonjegyzéke.
Papiroson, könyvalakban, melynek 

betűkkel vannak jelölve.
K ia d ta  : F e jé r p a ta k y  : Magyarországi 

könyvei. 280. old.

tételei a—v-ig terjedőleg 

városok régi számadás-

188. 1428. január 1.
Bártfa város számadáskönyve.
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.
K ia d ta  . F e jé r  p a t a k y : Magyarországi városok régi számadás- 

könyvei. 263. 1.
18í>. 1428. január 28.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
190. 1428. február 10.
A szepesi káptalan előtt Pohárnok István néhai Berzeviczi 

Tamás fia és anyja Erzsébet, ügyvédeket vallanak.
Papiroson, kívül rányomott pecsétje letöredezett.
191. 1428.1) február 14. Sztropkó.
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy uruk Way János fej- és jószágvesztés 
terhe alatt meghagyta, hogy a jövő vasárnap Homonnán 
1000 frtot fizessenek le.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
192. 1428. márczius 8.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró Gecsei 

Sebestyént a Miklós pannonhalmi apáttal fotyó perben az idé
zésre való meg nem jelenés miatt megbírságolják.

Papiroson, kívül négy rányomott töredékes pecséttel.
193. 1428. május 7. Bártfa.
Rachna, Baliczky András özvegye, jegyzőjét Miklós- 

Ulásziót és másokat, a bártfaiaktól járó adó beszedésére küld ki.
Papiroson, alul Ulászló jegyzőnek fekete viaszba nyomott pecsét

jével.
194. 1428. május 29. Buda.
Zsigmond király a szepesi káptalannak meghagyja, hogy 

Dobai Bertalanfiát Lászlót és Pétert intse meg, hogy Dobai 
János deák özvegyének Orsolyának a Dobó, Petermező és 
Budalaka bitrokokból járó hitbért adják ki.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
195. 1428. május 30.
Bártfa város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

9 Alighanem tollliiba lesz 1528. helyett, mert az írás a XVI. század 
elejére vall, továbbá Vayak a XV. század elején itt nem szerepelnek;3

Iványi: Bártfa város levéltára.
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196. 1428. augusztus 6.
A szepesi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy 

Perényi, máskép Richnói Jánosfia Dániel a bártfaiak földjé
ből egyrészt elfoglalt, a mi ellen a bártfaiak tiltakoztak.

Papiroson, pecsétje elveszett.
197. 1428. október 1.
A szepesi káptalan Zsigmond királynak 1428. ápril 24-én 

Kévén kelt parancsára — melyben Ónodi Czudar Jánosnak 
meghagyja, hogy a bártfaiakat fosztogatni és károsítani ne 
merje, az elkövetett károkat pedig térítse meg — jelenti, hogy 
midőn Ónodi Czudar Jánost az általa okozott kár megtérí
tésére felszólította, ez a halak elvételén kívül minden más kár
tételt tagadott.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
198. 1428.
Bártfa városának adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
199. 1429. január 1. Buda.
Zsigmond király Sáros vármegye tisztikarának meg

hagyja, hogy Miklós pannonhalmi apát, továbbá a Rosko- 
ványiak és Dobaiak panaszára tartson vizsgálatot a Dobó 
birtokon elkövetett hatalmaskodások tárgyában.

Papiroson, zárópecsétje letört,
200. 1429. január 1.
Bártfa városának a kiadásokról szóló számadáskönyve.
Víztől rongált papiroson, hosszúkás könyvalakban.
Kiadta : Fejérpatalcy : Magyarországi városok régi számadás

könyvei. 287. old.
201. 1429. január 1.
»Registrum arestationum.«
(Hátlapján : »Judicium bannitum maius, sessum per 

iudicem Georgium Stanislaidis, feria sexta post sancti Georgii, 
anno Domini Mo CCOCo XLVIIo.«)

Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

202. 1429. január 10. Bártfa.
Zsigmond király Péter egri püspököt kéri, hogy a Mihály 

bártfai plébános és Bártfa város közönsége közt a tized miatt 
folyó ügynek tárgyalását halaszsza el.

Papiroson, újabbkori egyszerű másolatban.

203. 1429. január 10. Bártfa.
Zsigmond király meghagyja Péter egri püspöknek, hogy a 

Mihály bártfai plébános és Bártfa város tanácsa közt a tized- 
szedés miatt folyó per tárgyalásának — »in nostro reditu a sere
nissimo et illustrissimo principibus dominis rege Polonie et



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319----1526. 35

\  ítoldo magno duce Lithwame, ad quos nunc peregimus« _
elhalasztását kéri »usque ipsum nostrum felicem reditum«.

Papiroson, alul töredezett pecséttel.

204. 1429. február 20. Kassa.
Zsigmond király az ország összes közigazgatási hatóságainak 

meghagyja, hogy Cloz fiai Györgyöt és Ágostont, bártfai pol
gárokat, feltartóztatni ne merjék és felettük ne ítélkezzenek, ha
nem a kinek panasza van ellenük, forduljon a város tanácsához.

Hártyán, alul töredékes rányomott pecséttel.

205. 1429. május 5. Pozsony.
Zsigmond király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

felszólítja őket, hogy a magyar és lengyel országnagyoknak, a 
lenoyelek által Magyarországon okozott károk ügyében tar
tandó ófalvi (Szepes m.) gyűlésén, az ő területükön esett károk 
jegyzékét nyújtsák be.

commissio propria domini regis
Sigismundus Dei gratia Romanorum rex, semper augustus
ac Hungarie Bohemie Dalmatie Croatice etc. rex.

Fideles grate et sincere dilecti. Quia nos nonnullos ex prelatis 
et baronibus nostris ad octavum diem festi Penthecostes 
proxime affuturi ad opidum Ofalu vocitatum, in terra nostra 
Scepusiensi constitutum, ad prelatos et barones regni Polonie, 
qui similiter eodem die in eodem opido constituentur, pro 
quorundam factorum et negotiorum dispositione, ac quorun- 
dam dampnorum et iniuriarum per dicti regni Polonie homines, 
nostris regnicolis illatarum reformatione sumus transmissuri. 
Igitur fidelitati vestre regio nostro sub edicto firmiter precipiendo 
mandamus, quatenus omnes et quaslibet iniurias, necnon 
dampna vobis, aut quibuscunque vestris concivibus per prefati 
regni Polonie regnicolas quandocunque, quomodocunque aut 
in quibüscunque factis et negotiis irrogatis discretius registratis, 
registratasque prefatis nostris prelatis et baronibus ad ]ocum 
et terminum predictum, per quosdam vestros concives ad hoc 
aptos et ydoneos, de premissis per vos sufficienter informatos, 
transmittere debeatis. Datum Possonii in festo ascensionis 
Domini nostri Jesu Christi, anno eiusdem millesimo quadrin
gentesimo vicesimo nono. Regnorum nostrorum anno Hun
garie etc. XLIIIo, Romanorum decimonono et Bohemie nono.

Kívül: I ideübus nostris iudici et iuratis civibus civitatis nostra 
Barthfa vocate, sincere dilectis.

Eredetije papiroson, zárópecsétje elveszett. ^
Kiadta :■ de hibákkal : Wagner : Dipl. Sáros 104., Katona : Hist. 

Crit. XII. 526., Janota : Bardyjow. 166. 1.
206. 1429. junius 13. •
Miklós pannonhalmi apát ügyvédeket vall.
Papiroson, kívül töredékes rányomott pecséttel.

3*
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L%07. 1429. junius 24. Pozsony.
Zsigmond király György rácz despotának, ennek tálvai, 

tokaji, boldogkői, regéci és munkácsi várnagyainak, továbbá 
debreczeni, böszörményi és túrái vámszedőinek Jánosfia Pál 
bártfai polgár kérelmére meghagyja, hogy a bártfaiaktól az 
1402. évi vámmentességi kiváltságlevél ellenére, vámot szedni 
ne merjenek.

relatio Johannis Jakch
comitis Siculorum

Sigismundus, Dei gratia Romanorum rex, semper augustus ac 
Hungarie Bohemie Dalmatie Croatie etc. rex. Fidelibus nostris 
illustri Georgio despoto seu duci Rascie, castrorumque suorum 
Talya Tokay Boldokw Regeecz et Mwkach vocatorum castel
lanis, universisque et singulis officialibus et tributariis in eorun
dem castrorum tenutis ac opido Debreczen necnon villis Bezer- 
men et Twra vocatis exigi solitis constitutis, presentium notitiam 
habituris salutem et gratiam. Noveritis, quod fidelis noster 
providus Paulus filius Johannis civis civitatis nostre Barthfa 
vocate, nostre maiestatis veniens in presentiam, in sua uni
versorumque et singulorum civium hospitum incolarum et 
inhabitatorum eiusdem civitatis personis nostre serenitati 
curavit declarare querulose : Quod quamvis nos eosdem cives 
hospites et incolas resque et bona ipsorum quelibet, a qualibet 
solutione tributaria, tam in nostris regalibus, quam aliorum 
quorumcunque tributis solvenda et facienda dudum effica- 
cissimarum literarum nostrarum pro eorum parte confectarum 
vigoribus duxerimus eximendos : Tamen nonnulli forent ex 
vobis scilicet castellanis ac officialibus et tributariis in dictis 
castris ac opidis et villis et predictorum tributorum locis consti
tutis, qui non obstante huiusmodi exemptione nostra, per 
nos ipsis exponentibus in hac parte in anno Domini millesimo 
quadringentesimo secundo, uti hoc ex continentiis certarum 
literarum nostrarum privilegialium per ipsum Paulum coram 
nobis in specie productarum vidimus contineri, facta ab eisdem 
exponentibus rebusque et bonis eorum in tributis ad predicta 
castra opida et possessiones per nostram maiestatem vobis 
scilicet Georgio despoto seu duci nuper data et collatas perti
nentibus recepissent et exegissent recipereque et exigere 
niterentur in futurum in ipsorum preiudicium et dampnum, 
dicteque libertatis ipsorum derogamen nonmodicum. Superquo 
prefatus Paulus suo et aliorum quorum supra nominibus nostre 
suplicavit maiestati, ut ipsos in premissis exemptionibus et 
libertatibus per nostram maiestatem in facto dicte solutionis 
tributarie eis, ut predicitur factis, dignaremur conservare et 
facere conservari. Et quia nos prefatos cives et hospites resque
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et bona eorumdem quelibet ab huiusmodi solutionibus tribu
tariis dudum ante tempus donationis seu collationis castrorum 
ac opidi et possesionum predictarum vobis scilicet Georgio 
despoto seu duci absque preiudicio iuris alieni facte exemisse 
et supportasse dinoscimur, volentes itaque eosdem cives hospites 
et inhabitatores in premissis libertatibus et exemptionibus per 
nostram serenitatem ipsis in facto premisso concessis conservare 
et facere conservari, fidelitati vestre firmissime precipiendo 
mandamus, quatenus agnita presentium notitia amodoque et 
inposterum a prefatis civibus mercatoribus incolis et inhabi
tatoribus prefate civitatis nostre Barthfa mercibusque ac 
rebus et bonis eorum quibuscumque in locis dictorum tributorum 
nullum tributum nullam ve solutionem tributariam recipere 
et exigere recipique et exigi facere presumatis, nec sitis ausi 
modo aliquali, quin ymmo eosdem cives hospites mercatores 
incolas et inhabitatores ipsius civitatis nostre Barthfa simul- 
cum mercibus rebusque et bonis eorum universis de locis 
huiusmodi tributorum absque impedimento et vexatione 
aliquali libere recedere et abire permittatis et permitti facere 
debeatis. E t aliud facere non ausuri in premissis gratie nostre 
sub obtentu, presentes etiam post earum lecturam reddi iubemus 
presentanti. Datum Posoniiin festo nativitatis beati Johannis 
Baptiste, anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo 
nono, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. XL tercio, 
Romanorum decimo nono et Bohemie nono.

Lecta fiat relatio.
A pecsét alatt: Relatio Johannis Jakch comitis Siculorum.
Hártyán, papirossal fedett pecséttel.

208. 1429. augusztus 20. Gerencsér.
Rozgonyi Péter egri püspök a bártfai lelkésznek meg

hagyja^ hogy miután a gabnatizedet Nagy Mihály, Jánosfia 
Lászlónak (»more alias solito pro huiusmodi ad lanceas contu
limus«) engedte át, tehát embereit ennek beszedéseben akadá
lyoztatni ne engedje.

Papiroson.
209. 1429. augusztus 22. Eger.
Káthai Jakab, Rozgonyi Péter egri püspök vicanusa a 

György bártfai polgár özvegye Katalin és Gáspár bártfai 
polgár közt támadt port a világi bíróság elé teszi át.

Papiroson, alul pecséttel.

210. 1429. augusztus 23.
Rozgonyi Gál és Monyorósi Simon, Rozgonyi Péter püspök 

szolgái az egyházi tizedet 500 írtért Bártfa város közönségene T 
eladják.

Papiroson, pecséttel.
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211. 1429. augusztus 26.
Sigray Mihály sárosi alispán és a szolgabirák bizonyítják, 

hogy a roskoványi nemesek szentgyörgyi jobbágyainak közön
sége (»universitas jobagionum possessionis nobilium de Ros- 
kovan in possessione ipsorum Zenthgerg vocata residentium«) 
Pétert, Miklós szentmártoni apát (»Nioolai abbatis de Zenth 
marton«) bodonlakai jobbágyát megverték.

Papiroson, kívül négy rányomott pecsét helye.

212. 1429. november 30. Pozsony.
Zsigmond király Stoyan Jakab bártfai bíró és Pál ugyan- 

ottani polgár kérelmére meghagyja Sáros és Zemplén vármegyék 
közönségének, különösen pedig Perénvi Imre fiainak Jánosnak 
és Istvánnak, ónodi Czudar Jánosnak, a városok és községek 
elöljáróságainak, hogy mivel csak Bártfa és Kassa városok 
lakóinak szabad vásznat fehéríteni, ezt népeiknek tehát semmi 
szin alatt meg ne engedjék.

Hártyán, alul töredékes pecséttel.

213. 1429. A pannonhalmi várban.
A pannonhalmi convent előtt Dobai Bertalanba László 

és Péter, Dobai Györgyfia Balázs és Dobai Yinczló Péterfia 
János ügyvédeket vallanak.

Papiroson, hátlapján töredékes pecséttel.

214. 1430. márczius 6. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a szolgabírák előtt Dávid- 

fia Dávid a dobai nemesek nevében megjelenvén, előadta, 
hogy Polgár János héthársi lakos a Tárcza vizét természetes 
medréből a város alatt déli irányban elvezette.

Papiroson, kívül rányomott pecsétek helye.

215. 1430. márczius 6.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

216. 1430. május 28. Buda.
Garai Miklós nádor meghagyja a szepesi káptalannak, 

hogy miután Bártfa város tanácsa, másrészt az ónodi Czudarok 
makoviczai várnagyai, névszerint Ráskai Vid János, Kerepeczi 
Miklós és társai közt 130 marhának elhajtása, a fürdésnek ki
fosztása és egyéb hatalmaskodások miatt támadt pörben, 
az alperes várnagyok a háromszori idézésre meg nem jelentek, 
őket három vásáros-helységben való nyilvános kikiáltás által 
idézze meg.

Papiroson, kívül egy ép és egy törött zárópecséttel.
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217. 1430. julius 2. Esztergom.
Széchy Dénes esztergomi érsek levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy miután az arany és ezüst kivitele 
tilos »pridem autem homo, seu officialis noster circa exactionem 
ponderis nostri archiepiscopalis in camara Cassoviensi con
stitutus, quosdam alienigenos currus de regno exire volen
tes invasit« es Bártfara kisert, azonban a kocsik átvizsgálását 
a bártfaiak meg nem engedték, midőn pedig később a kocsikat 
mégis megvizsgálta, azokban nagymennyiségű ezüstöt talált. 
Megkeresi tehát a várost, hogy ezt az ezüstöt emberének 
minden nehézség nélkül adják ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

218. 1430. szeptember 7.
A szepesi káptalan Garai Miklós nádornak jelenti, hogy 

ónodi Czudar Jánost és ennek makoviczai várnagyait Kerepeczi 
Miklóst és Junhus Andrást Eperjes, Kis-Szeben és Szent- 
Kereszt piaczain való nyilvános kikiáltás útján megidézte.

Papiroson, töredékes zárópeeséttel.

219. 1430. október 1.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

220. 1430. október 28. Nürnberg.
Zsigmond király Bártfa város tanácsával tudatja, »quomodo 

serenissimus dominus rex Polonie et sui Poloni iam novissime 
undequaque strata seu vias precluserunt et cottidie claudunt, 
ne ambasciatores et nuntii tam nostri, quam illustris domini 
magni ducis Yitoldi ad nos utrinque possint accedere, prout 
iam quendam venerabilem doctorem nunctium et unum nota- 
tabilem (hibásan így !) familiarem ipsius magni ducis per nos 
nuper devenientem ad ipsum magnum ducem Vitoldum missos, 
in metis Polonie ipsi poloni depredati sunt et totaliter spo
liaverunt et aliquos graviter solneraverunt, denique ipsi Poloni 
cum potentia gentium suarum armatarum ibidem in metis 
constituti sunt, expectando oratores nostros, principes scilicet 
prelatos et barones cum coronis ipsi domino magno duci per 
nos missis proficiscentes et conantes ad hoc, ut ipsos possint 
surripere et molestare, quod tandem per dei gratiam facere 
non poterunt, quoniam ita disposuimus cum principibus et 
cum consangvineis nostris maritimis, quod ipsos vel per aquam, 
vel per terram bene et secure conducent quamplures alios 
etiam tam nostros, quam ipsius domini ducis magni nunctios 
et signanter Barthkonem secretarium prefati domini ducis 
magni, quem pridem de Strowbing ad ipsum dominum suum 
remiseramus, detinuerunt, ipsique Barthkoni omnia bona
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sua que in Polonia habebat abstulerunt. Commisit propterea 
prefatus dominus rex Polonie omnes regnicolas nostros et 
generaliter cunctos ad nos pertinentes ubique capi et detineri. 
Item denique ex copia literarum Petri Saffranecz poloni, 
fideli nostro magnifico Petro filio Henrici magistro thavar- 
nicorum nostrorum loquentium maiestati nostre destinata 
illud intelleximus, quod ipse Petrus Saffranecz maiestatem 
nostram et cunctos ad nos pertinentes diifidavit, nobisque 
et nostris in quocumque poterit, nocebit et displicebit, si eque 
non coniecturamur aliud nisi quod cum prefato domino rege 
Polonie opportebit nos necessario devenire ad guerras, verum, 
quia idem dominus rex Polonie et sui poloni.sic nos et nostros 
persecuntur, impedireque et molestare nituntur, necessarium 
que est propterea, ut et nos sibi reddamus rationem«, ezért 
megparancsoljuk hűségteknek, hogy »omnes et quodlibet 
consocios vestros, mercatoresque et incolas civitatis nostre 
predicte, qui partes regni Polonie perlustrare et in eis mercari 
seu negociari consveverunt, de partibus illis cum eorum merci
moniis et bonis revocetis, nec quispiam vestrorum dictorumque 
aliorum mercatorum et incolarum nostre civitatis predicte 
quecunque commercia seu negotiationes sub pena capitali 
et reali peramplius facere presummant et habere in regno 
Polonie prenotato, quinnvmmo omnibus incolis mercatoribus 
et negotiatoribus prefati regni Polonie omnes vias stratas et 
aditus pro quacunque re ad regnum nostrum venientibus pror
sus et per omnia recludatis claudetis et inhibeatis. De cetero 
quoque omnes et quoslibet polonos cuiuscunque status et 
conditionis existant, quos in tenutis et territoriis regni nostri 
reperire poteritis et habere, detineatis ubique et captivetis, 
pro nostraque maiestate detentos conservetis«, ha pedig a 
lengyel király vagy Saffranecz Péter valami támadásra készülne, 
legyenek résen és a várost jól megerősítve, őrizzék.

Kiadta hibákkal: Katona : Hist. Crit. XII. k. 531 old., Wagner : 
Dipl. Sáros 105. 1., Janota : Bardyjow, 166. 1.

Papiroson, alul töredezett vörös viaszpecséttel.
221. 1430. november 11. Ulm.
Zsigmond király Pálóczi Mátyus országbírónak és Berze- 

viczi Péter tárnokmesternek meghagyja »quod nuper insinuante 
nobis et querimoniam porrigente fideli nostro Urbano Polner 
de Leuchovia comite urburarum et cusionis monetarum nostra
rum camare Cassoviensis in eo, qualiter iudex iurati ceterique 
cives et hospites ac communitas nostre civitatis Barthfa vocate, 
necnon Pelbartus tricesimator in eadem Barthfa constitutus, 
diebus retrolapsis quendam Fricz Nezker hominem scilicet 
archiepiscopalem in dicta camara nostra Cassoviensis ad 
exactionem portionis archiepiscopalis ibidem sibi provenire
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debentis constitutum, per ipsum Urbanum propterea trans
missum a perquisitione auri et argenti ac monetarum, quarum 
non parve quantitates in quibusdam tribus curribus quorun- 
dam mercatorum ipsos currus cum huiusmodi auro et argento 
ac monetis ad Poloniam educentium extitisse referuntur, 
prohibuissent«, a mivel úgy a kassai kamarának, mint pedig 
nekünk — mondja a király — nagy kárt okoztak. Ezt az esetet 
illetőleg tehát a bártfaiakat hallgassák ki és derítsék ki az 
igazságot.

Papiroson, alul rányomott pecsét töredékével.

222. 1430. november 11. Ulm.
Zsigmond király Klen (Klein) Henrik bártfai bíró, Péter 

deák harminczados és Gáspár aranyműves, ugyanottani esküd
tek kérelmére meghagyja Baliczky Miklós lengyel embernek 
(»polono«), hogy miután a bártfaiakat az újévi ajándék fizetése 
alól felmentette, őket ilyen czímen zaklatni és károsítani ne 
merje.

Hártyán, alul töredékes pecséttel.

223. 1430. deczember 3. öbuda.
Borbála királyné Bajmóczy Onoffriusíiai Bardus, János 

és Lénárd harminczadosok panaszára meghagyja a bártfaiak- 
nak, hogy a Lengyelországból behozott sót ezután akadályta
lanul engedjék be az országba.

Papiroson, pecséttel.

224. 1430. deczember 20. Krakkó.
Baliczki Miklós (»marchio in Sturcze«) levele Bártía város 

tanácsához, melyben két heréit ló (»duos spadones«) küldését 
kéri (melyekre szüksége van — »est summa necessitas, quia 
debemus equitare ad bellum in Lithwaniam«), melyeknek 
árát a szent Györgv-napi adóból számítsák le.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

225. 1430.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

(226. 1430 körül, május 1. után. Esztergom.
György, a szt. Tamás egyház prépostja es esztergomi 

kanonok, levele Miklós pannonhalmi apáthoz. »Venerabilis 
vir, domine mi honorande. Intellexi quomodo quidam duo 
jobagiones nostri prepositales in Ysaa residentes, per iuratos 
in Zenthmarton capti detinentur, quos idem iurati absque 
omni eorum culpa condempnare et punire nituntur. Lude 
vestra scire dignetur venerabilitas, quod universi convicim 
et commetanei tam nobiles, quam ignobiles aperte fatentur,
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quod dicti duo iobagiones nostri in facto, pretextu cuius capti 
nunc detinentur, penitus innoxii sunt. Nam ille fur, a quo 
iidem jobagiones quosdam boves pro iusta ipsorum pecunia 
emisse asserentur, de presenti in Ysaa predicta capitalem 
sentenciam incursurus in vinculis detinetur. Igitur eadem 
vestram venerabilitatem presentibus exoro diligenter, quatenus 
dictos jobagiones amore* communis iustitie, nostrorumque 
servitiorum futurorum ob respectum minus iuste et indebite 
puniri et condempnari seu molestari permittere non velitis.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
227. 1430 körül. Pünkösd utáni kedd. Gerencsér.
Rozgonyi Cecilia levele Miklós pannonhalmi apáthoz.

melyben bor küldését kéri.
Papiroson, zárópecséttel.
228. 1430 körül, szeptember 8. után. Szklabina.
Baliczky Miklós turóczi és árvái főispán és bártfai kapi

tány levele Bártfa város tanácsához, melyben felszólítja őket, 
hogy az évi adót és bizonyos ezüstmennyiséget fizessenek be, 
mert máskép »vos et quemlibet vestrum, ubi poterimus in 
regno Hungarie et Polonie in viis, civitatibus, in Cracovia 
vel ubicunque potuerimus recipere et arestare, captivare 
tamdiu, donec praedictus census et cum argento nobis plenarie 
non fuerit persolutus«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
229. 1430 körül, október eleje. Eger.
László tárczafői főesperes és egri kanonok levele Dobai 

Lórándfia Jánoshoz, melyben tudatja, hogy a Miklóssal való 
ügyében a dögvész és a nagy távolság miatt, ügyvédje nem 
jöhetett el a kitűzött időre. (»Tum pro eo, quod im partibus 
illis magna viget pestilencia et tum ex eo quod propter magnam 
locii distantiam procurator noster nondum potuit venire, et 
astare« stb.)

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
230. 1430 körül, október 16. körül.
Rozgonyi Péter egri püspök levele a pannonhalmi apát

hoz. (Az oklevél fele hiányzik, sáfrány vételről vagy küldésről 
van benne szó).

Papiroson.
231. 1430 körül, deczember 13. után. Szklabina.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben egy-két jó heréit lovat (»spadones«), ha pedig 
ez nem volna, egy-két jó, nyereg alá való csikót (»poledres«) 
kér, melyeknek árát az évi adóba számítsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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232. 1430 körül, deczember 13. után. Szklabina.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben 12 márka ezüst lefizetését kéri.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
233. 1430 körül, deczember 26. Pannonhalma.
Miklós pannonhalmi apát levele dobai jobbágyaihoz, 

bizonyos lovak megváltása ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
234. 1430. körül.
Egy, a szepesi káptalan elé szóló idézésről való feljegyzés.
(Előfordul benne Sági János »cum procuratoriis literis 

Nicolai (abbatis sancti) Martini sacri montis Pannonie«.)
Papiroson.
235. 1430 körül. Berzevicze.
Péter, berzeviczi plébános és társai Miklós egri vicariusnak 

jelentik, hogy héthársi Menczlin nejét Gertrudot a dobai ven
dégek ellen megidézték.

Papiroson, kívül három zárópecsét töredékével.
^236. 1430 körül.
'"János héthársi plébános levele László tárczafői főesperes

hez és egri kanonokhoz. »Ego percepi a David concivi de 
Dobo, latorem presentium, quomodo vestra paternitas con
cupisceret habere bonos et nobiles pisces, quos nunc raro 
invenire possunt et hii, qui inveniuntur, sunt in caro foro, 
teste Deo. Attamen ego nunc misi vobis per 
supradictum David de dicta Dobo Vlltem pis
ces, sed non magnos, quos ego solvi ad ratio
nem vestram, pro LXI denario, in presentia 
supradicti Davidis, teste eo. Et non potuimus 
plures habere, ideo non potui vobis plures des
tinare, nisi si in inposterum invenirentur. Ha
lete m Christo Jesu domino nostro. Amen.
Got grws liber herre bodem off gwnczeler rech.
Sed ego bitten bir. Awne vimmir me. Tu 
autem Domine miserere nobis.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

A szöveg alján 
a mellékelt rajz 

látható.

237. 1430—40 körül.
Baliczky Miklós, Szklabina es Árva varak ura es turóczi 

főispán levele Bártfa város tanácsához, az evenkent fizetendő 
500 frtnyi adó ügyében.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
238. 1430—40 körül.
Bártfa város töredékes adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
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(239 . 1431. január 17.
A szepesi káptalan bizonyítja, bogy Miklósba Simon és 

Péter gebholczi czipész ba Keresztély előttük megjelenvén,, 
panaszt emeltek, hogy midőn Bártfáról három kocsi különféle 
áruval Krakkó felé mentek, György esztergomi érsek emberei 
őket feltartóztatva, tőlük két zsák ezüstöt elvettek és azt 
lefoglalták, a bártfaiaknak azonban ebben semmi részük sincsen.

Nos capitulum ecclesie beati Martini de Scepus. Memorie 
commendantes tenore presentium signihcamus quibus expedit 
universis, quod providi viri Symon Filius Nicolai et Cristanus 
Filius Petri sutoris de Gebholcz, coram nobis personaliter 
constituti sunt confessi oraculo vive vocis in hunc modum, 
quomodo ipsi temporibus proxime elapsis de civitate Barthfa 
cum tribus curribus ipsorum, ponderatis pellibus ac aliis 
mercimoniis in ipsis existentibus versus civitatem Cracovien- 
sem probcisci debuissent, extunc comites wnciarum domini 
Georgii archiepiscopi Strigoniensis in metis dicte civitatis 
Barthfa invadendo, eosdem currus cum dictis mercimoniis 
in ipsam civitatem Barthfa intropellendo et in hospitio eorum 
omnia de eisdem deponendo requisivissent, inter cetera quod
dam argentum in duobus saccis coreis reperissent et invenissent, 
quod ab eisdem recepissent, ad bdeles manus hospitis predicti 
dedissent conservandum. Tricesimator vero de dicta Barthfa, 
in loco deposito ipsum argentum arestasset et prohibuisset, 
ipsa civitas autem seu iudex et iurati in ullo se nec de argento, 
nec de aliis mercimoniis intromisissent, nec intromittere voluis
sent. Quibus fassionibus sic factis Paulus procurator dicte 
civitatis Barthfensis personaliter adherens super premissis 
nostras literas ipsi civitati causa iustitie communis dare postu
lavit, quas dedimus eidem communi iustitia svadente. Datum 
in festo beati Anthonii confessoris, anno Domini millesimo 
quadringentesimo tricesimo primo.

Eredetije papiroson, kívül rányomott pecsét töredékével.
240. 1431. január 30.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
241. 1431. deczember 24. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabiró előtt 

Dobai Vinclóba Péter özvegye Dorottya és ba János ügyvédeket 
vallanak.

Papiroson, kívül öt rányomott pecsét helye.
242. 1432. május 15. Buda.
Zsigmond király Bártfa város közönségének kérelmére 

Kapi Andrásba Jánosnak meghagyja, hogy a bártfaiaktól 
szabadságaik ellenére vámot szedni ne merjen.

Papiroson, kívül rányomott töredékes pecséttel.
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243. 1432. május 19. Szepesvára.
Késmárki Péter szepesi kanonok, helyettes bíró (»iudex 

surrogatus«) Kaczwinkil Sándor nejét Dorottyát megidézi.
Papiroson, kívül két rányomott pecsét töredékével.
244. 1432. május 23. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró Dobai 

László és rokonsága kérelmére nyomozást tartanak azon hatal- 
maskodási ügyben, melyet a roskoványi jobbágyok követtek 
el, midőn a dobai és roskoványi közös legelőről 100 marhát 
a nagy óbbakból elhajtottak.

Papiroson, kívül négy rányomott pecsét helye.
245. 1432. junius 12. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 

Kapy András fia János — Bártfa város közönségének abbeli 
panaszára, hogy tőlük ő és töltszéki vámosai jogtalanul vámot 
szednek — kijelenti, hogy ő a bártfaiaktól szabadságaik ellenére 
vámot nem szedett és nem is fog szedetni.

Víztől rongált papiroson, három zárópecsét helyével.
246. 1432. julius 10. Monvorós.
Rozgonyi Péter egri püspök levele Sárosmegye közönsé

géhez, az egyházi tized fizetése tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.
247. 1432. augusztus 14. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 

Nie (Miklós?) pétermezei lengyel (»Nie Polonus de Peter- 
mezew«) ügyvédeket vall.

Papiroson, kívül négy rányomott töredékes pecséttel.
248. 1432. november 5. Eger.
Rozgonyi Péter egri püspök levele Sáros vármegye közön

ségéhez, melyben kéri, hogy az egyházi tizedet — természetben, 
vagy pedig minden kepe után megváltásképen 8 dénárt a 
nagyobb pénzből vagy pedig 80 dénárt a kisebb, úgynevezett 
quarting pénzből — minél előbb szedjék be és fizessék le, hogy 
a hussziták ellen bandériumát annál előbb kiállíthassa.

Víztől rongált papiroson, rányomott pecsétje elveszett.

249. 1432—1438.
Bártfa város számadáskönyve.
Hosszúkás, vastag, erős bőrbe kötött könyv.
Kiadta : Fejérpataky : Magyarországi városok régi számadás

könyvei. 3Ö0. 1.

250. 1433. január 12. Sáros. ..
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró bizo

nyítják, hogy előttük Dobai Péter özvegye a Tárcza melletti
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szántóföldjét 2 írtért Mihályfia András héthársi vendégnek 
zálogba adta.

Papiroson, kívül rányomott pecsétek helye.

251. 1433. február 17. Buda.
Zsigmond király György rácz despotának, ennek tályai, 

tokaji, boldogkői, regéczi és munkácsi várnagyainak és deb- 
reczeni, böszörményi és túrái vámszedőinek Bártfa város 
közönségének kérelmére meghagyja, hogy a bártfaiaktól 
vámot szedni ne merjenek, azt a 220 frtnyi kárt pedig, a melyet 
Goczel Jakab bártfai polgárnak a böszörményi vámszedő 
Antal okozott, Jakab polgárnak térítsék meg.

Papiroson, kívül rányomott töredékes pecséttel.

252. 1433. márczius 7. Buda.
Zsigmond király meghagyja a jászai conventnek, hogy 

Nomart Jakab özvegye Klára, most Dobai László deák neje 
és gyermekei kérelmére, Kécsi Pálfia Balázst a panaszosok 
Kecs birtokon lévő birtokrészén elkövetett hatalmaskodás 
tárgyában idézze meg.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

253. 1433. márczius 17. Buda.
Zsigmond király Jánosfia Pál bártfai polgárnak a város 

közönsége nevében előadott panaszára meghagyja Szklabonyai 
Baliczky Miklós turóczi főispánnak és Baliczky Jánosnak, 
hogy a bártfaiaktól újévi ajándék czímén semmit szedni ne 
merjenek.

Papiroson, kívül rányomott pecsét töredéke.

254. 1433. május 3.
A leleszi convent Zsigmond királynak 1433. február 17-én 

Budán kelt parancsára jelenti, hogy midőn György rácz despotá
nak debreczeni vámján lévő Antal vámost felszólította, hogy 
a Gochel Jakab bártfai polgártól lefoglalt posztót és pénzt adja 
vissza, Antal azt válaszolta, hogy ezen javakat azért foglalta 
le, mert Jakab nem akart vámot fizetni, és sem a posztót, se 
a pénzt nem hajlandó visszaadni.

Víztől rongált papiroson, kívül rányomott pecsét töredékével.

255. 1433. május 12.
Lőcse város tanácsa főként a liptómegyei bírói hatósá

gokat felkéri, hogy Dávidot, a kit »nos in quibusdam certis et 
arduis causis. . .  ad cohortem sevissimorum Hussitarum 
expediendis curamus transmittere«, szabadon és bántatlanul 
engedjék tovább menni.

Papiroson, alul papirossal fedett ép pecséttel.
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256. 1433. junius 4. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán Bártfa városát 300 frt 

lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.
257. 1433. junius 14.
Gleibicz Mihály, Baliczky Miklós nevében Bártfa város 

tanacsat összesen 412 vörös frt lefizetéséről nyugtatja.
Ich Michel Gleybicz. Bekenne öffentlich mit diesem briffe, 

das ich von meynes hern wegen, hern Nidus von Balicz, an 
seynen jerlichen czinse empfangen hab von den erbern hern 
Richter und Burgern II y2 c. rote gulden amcleynen gelde, und 
I c. rote gülden am weyn, an zwen kuffen, dy ich gegeben habe 
Gregern von Crocaw, zampt mit den XX roten gulden, dy sy 
mir hab in bereit gegeben und XYI rote gulden vor III pferde, 
dy ich selber gekaufft habe, und II rotgulden vor eyn wagen, 
und XII rote gulden an malmasien, und XX mark polnisch 
vor XXXII rot gulden. Summa macht I l i i  c. XII rote gulden, 
der gulden mach ich sy frey und qweit von des egenanten 
meynes hern wegen hern Nidus Baliczky, des czu eynen 
bekentnus hab ich meyn sigel an diesen briff lassen drucken, 
der gegeben ist am Sontag vor Viti, anno Domini 1433o-

Eredetije papiroson, alul fekete viaszba nyomott töredékes gyűrűs 
pecséttel.

258. 1433. november 22. Bázel.
Zsigmond király Jaur Miklósnak a bártfaiak nevében 

tett panaszára meghagyja Baliczky Miklós turóczi főispánnak 
és kapitánynak, hogy a bártfaiaktól újévi ajándék czímén 
semmit szedni ne merjen.

Hártyán, töredezett pecséttel.

259. 1433. november 22. Bázel.
Zsigmond király Jaur Miklós bártfai bírónak a város közön

sége nevében előadott kérelmére György rácz despotának és 
Albánia urának, továbbá batkói (így rátkai helyett), tokaji, 
böszörményi, debreczeni, szatmári, vári-i, szászi és munkácsi 
vámszedőinek meghagyja, hogy a bártfaiaktól vámot szedni 
ne merjenek.

Hártyán, pecséttel.
Kiadta Fejér: Cod. Dipl. X/7. 457. 1.

260. 1433. november 24. Bázel.
Zsigmond király György esztergomi érseknek, (Rozgonyi) 

Péter egri püspöknek, Garai Miklós nádornak, Pálóczi Mátyus 
országbírónak és Rozgonyi János tárnokmesternek, mint az 
ő vicariusainak meghagyja, hogy a bártfaiakat birtokaikban 
az ónodi Czudarok által zavartatni és háborgatni ne engedjék,
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továbbá, bogy a szepesi káptalannal a birtokok helyes határait 
állapíttassák meg.

Papiroson, pecséttel.
261. 1433. november 30. Bázel.
Zsigmond király Jaur Miklós bártfai bíró kérelmére átírja 

és megerősíti 1429. november 30-án Pozsonyban kelt és a vászon
fehérítés ügyében kiadott oklevelét.

(Ld. az ekkor kelt oklevelet.)
Déli hártyán, alul selymen függő pecséttel.
262. 1433. deczember 2. Bázel.
Zsigmond király Gezthi Mihályfia Lászlónak Jaur Miklós 

bártfai bíró panaszára meghagyja, hogy azon posztót és más 
árut, a melyet Grochel Jakab bártfai kereskedőtől a debreczeni 
vámon lefoglalt és a melyeknek visszaadását meg is Ígérte, de 
eddig meg nem tette — adja vissza.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.
263. 1433. deczember 4. Bázel.
Zsigmond király Perényi János és István terebesi, Perényi 

Péterfia János alsónémeti-i, Bebek Péter, Miklós és István, 
Pelsőczi Imre és a többi Pelsőcziek zsolczai, krasznahorkai és 
hárskúti, Homonnai Zsigmond és István zempléni, a váradi 
káptalan zsolczai, Berzeviczi Detre eperjesi, Juga János és 
Poznaviai Mostichius vizsolyi vámszedőinek meghagyja, hogy 
a bártfaiaktól vámot szedni ne merjenek.

Hártyán, alul papirossal fedett pecséttel. (Ugyanennek Kassához 
intézett példánya Kassa város levéltárában : Titkos It. Telon F. N° 
43. sz. alatt.)

264. 1433—34.
Bártfa város számadásainak töredéke és 1434. évi adó

lajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
265. 1434. február 12. Lösszé.
Cladissy Pál »heres de Lösszé, neonon Barg, magister 

zupe in Bochnya, iunior vester« levele, »magnifico et generoso 
domino Czedruyano (Czudar) herede de Makovicza« stb., mely
ben kérdőre vonja, hogy minek írta a bjeczi kapitánynak azt, 
hogy ő népei közt tolvajokat és rablókat tart, ezzel ura előtt 
gyanúba keverte őt. Ezért ő viszont megtiltja a makoviczaiak- 
nak, hogy az ő erdeiben vadászszanak és vizeiben halászszanak.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
266. 1434. márczius 5. Újváros máskép Corczyn. (Datum 

in Novacivitate alias Corczyn).
Ulászló lengyel király a bártfaiak kérelmére meghagyja 

főleg a szandeczi kapitánynak és consuloknak, hogy a bártfaiakat



Grebow és Czchow felé menve vagy onnan visszajövet, útjok- 
ban ne akadályozzák.

Papiroson, alul letöredezett pecséttel.
267. 1434. ápril 8. Bázel.
Zsigmond király Sáros megye minden rendű és rangú embe

réhez intézett és a bázeli zsinat által az eretnekek kiirtására 
szedendő tized huszadrészének, továbbá az ötvened beszedése 
körül követendő eljárást szabályozó rendelkezése.

comissio propria domini imperatoris.
Sigismundus, Dei gratia Romanorum imperator, semper 

augustus ac Hungarie Bohemie Dalmatie Croatie etc. rex. 
Fidelibus nostris grate dilectis universis et singulis prela- 
tis baronibus nobilibus et quibusvis possessionatis homini
bus, item civitatibus et opidis ac quibuscunque possessioni
bus, tam nostris et reginalibus, quam aliorum quorum
cunque in quibuslibet comitatibus regni nostri et signanter 
in comitatu de Sáros constitutis et existentibus, salutem 
et gratiam. Quia sacrum Basiliense concilium ad extirpa- 
tionem et destructionem hereticorum hussitarum de regno 
nostro Bohemie specialiter intendens, inter ceteras providas 
ordinationes pro huiusmodi salubri negotio feliciter exequen- 
das statuit et conclusit, ut per totam Christianitatem semi- 
decime, idest vicesima pars decimarum et similiter omnium 
aliorum certorum proventuum annualium ab omni clero 
cuiusvis ordinis et libertatis existat, tam exempto, quam non 
exempto, ab universis vero principibus comitibus baronibus 
proceribus militibus clientibus civibus civissis familiaribus 
mancipiis divitibus et pauperibus, qui annuales proventus et 
census habent, sive tales proventus existant in prompta pecunia, 
sive in vino blado vel aliis quibuscunque rebus estimari et 
préciari possibilibus quinquagesima pars seu quinquagesimus 
denarius, utputa de quinquaginta florenis unus, de aliis vero 
rebus mobilibus in prompta repositis, utputa thezauris aut 
pecuniis ad debita mutuatis ad valorem iustum estimatis de 
mille florenis unus aut ubi mille florenis minus vel magis exi
stant, secundum estimationem condecentem, exceptis tamen 
equis armis et ad ea spectantibus argenteriis ornatibus et 
vestibus, que ad personas eorum spectant. Item a qualibet 
persona nullos certos proventus habente sex denarii usuales 
exigantur ad congregandas et stipendiandas gentes armatas 
et ad alia opportuna remedia, destruendi eliminandi et extir- 
pandi hereticos memoratos. Nosque advertentes et oculis 
nostris visibiliter conspicientes oratores ambasiatores et legatos 
omnium principum et regnorum fere totius Christianitatis in

Iványi : Bártfa város levéltára.
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ipso sacro concilio contitntos pretactam ipsius sacri concilii 
ordinationem nominibus principum et regnorum a quibus 
missi sunt affectuosis voluntatibus acceptasse, considerantes 
nicbilominus ipsum regnum nostrum Hungarie vicinius gravi - 
usque insultibus non solum ipsorum bereticorum, verum etiam 
Tureorum et aliorum emulorum nostrorum perturbari et lace
rari, quam alia regna remotiora, que ad eorundem hereticorum 
destructionem et eliminationem anhelando, predictam impositi
onem et ordinationem nedum acceptare, undemagis fieri pro
curare cupierunt, unacum fidelibus nostris consiliariis, nobi- 
scum hic existentibus, mature superinde deliberantes, decre
vimus eandem dispositionem nostro et regni nostri Hungarie 
et aliorum regnorum nostrorum nominibus rationabiliter accep
tandam, nec aliqua causa honesta refutare debendam, cum in 
hoc negotio presertim ipsius regni nostri Hungarie, cuius magna 
pars per insultus dictorum hereticorum iam devastata est et 
in locis non mediocribus hostiliter occupata, in hac parte 
special[is defensiojnis causa tractari videat[ur. Ideo fidelijtati 
vestre et vestrum cuilibet firm[issimo precipimus] sub edicto, 
quatenus statim visis presentibus dilationibus et subterfugiis 
proculmotis, ad pretactam impositionem ipsius quinquagesime 
et aliorum impositionum [prius], declaratarum, vel si conside
rata magnitudine gwerrarum regno nostro ex parte ipsorum 
hussitarum et aliorum emulorum ingruentium predicta impositio 
parva fore visa fuerit, ex tunc maioris impositionis secundum 
deliberationem prelatorum baronum ac regnicolarum nostrorum 
limitande, ex medio vestre universitatis certas et ydoneas per
sonas fidedignas nobiles notabiles et super premissis rationem 
dandi facultatem habentes, qui vobis visi fuerint, eligere et 
deputare debeatis, qui videlicet dictas impositiones ab universis 
et singulis prenotatis cuiusvis status et conditionis hominibus 
in dicto comitatu possessiones seculari iure habentibus et 
tenentibus, quo ad seculares proventus dumtaxat dicent exigant 
et congregent et de eisdem secundum unanimem, et concordem 
ordinationem ac commissionem vicariorum nostrorum et ve
strorum ceterorumque fidelium regnicolarum nostrorum gentes 
et homines exercituales in rebus bellicis bene peritos unacum 
comite vestro parochiali, quem adiuncto sibi aliquo de vestri 
medio ver vos eligendo, ipsis gentibus exercitualibus pro ca- 
pitaneo preesse volumus de vestri medio stipendietis et approm- 
ptuetis," taliter et cum tanta diligentia, ut in estate presenti, 
tempore debito adversus dictos hereticos et si necesse fuerit, 
contra Tureos et alios emulos unacum eisdem procedere valeant 
et nos prout domino duce in brevi proposuimus, cum auxiliis 
earundem gentium ad destructionem dictorum hereticorum 
et Tureorum prompti esse valeamus. Providentes tamen, ut



ipsi per vos deputati, predictas collectiones pecuniales super
fluis expensis per eos flendis non minuant, neque gravent eos 
a quibus erunt exigende. In generales autem et principales 
capitaneos omnium gentium contra ipsos hussitas exercituare 
debentium constituimus et prefecimus fideles nostros magni
ficos Petrum Czeh de Lewa alias banum nostrum Machoviensem 
ac Stiborium de Bolondok, quibus pro eorundem banderiis et 
gentibus secundum moderationem prelatorum baronum et 
regnicolarum nostrorum de pretactis pecuniis et impositionibus 
ab ecclesiasticis et secularibus exigendis dispositionem et 
solutionem fieri volumus conpetentem, sub quorum capitaneatu 
adversus dictos hereticos quotiens expediens fuerit, procedere 
et eorum commissionibus et dispositionibus obedire teneantur. 
Ceterum cum ex causis animum nostrum inducentibus sigilla 
nostra penes nostram maiestatem reservanda duximus, fideli
tati vestre et cuiuslibet vestrum firmissime mandamus, quatenus 
universis et singulis literis nostris preceptoriis nomine nostro 
imperiali et regali scribendis, sigilloque reverendissimi in Christo 
patris domini Georgii archiepiscopi Strigoniensis vicario nostre 
mayestatis, cui ad id faciendum cum plena nostra auctoritate 
mandatum dedimus speciale, consignandis, tamquam proprio 
nostro sigillo sigillatis omnimodam obedientiam adhibere debea
tis fideli nostro comiti dicti comitatus hocidem firmis nostris 
dantes in mandatis et aliud et premissis nullomodo facere 
presumatis. Datum in nostra imperiali civitate Basiliensi feria 
quinta post festum beati Ambrosii episcopi anno Domini Mo 
CCCCo XXXIIIIto. Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 
XLVTTTo Romanorum XXIIIIto Bohemie XHIIto imperii 
vero primo. Quia autem post literarum presentium expeditionem 
fama obitus prefati Stiborii nobis innotuit, ideo loco eiusdem 
duximus magnificum Laurentium de Hedrehwar, magistrum 
agazonum nostrorum, omnino sub premissis conditionibus 
prenotato Petro Czeh bano in capitaneum generalem socian
dum. Datum ut supra.

Eredetije víztől rongált papiroson, kívül fekete viaszba nyomott 
gyűrűs pecséttel, melyben feszület látható.

Kiadták hibákkal és kihagyásokkal: Wagner : Dipl. Sáros, 3. 1. ; 
Katona : Historia Critica, XII. kötet 631. 1.

268. 1434. (?) ápril 23. Brzeszow.
Tarnowi Miklós levele Bartfa varos tanácsához, melyben 

írja, hogy 34 frtnyi tartozás fejében Dragosz Mátyás és István
öt lovát lefoglalta.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
269. 1434. május 14. Krakkó.
Michalói Miklós krakkói várnagy és kapitány, továbbá 

társai, az uj-szandeczi és bártfai polgárok közt a Krakkó e e
4*
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Grebowon és Czchowon átvezető út miatt folyó pörben úgy 
ítélnek, hogy a bártfaiak ezt az utat szabadon és akadály nél
kül használhatják, de csak akkor, ha a saját maguk és nem 
idegenek áruját szállítják.

Papiroson.
270. 1434. junius 26. Kurima.
Botner István kurimai bíró és az esküdtek előtt a bártfai 

tanács Baltisdorfi Boldizsár ellen egy ló elvitele miatt igazság
szolgáltatását kérte. Azonban Berzeviczi Henrik, Varjú Pál, 
Kükemezei István és Buzlai Balázs kérelmére a bártfaiak 
Boldizsárral kiegyeztek, a mi ellen Kurima helység tanácsa tilta
kozik.

Papiroson, alul rányomott ép pecséttel.
271. 1434. junius 29. Ulm.
Zsigmond királynak Sáros vármegye közönségéhez ̂ inté

zett és az egyházi tized huszadrészének és az ötvenednek sze-< 
dését szabályozó intézkedése.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
Kiadták : Wagner . jDipl. Sáros, 7. 1. Katona : Hist. Crit. XII. 641. 1. 

t 27á- 1434. augusztus 25. Kis-Szeben.
Kis-Szeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy Márton tűz-(ágyú)-mester becsületét 
a bártfaiak igaztalanul sértették.

Premissis complacentiis pariter et favore. Sagaces viri et 
circumspecti amici et fautores nostri honorandi. Veniens in 
presentiam nostre universitatis discretus vir Martinus bombar- 
dista presentium lator, nobis querulose detegebat, quomodo 
quidam in medio civitatis vestre ipsum plurimum nota infama- 
tionis maculasset, publice de eo referens, ipsum legittimam et 
sibi copulatam uxorem in nostra habere civitate, sicque ver
bum hoc coram multis in medio vestri sibi in derogamen sui 
honoris foret promulgatum. Cupiens igitur a se huiusmodi 
infamiam denigrationis removere, nobis pro literis nostris dili
genter supplicavit. Et quia post deambulationem per ipsum 
factam ad plures dies in nostra civitate non apparuit, neque 
experiri poteramus ipsum Martinum uxorem habuisse aut 
habere in medio nostri, ideo eidem pro sua iustificatione, eo 
quod innocenter infamatus est, literas presentes pro sui honoris 
conservatione sepedicto Martino duximus concedendas. Datum 
Cibinii feria quarta post festum beati Bartholomei apostoli, 
anno Domini millesimo CCCCmo X X XIIIIto

Judices et cives iurati 
civitatis Cibiniensis etc.

K ívü l: Prudentibus circumspectisque viris iudici et consulibus 
iuratis civitatis Bartffa amicis fautoribusque nostris honorandis detur.

Eredetije papiroson, kívül vörös viaszba nyomott paizs-alakú 
zárópecsét helye.
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273. 1434. október 9. Krakkó.
Ulászló lengyel király az ószandeczi apáczáknak és a 

grebowi vámszedőknek meghagyja, hogy a bártfaiaktól, midőn 
Krakkó felé mennek, vámot Grebowon ne szedjenek.

Papiroson, pecsétje letöredezett.
Kiadta : Janota : Bardyj o w, 155. 1.
274. 1434. november 8. Sáros.
Sigray Mihály sárosi alispán és a négy szolgabíró Bártfa 

város közönségének panaszára vizsgálatot tartanak azon hatal- 
maskodási ügyben, melyet ónodi Czudar János oláhjai Veytlant 
Miklós bártfai polgár posztóval és egyébbel terhelt kocsijának 
kifosztásával és másképpen elkövettek.

Papiroson, öt töredezett zárópecséttel.
275. 1434. november 25.
Zsigmond király Jawr Miklós bártfai bíró, Rawr Miklós 

ugyanottani esküdt és Maternus városi jegyző kérelmére átírja 
Erzsébet királynének 1351. május 19-én, a szepesi káptalan
nak 1351. junius 21-én és I. Lajos királynak 1351. október 21-én 
kelt okleveleit, a saját 1425. február 24-én kelt átiratában.

(Ld. ez utóbbi átíró oklevelet.)
Hártyán, alul selymen függő kettős pecséttel.
276. 1434. november 26.
Zsigmond király Jawr Miklós bártfai bíró, Raw Miklós 

ugyanottani esküdt és Maternus városi jegyző kérelmére átírja 
I. Lajos királynak 1376. márczius 7-én kelt oklevelét, melyet 
I. Lajos király 1392. márczius 10-én. Zsigmond király pedig 
1424. julius 5-én írt át.

(Ld. a szepesi káptalannak 1387, má]us 28-án kelt ok
levelét.)

Hártyán, alul selymen függő kettős pecséttel.
277. 1434. november 27.
Zsigmond király Jawr Miklós bártfai esküdt, másik Jawr 

Miklós ugyanottani esküdt és Maternus városi jegyző kérel
mére átírja az 1402. márczius 1-én Prágában kelt és 14^7. 
junius 19-én kelt átiratában kiadott oklevelét.

(Ld. az 1402. márczius 1-én kelt oklevelet.)
Hártyán, alul kettős függő pecséttel.
278. 1434.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
279. 1434-5. f
Különböző számadások és Bártfa varos 1435. évi acio- 

laj stroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.



280. 1435. április 19. Bártfa.
Márkusfalvi Gergely Bártfa város tanácsát az egyházi 

tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.
281. 1435. május 15. Sáros.
Sárosi Benedek levele Budai György deákhoz, melyben a 

kamara hasznának Dobón való behajtásáról ír.
Víztől rongált papiroson, letöredezett zárópecséttel.
282. 1435. május 23. Teschen (»Ticzein«).
Teschen város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

és a szabó-czéh mesteréhez, melyben bizonyítja, hogy Wegyl 
Miklós a szabó-meterséget kitanulta és tisztességes szülőktől 
származik.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
283. 1435. junius 26. Nagyszombat.
Zsigmond király Bártfa város közönségének kérelmére 

Sóvári Sós György sárosi főispánnak és Sárosmegye tiszti
karának meghagyja, hogy intsék meg ónodi Czudar Jánost, 
hogy Bártfa város vámját régi szokás szerint szedje és a bárt- 
faiakat semmiféle czímen ne zaklassa.

Papiroson, pecséttel.

.284. 1435. augusztus 28. Eger.
Rozgonyi Péter egri püspök levele Sárosmegye tiszti

karához, melyben írja, hogy a tized beszedésére János káp
lánt küldte ki, tehát a tizedet ennek kezéhez fizessék le.

Papiroson, zárópecséttel.
285. 1435. szeptember 1. Várad mellett.
Pálóczi Mátyus nádor, Bihar- és Krasznamegyék köz

gyűlésén Geszthi Mihályfia Lászlót, kinek vámszedője Antal, 
Gochel Jakab bártfai polgárt a debreczeni vámon megkárosí
totta, az e miatt folyó pörben az idézésre való meg nem jelenés 
miatt megbírságolja.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
286. 1435. szeptember 3. Várad mellett.
Pálóczi Mátyus nádor, Bihar- és Krasznamegyék közgyű

lésén a Bártfa város közönsége és Csáky László erdélyi vajda 
közt 6000 írtnak (»presentis monete quadring«) erőszakos el
vétele miatt folyó pörben ez utóbbit az idézésre való meg nem 
jelenés miatt megbírságolja.

Papiroson, zárópecsét helyével.
287. 1435. szeptember 7. Várad mellett.
Pálóczi Mátyus nádor, Bihar- és Krasznamegyék köz

gyűlésén tanúsítja, hogy a bártfaiaknak György rácz despota
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tisztje Geszti Mihalyfia László áltál elkövetett megkárosításá
ban a despotának semmi része nincsen és ezért tisztán László 
felelős.

Víztől rongált papiroson.

288. 1435. szeptember 20. Krakkó.
Ulászló lengyel király levele Bártfa város tanácsához 

egy bizonyos pénzhamisító oláh megbüntetése tárgyában. »Ad 
nostram nostrorumque baronum pervenit notitiam, quomodo 
vos quendam walachum falsarium monete regni nostri actu 
in captivitate et detentione haberetis. Quare requirimus vos et 
hortamur, quatenus contra dictum falsarium se velitis promtos 
reddere et paratos, ipsumque secundum ipsius demeritis punien
tes, prout iura dictant, ut amodo de talibus excessibus se intro
mittere non valeat. Et si qui sunt et forent, qui sibi consilia 
auxilia et necessaria in dictis falsificationibus administrarunt, 
de ipsis consules civitatis nostre Cracoviensis lacius velitis in
formare.«

Papiroson, zárópecséttel.

289. 1435. szeptember 30. Pozsony.
Bajmóczi Noffrius Lénárd levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a király a harminczadok vezetését neki 
adta át, Bártfára küldendő emberét tehát mindenben támo
gassák.

Papiroson, zárópecséttel.

290. 1435. október 1. Nagymihály.
Nagymihályi Lászlófia Jánosfia László Bártfa város közön

ségét 31 írtnak és két darab fehér vászonnak tized fejében való 
lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, alul pecsét töredékével.

291. 1435. október 13. Pozsony.
Zsigmond király levele Bártfa varos tanácsához, mely

ben megparancsolja hogy Wallenrod János Késmárk felől 
megérkező javait mindaddig, a míg vagy Wallenrod maga, 
vagy pedig valamely igazolt megbízottja at nem veszi, tartsák 
vissza és őrizzék.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

' 292. 1435. október 18. Pozsony,
Zsigmond király, mivel bizonyos visszaélések miatt a 

mármarosi sókamara jövedelmeiben nagy és tűrhetlen káro
kat szenvedett, a mármarosi sófejtést, bányászatot, munka
béreket stb. részletesen szabályozza.

Hártyán, függő kettős pecséttel.
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293. 1435. deczember 16. Tarnó.
Venczel esztergomi prépost és királynői kanczellár bizo

nyítja, hogy a bártfaiak Wallenrod János javait hiánytalanul 
kiadták.

Papiroson, pecséttel.

294. 1435.
Gyolcs- és vászonjegyzék.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
295. 1436. február 10.
Bor László vicetárnokmester Bártfa város tanácsát a 

Marczali János és Imre, királyi ajtónállómesterek részére »ratio
ne talis officii« járó pénz lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, alul pecséttel.
296. 1436. február 11.
A szepesi káptalan Báthori István országbíró 1435. deczem

ber 12-én Budán kelt iktató parancsára jelenti, hogy Kisfaludi 
Gombos Jánost, Kelecsényi Tamást, Sthefflakai Miklóst, Stras 
Miklóst, Pálfia Jánost, Ternyei Benedeket és Mihályt, végül 
Nyomárkai Györgyöt a sárosmegyei Tarnó birtokba ellent
mondás nélkül beiktatta.

Hártyán, alul selymen függő pecséttel.
297. 1436. márczius 4. Buda.
Zsigmond király György rácz despota tályai várnagyának 

Geszthi Lászlónak, továbbá a ráthkai, tokaji böszörményi és 
debreczeni vámhelyek tisztjeinek meghagyja, hogy a jövőben 
elő ne forduljon az, hogy a bártfaiaktól, régi kiváltságaik elle
nére vámot szedetnek.

Papiroson, pecséttel.
298. 1436. május 3.
A leleszi convent Szaniszlófia János bártfai esküdtnek a 

város közönsége nevében előadott kérelmére átírja Zsigmond 
királynak 1436. márczius 4-én Budán kelt oklevelét.

(Ld. az előbbi oklevelet.)
Hártyán, alul függő pecséttel.
299. 1436. május 15.
Swartcz Lőrincz krakkói polgár Oszolinszky Miklós nevében 

Cramer János bártfai polgárt 300 magyar forint lefizetéséről 
nyugtatja.

Papiroson, pecséttel.
300. 1436. augusztus 29. Nürnberg.
Zsigmond király Bártfa város tanácsának meghagyja, 

hogy miután a lengyel királylyal és Vitold herczeggel háborút 
akar kezdeni, minden kereskedőt Lengyelországból hívjanak
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haza, viszont a lengyel kereskedőket a városból zárják ki, a 
várost pedig minél előbb erősítsék meg.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
301. 1436.
Vászonjegyzék töredéke.
Vízfoltos papiroson.
302. 1436—37.
Adólajstrom töredéke.
Papiroson.
303. 1436—1498.
Bártfa város jegyzőkönyve. (A végén versben elmondva* 

hogy a városi alkalmazottaknak mi a conventiójuk.)
Hártyába és bőrbe kötött hosszúkás könyv.
304. 1437. márczius 9.
A jászai convent előtt Kohányi Mihály leánya Erzsébet, 

Hollóházai Fodor Lukács neje a sárosmegyei Kohányon lévő 
birtokrészét 60 írtért Kálnói Fábián fiai György, Jakab és 
Jánosnak zálogba adja.

Papiroson, zárópecséttel.

305. 1437. márczius 21. Szepesváralja.
Rozgonyi György pozsonyi, nyitrai, komáromi és szepesi 

főispán, miután Zsigmond király okleveleiből meggyőződött 
Bártfa város közönségének vámmentességéről, — meghagyja 
összes vámszedőinek, hogy a bártfaiaktól vámot szedni ne 
merjenek.

Papiroson, pecséttel.
300. 1437. ápril 8.
Szenti (»de Zenth«) Tamás egyházi tizedszedő Bártfa 

város tanácsát a tized lefizetéséről nyugtatja.
• Papiroson, pecséttel.
307. 1437. szeptember 30. Sebes.
Sebesi Synkafia László Bártfa város közönségét 50 frtnyi 

tizedbér lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, töredékes pecséttel.

308. 1437. október 5. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi és árvái főispán Bártfa város 

tanácsát 500 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, töredékes pecséttel.

(✓ 809. 1437. október 7. Krakkó.
Ulászló lengyel királv értesíti az ószandeczi apáczák 

apátnőjét Annát és Brzezei Miklós szandeczi kapitányt, hogy 
a bártfaiak és az ószandeczi apáczák közt folyó vampör tár
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gyalásának határnapjául a legközelebbi február 2-át tűzte ki. 
Addig is a bártfaiakat vámfizetés miatt sehol ne háborgassák. 

Wladislaus, Dei gratia 
rex Polonie etc.

Religiose Anne abbatisse de Antiqua Sandecz, neonon 
strennuo Nicolao de Brzeze capitaneo Sandecensi et eorum 
procuratoribus theloneariisque ceterisque subditis nostris, 
qui presentibus fuerint requisiti fidelibus nostris dilectis gratiam 
regiam et omne bonum. Religiosa generosique et fideles nostri 
dilecti. Ex quo pro hac differentia ratione theloneorum inter 
te abbatissam et tuum conventum ex una et famosos cives 
Barduovienses parte ex altera exorta terminum super deci
sionem pro iuribus utriusque partis infra hinc et festum Puri
ficationis Beate Marie proximum finaliter posuimus. Ideo con
siliis baronum nostrorum firmiter precipiendo mandamus, 
quatenus interim prefatos cives Barduowienses et eorum 
quemlibet ratione huiusmodi theloneorum non impediatis, 
nec vexetis usque ad festum purificationis Marie predictum, 
quo adveniente pro theloneis huiusmodi dante Domino, inter 
vos ab utraque parte debitum ordinem faciemus. Aliud non 
facturi. Datum Cracovie, feria secunda post diem sancti Fran- 
cisci, anno Domini MCCCCXXX septimo.-

Ad relationem magnifici Nicolai 
de Michalow castellani Cracoviensis

Papiroson, pecséttöredékkel.

310. 1437. november 17.
A szepesi káptalan Zsigmond királynak 1437. szeptember 

5-én Budán kelt iktató parancsára jelenti, hogy Kisfaludi 
Gombos Jánost, Kelecsényi Tamást, Stefflakai Miklóst, Pálfia 
Jánost, Stras Miklóst, Ternyei Benedeket és Mihályt a sáros
vármegyei Tarnó birtokba ellentmondás nélkül beiktatta.

Hártyán, függő pecséttel, A. B. C. D. cyrographummal.
(311 . 1437. deczember 6. Bártfa.
»Maternus de Falnék scolaris Olomocensis« közjegyzői 

oklevele, melyben Keresztély bártfai plébános és a bártíai 
tanács egymás közt megállapítják a plébános jogait és köteles
ségeit.

A plébános kötelességei : »Debet etiam magistrum scole 
suis tenere in expensis et fovere, advertens inter cetera sepedic- 
tus dominus Cristannus, quod magister scole cum scolaribus 
et tota scola maturam missam soliti erant decantare, qua de re 
scolares et pueri in ipsorum studiis magis extitissent neglecti 
et plus ac plus negligerentur, quare consuluit sufficere aliquod 
ex capellanis cum magistro scole vel ipsius loco quatvor aut 
quinque de potioribus adolescentibus scole die feriali eandem
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decantari, ita tamen, quod ad minus semper duo capellani 
deberent Interesse, nisi forte essent aliis laboribus, puta auditione 
confessionis, puerorum baptizatione, infirmorum procuratione 
aut hiis similibus officiis in ecclesia occupati.«

A szerződés tanúi közt szerepelnek : Bártfai György a 
szabad művészetek mestere, Stenczel Jánosba János a szabad 
művészetek babérkoszorúsa (»artium liberalium baccalarius«).

Eredetije hártyán közjegyzői jegygyei, alul két, hártyán függő 
pecséttel.

312. 1437. deczember 28. Varanó.
Rozgonyi János tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben Írja, hogy az általa kitűzött napra menjenek 
Kurimára Czudar Jánoshoz.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
313. 1437. deczember 30. Varanó.
Rozgonyi János tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben Írja, hogy a Czudar János által elvett javak 
visszaadását elrendelte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
314. 1437.
A bártfai nagy-(külső-)tanács tagjainak névsora. (Ugyanitt 

a város pásztorainak 1438. évi űzetése és egyéb számadások.)
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
315. 1437.
Bártfa város pásztorainak járandóságáról vezetett jegyzék.
Papiroson.
316. 1437—38.
Bor jegyzék töredéke.
Papiroson.
317. 1437—1440.
Bártfa város adólajstroma és számadáskönyve.
Hártyafedelű erős bőrkötésű könyv, első lapjai rongáltak.
318. 1438. január 2. Dukla.
Cobylany János ügyvédjének Jánosnak levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben értesíti őket, hogy egy Chudri- 
hanus nevű lengyel, embereivel okét megtámadni készül, 
továbbá írja, hogy hallott valamit arról is, hogy a bártfaiak 
szekereit kifosztották.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
319. 1438. február 12. Buda.
Albert király Ampthor Péter bártfai bíró, Stenczel György 

és Jaur Miklós ugyanottani esküdtek és Maternus városi jegyző 
által a város közönsége neveben előadott kérelmükre megero
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siti mindazon kiváltságokat, a melyeket Bártfa városának Zsig- 
mond király adományozott.

Hártyán, alul függő pecséttel.

320. 1438. február 12. Buda.
Albert király Ampthor Péter bártfai bíró, Stenczel György 

és Jawer Pál ugyanottani esküdtek és Maternus városi jegyző 
kérelmére átírja Zsigmond királynak 1419. augusztus 21-én 
Budán kelt és Bártfa lakóinak félharminczad-mentesség ado
mányozásáról szóló oklevelét.

Hártyán, alul selymen függő pecséttel.

321. 1438. február 12. Buda.
Albert király az ország összes közigazgatási hatóságainak 

meghagyja, hogy a bártfaiakat személyükben vagy javaikban 
letartóztatni, felettük ítélkezni ne merjenek, hanem a kinek 
panasza van ellenük, forduljon a város tanácsához és ott keresse 
igazát.

Hártyán, alul töredékes pecséttel.

322. 1438. február 15. Buda.
Albert király meghagyja az ország harminczadosainak, 

hogy a bártfaiaktól, Zsigmond király kiváltságlevele alapján, 
csak félharminczadot szedjenek.

Hártyán, pecséttel.

323. 1438. február 19. Buda.
Albert király Bártfa város közönségére 400 frt adót vet ki-
Papiroson, pecséttel.

324. 1438. február 20. Buda.
Albert király Bártfa város polgárainak panaszára meg

hagyja Önodi Czudar János, Simon és Jakabnak, hogy bizo
nyos erdők és határok miatt támadt porból kifolyólag a bártfaia
kat ne zaklassák vagy károsítsák.

Papiroson, papirossal fedett pecséttel.

325. 1438. február 21. Buda.
Albert király Bártfa város közönségét értesíti, hogy miután 

hallotta, hogy »nonnulli maiinali et pacis turbatores Poloni cum 
pluribus perversis Bohemis et aliis latronculis coadunati et in 
multitudine copiosa conglobati metas et confinia regni nostri a 
parte terre et partium nostrarum Scepusiensium et etiam 
aliarum regno Polonie vicinarum subintrare machinarentur, 
seu iam defacto subintrassent«, ezeknek megfékezésére Önodi 
Czudar János kapitányt küldte ki, kinek seregéhez saját lovas 
és gyalogos hadi népeikkel csatlakozzanak.

Papiroson, pecséttel. j
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326. 1438. ápril 7. Buda.
Albert király meghagyja a jászai conventnek, hogy a 

hányszor a bártfaiak bármiféle jogi ügyben a conventet, mint 
hiteles helyet igénybe veszik, mindannyiszor álljanak rendeb 
kezésükre.

Papiroson, pecséttel.
327. 1438. április 7. Buda.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben az adó (»taxa«), továbbá a város védelme tárgyában ír.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
328. 1438. május 9. Krakkó.

 ̂Ulászló lengyel király az ószandeczi apáczák és Bártfa 
város közönsége közt a vámszedés miatt folyó per tárgyalását 
a legközelebbi Szent Mihály-napra (szeptember 29.) halasztja. 

Wladislaus, Dei gratia 
rex Polonie etc.

Capitaneis burgrabiis tenutariis procuratoribus consuli
bus civitatum et opidorum, theloneariis regni nostri universis 
ac monialibus in Antiqua Sandecz et earum officialibus, uni
versis fidelibus nostris dilectis, gratiam regiam et omne bonum. 
Dilecti fideles. Ex qua causa inter moniales pretactas de Antiqua 
Sandecz ab una, et cives de Barduyow ab alia partibus super 
solutione theloneorum usque ad festum sancti Stanislai in 
mayo pro XIo nunc lapso fuit suspensa, quam causam extunc 
certis magis ardius negotiis non valentibus inter partes iamdictas, 
duximus eam ulterius videlicet ad festum sancti Michaelis 
proxime affuturum suspendendam. Ideo committimus vobis 
mandantes de consilio baronum nostrorum, quatenus ipsos 
cives de Barduyow et eorum quemlibet viis antiquis quibus 
usque in presens soliti sunt ambulare, cum mercantiis ipsorum 
absque predicti thelonei solutione super quo inter easdem 
cives et moniales predictas hec causa extitit exorta, libere 
ambulare usque ad festum sancti Michaelis ut prefertur permit
tatis et permitti faciatis, gratie nostre sub obtentu. Datum 
Cracovie feria sexta post exaltationis sancti Stanislai, anno 
Domini M. CCCC, XXX octavo.

Relatio magnifici Johannis de 
Coneczle R.(egni) P.(olonie) can
cellarii.

Papiroson, pecsétje elveszett.
329. 1438. junius 9. Iglau.
Albert király az ország összes közigazgatasi hatóságai

nak meghagyja, hogy a Borbála királynéhoz küldött emberet 
Wlasyn Károlyt útjában zavarni ne merjék.

Papiroson, töredékes pecséttel.
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330. 1438. julius 14. Sáros.
Roskoványi Egyedfia Péter sárosi alispán és a szolgabírák 

vizsgálatot tartva tanúsítják, hogy Ozborói Nagy Simon a 
bártfaiaknak 19 marháját elhajtotta.

Papiroson, kívül négy pecsét nyoma.

331. 1438. augusztus 22. Eger.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben megparancsolja, hogy Rozgonyi Istvánnak vagy emberei
nek bizonyos pénzösszeget fizessenek ki.

Papiroson, zárópecséttel.

332. 1438. augusztus 26. Bártfa.
Bártfa város tanácsa kötelezi magát, hogy Rozgonyi 

István és György vagy ezek megbízottai kezeihez 400 frtnyi 
rendkívüli adót fog lefizetni.

Papiroson, töredezett pecséttel.

333. 1438. október 5. Bártfa.
Rozgonyi István és György pozsonyi főispáno k Bártfa város 

közönségét 200 frt rendkívüli adó lefizetéséről nyugtatják.
Papiroson, pecséttel.

334. 1438.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

335. 1438.
Gyolcsfehérítésről szóló jegyzék. (A végén későbbi időből 

a városi zsoldosok névsora.)
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

336. 1438.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

337. 1438.
Számadás töredéke.
Papiroson.
338. 1439. február 8. (Bártfa.)
Stenczel György bártfai bíró és Bártfa város közönségé

nek ügyvédmeghatalmazó-levele Dávid polgártársuk számára.
Papiroson, töredékes pecséttel.
339. 1439. február 14. Bártfa.
Káthai Izsák, Albert király udvarmesterének, Thamásy 

Henriknek familiárisa Bártfa város közönségét 600 »alba 
moneta« lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, pecsétje letöredezett.
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340. 1439. április 9. Bártfa.
Bacza Gergely, Miklós egri prépost és vicarius által Sáros

megyébe kinevezett egyházi tizedszedő, Bártfa városát a tized 
fejében lefizetett 400 dénárról nyugtatja.

Papiroson, alul pecséttel.
341. 1439. április 24.
A jászai convent Bártfa város közönségének kérelmére, 

átírja Albert királynak 1438. február 12-én Budán kelt oklevelét.
Hártyán, két példányban, függő pecséttel.
342. 1439. május 7. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele az egri káptalanhoz, mely

ben írja, hogy a György bártfai kőfaragó törvényes neje és 
Kis Gáspár bártfai polgár közt fenforgó port a tanács már el
bírálta, tehát ezt mint rés iudicatá-t az egri vicarius másod
szor el nem bírálhatja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
343. 1439. május 12. Eger.
Miklós egri vicarius a György bártfai polgár özvegye 

Katalin és Kis Gáspár bártfai polgár közti pör tárgyalását el
halasztja.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
344. 1439. junius 15. Buda.
Albert király meghagyja főleg az eperjesi és töltszéki vám

szedőknek, hogy a bártfaiaktól kiváltságaik ellenére vámot 
szedni ne merjenek.

Hártyán, pecséttel és papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
345. 1439. augusztus 2. Eger.
Kátai (de Catha) Jakab egri prépost és vicarius parancsa 

valakihez, hogy azonnal menjen Bártfára, hallgassa ki Péter 
polgárt és másokat és a kiket Miklós gebholczi plébános meg
nevez, azokat idézze meg.

Papiroson, alul két pecséttel.
340. 1439. augusztus 3. Eger.
Kátai Jakab egri vicarius meghagyja a bártfai Szentlélek- 

kórház elöljárójának, továbbá a klusói, richwaldi és ludisdorfj 
plébánosoknak, hogy Kis Gáspár bártfai polgárt, György bártfai 
polgár özvegye ellen az egyházból való kiközösítés (»excom
municatio«) terhe alatt idézzék meg.

Papiroson.
347. 14(3)9. augusztus 22. Lucz.
Albert király kapitányának Magyar Balázsnak levele 

Bártfa város tanácsához, melyben buzdítja őket, hogy addig, 
a míg a király a környéken tartózkodik, küldjenek hozza egy
két embert.
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348. 1439. augusztus 29. — 1447.
Bártfa város »iudicium bannitum«-airól szóló jegyzőkönyv.
Ebben a következő oklevelek vannak :
1439. márczius 6.
Boroszló város tanácsa átírja Albert magyar és német

római királynak 1439. márczius 2-án Boroszlóban kelt okleve
lét, melyben a király meghagyja Yenczel ratibori herczegnek, 
hogy Rözeler Miklós bártfai polgárnak a boroszlói hídnál lefog
lalt javait adja vissza és ugyanezt cselekedje Lettener János 
boroszlói polgár javaival is.

1439. április 21.
Ulászló lengyel király Beck Férencz és társai kereskedők

nek megengedi, hogy az utak bizonytalansága miatt kivétele
sen Magyarországból Krakkóba és viszont olyan útvonalat 
válaszszanak, a merre teljes biztonságban közlekedhetnek. 
(Bártfa város tanácsának 1439. szeptember 22-én kelt átiratában.)

Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

349. 1439. október 19. Eger.
Kátai Jakab egri vicarius, Bártfa város tanácsának kérel

mére a Kis Gáspár bártfai polgárra rótt bírságból a rá, mint 
bíróra eső részt elengedi.

Papiroson, pecséttel.

350. 1439. deczember 7. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele Perényi János tárnok- 

mesterhez, melyben kéri őt, hogy az eperjesi várnagynak 
Roskovitz Antalnak hagyja meg, hogy tőlük (a bártfaiaktól) 
régi kiváltságaik és szabadságaik ellenére vámot szedetni ne 
merészeljen.

Papiroson.

351. 1439. deczember 7. Buda.
Erzsébet királyné levele Lutov város közönségéhez, mely

ben tudatja Albert király halálát, továbbá »quod ius heredi
tarium et legit time successionis nobis et pueris nostris infallibili- 
ter et plenarie competit in eodem, que sumus ex antiquissima 
stirpe illustrissimorum regum Bohemie et marchionatu Moravie 
videlicet proavi avi et patris procreata, prefatusque dominus 
noster rex Albertus iure nostro hereditario marchionatum 
Moravie assecutus fuerat, nobisque prescitum est fidelitatis 
iuramentum sicut sibi. Confidimus in vobis et in ceteris nostris 
fidelibus, ut non permittetis nobis et heredibus nostris aliquam 
inferri iniuriam seu offensam. Et revera misissemus libenter 
parato animo nunccios nostros ad congregationem Brunne novi- 
ter celebratam, sed de illa nullam penitus habuimus informatio
nem. Idcirco fidelitatem vestram rogamus affectuose, ut adhoc
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diligenter cooperari velitis, ut nullus actus novus incipiatur 
per aliquam festinantiam, quod esse possit contra ius nostrum 
et puerorum nostrorum, sed omnia diferantur«. stb.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
352. 1440. január 5. Késmárk.
Perényi máskép Richnói Miklós, Késmárk város és a 

Szepesség kapitánya, Késmárkra szóló menedéklevelet ad 
{»salvus conductus«) Dávid, Bártfa város ügyvédje számára.

Papiroson, pecséttel.
353. 1440. február 1. Eger.
Miklós egri vicarius meghagyja a bártfai Szentlélek-kór- 

ház elöljárójának, továbbá a lajosfalvi és richwaldi plébánosok
nak, hogy Kis Gáspár bártfai polgárt György bártfai polgár 
özvegye ellen idézzék meg.

Papiroson.
354. 1440. február 17. Eperjes.
Perényi János tárnokmester levele az egri káptalanhoz, 

melyben Bártfa város közönségének panaszára felszólítja őket, 
hogy miután a szabad királyi városok polgárai felett ő bírás
kodik, az egri vicarius e város polgárait ne merje megidézni 
és megbírságolni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
355. 1440. február 19. Bártfa.
Agárdi Pál, Janoki Egyed embere, Bártfa város tanácsát 

a királyi udvarmesternek járó 6 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.
356. 1440. február 20. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele az egri káptalanhoz, mely

ben polgártársuk Kis Gáspár ügyének érdekében ír.
Papiroson, kívül Bártfa városának egy bárddal ellátott zárópecsét

jével.
357. (1440.) február 24.
A négy város (melyik?) »generális conclusió«-ja.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
358. 1440. február 25. Eger.
Miklós egri vicarius Dávid bartfai polgárnak es nejének 

Krisztinának megengedi, hogy külön lelkészt válaszszanak 
maguknak.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.
359. 1440. április 19. Bártfa.
Nagyszombati László (»Ladislaus de Tyrna«) bizonyítja, 

hogy Bártfa város közönsége a báránytizedet 200 dénár teher 
pénzért (»pro ducentis denariis monete albe«) megváltották.

Papiroson, pecséttel.
Iványi : Bártfa város levéltára.

5
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360. 1440. augusztus 23. Kurima.
önodi Czudar Simon Bártfa város tanácsát 50 frtnyi tized 

lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.

361. 1440 körül, február 14. táján. Komárom.
Erzsébet királyné levele Lőcse, Bártfa és Eperjes váro

sok közönségéhez, melyben az iránta és a szent Korona iránti 
hűségre buzdítja őket és kéri, hogy városaikat az ellenség ellen 
őrizzék.

Papiroson, csonka oklevél.

362. 1440 körül, julius végén.
Buczlay András levele Bártfa város tanácsához, melyben 

bizonyos lovak visszaadása tárgyában ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
363. 1440. körül. Berzevicze.
Péter, berzeviczi plébános levele Miklós egri vicariushoz a 

tized szedése ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
364. 1440. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Vízfoltos papiroson, hosszúkás könyvalakban.
365. 1440 körül. Hradek.
Hradkovai Péter a Bártfa körüli összes helységeket fel

szólítja, hogy lakóik »absque omni procrastinatione et dilatione 
ad labores nostri castri« jöjjenek.

Papiroson, pecsétje elveszett.
366. 1440—50 körül.
Hunyadi és Giskra ellenségeskedéséről szóló feljegyzés 

vagy levél utóirata.
Papiroson.

367. 1440—50. körül.
Bártfa város töredékes adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
368. 1440—50. körül.
Bártfa város adólajstromának töredéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
360. 1441. Nagyböjt valamely vasárnapja utáni szerdán.

Sopron.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben tudatja velük, hogy Giskra legyőzte az ellenséget, továbbá, 
hogy »der Zeech Janusch mit andern des von Cili folgk, den 
wayde Janusch, den Banfy István, den Banfy Dersch mit
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allen irem volkch und ander vil gut edel lewth nider erlegt 
und gefangen haben, und vil wagen und groser puchsen drey 
und sunst andern zcewg genommen haben und bei sechs 
hunderten erslagen und hoffen, daz ir euch sulchir guter newer 
zceitunge freyen werdt«.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 107. 1.
370. 1441. április 25. Héthárs.
Lukács héthársi plébános levele Bártfa város tanácsához, 

melyben panaszt emel Nickel Péter ellen, hogy Olsai Gábor
nak lovát, melyet az tőle vett meg, lefoglalta.

Papiroson, zárópecséttel.
371. 1441. május 4. Makovicza.
Voytho, zelenegori kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy, ha meghódolni nem akarnak, tüzzel- 
vassal fogja őket arra kényszeríteni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
372. 1441. május 31. Bártfa.
Bártfa város tanácsának parancsa Czaszkowicz, Czirle, 

Fulketshaw, Molnárvágása, Benedek vágása és 
Radmár községek tanácsaihoz, felhíva őket, 
hogy kapitányuknak hűségesküt tenni Bártfára 
jöjjenek.

Papiroson, alul a város 2 cm. átmérőjű kis pe
csétjével, melynek ábrája a következő :

373. 1441. junius 27. (Késmárk.)
György volt késmárki bíró levele Rozgonyi Istvánhoz,

melyben Rozgonyi Györgyre panaszkodik, a ki károkat okoz 
neki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
374. 1441. augusztus 12. Lőcse.
Henkel György levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben kéri, hogy »verwart mir meyn tuch das mir nicht dy 
schaben doreyn körnen und och das nicht dy mewse ader dy 
ratten doreyn komén«, kéri továbbá, hogy másnak, mint pecsétje 
felmutatójának a szövetet ki ne adja, hogy pedig pecsétjét 
ismerje, azért neve mellé oda nyomta.

Papiroson, belül rányomott, kívül zárópecséttel.
375. 1441—1444.
»Liber de venditione et emptione vini.«
Erős bőrbe kötött hosszúkás könyv.
376. 1441—1447.
Bártfa város számadáskönyvének töredéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
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377. 1441—1442 körül. Bártfa.
Stock György jegyző levele Melczer György szepesi őr

kanonok, kassai hitszónokhoz, melyben Tringaus Jakab adós
ságáról, továbbá házának és kútjának építéséről ír. .

Papiroson, zárópecséttel.

378. 1442. márcziu" 19. Kisszeben.
Kisszeben város közönségének levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Tárczay Péter 2000 írt lefizetése 
ellenében volt csak hajlandó elfogott polgártársukat elbo
csátani.

Vízfoltos papiroson, töredezett zárópecséttel.

379. 1442. márczius 25. Pozsony.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Lesseki Oszkartt Jánost és Talafus Jánost az 
ellenség ellen küldte, kéri, hogy segítsék ezeket hadiszerekkel 
és egyébként is figyelmükbe ajánlja őket.

Papiroson, zárópecséttel.

380. 1442. márczius 27. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy megkapta azon levelüket, melyben 
Ígérik, hogy birtokait nem fogják károsítani, továbbá ír még a 
kapitányuk által elvett javakról.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

381. 1442. április 16. Kapivár.
Kapy János levele Bártfa város bírójához, melyben a király

néra vonatkozó híreket kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

382. 1442. április 21. Szmigrodkova.
Goluchewsky Pál levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy hozzájuk küldött szolgájának mindenben higy- 
jenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

383. 1442. május 1. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben leírja, hogy Tárcz(a)y Péter mily kegyetlenke
dések közt ölte meg Wittoczka Antal polgártársukat.

Két darab papiroson, zárópecsétje elveszett.
384. 1442. május 12. Bártfa.
Jaur Pál bártfai esküdt Czudar János helyett ennek embe

rét Dorman Mihályt 63 és 34 frtnyi tartozás megfizetéséről 
nyugtatja.

Papiroson, rányomott pecsétje elveszett.



385. 1442. május 18. Kisszeben.
Schonlusz János kisszebeni bíró levele a Bártfán lakó 

Schonlusz Mártonhoz, melyben bizonyos ügyben közbenjárá
sát kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

386. 1442. junius 9. Sztropkó.
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, kérve bizonyos ügyben a makoviczai várnagyoknál való 
közbenjárásukat.

Papiroson, rányomott pecsétje elveszett.

387. 1442. junius 25. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy Talafusz János és Szepesi Ferencz 
náluk vannak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

388. 1442. junius 28. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Talafusz ügyeiről ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

389. 1442. julius 20. Eperjes.
Gargói Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 

Dávid, a bártfaiak ügyvédje tiltakozik az ellen, hogy János 
(pan Jan) richnói kapitány, Lófalva, Hertnek, Klusó, Rich- 
wald, Tekes, Eberhard és Siba birtokokat elfoglalta.

Papiroson, kívül pecsétek helye.

390. 1442. augusztus 8. Pozsony.
Erzsébet királyné levele Ujlaky Miklóshoz, melyben írja, 

hogy Julián bibornoknak Jenő pápa nevében előadott kérel
mére, — azonban csak az általa megszabott feltételek mel
lett, — kész lemenni Esztergomba, hogy I. Ulászló (lengyel) 
királylyal házasságra lépjen.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
Kiadta Wagner kézirata után: Katona: Hist. Crit. XIII. 201.

391. 1442. (?) augusztus 9. Márkusfalva.
Máriási István szepesi kapitány levele Bartfa város taná

csához, melyben bizonyos vámszedés ügyében ír.
Rongált vízfoltos papiroson, zárópecsétje letöredezett.

392. 1442. augusztus 12. Pozsony.
Erzsébet királyné levele Kassa város tanácsához, meH- 

ben írja, hogy szeptember 8-tól számított tizennégy nap múlva 
biztos kísérettel Esztergomba megy, hogy a lengyel király-
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lyal (I. Ulászló magyar királyival) békét kössön, kéri, hogy 
küldjék oda néhány értelmes emberüket.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
393. 1442. szeptember 14. Pozsony.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a lengyel királylyal Esztergomban békét akar 
kötni, kéri, hogy bizonyos ügyek megtárgyalására jöjjenek 
Győrbe és onnan vele Esztergomba.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
394. 1442. szeptember 16. Kecze.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben tudatja, -hogy a lengyel királylyal való békekötés miatt 
Győrbe megy és most Pozsonyból Győr felé úton van, kéri, 
hogy jöjjenek hozzá.

Papiroson, kívül zárópecséttel, melynek papirosán még egy fekete 
viaszba nyomott gyűrűs pecsét látható.

395. 1442. szeptember 27. Kecze.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy hozzájuk küldött emberének Szentagathai 
Szász (»Zaaz«) Miklósnak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
396. 1442. október 4. Győr.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben tudatja, hogy a lengyel királylyal békét akar kötni, küld
jék Győrbe egy-két értelmes emberüket, a kik tanácsukkal 
segélyére lehetnek. E mellett inti őket az V. László király 
iránti hűségre.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
397. 1442. november 5. Kassa.
Brandisi Giskra János sárosi főispánnak (»graff zum 

Saras«) és Kassa város tanácsának levele Bártfa város taná
csához, melyben írják, hogy Erzsébet királyné I. Ulászlóval 
(»mit dem Kunig zu Polan«) kibékült, és intik a várost a királyné 
és V. László király iránti hűségre.

Vízfoltos papiroson, kívül a két zárópecsét közül Kassáé elveszett.
398. 1442. deczember 20. Kurima.
Dormán Mihály makoviczai kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy kémje az ellenségnek Bártfa 
elleni támadásáról értesítette őt, ő tehát hatvan vagy esetleg 
még több lovassal segíteni fogja őket. ^»Venit meus spiculator 
et ita asserit fore, quod — ilK-de Mussyna — sunt congregati 
et die crastino volunt facere obstaculum circa vestram civi
tatem, suburbium vellent cremare et sub castro Makovicza 
possessiones depredare«, ha pedig ez igaz, akkor »ego descen-
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■dam ibi ad villam prope civitatis vestram cum sexaginta equiti
bus aut ultra, saltim ad castrum« . . . stb.)

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
399. 1442. — Sáros.
Székely (Sekel) Antal levele Magyar György bártfai bíró

hoz, melyben Keczer Imrének Zandelman Györgyhöz 2 írtért 
zálogba adott fegyvereinek kiadását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.
400. 1443. márczius 7. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos pénzek küldéséről, továbbá Giskra jöve
teléről ír.

Papiroson, zárópecséttel.
401. 1443. május 1. Esztergom.
»Augustin von Salank, lerer der geistlichen Rechten, weilent 

Uanczler« etc. levele Bártfa város tanácsához. »Als ich dann 
am nagsten zu dem allerdurchleuchtigisten fürsten und hern 
hern Fridreichen Römischen kunig etc. gesant pin worden, 
also lass ich euch wissen, das ich mit gotis hulff von desselben 
hern des Römischen kunigs gnaden nach aller begerung gefer- 
tiget, am nagstvergangen sampstag her gen Gran körnen pin, 
darauf! sein gnad dem ganczen kunigreich zu Ungern ainen 
gemainen tag geleegt hat, mit in umb aines gemainen frids 
willen desselben kunigreichs ze halten, als Ir aus seiner gnaden 
prieff euch deshalben zu geschrieben vernemen werdet, und 
als dan mein gnediger her der Erczpisscbolff zu Gran auch 
mein her Zechi Thomas und ander hern und stete dicz kunig
reichs zu sulchem tage für sich körnen werden. So pitt ich euch 
mit sundern Fleiss, das Ir das auch ye nicht verharren, sunder 
ettliche namhaftige gesworen aus ewren mittel darczu senden 
wellet, wann ob got wil, die Sachen auff den tag nach aller 
willen die unsers natürlichen hern kunig Laslas getrewen sein 
ergeen, und sich zu ganczen fried fuegen werden.« Egyebeket 
pedig Fülöp mester, kit hozzájuk küld, fog velük tudatni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
402. 1443. május 7.
Stock György közjegyző előtt György reich waldi plébános, 

Keresztély bártfai plébános és társai tollba mondják Kober- 
dorffi Dorottya asszonynak 1440. október 30-án előttük tett 
szóbeli végrendeletét.

Hártyán közjegyzői jegygyei, alul két hártyán függő pecséttel.

403. 1443. junius 10.
H. M. és Rüdiger Fülöp levele Kassa es Lőcse városok 

tanácsaihoz, melyben írják, hogy Ujbányától Esztergomig,
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illetve innen Pozsonyig hogyan jutottak el, aztán megírják a 
különböző politikai hireket, a melyeket Esztergomban hal
lottak, hogy az egri püspök 10.000 irtot akar felvenni arra, 
hogy Giskrát az országból kikergesse ; az urak új adót szavaz
tak meg a török ellen, ők azonban azt hiszik, hogy ez inkább 
a németek ellen irányul.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
404. 1443. julius 8. Makovicza.
Dormánházai Mihály makoviczai kapitány és Buzlay 

András makoviczai várnagyok a Bártfa városával fennálló 
egyenetlenségek eldöntésére, választott bíróságban egyeznek 
meg.

Vízfoltos rongált papiroson.
405. 1443. julius 9. Sztropkó.
Netho György levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy megkapta és köszöni azon levelet, melynek tartalma 
az volt, hogy »Petrus de Tarkeu se congregasset exercituantibus 
in partibus Polonie, necnon in parte sibi adherenti«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
406. 1443. julius 13. Sztropkó.
Varjú Miklós és Demétei György sztropkói várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához, melyben 20 zsoldost és ostrom
szereket kérnek, hogy az egri püspök ellen jobban védekez
hessenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
407. 1443. augusztus 6. Sztropkó.
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Márton sztropkói polgárnak Tewel László bártfai 
polgártól járó 10 frtnyi követelése behajtását kéri.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
408. 1443. augusztus 27. Smigrod.
Smigrodi János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

megírja Dormánházai Mihály makoviczai várnagynak ellene 
intézett támadását és hogy a várnagy a lengyel királyné előtt 
hogyan bevádolta őt.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
409. 1443. szeptember 4. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudósítja őket, hogy az I. Ulászló és az V. László pár
tiak ügyei hogyan állanak.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
410. 1443. október 2. Győr.
Erzsébet királyné levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri őket, hogy a hozzá és fiához V. László királyhoz hű
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Perényi (»anders Rihnow«) Miklós, János és Pál, Máriási György 
és János, továbbá Széchy Miklós javait ne támadják meg és 
ne pusztítsák.

Papiroson, zárópecséttel.

4:11. 1443. november 9. Kassa.
Brandisi Giskra János Janowitz Tódor bártfai kapitányt 

értesíti, hogy a bártfai harminczadot az ottani tanács kezébe 
adta.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.
412. 1443. november 10. Kapivár.
Kapy János levele Tarkői Péterhez, melyben kéri, hogy 

a deméteiektől elvett 10 juhot, 2 borjút és 2 lovat adassa 
vissza.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
413. 1443—57 közt.
Bártfa város tanácsa bizonyítja, hogy a bártfai harmincza

dot Giskra, Berczal Miklós kezébe adta.
Papiroson.
414. 1444. január 23. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy elvettek tőlük néhány lovat, melyeket 
most a Bártfa körüli falvakban eladnak, kéri, hogy ezeknek 
visszaszerzésében legyenek segítségükre.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
415. 1444. május 18. Kassa.
Hebenstreit János kassai bíró és a tanács elismeri, hogy 

Bártfa város tanácsa azon 8000 írthoz, melyet Giskrának a 
városok (Kassa, Lőcse és Eperjes) kölcsön adtak, hozzá
járult.

Papiroson, alul pecsét helye.
416. 1444. május 20. Bártfa.
Bártfa város tanácsa kötelezi magát, hogy Cletner János 

krakkói polgártól 434 írtért vett posztó árát Szent Mihály- 
napkor kifizeti, és egyúttal Cletnernek menedeklevelet (»salvus 
conductus«) ad.

(Hátlapján számadási feljegyzésekkel.)
Papiroson, pecsétje elveszett.
417. 1444. május 24. Szepesvára.
Baskai Péter szepesi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben tudomásul veszi, hogy a Rozgonyi Simon egri 
püspök számára adandó tizedet a csehek elvevén, annak meg
fizetését Giskra a városnak elengedte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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418. 1444. junius 11. — 1450.
Triska András musinai és más fosztogatók által okozott 

károk felbecslése.
Papiroson.

419. 1444. junius 24. Grebow.
Grebow város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Ádám grebowi polgárnak lovak miatt 
folyó ügyében igazságot szolgáltassanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

420. 1444. szeptember 7.
Dormánházai Mihály makoviczai kapitány, Cossibor Miklós 

kapitány, Czech Miklós és Slolbak a zsoldosok fejei, továbbá 
Bártfa város tanácsa által kiállított menedéklevél Trzieska 
András musinai kapitány, Mroz nevű ember és 12 lovas szá
mára, szól pedig a Giskra fenhatósága alatt álló területekre, 
továbbá Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes és Késmárk városokba.

Papiroson.

421. 1444. szeptember 18. Bártfa.
Keresztély (»Cristanus«) bártfai archipresbiter és plébános 

György rihwaldi plébánost megidézi. (A levél oldalán az »exe- 
cutio facta est«-et tanúsítja a kiküldött.)

Papiroson, alul töredékes pecséttel.

422. 1444. szeptember 23. Richnó.
Thorday András richnói várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy bizonyos náluk fogva lévő soltészét 
ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

423. 1444. szeptember 30. Szepesvára.
Péter »de Radyolcz alias de Preyschdor« nyugtatja Bártfa 

városát, elismerve, hogy az ezen évi gabnatizedet Rozgonyi 
Simon egri püspöknek beszállította.

Papiroson, töredékes pecséttel.
424. 1444.
Bártfa városának harminczadjegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
425. 1445. január 29. Yaranó.
Varanó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Keresztély (»Cristanus«) mészáros varanói 
polgár néhány sertést adott el Topper Miklós bártfai polgár
nak, ki a vételárból 11 írttal adós maradt, kéri ennek behaj
tását.

Papiroson, töredezett zárópscséttel.
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4-26. 1445. május 11. Pest.
Hunyadi János erdélyi vajda, Szörényi bán, a székelyek 

és Temesmegye főispánja, meghagyja az ország összes köz- 
igazgatási hatóságainak, hogy a " bártfaiaktól kiváltságaik 
ellenére vámot szedni ne merjenek.

Papiroson, alul pecséttel.

427. 1445. május 12. Pest.
Az országtanács Bártfa városát négy évi adóról, — melyet 

Giskra Jánosnak fizetett le, — nyugtatja.
Papiroson, szép rányomott pecséttel.

428. 1445. julius 8. Szína (»Zyna«).
Rozgonvi György országbíró, pelsőczi Bebek Imre, a felső' 

magyarországi részek kapitányai, Dobrai Berczal Miklós mint 
Giskra meghatalmazottja, az említett részek nemességével és 
a városok küldötteivel közgyűlést tartván, a pesti utolsó 
országgyűlés végzeményének sikeresítésére némely pontokat 
állapítanak meg és azoknak megtartását fogadják.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
Kiadta : Teleki : A Hunyadiak kora, X. k. 164. 1.

429. 1445. julius 12. (Bécs)ujhely. (»Newenstat«.)
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához,

melyben a pesti országgyűlésről és a római királyhoz Y. László 
királyért küldendő követségről ír.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.
430. 1445. julius 14. (Bécs)ujhely.
Frigyes római király Bártfa város közönségét kéri, hogy 

V. László királyhoz és kapitányához Brandisi Giskra János
hoz, úgy, mint eddig, ezután is hűek maradjanak.

Papiroson, kívül rányomott pecsét helye.
431. 1445. julius 15. Késmárk.
Dobrai Brczal Miklós késmárki kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogv hozzájuk küldött emberé
nek Cunczo-nak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
432. 1445. julius 23. Uj-Szandecz.
Zsófia lengyel királyné levele Rozgonyi György ország

bíróhoz, Pelsőczi Imréhez, Dobrai Brczal Módoshoz, Kassa 
város tanácsához, Perényi János tárnokmesterhez, Pálóczi 
László királyi ajtónállómesterhez, Czudar Simonhoz, Homonnai 
Istvánhoz és Nagymihályi Lászlóhoz, melyben írja, hogy a 
Komorowskyval fennálló egyenetlenséget legközelebb a wis- 
liczai országgyűlésen el fogja intézni.

Vízfoltos papiroson, egykorú egyszerű másolatban.
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433. 1445. julius 30. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa és Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben tanácskozásra hívja meg őket.
Papiroson, két zárópecsét helye.
434. 1445. augusztus 4. Eperjes.
Gargói Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró Sendel 

János rihnói kapitányt, a Bártfa város tanácsa elleni pörben 
az idézésre való meg nem jelenés miatt megbírságolják.

Papiroson, kívül rányomott pecsétek töredékével.
435. 1445. augusztus 21. Kurima.
önodi Czudar Simon meghagyja a Nádasd, Rátka, Lucz 

és Tokaj birtokain lévő összes vámszedőknak, hogy a bártfai 
polgároktól, a mi az ő és Czudar Jakab vámjövedelmének részét 
érinti, sem árúik, sem személyük után semmiféle vámot ne 
szedjenek, hanem minden vámfizetés nélkül engedjék őket 
tovább menni.

Papiroson, pecséttel.
436. 1445. szeptember 15. Bécs.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Y. László király ügyének állásáról tudósítja őket.
Papiroson, zárópecséttel.
437. 1445. október 8.
A szepesi káptalan Bártfa város közönségének kérelmére 

átírja Hunyadi Jánosnak 1445. május 11-én Pesten kelt ok
levelét.

(Ld. az idézett oklevelet.)
Papiroson, kívül töredékes rányomott pecséttel.
438. 1445. október 13. Eperjes.
Gargói Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró Sendel 

János rihnói várnagyot, a Bártfa város tanácsa elleni pörben, 
az idézésre való meg nem jelenés miatt megbírságolják.

Papiroson, zárópecséttel.
430. 1445. október 24. Eger.
Miklós egri vicarius jegyzőjének Györgynek levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy Kis Gáspár polgártársuk
nak a vicarius elleni ügyében tőle telhetőleg mindent meg
tett, különben Lysner Miklós, a város küldöttje a vicariustól 
hozzájuk szóló levelet visz.

Papiroson, zárópecséttel.
440. 1445 körül, október 26. előtt.1) »Ex castro Capy,

feria secunda proxima ante festum Sancti Demetrii«. Kapivár.

’) 1445-ben Dömötör napja keddre esett, az előző nap tehát hétfő, 
október 25. Lehet, hogy éppen 1445-ben kelt az oklevél.
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Kapy János levele Bártfa város közönségéhez, melyben 
írja, hogy a város pecsétje nélkül vámhelyének álutain »in 
falsa via nostri thelonei absque sigillo« lefoglalt javaikat a 
kassaiak közbenjárására visszaadja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
441. 1445 körül.
Giskra János és társai számára Budára szóló menedék

levél.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
442. 1445 körül.
Bártfa város adólajstromának töredéke.
Vízfoltos papiroson.
443. 1446. február 22.
A szepesi káptalan György őrkanonoknak a bártfaiak nevé

ben előadott kérelmére átírja az országtanács 1445. május 
12-én Pesten kelt oklevelét.

(Ld. az idézett oklevelet.)
Papiroson, kívül rányomott pecsétje elveszett.
444. 1446. február 26. »In loco exercitus castri meta

tionis nostri in comitatu Turocz«.
Brandisi Giskra János levele Baliczky Miklóshoz, mely

ben kéri, hogy bizonyos adóhátralékok miatt a bártfaiakat 
ne zaklassa.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
445. 1446. ápril 9. (Lőcse.)
Swartcz Márton lőcsei bíró levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Molner Miklós polgártársukról, továbbá Komo- 
ro(w)sky Péter és Giskra közt folyó csatározásokról ír.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
446. 1446. április 17. Lőcse.
Valószinűleg Stock György bártfai jegyző levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a római Szentlélek-kórház szá
mára gyűjtött javak tárgyában ír.

Papiroson, zárópecséttel.
447. 1446. ápril 28. Eperjes.
Gargói Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 

Bártfa város ügyvédje Dávid tiltakozik az ellen, hogy Eper
jesen vásznat fehérítsenek.

Papiroson, kívül rányomott öt pecsét közül három elveszett.
448. 1446. május 3. (Szandecz.)
Hannusman szandeczi (»Czausze«) városi jegyző leve e 

Demjén bártfai polgárhoz, borok tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
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449. 1446. május 8. (Szandecz.)
Johesmann szandeczi városi jegyző levele Stock György 

bártfavárosi jegyzőhöz, melyben borok tárgyában ír.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

450. 1446. május 10. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa és Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben Ricolf Jaslonak a késmárki főemberek
hez írt levelének másolatát csatolja.

Papiroson, két zárópecséttel.

451. 1446. julius 12. Eger.
Rozgonyi György pozsonyi főispán és az egri püspökség 

kormányzója meghagyja a bártfai plébánosnak hogy a tizedet, 
melyet DeméteiMihálynak engedett át, ennek kezeihez fizesse le.

Papiroson, pecséttel.

452. 1446. julius 31. Buda.
Az országtanács Bártfa város közönségének kérelmére 

meghagyja a szepesi káptalannak, hogy az eperjesieket a vászon
fehérítéstől tiltsa el.

Ugyanezen papiroson:
1472 körül.
I. Mátyás királynak a szepesi káptalanhoz intézett vala

mely parancsa. (Csonka.)
1480 körül.
Guthi Ország Mihály nyomozó parancsa a szepesi káptalan

hoz a bártfaiak által Szapolyai Imre és István birtokain elkö
vetett hatalmaskodás tárgyában. (Csonka.)

1482. márczius 18. Buda.
Guthi Ország Mihály nádor meghagyja a szepesi káp

talannak, hogy Bártfa város határait járja meg.
1583. julius 7. Buda.
Egy oklevél befejező sorai.
Papiroslapon, a XVI. század végéről való írással.

453. 1446. augusztus 3. Eperjes.
Gargói Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 

Dávid a bártfaiak ügyvédje tiltakozik János (pan Jan) rihnói 
kapitány birtokfoglalásai ellen.

Papiroson, kívül rányomott pecsétek helye.

454. 1446. augusztus 17. Eperjes.
Gargói Benedek sárosi alispán és a négy szolgabíró előtt 

Bártfa város közönsége tiltakozik János rihnói kapitány birtok- 
foglalásai ellen.

Papiroson, kívül rányomott pecsét helye.
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455. 1446. augusztus 17. Eperjes.
»Damus pro memoria.« (Sárosmegye bírói széke) a János 

rihnói kapitány és Bártfa város közönsége közt folyó pör tár
gyalását elhalasztja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

456. 1446. augusztus 20.
A szepesi káptalan az országnagyoknak 1446. julius 31-én 

Budán kelt parancsára jelenti, hogy Bártfa város közönségét, 
a bártfai Szent Egyed és Keresztelő Szent János egyházakat, 
a Szentlélek-kórházat a sárosmegyei Klusó (Sönwald), Siba 
(Seyb), Szverzsó, Richwald, Koberdorf és Hertnek birtokába 
— melyekben némelyek szüntelenül zavarták őket — ellent
mondással visszaiktatta.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

457. 1446. szeptember 11. Buda.
Az országnagyok meghagyják az ország összes vámszedői

nek, hogy a bártfaiaktól régi kiváltságaik ellenére vámot 
szedni ne merjenek.

Hártyán, rányomott pecséttel.
458. 1446. szeptember 12.
A budai káptalan Szaniszlófi György bártfai bíró és Jawer 

Pál ugyanottani esküdt által Bártfa város közönsége nevében 
előadott kérelmére átírja Zsigmond királynak 1425. február 24-én 
kelt ünnepélyes átiratában kiadott okleveleket.

(Ld. az idézett oklevelet.)
Hártyán, függő pecséttel.
459. 1446. szeptember 12.
A budai káptalan Szaniszlófi György bártfai bíró és Jawer 

Pál ugyanottani esküdt által Bártfa város közönsége nevében 
előadott kérelmére átírja Zsigmond királynak 1433. november 
30-án Bázelben kelt átiratában kiadott oklevelét.

(Ld. az idézett oklevelet.)
Hártyán, függő pecséttel.
460. 1446. szeptember 13. Buda.
Brandisi Giskra János és az országtanacs közt létrejött 

béke pontjai.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
461. 1446. szeptember 13. Buda.
Az országnagyok meghagyják Sárosmegye ̂  tisztikarának, 

hogy a bártfaiakat régi kiváltságaik ellenére bírói székük elé 
idézni ne merjék, hanem a kinek panasza van ellenük, a nádor
nál, vagy a tárnokmesternél keresse igazát.

Papiroson, papirossal fedett pecséttel.
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462. 1446. szeptember 14. Buda.
Hunyadi János kormányzó meghagyja minden vámszedő

nek, de főleg a debreczeni és böszörményieknek, hogy a b án 
faiaktól régi szabadságaik ellenére vámot szedni ne merjenek.

Papiroson, pecséttel.

463. 1446. szeptember 15. Eperjes.
»Damus pro memoria.« (Sárosmegye bírói széke) a János 

rihnói kapitány és Bártfa város közönsége közt folyó pör tár
gyalását elhalasztja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

464. 1446. szeptember 16. Buda.
Az országnagyok Szaniszló Jánosfia György bártfai bíró, 

Ja  wer Pál ugyanottani esküdt és Stock György városi jegyző 
kérelmére a sárosvármegyei Klusó (Sönwald), Siba (Scheyb), 
Eberhart-(vágása) és Richwald, továbbá Koberdorff és Hert- 
nek (Herknecht) birtokokat — melyeket újabban tőlük elfog
laltak — a bánfaiaknak, illetve a két utóbbi birtokot a bánfai 
Szent Egyed egyháznak, illetve a Szentlélek-kórháznak ítélik 
oda.

Hártyán, alul selymen függő pecséttel.

465. 1446. november 24. Smigrod.
Smigrodi Przibislaus levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Jurkó komlósi szoltésztől vámkövetelését 
hajtsák ke.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

466. 1446. november 25.
Greniczer Ágoston kassai bíró és az esküdtek, Swarcz 

Márton lőcsei bíró, továbbá Torzó György, Brenner János, 
Tannenberger Miklós esküdtek, mint választott bírák bizonyít
ják, hogy megjelentek előttük Szaniszlófi György bártfai bíró, 
Jawer Pál, Sculteti György és Demjén bártfai, továbbá Gúmann 
Miklós, Plawnitzer Gáspár és In Ácie János eperjesi esküdtek 
és előadták a két város közt a vászonfehérítés miatt folyó 
ügyet, melyet a választott bírák megvizsgálván, úgy találták, 
hogy csak Kassa és Bártfa városok lakóinak szabad vásznat 
fehéríteni, míg Eperjes város közönségének ez tiltva van. 
Tartoznak ennélfogva a vászonfehérítés czéljaira épített beren
dezéseket lerombolni. Az ítélet ellen Eperjes városa a tárnok
mesteri székhez föllebbezett. (»Qua quidem sententia per 
iudicem de Eperjes ad magnificum. . , magistrum tenerni- 
norum regalium rite est appellata«).

Hártyán, alul Kassa város függő pecsétjével.
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4:67. 1446. deczember 20. Pálócz.
Pálóczi László országbíró meghagyja a szepesi káptalan

nak, hogy Perényi Dánielfia Pál és anyja Erzsébet kérelmére, 
Szaniszló bartfai bírót, Jawer Pál és Stock György polgárokat, 
Rihwald, Klusó, Siba, Eberhard, Lófalva és Hertnek sáros
megyei birtokok elfoglalása miatt idézze meg.

Papiroson, egyszerű másolatban.

468. 1446. deczember 31.
A szepesi káptalan Pálóczi László országbírónak 1446’ 

deczember 20-án Pálóczon kelt idéző parancsára jelenti, hogy 
Perényi Dánielfia Pál és anyja Erzsébet kérelmére Szaniszló 
bártfai bírót, Jawer Pált és Stock György városi jegyzőt Rih
wald, Klusó, Siba, Eberhard, Lófalva és Hertnek birtokok 
elfoglalása miatt megidézte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

469. 1447. február 2.
A szepesi káptalan, György őrkanonoknak a bártfaiak 

nevében előadott kérelmére átírja az országnagyoknak 1446. 
szeptember 16-án Budán kelt ítéletlevelét.

(Ld. az idézett oklevelet.)
Hártyán, alul függő pecséttel.

470. 1447. február 3. Buda.
Az országtanács Bártfa város közönségét a legközelebbi 

országgyűlésre hívja meg.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

471. 1447. február 25. Buda.
Az országtanács Bártfa város közönségét a legközelebbi, 

országgyűlésre hívja meg.
Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

• 472. 1447. márczius 13. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa es Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben a Kassán tartandó tanácskozásra hívja 
meg őket.

Papiroson, kívül két zárópecséttel.

473. 1447. márczius 29. Buda.
Az országtanács előtt Bártfai Pál megjelenvén, Helembai 

Szandrin boldogkői várnagyot megidézteti.
Papiroson, pecséttel.

474. 1447. ápril 10. Czeszkovicze.
Vojnarowszky János czeszkoviczei kapitány levele Bártfa' 

város tanácsához, melyben kérdi, hogy Palaszek Szaniszló
Iványi: Bártfa város levéltára. ®
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nevű embert mily összegért és milyen árúkért panaszolták be 
előttük ?

Papiroson, zárópecsétje le töredezett.

475. 1447. ápril 15. Eger.
Hédervári László egri püspök, az eperjesi és bártfai plébá

nosoknak meghagyja, hogy miután a tizedek egy részét Tárczai 
Jánosnak adta, azt annakidején neki vagy emberének adják ki.

Papiroson, pecsétje elveszett.

476. 1447. ápril 28. Körmöcz.
Brandisi Giskra János levele Kassa, Lőcse, Bártfa és Eper

jes városok tanácsaihoz (»dy hereit vor der Lewza sollen uff- 
brechen czum ersten dissen briff«), melyben értesíti őket had
járatának mozzanatairól. írja, hogy Pongrácz Körmöczöt 
felégette és V. László királynak sok kárt okozott.

Papiroson, zárópecséttel.

477. 1447, május 12. Richnó.
Osztrowi János richnói kapitány kéri Bártfa város taná

csát, hogy hozzájuk küldött emberének mindenben higyjenek.
Vízfoltos papiroson, pecsétje elveszett.

478. 1447. május 25. Lőcse.
Stock György lőcsei városi jegyző levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Giskra és Komorofisky Péter hogyan 
szövetkeztek, hogyan támadták meg a Szepességet, melyben 
Talaffus is segítségükre volt, és Brczal milyen intézkedéseket 
tett ellenük.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

479. 1447. május 26. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben tudatja velük, hogy a jövő szerdára Eperjesre 
a megye bírói széke elé vannak idézve.

Papiroson, .zárópecsétje elveszett,

480. 1447. május 29. Lőcse.
Stock György, városi jegyző levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy javait küldjék Lőcsére.
Papiroson, zárópecséttel.
481. 1447. junius 5. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Makoviczai Mihály az ő lelkészüket az erdő
ben kiraboltatta, (a kár pedig : »eyn mantil, eyn jope, czwee 
pherde und III fi.) kéri, hogy eszközöljenek ki elégtételt, mert 
máskép panaszukkal Berczal Miklóshoz fognak fordulni.

Papiroson, zárópecséttel.
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482. 1447. julius 10. Sáros vára.
Meliczi Pasek sárosi kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben egy mázsa puskaport és 1000 darab nyilat kér.
Papiroson, zárópecséttel.

483. 1447. julius 21. Rimaszombat.
Brandisi Giskra János, V. László király kapitánya Bártfa 

város közönségének kérelmére Sárosvármegye tisztikarának 
meghagyja, hogy miután a vászonfehérítés csak Kassa és Bártfa 
városok lakóinak van megengedve, Eperjes város lakóit ettől 
tiltsák el.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.

484. 1447. julius 23. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa és Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben Giskra dolgairól tudatja őket.
Papiroson, két zárópecsétje közül egyik elveszett.

485. 1447. julius 24.
Swarcz György levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a nádor (»groszmechtigenn herenn groszgraffen«) levelét küldi 
meg és arra választ kér.

Papiroson, két zárópecsétje elveszett.

486. 1447. augusztus 26.
A szepesi káptalan Hédervári Lőrincz nádornak 1447. 

junius 22-én Pesten kelt iktató parancsára jelenti, hogy midőn 
Malomfalusi Antal deákat a sárosmegyei Malomfalus, Hideg
kút és Komlós birtokokba be akarta iktatni, ennek Bánó János 
neje Ágnes, továbbá Koporcz Miklós és Koczik Lászlófia Jakab 
ellentmondtak.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

487. 1447. augusztus 30. Késmárk.
Brandisi Giskra János levele Lőcse, Kassa, Bártfa és Eper

jes városok tanácsaihoz, melyben a háborúskodásban szenve
dett károkról, a harminczadról és egyéb ügyekről ír.

Papiroson, egykorú egyszerű másolatban.

488. 1447. augusztus 31. Tarkő.
Tarkői Miklós Bártfa város tanácsát a tized lefizetéséről 

nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.

489. 1447. szeptember 5. Buda.
Az országtanács meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy a pesti országgyűlésen minden öt porta után kirótt egy 
frtnyi adót Hunyadi János kormányzó kezeihez fizessék le.

Papiroson, töredékes pecséttel.
6*
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490. 1447. október 30.
A szepesi káptalan az országtanácsnak 1447. szeptember 

18-án Budán kelt idéző parancsára jelenti, bogy Nyires Miklóst, 
ki Tbaplyoni Pált elfogta és minden oklevelétől megfosztotta, 
megidézte.

Víztől rongált papiroson, zárópecsét töredékével.

491. 1447. november 25. Kassa.
Brandisi Giskra János V. László király kapitánya és sárosi 

főispán Bártfa város polgárait, tekintettel azon tok és nagy 
érdemekre, melyet már kapitányságának kezdete óta szeiez- 
tek, a Somos városában fizetendő vám alul egyszersminden- 
korra fölmenti.

Papiroson, pecséttel.

492. 1447. november vége felé.
Az országnagyok és Giskra közt 10.600 frt fizetése tárgyá

ban kötött egyezség másolata.
Két példányban, egyiket az országnagyok, a másikat 

Giskra állítja ki.
Papiroson, másolatban a »Pacificationes, tractatus et concursus 

Regni Hungáriáé« czímű könyvben.

493. 1447. november 30. Kassa.
Pelsőczi Bebek Imre erdélyi vajda kötelezvénye 1000 

írtról, melyet Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városok közön
sége adott kölcsön.

Papiroson, másolatban a »Pacificationes, tractatus stb.« czímű 
könyvben.

494. 1447. deczember 2. Kassa.
Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városok tanácsai Ígérik 

Miklós eperjesi bírónak, bogy a kölcsön adott 900 vörös frtot 
a legközelebbi bárom királyok napján (1448. jan. 6.) meg
fizetik.

Papiroson, másolatban a »Pacificationes, tractatus stb.« czímű 
könyvben.

495. 1447. deczember 15. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, bogy Brczal Miklós, a gonosztevőknek a városok 
által való elítélését illetőleg Henkel György lőcsei polgárnak 
mit mondott.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

496. 1447—1450.
Gonosztevők vallatása, főleg czinkostársaik nevét ille

tőleg.
Papiroson
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497. 1447—1452.
»Registrant syndonum.« — Bártfa városának a vászon

készítésről és eladásról vezetett számadáskönyve.
Papiroson, könyvalakban.

498. 1448. január 7. Kisszeben.
Sáros és Kisszeben városok tanácsai Perényi János tárnok- 

mesternek 1447. szeptember 15-én Budán kelt nyomozó paran
csára jelentik, bogy Bártfa város tanácsának panaszára vizs
gálatot tartottak azon hatalmaskodási ügyben, melyet Eperjes 
város bírája Miklós követett el, midőn Pált a bártfaiak ügy
védjét elfogatta »et domum preconis in cypone intruncari 
fecisset«, a nála lévő okleveleket pedig mind elszedte ; végül 
jelentik, hogy Miklós bírót ezért megidézték.

Papiroson, két zárópecsétje elveszett.

499. 1448. február 25. Buda.
Az országtanács meghagyja a szepesi káptalannak, hogy 

tartson nyomozást arra nézve, hogy vájjon Eperjes város közön
ségének van-e vászonfehérítési kiváltsága vagy nincsen ?

Papiroson, hitelesített másolatban, kívül pecséttel.

500. 1448. márczius 2. Körmöcz.
Brandisi Giskra János levele Kassa, Lőcse, Bártfa és Eper

jes városok tanácsaihoz, melyben írja : »Nu haben wir eyne 
eynunge gemacht mit dem reiche von Polan, unnd sunderlichen 
mit der irlawehten frawen Zophien konigynne czu Polan; 
dem bischove« és másokhoz küldött követeit napról-napra vissza 
várja, ezeknek feladatuk volt oda munkálni, »das wir sulden 
eyne czu samene konnige haben«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

501. 1448. márczius 5. Szatmár.
Dorottya asszony levele férjéhez Nagy Peterhez, magán- 

■ ügyekben.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

502. 1448. április 3. Becz.
Becz város tanácsának levele Bártfa város  ̂ tanácsához, 

melyben egy Clos (Miklós) nevű beczi szűcsnek járó követelés
behajtását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.
503. 1448. május 2. .
Kázméri Masa Mihály és Rákóczi László csicsvai vár

nagyok levele Bártfa város tanácsához, melyben írja og} 
Plattner Ágoston bártfai polgártól a malomkövet és más tar 
gyakat tud tűk on kívül még elődjük Bastkai László csicsvai
várnagy vétette el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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504. 1448. május 5. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a rablók által elfoglalt Újvár visszafoglalásához 
segítségüket kéri.

Rongált papiroson, zárópecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 64. 1. ; Katona : XIII., 573. ; Janota : 

Bardyjow, 169. 1.

505. 1448. május 15. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele (»unter unserm clain 

statsigl«) Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Perényi 
János tárnokmester levelét továbbítsák Lengyelországba és 
írják, hogy '»Peren Janusch kuniglicher tharnockmayster mii 
den herrn der stett überain komén ist, gen Polan ze schreiben, 
ob solich pwberey, von den Polan newlich gesehen, mit Írem 
geheisz sey oder nicht«.

Papiroson, zárópecséttel. . ’

506. 1448. augusztus 23. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy ne engedjék meg, hogy némelyek, a kik 
Boroszlóból (»Birslow«) és általában Sziléziából jönnek, magu
kat bártfai polgároknak adják ki, a kik pedig »do, weder hof, 
weip, noch erbe czu euch haben«.

Papiroson, kívül a város szép zárópecsétjével.

507. 1448. augusztus 28. Luczko.
IV. Kázmér lengyel király levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben megparancsolja, hogy a Nikelklen nevű lengyel 
kereskedőtől lefoglalt 28 mázsa borsot és 100 magyar forintot 
adják vissza.

»Hic coram nostra celsitudine mercator noster fidelis dictus 
Nikelklen deposuit, quomodo pace integra inter Hun- 
garie et Polonie regna existente, dum quodam tempore per 
suum servitorem prefatus Nikelklen dictum Petrum Wier- 
zink suas merces et bona miserat in oppido Stropkow, tandem 
vestri concives cum eorum societate de Barduyow supervenien
tes, receperunt a dicto Petro Wierzink viginti octo centenarios 
piperis, ipsumque captivum ducentes in pretorio statuentes, 
centum florenos hungaricales similiter ab ipso in mensa pretorii 
abstullerunt«, elrendeli tehát mindezeknek visszaadását.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

508. 1448. október 11. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná- 

czához, melyben írja, hogy emberével Berzvannal a 403 frt 
kifizetése tárgyában egyezzenek meg.

Kissé vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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509. 1448. október 17. Szmigrod.
Szmigrodi János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a Procop szandeczi kapitány által lefoglalt javak ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

510. 1448. október 28. Szikszó.
Hédervári László egri püspök Albert egri vicariusnak meg

hagyja, hogy Sebesi László kérelmére a bártfaiakat tized- 
hátralék czímén perbefogni vagy bármiképen háborgatni ne 
merje, mert azok azt már Czudar Simonnak és Jakabnak meg
fizették.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.

511. 1448. november 7. Sanok.
Péter przemisli püspök és társainak levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszt emelnek a makoviczai és berze- 
viczi tisztek ellen, kik a lengyel kereskedőknek útját állják és 
őket kifosztják, a kik »non cessant vexare homines ac subditos 
nostros ac mercatores vestros ac nostros, propter quas obsessio
nes viarum persuperius dictos non est liberus transitus ipsis 
mercatoribus«.

Papiroson, négy zárópecsét helyével.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 110. 1. ; Katona : Hist. Crit. XIII. k. 

632. 1. ; Janota : Bardyjow, 212. 1.

512. 1448. november 8. Sanok.
Zsófia lengyel királyné levele Bártfa város tanácsához, 

melyben panaszt emel a makoviczai és berzeviczi tisztek ellen, 
kik a kereskedőket feltartóztatják és kifosztják.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

513. 1448. deczember 19. Szmigrod.
Przibislaus »heres in Szmigrod« levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy bánkódik fia elvesztésén ; hogy 
Jaczimirzi Frigyesíia Péter, a ki Berzeviczen tartózkodik, 
folyton károsítja az ő javait, továbbá kéri őket, hogy a mako
viczai várnagyoknál járjanak közben, hogy embereik az ő 
népeit, midőn kereskedni mennek, ne zaklassák.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

514. 1448. deczember 26. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsá oz, 

melyben a rablók által agyonütött és kifosztott János kassai 
polgárnak még Bártfán maradt pénzét és javait (többek közt
sáfránt) visszakérik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

515. 1448.
Bártfai harminczadjegyzék.
Papiroson, könyvalakban. :
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516. 1448—1455.
Bártfai harminczadjegyzék.
Víztől rongált papiroson,

A
'517. 1448—1502.
A bártfai Szent-Egyed
Bőrbe kötött negyedrétű 196 oldalas könyv, benne 9 apró papiros

szeleten számadási feljegyzések.

518. 1449. január 13. Yaianó.
Mihály varanói bíró levele bártfa város tanácsához, mely

ben bizonyítja, hogy Antal bártfai sellator, Mátyás varanói 
kereskedővel szemben tartozását kiegyenlítette.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

519. 1449. január 22. Szmigrod.
Róza Miklós levele (Bártfa) város tanácsához, melyben 

bort kér, azután írja, hogy elfogott egy bizonyos florinkovai 
oláh rablót, a kit a lengyel országtanács elé vitt, kéri, hogy 
jöjjön valaki közülük a vallatáshoz.

Víztől erősen rongált papiroson, töredezett zárópecséttel.

520. 1449. február 17. Késmárk.
Lewdyschaide Cuntze, a bányavárosok főharminczad- 

ispánjának levele Bártfa város tanácsához, melyben Eckmann 
Miklós nevű emberét figyelmükbe ajánlja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

521. 1449. február 19. Szmigrod.
»Przybislaus heres de Szmigrod« levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a Róza Miklós által elfogott ember 
miatt sok fenyegetésnek van kitéve. Róza rosszul cselekszik, 
hogy akkor, mikor az ő kenyerét eszi, ilyeneket tesz. Kéri, 
hogy írjanak a richnói, berzeviczi és muszinai várak birtokosai
hoz (»tenutarius«), hogy az ő embereinek hagyjanak békét.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

522. 1449. márczius 31. Buda.
Az országtanács Tápián Pálnak Nyires Miklós elleni perét 

választott bíróság elé utalja és a pör tárgyalását elhalasztja.
Papiroson, töredékes pecséttel.

523. 1449. április 2. Buda.
Pál és János bártfai ügyvédek levele Bártfa város taná

csához, melyben írják, hogy a harminczadmentességet illető
leg, továbbá »von der strasswegen, neben der Topéi herab zu 
farén, als ir wol wisset frey sein zu farén« az okleveleket ki
járták.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

kpny valakban.

templom számadáskönyve.
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524. 1449. ápril 4. Jára.
Baliczky Miklós turóczi és árvái főispán levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy emberének Stambach 
Szaniszlónak kezehez az esedékes 15 frtnyi adót fizessék le.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
525. 1449. ápril 6. (Kassa.)
Kassa varos tanacsanak levele Bartfa és Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben bizonyos ügyek megtárgyalására Kassára 
hívja meg őket.

Papiroson, két zárópecsét közül az egyik elveszett.

526. 1449. ápril 6. Szatmár.
Vincze mester, beregi főispán és Munkács vár kormány

zója felkéri az összes tiszteket, ispánokat, bírákat, vámosokat, 
hogy a bártfai bírót Miklóst és Jávor Pált, a kiket Hunyadi 
János kormányzó az ő védelmére bízott, területükön minden 
vámfizetés nélkül engedjék átmenni.

Ego magister Yincentius comes de Beregh et gubernátor 
castri Munkacz etc. Vos universos - dominos meos et amicos 
officiales comites iudices villicos tributarios locaque tribu
torum tenentes et omnium premissorum vices gerente presen- 
tium serie requiro, quatenus hos circumspectos viros Nico
laum iudicem et Paulum Jawor dictos, cives civitatis Barthfa, 
per magnificum dominum Johannem de Hwnyad regni Hun- 
garie gubernatorem gratiosissimum dominum meum defen
sioni mee in ipsorum processibus commissos et recommendatos, 
per terras tenutas honores et officiolatus tributaque et loca 
tributorum vestrorum, libere secure pacifice et absque omni 
calumpnia ac impedimento ast sine tributorum exactione 
permittere et permitti facere dignemini, predicti domini guber
natoris atque mei amoris contemplatu intuituque talionis. 
Datum in Zathmar in festo Ramispalmarum, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.

Eredetije papiroson, alul Vincze mesternek fekete viaszba nyomott 
töredékes pecsétjével.

527. 1449. ápril 8. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa és Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben írja, hogy, Czipser Gábor polgártársuk, 
ki most jött haza Budáról, onnan milyen híreket hozott.

»Nechten spote ist unser mitpurger Gabriel Czipser erhey- 
mer körnen, den wir gen Ofen in dy samlunge der prelaten 
und landthern gesant hatten und söget uns wy dy selbigen 
landhern iczt off dese loebeliche czeit von enander czuczihen 
meynet noch deme als er sich derfroget hot, das awsz desem 
gespreche wenig ichtcz werde. Aber doch sunderlich hot' im 
gesaget der groszmechtige herr Peren Janusch, wenn das
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selbige gesprech sal gehalden werden und czu welchen czeit« 
stb., miről a várost értesíteni fogja. Úgy tudja, hogy ezen tár
gyaláshoz Griskra is meghivatott.

Papiroson, két elveszett zárópecsét helyével.

528. 1449. ápril 22. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Hunyadi János kor

mányzóhoz, melyben azon esetből kifolyólag, hogy Yincze 
nagybányai plébános Jaor Miklós bártfai polgárt szolgájával 
együtt Szatmár előtt elfogatta — kéri, hogy Bártfa városának 
erre vonatkozó kiváltságait újra erősítse meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

529. 1449. május 1. Temesvár.
Hunyadi János kormányzó levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri őket, hogy az ország ellenségének semmi
féle hadiszert ne adjanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

530. 1449. május 2.
Jawer Miklós és Gáspár aranyműves, bártfai polgárok 

levele Scholtis János krakkói polgárhoz, hogy a kamatot 
Szent Márton napjáig (nov. 11.) fizesse meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

( 531. 1449. május 6. Eger.
Hédervári László egri püspök András tárczafői esperes és 

egri kanonok kérelmére kiadja és megerősíti a bártfai (»Irgal
masság anyja«) conf rátérni tás szabályait.

Nos Ladislaus, de Hedrehwara, miseratione divina epis
copus ecclesie Agriensis, memorie commendamus tenore presen- 
tium significantes quibus expedit universis. Quod honorabilis 
Andreas archidiaconus de Tharczafew et canonicus dicte eccle
sie nostre Agriensis nominibus et in personis discretorum domi
norum Cristanni plebani et vicearchidiaconi sui parochialis 
ecclesie sancti Egidii abbatis et confessoris de Barthfa, cetero- 
rumque suorum plebanorum in districtu dicte civitatis Barthfa 
et ipsi vicearchidiaconatui suo sUbiectorum nostram persona
liter veniendo in presentiam, nobis significare curavit, quo
modo prefati domini vicearchidiaconus et plebani ad ipsum 
suum vicearchidiaconatum pertinentes et in districtu dicte 
civitatis Barthfa commorantes, fervore sincere devotionis 
accensi in preallegata parochiali ecclesia beati Egidii confes
soris in dicta civitate Barthfa fundata, quoddam altare sub 
vocabulo beate Anne matris Marie de novo fundare et de 
facultatibus a Deo ipsis datis sufficienter et laudabiliter dotare, 
in ipsoque altari quandam confraternitatem sew kalendinum 
disponere ordinare et stabilire ac super ipso altari missas pecu-
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liales sew votivas celebrari facere pro eorum salute concepis
sent et proposuissent sub articulis clausulis et formis verborum 
sequentibus et infra nominandis. Item primo, quod quilibet 
sacerdotum in eadem confraternitate existentium singulis 
ebdomadis pro animabus ipsa in confraternitate sew kalendino 
decedentibus, integras vigilias cum laudibus legendo perficere 
obligetur et teneatur. Laycalis vero populus utriusque sexus 
semel in ebdomada orationes, videlicet septem pater noster 
et totidem Ave Maria cum tribus simbolis sub eodem voto 
conscientie dicere sit astrictus, ydem quilibet sacerdotum eadem 
in confraternitate existentiunb unam missam pro defunctis 
legere obligetur quolibet in mense. Item singulis in quatvor 
temporibus omnes et singuli plebani et sacerdotes eandem 
fraternitatem concernentes ad unum locum congruentem per 
ipsos deputatum obligentur convenire, sollenniter missarum 
officia in honore beate Marie matris misericordie, cum missis 
et vigiliis pariter etiam defunctorum cantandis et legendis cele
braturi. Laycalis vero populus utriusque sexus orationes suas 
duplicando, similiter etiam peragendo, si quis fratrum vel 
sororum per mortem decederet, et omni modo et forma cum 
vigiliis missis et omnibus peragi debebit, triginta etiam missas 
pro anima ipsius defuncti per eosdem sacerdotes in sepefata 
fraternitate existentes legendi et conplendi, item singulis 
ebdomadis in predicta ecclesya parochiali Sancti Egidii in 
Barthfa una missa pro animabus defunctorum in eadem confra
ternitate decedentium devocius cantetur, habentes insuper totius 
intentionis affectum, singulis 'sabbatis diebus maturam mis
sam de beata Virgine sollenniori q^a poterimus officio pera
gendo decantere altari in predicto/iSuplicans nobis prefatus 
dominus Andreas archidiaconus TrOminibus et personis quibus 
supra, debita precum cum instantia, ut voto et dispositioni, 
salubri prescriptorum dominorum plebanorum atque ipsius 
altaris et confraternitatis ordinationi erectioni dotationi funda
tioni et missarum celebrationi antedictis nostrum benivolum 
consensum prebere ac ipsas erectionem ordinationem et funda
tionem predictarum confraternitatis et altaris atque kalendini 
prescripti auctoritate nostra ordinaria, qua fungimur confirmare 
ac indulgenciis salutiferis ob maiorem Christifidelium devotio
nem et affluentiam roborare et dotare dignaremur. Nos igitur 
attendentes huiusmodi supplicationem prefati domini Andree 
archidiaconi, nobis nominibus et personis quibus supra porrec
tam, fore iustam et salutiferam ac iuri et rationi consonam, 
huiusmodi 'confraternitatis kalendini sew altaris erectionem 
dispositionem ordinationem fundationem et dotationem mis
sarumque celebrationes, quo ad omnes earundem clausulas con
tinentias et articulos ratificamus acceptamus et approbamus
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ac easdem auctoritate nostra ordinaria, qua fungimur, pepetue 
confirmamus et nichilominus omnibus Christifidelibus vere 
penitentibus contritis et confessis, qui pro augmentatione 
dotatione vel necessariis dicte confraternitatis et altaris pre- 
scripti aut qui ad luminaria fabricam ornamenta et alia dicte 
confraternitatis necessaria manus porrexerint advitrices sew 
qui in externis laborantes, confraternitati prescripte quitquam 
suarum legaverint facultatem, aut qui ad ipsam confraterni- 
tatem et altare prescriptum in festivitatibus infrascriptis 
videlicet Nativitatis domini nostri Jesu Christi, Circum
cisionis, Epiphanie, Parascheves, Resurreccionis, Penthecostes,. 
Corporis Christi, in omnibus et singulis festivitatibus beate 
Marie Virginis, beatorum Petri et Pauli ac omnium aliorum 
apostolorum et ewangelistarum, inventionis et exaltationis 
Sancte Crucis ac beatorum Stephani Emerici et Ladislai regum 
patronorum huius inclinati regni Hungarie, Michaelis archangeli, 
Johannis baptiste, Martini, Egidii, Nicolai, Laurencii, ac 
Sanctarum Marie Magdalene, Katherine, Margarethe, Dorothee, 
Lucie, Anne matris Marie, undecim millium virginum, in 
commemoratione omnium Sanctorum, in dedicatione ipsius 
confraternitatis sew altaris prescripte ac per octavas predic- 
tarum festivitatum quatvor doctorum, necnon qui ad conven
tum confratrum et sacerdotum in dicta confraternitate existen- 
tium per singula quatvor tempora, loca scilicet pura et honeste 
per eos deputanda, causa devotionis peregninationis et vene
rationis accesserint de omnipotentis Dei misericordia ac be
atorum Petri et Pauli eius apostolorum auctoritate confisi, 
quardraginta dierum indulgentias de iniunctis sibi penitenciis 
misericorditer in domino elargimur. In cuius rei memoriam 
presentes literas nostras privilegiales appensione sigilli nostri 
annularis communitas, dicte confraternitati duximus conceden
das. Datum Agrie in pallacio nostro episcopali in festo beati 
Johannis apostoli et ewangeliste ante portam latinam, anno 
Domini millessimo quadringentesimo quadragesimo nono.

E t nos Mathias Lwthomislensis, Elyas Tripolitanensis 
ecclesiarum episcopi et suffraganei dicte ecclesie Agriensis, 
der dictum dominum Ladislaum episcopum constituti, modo 
simili omnibus Christi fidelibus vere penitentibus contritis et 
confessis, qui in prescripts festivitatibus ad dictum altare sew 
ipsam confraternitatem accesserint, sew qui aliquid premis- 
sorum fecerint et peregerint de omnipotentis Dei misericordia 
ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate 
confisi, modo predicto quibuslibet nostrum quadraginta die
rum indulgentias de iniunctis sibi penitenciis misericorditer 
in Domino concedit et elargimur. Datum die anno et loco 
quibus supra.
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Et nos Andreas Dei et apostolice sedis gracia episcopus 
Dyonisiensis, suffraganeus sede vacante alme ecclesie Agriensis, 
artium liberalium magister, modo simili omnibus Christi fideli
bus vere penitentibus contritis et confessis qui in prescriptis 
festivitatibus ad dictum altare, sew ipsam confraternitatem 
accesserint sew qui aliquid premissorum fecerint et peregerint, 
de omnipotentis Dei misericordia ac sanctorum Petri et Pauli 
apostolorum eius auctoritate confisus modo predicto nos 
quadraginta dierum indulgentias de iniunctis sibi penitenciis 
misericorditer in Domino relaxamus. Datum anno Domini 
etc. LXVIIIo.

Eredetije hártyán, alul három függő pecsét közül a középső 
elveszett.

532. 1449. május 8. Eger.
Hédervári Lőrincz egri püspök levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Homonnai Istvánt és Bertalant a 
csehek fogságából szabadítsák ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

533. 1449. jnuius 8. Buda.
Az országtanács Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városok 

tanácsát a legközelebbi országgyűlésre hívja meg.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

534. 1449. junius 16. Eperjes.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város közönségéhez, 

melyben kéri őket, hogy ha sereget küld hozzájuk, azt enged
jék be a városba.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

535. 1449. junius 17. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Brandisi Giskra Jánoshoz, 

melyben egy felfogott levelet küldenek neki.
Papiroson.

536. 1449. julius 2. Richnó.
Osztrovai Talafus János richnói kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben Giskrával való ügyeiről, továbbá 
bizonyos falvakról ír, melyeket Richnohoz akar csatolni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

537. 1449. julius 7. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Kyswetir Gáspár krakkói polgárnak, kinek 
Turner Istvánné bártfai polgárnő tartozás fejében fél házát 
átengedte, ezen fél házat adják át.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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538. 1449. julius 14. Nagyhatvan.
Hunyadi János kormányzó levele Kassa, Lőcse, Bártfa és 

Eperjes városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy a Giskra János 
által elkövetett károk és sérelmek ügyében tartandó gyűlésre 
néhány kiválasztott emberüket küldjék el.

Papiroson.
539. 1449. julius 23. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa és Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben az országos ügyek megtárgyalása végett 
Kassára hívja meg őket.

Papiroson, két zárópecsétje közül az egyik elveszett.
540. 1449. augusztus 11. Egér.
Hédervári László egri püspök meghagyja a bártfai plébá

nosnak, hogy az egyházi tizedet, melyet Hasági Farkas Albert- 
nek engedett át, ennek kezeihez fizesse le.

Papiroson, pecséttel.
541. 1449. augusztus 20. Pest.
Lőrincz, pestvárosi jegyző levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben bizonyos szövetekről ír, majd különböző híreket 
közöl a királyról, Szilágyi Mihályról, írja, hogy a bazini gróf 
János, megtámadta és felgyújtotta Győr városát.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
542. 1449. szeptember 9. Lubló.
Maszlói (de Maslow) János lublói kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben panaszt emel a makoviczai oláhok 
ellen, kik emberétől Krompachnál kilencz lovat árúkkal együtt 
elvettek, kéri ezeknek visszaadását, mert máskép a lengyel 
királynál tesz panaszt, kéri továbbá, hogy tisztítsák meg a 
kereskedelmi utakat a rablóktól.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
543. 1449. (?) november 24. Muszina.
Faynar Pál levele Amthor Péter és Jawer Pál bártfai pol

gárokhoz, melyben a tőle elvett pénz visszaadását kéri.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
544. 1449. deczember 4. Eperjes.
Wolfípergi üzenek eperjesi kapitány levele Bártfa város 

közönségéhez, bizonyos ezüst megküldése tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
545. 1449. deczember 10. Körmöcz.
Giskra János — Kázmér lengyel király és Zsófia lengyel 

királyné követeinek, Dlugosch János krakkói kapitány és 
Zagorán János lengyel királynői udvarmester jelenlétében — 
nyolcz pontból álló békét köt Hunyadi Jánossal.

Rongált papiroson, másolatban a »Pacificationes tractatus stb.« 
czímű könyvben.
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546. 1449.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
54?. 1450. január 12. Eger.
Gathali Fülöp egri vicarius Ja wer Miklós bártfai bírónak- 

és esküdttársainak (névszerint : Stenczel György, Kál János, 
Hengelhawbt János, Rawer Miklós, Reych Antal, Langnych 
Miklós, Dresler János, Magyar Mihály, Gáspár aranyműves 
és Zussenmunth Ágoston) Perényi Pál kárászi lakos elleni 
pőrének tárgyalását elhalasztja.

Papiroson, pecséttel.
548. 1450. febráur 13. Eperjes.
Schönnpruk Tamás levele Stenczel Györgyhöz, melyben 

írja, hogy (Frigyes) római király Kassa, Lőcse és Eperjes váro
sokhoz milyen tartalmú leveleket intézett, ír továbbá Giskra 
ügyeiről is.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

549. 1450. február 25. Eperjes.
Giskra János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

némely ügyek tárgyalására Kassára hívja őket.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

550. 1450. márczius 3. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi és árvái főispán Bártfa város 

tanácsának a Demjén polgártársuktól vett két ló ára fejében 
az évi adóból 50 irtot elenged.

Papiroson, töredezett pecséttel.

551. 1450. márczius 8. Krakkó.
Kázmér lengyel király a lengyel országnagyoknak meg

hagyja, hogy Bártfa város és az ószandeczi apáczák közt vám
szedés miatt folyó pörben a felektől a bizonyító okleveleket 
kérjék be és az ügyet ennek alapján vizsgálat alá véve, hozza
nak ítéletet.

Papiroson, pecséttel.
Kiadta : néhány hibával: Janota : Bardyjow, 157. old., elhagyva a 

»Relatio magnifici Petri de Sczeliocum R.(egni) P.(olonie) vicecancel- 
larii« részt.

552. 1450. márczius 8. Krakkó.
Kázmér lengyel király az ószandeczi apaczaconventet 

Bártfa város kérelmére felszólítja, hogy a nevezett város
sal folyó vámpörben bizonyító okleveleiket a legközelebbi 
Szaniszló-napig (május 8.) mutassák fel, a mikor a bártfaiak 
is ugyanezt fogják tenni. A mondott napig azonban a bártfaiak- 
tól vámot ne szedjenek.

Papiroson, pecséttel.
Kiadta : Janota : Bardyjow, 156. 1.
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553. 1450. márczius 21. (Bécs)-ujhely.
Frigyes császár levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Pongrácz tádamásra készül, ki ellen sereget gyűj
tött és Czillei Ulrik grófot tette meg főkapitánynak, Giskra 
is Ausztriába fog jönni, hogy őt segítse, kéri tehát a tanácsot, 
hogy Giskrát támogassa.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

554. 1450. márczius 28. Buda.
Az országtanács a Tápián Pál és Nyires Miklós közt folyó 

peí tárgyalását elhalasztja.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

555. 1450. márczius 31. Buda.
Pálóczi László országbíró meghagyja a szepesi káptalan

nak, hogy Bártfa város panaszára idézze meg a váradi káp
talant, melynek emberei 14á7-ben a váradi országos vásár alkal
mával a bártfaiaktól 100 frt értékű posztót jogtalanul lefog
laltak.

Papiroson, két rányomott pecsétje elveszett.

I 556. 1450. ápril 11. Szepesvára.
Tamás, szepesi éneklő kanonok és János prépost távol

létében vicariushelyettes levele Bártfa város tanácsához. »Ve
niens nostrum in conspectum laboriosus Johannes Scheed 
dictus, presentium ostensor, nobis proponere curavit, quomodo 
providi viri lanifices in civitate vestra habitantes eum in eorum 
medio sustinere et habere nollent, propter quendam mulierem 
Elizabeth nomine, cui prius adhesisset. Noverint vestre cir
cumspectiones et prudentes, quod predicta Elizabeth nunquam 
fuit sibi legittime copulata, sed concubina sua et ab eo per 
dominum nostrum venerabilem Johannem Stock prepositum 
ecclesie Sancti Martini repulsa, de quo plenam fidem fecit vobis 
discretus vir, dominus Stephanus altarista altaris Sancte Trini
tatis in Lewcza, qui ex commissione speciali prelibati domini 
nostri prelati, ambarum personarum fuit confessor. Petimus 
igitur vestras providendas, quatinus intuitu Dei et iustitie 
eundem Johannem ex quo nunc uti dicit in matrimonio legit- 
timo existit, in medio vestrarum dominationum pacifice et 
sine impedimento. Ipsisque magistris de arte lanificum hoc 
idem precipere et mandare non denegantes.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

557. 1450. ápril 24.
Baliczky Miklós turóczi és árvái főispán Bártfa városát 

500 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.
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558. 1450. május 3. Tarkő.
Tarkői Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy egy megbízható embert küldjenek hozzá.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

559. 1450.' május 14. Krakkó.
Czyszowi János krakkói várnagy és kapitány, Thanczyn 

János ugyanottani nádor és társai, mint a bártfaiak és az ószan- 
deczi apáczák közt a vámszedés miatt folyó pörben kiküldött 
bírák felszólítják az apáczákat, hogy a vámszedésre vonatkozó 
okleveleiket záros határidő alatt mutassák be.

Vízfoltos papiroson, négy papirossal fedett pecséttel.

560. 1450. május 20. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben ülnökeiket a legközelebbi tárnoki székbe meg
hívja, és egyúttal a legközelebbi országgyűlésre is meghívja 
őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

561. 1450. május 20.
A szepesi káptalan Pálóczi László országbírónak lá50. 

márczius 28-án Budán kelt határjáró parancsára jelenti, hogy 
midőn Bártfa város határait meg akarta járni, ennek Perényi 
Pál és társai ellent mondtak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elvszett.

562. 1450. május 21. vagy 28. Kassa.
Brandisi Giskra János, V. László király főkapitányának 

levele Bártfa város tanácsához, melyben a kormányzó meg
hagyásából figyelmezteti őket, hogy jöjjenek Budára.

Papiroson.

563. 1450. junius 2.
Bártfa városának a vászonkészítésre vonatkozó és öt 

pontból álló szabályrendelete.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban, egyik számadáskönyvbe 

is bejegyezve.
K iadta: Rhody : Érd. okmányok, 8. ; és Corpus Statutorum 

II/2. 87. 1.

564. 1450. junius 8. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben kéri, hogy hozzájuk küldött szogajuknak Miklósnak 
mindenben higyjenek.

Papirosön, zárópecséttel.

565. 1450. junius 12. (Bártfa.) / v
Bártfa város tanácsának levele Kazymir város tanacsa-

hoz, melyben kéri, hogy Nicz fuvaros bartfai polgárnak egy
Iványi: Bártfa város levéltára* ^
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ottani soltésztól (»scholtis vom Wüsten Heinisch«) járó 20 
frtnyi követelését hajtsák be.

Papiroson.

5Gb. 1450. julius 31. Eger.
Glathali Eülöp egri vicarius Perényi Pál kárászi lakost 

a Bártfa város tanácsa (a névsort ld : az^1450. január 12-én 
kelt oklevélben) ellen folyó pörben, a kitűzött időre való meg 
nem jelenés miatt, megbírságolja.

Papiroson, pecsétje elveszett.

567. 1450. szeptember 30. Bártfa.
Sebesi László Bártfa város tanácsát a tized lefizetéséről 

nyugtatja.
Papiroson, töredékes pecséttel.

568. 1450. október 5. Késmárk.
Dobrai Brczal Miklós levele Bártfa város tanácsához, 

melyben meghagyja, hogy Lőrincz nevű ” emberének szolgál
tassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

569. 1450. október 13. Lubló.
Susmundt Ágoston (»Austeyn«) és Künstler András keres

kedők levele Bártfa város tanácsához, melyben elmondják,, 
hogy az erdőn át jöttek Lublóra, innen Kisszebenbe Kassa 
mellé mennek, hova kíséretül saját költségükre 25 embert kér
nek, hogy innen tovább mehessenek.

Papiroson, zárópecséttel.

570. 1450. október 13. Uj-Szandecz. (Newhen Czausze.)
Weger Mihály ujszandeczi polgár levele Bártfa város

tanácsához, melyben kéri, hogy Schönwisner (»von der Schönen 
Wezen«) Márton bártfai polgártól járó 16 vörös frtnyi köve
telését hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

571. 1450. október 29. Róma.
Altorgius és Prosper római bibornokok a bártfai Szent 

Egyed templom mellett épült és az »Irgalmasság Anyjá«-hoz 
czímzeít oltárt bizonyos napon látogatók számára lelki előnyö
ket biztosítanak.

Hártyán, alul két függő pecséttel.

572. 1450. deczember 31. Krakkó.
Baliczky Miklós vojniczi kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben Wasznyk Jakabfia János krakkói polgárnak 
100 frtot, a melylyel neki tartozik, a város adójából kiutal.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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573. 1450. Valamely Mária-ünnep utáni pénteken. Buda. 
A budai Boldog-Asszony egyház plébánosának levele

Bártfa város tanácsához, melyben kéri őket, hogy Ágoston 
polgártársuktól a »Krisztus teste« confraternitás czéljaira szol
gáló pénzt hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

574. 1450.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

575. 1450. I
A bevételek összegezése. (Summa perceptorum.)
Papiroson.

576. 1450.
A gyolcsért járó tartozások jegyzéke. (Debita in sindonibus.) 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

577. 1450.
Bártfa város bevételeinek összegezése.
Papiroson.

578. 1450 körül, január 6. Rihnó.
Gywaniei Ágoston levele Lénárd bártfai városi jegyzőhöz, 

melyben négy vég vásznat kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

579. 1450 körül, márczius 25. Thabor hegye.
Magyar Balázs »capitaneus in monte Thabor« levele Bártfa

város tanácsához, melyben írja, hogy nem igaz az a hír, hogy 
Hunyadi János Szentmiklósi Pongráczot elfogta, végül a cseh 
rablókról ír.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

580. 1450 körül, yápriljs 25. után.
Ostrovai Talafus János iíhnói kapitány és Kniezicz Mátyás 

sárosi várnagy levele Bártfa város tanácsához, melyben Eper
jesre találkozásra hívják őket.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

581. 1450 körül, jú liusu l, után. Richnó.
Ostrovai Talafus János levele Bártfa varos tanácsához, 

melyben írja, hogy a tőle elvett és Hradekbe vitt öt lóról mit 
sem tud.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

582. 1450 körül, julius 13. után.
Azaloyssa János levele Bartfa varos tanácsához, mely

ben írja, hogy Talafus richwaldi embereinek marhajat keres



100 DR. IYÁNYI BÉLA.

teti, a mi pedig a meghódoltatást illeti, az nem megy más
kép, mint tűzzel és foglalással.

Papiroson, zárópecsétje elveszett. .

583. 1450 körül, julius 22. előtt. Teschen.
Pzimburgi és Jiczipi János levele Lénárd bártfai jegyző

höz, melyben valamely őt ért szerencsétlenség felett részvétét 
fejezi ki és írja, hogy bizonyos dologban el fog járni.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje^lve^ett.

584. 1450. körül, julius 22. -a tá .TH Kisszeben.
Pobuda János levele Bártfa város tanácsához, melyben

írja, hogy bizonyos ügyek tárgyalása miatt Késmárkon volt 
és tudatja, hogy ott a bártfaiakat illetőleg miről volt szó.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

585. 1450 körül, augusztus 14. Palocsa.
Kossovoi Axamith Péter levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Giskra részéről őt ért jogtalanságról ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

586. 1450 körül. (»Geben under eyne grünen thannen, 
bey eynem kwlen bach, in eynem tyffen thale etc.«)

Kossáwi Axamith Péter Bártfa városát megfenyegeti, 
mtert két emberét Wyssaczky-t és Pétert (Petrzik) felakasz
tották.

Papiroson.
Kiadva a Történelmi Tár 1882. évi folyamában, 203. 1.

587. 1450 körül.
Rüdiger Fülöpnek (Kassa város jegyzőjének) levele vala

mely (valószínűleg Bártfa) város bírájához, melyben Komo- 
rowsky Péter ügyeiről ír.

Kis papiroslapon.

588. 1450 körül. £ . e- .
Bártfai György szepesi őrkanonok különféle ügyekről szóló 

levele Stenczel György bártfai bíróhoz.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

589. 1450 körül. Beszterczebánya.
Giskra János levele valamely ismeretlenhez, melyben 

írja, hogy hogyan készülődnek ellenfelei, a kik ellen segít
séget kér.

Papiroson.

590. 1450 körül. Kisszebenl
Kisszeben város tanácsának levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz és Schönwiser Márton ugyanottani polgárhoz, mely
ben kéri, hogy vásznat vegyenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

KIM
DOibiusaiin

WlAUt
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591. 1450 körül. Uj-Szandecz.
Weger Mihály szandeczi polgár levele Bártfa város taná

csához, melyben a Schönwyser Márton ügyében Szandeczre 
küldött levélről ír.

Papiroson, zárópecsét töredékével.'

592. 1450 körül. Késmárk.
Miklós levele (Lénárd) bártfai jegyzőhöz, melyben valami 

zaklatás ügyében ír.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

593. 1450. körül.
Hétbársi Zbetowecz Lénárd levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy 24 embere van, kikért jótáll és a kik 
készek zsoldosnak elmenni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

594. 1450 körül. Újvár.
Hradkowai Péter levele Bártfa város tanácsához, mely

ben bizonyos békekötés ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

595. 1450 körül.
Névsora azon fosztogatóknak, a kik Rozgonyi István 

birtokait elpusztították.
Papiroson.

596. 1450 körül.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Axamith megerősödéséről és az ország ellen tervezett 
támadásról ír.

Papiroson, zárópecséttel.

597. 1450. körül.
Bártfa város tanácsának levele Stenczel Györgyhöz és 

társaihoz, melyben különböző hírekről értesíti őket.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

598. 1450 körül.
Stenczel György és Raucher Miklós levele Bartfa város 

tanácsához, melyben kérik, hogy Brczal Miklósnak küldjenek 
sört és élelmiszert.

Papiroson, zárópecséttel.

599. 1450 körül.
Przegalmo Miklós oklevele. (Előfordulnak benne . Marczo, 

Luczó, Grapsze, Snyekow helynevek.)
Csonka oklevél, papiroson, ép pecséttel.
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600. 1450 körül.
Meliczi Pasek sárosi alispán levele Bártfa város tanácsá

hoz, Jeromos polgártársuk vámfizetési ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

601. 1450 körül.
Bártfa város számadáskönyvének töredéke 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

602. 1450 körül.
Adólajstrom töredékes lapja.
Papiroson.

603. 1450 körül.
Bártfa városának töredékes gabnatized-lajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

604. 1450 körül.
Számadáskönyv töredéke.
Papiroson.

605. 1450 körül.
Susmunt Ágoston számadása.
Papiroson.

606. 1450 körül.
Bártfa város gabnatized-jegyzékének töredéke 
Papiroson.

607. 1450 körül.
Bártfa város töredékes adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

608. 1450 körül.
Számadások és összeírások töredé 
Papiroson.

609. 1450 körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

610. 1450 körül.
Kiadások összegezésének töredéke.
Papiroson.

611. 1450 körül.
A bártfai sörfőző-czéh szabályainak egykorú másolata, 

i Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

612. 1450—55 körül, január. Bécs.
Stenczel György és Ja wer Pál levele Bártfa város taná

csához, melyben különböző politikai hírekről Írnak.
Papiroson, zárópecséttel.
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613. 1450—55. körül. Palocsa.
Kossovoi Axamith Péter thabori kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy szolgájának Miklósnak, 
kit hozzájuk küldött, mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

614. 1450—60 körül, február 6. Sáros.
Tworkovai János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy azt, a mit Giskra Sindelow úr számára kér, 
adják meg neki.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

615. 1450—60 körül, április 24. Uj-Szandecz.
Czypser János ujszandeczi »stadt foyt« levele Stenczel

György bártfai bíróhoz, melyben a neje és Loden Mihály közt 
fenforgó tartozás ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

616. 1450—60 körül, október 21. után. Kiew. 
Tworkowai János levele a bártfai bíróhoz, melyben kéri,

hogy náluk hagyott leveleit adják vissza.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

617. 1450—60 körül, november 19. körül.
Dobrai Brczal Miklós, szepesi kapitány töredékes levele 

Kassa, Bártfa és Eperjes városok tanácsaihoz, melyben — a 
mennyire a töredékből kivehető — írja, hogy Lőcsé»--vala
mely károkért adandó elégtétel ügyében a liptói nemesekkel 
gyűlés lesz.

Papiroson, zárópecsét töredéke.

618. 1450—60 körül, deczember 10. körül. Sáros. 
Tworkowai János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy bizonyos ügyekben neki Giskra előtt szolgál
tassanak elégtételt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

619. 1450—60 körül, deczember végén. Késmárk.
Dobrei Márton és Hartwikoweczi Bartossek levele Bártfa

város tanácsához, melyben bizonyos adósság megfizetését 
ígérik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

620. 1450—60 körül. Késmárk.
Dobrei Márton és Hertwikovczi Bartossek késmárki kapi

tányok levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy 
ha uruk megjön, az mindent el fog intézni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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621. 1450—60. körül.
Komorovteky Péter liptói és árvái főispán levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben a kölcsönös pusztítások és káro
sítások megtérítését kéri.

Papiroson, töredékes pecséttel.

622. 1450—60 körül. Sáros.
Giskra János levele Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes váro

sok tanácsaihoz.
Papiroson. \

623. 1450—60 körül. Késmárk. ^  '
Dobrai Brczal Miklós levele Bártfa város tanácsához ,.

melyben írja, hogy kérelmükre írt Valakinek.
Papiroson, zárópecséttel, . 1 S X

624. 1450—60 körül. Berzevicz.
Radkovai Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

bizonyos elfogott embernek szabadonbocsátását kéri.
Víztől rongált papiroson, zárópecsét töredékével.

625. 1450—60 körül. Sáros.
Nád István kassai városi szolga levele Bártfa város taná

csához, melyben a Giskra által lefoglalt és most náluk lévő 
posztó visszaadását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

626. 1450—60 körül. Berzevicz.
Radkovai Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a Komorowszkyval Késmárkon tartott gyűlésen 
mit végeztek.

Papiroson, zárópecséttel.

627. 1450—60« körül.
Reych Lőrincz levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben Talafusról és társairól ír különböző híreket.
Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

628. 1450—60 körül.
Dobrai Brczal Miklós késmárki kapitány levele Kassa, 

Eperjes és Bártfa városok tanácsaihoz és Meliczi Pasek sárosi 
kapitányhoz, melyben inti őket, hogy vigyázzanak, mert a 
közelben ellenség van.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétei elvesztek.

629. 1450—60 körül. Bártfa.
Bártfa város tanácsának Smigrod város tanácsához inté

zett levelének fogalmazványa, melyben írja, hogy Zusmunth 
Ágoston esküdtet bizonyos tartozás ügyében kihallgatta.

Papiroson.
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630. XV. század közepe táján.
Hat darab különböző feljegyzés.
Papiroson.

631. XV. század közepe.
Bártfa város valamely jegyzékének töredéke.
Papiroson.

632. XV. század közepe táján.
Tehenek összeírása.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

633. XV. század közepe táján.
Kőszállításról szóló jegyzék. (Registrum de ductione 

lapidum.)
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

634. 1451. január 7.
A leleszi convent előtt, Pál bártfai ügyvéd a város közön

sége nevében Perényi Pált, Klusó, Herbart, Siba, Rihwald, 
Lukavicza, Kabolafalva és Hertnek birtokok elfoglalásától 
eltiltja.

Papiroson, kívül töredékes pecséttel.

635. 4451- márczius 8. " * *
A Bécsben V. László király kiszabadítása ügyében tanács

kozó magyar országnagyok előtt Kassa, Lőcse és Bártfa váro
sok magukat a szerződéstszegő Giskra fenhatósága alul kivon
ják és Ciliéi Ulrikot ismerik el kapitányuknak.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
Kiadta : F e jé r  : Genus et incunabula Johannis de Hunyad, 328. 1.

636. 1451. márczius 22. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa és Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben a kormányzó (Hunyadi) felől ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

637. 1451. ápril 4. Rihwald.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a küldött bort köszöni meg.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

638. 1451. április 8. Héthárs.
Tarkői János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

liptómegyei várának (»unser Geslos in der Liptaw«) es bir
tokainak (»Lukowe, Brezy und Bestricz mit der mul«) a zálog
ból való kiváltásához 20Ó arany frtot kér kölcsön.

Papiroson, zárópecséttel.

639. 1451. ápril 21. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsánaETevele (Bartfa ?) varos tanácsá

hoz, melyben egy Poboda nevű gonosztevő ellen Szepesváralján
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megtartott tárgyalást írja le, azután a Giskra elleni hadi készü
lődésekről ír.

Papiroson.

640. 1451. ápril 28. Jaszel.
Pjenianzek Procop »heres in Cruzlewa«, muszinai kapi

tány levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatja velük, 
hogy egy bizonyos ember alattomban el akarja foglalni Hét- 
hárs várát, vigyázzanak tehát, nehogy a vár rablók kezébe 
kerüljön és onnan őket is nyomorgassák.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

641. 1451. május 3. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele Lénárd városi jegyzőhöz, 

Yherk Tamás ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

642. 1451. május 28. Bártfa.
Bukoway János Baliczky Miklós turóczi főispán nevében 

Bártfa város tanácsát 340 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.

643. 1451. junius 22.
Registrum perceptionis tele.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

644. 1451. junius 26. Rihnó^
Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben világos sört (»weyssen pyres«) kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

645. 1451. julius 1. A Ság melletti táborban.
Brandisi Giskra János tudatja Kassa, Lőcse, Bártfa és

Eperjes városokkal, hogy a sági kolostort megszállotta, kéri, 
hogy hadinéppel és hadiszerekkel segítsék, ha pedig (Hunyadi) 
János vajdáról hallanak valamit, tudassák vele.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

646. 1451, julius 13. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Lőcse, Bártfa és Eperjes 

városok tanácsaihoz, melyben írja, íiogy"~Giskra megjött, kéri 
tanácskozási helynek és időnek meghatározását. Tegnap egy 
küldöttjük volt Talafusnál.

Papiroson, három zárópecsétje elveszett.

647. 1451. julius 30. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Tarkő várába segítséget küldött.
Papiroson, zárópecséttel.
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64:8. 1451. augusztus 8.
Brandisi Giskra János levele Bartfa város tanácsához, 

melyben Hunyadi János ellen embereket és hadiszereket kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

649. 1451. augusztus 12. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy ő Tarkőre a városok nevében 16 embert 
küldött, kéri, hogy legalább élelmezzék ezeket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
650. 1451. szeptember 10. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Kassa, Lőcse, Eperjes 

és Bártfa városok tanácsaihoz, melyben a kormányzó nevé
ben a király, V. László, iránti hűségre buzdítja őket.

Víztől rongált papiroson, három töredékes pecséttel.
651. 1451. szeptember 16. Jiőese,...
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a kormányzó levelét megküldi és kéri, hogy a jövő 
vasárnapon tartsanak Eperjesen gyűlést.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
\ 652. 1451. szeptember 20. A Szent-Lőrincz melletti tá

borban.
Dénes bibornok esztergomi érsek, Hmiyadi János kor

mányzó, Garai László nádor és más országnagy levele Bártfa 
város tanácsához, melyben írják, hogy Giskra seregével a fel
vidékre ment, ne nyújtsanak neki semmiféle segélyt, ha pedig 
Eperjesnek kevés embere lenne, értesítsék őket, ők azonnal 
küldenek sereget.

Prudentes et circumspecti amici nostri dilecti. Percepimus 
ut Giskra cum gentibus suis de sub Agria versus illas partes 
superiores se contulisset. Ecce et nos iam exercitualiter parati 
in campo sumus constituti, volentes cum Deo nobis adiutore 
quocumque se receperit investigare, quapropter vos requirimus, 
quatenus iuxta inter nos habitam dispositionem, prefato Gyskre 
nullum subsidium prestare et neque eum in civitatem vestram 
recipere velitis, hocidem etiam abis civitatibus rescripsimus, si 
autem civitas Eperyes ad sui conservationem aliquo subsidio 
hominum indiget, celeriter nobis ad viam vos et ipsa reintemitis 
(így ! reintimetis helyett), quo incontinenti gentem sufficientem 
mittemus. Datum in campestri nostro descensu prope villam 
Zenthlwrincz in vigilia festi beati Mathei apostoli; anno 
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo

Dyonisius cardinalis, archiepiscopus S trigoni ensis
Johannes de Hwnyad regni Hungarie gubernator
Ladislaus de Gara palatinus
Nicolaus de Wylak et Johannes de Rozgon wayvode
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Transsilvani
Ladislaus de Palocz iudex curie regie
Michael Orzag de Gwth thesaurarius et
Johannes filius wayvode de Marczaly ceteri que barones 

et milites regni nunc exercitualiter in campo prope Zenthlwrincz 
constituti.

K ívü l: Prudentibus et circumspectis viris iudici et iuratis civi
bus ac toti coirmunitati civitatis Barhtfa amicis nostris dilectis.

Eredetije papiroson, melyről a zárópecsétek elvesztek.

653. 1451. szeptember 20. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben valami Swarcz Mihályról van szó.
Rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

654. 1451. szeptember 27. Buda.
Dénes bíbornok esztergomi érsek, András pécsi, Yincze 

váczi, Miklós nyitrai püspökök, Garai László nádor, Újlaki 
Miklós és Rozgonyi János erdélyi vajdák, Tornai Silvester 
királyi ajtónállómester, Szőcsi (de Zewch) János zalai főispán, 
Marczali Vajdafia János somogyi főispán, Homonnai Bertalan,' 
Szekcsői Herczeg Pál, Gersei Pető László országnagyok levele 
Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városok tanácsaihoz, melyben 
írják, hogy Giskra arra felé ment, hogy a városokkal tárgyalá
sokat kezdjen, azonban Hunyadi János jó sereggel üldözi. 
Óvakodjanak tehát Giskrától és ne segítsék.

Papiroson, hét töredékes zárópecséttel.

655. 1451. október 3. Eperjes.
Giskra János levele Cziszowi János krakkói kapitány és 

várnagyhoz, melyben kéri, hogy Cleyn Miklós krakkói keres
kedő előadásának ne higyjen, mert tőle a bártfaiak semmit el 
nem vettek.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

656. 1451.
Bártfa város bevételeinek összegezése.
Papiroson.

657. 1451.
Gyolcsmennyiség összegezése.
Papiroslapon.

658. 1452. január 3. Buda.
Hunyadi János kormányzó levele Bártfa város közönsé

géhez, melyben írja, hogy V. László király kiszabadításának 
ügyében Pozsonyban február 2-án »generalis congregatio 
necessaria erit celebratura, in qua etiam domini comites Cilié, 
ceterique barones Moravie, Bohemie et Austrie ac potiores 
aliarum civitatum liberarum omni dubio proclamata intere-



runt« kéri, hogy ők is küldjenek erre az országgyűlésre köve
teket.

Vízfoltos papiroson, zárónecsétje elveszett.

659. 1452. február Üt Krakkó. | N
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben őket Dobcziczsky Jakab krakkói szűcs részére 
lefizetendő 100 írtról nyugtatja.

Papiroson, zárópecséttel, pp

660. 1452. február 10. Palocsa. ^
Platek Szaniszló palocsai várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszkodik, hogy Makovicza urai az ő 
embereit a nyilt úton kifosztják.

Papiroson, zárópecséttel.

661. 1452. márczius 21. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a városoknak Szepesváralján tartott tanácskozásáról, 
továbbá arról a hírről ír, hogy'á király »den hern Erczpisschoff 
von Gran gefangen hat« és Esztergom várát megszállotta.

Papiroson, zárópecséttel.

662. 1452. márczius 24. Buda.
Pálóczi László országbíró a Bártfa város közönsége és 

Perényi Pál közti per tárgyalását elhalasztja.
Papiroson, kívül töredékes rányomott pecséttel. ,

663. 1452. ápril 11. Galsa.
Hunyadi János kormányzó levele Bártfa város közönsé

géhez, melyben írja, hogy Rimaszombatján Giskra Jánossal 
békét fog kötni, kéri, hogy ők is küldjenek ide két megbízottat.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

664. 1452. ápril 27. Zólyom.
Brandisi Giskra János, V. László király kapitányának 

levele Bártfa város tanácsához, melyben főleg V. László király 
melletti kitartásra buzdítja őket.
_i Papiroson, zárópecsétje elveszett.

665. 1452. május 17. Nagy-Mihály.
Nagymihályi Ödönfi. Jánosfia Imre, egri kanonok, levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Imre szolgája 
Machna nevű feleségének 37 frt értékű javait adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

666.. 1452. május 20. Zarschin.
Pjenyazek Jakab levele Bártfa varos tanácsához, melyben 

kéri, hogy Czergowai István soltésznak a harminczadon lefog
lalt javait adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.
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667. 1452. junius 14. Bécs.
Einczinger Ulrik levele Perényi János tárnokmesterhez ̂ 

melyben írja, hogy bizonyos ügyeknek Y. László király.nevé
ben való megtárgyalására thowaczowi Czimburk János morva 
kapitányt, Geya Jánost, Milenczky Miklóst, Hölczle Conrádot, 
Bosna Jánost hozzája küldte, kinek mindenben higyjen.

Papiroson.

668. 1452. junius 21. Vácz.
Czimburk János morva kapitány és társainak (mint előbb) 

levele, valószinűleg Hunyadi Jánoshoz, melyben Írják, hogy 
Frigyes császár Grácz előtt áll, tudatják továbbá, hogy az osz
trákok hadat gyűjtenek és vezetnek ellene.

A két oklevél egy papiroslapon, egyszerű egykorú másolatban.

669. 1452. junius 21. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán meghagyja Bártfa város 

közönségének, hogy emberének Strzesz Jakabnak mindenben 
higyjenek.

Papiroson, pecséttel.

670. (1452.) junius 22. Zólyom.
Giskra János levele Wolfbergi Czenko eperjesi kapitány

hoz, melyben tudatja, hogy a kassaiakkal, lőcseiekkel és b án 
faiakkal egyezkedett és ezek mind kapitánynak fogadták őt.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

671. 1452. augusztus 14. Eperjes.
Wolfperg Czenko eperjesi kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy a tizedeket az egri püspök neki 
adta, tehát neki fizessék meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

672. 1452. szeptember 11. Buda.
Az országtanács Bártfa város tanácsához : »Venerunt illa 

felicia nova, ut ipse dominus noster rex, per dominum impera
torem Romanorum dominis Australibus fuisset restitutus. 
Itaque ad suam maiestatem duos prelatos, duos barones et 
quatvor nobiles de communitate, necnon alias quatvor de 
civitatibus regalibus mittendos instituimus, qui secundo die 
festi beati Mathei apostoli et ewangeliste proxime venturi 
(szept. 22.) abinde iter arripient versus Wiennam.«

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

673. 1452. október 2. Bártfa.
Lugarius Péter közjegyző oklevele, melyben Keresztély 

(»Cristanus«) bártfai, György richwaldi, Jakab lófalvi és Demjén 
sárpataki plébánosok, mint az »Irgalmasság Anyja« cofraterni-
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tás kormányzói, megegyeznek arra nézve, hogy mi történjék 
azon confraternitási tagok javaival, a kik végrendelet nélkül 
halnak el.

Hártyán, közjegyzői jegygyei és függő pecséttel.

674. 1452. október 16. Bécs.
Y. László király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

meghagyja, hogy a november 11-én tartandó országgyűlésre 
küldjenek követeket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Tartalma azonos az ugyanekkor kelt és Kassának szóló meghívó

levelével. Ld. : Kovachich: Supplementum ad Vestigia Comitiorum, 
II., 116. 1.

675. 1452. november 5. Berzevicz.
Radkovai Péter berzeviczi kapitány Bártfa város tanácsá

nak bizonyítja, hogy az ő népei ártatlanok és mégis a nyílt 
úton elfogták és megbüntették őket.

Papiroson, alul rányomott pecséttel.

676. 1452. november 17. Lubló.
Socha János lublói várnagy levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos Steneck nevű oláhnak ellopott 
juhait segítsenek visszaszerezni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

677. 1452. deczember 13. Bécs.
Stenczel György és Ja wer Pál (Bártfa városának Bécsben 

lévő követei) levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, 
hogy voltak Ciliéinél, továbbá Giskra is megjött, a kivel szin
tén tárgyaltak.

Papiroson, két zárópecsétje közül az egyik elveszett.

678. 1452.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

679. 1452.
Bártfa város bevételeinek összegezése.
Vízfoltos papiroson.

680. 1452—54.
Bártfa városának harminczadjegyzeke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

681. 1453. január ö.JBecz,
Tausti Lajka Zsigmond beczi kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy a fuvarosaik lova miatt folyó 
ügy elintézést nyert.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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682. 1453. január 31. (Pozsony.)
Stenczel György és Jawer Pál levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írják, hogy a király és az udvar Bécsből Pozsonyba 
érkezett, hogy az egész ország esküt tett a királynak és hogy 
a tárgyalások Giskrával még folynak.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

683. 1453. február 6. Padolin.
Olossniczai János lublói és szepesi tizenháromvárosi kapi

tánynak levele Bártfa város tanácsáho-z-p-melyben a magyar 
városok, várak és erődök lakói által a lengyeleknek okozott 
károk ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

684. 1453. február 8. Pozsony.
Y. László király Hunyadi János beszterczei örökös gróf

nak meghagyja, hogy miután Bártfa városának — tekintve 
a városnak iránta tanúsított hűséges szolgálatait — »pro 
quingentis florenis sales de camera nostra regali Marmorossiensi 
duximus deputandum«, azt tehát adassa ki.

Vízfoltos papiroson.

685. 1453. február 9. Muszina.
Karnyovszky Frigyes muszinai várkapitány Bártfa alsó

város népeit hódolati eskü letételére magához hívja.
Papiroson, alul pecséttel.

686. 1453. február 9. Muszina.
Karniowsky Frigyes muszinai várkapitány Olesnycei 

János nevében Bártfa városának hadat üzen.
Vízfoltos papiroson, pecsétje elveszett.

687. 1453. február 13. Lőcse.
Olesniczai János, podolini, lublói és szepesi tizenhárom- 

városi kapitány, osztrovai Talafus János és társaik, továbbá 
Szepes vármegye közönsége és Lőcse városa közt, Szepes- és 
Sárosmegyék békéjét illetőleg létrejött megállapodások pontjai.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

688. 1453. február 28. Bécs.
V. László király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy a lengyel király kapitánya által okozott károk 
ügyében tartandó tanácskozásra ő egy magyar urat küld ki.

»Als ir uns yecz die ewren habt anbringen lassen, wie des 
kunigs von Polan haubtman mit volkch in die stete in dem 
Czips so im verphendt sind, körnen sey und ew ettlichen anndern 
unsern steten daselbs merkchlich gut genomen hab, das wir 
nicht gern vernomen haben und uns nicht lieb ist. Nu hat uns
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derselb von Polan yecz geschriben, wie er mit uns oder den 
unsern ainen tag halten welle, den wir auch mit wellen besuchen 
lassen, und ettlich lanntherren in unsern kunigreich zu Hungern 
darczu ordnen, damit dem unsern halben in kurcz nachge
gangen sol werden und die sach in aynigkait kome, beschech 
aber des nicht, so wellen wir ew zu schucz, beschirmung, volkch 
zu schikchen.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

689. 1453. márczius 16. Rihnó.
Saani és Hochwaldi Zsófiának, Talafus nejének levele 

Bártfa város tanácsához, melyben bizonyos szegény embernek 
érdekében ír.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

690. 1453. május 1. Bozita.
György vajda Bártfa város közönségével tudatja, hogy 

Balázsfia György és Bayer László polgártársaik hat forintnyi 
tartozásukat megfizették.

Papiroson, alul töredékes pecséttel.

691. 1453. május 8. Bécs.
Lugarius Péter, magyar királyi kanczelláriai ítélőmester 

(»prothonotarius«) levele Bártfa város tanácsához, melyben 
írja, hogy az Axamit elleni felkelésre hat megyéhez ment királyi 
parancs (név szerint felsorolva, hogy mely urakhoz, Perényi 
Jánoshoz, Rozgonyi Oszváldhoz, a Homonnaiakhoz stb.), 
továbbá, hogy az országnagyokhoz a legközelebbi ország- 
gyűlés ügyében szintén mentek levelek (hogy »celebrata una 
diéta finaliter et tantocius respondeant«), írja, hogy a cseh 
országnagyok letették a hűségesküt és »eodem die fuerunt 
hospitati apud regiam tabulam«, az eskü letételekor »omnes 
campane Wiennenses« szóltak; végül, hogy »in die date pre- 
sentium expectabatur sententia diffinitiva a consiliariis regiis 
in causa, quam dominus Johannes Gyskra movit Nicolao 
Berczal pro moneta cudenda ; omni die debent emanari litere 
ad comitatus singulos, debetque cudi et Wienne et in Hungária 
sub eadem lega, ita videlicet, ut una medietas sit purum 
argentum, alterum autem cuprum, eiusdemque monete ducenti 
denarii debent valere unum florenum Hungaricale«.

Víztől rongált papiroson, törött zárópecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 111. oldal; Katona : Historia Critica, 

XIII. k. 908. oldal ; Janota : Bardyjow, 168. 1.

692. 1453. május 21.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

8Iványi: Bártfa város levéltára. °
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693. 1453. május 24. Nagyszombat.
Hunyadi László beszterczei örökös gróf, dalmát és.horvát 

bán levele Bártfa város tanácsához, melyben Szamárdi János 
kapitányt és seregét, kiket azon részek védelmére küldött,, 
figyelmükbe ajánlja.

Papiroson, zárópecséttel.
694. 1453. junius 4. Bécs.
V. László király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy a »sub ducatu cuiusdam Axameth« a Szepességben garáz
dálkodó rablók ellen, kik már »prope Cassoviam et alias forta- 
litia erexerint«, a honnan fosztogató hadjárataikat intézik, 
fejenként összes hadiszereikkel szálljanak hadba.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
695. 1453. junius 5. Bécs.
V. László király Bártfa városának czímeres levelet ado

mányoz. (A czímer lefestve. Alatta kisebb pajzsban más czímer- 
festmény, mellette ezen szavak : »Leonardi notarii, qui hec 
arma attulit.«)

Hártyán, függő pecséttel.
Kiadták : Wagner : Dipl. Sáros, 113.1. ; Katona : Hist. Grit , XIII. k. 

912. lap ; Miskovszky : Bártfa város középkori műemlékei : A városház 
stb., 85. oldal és a Turulban: X. köt. 127. 1.

696. 1453. junius 13. Kassa.
A. C. levele Stenczel György bártfai bíróhoz, melyben 

Pobuda és Axamith garázdálkodásairól ír.
Papiroson, zárópecséttel.
697. 1453. junius 16. Diód.
Hunyadi János beszterczei örökös gróf és Magyarország 

főkapitánya meghagyja Bártfa város közönségének, hogy 
László fiát, a kit a felső részek védelmére küldött, hadisze
rekkel segítsék.

Papiroson, egykorú egyszerű másolatban.

698. 1453. julius 2. Bécs.
Y. László király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben megparancsolja, hogy a »pro extirpandis malefactoribus 
de partibus illis pro vestraque et earundem defensionem misimus 
fidelem nostrum egregium Georgium Zewzeneker capitaneum 
gentium nostrarum, ducatus Austrie illae per nos in notabili 
copia, destinatarum« illendően fogadják és mindenben segítsék.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

699. 1453. julius 4. Bécs.
V. László király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a Szepességben garázdálkodó rablók kiirtása czímén rájuk 
hadiadót vet ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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700. 1453. augusztus 5.
L.(őcse város tanácsának) vagy tán L.(eonardus) levele 

Bártfa város tanácsához, melyben a kormányzónak adott 
sörről, a rablók garazdalkodasarol, Giskraról, Komorowsky- 
ról és Talafusról különböző híreket ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

701. 1453. augusztus 13. Késmárk.
Késmárk város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben bizonyos Tamás nevű polgárról ír.
Papiroson, zárópecséttel. j

702. 1453. szeptember 17. Pozsony.
V. László király Bártfa- város közönségének meghagyja, 

hogy hozzájuk küldött emberének, Kolar Péter saskői vár
nagynak, mindenben higyjenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

703. 1453. szeptember 19.
Bártfa és más városok tanácsai által a krakkói kapitány

hoz intézett levél fogalmazványa, melyben Sbigneus krakkói 
biboros püspök mussinai embereinek fosztogatása miatt 
panaszt emelnek.

Víztől rongált papiroson.

704. 1453. szeptember 24. Kisszeben.
Hunyadi László beszterczei örökös gróf, dalmát-horvát bán, 

a királyi seregek főkapitánya, meghagyja Bártfa város közön
ségének, hogy a jövőben bármely gonosztevőt fogjon el és érdeme 
szerint büntessen meg.

Papiroson, pecsétje elveszett.
Kiadta: Wagner : Dipt Sáros, 115.; Katona: Hist. Crit., XIII., 

911. ; Janota: Bardyjow, 169. 1.

705. 1453. október 11. Szandecz.
Wjelepolei János »archidiaconus officialis Sandeczensis 

et canonicus Vyelciensis« és muszinai kapitány levele a bártfai 
bíróhoz, melyben kéri, hogy engedjék meg, hogy továbbra is 
náluk vehessen sört (»braseum«), azután panaszkodik, hogy 
Kassa és Bártfa városok bevádolták őt a krakkói bíborosnál 
hogy ő a rabló Pobudát pártolja, a mit erősen tagad.

Papiroson, zárópecséttel.

706. 1453. október 12. Korneuburg.
Y. László király Bártfa város közönségét a harminczad 

fizetés alól egy évre felmenti.
Papiroson, töredékes pecséttel.

8*
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707. 1453. október 12. Bécs.
Y. László király Bártfa város közönségének, tekintettel 

érdemeikre, a következő évi adót elengedi.
Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

708. 1453. október 12. Korneuburg.
V. László király Bártfa város közönségének azt a kivált

ságot adja, bogy a hozzájuk jövő és náluk letelepülő idegenek 
a város minden szabadságában részesülnek.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

709. 1453. október 27. Késmárk.
Olomótzi Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a város pecsétnyomója elkészült.
Papiroson.

710. 1453. október 28. Gralgócz.
Újlaki Miklós erdélyi vajda, macsói bán és a felső részek 

kapitányának levele Bártfa város közönségéhez, melyben írja, 
hogy Korbei és Axamith fosztogatókkal békét kötött.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

711. 1453. október 31. Prága.
V. László király Bártfa város tanácsával tudatja, hogy 

október 28-án a prágai Szt. Wenczel egyházban cseh királylyá 
koronázták, mely örvendetes hírről Wath László magyar királyi 
cancellariai ítélőmester szóval többet fog mondani.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 116.).; Katona: Hist. Crit., XIII. 

941. 1. hibákkal.

712. 1453. november 3. Uj-Szandecz.
Vithoviczei Penansek Miklós »procurator Cracoviensis gene

ralis etc.«, szandeczi és beczi kapitány levele Bártfa város 
tanácsához, melyben kéri, hogy egy Peskowman nevű polgár
nak Héthárson, Tamás ottani polgár és társai által elfogott 
fiát szabadítsák ki.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

713. 1453. deczember 1. Krakkó.
Capistranoi János, Szent Ferencz-rendű szerzetes, Keresz- 

tély, (»Cristanus«) bártfai plébánost, mint az »Irgalmasság 
Anyja« confraternitás fejét és ezen confraternitás összes tagjait 
lelki előnyökben részesíti.

Hártyán, pecsétje elveszett.

714. 1453. deczember 23. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

bizonyos bors dolgában.
Papiroson, zárópecséttel.



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319----1526. 117

715. 1453. Valamely Péter-ünnep előtti hétfő. Palocsa.
Tele Jakab palocsai kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben panaszt emel, hogy urának embereit a bártfaiak 
Andrejován kifosztották és kéri, hogy a kárt térítsék meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

716. 1453. Valamely Péter-napon. Palocsa.
Tele Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, 

hogy az urának embereitől elvett javakat adják vissza.
Papiroson.

717. 1453 körül.
Keresztély (Cristanus) bártfai plébános a tizedek ügyé

ben felebbez Dénes esztergomi bíbornok-érsekhez.
Papiroson, egyszerű másolat Stock György jegyző aláírásával.

718. 1454. január 7. Késmárk.
Szapolyai Istvánnak, a felső részek kapitányának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben a Komorovszkyval való tár
gyalásra Késmárkra hívja meg őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

719. 1454. január 9. Kisszeben.
Mikes Czarny Jezernicza kisszebeni kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben bizonyos jobbágyok zaklatása 
ügyében ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

720. 1454. január 26. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Wojtjessiczi Kelemen 

palocsai kapitányhoz, melyben Thymmel Mihály polgártársuk
nak Gebholcz falu mellett elvett 8 lovát kérik vissza.

hogy hozzájuk küldött emberének Modrer Pálnak, minden
ben higyjenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

722. 1454. februárf^. Krakkó.
IV. Kázmér lengyel király levele Bartfa varos tanácsá

hoz, melyben írja, hogy Czayka Miklósnak már meghagyta, 
hogy a bártfaiak károsításától tartózkodjék, a mi pedig az 
eddig elkövetett károkat illeti, erre nézve forduljanak elég
tételért a magyar és lengyel országnagyok által együttesen tar
tandó gyűléshez.

tanácsának meghagyja,

Kazimirus, Dei gratia rex Polonie 
et magnus dux Lithwanie etc.
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Prudentes et providi nobis dilecti. Exponitis in querela, 
quomodo aliqui de Podolino et aliis locis nobis subiectis certa 
dampna vobis intulissent, de qua re plurimum vobis condole
mus, quia ut ista committerentur nunquam fuit mentis nostre. 
Scripsimus ideo nobili Nicolao Czayka, ut a predictis gwerris 
et incursionibus peramplius cessaret. Prelati etiam et barones 
regni Hungarie de congregatione Budensi nupperrime celebrata 
nostre maiestati pro vobis et pro aliis scripserunt, quibus 
respondimus, quomodo ad reformationem pacis animum nos
trum totaliter convertimus et ut quantocius conventio tam 
Hungarie, qqam regni nostri baronum in finibus seu limitibus 
predictorum regnorum fieret desideravimus, in qua errores et 
exorbitancie prudentum auctoritate corrigentur, ad quam 
rem eosdem prelatos et barones regni Hungarie credimus suum 
prebere consensum, de die conventionis predicte non possumus 
vos assecurare ista vice, quia in sepedictorum baronum regni 
Hungarie voluntate erit et ita eis morem gerere constituimus, 
ut quandocunque placebit eis venire, nostros etiam pro parte 
nostra mittemus, quam primum fuerimus de voluntate eorum 
avisati, que conventio vobis non poterit esse incognita, ad 
quam venientes iniurias, si quas habueritis, coram utriusque 
regni baronibus exponetis, qui rigore iustitie cuilibet pro quibus- 
cunque causis iustitie facient equitatem. Datum Cracovie feria 

post purificationis Marie, anno etc. L quarto.
Relatio magnifici Petri de Sczekocum, 

regni Polonie vicecancellarii.
Eredetije papiroson, zárópecséttel.

723. 1454. márczius 14.
Feljegyzés a malczói templomnak a bártfaiak által tör

tént körülzárolásáról és az odamenekült rablók közül — kikre 
a templomot rágyújtották — 46-nak elfogásáról és felakasztá
sáról.

Papiroson.

724. 1454. márczius 20. Kisszeben.
Szinyei János sárosi főispán és a felső részek kapitányá

nak helyettese Bártfa város tanácsánál a kamara-haszna be
hajtását sürgeti.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

725. 1454. márczius 20. Schynbarg.
Grladischowa Katalin levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tartozás miatt elfogott emberének szabadon bocsá
tását kéri, egyébként írja, hagy a rablók Szverzsó faluból 10 
vagy még több forint árú sót elvittek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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726. 1454. márczius 28. Kassa.
Stenczel György levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Modrár Pál Hunyadihoz megy Nagy-Szombatba, 
hogy a kormányzó Pongráczot elfogta és egyéb híreket ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

727. 1454. ápril 1. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Stano János krakkói polgárnak járó követelések behaj
tását kéri.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

728. 1454. ápril 3. Buda.
Ulriknak a budai Boldogasszony-egyház káplánjának 

levele Bártfa város tanácsához, melyben Fullo Tamás »alio 
nomine Thomas textor pannorum, qui moratur ex opposito 
domus pedelli« y2 frtnyi tartozásának megfizetését nyugtatja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

729. 1454. ápril 14. Makovicza.
Ónodi Czudar Simon királyi pinczemesternek és Abauj 

vármegye főispánjának levele Bártfa város tanácsához, mely
ben Penezwek beczi kapitány ellen panaszkodik, a ki az ő 
oláhjait károsítja!

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

730. 1454. ápril 15. Szmigrod.
Szmigrodi Crzeslaus máskép Wojschik, lengyel királyi 

főkamarásmester levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, 
hogy egy, a rablók által elfogott lengyel nemes életét segít
senek megmenteni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

731. 1454. ápril 18.
Bobolczai Trzieska András levele Bártfa város tanácsá

hoz, bizonyos Péter nevű elfogott polgártársuk kiszabadítása 
ügyében.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

732. 1454. ápril 18. Podolin.
Lompniczi György levele Bartfa varos tanácsához, mel}' - 

ben bizonyos elfogott ember szabadon eresztesét igeri.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
733. 1454. ápril 22. Nagyszombat.
Hunyadi János beszterczei örökös gróf Bártfa város taná

csának meghagyja, hogy ha az ellenség es a rablók azon a 
vidéken erődöket akarnak emelni, azt minden erejükkel akadá
lyozzák meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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734. 1454. ápril 25. Musszina.
Coczan Péter muszinai várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben kérdi, hogy miért nem adnak neki sört ? 
azután a rablókról ír.

Papiroson, zárópecséttel.

C-735. 1454. május 3. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Perényi János tárnok- 

mesterhez, melyben panaszkodik Bártfa városa ellen, egy 
bizonyos Kellner nevű polgár miatt folyó egyenetlenség ügyé
ben és elmondja, hogy az idegen országbeli kereskedők a nyo
masztó vámok ellen úgy segítenek magukon, hogy csalárdul 
ideiglenesen felvétetik magukat valamely szabadságokkal fel
ruházott város kötelékébe, így károsítván az országot, a mi 
ellen azonban a városok egyezséget kötöttek.

Magnifice domine preceteris nobis sincere colendissime. 
Scripta e. v. m. nobis ex parte civium de Bartffa transmissa 
sane percepimus ad que v. m. respondemus, quod nobis non 
videtur, quod erga eosdem Bartffenses meruissemus, ut super 
nos aliquas opporteret eosdem facere querelas, cum eisdem 
semper et in omnibus magis complacere studuimus et amicitias 
exhibere, quam aliquod inferre nocumentum, pro maiori tamen 
horum habende notitia v. m. insinuamus per presentes, quod 
ante certa temporis spatia nos civitatenses insimul congregati, 
agnoscentes extraneorum mercatorum fraudulentiam, qui in 
nonnullis civitatibus opidis et villis in societatem civium se 
fraudulenter ad tempus recipi procurando, hoc colore sub 
libertatibus huiusmodi civitatum opidorum et villarum absque 
tricesimarum et tributarum solutione negotiationes exercere, 
congregatisque diviciis se tandem ad exteras regiones moraturos 
conferre consuevissent, quod nedum in nostrarum duntaxat 
civitatum opidorum et villarum, quinmagis totius regni huius 
cessit detrimentum et gravamen, inter nos talem nostri in 
medio pari voce et voluntate fecimus unionem, quod a modo 
et deinceps nullus extraneus in concivem deberet acceptare, 
nisi tunc prius data sufficiente cautione, quod sub pena XXXII 
marcarum argenti, quilibet talis extraneus infra unius anni 
revolutionem ducta uxore legittima et emptis hereditatibus 
fixam faceret residentiam, unde nos quamplures nostros forenses 
bene habentes propter talismodi unionem et ligám inter nos 
factam licenciavimus. Ipsi autem Bartffenses, signanter unum 
Keiner dictum et exinde alios etiam tenuerunt, et quia nos 
nuper extractis literis a serenissimo domino nostro náturali, 
domino Ladislao rege super dicta liga seu unione ac alias liber
tates nostras quibus mediantibus de mandato regio inter cete
ras res mercimoniales pridie per nostros nostri in medium
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deductas nonnulle res mercimoniales predicti Keiner fuerant, 
que tunc partim ad manus stipendiariorum predicti domini 
nostri gratiosissimi devenerunt, alie vero ad usum nostre 
civitatis, ita quod huiusmodi res pretacto Keiner restituere 
non habemus, inhibuimus eidem sepesepius ut contra nostras 
libertates et unionem prefatam procedere non deberet, ipse 
vero nostras amonitiones minime advertebat, nichilominus 
obtulimus nos et semper afferimus iudicio regio superinde 
astare et eius parere decreto, ideo speramus, quod v. m. nobis 
in hiis nil sinistri imputabit, non enim expectassemus ab ipsis 
Bartffensibus, quod ipsi propter unicum hominem ipsorum 
prescriptum eisdem non multum proficuum, aliquid debuissent 
nobiscum attemptare et contra nos agere aut querulare. Datum 
in festo Inventionis Sancte Crucis, anno Domini etc. LlIIIto.

Judex et consules 
civitatis Cassa.

Papiroson, zárópecséttel.
Kívül : Magnifico domino Johanni de Peren, serenissimi prin

cipis et domini domini Ladislai, Dei gratia regis Hungarie etc. tha- 
vernicorum magistro etc. domino pre ceteris nobis sincere colendissimo.

736. 1454. május 3. Rihnó.
Osztrovai Talafus János levele Bátrfa város tanácsához, 

melyben megköszöni, hogy náluk lévő embereivel jól bántak, 
azután a harminczad ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
737. 1454. május 11. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Trzeska levelét küldi meg.
Papiroson, zárópecséttel.
738. 1454. május 11. Lőcse.
Trzeska András levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tudatja, hogy ura, Pjenanzek podolini kapitány megérkezett 
és hogy a gonosztevők kiirtása ügyében tartandó tanácskozásra 
jöjjenek el.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
739. 1454. május 11. Rihnó (»Reichenau«).
Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához,

melyben két hordó sört kér, s ír még a Kisszeben melletti jobbá
gyainak zsarolása tárgyában.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
740. 1454. május 14. Jassjel.
Kruszlowai Pjenyaszek Prokop levele Bartfa varos taná

csához, melyben kéri, hogy Gyrczyk Chyczsky nevű emberét, 
a kit elfogtak, bocsássák szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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741. 1454. május 15. Prága.
, V. László király a bártfaiakat, hogy a háborúk és rablók 

által nekik okozott károkat kiheverjék, a harminczad. fizetése 
alól három évre felmenti.

Hártyán, töredékes pecséttel.

742. május 16. 1454. (Eperjes.)
Késmárki Gergely eperjesi polgár levele Stenczel György 

bártfai biróhoz, melyben kérdi, hogy emberei mikor érkez
nek meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

743. 1454. junius 1. Rihnó. .
Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben irja, hogy a harminczadot Stokch György nevű 
emberének szeretné juttatni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

744. 1454. junius 2. Lubló.
Gredowniczky Szaniszló lublói várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, Themel Mihály bártfai polgár két lova tárgyában
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

745. 1454. junius Í6" Rihnó.
Osztrovai Talafus János, Pál, János és Balázs bártfai 

polgárokat szabadon bocsátja.
Papiroson, alul pecséttel.

746. 1454. junius 17. Prága.
Y. László király Bártfa város közönségének panaszára 

meghagyja Kassa város tanácsának, hogy a bártfaiakkal szem
ben az árúmegállító jogot gyakorolni ne merjék.

Papiroson, alul pecséttel.

747. 1454. szeptember 1. Lubló.
Brandisi Giskra János sárosi főispán levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyos ügyek tárgyalására Kassa, 
Lőcse és Eperjes városok tanácsaival együtt őket is meghívja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

748. 1454. szeptember 11. Eger.
Hédervári László egri püspök Bártfa város tanácsát 40 

forintnyi tizedbér lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

749. 1454. október 3.
A leleszi convent Pálóczi László országbírónak lá5á. 

szeptember 27-én Helmeczen kelt idéző parancsára jelenti, 
hogy ónodi Czudar Simon és Jakab királyi pinczemesterek



BÁRTFA YÁRO§ LEVÉLTÁRA 1319----1526. 123

kérelmére Stenczel György bártfai bírót és társait — a pana
szosok sárosmegyei Újfalu birtokán elkövetett hatalmaskodása 
ügyében — megidézte.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

750. 1454. október 24. Schynbarg.
Gladisch Pál »heres in Schynbarg, necnon magister montium 

de Bochna« levele György bártfai bíróhoz, melyben egy János 
nevű bártfaalsóvárosi polgártól járó 4 írtjának behajtását 
kéri. (»Supplicamus a. v. quatenus velletis eum compellere, 
ut solutio ab ipsa facta esset nobis.«)

Papiroson, törött zárópecséttel.

751. 1454. október 25. Biecz (Byecz).
Biecz város tanácsának (»Voit und Scheppen«) levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Clos (Miklós) 
nevű bieczi szűcs megbízottjának, János szűcsnek, a Thomel 
Mihály bártfai polgártól járó 5 frtnyi tartozást segítsenek 
behajtani.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

752. 1^54? október 29. Biecz.
Pjenaszek Miklós bieczi kapitány levele Dormánházai 

Mihály makoviczai várnagyhoz, melyben a történt foszto
gatások miatt távollétével (ugyanis királynői szolgálatban volt) 
menti magát, azután 15 elvett sertés visszaadását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

753. 1454. deczember 21. Krakkó.
Cletner János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Constel András és Demjén bártfai polgárok adós
ságait kifizette, továbbá küld a városnak 798 frt árú külön
féle posztót. c

(»Zo habe ich euch wedir lossin werden 1 kurtuch in 
IIII  ballen, ides tuch czu rechin om IIII goldin, minus eyn 
orth, dy omschlege habe ich euch gar doreyn geschanckt 
tuch haben zy nie von mir genomen off euch XXXII tinische 
tuch, XXXI czu rechin XII goldin minus I orth, und 1 tuch 
om IX goldin, und summa macht gar an golde VIII c goldin
minus II goldin.«)

Papiroson, zárópecséttel.
754. 1454.
Zsoldosok fizetésének lajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

755. 1454.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
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756. 1454.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

757. 1455. január 4.
A leleszi convent Pálóczi László országbírónak 1455. 

január 2-án Helmeczen kelt vizsgálatot elrendelő parancsára 
jelenti, hogy Stenchel György bártfai bíró és a tanács pana
szára vizsgálatot tartott azon hatalmaskodási ügyben, melyet 
a kassaiak zsoldosai: Zawzneker és Magyar Balázs, társaikkal 
Ráskán a Laborcz-folyón lévő révben Keiner Miklós bártfai 
polgár ellen elkövettek, 10 mázsa borsot erőszakkal elvévén tőle.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

758. 1455. január 7. Terebes.
Kozmafalvi Kozma(n) Pál és Stancz Miklós zemplén- 

vármegyei alispánok és a négy szolgabíró Pálóczi László fenti 
parancsára ugyanazt jelentik, mint előbb a leleszi convent.

(Ld. az előző oklevelet.)
Papiroson, kívül négy zárópecsét közül három elveszett.

759. 1455. január 10. Krakkó.
Teschener János krakkói polgár levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyítja, hogy János fia bizonyos 
ruhákat Bártfán adott el és nem Krakkóban.

Papiroson, zárópecséttel.

760. 1455. január 22. Kaszna.
Rozen Ráfael »heres in Roznow, unacum viceadvocato 

et scabinis ville Kaszna, bannito et legali in iudicio residen
tibus« bizonyítja, hogy a bártfaiak által az emberétől lefog
lalt ló az ő méneséből való. '

Papiroson, alul pecséttel.

761. 1455. január 25. Eperjes.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az útonállók és rablók ügyében ír, továbbá kéri, 
hogy bizonyos hírek közlése végett Lénárd városi jegyzőt 
küldjék hozzá.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

762. 1455. január 26. Palocsa.
Wojtiessiczi Kelemen levele Bártfa város tanácsához, 

melyben panaszkodik, hogy a bártfaiak sokat ártanak neki.
Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

763. 1455. január 28.
A jászai convent Pálóczi László országbírónak 1455. 

január 2-án Helmeczen kelt, vizsgálatot elrendelő párán-
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csára ugyanazt jelenti, mint 1455. január 4-én a leleszi 
convent.

(Ld. az idézett oklevelet.)
Papiroson, töredezett zárópecséttel.

764. 1455. február 5. »In der Hőmmel.«
Pauer János levele Bártfa város tanácsához, különböző 

ügyekben.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

765. 1455. február 19. Beszterczebánya.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy hozzájuk küldött emberének, Kniezicz 
Mátyásnak, mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

766. 1455. márczius 13. Szepesvára. (»Czipszer Haus.«)
Turzó György levele Bártfa város tanácsához, melyben

tudatja, hogy a cseh rablók most Liptóban vannak, tudják ki 
Pobudától az újságokat, aztán a saját haditerveikről ír.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

767. 1455. márczius 14. Rihnó. (»Ruhnow.«)
Talafus János rihnói kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben megköszöni ajándékaikat és egyetmást kér 
tőlük.

Papiroson, zárópecséttel.

768. 1455. márczius 18. Podegrodze.
Wjelepolei János, muszinai kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben választ kér arra nézve, hogy minek 
panaszkodtak bizonyos fosztogatások miatt ellene Pjenanzek 
szandeczi kapitánynál.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

769. 1455. márczius 21. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy addig, a míg nem tudják, hogy mennyi 
ama bizonyos javak száma, nem tárgyalhatnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

770. 1455. márczius 28. Bécs.
V. László király Bártfa város közönségének panaszára 

meghagyja Eperjes, Sztropkó és Hanusfalva városok lakosai
nak, hogy vásznat és gyolcsot fehéríteni ne merjenek, mert az 
csak a bártfaiaknak van megengedve.

Papiroson, alul töredezett pecséttel.
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771. 1455. ápril 1. Becs.
V. László király Bártfa város közönségére a török elleni 

hadjárat czéljaira adót vet ki.
Papiroson, pecsétje elveszett.

772. 1455. ápril 2. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a 10 mázsa »minus 4 libra« bors ügyében írnak, továbbá 
írják, hogy ezen szent időben (husvét) nem tanácskoznak, 
hanem Istennek szolgálnak, de ha tetszik, az ünnepek után 
összejöhetnek tárgyalni; végül bizonyos Kysweter ügyében 
írnak.

Papiroson, zárópecséttel.

773. 1455. ápril 8. Bártfa.
Bártfa város tanácsa, a néhai Lynse János által végren- 

deletileg a Szent Egyed egyháznak hagyományozott és Zagicz 
Péter beszterczei polgárnál kint lévő követelés megfizetése 
iránt, ezen Pétert meginti.

Víztől rongált papiroson, pecsétje elveszett.

774. 1455. ápril 9. Újvár.
Cozogiedi János Bártfa város tanácsát inti, hogy az ő 

oláhjait el ne fogják.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

775. 1455. ápril 9. Rihnó.
Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a neki okozott kárról és egyéb dolgokról ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

77G. 1455. ápril 10. Bihnó.
Osztrovai Talafusz János levele Bártfa város tanácsához, 

hogy hozzájuk küldött emberének Zsigmondnak mindenben 
higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

777. 1455. ápril 10. Szmigrod.
Szmigrodi »Crzeslaus alias Wojschik« lengyel királyi fő- 

kamarásmester levele Bártfa város tanácsához, embereinek 
bizonyos károsítása ügyében.

Papiroson, zárópecséttel.

778. 1455. ápril 12. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a négy font híjján 10 mázsa lefoglalt bors ügyében 
megajánlja az elégtételadást.

Papiroson, zárópecséttel.



127

<79. 1455. ápril 13. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Fülöp szabó eperjesi polgárnak járó tartozás behaj
tását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

780. 1455. ápril Bn Muszina.
Pál muszinai várgróf levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Balázs szolgájuk bizonyos ügyben mindent 
el fog mondani.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

781. 1455. ápril 24. Muszina.
Wjelepolei János muszinai kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben tudatja, hogy Wojczeszky Kelemen 
palocsai birtokos, kinél elfogott emberük érdekében közben
járt, személyesen akar velük az emberek érdekében tárgyalni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

782. 1455. ápril 24. Muszina.
Wjelepolei János muszinai kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy a muszinai vár összedőlt és 
megrongált falainak felépítésén hogyan dolgoznak, továbbá 
a munkások számára sört (»braseo aut potu farina«) kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

783. 1455. ápril 24. Prochnik.
Péter, prochniki birtokos (»heres in Prochnik«) és premisli 

várnagy levele Bártfa város tanácsához, melyben Benar Lőrincz 
prochniki polgártól (a kit »vestro in ergastulo detentum habui
stis«, de egy bártfai polgár jótállása mellett kieresztettek) lefog
lalt lovak visszaadását kéri.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

784. 1455. ápril 24. Palocsa.
Wojtessiczi Kelemen levele János muszinai kapitányhoz, 

melyben bizonyos elfogott bártfai emberről ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

785. 1455. ápril 26. Bécs.
V. László király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy Zewzenekker Györgynek 250 irtot fizessen le, mely az 
adóba be lesz számítva.

Papiroson, töredezett pecséttel.

786. 1455. május 14. Rihnó.
Ostrovai Talafus János levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben bizonyos elfogott szolgájáról »den ir dann in eurer
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venkchnus habet« írja, hogy nekik semmi kárt nem okozott, 
ereszszék tehát szabadon, mert máskép boszút áll érte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

787. 1455. május 24. Eger.
László egri püspök meghagyja a bártfai plébánosnak, 

hagy miután a bártfai tizedet Sóvári Miklósnak adta, azt Sóvári 
szolgáinak fizesse ki.

Papiroson, alul pecséttel.

788. 1455. junius 6. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az elvitt bors ügyében ír.
Papiroson, zárópecséttel.

789. 1455. junius 6. A Sáros vár alatti táborban.
Rozgonyi Sebestyén királyi lovászmester, a felső részek

kapitányának levele Bártfa város közönségéhez : »Diverse novi
tates ex parte Johannis Gyskre dietim ad nos perveniunt . . . 
Rogamus . . . quatenus . . . unum aut duos exploratores suos 
ad partes Polonie vel ad Cracoviam ubi predictus Giskra foret 
constitutus mittere, qui tandem reversus nobis certitudinaliter 
valleret proferre et tractare, qualiter prefatus Griskra qualique 
ordine et modo se habeat, vel cuius intencionis esset«, továbbá 
hadiszereket és gyalog meg lovas hadinépet kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

790. 1455. junius 11. Szőny. (Zewn.)
Hunyadi János Besztercze örökös grófjának levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben írja, hogy Axamith Péterrel és a 
többi csehvel fegyverszünetet kötött, továbbá írja, hogy Győrbe 
junius 23-án gyűlést akar tartani, a melyre őket is meghívja.

Papiroson, törött zárópecséttel.

791. 1455. junius 13. Mageruss.
Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos lónak és egyéb javaknak visszaadásáról ír.
Papiroson, kívül töredékes zárópecséttel, mellette ezen szavak: 

»Sigillo proprio absente.«

792. 1455. junius 20. Krakkó.
Cletner János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy két bártfai polgár 611 frtnyi adósságot már kifize
tett, marad még 137 frtnyi tartozásuk.

Papiroson, zárópecséttel.

793. 1455, junius 20. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a bors ügyében, melyért 50 frtot már lefizettek.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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794. 1455. junius 21. Krakkó.
Ley miter Stano levele Bártfa város tanácsához, bizonyos 

bártfai ház dolgában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

795. 1455. junius 24. Sáros.
Knyzicz Mátyás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy várja urát és hogy ura a királytól jó lovakat kapott.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

796. 1455. junius 25. Schinbarg.
Sinbarg helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben bizonyítja, hogy Nagyropai Ádám és fia Péter 
bizonyos lovat nem vettek meg.

Papiroson, pecsétje elveszett.

797. 1455. junius 26. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

tudatja »daz wir potschaft haben, das unser diener yezund 
zu Rabe ist, bey den Landthern, dy in daselbst auffhalden, 
bys zu besliesung aller Sachen«, ha ez hazajön, mindenről be 
fognak számolni, úgy hogy nekik felesleges külön követet kül
deni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

798. 1455. junius 27. Szécs.
Ostrovai Talafus János Bártfa város lakóinak megengedi, 

hogy »cum eorum rebus et bonis mercimonialibus huc ad 
fortalitia nostra et alias quascumque partes pergere et trans
meare voluerint, liberam et omnimodam habeant potestatis 
facultatem, pacifice eundi et ad loca eorum redeundi, sine 
quovis impedimento«.

Papiroson, alul töredékes pecséttel.

799. 1455. julius 1. Sáros.
Knieziczi Mátyás levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Talafus a bártfaiak falvait adórovás alá vette.
Papiroson.

800. 1455. julius 3. Sáros.
Knieziczi Mátyás levele Bártfa varos tanansánoz, mell

ben írja, hogy bizonyos községük rovását elengedi.
Papiroson, zárópecsétje letört.

801. 1455. julius 'V Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bartfa város tanácsá

hoz, melyben a Márton smilnói soltész lóvételéről szóló tanú
vallomásokat közli.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
I v á n y i: Bártfa város levéltára.

\
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802. 1455. augusztus 1. (Kisszeben.)
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben List Gergely polgártársukon történt sérelmek 
miatt ír. (List kölcsön adott Pintér Ágoston nejének Erzsébet
nek 1 irtot, ezt a forintot az asszonynak Stenczel polgárnak kel
lett adni, a ki azonban azt »yn byr vorczyrt hatt, umb welche 
czerung her dan czu der selben czeyt yn der fenknüs des stokis 
gesessen hat«, ezenkívül Erzsébet asszony leánya egy köpenyt 
vitt el tőle.)

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

803. 1455. augusztus 4. Muszina.
Gergely muszinai káplán inti a bártfaiakat, hogy Biala 

felé árúkkal ne menjenek, mert ott az erdőkben körülbelül 80- 
rabló tanyázik.

Papiroson, törött zárópecséttel.
804. 1455. augusztus 7. Sáros.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos ügyek tárgyalására Sáros várába tanács
kozásra hívja meg őket.

Papiroson, törött zárópecséttel.

805. 1455. augusztus 18. Szomolnok.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a késmárkiakkal való tárgyalásra Kassára hívja őket.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

806. 1455. augusztus 18. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Eperjes és Bártfa városok 

tanácsaihoz, melyben a Kyzwetter által néhány kassai polgár
nak letartóztatása és Krakkó város tanácsa közbenjárására 
történt szabadonbocsátása tárgyában ír.

Papiroson, zárópecséttel.

807. 1455. augusztus 20. Eperjes.
Brandisi Giskra János kéri Bártfa város tanácsát, hogy 

Komorowsky, Axamith és Kersky ellen segítséget adjanak.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

808. 1455. augusztus 25.
Talafus szolgájának Szaniszlónak levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Llod Mihály bártfai polgár ellen panaszt 
emel, a ki becsületében őt megsértette »taliter, ut quod ego 
fuissem monetarius faisse pecunie videlicet in Smygrod«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

809. 1455. augusztus 25. Szmigrod.
Mitharszky Mátyás szmigrodi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy a makoviczai jobbágyok a város
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kapujára fenyegető levelet akasztottak, melyben bizonyos 
megölt társukért elégtételt kérnek, elmondja a várgróf az illető 
ember megöletésének történetét és kéri a tanácsot, bogy a 
makoviczai várnagynál a szmigrodiak érdekében járjanak 
közben.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
I 810. 1455. szeptember 1. Baden.

V. László király levele az országnagyokhoz, melyben 
írja, bogy követüknek Albert pécsi prépostnak az országgyűlési 
tör vény czikkeket illetőleg ugyanazt a választ adta, mint János 
püspöknek és társainak.

»Venit ad nos venerabilis Albertus prepositus Quinque - 
ecclesiensis, nunccius vester cum biis, que universitas vestra 
in proxima congregatione statuit et ordinavit. Super quibus 
quid responderimus colligetis partim ex literis nostris superinde 
confectis, et partim ex ore ipsius Alberti prepositi. Et quia inter 
alia intelleximus magnum desiderium vestrum, habende scilicet 
nobiscum presentie nostre, super hac re eadem nunc dicimus 
et fatere intendimus, que intimavimus vobis nuperrime per 
fideles nostros reverendum in Christo patrem dominum Johan- 
nem episcopum ecclesie Waradiensis, cancellarium secretarium 
nostrum et venerabilem Stephanum alias cancellarium ducatus 
nostri Austrie et egregium Fridericum de Hohenberg consiliarium 
nostre maiestatis, confortemini ergo et leti expectate adven
tum nostrum.«

Papiroson, egykorú egyszerű másolatban.
811. 1455. szeptember 4. Palocsa.
Woitiessiczi Kelemen levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy hozzájuk küldött emberének Ágostonnak 
mindenben higyjenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
812. 1455. szeptember 6. Sáros.
Brandisi Giskra János Bártfa város tanácsától 100 frtnyi 

kölcsönt kér.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
813. 1455. szeptember 9. Szecsovcze.
Nebolapkai Andreluk Zsigmond levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy ha az utak megjavulnak, az aján
dékot elküldi, továbbá kéri, hogy Schon Gergely krakkói pol
gár ügyében adjanak neki pecsétes levelet.

Papiroson, szép zárópecséttel.
814. 1455. szeptember 11. Premisl.
Gervazius premisli polgár levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos ügyben elnézést kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

9 *



132 DR. IVÁIíYI BÉLA.

815. 1455. szeptember 15. Berzevicz.
Pukanczi János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

bizonyos ügyben választ kér.
Papiroson, zárópecséttel.

81(>. 1455. szeptember 15. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Pozowsky apródhoz, mely

ben kéri, hogy a Szverzsón lefoglalt marhák visszaadása tár
gyában Komorowskynál járjon közbe.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

817. 1455. szeptember 17. Sáros. >.
G-iskra János Írnokának »Johannes von der Weisenkirchen«- 

nek levele Stenczel György bártfai bíróhoz, melyben kéri, 
hogy »mögt eine gutte laymeth zu dem podkythel schicken«.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

818. 1455. szeptember 17. Sáros.
Brandisi Giskra János levele Komorowsky Péterhez, 

melyben kéri, hogy a bártfaiaktól elrabolt javakat adassa 
vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

819. 1455. szeptember 18. Palocsa.
Woitiessiczi Kelemen levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy békében akar velük élni, hogy Komorowsky 
megígérte, hogy nekik ártani nem fog, és egyéb híreket ír.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

820. 1455. szeptember 21. Muszina.
Gergely káplán és muszinai várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyos jobbágyának szabadonbocsá- 
tását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

821. 1455. szeptember 21. Szécs.
Horvát György szécsi bíró és a tanács levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyítja, hogy Petha János két lova, 
melyet lefoglaltak, az ő tulajdona.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
822. 1455. szeptember 22. Bártfa.
Brandisi Giskra János elismervénye, hogy Bártfa város 

tanácsa 70 magyar aranyat neki kölcsön adott.
Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

823. 1455. szeptember 23. Sáros.
Brandisi Giskra János kéri Bártfa város tanácsát, hogy 

jelen sorainak felmutatóját az erdőn át kísérjék.
Papiroson, zárópecséttel.
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824. 1455. szeptember 26. (Bártfa.)
Bártfa varos tanácsának levele Stenczel György bíróhoz, 

melyben értesítik, hogy Baszlavicza mellett az erdőben 16 rabló 
les valakit.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
825. 1455. október 16.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson (5 hosszúkás papiroslap).
826. 1455. október 28.
V. László király Henkel János váradi lakosnak harminczad- 

mentességet ad.
Egykorú egyszerű másolat, papiroson.
827. 1455. november'"'^ V"
Woitiessiczi Kelemen levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a Komorowskynál fogva lévő bártfai 
polgár szabadonbocsátása érdekében közben fog járni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

828. 1455. november 9.
Woitiessiczi Kelemen levele Komorowsky Péterhez, mely

ben kéri, hogy Demjént, az elfogott bártfai polgárt bocsássa 
szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

829. 1455. november 16. Bécs.
V. László király Bártfa város közönségét a Pesten tartandó 

országgyűlésre meghívja.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

830. 1455. november 18. Várad.
Németh (Nemuth) János Stenczel György bártfai bírónak 

megígéri, hogy tartozásait kifizeti.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

831. 1455. november 27. Sáros.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Wortko nevű emberét az erdőn kísérjék at.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

832. 1455. november 28. Palocsa.
Woitiessiczi Kelemen levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben írja, hogy az elrablott lovak miatt Komorowskynál
közben fog járni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

833. 1455. deczember 4. Sáros.
Brandisi Giskra János levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben megköszöni, hogy embereinek kíséretet adtak, kéri,
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hogy a hozzájuk küldött szolgájának * Jánosnak mindenben 
higyjenek, továbbá írja, hogy Peniaszko és társai békét akar
nak vele kötni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

834. 1455. deczember 11. Palocsa.
WoitiessicziKelemen leveleDemjén bártfai polgárhoz, mely

ben írja, hogy lovai miatt beszéljen személyesen Komorowsky- 
val, ő majd kérelmét támogatni fogja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

835. 1455. deczember 17. Krakkó.
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Leymiter Miklós és Stano krakkói polgá
roknak járó 103 frtnyi tartozást hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

836. 1455. deczember 21. Palocsa.
Komorowsky Péter levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Palocsát zálogba adta Axamitnak, de még 
Likavát és Árvát is zálogba adja.

Papiroson, zárópecséttel.

837. 1455. deczember 23. Palocsa.
Komorowsky Péter levele Bártfa város tanácsához, az el

zálogosított palocsai vár ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

$ íc . Ö f - .  \L .
838. 1455. Peria tercia in quatvor temporibus. Sáros.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához,

melyben Komorowsky garázdálkodásairól ír.
Papiroson, zárópecséttel.

839. 1455. Nagy-Ropa. (Magna Ropa.)
Nagy-Ropa helység tanácsa Bártfa város tanácsának 

bizonyítja, hogy Nagyropai Ádám és fia Péter lovat nem 
vettek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

840. 1455.
Adólajstrom.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

!.V\
841. 1455 körül, május 447 Palocsa.
Axamith Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

különböző dolgokról, többek közt a Talafus-szal való meg
egyezésről ír.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
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842. 1455 körül, május-junius. Palocsa.
Woitiessiczi Kelemen levele Snyakowai Péter és Tamás 

apródokhoz, hogy a bártfaiaktól elvett községet adják vissza. 
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

843. 1455 körül, szeptember 20. Sáros.
Giskra vezérének Borzitowi Herbortnak levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy Giskrának náluk fogva 
lévő embereit ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

844. 1455 körül, szeptember 29. előtt. Sztropkó.
Perényi János tisztjének György^-soltésznek levele Stenczel 

György bártfai bíróhoz, kéri, hogy ha tud valami ellenük 
készülő támadásról, akkor írja meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

mJJu,

845. 1455 körül, október 15. előtt. Palocsa.
Cossowoi Axamith Péter levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a szverzsói embereiknek okozott károkról 
nem tud, ha a kártevők az ő emberei voltak, a kárt három
szorosan visszafizeti, de most hallja, hogy Köpi (Kapi) emberei 
marhákat visznek Héthársra eladni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

846. 1455 körül, október 21. után. Palocsa.
Woitiessiczi Kelemen levele Bártfa város tanácsához,

melyben sajnálja a nekik okozott kárt.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

847. 1455 körül, november. Lőcse,
Komorowsky Péter liptói és árvái főispán levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy a lőcsei tanács előtt meg
egyezett Axamittal, a ki megígérte, hogy sem Bártfát, sem 
más várost károsítani nem fog.

Papiroson, pecsétje elveszett.

Q \ \ 848. 1455 körül. Podolin.
Tele Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben sze

mükre veti, hogy őt folyton ócsárolják.
Papiroson, zárópecsétje elveszett, mellette ezen szavak : »Proprio 

sigillo absente.«

$ k y. 849. 1455 körül. Kisszeben.
Modrár Pál, felsőmagyarországi kapitánynak levele Bártfa 

város tanácsához, melyben esküvőre menetelről, zsoldosok 
küldéséről és más mindenféle dologról ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett. j ......
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) /  850. 1455 körül.
V. László király levelének töredéke, melyben Kázmér 

lengyel királynak írja, hogy bizonyos Klein Miklósnak, kitől 
a bártfaiak borsot vettek el, elégtételt fog adni.

Papiroson.

851. 1456. január 4.
Axamit Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy fegyverszünetet akar velük kötni, végül 400 irtot 
kölcsön kér.

Papiroson, zárópecsét némi töredékével, mellette ezen szavak: 
»Propter carentiam sigilli mei, feci sigillare cum sigillo domini Woi- 
tiesky etc.«

852. 1456. január 4. Palocsa.
Woitiessiczi Kelemen levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az Axamittal kötendő fegyverszünetről ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

853. 1456. január 11. Pest.
Aranyasi János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a városnak a budai polgárok ellen folyó valamely ügyében ír.
Papiroson, kívül Kassa város zárópecsétje és még egy töredezett 

zárópecsét.

854. 1456. január 19. Palocsa.
Woytiessiczi Kelemen levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy bizonyos várnagynál érdekükben közben 
járt, hogy Axamit jöveteléig ne büntesse őket, ha pedig Axamit 
megérkezik, ennél fog a város érdekében közbenjárni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

855. 1456. február 2. Pest.
Stenczel György bártfai bíró és Ja wer Pál levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írják, »das unsers herrn genad 
genczlich zu Rab ist«, hogy vagy 1000 félig lovas, félig gyalogos 
cseh, morva és osztrák hadinép tegnap Budára jött. Most ők 
(t. i. Stenczel és Jawer) Pálóczi Lászlóval Esztergom felé a 
király elé mennek. A kormányzó nincsen itthon, de fia néhány 
nap előtt itt volt. A király mintegy 3—4000 emberrel néhány 
nap múlva Buda és Pest felé jön. ■

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

856. 1456. február 2. Yaranó.
Gábor varanói bíró és a tanács levele Bártfa város taná

csához, melyben kérik, hogy Heringer Miklóst az Agyagosi 
Habaczka Gergely részére járó tartozás megfizetésére intsék 
meg.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

DR. IVÁNYI BÉLA.
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857. 1456. február 23. Sáros.
Knyzniczi Mátyás sárosi várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy az ellenség erődöket épít, a mi 
miatt Sároson tanácskozás lesz, melyre őket is meghívja.

Papiroson, törött zárópecséttel.

858. 1456. február 26. Szmigrod.
Vojczai máskép szmigrodi Yojschik Creslaus, lengyel 

királyi főkamarás bizonyos ügyeknek Bártfa város tanácsával 
való tárgyalására Péter és János nevű embereit hatalmazza fel.

Papiroson, alul törött pecséttel.

859. 1456. február 27. Premisl. '
Magyerlin János premisli fürdos (borbély) levele Bártfa 

város tanácsához, melyben Bártfára fürdősnek ajánlkozik,, 
írván, hogy ő »esse ritum et examinatum in medicinis istis, 
que pertinet ad hoc artificium balneatorum«.

Papiroson, zárópecséttel.

860. 1456. február 28. Sáros.
Kniecziczi Mátyás sárosi várnagy kéri Bártfa város taná

csát, hogy hozzájuk küldött emberének, Fodor Pálnak min
denben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

861. 1456. február 29. Sanok.
Sanok város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Freunde Mihály sanoki polgárnak Bártfán 
elhunyt János nevű fivére és nővére javait adják ki.

Papiroson, zárópecséttel.

862. 1456. márczius 3. Palocsa.
Dunovai Platek Szaniszló palocsai kapitány levele Bártfa 

város tanácsához a malczóiak (Melczow) hűségeskü letételere 
való kényszerítése tárgyában.

Papiroson, zárópecsétje elveszett. •

863. 1456. márczius 6. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa varos tanácsához, 

melyben Froneckel János kassai polgárnak a Bártfán tartóz
kodó szücslegénytől Páltól járó 5 frtnyi követelés behajtá
sát kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

864. 1456. márczius 20. Szepes vára.
Bethlenfalvi Thatár György szepesi várnagy levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a Palocsánál gyülekező ellenség
ről küld híreket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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865. 1456. márczius 25.
Stenczel György bártfai bíró és Ja wer Pál le vele Bártfa 

város tanácsához, melyben a várost különféle hírekről tudó
sítják, így többek közt arról, hogy »der herr legat, dornoch 
ff rater Capistran predign und vormanen das volk das Crewcz 
zu enffohen wider dy Türken«.

Papiroson, két zárópecsét közül egyik elveszett.

866. 1456. márczius 26.
Stenczel György és Jawer Pál levele Bártfa v. tanácsá

hoz, melyben megírják, hogy »unsere Sachen halben keyn ende 
nichten haben, wenne und dy prelaten und lanthern mit groszen 
Sachen pekümmert, dy kleynsten hynderstellig lassen und 
nemplich wartende der Czukumfft der hern gubernatoris, der 
erst nu am-kramp men mitwoch eynkomen ist in disen heiligen 
tagen, doryne man sich alein mit dem dinste Gotis pekümpmert 
sunder wir Gotweis mit grosser mühe und teglicher hoffnung, 
als dy ffögel in den lüfften sweben, do vil von were zuschreiben. 
Auch ist mit hern Giskran und auch mit Axamit keyn treffen, 
noch Apbruch nichten noch geschehen«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

867. 1456. ápril 11’ Buda.
V. László király Kázmér lengyel királyt kéri, hogy az 

ószandeczi apáczák és Szandecz város közönsége által ne engedje 
á TiartFaiakat régi kiváltságaikban háborgatni, hanem engedje, 
hogy a szokott vám lefizetése mellett az eddig követett úton 
járhassanak Krakkóba.

Papiroson.

868. 1456. ápril 11. Buda.
V. László király Bártfa város közönségének két évi har- 

minczadmentességet adományoz.
Hártyán, alul töredékes pecséttel.

869. 1456. ápril 12. Buda.
Y. László király a Kassa város tanácsától hozzá feleb- 

bezett, Bártfa és Eperjes városok közönsége közt a vászon
fehérítés miatt folyó pörben, Eperjes városát — mely Buda 
város jogával él, ennek pedig kiváltságai közt vászonfehérí
tésről szó nincsen, míg ellenben Bártfa városa ehhez való 
jogát oklevelekkel bizonyította — a további perlekedéstől 
eltiltja.

Hártyán, selymen függő szép viaszpecséttel és ugyanez papír' 
son, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

870. 1456. ápril 14. Buda.
Y. László király Szaniszlófi György bártfai bíró, Jawor 

Pál esküdt és Lénárd jegyző kérelmére átírja Zsigmond király
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nak 1429. november 30-án Pozsonyban kelt és a vászonfehérí
tésről szóló, 1433. november 30-án Bázelben átírt oklevelét.

Hártyán, alul selymen függő pecséttel.

871. 1456. ápril 22. Buda.
önodi Czudar Simon királyi pinczemester levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy Újfaluban ismét hatal
maskodtak ellene, pedig ő Budán, a királynál már sokat tett 
érdekükben, tehát az ilyesmitől tartózkodjanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

872. 1456. ápril 24. Tarkő.
Tarkői Miklós kéri Bártfa város tanácsát, hogy Possy 

András nevű emberét, a kit elfogtak, bocsássák szabadon.
Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

873. 1456. ápril 26. (Eperes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a Kisszeben mellett fekvő Radicz nevű 
hegyet az ellenség elfoglalta és megerősítette, a kik ellen segít
séget kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

874. 1456. ápril 28. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

melyben tudatja, hogy a rablók a Kisszeben melletti Radicz 
nevű hegyet megszállották és megerősítették. Talafussal, 
Mátyás sárosi várnagygyal, továbbá Giskrával ezt meg fogják 
támadni, kéri, hogy ebben ők is segítsenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

875. 1456. ápril 30. Rózsahegy.
Komorowsky Péter liptói és árvái főispán levele Bartfa 

város tanácsához, melyben biztosítja őket, hogy az emberei 
által emelt újvárból semmi kár rájuk nem fog háramlani, sőt 
urának Baliczkynak parancsára éppen védeni fogja őket.

Papiroson, zárópecsétje le töredezett.

876. 1456. május 1. Rózsahegy.
Komorowsky Péter liptói és árvái főispán meghagyja 

Bártfa város tanácsának, hogy küldöttjének Neysser András 
lőcsei polgárnak mindenben higyjenek.

Papiroson, alul viaszpecséttel.

877. 1456. má'us 7. Bjecz.
Strzeschinsky Lőrincz bjeczi vargróf levele BárUa város 

tanácsához, melyben néhány Syari-ba való és náluk elfogott 
királynői jobbágy szabadonbocsatásat kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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878. 1456. május 9. (Bártfa.)
Szaniszló(fi) György bártfai bíró és a város közönsége 

Aranyasi Jánost és Czobai Gergelyt ügyvédjüknek vallják.
Papiroson, pecsétje elveszett.

879. 1456. május 10. Hradissczkó.
Ostrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

Komorowsky Péter ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

880. 1456. május 12. Bártfa.
Stenczel György bártfai bíró és a tanács a városi szolgát, 

Simont, 25 zsoldos felvételére felhatalmazza.
Papiroson, alul papirossal fedett szép pecséttel.

881. 1456. május 19. Szmigrod.
Szmigrod úrnőjének Erzsébetnek levele Bártfa város taná

csához, melyben két elfogott nemes szabadonbocsátását kéri.
Papiroson, zárópecséttel.

882. 1456. május 27.
Márton vámos (mewtner) végrendeletének egykorú má

solata.
Papiroson.

883. 1456. május 31. Buda.
V. László király Perényi János tárnokmesternek meg

hagyja, hogy miután az eperjesieket Bártfa város ellenében a 
vászonfehérítéstől és a további perlekedéstől eltiltotta, — Bártfa 
város jogait az eperjesiek jogtalan támadásai ellen védje meg.

Papiroson, pecséttel.

884. 1456* junius 11. (Kassa.)
Kassa város tanácsa előtt Creuczberger Lőrincz és Nestler 

Jakab kassai polgárok megjelenvén, előadják Kunesch Jakab 
kassai fuvarosnak halálos ágyán tett vallomását.

Papiroson, alul ép pecséttel.

885. 1456. junius 12. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Talafus és Komorowsky nem voltak együtt, 
továbbá, hogy Komorowsky, Priczlav és társai jelenleg Szepes- 
Szombatnál (»Jorgenberg«) vannak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

886. 1456. junius 28. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy Tarczy Tamás egy híd kötelét elvágta, 
s hogy ü sárosi várnagy hadinéppel készen áll.

Papiroson, zárópecséttel.



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319— 1526. 141

887. 1456. junius 30. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán Bártfa város közönségét 

500 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

888. 1456. junius 30. A Tepla melletti táborban.
Brandisi Giskra Janos levele Kassa, Bártfa és Eperjes

városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy Szentmiklósi János
sal egyesült, kéri, hogy Talafus miatt és más ügyekben jöjjenek 
hozzá tanácskozásra, s írja, hogy Héthársot bevette.

Papiroson, három zárópecsétje elveszett.

889. 1456. junius 30. Krakkó.
Höwer Márton krakkói esküdt levele Bártfa város taná

csához, a zasskói bíró és Schweidniczer János ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

890. 1456. julius 4. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Dobcziczky krakkói szűcsnek 60 
irtot fizessenek ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

891. 1456. julius 18. Uj-Késmárk. (In Novo Kezmarkt.)
Brandisi Giskra János levele Kassa, Bártfa és Eperjes

városok tanácsaihoz, melyben a támadni készülő rablók ellen 
segítséget kér.

Papiroson, zárópecséttel.

892. 1456. julius 19. Újvár.
Duchech újvári várnagy levele Bártfa város tanácsához, 

bizonyos lefoglalt lovak tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

893. 1456. julius 29. Tarkő.
Tarkői Tamás Nyires és Petrecz helységek tanácsainak 

meghagyja, hogy helységenként »quatuor talenta piperis et 
unum talentum cnci« (így, croci helyett) adjanak.

Papiroson, alul töredezett pecséttel.

894. 1456. julius 29. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Giskrának válaszoltak.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

895. 1456. augusztus 7. Rihnó.
Ostrovai Talafus János levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben kéri, hogy Zisch Closze (Miklós ?) nevű emberének 
14 napra szóló menedéklevelet (»salvus conductus«) adjanak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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896. 1456. augusztus 8. Terebes.
Pálóczi László országbíró és Perényi János tárnokmester 

levele Bártfa város tanácsához, melyben a Giskra és Komo- 
rowsky közt kötendő béketárgyalásokra Kassára hívja őket.

Papiroson, a zárópecsétek elvesztek.

897. 1456. augusztus 11. Tarkő.
Fogas János tarkői katona (»miles de T.«) levele Mihály 

bártfai polgárhoz, melyben öröklött javairól intézkedik.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

898. 1456. augusztus 23. Makoviczä.
önodi Czudar Simon Bártfa város közönségét 60 írtnak 

és két darab fehér gyolcsnak tized fejében történt lefizetéséről 
nyugtatja.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecsóttel.

899. 1456. szeptember 4. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben Sztropkóra félhordó márcziusi sört kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

900. 1456. szeptember 14. Visegrád.
Y. László király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy a vidékükön garázdálkodó, sőt- már erődöket is építő 
rablók kiirtására kiküldött Pálóczi Lászlónak minden erejük
kel legyenek segítségére.

Papiroson, alul töredezett pecséttel.

901. 1456. szeptember 19. (Gorlicze.)
János »heres Gorliczensis« és az itteni tanács levele Bártfa 

város tanácsához, mélyben kérik, hogy a Szyary-ból való 
Szaphran Pétert ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

902. 1456. szeptember 22. Biecz.
Strzeschinskv Lőrincz bieczi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben egy Syari-ból való és náluk fogva lévő 
királynői jobbágynak szabadonbocsátását kéri.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

903. 1456. szeptember 29. körül — 1459.
Bártfa város adólajstromai.
Erős hártyába kötött könyv.

904. 1456. október 11. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Stenczel György bíróhoz, 

melyben hazahívják.
Papiroson, zárópecséttel,
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905. 1456. október 14. Szmigrod (Sweingrod).
Mager Péter, Herczog Demjén és Sussmund Ágoston levele 

Bártfa varos tanácsához, melyben kérdik, hogy mi hír van a 
rablókról, a kik miatt nem mernek haza indulni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

906. 1456. október 17. Sáros.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy ügyüket Talafusnak előadta. Figyelmez
teti őket, hogy az erdőkben ismét útonállók és rablók tanyáz
nak a kereskedelem nagy hátrányára, a kassaiak, a kik »dem 
herrn Paloczi Lasla ir folk geliehen haben«, kérik, hogy a 
kereskedőknek kíséretet ők adjanak.

Papiroson, törött zárópecséttel.

907. 1456. október 17. Sáros.
Czernotini János levele Lénárd bártfai városi jegyzőhöz, 

melyben előttünk ismeretlen magánügyben ír.
Papiroson, törött zárópecséttel.

908. 1456. október 17. Sáros.
Tausti Lapka Zsigmond levele Schön wisner Mihály bártfai 

bíróhoz, melyben Talafus levele iránt érdeklődik, továbbá 
írja, hogy Giskra legközelebb hozzájuk érkezik.

Papiroson, kívül zárópecsétje letöredezett, mellette ezen szavak: 
»Sub sigillo Johannis etc.«

909. 1456. október 18. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Stenczel György bíróhoz, 

melyben tudatják vele, hogy Ossolinszky és Komorowsky 
mit írnak, továbbá írják, hogy a rablók az erdőn már nagyon 
megerősödtek, körülbelül 200-an vannak, a kereskedelmet 
nagyon veszélyeztetik, a mi ellen valamit tenni kell.

Papiroson, zárópecséttel.
910. 1456. október 25. Sáros.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben különböző újdonságokat ír.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

911. 1456. október 26. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Bartfa varos tanácsá

hoz, melvben a tarkői és palocsai várakban levő rablók ellen 
segítséget kér, mert az ő emberei Páloczi Lászlónál vannak 
»contra insultus rusticorum constituti«.

Papiroson, zárópecséttel.
912. 1456. október 28. Sáros.
Brandisi Giskra János sárosi főispán levele Bártfa város, 

tanácsához, melyben bizonyos adót elenged.
Papiroson, zárópecséttel.
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913. 1456. október 29. (Uj-Szandecz.)
Uj-Szandecz (New-Czausz) város tanácsának levele Bártfa

város tanácsához, melyben bizonyos elfogott emberek szaba- 
donbocsátását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

914. 1456. október 30. Eger.
Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a palocsai és tarkői várban lévő rablók 
ellen ő most fontos országos okok miatt nem mehet, beszélt 
azonban Komorowskyval, a ki megígérte, hogy Palocsáról 
majd gondoskodni fog. Értesíti továbbá őket, hogy Tárczay 
Tamást szolgálatába fogadta.

Papiroson, zárópecséttel.

915. 1456. november 10. Podolin.
Tieliei Jakab podolini vicekapitány levele Bártfa vápos 

tanácsához, melyben írja, hogy ura most nincsen itthon, 
hanem Lengyelországban van, tehát a rablókról szóló levelüket 
ő olvasta el.

Papiroson, zárópecsétje törött.

916. 1456. november 14. Nándorfejérvár.
V. László király meghagyja Giskra Jánosnak, hogy miután 

»hiemis et frigoris densitate« miatt a török elleni hadjárat 
folytatásának kérdésével felhagyott, ne jöjjön ide seregével, 
hanem használja fel hadi erejét a felvidéki rablók ellen.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

917. 1456. november 21. Tarkő.
Hatutinai György tarkői kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a Komorowsky által Tárczai Péterfia 
Tamástól elfoglalt Tarkővár helyreállítására sürgősen kő
műveseket kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

918. 1456. november 28. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsa Bartosch sandeczi embert szabadon 

ereszti és kötelezi magát, hogy Kozeny Jánosnak 100 frtot 
fog fizetni.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

919. 1456. deczember 3. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy bizonyos Spitko nevű gonosztevő náluk el
fogva nincsen, azonban négy nap előtt volt náluk egy ilyen 
nevű cseh, a ki fölvette a keresztet; végül a Kisszeben mellett 
lévő rablókról ír. *

Papiroson, zárópecséttel.
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920. 1456. deczember 3. (Eperjes.)
Eperjes varos tanacsanak levele Bartfa város közönségé

hez a náluk fogva levő Beschorn Pál bartfai polgár ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

921. 1456. deczember 12.
Huss Miklósné (»Margaretha Clos Hussyn«) végrendelete.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

922. 1456. deczember 19. Tarkő.
Hatutinai György tarkői kapitány levele Talafus János

hoz, Berzeviczi Péterhez és társaihoz, továbbá Kassa, Eperjes 
és Bártfa városokhoz, melyben leírja a rablók garázdálkodá
sát, hogy Yeresalma birtokot a múlt éjjel felgyújtották ; írt 
Ratkóczi Péternek is,'hogy adjon segítséget, és kéri a fentie
ket is, hogy támogassák őt, mert ő nem elég erős a rablók 
megfenyítésére.

. Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

923. 1456. deczember 19. Tarkő.
Hutitinai György tarkői kapitány Talafus Jánossal, Berze

viczi Péterrel, Mátyás sárosi várnagygyal, Sárosmegye neme
seivel, Kassa, Bártfa és Eperjes városok közönségével tudatja, 
hogy a gyűlésre Simon nevű emberét küldte e l; a mi pedig a 
rablókat illeti, ő azokat nem pártolja, mert az ő népeit épúgy 
sanyargatják mint másét, sőt Ratkovicz Péterhez elküldte 
emberét a rablók ellen segélyt kérni.

Papiroson.

924. 1456. deczember 20. Palocsa.
Kossowoi Axamit Péter levele Talafus Jánoshoz, Berze

viczi Péterhez, Mátyás sárosi várnagyhoz, Sárosmegye neme
seihez, végül Kassa, Bártfa és Eperjes városok közönségéhez, 
melyben írja, hogy értesült azon határozatukról, hogy a szol
gálatban nem álló katonákat nem szabad pártolni, továbbá 
hogy a lovasok 14 napig, a gyalogok pedig csak 4 napig tartóz
kodhatnak egy helyen. Ezen határozatot a katonák előtt fel
olvastatta.

(Ld. a következő oklevelet.)
Mindkét levél egy papírlapon, egykorú egyszerű másolatban, úgy 

látszik, valamely levélhez lehetett csatolva.

925. 1456. deczember 23. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben (úgy látszik, a fenti) két level másolatát küldi.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

926. 1456.
Bártfa város gabnatized jegyzeke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

Iványi: Bártfa város levéltára. ^
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927. 1457. január 7.
Kiadások jegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

928. 1457. január 13. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa és Eperjes városok 

tanácsaihoz, melyben kéri, hogy a kassaiak által Konrád lőcsei 
polgár és Kysweter János közti ügyben hozott ítéletet közöl
jék velük.

Papiroson, zárópecséttel.

929. 1457. január 14.
Bártfa város számadás könyvének egy lapja. Rajta ilyen 

tételek : Bedellus. . . .  denar. XXXII.
Organista .. fl. 1%.

Papiroson.

930. 1457. január 16. (Kassa.)
Rudiger Fülöp (kassai városi jegyző) levele Bártfa és 

Eperjes városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy a királyi udvar
ból a kiküldöttek hazajöttek és Pálóczi László »schreibt uns 
von unsern herrn gnaden (a királyról) in solichen Worten : 
Insuper scientes dominum nostrum regem bene sanum et 
letum esse, et per Dei gratiam iam in viris crevit corpore et 
intellectu, ita, quod dum ipsum videbitis leti esse poteritis et 
gaudere, tam de persona, quam etiam de ratione et sensu sue 
serenitatis et scimus, quod placebunt vobis et omnibus regni
colis mores et tota intentio eiusdem, quia ad omne bonum est 
inclinatus et hec pro speciali vestra recreatione vobis scribimus«, 
továbbá hogy követség fog menni Cilibe, mely ha visszajön, 
a király személyesen a »Windischen Land«-ba megy ; a mi 
végül az érmeket illeti, arra a kamaraispánnak gondja lesz.

Papiroson, zárópecséttel.

931. 1457. január 22. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a náluk idéző Talafusnak egy levél másolatát küldi, 
melyre választ kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

932. 1457. február 11. Palocsa.
Kossovoi Axamith Péter palocsai kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben Ígéri, hogy ha neki menedék
levelet adnak, eljön hozzájuk.

Papiroson, zárópecséttel.

933. 1457. február 11. Palocsa.
Szaniszlófi György bártfai bíró és a tanács kossovoi Axamit 

Péternek, családjának és cselédjeinek 10 lóval két hétre »veni-
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endi, standi, sedendi, comedendi, bibendi, balneandi, dormiendi 
et quevis negocia sua tractandi«, menedéklevelet ad.

Papiroson.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros 117 ; Katona : Hist. Crit. XIII. 1144.

934. 1457. február 13. Palocsa.
Kossovoi Axamith Péter levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a kiállított menedéklevél ellen kifogást tesz, hogy 
t. i. Palocsán keltezték, holott az Bártfán kelt és ott is írták.

Papiroson.

935. 1457. február 15. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa váróé tanácsához, 

melyben kéri, hogy a bártfai szücs-czéhmesterek által Pál 
kassai polgártól elvett rókabőröket adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

930. 1457. február 25. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a bártfaiak és az Axamit közti békéről 
értesült, náluk a Tarkőiek és Tamás közt történt megegyezés.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

937. 1457. márczius 2. Strzeszow.
Strzeszow város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Magerlin János bártfai fürdős ellen panasz
kodnak, ki polgártársuk ellen hamis vádakat emelt.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

938. 1457. márczius 2. Palocsa.
Kossovoi Axamit Péter levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tiltakozik azon vád ellen, mintha az ő emberei az 
erdőkben rabolnának.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

939. 1457. márczius 6. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Jánosnak (ki Jakabnak »consulis 
et pensatoris Cracoviensis« fia) 70 irtot fizessenek ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

940. 1457. márczius 6. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán ugyanolyan tartalmú

levele, mint az előbbi.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

941. 1457. márczius 6.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város vala

mely polgárához (»domino concivi«), melyben a tanácsot 
Jakabfia János részére lefizetett 70 írtról nyugtatja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
10*



942. 1457. márczius 6. Buda.
Hunyadi László beszterczei örökös gróf és királyi főlovász- 

mester a debreczeni, böszörményi és tokaji vámszedőknek 
meghagyja, hogy a bártfaiaktól régi szabadságaik ellenére 
vámot szedni ne merjenek.

Papiroson, pecséttel.
943. 1457. márczius 7. Palocsa.
Kossovoi Axamit Péter palocsai kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben Steczkó, Dlugoss és Rolik nevű 
emberei és társaik számára menedéklevelet (»salvus conduc
tus«) kér.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
944. 1457. márczius 11. Buda.
Hunyadi László beszterczei örökös gróf és királyi főlovász- 

mester Bakos Pál tokaji várnagynak meghagyja, hogy a bárt- 
faiakat á tokaji vámon ne zaklassa, hanem szabadon engedje 
őket tovább menni.

Papiroson, pecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 118. 1.
945. 1457. márczius 19. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben megírja a királyi udvarból jött újdonságokat: »Das 
am montag nagstvergangen (márczius 14.) ezuhant nach 
essens, haben sy wolt hineyn gén hofe geen (t. i. a kassai köve
tek) ire Sachen zu enden, da waren dy prücken aufgeezogen 
und thor geslossen, also daz ayne wunderliche czeitung von 
hern Gyzkra gesaget wart, der da ist auch bey unsers hern 
gnade als wir vesteen, ydoch zu loczte, das es sich also ergangen 
hat, das unsers hern gnade, alz man saget, maynet selbs zu 
hirschen und auch umb die sache die sich zu Krichesehweissen- 
purg hat ergangen, synt dy czwene jungen des gubernators 
söne herr Lasla und Mathiasch, auch Modrar gefangen, und 
am dinstag der herr bischolf von Wardein, Kanisay Lasla, 
Rozgon Sebastian, Bodo Gaspar, Horwat Paul, auch ain dewst- 
cher ritter, des kunigs ynnerster kämerer, der Fradnacher und 
ander voste ane, dy man noch suchet.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
946. 1457. márczius 19. Ojvin. (»Oywin.«)
Bobirsperg János az ojvini Szentlélek-monostor perjele,

Keresztély (Cristanus) bártfai plébánost és az itteni »Irgal
masság Anyja« confraternitás tagjait lelki előnyökben részesíti.

Hártyán, alul hártyán függő szép pecséttel.

947. 1457. márczius 19. Buda.
V. László király Bártfa város tanácsához : »Quamvis variis 

negotiis regni nostri instantibus vobis nuper mandaverimus,
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ut certa ex vobis ad festum beati Georgii martiris nunc proxime 
affuturum in campum Racus presentes esse deberent celebraturi 
nobiscum ac prelatis et baronibus nostris congregationem 
generalem attemptata fuerunt, congruum ac necesse visum 
est«, hogy maguk közül négy vagy két megbízottat sürgősen 
hozzája Pestre küldjenek, bizonyos ügyek tárgyalására.

Papiroson, alul rányomott pecsétje elveszett.

948. 1457. márczius 27. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele (Bártfa város tanácsához ?), 

melyben őket a Kysewater ügyében tartandó tárgyalásra meg
hívja.

Papiroson.

949. 1457. márczius 29. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a királyi udvarból hazaérkezett Stock 
György kassai polgár azt a hírt hozta, »das des gubernators 
eldiste sun als morgen X IIII. tage (tehát márczius 16-án) 
gericht ist«.

Papiroson, zárópecséttel.
950. 1457. márczius 29. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri őket, hogy a kucsini lakókra Giskra által 
kivetett öt portánként 1 frtnyi adónak — melyet Talafus 
János még % írttal meg akart toldani — elengedése ügyében 
járjanak közbe.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

951. 1457. márczius 30. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy Talafusnak és az ónodi Czudaroknak 
ellene való készülődését hallotta, pedig Talafus emberének 
Bachko Dénesnek megöletésében ő teljesen ártatlan, mert ő 
akkor itthon sem volt, a mire tanúi : V. László, Magyarország 
királya, Garai László nádor, Miklós vajda, László országbíró, 
Czudar Simon és a többi Budán lévő országnagyok. ö  márczius 
4-én ment el Budáról, 6-án volt Ernődön és mire haza ért,
az illető megöletése már megtörtént.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

952. 1457. ápril 1. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a királyhoz küldendő követség tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.
953. 1457. ápril 5. Buda.
Aranyazi János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy az utak bizonytalansága miatt nem tanácsolja,
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hogy a királyi udvarba jöjjenek és még egyéb a várost érdeklő 
hirekről ír.

Vízfoltos, rongált papiroson.

954. 1457. ápril 13. Terebes.
Perényi János tárnokmester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Terebesre az ország ellenségeinek legyőzése tár
gyában tartandó gyűlésre hívja őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

955. 1457. ápril 18. Buda.
V. László király Bártfa város közönségéhez : »Intelleximus 

Michaelem Zylaghy de Horokzeg istuc ad proxima loca civitatis 
vestre hominem suum simulcum notabili pecuniarum sumpma 
misisse eo animo, ut contra nos ea pecunia gentes armate conduci 
debeant«, ha tudják, fogják el ezt az embert és erről értesítsék őt.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

956. 1457. ápril 18. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a királyhoz küldendő követség tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

957. 1457. április 21. Buda.
V. László király Bártfa város tanácsához : »Rumores, 

quos nonnulli ex familia condam Ladislai filii Johannis guber
natoris de Hwnyad contra nostram maiestatem in diversis 
regni nostri partibus concitarunt a Deo invalescere perhiben
tur, ut nisi celeri remedio provisum sit magna incomoda et 
turbationes fidelibus nostris existunt parituri. Nam, ut intelli- 
gimus multos, tam forenses, quam indigenas regni nostri sive 
pecunia, sive ea cupiditate lucri, quod ex préda bonorum 
vestrorum et aliorum fidelium nostrorum conquirere sperant« 
gyülekeznek össze és nyilván felségünk ellen »agere ceperunt«, 
a kiknek legyőzésére Brandisi Giskra János sárosi főispánt és 
(a jelen alkalommal) a felső részek kapitányát küldtük ki, a 
kinek Kassára 15 jól felszerelt lovast és 50 gyalogost küldjenek 
segélyül, minden hozzávaló hadiszerrel együtt.

Papiroson, zárópecséttel.
958. 1457. ápril 25. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a királyhoz küldendő követség tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

959. 1457. ápril 26. Palocsa.
Komorowsky Péter liptói és árvái főispán levele Bártfa 

város tanácsához, melyben egy jobbágy számára menedék 
levelet kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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960. 1457. május 13. Krakkó.
Knoll Miklós krakkói polgár levele Stenczel bártfai bíró

hoz, melyben egy Bártfán tartózkodó podolini embertől járó 
tartozásának behajtását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

961. 1457. május 15. Berzevicz.
Marzik berzeviczi várnagy levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a héthársiaknak az a híre, hogy az ő 
emberei garázdálkodnak, nem igaz, mert ő itthon áll készen
létben.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

962. 1457. május 18. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán Bártfa város közönségét 

500 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.

963. 1457. május 26. Kassa.
Büdiger Fülöp levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a királyi udvarból hazajött és elmondja, hogy a 
király »wol frisch und gesunt ist«, Morvaországból és Ausztriá
ból sereget gyűjtött és még többet fog gyűjteni, hogy »kayne 
entschichtung zwischen seynen gnaden und der fra wen guber- 
natorynn ist gesehen«. A király azt akarja, hogy Jászót adják 
át Giskrának. »Item auch saget man daz die heyerayt unsers 
hern gnaden mit des kunigs tochter von Frankreich ain V o r 
gang werde haben.«

Papiroson, két zárópecsét helyével.

964. 1457. május 26. Buda.
V. László király Perényi János tárnokmesternek és Sáros

megye közönségének Bártfa város közönsége kérelmére — tekin
tettel arra, hogy az eperjesiek, daczára annak, hogy a bánfaiak
kal szemben a vászonfehérítés miatt folyó port elvesztették, 
mégis még mindig élnek ezzel a joggal, — meghagyja, hogy 
védjék meg az eperjesiek ellen a fenti jog élvezeteben a bán 
faiakat.

Papiroson, alul pecséttel.

965. 1457. május 30. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán a bartfaiaktól a hátralékos 

adó lefizetését kéri.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

966. 1457. junius 5. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bartfa es Eperjes városo ' 

tanácsaihoz, melyben a felső részek védelme tárgyában a
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Giskrával, Talafussal és Kniezicz Mátyással tartandó gyűlésre 
hívja meg őket.

Papiroson, két zárópecsétje elveszett.

967. 1457. julius 1. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a somosi vám ügyében véleményüket kéri (»von der 
mawte zum Somos, der dy hern von Casscha myth den íren 
frey seyn das dy ewer und auch wir, und.dy unsern auch der 
wolden frey seyn«).

Hátlapján számadások feljegyzése.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

968. 1457. julius 6. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Claus Miklósnak »advocato iuris 
supremi Meydboriensis castri Cracoviensis« és krakkói polgár
nak 15 irtot fizessenek ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

969. 1457. julius 19.
Bártfa városi vászon jegyzék.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

970. 1457. augusztus 1. Kassa.
Liptai Péter (»Petrus de Liptovia«) kassai plébános Bártfa 

város közönségét 50 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul pecséttel.

971. 1457. augusztus 16. Bécs.
V. László király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tudatja, hogy Brandisi Giskra Jánost sárosi főispánná és ezen 
részek kapitányává nevezte ki, tehát neki mindenben engedel
meskedjenek.

Papiroson, kívül töredékes zárópecséttel.

972. 1457. augusztus 19. Tokaj.
Szilágyi Mihály macsói bán és belgrádi kapitány Velyni 

János, Dobroniczi Hatan Venczel, Porusinai Czolka János 
cseh csapat vezéreket és társaikat, bizonyos feltételek .mellett 
szolgálatába fogadja.

Víztől erősen megrongált papiroson.

973 . 1457. augusztus 26. Szmigrod.
Wojschik János »heres de Smygrod« levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy Pál nevű emberét küldi át 
»cum munimentis et minutis ex registro iuris civitatis Croszno 
copiatis«, hogy »velint viam iustitie ex dicte minute cognoscere«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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974. 1457. szeptember 6. Krakkó.
Erzsébet lengyel királyné levele Brandisi Giskra János 

sárosi főispánhoz és Magyarország felső részeinek kapitányá
hoz, melyben írja, hogy Gergely krakkói polgártól »cives Leut- 
schowienses sibi aliquot centenarios cupri in civitate ipsorum 
recepissse, qui allegant, ut ipse Gregorius dicit, quod ipse 
contra consvetudines illas regni vel civitatis ipsorum cuprum 
emisset, ipse autem Gregorius contrarium asserens exhibet, 
se tam de non transgressione consvetudinis patrie illius in 
hac parte, quam de iusta et consveta ibidem emptione proba
tiones et testimonia habiturum et probaturum, quod iustitiam 
suam licet coram ipsis civibus protunc deduxerit et ostenderit, 
ait tamen minime id sibi proficuisse«, kéri tehát, hogy vagy 
adassa vissza a rezet, vagy pedig gondoskodjon méltó elég
tételről.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

975. 1457. szeptember 8. Kassa.
Perényi János tárnokmester, Giskra János a felső részek 

főkapitánya, Szilágyi Mihály belgrádi kapitánynyal békét 
kötnek.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

976. 1457. szeptember 8. után.
László értesíti valamely város tanácsát az Y. László király 

és Szilágyi Mihály közt kötött békéről és ennek főleg a várak 
és birtokok elosztását illető pontjairól.

Víztől rongált papiroson.

977. 1457. szeptember 13. Kassa.
Brandisi Giskra János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy ő és Perényi János Szilágyi Mihálylyal a 
legközelebbi Szent György-napig békét kötöttek és az ezen 
ügyben Szikszón tartandó gyűlésre hívja meg őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

978. 1457. október 8. Krakkó.
plettener János és Berzeviczy Pál levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyos posztókért járó követelések 
megküldését kérik.

Papiroson, két zárópecsétje letöredezett.

979. 1457. november 2. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Claus Miklós krakkói polgárnak 
az évi adó terhére 40 irtot fizessenek Id.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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980. 1457. november 14. Dukla.
Zaclicai Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

az emberének okozott kár ügyében elégtételt kér.
Papiroson, zárópecséttel.

981. 1457. november 23. Buda.
Dénes esztergomi érsek és az országtanács többi tagja 

tudatják Bártfa város tanácsával V. László király halálát, 
azután az országot környező ellenség szemmel tartására és 
vigyázatra intik őket.

Papiroson, kívül nyolcz zárópecséttel.

982. 1457. november 30. körül.
Bártfa város számadáskönyve.
Hártyába kötött hosszúkás könyv, első lapjai rongáltak.

983. 1457. deczember 22. Terebes.
Perényi János tárnokmester és a felsőrészek kapitánya, 

Bártfa város tanácsát »pro concludendis tractatibus« Terebesre 
hívja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

984. 1457. deczember 26. Prága.
Cunstati és Podjebradi György a cseh királyság kormány

zójának levele Brandisi Giskra János sárosi főispánhoz, mely
ben írja, hogy a cseh királyság reája szállt, továbbá hogy 
Hunyadi Mátyással az ő (Giskra) érdekében megegyezett.

Vízfoltos rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

985. 1457. deczember 28. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a hol kérdésükre azt felelik, hogy sem Debreczen felé, a hol 
»congregantur gentes diverse hincinde, intentus autem earun- 
dem ignoratur«, sem pedig Tokaj felé nem tanácsos árúkat 
szállítani.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

986. 1457. Valamely Péter-ünnepen. Palocsa.
Cossovoi Axamit Péter palocsai kapitány levele Bártfa

város tanácsához, melyben írja, hogy embereinek biztosító
levelét illetőleg nem feleltek, Szverzsót és Malczót pedig ő nem 
károsította.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

987. 1457. — Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Kassa, Bártfa és Eperjes 

városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy Kysweter ügyében 
Krakkóban mit végeztek.

Papiroson.
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988. 1457.
Borvételi jegyzék.
Papiroslapon.

989. 1458. január 18. Pest.
Horogszegi Szilágyi Mihály macsói bán és nándorfej érvári 

kapitány, I. Mátyás király nevében Magyarország kormány
zója, Balázs deák solymosi várnagy útján tudatja Bártfa város 
tanácsával, hogy Hunyadi János fiát Mátyást magyar királylyá 
választották.

Papiroson, kívül töredékes zárópecséttel.

990. 1458. február 1. Bessenyő.
Cossovoi Axamith Péternek és társainak levele Perényi 

János tárnokmesterhez, Ország Mihályhoz és Ónodi Czudar 
Simonhoz, melyben kérik, hogy járjanak közben Szilágyi Mihály- 
nál, hogy a szolgálatukért kikötött fizetést megkapják.

Ugyanilyen levelet Írtak Dénes esztergomi érsekhez és 
János váradi püspökhöz.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

991. 1458. február 3. Pest.
Aranazy János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a két bál posztót megkapta, intézkedett, hogy 
nővére Ágnes a nekik járó 175 irtot kifizesse.

Papiroson, zárópecséttel.

992. 1458. február 3. Zólyom.
Brandisi Giskra János sárosi főispán és a felsőrészek kapi

tányának levele Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városok taná
csaihoz, melyben az újonnan választott királylyal Hunyadi 
Mátyással és Szilágyi Mihálylyal Sztraszniczban történő talál
kozásról ír és tanácsukat kéri. (»Vestris iám arbitramur de elec
tione novi regis, videlicet domini Mathie de Hwnyad, ac guber
natoris domini Michaelis Zylagy non latere amicitias, pro que 
vestre scire velint amicitie, quia per dominium gubernatorem 
Bohemie, dominum Georgium sumus avisati in eo, ut ad eius
dem magnificentiam nostros homines transmitteremus in Straz- 
nicz, ubi dominica proxima, dominum Mathiam secum haben
tem cum Michaele Zylagy pro aliquibus certis practicaturi 
tractatibus debent esse constituti«.)

Vízfoltos papiroson, két példányban, az eredetiről a zárópecsét 
elveszett (és egyszerű egykorú másolatban).

993. 1458. február 6. (Bártfa.)
Stenczel György bártfai bíró és a tanács bizonyítja, hogy 

Clettner János krakkói polgártól »hundert kiertuch, alz ein 
tuch vor vird halben guidein minus ein halb őrt, und vir scha-
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tucher alz eines vor czwen gulden, facit an der suma drey- • 
hundert sexthalber und firczig ungerische gulden in golde« 
vett és kötelezi magát, hogy a mondott összeget a legközelebbi 
augusztus 11-én lefizeti.

Papiroson, pecsétje elveszett.

994. 1458. február 16. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségéhez : »Licet maie- 

stas nostra pluribus diebus detenta fuerit. Tamen divina dispo
nente clementia de ipsa captivitate erepti, plenam eliberationem 
possidemus et nunc in civitate nostra Budensi unacum prelatis 
baronibus regni nostri Hungarie existentes, dies letos ducimus.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.'^  K i t - f c f J , Y‘-f 2

995. 1458. február 17. Eger.
László egri püspök levele Bártfa város közönségéhez, 

melyben értesíti őket : »quod, dominus noster rex Mathias 
in precedenti congregatione per prelatos et barones ac ceteros 
nobiles communi electione electus, ante dominicam diem 
proxime venturam videlicet Invocavit (február 19.) Bude con
stituetur et quia nos habitis veritatibus huius rei iter nostrum 
ad visitandum suam maiestatem dirigere unanobiscum volueri
tis, extunc, ut duximus ebdomada sequenti, usque ad feriam 
quintam proxime venturam (február 23.) ad nos dirigere velitis, 
quos in presentiam sue serenitatis, si vobis placuerit una nobis- 
cum presentare ad honorem vestrum honorificencius, quo 
poterit, parati sumus.«

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

996. 1458. február 17. Eger.
László egri püspök Bártfa város tanácsát 50 frtnyi tized 

lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul vörös viaszpecséttel.

997. 1458. február 18. Lőcse.
Magyar Balázs Bártfa és Eperjes városok tanácsainak meg

hagyja, hogy »in facto huius iuramenti, quod pridem in congre
gatione generali Bude vestris ab honestationibus fuerat postula
tum« küldjenek maguk közül néhányat Kassára.

Papiroson, két zárópecsétje közül egyik elveszett.

998. 1458. márczius 12. Jolsva.
Simon, szepsi iskolamester (»Schulmeister in der Molda«) 

levele Cromerné bártfai polgárnőhöz, melyben különböző magán
ügyekről ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
V. ö. : Bélcefi: A népoktatás története. 296. 1.
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999. 1458. márczius 17. Buda.
I. Mátyás király Bartfa város közönségének meghagyja, 

hogy ónodi Czudar Simon királyi udvarmester várait és javait 
a rablók és fosztogatók ellen védjék meg.

Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1000. 1458. márczius 18. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a rablók kiirtására kiküldött Herthwythowycz Barthust 
és Magyar Balázst seregükkel városukba engedjék be és mél
tányos árért élelemmel is lássák el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1001. 1458. márczius 20. Kassa.
Rüdiger Fülöp levele Bártfa város tanácsához, melyben 

egy Budáról érkezett levél másolatát küldi meg.
Papiroson, zárópecséttel.

1002. 1458. márczius 25. (Sztropkó.)
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben négy puskát kér kölcsön.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1003. 1458. ápril 11. Hradkó.
Hradkovai Péter levele Bártfa város tanácsához, mely

ben egy rajta esett jogtalanság és egy malczói jobbágyasszony 
ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1004. 1458. ápril 16. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy a rablók üldözésére kiküldött Rozgonyi 
Sebestyénnek hadiszerekkel és élelemmel segítségére legyenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1005. 1458. ápril 28. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben Ígéri, hogy Giskrával, a ki, mint hallotta, 
most harczban áll, beszélni fog, hogy őket ne károsítsa ; Woy- 
czesky Kelemennek fizessenek ki 100 márka árú forintot, Dob- 
czisky Jakab krakkói szűcsnek pedig 170 irtot.

Papiroson, zárópepsétje elveszett.

1006. 1458. ápril 30. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a rablók üldözésére kiküldött Rozgonyi Sebestyén királyi 
főlovászmestert hadiszerekkel segítsék.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.



158 DR. Iv I n YI BÉLA.

1007. 1458. május 2. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségét 3 évre a har- 

minczad fizetése alól fölmenti.
Hártyán, alul töredékes rányomott pecséttel.

1008. 1458. május 7. Kövesd.
Rozgonyi Sebestyén királyi lovászmester és a felsőrészek 

kapitányának levele Bártfa város tanácsához, melyben Bartos 
nagyidai kapitánynyal, Kassán a rablók kiirtása ügyében 
tartandó tanácskozásra hívja meg őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1009. 1458. május 8. Piathkow.
Brandisi Giskra János levele Kassa, Lőcse, Bártfa és 

Eperjes városok tanácsaihoz, melyben Kázmér lengyel király- 
lyal folytatott bizonyos tárgyalások ügyében ír.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1010. 1458. május 11. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben az évi adó lefizetését sürgeti.
Papiroson, zárópecséttel.

1011. 1458. május 13. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy a rablók kiirtására kiküldött Rozgonyi 
Sebestyénnek segítségére legyenek »preterea mittere poteritis 
certos ex vobis cum pleno mandato ad conventionem generalem 
in civitate nostra Pestiensi octavo die festi pentecosthes nunc 
venturi tenendam«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1012. 1458. május 17. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy hozzájuk küldött szolgáinak János
nak és Venczelnek mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

1013. 1458. junius 1. Jászó.
Rozgonyi Sebestyén levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a kassaiak Jászó erődöt minden felszerelésével 
együtt átadták. Junius 3-án Eperjesen akar lenni, a hova meg
hívja őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1014. 1458. junius 8. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a rablók üldözésére kiküldött Rozgonyi Sebestyént hadi
szerekkel segítsék.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1015. 1458. junius 16. Bártfa.
Bartfa varos tanacsanak levele a Sároson lévő Stenczel 

György és Künstler Andráshoz, melyben a tanácskozásban 
szabad kezet enged nekik. írja, hogy Clettner öt bál szövetet 
küldött, továbbítsák azt Buda felé.

Papiroson, zárópecséttel.

1016. 1458. junius 25. Berzevicze.
Bozgonyi Sebestyén levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a harminczad dolgában ír és kéri, hogy Hassághi Farkas 
Imre jegyzője által egy vég acheni vagy más posztót (»unam 
peciam panni Achii vel alterius generis«) küldjenek neki.

Papiroson, zárópecséttel.

1017. 1458. junius 26. Eger.
• László egri püspök levele Keresztély (Cristannus) bártfai 

plébánoshoz, melyben meghagyja, hogy a kápolna szerelvényei
nek őrzésére szolgáló szekrényt, melyet — mint hallja — 
már kijavítottak, küldje Egerbe.

Ladislaus episcopus 
ecclesie Agri ensis.

Honorabilis nobis dilecte. Audivimus, quod almárium 
pro conservatione rerum capelle nostre, quod in civitate Bartffa 
ordinatum est, iam reformatum est et apromptuatum. Commit
timus vobis quatenus visis presentibus dictum almárium vobis 
sine dampno remittere Agriam debeatis. Datum Agrie feria 
secunda proxima ante festum beati Ladislai regis, anno etc. 
L octavo.

Kívül: Honorabili domino Cristanno plebano de Bartffa et 
viceatchidiacono districtus eiusdem, nobis in Christo dilecto.

Eredetije papiroson, töredékes vörös viasz zárópecséttel.

1018. 1458. junius 28.
A bártfai harminczad jegyzéke.
Papiroson.

1019. 1458. junius 28. Várad.
Vasvári Balázs váradi kanonok levele György bártfai 

jegyzőhöz, melyben írja, hogy úgy hallotta, hogy Axamith 
meghalt, pedig ő kölcsönzött neki pénzt, kéri, hogy ha lehet, 
szerezze vissza ezt a pénzt. Ugyanezen tárgyban írt Henkel 
Györgynek is.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1020. 1458. julius 9. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy ónodi Czudar Jakab újonnan épített varat rombolják le..
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1021. 1458. julius 11. Kurima.
önodi Czudar Simon királyi pinczemester levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy Berczal (Beerchal) had
vezető ama parancsának, hogy hadba szálljon, nem tarto
zik engedelmeskedni, hanem neki csakis a király parancsol; 
ha mégis küld sereget, azt tisztán a város kedvéért teszi.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1022. 14<^ julius 11. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségét értesíti, hogy 

G-yörgyi Bodó Gergelyt tárnokmesterré nevezte ki.
Papiroson, alul töredékes vörös viaszpecséttel.

1023. 1458. julius 18.
Makoviczai és önodi Czudar Jakab előtt Mihály soltész 

amakoviczai járásban lévő constantinfalvai soltészséget 
28 írtért Wayner Jakabnak adja el.

Hártyán, pecsétje elveszett.

1024. 1458. julius 29. Kassa.
Rozgonyi Sebestyén királyi lovászmester és a felsőrészek 

kapitánya bizonyítja, hogy a bártfai harminczadot Bártfa 
város tanácsának átadta.

Papiroson, fekete viaszpecséttel.

1025. 1458. julius 31. Buda.
Györgyi Bodó Gergely tárnokmester levele Bártfa város 

tanácsához, melyben az augusztus 1-én összeülő tárnoki székbe 
ülnökök küldését kéri.

Papiroson, törött zárópecséttel.

1026. 1458. augusztus 16. Krakkó.
Clettner János és Bér Pál levele Bártfa város tanácsához, 

valamely előttünk ismeretlen ügyben.
Papiroson, zárópecséttel.

1027. 1458. augusztus 17. Krakkó.
Clettner János és Bér Pál levele Bártfa város tanácsához, 

melyben 307 frt követelés tárgyában írnak.
Papiroson, két zárópecsétje , elveszett.

1028. 1458. augusztus 18. Buda.
I. Mátyás király az ország összes közigazgatási hatóságainak 

meghagyja, hogy Bártfa városa lakóitól a régi, még Zsigmond 
királytól nyert kiváltságuk ellenére, vámot szedni ne merjenek.

Hártyán, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1029. 1458. augusztus 18. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének adja 6 évre 

a bártfai harminczadot.
Papiroson.
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1030. 1458. augusztus 19. Buda.
I. Mátyás király az ország összes közigazgatási hatóságai

nak meghagyja, hogy az országban utazó bártfaiakat feltartóz
tatni es felettük Ítélkezni, továbbá tőlük vámot szedni ne 
merjenek.

Papiroson.

1031. 1458. augusztus 19. Buda.
I. Mátyás király Istenmezei Albert mármarosi sókamara- 

ispánnak meghagyja, hogy Bártfa város közönségének 500 
forint árú sót utalványozzon ki.

Papiroson, alul töredékes vörös viaszpecséttel.

1032. 1458. szeptember 3.
Hradkovai Péter levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben bizonyos tanácskozásra a hely megjelölését kéri.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1033. 1458. szeptember 8. Szeged.
I. Mátyás király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy Berzeviczi Istvánt, a kit Berzevicze kastély védelmére 
küldött, egy ágyúval, két puskával és puskaporra] segítsék.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadták : Kaprinai : Hungar. dipl. II. 168 ; Katona : Hist. 

Crit. XIV. 148 ; Rhody Alajos : Érdekes adatok Bártfa múltjából 4.

1034. 1458. október 1. Pétervárad.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének megparan

csolja, hogy László egri püspök és Önodi Czudar Simon királyi 
udvarmester vezérlete alatt a rablók ellen szállj an ak hadba.

Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.
Kiadták: Wagner: Dipl. S'ros, 119. Katona: Hist. Critica, XIV. 

149. 1. Janota : Bardyjow, 170. 1.

1035. 1458. október 16. Uj-Szandecz.
Saxsz Bertalan levele Bártfa város tanácsához, melyben 

panaszt emel, hogy János kőfaragó őt becsületében megsér
tette, mondván, »das ich nicht erberlich und fromlichen yn 
ewer Stad gehalden und nicht mer daryn ewer mittel körnen 
und als eyn wbeltäter entronnen. Ich losz das alls czu euch 
wen ich getraw und hoff czu got, das ich all meyne tag nympcz 
wnpillichs gethon hab, weder armen oder dem reichen. Und 
ich armer elender knecht hab mich müssen vorpürgen vor dem 
stadrecht auff ganczer sechsz wochen und mich vorponden 
das ich yn der czeit der fristung mag und kann eyn fruntlichem 
prieff ausz prengen von ewerm mittel«, kéri tehát adjanak neki 
bizonyítványt arról, hogy hogyan viselte magát a városban., 
hogy János kőfaragó által elrablott becsületet ismét vissza-

Iványi : Bártfa város levéltára. ^
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szerezze. írja továbbá : »Ich wer gerne in eygener person 
geczogen, wen meyn edler Gernhart Tanner hot mich nicht 
lossen willen czihen und frey lossen, wenn ich hab müssen 
seyne arbet vorprengen und vorschlissen dy gewelb dy ich 
ym gepawet und gemacht hab. Und mer ersamen namhafftigen 
lieben herren, so ir wert meyner beruffen czum paw czu Sand 
Johannes kloster, so wil ich mich czu euch fugen und körnen«, 
tudassák vele levélben, és »ich wil euch noch allzeit getreulich 
dynen und arbeten, als ich vormals hab gethon«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1036. 1458. október 16. Uj-Szandecz.
Otteni Tannar Bernát levele Bártfa város tanácsához : 

»Ich thue euch czu wissen wy eyn stainmetz, mit namen Hansz, 
hot beredt und angelangt den erberen Bartholomee Saxsz 
auff seyne ere fast und sere, das er sich pey euch nicht frumlich 
und erberlich solst haben gehalden und nicht mer czu euch 
dörft körnen«, Bertalan pedig a maga becsületének védelmére 
bizonyítványt kíván a tanácstól, hogy ő magát tisztességesen 
viselte, kéri tehát ezen bizonyítvány kiadását, mert most Ber
talant nem ereszti Bártfára, »so mag ich yn yczunt nynder 
hyn lossen czihen von mir, wen her hot garfast und nöttlich 
czu pawen und vor schlissen ettlich gewelb und ander geschefit 
yn meynen hawsz«.

Papiroson, zárópfecsétje elveszett.

1037. 1458. november 7. Rihnó.
Ostrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a városokkal békében akar élni.
Yízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1038. 1458. november 11. Becz.
Raczlaviczei Zydowka Szaniszló beczi várnagy levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy kérelmükre az 
embereiktől a vámon lefoglalt sertést és 2 frtot visszaadja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1030. 1458. november 13. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Kyzeweter János miatt Molstinsky János 
magyarországi kereskedőt feltartóztatták, ajánlja, hogy a 
Kyzeweter és Lewdescheit Cuncze lőcsei polgár közti ügyben 
-milyen eljárást kövessenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
* . - , t

1040. 1458. november 15. Temesvár.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy a szent korona visszaszerzése ügyé-
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ben tartandó gyűlésre a város pecsétjével együtt Szegedre 
jöjjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Katona : Hist. Crist. XIV. k. 166.; Kaprinai; Hung 

Dipl. II. k. 117. 1.

1041. 1458. november 29. Temesvár.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben értesíti őket azon válaszról, melyet a szent korona vissza
szerzése tárgyában Frigyes császárhoz küldött követei hoztak, 
kéri, hogy deczember 6-ára a város pecsétjével együtt küld
jenek követeket Szegedre, a hol a korona visszaszerzése ügyé
ben gyűlés lesz.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Katona : Hist. Crit., XIV. k. 168. 1. ; Kaprinai : II. k. 

221 . 1.

1042. 1458. deczember 1. Újvár. (Newenhawsz.)
Radkovai Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben

írja, hogy ő mindig jóakarójuk volt és mindig békében élt 
velük, minek írnak tehát mindig békéről ?

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1043. 1458. deczember 1. Radko.
Radkovai Péter Bártfa alsóváros lakóinak megparan

csolja, hogy a hűségeskü letételére előtte azonnal jelenje
nek meg.

Papiroson, pecsétje letöredezett.

1044. 1458. deczember 2. Zákánmonostor.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

sürgeti, hogy a szegedi gyűlésen a város pecsétjével együtt 
jelenjenek meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1045. 1458. deczember 7. Krakkó.
Bér Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, 

hogy valaki 600 embert gyűjtött össze, kikkel Kassa felé fog 
vonulni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1046. 1458. deczember 8. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa varos tanácsához, 

Kysweter ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

1047. 1458. deczember 24. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsa bizonyítja, hogy polgártársuk Kölbel 

Arnold János tisztességes életet él.
Papiroson, pecsétje elveszett.

11*
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1048. 1458. deczember 31. Krakkó.
Baliczky Miklós értesíti Bártfa város tanácsát, bogy ő 

előtte Giskra úgy nyilatkozott, hogy a várost védeni akarja, 
nem pedig károsítani.

Víztől rongált papiroson, pecsétje elveszett.

1049. 1458. deczember 31. Krakkó.
Baliczky Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

50 frtnyi kölcsönt kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1050. 1458. Valamely Mária-ünnep előtti kedden. Taszár. 
(Thazar).

Lang Miklós kassai kapitány levele Bártfa város tanácsá
hoz, melyben két mázsa puskaport kér kölcsön, mert 7 mázsát 
már ellődözött.

Kívül számadási feljegyzések.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1051. 1458. Valamely szerdán. Lőcse.
Olomőczi Miklós magánügyekről szóló levele Olomóczi 

Lénárdné Dorottya asszony, bártfai polgárnőhöz.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1052. 1458. — Pest.
I. Mátyás király kiadja az ezen évben hozott törvény- 

czikket.
Papiroson, rányomott vörös viaszpecséttel.

1053. 1458.
Borok jegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1054. 1458.
Bártfa város összegezett bevételeinek jegyzéke.

T a x a .............................................. 500 írt
Királyi harminczad....... ...........  400 frt
Városi harminczad (vám ).........  233 frt
Malmok .................. ................... 211x/2 frt
Cana tores......................................  22 frt
Albatorium................................... 50 frt
Ville civitatis...............................  25 frt
Tela .............................................. 71 frt
Carnifices.................. ............ .... 7% frt
Balneum civitatis ....................  10 frt
Census de Michelschaw ............. 5 frt
A tonsore......................................  4 irt
A lanificibus ...............................  2 frt
Wag czins...................................  33 frt
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Az összes bevételek summája 1667 írt (helyesen 1569 írt)
A kiadások summája............. 2800 írt

Tenemur ubique............. 1200 írt (?)
Papiroson.

1055. 1458.
Zsoldosok névsora.
Papiroson.

1056. 1458—1465.
Bártfa város számadáskönyve ; hozzá kötve a végén egy
XVII. század végéről való »Liber fundi, seu consignatio 

do morum civitatis Bartffa«.
Hosszúkás könyv, erős bőrkötésben.

1057. 1458 körül, julius 2.
Kassa város tanácsának (?) levele Giskrához, melyben 

a felsőrészek békéje felett tartandó tanácskozásról és más 
dolgokról ír.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1058. 1458 körül.
Leideschit Cuncze levele Wenczel és társai (nevük el van 

mosódva) kereskedőkhöz, melyben Talafusról híreket ír.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1059. 1459. január 3. Krakkó.
Giskra János, János puskaművest, puskaporral, salétrom

mal és minden szerszámával együtt magához meghívja.
Papiroson.

(^1060. 1459. január 5. Krakkó.
Brandisi Giskra János sárosi főispán és Magyarország 

felsőrészeinek kapitánya megígéri Baliczky Miklós turóczi 
és árvái főispánnak és bártfai embereinek, hogy a míg a bárt- 
faiak a vámot és harminczadot rendesen megfizetik, minden
felé szabadon engedi őket közlekedni.

Nos Johannes Gyskra de Brandiss, comes Saryssensis, 
supperiorumque partium regni Hungarie capitaneus generalis, 
recognoscimus tenore presentium literarum universis et sin
gulis quibuscunque presens scriptum fuerit devolutum et ad 
quos presens scriptum devenerit. Quia promittimus, presen- 
tibusque pollicemur magnifico domino Nicolao de Balycze 
comitti in Thurzecz et Orawa, ipsius hominibus, videlicet 
civitati Barthffa et suburbio prediis ante eandem civitatem 
Barthffa etomnibus villis ad Bathffam concernentes et spectantes 
nulla dampna ipsis inferre aut nocumenta atque molestias, 
nec inferre permittere pro omnibus nostris, qui sunt sub nostra

f
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potestate, qui nostris óbediunt mandatis, tali tamen conditione 
mediante, quod dum et quando Hungáriám aut Poloniam aut 
Naradzyn aut ubi ipsis fuerit opportunum cum mercantiis 
tunc debent se nobis demonstrare aut loco nostri nostris tunc 
temporis officialibus et theloneum et tricesimam secundum 
conswetudinem terre expedire, tunc libere et secure ibi et 
vice versa absque quovis impedimento debent equitare. Et hoc 
promittimus nosmetipsi pro nobis et pro omnibus nostris 
familiaribus, tenere, complere tenere et complere facere omnibus 
modis, bona fide nostra et honore. In cuius rei testimonium 
maioris causá evidentie sigillum nostrum proprium, quo utimur, 
presentibus est subimpressum. Datum Cracovie feria sexta 
proxima ante Epiphaniam, anno Domini millessimo quadri- 
gentessimo quinquagessimo nono etc.

Copia domini Giskra, qua se inscripsit 
magnifico domini Nicolao de Balycze castellano 
Woynyczyensi, pro civibus de Barthffa.

Papiroson, egyszerű egykorú hibás másolatban.

1061. 1459. január 7. Hradek.
Radkowai Péter, Ujvárott tartózkodó nittenburgi kapi

tány meghagyja Lukawicz(a) község lakóinak, hogy jöjjenek 
eléje meghódolni, mert különben tüzzel-vassal fogja őket erre 
kényszeríteni.

Papiroson, alul töredékes fekete viaszpecséttel.

1062. 1459. január 11. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

Mornsteynné Magdolna asszony és Konstil András bártfai 
tanácstag közt fenforgó ezüst eladási ügyben.

Papiroson, törött zárópecséttel.

1063. 1459. január 18. Palocsa.
Woitiessiczi Kelemen levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Giskra jöveteléről, azután bizonyos ló és pénz dol
gában ír.

Papiroson, zárópecsétje letörött.

1064. 1459. január 26. Krakkó.
J Bahjczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a lefoglalt javak és elfogott ember 
ügyében Giskránál közbenjárt, azután 80 frtot kér és ő az 
adóba való beszámítással 100 írtról fog nyugtát adni.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

1065. 1459. január 28. Krakkó.
Spilbergk Dyppolt levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Sároson 8 félhordó borát, továbbá a fuvarosok
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kocsijait és lovait elvették, a melyet csak a fuvarosok hanyag
ságának lehet tulajdonítani.

»Ich habe vernomen von gutten lewten, wy das mir dy 
furlewtte meyn guth vorwarlasth haben und haben das geleythe 
nye geweyst, pysz das man das guth week genomen hath, 
unnd der furman ist selber nicht bey den wagen gewesth aufi 
dy czeyt, do das guth genomen wart,, unnd den glethe briff 
hat her gegeben seynem knethe, der ist nye gewesth worden, 
pisz das dy gutter genomen seynth gewesthe, darumb körnen 
wir icu, beder seythe icu schaden, der furman und ich«, miért 
nem csatlakoztak tehát a fuvarosok olyan más kocsikhoz, a 
melyeknek kísérete nem volt.

Papiroson, zárópecséttel.

1066. 1459. január 28. Lubló.
Groth és Mathusscha levele Bártfa város tanácsához, 

melyben zsoldos katonának ajánlkoznak.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1067. 1459. január 29. Újvár.
Epteticzi Gyndrich és Heimel Fülöp levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írják, hogy bizonyos Chodor nevű elfogott 
oláh nem lopta a lovat, hanem 2 írtért Oleniken vette.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1068. 1459. január 29. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben 80 irtot kér és jegyzéket arról, hogy Woczyesky- 
nek mennyit fizettek ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

Id69. 1459. február 2. Uj-Szandecz.
Wolsky János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy járjanak közbe a makoviczai várnagyoknál, hogy a 
jobbágyaitól elvett pénzt és ruhát adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1070. 1459. február 4. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Konstel András és Goder Miklós bártfai polgárok 
által Mornsteynné Magdolna asszony tulajdonát képező ezüst 
eladása tárgyában ír.

Papiroson, zárópecséttel.

1071. 1459. február 7. Eperjes.
Magyar Balázs és Káthai (Chatha) János a felsőrészek _ 

kapitányainak levele Bártfa város tanácsához. Miután Batko- 
wecz Péter fel akarja gyújtani az ő alsó városukat, felszólítják
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őket, hogy fegyveres néppel, egy ágyúval és ágyúmesterrel 
jöjjenek Eperjesre, a hol a sereg össze fog gyűlni, a honnan 
azután a Sáros városában tartózkodó ellenség ellen indulnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1072. 1459. február 8. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a királyi udvarban szolgálatot tevő önodi Czudar Simon 
várait és javait a rablók támadása ellen védjék meg.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1073. 1459. február 8. Krakkó.
Spilbergk Dyppolt levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Krakkó városa által a borok és lovak miatt 
(Knezicz) Mátyáshoz levelet küldetett, kéri, hogy írják meg, 
vájjon adott-e erre választ vagy nem.

Papiroson, zárópecséttel.

1074. 1459. február 19. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

hogy az elfogott Henczel »bochsenmeister«-t, a ki csak »etliche 
hantbuchsen zu vorkewfen odir vorerbetin« ment Magyar- 
országba, ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecséttel.

1075. 1459. február 19. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez : 

»Licet nos vobis omnem tricesimam ex parte propriorum rerum 
et bonorum vestrorum mayestati nostre provenire debentem 
relaxaverimus, tamen vobis sub confidentia premisse nostre 
relaxationis tricesimas forensium hominum Polonorum et 
alterius status hominum occultaretis, semper asserendo, res 
forensium vestras fore, quod graviter intelleximus. Cum tamen 
nos huiusmodi alleviationem vobis non ea ratione fecerimus, 
quod proventus nostros exinde diminueretis, unde committi
mus fidelitati vestre firmiter«,. hogy az ilyen eljárás a jövőben 
elő ne forduljon.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1076. 1459. február 20. Eperjes.
Magyar Balázs és Guthai János, a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, kérik, hogy Sziléziai Jánost, 
a kit újabban szolgálatukba fogadtak, kísérjék el Eperjesig, 
írják, hogy a múlt éjjel valaki Rychnóról felgyújtott Jászón 
néhány házat, kérik, hogy járjanak utánna, hogy ki vagy 
kik voltak a tettesek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1077. 1459. február 20. Buda.
ónodi Czudar Simon királyi ajtónállómester levele Bártfa 

város tanácsához, melyben figyelmezteti őket, hogy a harminczad 
kijátszásával hagyjanak fel. »Item sunt in medio vestri lapi- 
cide, qui labores nostros perficere valde tepidi sunt, quos 
petimus, ut ad eosdem labores nostros compellere debeatis« ; 
végül meszet kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1078. 1459. február 22. Kassa.
Szathmari János levele Bártfa város bírójához, melyben 

írja, hogy 28 félhordó bort 10 írtjával eladott és egy félhordó 
bort nekik is küld.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1079. 1459. február 22. Kassa.
Aranyasch János levele Bártfa város tanácsához. »Czeitung 

von hofe geruchet zu wissen, daz der alte Gross Graff her 
Lasla von Gara etc. mit dem tode verschaiden ist. Sunder der 
herr Miclosch wayda hatt sich stark gesammelt und des gleichen 
der herr Lasla von Kaniza vermuttet sich unser gnediger herr 
der kunig alz die gemayne rede gingk, daz sy wider seine k. g. 
wolden sein, davon schicket seyne k. g. herrn Oswald von 
Rozgon etc. alher mit ayner merklichen summa söldner auf czu 
nehmen, den egenanten herrn Miclosch wayda und Lasla von 
Kaniza czu widersteen, dy sich mittenander harte geslagen 
und von baiden tailen grossen schaden haben enpfangen und 
haben alle byde von unsers herrn gnaden gelayt und gnade 
begert, und also schicket unser herr der kunig herrn Oswalden 
brieff hernach dy in am nagst vergangen suntag zu obend zu 
Forro erlangten, daz er mit dem gelde widerkern solde und 
also zoch er wider von dann zu unsers herrn gnaden mit dem 
gelde. Aber der herr Graff Lasla von Palocz wirt in kurcz alhie 
in diesem Obern craise sein, mit ayner beqwemen Schickung 
etliches Volkes zu rosse und czu fusse nach kuniglicher enpfelung 
und auf seyner g. soldt, daz man in dy stete wirt tailen und 
legen, als gen Casscha II c. raisige und zu fusse und in Epperyes 
desgleichen I c. raisige und zu fusse, wider dy veynde disem Ober- 
tail czu beschirmung, alz ir das werdet erfinden, so der egenante 
herr graff Lasla herauf wirt körnen. Auch geruchet zu wissen, 
das der herr legath der herr erczbisschoff von Gran, der herr 
bisschoff von Wardein und der herr Rozgon Janusch wayda 
benimpt sein czu czihen czum herrn kaiser nach der Cronen, 
der sich gewilliget hat dieselb czu geben, in maszn alz es des
halben gemacht und beschlossen ist . . . Item hat auch der 
egemelte etwenne herr Lasla von Gara etc. an seynen tode 
seynen sun und alle ander seyne kinder mitsampt iren erbtail
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unsers herrn gnaden in seyne kunigliche hende und beschirmung 
beschaiden und enpfollen.«

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1080. 1459. február 23. Mussina.
Simon mussinai várnagy levele Bártfa város tanácsához, 

melyben felemlíti, hogy bizonyos asszonyról csak jót írhat és 
felmentését kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1081. 1459. február 25. Sáros.
Pögen Lázár levele Bártfa város tanácsához, melyben 

bizonyos Bressowicztól járó követelésnek behajtását kéri.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1082. 1459. február 25. Eperjes.
Magyar Balázs és Gutái (»de Chwtta«) János, a felsőrészek 

kapitányainak levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, 
hogy hadinépükkel éjjel-nappal készenlétben legyenek.

Papiroson, két töredékes zárópecséttel.

1083. 1459. február 26. Eperjes.
Magyar Balázs és Guthai (»Chuttha«) János, a felsőrészek 

kapitányainak levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, 
hogy hallották, hogy Talafus János megadóztatta Bartos- 
falvát és tartozékait és így 500 irtot szedett össze. Ha a pénz
beszedőt meg tudják még fogni, a pénzt a király számára fog
lalják le ; továbbá kérik, hogy fegyveres népükkel legyenek 
készen.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1084. 1459. február 27. Eperjes.
Guthai (»Chutha«) János a felsőrészek kapitányának 

levele Bártfa város tanácsához, melyben Ígéri, hogy egy Bártfa 
alsóvárosi embertől elvett lovat, kardot és köpenyt »(capu- 
cium«) vissza fog adatni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1085. 1459. február 28. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Gergely molnár polgártársuknak egy fuvarossal való 
ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1086. 1459. márczius 1. Kassa.
Szathmári János kassai, polgár levele Bártfa város taná

csához, melyben a Jakab bártfai polgártól járó követelésének 
Swarcz Antal kezeihez való lefizetését kéri.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1087. 1459. márczius 5. Gömör (»Gymer«).
Tele Jakab levele Turcz Gergelyhez (»Gurgarow«), mely

ben írja, hagy egy Struczek nevű rablóval, a ki sok kárt tett, 
tárgyalt.

Papiroson, zárópecséttel.

1088. 1459. márczius 11. Uj-Szandecz.
Botenwalder, máskép Kyzwetter János levele Bártfa

város tanácsához, melyben írja, hogy Wolsky és Przeczlaw az 
ő ügyében a lőcseiekkel egy napig tárgyaltak.

Papiroson, zárópecséttel.

1089. 1459. márczius 17. Rihnó.
Ostrovai Talafus (»Tallaffus«) János levele Bártfa Város 

tanácsához, melyben kéri, hogy urának puskaművesét és ennek 
embereit (»meynis herren bochsenmeyster mit seyner gesels- 
schafít«) ereszszék szabadon.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1090. 1459. márczius 18. Onga. (Ungva.)
Imre egri kanonok, továbbá Nagymihályi Benedek és 

Márton levele Bártfa város tanácsához, melyben megköszönik, 
hogy fricsi és belcellai jobbágyaikat védték.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1091. 1459. márczius 18. Sowoklask.
Sowoklasky János levele a bártfai bíróhoz, melyben 

kéri, hogy urának egy emberét, a ki a földbér, 4 gira, lefize
tése nélkül eltávozott, idézzék meg és kezesség nélkül el ne 
ereszszék.

Papiroson, zárópecséttel.

1092. 1459. márczius 24. Rihnó.
Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy »den Bochsen meyster mit seyn gesellen« 
ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1093. 1459. márczius 25. Mussina.
Pekura Miklós levele Bártfa város tanácsához, metyben 

írja, hogy meghívásukra kész Bártfára jönni.
Papiroson, törött zárópecséttel.

1094. 1459. márczius 26.
Weger Mihály ujszandeczi polgár levele Bártfa város 

tanácsához a Schönwizner Márton bártfai polgárral, összesen 
16 frtnyi követelés miatt folyó ügyben.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1095. 1459. márczius 28. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Molner Gergely bjeczi polgárnak bizonyos ügyében 
a tárgyalás elhalasztását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1096. 1459. ápril 5. Krakkó.
Withowiczei Pjenanzek Miklós alkamarás és krakkói 

kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben Gergely 
beczi molnár ügyének Beczbe való áttételét és a tárgyalás 
elhalasztását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

1097. 1459. ápril 6. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben megköszöni, hogy Becke Szaniszló (Stenczil) krakkói 
polgárt szabadon eresztették, »mitsampt Henzil Bochsen- 
meister wywol dach der selbe Henzil in ewer Stat ist, und 
noch in etlicher vorbind unge stet, als wir vornemen, das her 
sich der Lande von Ungern ewig vorczeyin solde«.

Papiroson, zárópecséttel.

1098. 1459. ápril 12. Buda.
I. Mátyás király levele Pálóczi László és ónodi Czudar 

Simon kapitányokhoz, melyben írja, hogy szentmártoni Nagy 
Simon kapitány az ellenség felett győzelmet aratott, jelentsék 
ezt a felsőrészek városainak.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1099. 1459. ápril 24. Eperjes.
Önodi Czudar Simon királyi udvarmester levele Bártfa 

város tanácsához, melyben Malczó falu adórovásának elenge
déséről és arról ír, hogy Nagy Simon Körmendnél az ellenséget 
legyőzte.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1100. 1459. ápril 25. Eperjes.
Önodi Czudar Simon királyi udvarmester levele Szaniszlófi 

György volt bártfai bíróhoz, melyben Ígéri, hogy bizonyos köte
lezettségének meg fog felelni.

Papiroson, zárópecséttel.

1101. 1459. ápril 25. Eperjes.
önodi Czudar Simon királyi udvarmester és a felsőrészek 

kapitányának levele Bártfa város tanácsához, hogy a Malczó, 
Gerla, Ménárt és Snakw(?) birtokokra kirótt 10% frtnyi adót 
Kezey Györgynek fizessék le.

Papiroson, zárópecséttel.
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1102. 1459. ápril 29. Lőcse.
Aranyosi János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a bártfai templomban lévő egyik kép megújításáról ír, a melyre 
10 frt értékű florenczi szövetet ajándékoz.

Papiroson.
Kiadta : Abel Jenő : Történelmi Tár 1884. évf. 534. 1.

1103. 1459. ápril 29. Rihnó.
Osztrovai Talafusz János rihnói kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a rihwaldi soltész által a kobers- 
dorfiaktól elvett lovak ügyében ír.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

110-1. 1459. ápril 30. Rihnó.
Osztrovai Talafus János rihnói kapitány kéri Bártfa város 

tanácsát, hogy emberének Antalnak mindenben higyjenek.
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel.

1105. 1459. május 1. Krakkó.
Clettner János levele Bártfa város tanácsához, bizonyos 

300 frt. kifizetése tárgyában.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

1106. 1459. május 2. Eger.
Hédervári László egri püspök Bártfa város tanácsát 50 

forint, két ballista és két vég vászonnak tized fejében történt 
lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, alul vörös viaszpecséttel.

1107. 1459. május 11. Krakkó.
Wittoviczei Pjenanzek Miklós krakkói kapitány levele 

Bártfa város tanácsához, melyben Gergely bjeczi polgár ügyé
ben kíméletet kér és reméli, hogy Gergely ezen ügyből teljesen 
tisztán fog kikerülni.

Papirosod, zárópecséttel.

1108. 1459. május 12. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná 

csához, melyben Miklós krakkói polgár számára hatvan forin
tot kér, továbbá tudatja velük, hogy Giskra Jánosnak is írt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1100. 1459. május 15. Nagybánya.
"Szapolyai Imre királyi kincstárnok és nagybányai kamara- 

ispán menedéklevele a bártfai és lőcsei kereskedők számára.
Nos Emericus de Zápolya regie maiestatis thesaurarius, 

necnon comes camararum Rivulidominarum etc. Vos univer
sos et singulos mercatores et alterius cuiusvis status et conditio
nis homines in civitatibus Barthfa Lewchowia et alias ubique

A.i
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commorantes, presentes visuros, assecuramus super eo, ut 
quibuscunque rebus et mercanciis ad-locum hunc venire volueritis 
libere pacifice et tute venire, resque et mercimonia huiusmodi 
in pretio condigno vendendi liberam et securam habeatis 
facultatem potestatem et tandem rediendi ad propria vel ad 
alia loca proficisscendi taliter securam habeatis facultatem, 
sub nostra tutela et protectione speciali, presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum in Rivulodominarum tercio die 
festi Pentecosthes, anno Domini Mo CCCC° L° nono.

Eredetije papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

1110. 1459. május 16. Pest.
Lőrincz, pestvárosi jegyző levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy »dominus noster rex, cum domino rege 
Bohemorum prout prius facta conclusa habeantur inter se 
sub eadem serie uniti sint et firmarunt inter se pacem. Item 
ulterius inter dominum imperatorem Romanorum et dominum 
nostrum regem pro disponenda pace interposuit se dominus 
legatus summopere et nunc denuo magister Petrus de Tolna 
pro parte domini regis missus est in ambasia. Item propterea 
si inter dominum imperatorem, quod utinam Deus reformet, 
de facto pacis aliquid concludi non possit, omnes gentes domini 
regis simulcum regnicolis (etc. . . . : . . )  missi sunt se disponere 
bellicose cum debita apparatura«.

írja továbbá, hogy a cseh rablók Zonda várából kifizet
tek, hogy »pan Jane«, a néhai ciliai gróf hadvezére pusztítja 
Szlavóniát és már Verőczét elfoglalta.

Papiroson, zárópecséttel.

/\ 0/  1111. '1459. május 20. Mussina. ^  ^
• Pekura Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

panaszkodva kéri, hogy elfogott embereit bocsássák szabadon.
Kissé rongált papiroson, töredezett zárópecséttel.

1112. 1459. május 20. Eger.
Hédervári Imre királyi ajtónállómester és ónodi Czudar 

Jakab levele a Bártfán lakó János porosz ágyúmesterhez, mely
ben írják, hogy a király kívánságára jöjjön mielőbb önodra.

Papiroson.
Kiadta : Rhody : Érdekes adatok Bártfa múltjából, 3. old.

1113. 1459. május 20. Eger.
Hédervári Imre királyi ajtónállómester és ónodi Czudar 

Jakab levele Bártfa város tanácsához, hogy János porosz ágyú
mestert, ki, mint hallják, jelenleg Bártfán lakik, mielőbb 
küldjék önodra, mert a királynak ágyúmesterre van szüksége.

Papiroson.
Kiadta : Rhody : Érd. adatok, 4. old.



1114. 1459. m á j u s i  Krakkó.
Kyzweter János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben Lewdescheit Kuncze lőcsei polgárral folyó ügyéről hosz- 
szasan ír. "-----------»

Papiroson.

1115. 1459. május 27. Becz.
Becz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Gergely beczi molnárnak és polgártársuknak fel
mentését kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

1116. 1459. május 28. Eperjes.
Ónodi Czudar Simon királyi ajtónállómester és a felső

részek kapitányának levele Bártfa város tanácsához, melyben 
bizonyos, jelenleg Margonyán tartózkodó fosztogató által a 
városnak okozott károkról, továbbá ezen rabló ellen Knesycz 
Mátyás sárosi várnagynak adott utasítást illetőleg ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1117. 1459. május 30. Helmecz.
Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy midőn Schwarcz Antal és György mester 
városi jegyző bártfai polgárokkal Eperjesen volt, kérte őket, 
hogy néhány hordó bártfai sört, melynek legjobb híre van, 
küldjenek neki ; azután kérte, hogy küldjenek egy sörfőzőt, 
ki úgy az árpa-, mint a búzasört készíteni tudja, végül egy 
soltészt kért. Ma vette levelüket, melyben írták, hogy a sört 
Ujhelyre küldték, utasította tehát ottani várnagyát, hogy a 
szállításért járó 4 frtot fizesse ki, kéri még a sörfőző és soltész 
elküldését.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

J 118. 1459. május 31. Sáros.
Knyezicz Mátyás alispán és sárosi várnagy levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy embereit útjokban ne 
háborgassák.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1119. 1459. junius 13. Helmecz.  ̂  ̂ -
Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához,.

melyben írja, hogy a királyhoz indul, küldjenek ők is a király
hoz követeket, a kik Hatvanban csatlakozhatnak kíséretéhez.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

1120. 1459. junius 19. Krakkó.
Baliczky Miklós Bártfa varos közönségét 500 frt lefizeté

séről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.
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1121. 1459. junius 29. Buda.
Parlagi Pál és Horvát Pál diósgyőri kapitányok felkérik 

az ország összes közigazgatási hatóságait, vámszedőit, harmin- 
czadosait, hogy a bártfaiaktól a Zsigmond és Mátyás királyok
tól nyert vámmentesség ellenére vámot ne szedjenek.

Papiroson, alul fekete viaszpecséttel, mellette jobbra ezen szavak 
olvashatók : kezem yrasa.

1122. 1459. junius 29. vagy augusztus 1. (»In die Petri«) 
Kassa.

Dempniek Heyntcze levele Bártfa város tanácsához, 
melyben bizonyos adósságok megfizetését Ígéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1123. 1459. julius 1. Buda.
I. Mátyás király Rozgonyi Sebestyén erdélyi vajdának, 

Rozgonyi Rajnáid temesi főispánnak, Rozgonyi János volt 
erdélyi vajdának, Rozgonyi Osváld királyi lovászmesternek és 
ifjabb Rozgonyi Jánosnak meghagyja, hogy Varanó és Cse- 
mernye birtokaikon a bártfaiaktól régi szabadságaik ellenére 
vámot szedetni ne merjenek.

Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1124. 1459. julius 4. Buda.
I. Mátyás király parancsa Istenmezei Albert már marosi 

sókamara ispánhoz, melyben a Bártfa város közönségének ado
mányozott 500 frt ára só kiutalványozását sürgeti és meg
határozza, hogy »centum sales singulis duobus florenis auri 
in pretacta camara nostra Rona« számítandó.

Papiroson, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.
1125. 1459. julius 11. Buda.
I. Mátyás király a Lorberer Jakab és Zalczherr János 

lőcsei polgárok közt bizonyos malom és halastó ügyében folyó 
es hozzá fölebbezett pert, Kassa, Bártfa és Eperjes városok 
tanácsa elé utalja.

 ̂ Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1126. 1459. julius jjs: Buda.
Swarcz Miklós czipész, bécsi polgár, levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a Grewlich czipész bártfai 
polgártól járó 6 írtját hajtsák be és Teicher Miklós czipész- 
segéd, az ő meghatalmazottja által küljdék neki el.

Papiroson, zárópecséttel.

1127. 1459. julius 31. Krakkó.
Gorthler Szaniszló (»Stano«) levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy értesült arról »wy das ettliche gezellen 
gefangen zessin in ewer Stath, dorunder ist eyner genanth
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meister Hannes eyn rotgisser, unde eyn mitteburger von Thorn, 
der zelbige ist meyns genadigen hern des Königs diner, unde 
hoth aws meyn kopper czw Thorn eyne bochse gegossin«, 
ö úgy tudja »das er eyn gutter Hantwiger ist«, kéri tehát sza- 
badonbocsátását.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
1 1 2 8 . 1459. augusztus 2. Pest.
Lőrincz, pest városi jegyző levele Péter bártfai bíróhoz 

és a tanácshoz, melyben írja, hogy »recepi de vestris sindonibus 
iám centenarios centum triginta octo et mediam in peciis 
facientes pecia 277, super quibus daturus sum rationem, si non 
fallant me signature valisarum sive ligaminum«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1 1 2 9 . 1459. augusztus 8. Kassa.
Cromer István kassai bíró levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy »Maghar Baiasch am Mantag czu obend 
nagstvergangen von hoffe komén ist, der saget suliche Zeitung, 
das unser herr der künig mit dem Miclosch wayda sich geaynet 
hat, und ist yczund czu Ofenn mitsampt demselben Miclosch 
wayda, sunder der herr künig hat den herrn Erczpischolf von 
Kolocz den herrn graff Lasla von Palocz mit etlichen andern 
Lanthern czu herrn Zyladgy Mihaln gesant auch ayne Verrich
tung und aynung mit im zu thuen, wenn er sich gen unszerm 
herrn dem kunig und dem Lannde gar glymplich hat, als man 
saget erpoten, davon ist czu hoffen daz es zu aynen gutten 
ende mit im körnen werde. Aber der herr Kaiser ist czu Brunne, 
bey dem künig von Behemen und daselbst ist auch der her 
Bischolff von Wardeyn und her Gyzkra, was da gehandelt 
wird und wie, so der herr von Wardeyn widerkumpt und wir 
es eh erfaren, denn ewer w. das wil euch auch gern mittailen 
und offenbaren«. Két-három nap múlva megjönnek Miklós 
esküdt és Lang Miklós az udvarból, akkor több újságot írhat.

Papiroson, zárópecséttel.
1 1 3 0 . 1459. augusztus 13. Becz.
Becz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

polgártársuk Gergely molnár (»molner«) ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1 1 3 1 . 1459. augusztus 20. Chmelow.
Knetil Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Chmelowból a fogságból szabadítsák k i ; és hogy 
50 frt váltságdíjat kérnek érte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1 1 3 2 . 1459. augusztus 20. Szmigrod vára.
Sznúgrodi Katalin, néhai Crzeslaus krakkói alkamarás

özvegyének levele Bártfa város tanácsához, melyben Croszno
12Irán yi: Bártfa város levéltára.
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város nevében kéri őket, hogy egy Kopyk nevű erdei rablű 
és társainál fogva lévő Wylusch Lukács crosznói polgárt szaba
dítsák ki.

Papiroson, zárópecséttel.

1 1 3 3 . 1459. augusztus 20. Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a Copyk nevű rablónál és társainál fogva lévő 
Wylusch Lukács crosnói polgár kiszabadítását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 3 4 . 1459. augusztus 23. (Kisszeben.)
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz. »Es hot unser schulmaister Laurencius baccalaureus noch 
X IIII gulden czu uns eingelegt, dorum pitt wir ewch, das ir 
ym dy selbigen X IIII gulden auch geruchet czu Ofen, czu Crok 
aber in eweren mittel, dornoch er begeren wirt czuraichen 
und wir vorhayszen ewch dy egemelten X IIII gulden auch 
auff senth Michels tag gencziich und unvorczoglich wider 
beczalen und was ir in den sachen thuen wolt desz vorschrebt 
uns ayn antwort mitt den kegemvertigen unszen mitwonern. 
Gegeben unter dem clainsten sigel am donerstag vor Bartho
lomei etc. in dem LIX. jar.«

Papiroson, zárópecséttel.

1 1 3 5 . 1459. augusztus 23. (Kisszeben.)
István mester kisszebeni plébános és János szűcs kis- 

szebeni bíró levele Bártfa város tanácsához. »Unsre mitwoner 
Hensel schuster Sztrausz und Jorg merer seint dem erbern man 
Laurencio Baccalaureo unserm schulmaister XXXYI gulden 
in golt schuldig. Sunder der selbig unser schulmaister hott 
willen durch ewere Stath seynen weg czuseczen, dorum pitt wir 
ewch das ir ym dy XXXVI gulden vor dy egeschriben unsre 
mittwoner welleth beczaln, dy selbigen gulden reichende im 
czu Ofen, czu Crok aber in eweren mittel, dornoch er begeren 
wirt auff daz, das er an dem weg nicht in verlichkait stund 
und wir pey den obgeschriben unsern mittwonern vorhaiszen 
das ewch das gelt auff zonth Michels tag wider gencziich und 
unvorczoglich geraichat sali werden.«

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

1 1 3 6 . 1459. szeptember 7. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben bizonyos bűnös elfogatásáról és hamis pénz forga
lomba hozataláról ír.

Papiroson, zárópecséttel.
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1 1 3 7 . 1459. szeptember 18. (Bártfa.)
Mager Péter bártfai bíró és a bártfai tanács a Stock György 

bartfai polgár és Bernát »scolaris de Lipnicia« közt bizonyos 
ezüst öv miatt folyó pörberraífövet Stock Györgynek ítéli meg.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1138. 1459. szeptember 20. Krakkó.
Baliczky Miklós turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben Miklós krakkói polgár számára 60 frt kifize
tését kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 3 9 . 1459. szeptember 24. Kassa.
Hassági Parkas Imre és Fekete Péter kassai harminczado- 

sok levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy a 
jövőben a harminczadczédulákat ne más, hanem a saját pecsét
jük alatt kiállítva küldjék, nehogy visszaélések fordulhassa
nak elő.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 4 0 . 1459. október 7. Mindszent. (»Betendorff alias circa 
Omnes Sanctos«.)

Lénárd és Polák János levele Bártfa város tanácsához, 
melyben 32 társukkal egyetemben zsoldos katonáknak ajánl
koznak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 4 1 . 1459. október 8. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségéhez. »Intelleximus, 

qualiter tempus treugarum inter generosum Johannem Thala- 
phwz et partes illas regni nostri factarum in proximo videlicet 
circa festum beati Galli confessoris proxime venturum expi- 
raret«, ezért némelyek ezen vidék nemesei közül kérték a királyt, 
hogy ezen részek védelméről gondoskodjék, »nobiles vero 
comitatus Zemleniensis supplicabant maiestati nostre, ut pro 
defensione illarum partium fidelem nostrum magnificum comi
tem Ladislaum de Palocz iudicem curie nostre interim, quousque 
nos personaliter defensioni earundem partium intendere pos
semus in persona nostra deputaremus«, megparancsolja tehát 
a király, hogy a míg ő a szóban forgó részek védelmére szemé
lyesen nem mehet, a kiküldött Pálóczi Lászlónak mindenben 
engedelmeskedj enek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 1 4 2 . 1459. október 12. Komlós. (»Chomlow«).
Osztrovai és Hukwaldi Talafus Janos levele Bártfa varos

tanácsához, melyben Ígéri, hogy Priso és Petricz nevű jobbágyok 
károsítása ügyében választ fog adni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
12*



180 DR. IVÁNYI BÉLA.

1 1 4 3 . 1459. október 13. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a Budára küldött puskaműves feleségét és összes 
javait egy kocsin szállítsák szintén Budára.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 4 4 . 1459. október 15. Zneva.
Lénárd levele Dorottyához és Szegadlo Péterhez különböző 

magánügyekben.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 4 5 . 1459. október 16. Ujhely.
Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a támadni készülő Talafus ellen lovas és gyalog hadi
néppel és hadiszerekkel való hadba szállásra hívja fel őket. 

Papiroson, zárópecséttel.

1 1 4 6 . 1459. október 17. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy az ország fosztogatói a Pálóczi Lászlóval 
és Czudar Simonnal kötött béke tartama alatt várat emeltet
tek, a mire Perényi és Homonnai Zemplénmegyét hadba szól- 
lították, a kikhez ők és Eperjes városa is csatlakoznak, ebben 
az ügyben azonban még Pálóczi el fog jönni tanácskozást tar
tani. Az, hogy Talafus velük 14 napi felmondási határidővel 
békét kötött volna, nem igaz.

Papiroson, zárópecséttel. ^  1

1 1 4 7 . 1459. október-Sd^Muschina.
Bycly János muschinai várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben egy Hryczek nevű emberének pénzét kéri. 
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 4 8 . 1459. október 24. Buda.
Rozgonyi János tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Kazméri Maza Mihályt két légely 
jó sör (»de optima cervisia triciali«) vételéért hozzájuk küldte, 
kéri, hogy adjanak a legjobb sörből.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 1 4 9 . 1459. október 25. Krakkó.
Clettner János levele Bártfa varos"tanácsához, írja, hogy 

Baliczky Miklós meghalt, kéri, hogy a 300 frtot, a melylyel 
Baliczky adós maradt, tartsák maguknál, míg érte nem jön. 

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 1 5 0 . 1459. november 3. Kresztes.
Osztrovai és Hukwaldi Talafus János és Pozeg Jakab 

keresztesi kapitányok levele Bártfa város tanácsához, mely-
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ben védekeznek a városi kórház birtokán lévő két jobbágynak, 
Prizonak és Petricznek megkárosítása miatt és Ígérik, hogy 
ezeknek mindenüket vissza adják.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1 1 5 1 . 1459. november 5. Komlós.
Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy katonái a bártfai kórházhoz tartozó birtokon 
kárt nem okoztak, hanem a (Knyezicz) Mátyás birtokán lévő 
oláhokat üldözve kerültek a katonák oda, a honnan csak élelmi
szert vittek el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 5 2 . 1459. november 10. Monyorós.
Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a küldött katonaságot is hadiszereket megköszöni és 
ígéri, hogy ezért a királynál is meg fogja őket dicsérni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 5 3 . 1459. november 12. Krakkó.
Wittoviczei Pjenanzek Miklós levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a Baliczky Miklósnak járó adóból 
300 frtot évenként Clettner Jánosnak fizessenek ki.

Papiroson, zárópecséttel.

1 1 5 4 . 1459. november 26. Palocsa.
Widuchowi Pakossius palocsai várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy a mint uruk Lengyelországból 
megérkezik, rögtön tudatni fogja velük.

Papiroson, zárópecsétje elveszett, mellette ezen megjegyzés olvas
ható : »proprio carente.«

1 1 5 5 . 1459. deczember 11. Kassa.
Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben megküldi a király levelét, és ha kívánják, a só miatt 
ő szívesen ír a kamarásnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 5 6 . 1459. deczember 14. Rihnó.
Osztrovai Talafus János kéri Bártfa város tanácsát^ hogy 

Socias János nevű jegyzőjének (»notario«) mindenben higyjenek.
Papiroson, töredékes pecséttel.

1 1 5 7 . 1459. deczember 19. Kassa.
Pálóczi László országbíró levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben a Talafusszal kötendő békét illetőleg azt a tanácsot 
adja, hogy a városok ne egyenként, hanem összesen, néhán} 
megye közönségével összefogva kössenek vele beket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1158. 1459. »Secundo die Petri.« Bölcs (»Belez«).
Rozgonyi Hedvignek, önodi Czudar János özvegyének

levele a bártfai bíróhoz, melyben kéri, hogy a Krakkóból jövő 
Máté szolgája által Bártfán hagyott javakat küldje Kassára.

Tintával leöntött papiroson, zárópecsétje elveszett.

1159. 1459. — Eperjes.
önodi Czudar Simon királyi udvarmesternek és a felső

részek kapitányának levele Bártfa város tanácsához, melyben 
mellékelve megküldi a király levelét és kéri, hogy jöjjenek 
hozzá Eperjesre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1160. 1459. (Késmárk.)
Késmárk város tanácsa főleg Croszno és Sztropkó váro

sok tanácsai részére bizonyítja, hogy »industriosus Nicolaus
civitatis nostre notarius, natüs Pauli rasori d e .........Crosna«,
abban, hogy ő az erdei rablók közé tartozna, teljesen ártatlan.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

1161. 1459.
Feljegyzés. (Valamely levél utóirata.)
Papiroson.

1162. 1459.
Töredék Bártfa város számadáskönyvéből.
Papiroson.

1163. 1459—64 körül.
Bártfa város tanácsától Szapolyai Imre királyi kincstár

nokhoz szóló levél fogalmazványa.
Papiroson.

1164. 1459—70 közt.
Bártfa város tanácsának folyamodványa a királyhoz és 

a! tárnokmesterhez, hogy a tárnoki széken való megjelenés 
alól őket mentsék fel.

Papiroson, fogalmazvány. __

1165. 1460. január \(Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy Schindler Jakab bártfai polgár lovát 
Flegeln György kassai polgártól 3% frtért vette.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1166. 1460. január 26. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy »reversus ad nos fidelis noster egregius Paulus Bakos 
de Osdian castellanus castri nostri Lypa a Johanne Gyskra
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de Brandis dixit, qualiter ipse Johannes Gyskra optaret nobis
cum et toto regno nostro Hungarie bonam habere concordiam 
et inire unionem, desiderabatque pro habendis et disponendis 
ipsis concordia et unione inter nostram maiestatem et regnum 
nostrum predictum ac ipsum fixendis certum locum commune, 
deputare ac etiam, quod certos ex prelatis et baronibus nostris 
ad ipsum locum communem mittere non postponeremus, quos 
propter rationabiles causas et ea presertim, quia id sine vestro 
et aliorum fidelium nostrorum partium illarum consilio trac
tatus, huiusmodi facere noluimus, hac vice non misimus, sed 
annotatum Paulum Bakos misimus rursus ad eum, scripsimus 
etiam superinde fideli nostro magnifico comiti Ladislao de 
Palocz per alias literas nostras, ut si ipse id agnoverit, quod 
huiusmodi concordia et pax cum annotato Johanni Giskra 
bono ordine et constanter fieri poterit, extunc unanimi omni 
vestro consilio et voluntate pro facienda pace et concordia 
intersit«, ha pedig a tárgyalások folyamán Pálóczi Lászlónak 
szüksége lenne az ő segélyükre és tanácsukra, kettőt-hármat 
maguk közül küldjenek hozzá.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 1 6 7 . 1460. január 27. Rihnó.
Osztrovai Talafus János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Khmelowból menedéklevelet fog küldeni.
Papiroson, törött zárópecséttel.

1 1 6 8 . 1460. február 1. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Chmelowban a csehekkel tartandó tanácskozásról ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 6 9 . 1460. február 6. Chmelow.
Osztrovai és Hukwaldi Talafus János és Pozogi Jakab 

Chmelow erőd kapitányai, Bártfa város tanácsának öt napra 
szóló (»usque quinque dies minediate post se sequentes et 
quintum diem inclusive usque solis occasum nobis tractandi, 
pausandi, commorandi« stb.) menedéklevelet adnak.

Papiroson, alul két fekete viaszba nyomott pecséttel.

1 1 7 0 . 1460. február 16. Pest.
Lőrincz, pestvárosi jegyző levele Bartfa varos tanácsá

hoz, melyben a vászonárulás es eladas dolgában ír. Azután 
közli, hogy a király néhány főúrral itthon van, Szilágyi pedig
a török ellen készül és hadat gyűjt. , (^ft M u ^  rí, ' L

Papiroson, zaropecsetje elveszett.

1 1 7 1 . 1460. február 22. Pálócz.
Pálóczi László országbíró levele I. Mátyás királyhoz, 

melyben írja, hogy a bártfaiak az ország határán az ellenség-
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tői sokat szenvednek, kéri, hogy küldöttjeiket, kik e tárgy
ban a király elé fognak járulni, kegyesen hallgassa meg.

Serenissime princeps et domine domine'mihi gratiosissime. 
Noverit maiestas vestra, qnod fideles cives vestre serenitatis 
de Barthffa in confiniis regni vestri positi, magnas infestationes 
ab inimicis habent, sed et expensas non modicas ipsos facere 
opportent, nt se et civitatem ipsorum maiestati vestre conser
vare valeant. Ecce iidem mittunt de presenti ad maiestatem 
vestram pro necessitatibus ipsorum. Supplico igitur maiestati 
vestre, quatenus nunccium ipsorum gratiose suscipere et in 
ipsorum necessitatibus gratiosius exaudire dignemini. Ex Palocz 
predicta in festo kathedre beati Petri apostoli, anno Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo.

Comes Ladislaus de Palocz 
iudex cürie serenitatis vestre.

Kívül: Seren's imo p:ncipi ct comino domino Mahe,  Dei 
gra ia Hungarie Dalmacb Croacie e c r gi, domino m o gra io i siro .

Papiroson, két zárópecsétje elveszett.

1 1 7 2 . 1460. február 24. Sáros.
Knezicz Mátyás alispán, sárosi várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy hajlandó velük békét kötni.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1 1 7 3 . 1460. február 28. Tharnow.
Dabyczky Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tudatja, hogy 50—100 lóval zsoldba állhat.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 7 4 . 1460. márczius 1. Terebes.
Kreuzel (Crewzel) György levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Mátyás terebesi plébánosnál öt egész és 
egy félhordó bor eladó, hordója 12 írtért és a félhordó 6 írtért, 
de még más papnál és Kelemen szabónál is van eladó bor, 
hordóját 13 írtért árulják.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 1 7 5 . 1460. márczius 1. Crosse.
Crosse város tanácsa előt t . . . .  szíjgyártó öt forintnyi köve

telésének egy bártfai asszonytól való behajtására polgártársát, 
Miklós molnárt hatalmazza fel.

Tintától erősen megrongált papiroson, alul papirossal fedett viasz
pecséttel.

11 7 6 . 1460. márczius 3. Chmielow.
Lowczowszky Péter chmielowi jegyző levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a Chmielow és Bártfa városok közt 
kötendő békéről ír.

Papiroson, zárópecséttel.
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1 1 7 7 . 1460. márczius 3.1) (Eperjes.)
Schkopt Miklós és társainak levele (Eperjesről) Bártfa 

város tanácsához, melyben négy ember és ugyanannyi ló 
számára szóló menedéklevelet kérnek, mert a közelgő husvét 
táján Bártfára akarnak menni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 7 8 . 1460. márczius 6. (»Feria quinta, in vigilia perpetue 
et felicitatis.«) Chmielow.

Osztrovai Talafus János és Pozogi Jakab chmielowi kapi
tányok 7 napra (»a data presentium usque ad septem dierum 
usque ad occasum solis«) szóló menedéklevelet adnak a bárt- 
faiaknak és 6 ló számára.

Papiroson, alul két fekete viaszba nyomott pecséttel.

1 1 7 9 . 1460. márczius 16. Chmelow.
Lowczowszky Péter climelowi jegyző levele Bártfa város

tanácsához, melyben írja, hogy György bártfa-városi jegyző
nek szívesen ad menedéklevelet.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 1 8 0 . 1460. márczius 20. Smigrod.
Gysla Miklós smigrodi bíró és a tanács levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a polgáraiktól elvett javak visszaadá
sát kérik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1181. 1460. márczius 20. Chmielow.
Talafus János és Pozogi Jakab Baliczky János turóczi 

főispánnak és 20 lovasnak négy napra menedéklevelet adnak.
Papiroson, alul két fekete viaszba nyomott pecséttel.

1 1 8 2 . 1460. márczius 24. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a kassaiak a tanácskozásra még nem érkez
tek meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 8 3 . 1 1460. naáxczius 25. / '  '
A bártfai Szent Egyed-templom felszereléseinek leltára.
Hosszúkás papiroslapon.
K i a d t a  : Á b e l : A bártfai Szent Egyed templom könyvtara. 12. 1.

1 1 8 4 . 1460. márczius 26. Kassa.
Cromer István kassai bíró levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben Thockler nevű polgártársuknak a csehekkel i)

i) Az oklevél csak >>Adrián-nap előtti betfő«-ről beszel, Adrián- 
napja azonban négy volt egy évben, de mivel itt az oklevélben a közelgő 
husvétról van szó, a márczius 4-ére eső Adriánt kellett venni.
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való békekötés ügyében kifejtett tevékenységéről ír. Tudatja 
továbbá, hogy Pálóczi Lászlóval tárgyalt és hogy ma Sárosra 
lovagol Mátyás várnagyhoz.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 8 5 . 1460. márczius 26. Chmielow.
Osztrovai Talafus János és Pozehy-i (Pozogi) Jakab 

chmielowi kapitányok »a data presentium, usque per quinque 
dies et quintum diem inclusive usque solis ocasum nobiscum 
tractandi paussandi, commorandi« menedéklevelet adnak Ba- 
liczky János turóczi főispán megbízottja, továbbá Antal és 
Ágost bártfai esküdtek és 20 lovas számára.

Papiroson, alul két fekete viaszba nyomott pecséttel.

1 1 8 6 . 1460. márczius 30.
Plawniczer Gáspár levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a Tökler János és Mátyás sárosi várnagy közt folyó tanács
kozásokról ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 8 7 . 1460. ápril 6. Chmelow.
Baliczky János és Bártfa város tanácsa, Pozogi Jakabbal 

és társaival tizennyolcz heti fegyverszünetet kötnek.
Víztől erősen rongált papiroson, fogalmazvány.

1 1 8 8 . 1460. ápril 6. Bártfa.
Baliczky János és Bártfa város tanácsa tizennyolcz heti 

fegyverszünetet kötnek Talafus Jánossal.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1 1 8 9 . 1460. ápril 7.
Plawniczer Gáspár levele Stenczel György bártfai lakos

hoz, melyben írja, hogy Durholcz Pál és Pálóczi László tegnap 
menedéklevelekkel Sároson voltak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 9 0 . 1460. ápril 22. Palocsa.
Nowosedleczi Kunnath levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy közbenjárt Hradeki Rathkowyecz 
Péternél, hogy Malczó községet, a hűségeskü letétele miatt 
ne zaklassa.

Papiroson, töredékes zárópecsétje mellett ezen szavak olvasha
tók : »Sub sigillo alieno, proprio pro presente carui etc.«

1 1 9 1 . 1460. ápril 22. Pest.
Bártfai Balázs levele Bártfa város közönségéhez : »Sere

nissimus rex Mathias die crestino (így !) descendere wit usque 
Chanadinum, necnon spectabilis vir Michael Zylagy ibidem 
cum eodem rege facie ad faciem comparebunt, pacemque et 
■concordiam plenariam constituere non postponunt. . . Item
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est verum, quod in presenti wayvoda Draculya dictus habuit 
conflictum cum wayvoda Dam dicto, ita videlicet, quod ex 
hominibus vayvode Dam solummodo septem a nece miserrima 
liberati sunt ac solus in captivitatem incidentem idem Draculia 
eundem decollare fecit. Item propter enormitatem idem Dra
culia homines eiusdem vayvode Dam, qui scilicet fuerunt 
interfecti, in palum trahere non postposuit. Item idem Draculia 
omnes mullieres quas arripere potuit similiter in palum trahere 
fecit, pueros earundem in pectore ligando et hec propter enor
mitatem et in preiudicium Christianorum valdemagnum.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 120. 1.

1 1 9 2 . 1460. ápril 27. Uj-Szmigrod.
Wojszai Katalin »heredissa Smigrodiensis« levele Bártfa 

város tanácsához, melyben emberének, Gauszorkorn András
nak járó 7 frtnyi követelés behajtását kéri.

Vízfoltos papiroson, töredezett zárópecséttel.

1 1 9 3 . 1460. május 17. Várkony.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hog}̂  nemsokára Szilágyi Mihálylyal és más ország- 
nagygyal Egerbe ér, a hol bizonyos ügyekben tanácskozások 
lesznek, a hova megbízottjukat ők is küldjék el.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétjének fele elveszett.

1 1 9 4 . 1460. május 17. Chmelow.
Pozawai Jakab chmelowi kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, írja, hogy szolgájukat 6 írttal Bártfára küldi. 
Újság nincsen, ilyent tehát nem tud írni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 9 5 . 1460. május 20. Szolnok.
I. Mátyás király levele Kassa város tanácsához, melyben 

írja, hogy nemsokára Egerben lesz, a hova bizonyos ügyek 
tárgyalására megbízottjukat küldjék el.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1 1 9 6 . 1460. május 22. Smigrod.
Gysla Miklós smigrodi bíró levele Bártfa város tanácsá

hoz, bizonyos Barthwi Péter nevű bártfai polgárnak kölcsön 
adott két forint behajtása tárgyában.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 9 7 . 1460. május 25. Ujhely.
Pálóczi László országbíró levele Bartfa város tanácsához, 

melyben megküldi a király levelét és kéri, hogy a királyhoz 
küldendő embereik nála jelentkezzenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett. , i
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1 1 9 8 . 1460. május 26. Palocsa.
Nowosedleczi Kunnath levele Bártfa város tanácsához, 

melyben fegyverszünet kötéséről ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 1 9 9 . 1460. junius 5. (Sztropkó.)
Sztropkó mezőváros tanácsának levele Bártfa város taná

csához : »Wir thuen kunt ewern fruntschafft, wy das ewer 
dyner Mertin mewtener dem Got genode des kegenwortigen 
Peter mewters seynes bruders angestorben veterliches erbeteil 
von pferdin von fych und von getreide mitsampt XII gulden 
dy vor eyne Romefart von seynes waters twegen gancz unde 
gar entphangen und under sich genomen hat, und als wir 
vornemen her dy selbe Romefart nicht vorbrocht hot, weder 
disem Petro seynen brúder seynes veterliches gutes gros noch 
cleyn nichten hot gegeben, und synt der selbe Mertin mewtener 
leider von bősen lewtin und von Gotes vorhengnisze gestorben 
und irslagen ist«, ezért Péternek, a jelen sorok felmutatójának 
öröksége megszerzésében legyenek segélyére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 0 0 . 1460. junius 6. és 7. Berzevicz ésJLubló.
Radlyno Gothard és társainak levele Bártfa város taná

csához, a Pálóczi Lászlóval kötendő fegyverszünet tárgyában, 
ugyanitt utóiratként ugyanezen tárgyban Berzeviczi Ist
ván is ír.

Papiroson, kívül elveszett zárópecsét, mellette ezen szavak olvas
hatók : »Sigillo sub alieno pro present! propria carente etc.«

1 2 0 1 . 1460. junius 10. Crosse.
Crosse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy polgártársuknak Scherer Pálnak 
három fia van ; az egyik Miklós késmárki városi jegyző, János 
és a harmadik »eyn schuler doheme der ny aus komén ist«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 0 2 . 1460. junius 11. Dambovjecz.
Dambovjecz város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben bizonyos Mártha asszonynak tisztességes 
szülőktől való származását bizonyítja.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel,

1 2 0 3 . 1460. junius 14. (Tarnow.)
Tarnow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

, melyben az István bártfai polgár és Cunscheva bjeczi polgár 
közt boreladás miatt támadt ügyben ír.

Papiroson, törött zárópecséttel.
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1204. 1460. junius 15. Bártfa.
Bártfa varos tanacsanak levele Krakkó város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy Dobschicz Jakab polgártársuk előttük 
bizonyos Jakabnak 6 vörös forintot posztók fejében lefizetett.

Papiroson.

1205. 1460. junius 16. Varanó.
Rákóczi László csicsvai várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a varanói vámon lefoglalt javakat 
csakis rájuk való tekintettel és az itteni bíró kedvéért adja 
vissza.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
1206. 1460. junius 19.
Ossolinszky János Bártfa város közönségét 200 frt lefize

téséről nyugtatja.
Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
1207. 1460. junius 21. Patlia.
Ónodi Czudar Simon és Jakab levele Bártfa város közön

ségéhez »Novitates ex parte serenissimi domini regis intimamus 
vobis, quomodo dominus rex bono cum exercitu fortalitium 
Patha contra Bohemos obsedit«, azután a vetés és aratás 
dolgában írnak.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1208. 1460. junius 26. Szandecz.
Zsófia lengyel királyné levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy azon panaszukat illetőleg, hogy kereskedői
ket Rathkowyecz kirabolta, nem tehet semmit, mert az illető
nek javai és várai Magyarországon feküsznek, tehát a magyar 
királyhoz forduljanak panaszukkal.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1209. 1460. julius 3. Palocsa.
Nowosedleczi Kunnath levele Bártfa város tanácsához, 

melyben egy emberétől elvett ló és nyereg visszaadását kéri.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1210. 1460. julius 4. Eperjes.
Szinyei János és Sóvári István levele Bártfa varos tanácsá

hoz, melyben tudatják, hogy Bártfára Sthras Jánost küldték 
adót kiróni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1211. 1460. julius 5. Szandecz.
Volskv János musinai és ujszandeczi kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy Sykora Miklóst küldjék 
Szandeczbe. '

Papiroson, töredékes zárópecsettel.
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1 2 1 2 . 1460. julius 7. »In descensu exercitus nostri sub 
fortalitio Patha.«

I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely
ben meghagyja, hogy készítsenek minél nagyobb számban 
nyilakat és puskaport és azt küldjék ide. »Rogamus .-. . ferra 
sagittarum et pulveres pixidum in copia, numero et quantitate 
maiori qua fieri poterit parare ac appromptuare faciatis, 
dumque nos pro eisdem pecunias necessarias mittemus, nobis 
transmittere velitis et debeatis.«

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1 2 1 3 . 1460. julius 8. Tarkő.
Tarkői Miklós és Simon levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kérik, hogy ha a rablók közt az ő jobbágyaik közül 
is akadna valaki, tudassák velük.

Papiroson, törött zárópecséttel.

1 2 1 4 . 1460. julius 16. Sáros.
Knyzicz Mátyás alispán és sárosi várnagy levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a bártfaiaktól a sárosi vámon el
vett javak dolgában ír és bizonyítja, hogy a király vámhelyet 
adván az ő urának Griskrának (»Scitis bene, quod domino 
meo sunt data theolonea a domino rege«), ő csak a királyi ado
mánylevél értelmében jár el, midőn minden átmenőtől a jogos 
vámot szedi.

Papiroson, zárópecsét nyomaival.

1 2 1 5 . 1460. julius 16. Lubló.
Kövér János (»Johannes Pingwis«) jegyző és Zawissa 

levele Bártfa város tanácsához, melyben Kunnath részére 
50 frtot kérnek.

Papiroson, töredékes pecsétje mellett ezen szavak olvashatók: 
»Sigillis propriis pro presenti caruimus.«

1 2 1 6 . 1460. julius 16. Crosse.
Bryge-i János (»Hanus von Bryge«) levele Bártfa város 

tanácsához, melyben választ kér arra nézve, hogy mikor 
jöjjön ?

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 1 7 . 1460. julius 17. Eger.
I. Mátyás király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy Herthwykowczy Barthus és Berchal Marchisus (helyesen 
»Marti nus«) embereinek az idegen kereskedőktől való harmin- 
czadszedést engedjék meg.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

I
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1 2 1 8 . 1460. julius 18. Sáros.
Knyziczei Mátyás alispán és sárosi várnagy levele Bártfa 

város tanácsához, melyben bizonyos lefoglalt javak vissza
adását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 1 9 . 1460. julius 22. Kassa.
Dobrai Berczal Márton és Hartthwykowycz Barthos 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy a király 
nekik adta a harminczadot, engedjék tehát azt át az ő embe
reiknek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 2 2 0 . 1460. julius 29. Sáros.
Kniczycz Mátyás levele Bártfa város tanácsához, mely

ben bizonyos elvett javak visszaadása és fegyverszünet kötése 
tárgyában ír.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett, mellette ezen szavak olvas
hatók : »Sub sigillo alieno.«

1221. 1460. augusztus 1. Diósgyőr.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben két ágyút, puskaporral, tűzmesterrel, tüzérséggel és gyalog
hadat kér.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 2 2 . 1460. augusztus 3. (?) Smigrod (»Sweyngrod«).
Scopp Ágoston, Vorster Pál és Schindler Ulrich levele

Bártfa város tanácsához, melyben a rablók ellen kíséretül saját 
költségükre 34 embert kérnek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett. ’

1 2 2 3 . 1460. augusztus 5.
Tarkői Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

bizonyos Lucowi Andrek nevű embertől elvett lovak tárgyá
ban ír.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 2 2 4 . 1460. augusztus 13. Grebstat.
Weber Jakab és Clettner János tudatják Stenczel György 

bártfai bíróval, hogy 8 kocsival elindultak.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 2 5 . 1460. augusztus 26. Monyorós.
Baracskai Czutha János levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben kéri, hogy Kalmár Simon nevű jobbágyának igazságot 
szolgáltassanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1 2 2 6 . 1460. augusztus 30. Kassa.
önodi Czudar Simon levele Bártfa város tanácsához, 

melyben jelenti, hogy »cras erunt octo dies, quod fortalitium 
Schawyonemethy ad manus domini nostri est presentatum, 
et alia tria fortalitia ipse dominus noster rex cum suis gentibus 
condescendit et viriliter ipsam facit expugnari« reméli, hogy a 
hadjáratnak hamarosan vége lesz, ekkor értesíteni fogja őket, 
kéri, hogy küldjenek »cervisiam ordeacialem, quia triticialem 
bibere non possumus«.

Papiroson, zárópecséttel.

1 2 2 7 . 1460. szeptember 29.
Reych Lőrincz levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben írja, hogy micsoda rablások és fosztogatások mennek 
végbe a Szepességben.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

1 2 2 8 . 1460. október 1. Kassa.
önodi Czudar Simon királyi ajtónállómester levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben írja, hogy a király Serke várát 
bevette és egy héten belül Kassán lesz, a hova a város taná
csát meghívja.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 2 2 9 . 1460. október 1. Rihnó.
Talafus János levele a Bartosfalván levő Paulikhoz, mely

ben a sárosiakkal és a bártfaiakkal kötendő béke tárgyában ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 3 0 . 1460. október 5. Krakkó.
Czakeling Antal és Tetei Miklós boroszlói polgárok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben Synreich Mihály bártfai 
polgártól a posztóért járó 493 forintból (a miből csak 250 frtot 
fizetett ki) a még hátralékos követelés behajtását kérik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

Clettener János krakkói polgár levele Bártfa város taná
csához, melyben Synreich Mihálytól négy bál posztóért járó 
329 frtnyi követeléséből a hátralékos 179 frt behajtását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 3 2 . 1460. október 15. Kassa.
önodi Czudar Simon, királyi ajtónállómester levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben meghagyja nekik, hogy a király 
parancsára hadinépükkel és hadiszereikkel készenlétben le
gyenek.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 2 3 1 . 1460. október Krakkó.
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1 2 3 3 . 1460. október 20. Berzevicze.
Bohunczi Balázs berzeviczi várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben azt írja, hogy a polgártársaiktól lefoglalt 
7 ló tudomása szerint Talafus Jánosé, az ország ellenségéé volt.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

L1234. 1460. november 10. Eperjes.
I. Mátyás király levele Bártfa város, tanácsához : »Ecce 

transmisimus ad vos per certum hominem nostrum quandam 
minutam super quibusdam rebus nostris factam presentibus 
inclusam«, és meghagyja, hogy azt »cum vestro secreto sigillo 
sigillare, sigillatamque celerius, uti poteritis« küldjék vissza, 
»nam certi estote, quod castrum Sepesiense Martinus Thwrza 
et fratres eius ad manus nostras non dant, interim quousque 
super liiis rebus expeditoriam, quam ipsa minuta in se continet, 
manibus eorum assignabimus«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 3 5 . 1460. november 11. Eperjes.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy egy bizonyos parancslevelét az idő rövidsége miatt ne 
Eperjesre vigyék, hanem egyenesen a Rihnó alatt lévő Sza- 
polyai Imre királyi kincstárnok kezeihez juttassák.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 3 6 . 1460. november 13. Sáros.
Rozgonvi Sebestyén erdélyi vajda és a királyi hadsereg 

főkapitánya tudatja Bártfa város tanácsával, hogy Rihnó 
várát illetőleg semmi újdonságról nem értesült.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 2 3 7 . 1460: november 18. Uj-Szandecz.
Margit, Mihály sandeczi »pensator« neje kéri Bártfa város 

tanácsát, hogy egy Zynreych nevű bártfai polgártól járó pénz
összeget hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 3 8 . 1460. november 25. Palocsa.
Nowosedleczi Kunnath levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Rikolffia János által megtérítendő károk tárgyá
ban ír.

Papiroson, törött zárópecséttel.

1 2 3 9 . 1460. november 25. Kassa.
László egri püspök Bártfa varos tanacsat 50 írtnak, két 

íjjnak és két vég gyolcsnak tizedárenda fej eben történt lefize
téséről nyugtatja.

Papiroson, alul vörös viaszpecséttel.
Iványi: Bár fa város levéltára. 13
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1 2 4 0 . 1460. november 26. Kassa.
Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos javakat, melyek »non sunt multe, 
vel graves, sed easdem insimul colligatas unus equitans coram 
se super equo suo faciliter et sine omni impedimento potest 
portare« küldjék el a kassai bíróhoz és az árát írják meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 4 1 . 1460. november 29. Sáros.
Rozgonyi Sebestyén erdélyi vajda és- a királyi sereg fő

kapitánya Bártfa város tanácsának a nyújtott hadisegélyért 
köszönetét mond, írja, hogy Sáros és Rihnó várak Costka kezébe 
adattak és hogy az újvári kapitánynyal fegyverszünetet 
kötött.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 4 2 . 1460. deczember 1. Rihnó vára alatt.
Szapolyai Imre királyi kincstárnok levele Bártfa város

tanácsához, melyben az Eperjesen tartandó tanácskozásra 
hívja meg őket.

Papiroson, zárópecséttel.

1 2 4 3 . 1460. deczember 11. Pest.
Lőrincz pestvárosi jegyző levele György bártfai jegyző

höz, bizonyos 36% frt ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

1 2 4 4 . 1460. deczember 16. Palocsa.
Domanyschi Zlemasscho János levele Bártfa város taná

csához, melyben Slowik nevű szolgájának elfogatása miatt 
szemrehányást tesz és szabadonbocsátását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 4 5 . 1460. deczember 18. Kisszeben.
Szapolyai István és Upori László, a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben az elfogott rab
lókról azt írják, hogy érdekükben az újvári várnagy náluk köz
benjárt. Ezzel azonban ne sokat törődjenek, és »si non suspen
distis, etiam quantocius poteritis ipsos suspendere debeatis«.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1 2 4 6 . 1460. deczember 20. Kisszeben.
Szapolyai István és Upori László a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben a rablókról a király
hoz intézendő jelentés tárgyában magukhoz hívják meg őket.

Tintával leöntött papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 4 7 . 1460. deczember 29. Rihnó.
Talafus János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

»von ewers lawfers (boté) wegen der do gefangen ist



uff Chmelow« kiszabadítása és a városokkal kötendő béke tár
gyában ír.

Papiroson, zárópecséttel.

124:8. 1460. Valamelyik Mária-ünnepen. Varanó.
János szűcs varanói polgár levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben 41 irtot kér, mely összeg erejéig Benyák 
Miklós bártfai polgárért, András csicsvai várnagynál jótállott.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1249. 1460. Uj-Szmigrod.
Ganszorek András szmigrodi lakos levele Bártfa város 

tanácsához, bizonyos pénzek visszatartása tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1250. 1460.
Tymek levele Bártfa város tanácsához, ipelyben védeke

zik azon vád ellen, mintha Kruszlova birtokot ő pusztította 
volna el és a templomot kirabolta volna.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1251. 1460.
Tartozások jegyzéke.
Papiroson.

1252. 1460.
Bártfa város vászonjegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1253. 1460 körül, január 6. után. Nádasd.
Gnodi Czudar János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben panaszt emel, hogy jobbágyait fenyegetik és zaklatják.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1254. 1460 körül, márczius 12. előtt. Berzevicze.
Berzeviczi István sárosi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy az ellenség egészen körülvette őt.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1255. 1460 körül, márczius-április. Sáros.
Szapolyai István és Upor László a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy a 
vidék védelmében legyenek segítségükre.

Papiroson, törött zárópecséttel.

1256. 1460 körül, márczius-április.
Knisiczei' Mátyás levele Bártfa varos tanácsához, mely

ben tudatja, hogy beszélni valója volna velük, továbbá hogy 
ura, Giskra meghagyta, hogy védje őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
13*
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1 2 5 7 . 1460 körül. Husvét vasárnap. Palocsa.
Snekowai Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben

panaszt emel, hogy neki mintegy 60 frtnyi kárt okoztak, melyet 
meg fog torolni.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

1 2 5 8 . 1460 körül, május 25. körül. (Eperjes.)
Plawniczer Gáspár levele Stenczel György bártfai bíró

hoz, melyben bizonyos uraknak Kassáról való tovább vonu
lásáról értesíti őket, útirányukat majd ezután fogja tudatni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 5 9 . 1460 körül, junius 15- után. Musina.
Ozepowai Thomek (Tamás) levele Lénárthoz, melyben

kéri, hogy a leveleket, ha készek, küldje el és tudassa, hogy 
urai mit terveznek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 6 0 . 1460 körül, julius 2. Sáros.
Kniezyczi Mátyás kéri Bártfa város tanácsát, hogy hozzá

juk küldött emberének mindenben higyjenek.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1 2 6 1 . .11460 körül, augusztus 25. Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a komlósiak közül némelyek éjjel titkon 
a város kapujára, megölt társukért boszúból, fenyegető iratot 
függesztettek, kéri, hogy a fenyegetések teljesítését akadályoz
zák meg.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 6 2 . 1460 körül, szeptember 8. Tarkő.
Tarkői Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben a 

jobbágyaitól a makoviczaiak által ellopott lovak ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 6 3 . 1460 körül, október 16. előtt. Kassa.
Pálóczi László országbíró levele Bártfa városához bizo

nyos prémsubák tárgyában, továbbá írja, »quod sua maiestas 
heri aplicuit hic prope ad villam Syna et die crastina modis 
omnibus hic in Cassovia constitueret«, tehát küldjenek hama
rosan valakit ide őfelségéhez, a királyhoz.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 6 4 . 1460 körül, október 28. után. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy valamely békekötés napja már meg van 
határozva.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
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1 2 6 5 . 1460 körül, november 11. Eperjes.
Pálóczi László országbíró levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben kéri, hogy a Lengyelországból az ő részére 
érkező árúkat, melyeket meg fog fizetni, a kassai bíró kezeihez 
juttassa el.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

1 2 6 6 . 1460 körül, november 11. Eperjes.
Pálóczi László országbíró levele György bártfai városi 

jegyzőhöz, ugyanazon ügyben, mint előbb.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 6 7 . 1460 körül, november 19. előtt. Berzevicze.
Berzeviczi István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy bizonyos Zamba nevű rabló nem az ő embere volt.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 6 8 . 1460 körül, deczember elején, Tarkő.
Tarkői János, Miklós és Simon, továbbá Hututinai György 

levele Bártfa város tanácsához, melyben a rablók által elvitt 
javak visszaadásáról írnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

126Í). 1460 körül, deczember 15. utáni csütörtökön,
Eperjes.

ónodi Czudar Simon királyi udvarmester és a felsőrészek 
kapitányának levele Bártfa város tanácsához, melyben meg
hagyja, hogy a Bartosfalváról és máshonnan minden jószáguk
kal oda menekült jobbágyokat, mivel Talafusnak, az ország 
ellenségének emberei, városukban meg ne tűrjék.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 7 0 . 1460 körül. Péntek. Makovicza.
Thuráni János és társa makoviczai várnagyok levele 

Stenczel György bártfai bíróhoz, melyben írják, hogy a csehek 
uraiknak birtokain kamarahasznát kezdenek szedni, továbbá, 
hogy a bártfai plébános jogtalanul zaklatja a hosszúréti plé
bánost.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 7 1 . 1460 körül. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele valakihez, a király által 

nekik ajándékozott só ügyében.
Hátlapján egy Talafushoz szóló level fogalmazványa.
Papiroson.

1 2 7 2 . 1460 körül. Rihnó. .
Talafus János levele Bártfa város tanácsához, melyben a 

harminczadon Kiszwatertól lefoglalt posztó ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1 2 7 3 . 1460 körül.
P. P. levele Stenczl György bártfai bíróhoz, melyben Rasz- 

laviczai (Péter) neje ügyében ír.
Papiroson, zárópecséttel.

1 2 7 4 . 1460 körül. Berzevicze.
Ratkowiczi Péter berzeviczi kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy egy bizonyos ló Mussinán van.
Papiroson, zárópecséttel.

1 2 7 5 . .1460 körül. Uj-Hradek.
Radkovai Péter hűségeskü letételére felszólító levele.
Papiroson, pecséttel.

1 2 7 6 . 1460 körül. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele Morgenrot és társa bártfai 

polgárokhoz, Raszlaviczai Péter neje ügyében.
Papiroson, zárópecsét töredékével.

1 2 7 7 . 1460 körül.
Valamely ismeretlen levele Bártfa város tanácsához.
Papiroson.

1 2 7 8 . 1460. körül.
Valószínűleg Giskra kapitányához intézett két levél fogal

mazványa.
Papiroson.

1 2 7 9 . 1460 körül.
Önodi Czudar Simon, kurimai malmának és Herlich bir

toknak felét 125 írtért Szaniszlófi György és egy másik György 
bártfai polgárnak zálogba adja.

'Vízfoltos papiroson.

1 2 8 0 . 1460 körül. Eperjes.
önodi Czudar Simon királyi udvarmester levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy az egri püspök Sajófő 
körül, Széchenyi László pedig Szonda körül megverte a 
cseheket.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1 2 8 1 . 1460 körül. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele valamely ismeretlenhez, 

melyben a Talafus Jánossal és társaival, Rathkovai Péter 
és Pozoga Jakab chmelowi kapitányokkal megkötött békéről 
ír, melynek pontjait másolatban meg is küldi.-

(Hátlapján a három békepont másolata.)
Papiroson.



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319 — 1526. 199

1 2 8 2 . 1460 körül. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele valamely ismeretlenhez, 

melyben a Knezicz Mátyás alispán és sárosi kapitánynyal és 
társaival Rathkovai Péter és Pozoga Jakab chmelowi kapitá
nyokkal megkötött békéről ír, mely békekötés másolatát is 
megküldi.

(Hátlapján Talafushoz és Tótselymesi Györgyhöz intézett 
levelek fogalmazványai.)

Kissé rongált papiroson.

1 2 8 3 . 1460 körül.
Bártfa város adólajstromának egy lapja.
Papiroson.

1 2 8 4 . 1460 körül.
Levelek fogalmazványai.
Két darab, papiroson.

1 2 8 5 . 1460 körül.
Valamely város tanácsának félben maradt levele Talafus 

Jánoshoz.
Papiroson.

1 2 8 6 . 1460 körül.
A cseh rablók elleni védelem tárgyában írt levelek fogal

mazványai és levelek összeírása.
Papiroson.

1 2 8 7 . 1460 körül.
Bártfa város adólajstromának egy töredékes lapja.
Papiroson.

1 2 8 8 . 1460 körül.
Számadások töredéke.
Vízfoltos papiroson.

1 2 8 9 . 1460—70 körül, szeptember 29. Lőcse.
Péter (Petrzik) levele Kassa város bírájához, melyben zsol

dosnak ajánlkozik.
Papiroson.

1 2 9 0 . 1460—70 körül, október 28. előtt. Sztropkó,
Rákóczi László sztropkói kapitány levele György bártfai

bíróhoz és a tanácshoz, melyben védekezik Czudar Simon 
ama vádja ellen, mintha ő Czudar birtokán hatalmaskodott 
volna, sőt ellenkezőleg, lengyel rablókat fenyített meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 9 1 . 1460—70 körül, október 31. Késmárk. ^
Tele Jakab késmárki kapitány levele Bartfa varos taná

csához, melyben írja, hogy szállásról gondoskodott ugyan



2 0 0 DR. IVÁNYI BÉLA.

számukra, de azt hiszi, hogy a gyűlést nem tarthatják meg, 
mert a magyar urak Bártfán, a lengyelek meg Késmárkon 
akarnak gyűlést tartani.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

1 2 9 2 . 1460—70 körül, november 19. előtt. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele ónodi Czudar Jánoshoz és

Simonhoz, melyben bizonyos pörben rájuk szabott bírság le
fizetését kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 9 3 . 1460—70 körül, november 29. Sáros.
Knyeziczi Mátyás sárosi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben a Sárosmegyében garázdálkodó rablók meg
fékezéséről ír.

Papiroson,, törött zárópecséttel.

1 2 9 4 . 1460—70 körül.
Néhai Lénárd elhunyt özvegyének, Dorottyának végren

delete és hagyatékának összeírása. Egyes pontjai közül ki
emelendő :

Item duo libri valoris VI fl.
Item magister Paulus organista tenet VI fi. ad festum 

sancti Michaelis persolvere. Item illas duas almarias lego et 
committo ad hospitale pro reservacione librorum et aliarum 
rerum ecclesiasticarum vel ubi fuerunt indigentarum.

Item cistam in qua libri sunt cum aliis rebus eandem ci
stam et pro uno floreno telam lego et committo domino Petro 
plebano de Bychwald.

Papiroson.

1 2 9 5 . 1460—70 körül. Monyorós.
Baraczkai máskép Monyorósi Czutha János levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a kamarahaszna szedése tárgyá
ban ír, továbbá kéri, hogy küldjenek egy mestert, »qui sciret 
molendinum laborare pro serra ad laborandas asseres«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 9 6 . 1460—70 körül.
Meliczi' Pasek palocsai várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben megköszöni, hogy Szapolyai István oláhjai- 
nak kíséretet adtak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 2 9 7 . 1460—70 körül. Melstin.
»Johannes heres de Melstin« levele Bártfa város tanácsá

hoz, bizonyos Márton nevű emberének járó ö1/  ̂ írt tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

HM
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1 2 9 8 . 1460—70 körül.
Valakihez a husszita rablók ügyében írt levél fogalmaz

ványa.
(Hátlapján számadások.)
Papiroson.
1 2 9 9 . 1460—70 körül.
Bártfa város számadásának töredéke.
Két papiroslapon.
1 3 0 0 . 1460—70 körül.
Bártfa város adólajstromának töredéke.
Két hosszúkás papiroslapon.
1 3 0 1 . 1460—70 körül.
Névsor.
Papiroson.

1 3 0 2 . 1461. január 1. Trencsén.
I. Mátyás király Bártfa város közönségéhez : »Oum pridem 

ab obsidione castrorum Sarws et Ryhno gentes nostras ad 
petitionem serenissimi principis domini Georgii regis Bohemie 
removeramus et ad dietam inter nos et ipsum dominum regem 
Bohemie pro communi utilitate regnorum utriusque nostrorum 
fiendem nos versus has partes moveramus, tunc bastas sew 
fortalitia illa, que sub prefatis castris erigi feceramus ad manus 
magnifici Zdenkonis Kozka de Pozthopicz baronis regni Bohe
mie« oly feltétel alatt adtuk át, hogy Zdenkó azokat január 
6-ig nekünk ismét átadni tartozik, mivel pedig a kitűzött idő 
immár közeledik, Szapolyai Imre királyi kincstárnokot küld
tük ki ezen erődítések átvételére, a kinek, továbbá Szapolyai 
Istvánnak és Upor Lászlónak mindenben legyenek segélyére.

Papiroson, zárópecséttel.

1 3 0 3 . 1461. január 5. Palocsa.
Nowosedleczi Kimath levele Bártfa város tanácsához, 

melyben egy Kálmán János nevű soltész ügyében ír, ki a bárt- 
faiakat Sandeczen árúkban 100 írton felül megkárosította.

Víztől rongált papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 3 0 4 . 1461. január 5. Palocsa.
Nowosedleczi Kunath levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben megköszöni, hogy Konopka nevű emberet eleresztettek 
és kéri, hogy két más emberének lefoglalt javait adják vissza.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 3 0 5 . 1461. január 5. Lőcse.
Szapolyai István és Upor László levele Bártfa város közön

ségéhez, melyben megküldik a király levelét és kérik, hogy 
parancsainak engedelmeskedjenek. jj

Papiroson, zárópecséttel.
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1 3 0 0 . 1461. január 7. Bobowa.
János (»heres in Bobowa«) levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy sót eladó embereinek egy bártfai 
asszony hamis forinttal fizetett, kéri ezen asszony kinyomozását.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 0 7 . 1461. január 9. Trencsén.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy Rihnó és Sáros várak ostrománál Upor 
Lászlónak, továbbá Szapoíyai Imrének és Istvánnak segít
ségére legyenek.

Papiroson, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1308. 1461. január 9. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a Sáros vár alatti bástyákat az ellenség 
megrongálta.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 0 9 . 1461. január 10. Kisszeben.
Szapoíyai István és Upor László a felsőrészek kapitányai 

kérik Bártfa város tanácsát, hogy hozzájuk küldött emberök- 
nek mindenben higyjenek.

Rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 1 0 . 1461. január 13. Szmigrod.
Trzecess János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

az erdei rablóknak az ő emberei ellen elkövetett fosztogatásai 
tárgyában ír.

Papiroson, zárópecséttel.

1 3 1 1 . 1461. január 13. Szmigrod.
Szmigrodi Katalin (»condam succamerarissa Cracovien- 

sis«) levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy az 
utakat megszállva tartó rablók ellen tegyenek valamit, mert 
miattuk az ő emberei nem közlekedhetnek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1312. 1461. január 14.
Rikolf János és Tárczai Miklós levele Bártfa város taná

csához, melyben kérik, hogy Lukva helységet ne fosztogassák 
és György szolgájuknak, kit hozzájuk küldtek, mindenben 
higyjenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 3 1 3 . 1461. január 15. Krakkó.
Tetei Miklós boroszlói polgár levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben bizonyos tartozás megfizetését kéri.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1 3 1 4 . 1461. január 18. Musina.
Borowsky Kálmán musinai várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy csodálja, hogy urának emberei, 
főleg egy bizonyos Iván nevű oláh a városba bebocsátást nem 
kérnek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 3 1 5 . 1461. január 18. Kassa.
Cromer Ágoston kassai polgár levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Szapolyai István és Upori László 
ide érkeznek és a városokkal tárgyalni óhajtanak, küldjenek 
tehát ide követeket.

Papiroson, zárópecséttel.

1 3 1 6 . január 26. Eperjes.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy védjék meg az ő bartosfalvai jobbágyait bizonyos 
soltész ellen, a ki tőlük Talafus által kivetett adót hajt be.

Papiroson, zárópecséttel.

1 3 1 7 . 1461. január 27. Eperjes.
Szapolyai István és Upori László a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy embe
reiket küldjék hozzájuk.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 1 8 . 1461. február ^  Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos fogva lévő asszony érdekében ír, kinek ha
lálra ítélésére az eddigi írásokból, melyeket Kassára küldtek, 
elég okot a tanács nem lát, azért kéri, hogy »mügét ir sie mit 
genüglichen geczewgen überweisen, daz sie tes todes wirdig 
were«.

Papiroson, zárópecséttel.

1 3 1 9 . 1461. február 16. Lőcsé.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a magyar és a cseh király beket kötöttek 
(»eyn fruntliche Vorrichtung geschehn ist czwisschen unserm 
gnedigen Hern dem König und dem konig ze Pehmen«).

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 2 0 . 1461. február 17. Kisszeben.
Szapolyai István és Upor László a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben kérdik, hogy 
mely úton halad az ellenség ?

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
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1 3 2 1 . 1461. február 18. Késmárk.
Dobrai (Brczal) Márton levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, bogy Turek nevű emberének feleségét ereszszék 
szabadon.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

í 1 3 2 2 . 1461. február 22. Buda.
Dzapolyai Imre királyi kincstárnok és a felsőrészek kapi

tányának levele Bártfa város tanácsához : »Quemadmodum 
dominus noster rex vobis literis sue serenitatis mediantibus 
mandavit, ut ad congregationem hic Bude proximis diebus 
celebrandam duos ex vobis iuratos cives mittere deberetis, unde 
amicitias vestras rogamus et consulimus eisdem, ut secundum 
tenorem predictarum literarum domini nostri regis, duos 
iuratos cives in ipsam congregationem mittere velitis, vos 
autem, qui in domibus vestris manebitis, defensioni illarum 
partium cum Stephano de Zapolya fratre nostro et ceteris 
hominibus nostris insistere velitis.«

Papiroson, zárópecséttle.

1 3 2 3 . 1461. február lift. Varanó.
János szűcs varanói vicebíró és a tanács levele Bártfa 

város bírájához, a Plathner bártfai és Antal varanói polgárok 
közt fenforgó tartozások tárgyában.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 3 2 4 . 1461. február 28. Krakkó.
Teschner János levele a harminczadoshoz, melyben írja, 

hogy küld »II sak bley«-t, »dy habin XXIX cent«.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 2 5 . 1461. február 28. Kobilany.
Kobilanszky János krakkói asztalnok levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Szaniszló polgártársuktól gabnáért járó 
8 frtnyi követelés behajtását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 2 6 . 1461. márczius 2. Musina.
Wolsky János musinai kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy borszállító embereiket ő semmiről 
sem biztosítja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 2 7 . 1461. márczius 4. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy Sáros vár ostromához segítséget küldjenek.
Papiroson, töredékes vörös viaszpecséttel.
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1 3 2 8 . 1461. márczius 4. Krakkó.
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

bizonyos rablás és károsítások tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 2 9 . 1461. márczius 10. Eperjes.
Upor László, a felsőrészek kapitányának levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri őket, hogy Sáros vár ostromá
hoz ágyúkat, puskákat és fegyveres embereket'küldjenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 3 3 0 . 1461. márczius 14. A sárosi Újvárból.
Szapolyai István és Upor László kisszebeni kapitányok

levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy ne féljenek a 
csehektől, hanem küldjék emberüket egész nyugodtan hozzájuk.

Papiroson, zárópecséttel.

1 3 3 1 . 1461. márczius 22. Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Miklós bártfai fürdősnek Stari Szaniszló és Czepek 
ellen emelt azon vádja tárgyában ír, hogy ezek Uysla Miklós 
szmigrodi bíró élete ellen törnek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 3 2 . 1461. márczius 26. Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Dlugalakai Mátyásnak, a ki Bartost 
megsebesítette és ezért elégtételt akar adni, menedéklevelet 
adjanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 3 3 . 1461. márczius 28. Buda.
Rozgonyi János tárnokmester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben két hordó márcziusi sört kér.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 3 3 4 . 1461. márczius 30.
Pál, eperjesi molnár levele Bártfa város tanácsához, a 

bártfai felső malom tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

1 3 3 5 . 1461. ápril 4. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Kassa varos tanácsához, 

melyben a városok tanácskozási helyéül Kassát ajánlja.
Papiroson, zárópecséttel.

1 3 3 6 . 1461. ápril 8. Eperjes.
Nolber Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tized- vagy huszadmagával zsoldosnadc ajánlkozik.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1337. 1461. ápril 8. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos ügyekben való sürgős tanácsko
zásra időt és helyet állapítsanak meg és azt tudassák Bártfa 
város tanácsával is.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1338. 1461. ápril 10. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Kassán tartandó tanácskozás idejének megállapí
tását kéri.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1339. 1461. ápril 10. Krakkó.
Baliczky János turóczi főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben az évi adó kifizetését sürgeti.
Papiroson, .zárópecsétje elveszett.

1340. 1461. ápril 14. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a bártfaiakat a városok közgyűlésére 
hívja meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1341. 1461. ápril 21. Sáros.
Szapolyai István és Upor László a felsőrészek kapitá

nyainak levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatják, hogy 
Rihnó elfoglalására készülnek, melyhez segítségüket kérik.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
1342. 1461. ápril 21. Sáros.
Szapolyai István és Upor László a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy Rihnó 
vár bevételében segítsék őket.

Víztől rongált papiroson, törött zárópecséttel.
1343. 1461. ápril 24. Krakkó.
Schindel Ulrik két kocsi posztójának kíséretéül Szmigrodig 

10—12 drabantot kér.
Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.
1344. 1461. ápril 25. Terebes.
Korodi Katalinnak, Perényi János özvegyének levele 

Stenczel György bártfai bíróhoz, melyben kéri, hogy az elveszett 
Újvár visszaszerzése tárgyában járjon közbe Radkowecz Péter 
Halwach nevű fivérénél.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1345. 1461. ápril 25. Terebes.
Korodi Katalin, Perényi János özvegye Bártfa város taná

csától az elveszett Újvár visszaszerzéséhez segítséget kér.
Papiroson, zárópecséttel.
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1 3 4 6 . 1461. május 1. Becz.
Zsófia lengyel királyné levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy Penezek Miklós kapitányinak meghagyta, 
hogy a rablókra gondja legyen.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1 3 4 7 . 1461. május 9. Palocsa.
Novosedleczi Kunnath levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Mychna nevű jobbágyának érdekében, a kit azzal 
vádolnak, hogy a rablók közt volt, és még egyebek miatt, ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 4 8 . 1461. május 10. Musina.
Wolsky János musinai kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy egy Makoviczán fogva lévő embere 
és más dolgok miatt, hozzájok fog jönni.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1 3 4 9 . 1461. május 18. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy a rablók várainak megvívásához ágyúkat, 
puskákat és egyéb hadiszereket adjanak.

Papiroson, zárópecséttel.

1 3 5 0 . 1461. május 21. Sáros vára.
Szapolyai István és Upor László, a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy vala
mely dologban a rihvaldi soltész valóban nem bűnös, azután 
a rablók készülődéséről írnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 3 5 1 . 1461. május 24. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja 

hogy a rablókat, a kik immár annyira mennek, hogy várakat 
emelnek, Szapolyai István és Upor László vezérlete alatt 
igyekezzenek kiirtani.

Papiroson, alul vörös viaszpecséttel.

1 3 5 2 . 1461. május 25. Buda.
I. Mátyás király meghagyja Bártfa varos közönségének,, 

hogy Sárös-TJjvár ostromához hadiszereket szállítsanak.
Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel. I.

I. Mátyás király Bártfa város tanácsának meghagyja, 
hogy a tárnokmesteri székbe Budára annyiszor küldjenek 
ülnököket, a hányszor őket ezért Rozgonyi János tárnokmester 
vagy helyettese megkeresi.

Papiroson, törött vörös viaszpecséttel.

Buda.
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1354. 1461. junius 9. Héthárs.
Héthárs helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben bizonyítja, hogy Snewder Mátyás »ny kein boesz 
tether und ny keyn woltreber ist gewezin«.

Papiroson, törött zárópecséttel.

(^1355. 1461. julius 1. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez : »Ecce 

misimus fidelem nostrum egregium Symonem Soos de Sowar 
ad regnum Polonie in certis nostris et regni nostri rebus ét 
negotiis disponendis, quamobrem fidelitatem vestram requi
rimus eidem nichilominus committentes, quatenus statim recep
tis presentibus prefatum Symonem Soos, cum hominibus et 
familiaribus vestris in locis forundinosis, versus dictum regnum 
Polonie sequi facere velitis et debeatis, secus non facturi.«

Papiroson, zárópecséttel.

1350. 1461. julius 1. Szécs.
Szécs város tanácsának levele Bártfa város közönségéhez, 

melyben Albeni Orbán és László javára bizonyítja, hogy 
bizonyos bártfai polgár által lefoglalt lovuk az ő jogos tulaj
donuk volt és azt Wissnói Györgytől vették.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.-

1357. 1461. julius 4. Hidvég.
László egri püspök levele Bártfa város tanácsához. Plallván, 

hogy a rablók már a Sáros alatti várat is elfoglalták és onnan 
garázdálkodnak, elküldi ellenük a saját seregét és kéri a város 
közönségét, hogy ők a maguk seregét szintén rendeljék ki.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1358. 1461. julius 4. Hatvan.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy a rablók ellen Szapolyai Istvánnak, 
Imrének és Upor Lászlónak hadinéppel segítségére legyenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1359. 1461. julius J3. Eperjes.
Szapolyai István és Upor László, a felsőrészek kapitá

nyainak levele Bártfa város tanácsához, melyben meghagyják, 
hogy lovas és gyalog hadinéppel, továbbá szekerekkel készen
létben legyenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1360. 146L julius 13. Eperjes.
Szapolyai István és Upor László, a felsőrészek kapitá

nyainak levele Bártfa város tanácsához, melyben meghagyják, 
hogy fegyveres néppel és ágyúkkal Sárosra jöjjenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1361. 1461. julius 14.
Tamperg Lénárd levele Bártfa város tanácsához, zab

vásárlás ügyében, írja továbbá, hogy a király sok hadinéppel 
Kassára jön és onnan tovább fog menni a rablók ellen.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1362. 1461. julius 16. Az Üjvár alatti bástyáról. »Ex 
basta sub castro Wywar.«

Flehel György levele Bártfa város tanácsához, melyben 
az összes parasztoknak sánczépítéshez való kirendelését kéri, 
továbbá négy ácsot, a maga részére pedig ruhák küldését kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1363. 1461. julius 22. Szandecz (»Czousze«).
Űj-Szandecz város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, panaszt emelve a város egész közönsége ellen, a bártfai 
vásár alkalmával történt sértegetésekért »sprechende, das wir 
hildin mit den diben unde roeberen, lossinde zye farin durch 
unser Statd«, a mi nem áll, mert »wir hebin zoelhe dybe unde 
roebyr losin hengin«. Ezen sértésekért elégtételt kérnek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1364. 1461. julius 24. Eperjes.
Szapolyai Imre királyi kincstárnok és a felső részek főkapi

tányának levele Bártfa város közönségéhez, melyben puska
port, ágyúkat és egyéb hadiszereket kér.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1365. 1461. augusztus 1. Becz.
Becz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

egy polgártársuk tartozása ügyében.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1366. 1461. augusztus 1. Becz.
Czammork János beczi polgár levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy számára Makovicza urától menedék
levelet eszközöljenek ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1367. 1461. augusztus 10. Palocsa.
Novosedleczi Kunnath emberét sörért Bártfára küldi.
Vízfoltos papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel.

1368. 1461. augusztus 10. Palocsa.
Novosedleczi Kunnath levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben a makoviczai jobbágyok által egy palocsai emberétől . 
lopott négy ló ügyében ír.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
Iványi: Bártfa város levéltára. 14
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1369. 1461. augusztus 11. A Sárosvár alatti táborban.
Szapolyai Imre levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben kéri, hogy 100 jó gyalogost fogadjanak fel az ő számára.
Papiroson, zárópecséttel.

1370. 1461. augusztus 22. (Neisze.)
Neisze város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Raudke (»Rawdke«) Gergely neiszei polgár
nak Stenczel (Szaniszló) íjgyártó (»bogener«) bártfai polgártól 
járó 36 frtnvi követelését hajtsák be.

Papiroson, szép

1371. 1461.
Novosedleczi Kunnath levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a rablók garázdálkodásáról ír, a kik ellen »potestatem 
non habeo, parvamque bursam habeo«, végül márcziusi sört kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1372. 1461. szeptember 3. Kassa.
Cromer István kassai bíró levele Bártfa város tanácsához, 

valami kereskedelmi ügyben.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1373. 1461. szeptember 4. Palocsa.
Novosedleczi Kunnath levele a Bártfan lévő Reich Antal

hoz, melyben jelzi, hogy sörért három forintot küld.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1374. 1461. szeptember 4. Palocsa.
Novosedleczi Kunnath levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben sörért 2 irtot küld.
Papiroson, törött zárópecséttel.

1375. 1461. szeptember 10. Melstin.
Melstini János levele Bártfa város bírájához, melyben 

négy zsák őszi baraczkot kér. (»Quator choris de persicis 
pistatis nobis disponere velitis.«)

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1376. 1461. szeptember 15. Musina.
Potrzeba Szaniszló musinai várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben egy Lőrincz nevű musinai embernek fel
mentését kéri.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1377. 1461. szeptember 15. Musina.
Potrzeba Szaniszló musinai várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyítja, hogy Mjastkói Truchan lovát 
igaz úton szerezte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

zárópecsétjel.

Szeptember 2. Palocsa.
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1378. 1461. szeptember 23. Eperjes.
Wintter Gergely levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, »das das königes drawanten ir dinnst nicht ist beczalen«, 
továbbá olyan hírt hallott »wy das der wngersse konig wer 
gestarben«.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1379. 1461. október 1. A táborból.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a rablók ellen fegyvereseket kér, továbbá írja, hogy Tárczay 
Tamásnak menedéklevelet adhatnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1380. 1461. október 15. TJj-Szandecz.
Witoviczei Pyenansek Miklós krakkói alkamarás és kapi

tány levele Bártfa város tanácsához, melyben héthársi Thaicz 
Tamás és a magyar alattvalók közt fenforgó egyenetlenségek 
elintézése tárgyában ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1381. 1461. november 8. Budamér.
Berzeviczi István levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben egy bizonyos tiltakozást, melyet a város Lőcsén Szapolyai 
István királyi kincstárnok előtt tett, feleslegesnek mond, 
»quia familiarem nostrum vestro in medio suspendissetis«.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1382. 1461. november 23. Tarkő.
Tarkői Rikolf, a felső részek kapitánya Eperjes város taná

csának bizonyítja, hogy szogálatukban van egy ember, a ki 
az ő városát felgyújtotta, a mit tanukkal tud igazolni.

Vízfoltos papiroson.

1383. 1461. november 28.
Dormáni Lukács, az egri püspökség sárosmegyei tized- 

szedője Bártfa város tanácsát 40 frtnyi tizedbér lefizetéserői 
nyugtatja.

Papiroson, alul fekete viaszba nyomott gyűrűs pecséttel.

1384. 1461. november 30.
»Sygel, ewer dyner« levele Bartfa varos tanácsához, mely

ben írja, hogy (Tarkői) Rykolf, Dewczmann Simon eperjesi 
embert Héthárs felgyujtásával vádolja.

Papiroson, zárópecséttel.

1385. 1461. deczember 13. Krakkó.^
Grün wait János levele Schekheyer János bártfai polgár

hoz, melyben krakkói és lengyelországi újdonságokat ír.
Papiroson, zárópecsétje le töredezett.

14*
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1386. 1461. — Sáros vára.
Szapolyai István és Upor László, a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben meghagyják, 
hogy a sárosi vendégektől elvett vajat és egyéb javakat adják 
vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1387. 1461. Újvár ostrománál.
Szapolyai István és Upor László, a felsőrészek kapitányai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben a vár ostromához 
puskát és egyéb hadiszereket kérnek.

Papiroson, zárópecséttel.

1388. 1461. — Sáros.
Flegel György levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a sárosi vár ostromáról ír.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1389. 1461.
HarminczadSzámadás töredéke.
Papiroslapon.

1390. 1462. január 7. Melstin.
János »heres de Melstin« levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri őket, hogy három bártfai polgártól, a kik 300 írttal 
tartoznak a czhovi vám és útpénz czímén, a mondot összeget 
hajtsák be.

Famosi domini amici nostri dilecti. Scire vos cupimus, 
quomodo vestri concives videlicet Johannes Chudoyn, Jacobus 
Langnar et Martinus Scholtisch, ratione strate publice et 
theolonei Czchowiensis transequitationis trecentos florenos 
hungaricales nobis pro tempore tam elapso et inscripto non sol
verunt, neque ut debuerunt hucusque reposuerunt; quare nos 
petimus tanquam amicos nostros singulares, velitis eos ad 
predictorum solutionem florenorum inducere, vel eos retentione 
ipsorum equorum sive mercium, iuxta ipsorum inscriptionem 
manifestam, quod a vobis nil nobis speramus et credimus 
imputari dicte solutioni coinstringemus, nam et in Brzezek 
coram sedenti consilio se ratione quatvor curruum tali recep
tioni et arrestationi recedentes, a iure suo sponte submise
runt. Datum in Melstin feri(a) quinta in crastino Epiphanie, 
anno Domini etc. LXo secundo.

Johannes heres 
de Melstin.

Kívül: Famosis spectabilibusqus dominis iudici et consulibus 
in Barduyow amicis nostris singulariter dilecti«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1391. 1462. január 25. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a harminczadot Modrar András és Nezyger kassai kama
rásoknak engedjék át.

Papiroson, törött pecséttel.

1392. 1462. február 21. Sáros.
Máriási László és Dorholcz Pál alispánok és sárosi vár

nagyok levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy nem 
igaz az, mintha Feyner Pál őket gyalázta volna.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1393. 1462. február 26. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a városoknak bizonyos ügyekben Pálóczi László elnöklete 
alatt Kassán márczius 14-én tartandó gyűlésén vegyenek részt.

Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1394. 1462. márczius 10. Buda.
I. Mátyás király a debreczeni és böszörményi vámosoknak 

meghagyja, hogy a bártfaiaktól vámot szedni ne merjenek.
Papiroson, alul törött vörös viaszpecséttel.

1395. 1462. márczius 10. Buda.
I. Mátyás király a mohii vámosoknak meghagyja, hogy a 

bártfaiaktól vámot szedni ne merjenek.
Papiroson, töredezett pecséttel.

1396. 1462. márczius 10. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a cseh rablók ellen, kik Liptó-, Zólyom- és Turócz- 
megyékben összegyűlve, a Szepességet megtámadni készülnek, 
küldjenek Szapolyai Istvánhoz 100 lovast és 100 gyalogost, 
vagy pedig minden két telek után egy fegyverest.

Papiroson, pecsétje elveszett.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 121. 1. ; Janota : Bardyjow, 171. 1.

1397. 1462. márczius 11. Buda.
Erzsébet királyné, I. Mátyás király anyja, Máté Tamás deb

reczeni tisztnek, továbbá a debreczeni és böszörményi vám
szedőknek meghagyja, hogy a bártfaiaktól vámot szedni ne 
merjenek.

Papiroson, papirossal fedqtt^vörös viaszpecséttel.

1398. 1462. m&rczius 44. Musina.
Wolsky János musinai kapitány levele Bártfa város taná

csához, kérve, hogy járjanak közbe Szapolyai Istvánnál, a felső
részek kapitányánál, hogy elfogott embereit bocsássa szabadon.'

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1399. 1462. ápril 6. Palocsa.
Szapolyai Istvánnak, a felsőrészek kapitányának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben egy meghatározandó helyre 
tanácskozásra hívja meg őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1400. 1462. ápril 6. Palocsa.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a Turóczban összegyűlt ellenségtől Komorowsky 
egy erődöt pénzen megvett, most az ellenség útban van ezen ré
szek felé, a király parancsára küldjenek tehát segédcsapatokat.

Papiroson, zárónecsétje elveszett.
1401. 1462. Eperjes.
Domokos prépost levele Bártfa város tanácsához, mely

ben meghagyja, hogy a király parancsára, — a puskapor árát 
leszámítva, — 200 frtot Kassára küldjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1402. 1462. ápril 8. Yácz.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a cseh rablók ellen minden két telek után Szapolyai Ist
vánhoz a felsőrészek kapitányához egy felfegyverzett embert 
küldjenek.

Papiroson, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1403. 1462. «irpwlllO. Buda.
I. Mátyás király a mármarosi sókamarásoknak meghagyja, 

hogy a bártfaiaknak a régebben kiutalt sót adják ki.
Papiroson, töredezett vörös viaszpecséttel.

1404. 1462. ápril 14. Yácz.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben előadva, hogy : »Intelleximus satis displicenter, quomodo 
vos magistrum Johannem bombardarum nostrarum ac socium 
suum, sine scitu et voluntate nostra deportassetis, et cum iam 
nos Deo in campum descendemus« és így szüksége van rá, 
meghagyja, hogy János tűzmestert küldjék hozzá vissza.

Papiroson, törött zárópecséttel.

1405. 1462. ápril 19. Ryhnó.
Salánki Imre és Nagy Simon rihnói várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, kérve, hogy ne engedjék a város 
jobbágyait az ő területükön földet művelni.

Yízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.
1406. 1462. ápril 27. Palocsa.
Gabonsky László palocsai várnagy levele Stenczel György 

bártfai bíróhoz, melyben Melczi Jakab orlói jobbágy részére 
járó tartozás behajtását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1407. 1462. május 14. Yácz.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy Szapolyai Istvánt, a felsőrészek kapitányát a rablók 
ellen minden erejükből segítsék.

Papiroson, pecsétje letöredezett.

1408. 1462. május 14. Dunajecz vára (Dunavicz).
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy a rablók elleni hadjárathoz hadiszereket és 
fegyveres népet küldjenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1409. 1462. május 16. Palocsa.
Xagy András palocsai várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben tudatja, hogy a polgártársaiknak okozott 
károkért kész elégtételt adni.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1410. 1462. május 18. Crosse.
Crosse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

Straus Péter crossei polgár érdekében.
Papiroson, zárópecséttel.

1411. 1462. május 19. Dunajecz.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a rablók garázdálkodásáról ír, a kik immár Yisegrád várába is 
betörtek, közli a várossal a rablók ellen foganatosítandó óv
intézkedéseket és rendszabályokat. (»Hiis proximis elapsis 
diebus fortalicium Wyssegrad coruptum fore et confractum et 
iam percepimus veredice, quomodo ipsi emuli ab illuc per 
Liptoviam progresserunt et in Arvam venerunt, ibique in 
confinia versus partes istas existunt et huc conantur progredi 
dampna, molestia et scandala nobis et partibus istis inferre et 
intullere, quod absit«, ők pedig Tótselvmesi Apród Miklós ve
zérlete alatt Lőcsén fegyveresen gyűljenek össze, a hova 
Tarkői Simon Rikolfot »campiductorem gentium nostrarum« 
küldi.)

Víztől rongált papiroson, töredékes pecséttel.

1412. 1462. május 21. Sáros.
Máriássi László sárosi ispán levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a % frtos adót hajtsák be.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1413. 1462. május 25. Melstin.
Melstini János levele Bártfa város tanácsához, néhány 

bártfai fuvaros 300 frtnyy adóssága tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1-t 14. 1462. május 31. Buda.
László egri püspök Bártfa város közönségét 50 írt tizedbér 

lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

1415. 1462. junius 5.
Lénárd alszerpap levele Bártfa város tanácsához, mely

ben egy mellékelt formula szerinti ügyvédvallólevél kiállítá
sát kéri.

(A formula mellékelve van.)
Két darab papiroson, zárópecsétje elveszett.

1416. 1462. junius 9. Lőcse.
Bártfai Miklós levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben zsoldosok félfogadásáról ír és a szolgálatában állók 
zsoklját kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1417. 1462. junius 10. Szandecz (Czausze).
Jakab festő (»Jacobus molir, mitteburger czu Czausze«) 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a minap 
vett ház miatt baja volt, továbbá hogy nemsokára »ich yn 
kurcz mit dem woyne czihen wil ken Crocke, noch eynen 
geschnyttinen bilde das do euch werden sal«, a melyért 10 ara
nyat kér.

Víztől ro ' ‘ ' jttel.

Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 
panaszkodik, hogy a város zsoldosai neki nem engedelmes
kednek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1419. 1462. junius 19. Lőcse.
Miklós bártfai polgár levele Bártfa város tanácsához, 

zsoldosok tartása tárgyában.
Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1420. 1462. junius 24.
Lénárd diaconus levele Bártfa város tanácsához, mely

ben egy előttünk ismeretlen érdekes jogesetről ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1421. 1462. junius 24. Eger.
Egri Benedek deák levele György bártfai városi jegyző

höz, tudatja, hogy a Raszlaviczai Péter özvegye Borbála és 
Bártfa városa közti ügyben mit végzett és megírja, hogy jelen
leg miben áll az ügy.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

1418,
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1422. 1462. július 9. Szandecz.
Dlugy János levele Bártfa város tanácsához, bizonyos 

lopott lovak ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1423. 1462. julius 26. Palocsa.
Szapolyai István, a felsőrészek kapitányának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben tudatja, hogy Snakowsky 
Péter a király oldalára állott és megtért, továbbá a király 
parancsára kéri, hogy zsoldosokat fogadjanak.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1424. 1462. julius 31. Rihnó.
Salánki Imre és Nagy Simon rihnói várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy ne engedjék 
polgártársaikat az ő földjükön vetni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1425. 1462. augusztus 10. Szeged.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy már uralkodása elejétől legfőbb gondja volt, 
hogy Frigyestől a szent koronát visszavegye és az ország 
békéjét biztosítsa, hogy a török ellen annál hathatósabban 
léphessen fel. »Intervenerunt etiam certi tractatus et con
clusiones in facto prefate sacre corone, cum domino Friderico 
Romanorum imperatore habiti, ut idem dominus imperator 
habita summa quadam secundum dictam conclusionem eandem 
sacram coronam nobis reddere paratus esset, in quibus rebus 
prelati et barones ac nobiles regni nostri pridem Bude congre
gati considerantes facultatem nostram minime posse sufficere 
ultro et bene nostris ad hanc rem contribuerunt et non solum 
ipsi, sed etiam fidelis noster illustris princeps dominus Stepha
nus (kétszer írva) rex Bozne et civitas nostra Ragusina et 
multe alie in longinquo posite nobis notabiliter subvenerunt.« 
Bártfa városára tehát a korona váltságdíjának összehozására 
2000 irtot ró ki és azt Domokos »prepositi ecclesie beati Nicolai 
confessoris extra muros civitatis nostre albensis fundate« 
kezeihez kéri lefizetni.

Papiroson, törött zárópecséttel.

1426. 1462. augusztus 18. »Gegabyn czw Crocaw in der 
hoen schwlen.«

Bártfai Grolok Mártonfia Jakab egri egyházmegyei pap 
levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy Mártonnak 
300 írtját kamat mellett kölcsön adja nekik, azután írja, hogy 
ő »czu Crokaw fürbether in der hoen schulen und lerinunge 
mich aus haldin und solde«, aztán 21 írt megküldését kéri.
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végül kéri, az ő költségére »cze senden das Rechtbuch genant 
Decretales«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1427. 1462. augusztus 18. Palocsa.
Szapolyai István levele Bártfa város* tanácsához, melyben 

írja, hogy a Dunajecz (Dunavicz) vár alatt hagyott zsoldo
saik neki engedelmeskedni nem akarnak.

Papiroson, zárópecséttel.

1428. 1462. augusztus • 24. Késmárk.
Berzeviczy (»alias de castro Dunawycz«) János levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy miután Ja war 
Márton polgártársuk vezérlete alatt álló seregüket a király 
rendeletéből a határokról visszavonhatja, meg kell dicsérnie 
Jawert, a vezért, és köszönetét mond mind a sereg küldéséért, 
mind pedig a jó sörért.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1429. 1462. augusztus 28. Szepesváralj a.
SwarCz János bártfai polgár levele Bártfa város tanácsá

hoz, bizonyos felfogadott zsoldosok tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1430. 1462. szeptember 9. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Dubenszky Jakab közvetítésével írjanak Dmosiczei 
Preczlaus podolini és lublói kapitánynak, hogy a király és 
az ő (Szapolyai) elfogott embereit bocsássa szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1431. 1462. október 1. Eger.
Hédervári László egri püspök levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, »quomodo quidam iobagio noster et concivis 
nostra de civitate Agria, Jacobus Dobschecz nomine« panaszt 
emelt, hogy némely bártfai polgár tartozását nem akarja meg
fizetni, kéri tehát, hogy ezen tartozást hajtsák be.

Víztől rongált papiroson, töredezett zárópecséttel.

1432. 1462. október 20. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

négy ló lefoglalása tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

' 1433. 1462. október 20. Eperjes.
Moba Jakab levele György bártfavárosi jegyzőhöz vala

mely magánügyben.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1134. 1462. november 8. Musina.
Ratibor musinai várgróf levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy részére 2—3 forintért gabnát ve
gyenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1435. 1462. november 11. Sáros.
Máriássi László és Dorholcz Pál sárosi várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, kérve, hogy emberüknek, Feyner 
Pál bártfai polgárnak adóját engedjék el.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1430. 1462. november 28. Crosse.
Crosse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

Bénák bártfai polgártól Gergely crossei molnár részére járó 
követelés tárgyában.

Papiroson, zárópecséttel.

1437. 1462. deczember 1.
Rozgonyi Rajnáid, a székelyek ispánjának levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy ő mindig velük tartott 
a csehek elleni harczokban.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1438. 1462. deczember 13. Eger.
Benedek egri deák levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a papiroslap túlsó oldalára másolt tanukihal- 
gatás jegyzőkönyvét közli; (mely szerint : A Raszlaviczai 
Péter özvegye Borbála és Bártfa városa közt folyó pörben 
Keresztély (Cristan) bártfai plébános és társai három tanút 
hallgatnak ki).

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1439. 1462. deczember 17. Varanó.
Rozgonyi Rajnáid levele Bártfa város tanácsához, kerve, 

hogy Gergely szolgájának járó bizonyos tartozást fizesse
nek meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1440. 1462. Valamely Mária-ünnep előtti napon. Sáros.
Dirholcz Pál sárosi várnagy levele Bartfa varos tanácsá

hoz, melyben Schön Péter 20 frtnyi és Czipser György (isme
retlen) nagyságú követelésének behajtását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1441. 1462.
Számadások töredéke.
Papiroson.
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144-2. 1462 körül. Musina.
Wolsky János musinai kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy bizonyos elfogott embereinek 
kiszabadítása végett Paseknél járjanak közben.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1443. 1462 körül. Musina.
Ratibor musinai várgróf levele Bártfa város tanácsához, 

melyben azon vád ellen védekezik, mintha igazságtalan adót 
szedett volna'.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1444. 1462 körül.
(Lénárd alszerpap *) Bártfa város tanácsához) egy ügyvéd

valló oklevél formuláját küldi.
Papiroson.

1445. 1463. január 12. Bobowa.
Bobowa város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy János és Miklós bobowai polgároknak, 
kiket bizonyos Grabowi János haleladásból származó 8 frtnyi 
tartozásért zaklat, legyenek segítségére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1446. 1463. január 13. Kassa.
Geyenberger Ulrich levele György bártfai városi jegyzőhöz 

magánügyben.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1447. 1463. január 19. Czchow.
Czchow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Woyner Mátyás czchowi polgár számára Lang 
Mátyás bártfai polgártól járó 5 írt és 6 garasnyi követelés 
behajtását kéri.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1448. 1463. január 24. Buda.
I. Mátyás király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy a Rozgonyi János tárnokmester elnöklete alatt össze
ülendő tárnoki székbe Budára ülnökeieket küldjék el.

Papiroson, töredékes vörös viaszpecséttel.

1440. 1463. január 28. Krakkó.
Kázmér lengyel király Bártfa város lakóinak azt a kivált

ságot adja, hogy Czchow városban tőlük annyi vámot szedje
nek, a mennyit szedni régebben szokásban volt.

Hártyán, függő pecséttel.

]) írása teljesen megfelel az 1462. junius 5-én kelt oklevél Írásának.
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1450. 1463. január 29. Krakkó.
Vithoviczei Pjenyazek Miklós levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy »Quidam vester concivis theloneum 
nostrum eundo Cracoviam pertransiverat«, a miért »Bjeska 
wogewoda ipsum arestaverat et omnia sua bona cum equis 
acceperat« ő azonban tekintettel ama barátságos viszonyra, 
mely közte és a város közt fennáll, az elkobzott javakat vissza
adatta és kéri, hogy a jövőben a bártfaiak az ő vámján vám
fizetés nélkül át ne menjenek.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

1451. 1463. január 31. Varanó.
Rozgonyi Rajnáidnak, a székelyek ispánjának levele 

Bártfa város tanácsához, Gergely nevű emberének érdekében.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1452. 1463. február 4. Tharnow.
Tharnow város tanácsának (»mayster civium de Tharnow 

cum consulibus«) levele Bártfa város tanácsához. »Disparitas 
lingwagiorum et genera nationum iustitiam impedire non 
debent, quia ergo hic presentium ostensor noster concivis 
wlgaris ydyomate expers, vestra in provincia in confiniis vestre 
civitatis, cum quodam homine regionis illius iure facere habe
bit. Pro tanto vestras dominationes rogitamus, uti nostros 
vicinos gratissimos, velitis cooperari iustitie et hominem iuris 
peritum secundum illius provincie consvetudinem salvo compe
tenti salario assignare nostrum ob respectum velitis.«

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

1453. 1463. február 6. Varanó.
Rozgonyi Rajnáidnak, a székelyek ispánjának lé vele 

Bártfa város tanácsához, melyben Rozgonyi Jánoshoz való 
jövetelükről ír.

Papiroson, zárópecséttel.

i u u .  1463. márczius 4. Varanó.
Rozgonyi Rajnáidnak a székelyek ispánjának levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy »Anthonius sellator, 
tunc temporis vester concivis et satis abundans, nunc vero 
jobado noster satis pauper, temporibus illis, dum ipse cum suis 
mercimoniis versus Waradinum transivit, cum vestro civi 
Petro Magar venientes in opidum Henczhida, quatvor suas 
sellas in valore sedecim florenorum auri ipse Petrus Mager pro 
tributo inpignoravit. Demum que fuerunt recepte omnia bona 
ipsius Petri Mager ac istius Anthonii sellatoris per dominum 
Georgium Chacky et portavit ad castrum Szalar«, Peter azon
ban kikönyörögte a javak visszaadasat es ekkor Antalnak három
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18 írt értékű nyergét elajándékozta, kéri tehát, hogy ebben 
az ügyben szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1455. 1463. márczius 31. Eperjes.
Eperjesi Eoyt Márton levele Benedek karácsonmezei 

plébánoshoz, bizonyos általa kifizetett tized ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1456. 1463. ápril 8. Róma.
Isidorus és társai római bíbornokok a bártfai Szent 

Egyed-templom mellett épült, és az »Irgalmasság Anyjá«-hoz 
czímzett oltár látogatóinak és ugyanezen czímű confraternitás 
tagjainak különböző lelki előnyöket biztosítanak.

Hártyán, alul hat, részben töredékes függő pecséttel.

1457. 1463. ápril 20. Sáros.
Máriási László és Dorholcz Pál levele Bártfa város taná

csához, melyben írják, hogy Swarcz János késmárki kapi
tánytól hallották, hogy a csehek egy Corbel nevű kapitány 
vezérlete alatt 2000-en vannak, a Thurócz nevű erődöt már 
megszállták és most a Szepesség felé törekszenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1458. 1463. ápril 24. Késmárk.
Berzeviczi János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a körülbelül 400 főnyi ellenség ellen segítséget kér.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1459. 1463. ápril 24. Musina.
Wolsky János musinai kapitány levele a bártfai bíróhoz, 

melyben egy akasztáshoz hóhér küldését kéri.
Famose ac bene prudens domine et amice !
Peto, ut cum ostensore presentium, nomine Petro walacho, 

destinare non tardetis tortorem, quia valachum unum suspen
demus, qui multa mala vobis fecit. Datum in Muschina, domi
nico ante Marci, anno Domini LXIIIo.

Johannes Wolsky 
Capitaneus in Muschina.

K ívü l: Ffamoso ac bene prudenti viro domino iudici in Barthpha 
amico dilecto detur.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1460. 1463. ápril 30. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 

melyben írja, hogy a király embere a kivetett adó beszedése 
miatt náluk járt.

Papiroson, törött zárópecséttel.
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1461. 1463. május 1. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy miután a török elleni hadjárathoz sok pénzre van szük
sége, a kivetett adót Szapolyai István kezeihez, a kit Kassára 
küldött, fizessék le.

Papiroson, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1462. 1463. május 1. Buda.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a király által a török elleni hadjárat czéljaira 
kivetett pénzösszeget a legközelebbi vasárnapon (május 8.) 
Kassán, neki vagy emberének fizessék le.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1463. 1463. május 1. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

hogy a király (?) embere (»der Man von unsers herren Gnode«) 
t t  volt és Lőcsére ment.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1464. (1463.) május 2. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Hédervári László egri 

püspökhöz, melyben kéri, hogy a Raszlaviczai Péter özvegyé
vel folyó ügyet a legközelebbi szent sinodus tartásáig füg- 
geszsze fel.

Alul elintézés : Ut petitis in vestris literis dominus epis
copus Agriensis et etiam dominus vicarius admiserunt, etiam 
magister Philipus procurator relicte Petri de Raslawicza ipsa 
petita vestra habuit pro rato.

Johannes Liptay de Magna Paludia.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1465. 1463. május 10. Krakkó.
Ossolynsky János turóczi főispán Antal bártfai polgárt 

200 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

1466. 1463. május 17. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben kéri, hogy Glacz Jakab polgártársuktól a bartfai új 
harminczadosok által lefoglalt lovak visszaadása ügyében 
járjanak közben.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1467. 1463. május 17, Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy az ellenséget tartsak szemmel.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1468. 1463. május 19. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a hadjárat ügyében tartandó tanácskozásra Eperjesre 
hívja őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1469. 1463. május 20. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben az ellenség ellen segélyt kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1470. 1463. május 29. Szandecz.
Wolsky János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy bizonyos ügyeknek Tárczay Tamással való tár
gyalására (»tractatus alias rokowanye«), melynek helye 
Nyedzecza és Czornsteyn közt lesz, küldjenek ők is meg
bízottakat.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1471. 1463. junius 1.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy az ellenség, körülbelül kétszázan, »supra opidum 
Naymark« gyűlt össze, vezéreik Talafus, Korbei, Perena, 
Bastayan és Zelenka, kéri tehát, hogy összes hadiszereikkel, 
továbbá lovasokkal és gyalogokkal jöjjenek segítségére.

Víztől erősen rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1472. 1463. junius 1. Rihnó.
»Säbisch von Dluschmova« levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben bizonyos pénzek megküldéséről ír.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1473. 1463. junius 5. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Szapolyai István nekik is írt és ők feleltek 
is rá, azt t. i., hogy a városok Eperjesen elhatározták, hogy az 
ellenség ellen segítséget adnak.

Papiroson, zárópecséttel.

1474. 1463. junius 8. Sáros vára.
Derholcz Pál levele Nyires helység tanácsához, melyben 

tudatja, hogy a 13 frtnyi bírságot 4 írtra szállítja le.
Papiroson, zárópecséttel.

1475. 1463. junius 9. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy őt a király az adószedés alul fölmentette.
Papiroson, zárópecséttel.
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1476. 1463. junius 15. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy a fosztogató Komorolczky Péter ellen — kivel 
ugyan tárgyalásokba fog bocsátkozni, de a melyek előrelátható
lag eredménytelenek lesznek — hadiszerekkel és fegyveres 
néppel készenlétben legyenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1477. 1463. junius 23. Futak.
Mátyás király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy bizonyos pénzösszeget Szőlősi Pál királyi kanczelláriai 
jegyzőnek kezeihez fizessenek le.

Papiroson, alul töredékes vörös viaszpecséttel, a király sajátkezű 
aláírásával.

1478. 1463. junius 27. Késmárk.
Szapolyai Istvánnak, a felsőrészek kapitányának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben panaszkodik, hogy az ő 
palocsai vámhelye semmit sem ér, mert Preczlaus Szandeczben 
szedeti azt a vámot, a melyet még Magyarországban kellene 
fizetni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1479. 1463. julius 16. Tokaj.
Szapolyai László vajda özvegyének, Katalinnak levele 

Bártfa város tanácsához, melyben elmondja, hogy az ő vámosa 
bizonyos javakat vett el polgártársaiktól, a mi jogos volt ugyan, 
— a mi t a  város jegyzője, György is el fog nekik mondani—-ő 
azonban, tekintettel a városnak azon érdemeire, melyeket fiainál 
szerzett, az elkobzott javakat hiánytalanul visszaadatja.

Salutationem cum dilectione honorisque exhibitione. Egre
gii viri nobis dilecti. Harum serie vestris notificamus egregia- 
tatibus, quomodo res et bona illa, qua theloniator noster 
a vestris concivibus receperat iustitia mediante fecerat, quod 
v. e. auditum erit per magistrum Georgium vestrum concivem 
atque notarium vestre civitatis. Sed nos consideratis et attentis 
v. e. fidelitates et servicia, que exhibuistis filiis nostris dilectis- 
simiis, illa.res et bona plenarie et effective restituimus et resti
tuere fecimus propter v. e. et dilectis. Ex Thokay sabatho 
proximo post festum Divisionum Apostolorum, anno etc. 
LX° 3°.

Katherina conthoralis condam 
egregii Ladislai filii vayvode 
de Zapolya.

Kívül : Egregiis iudici iuratis et consulibus in civitate Barthaffa 
commorantibus et existentibus nobis............ dilectis.

Eredetije papiroson, kívül Katalinnak fekete viaszba nyomott 
gyűrűs zárópecsétjével.

15Ivánvi: Bártfa város levéltára.
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1480. 1463. julius 19. Eger.
László egri püspök Bártfa város közönségét 50 frtnyi 

tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

i 1481. 1463. julius 24. Újváros előtt. (Ante Novam
Civitatem.)

Pálóczi László országbíró levele önodi Czudar Simon és 
Jakabhoz: »Notum facimus fraternitatibus vestris, quod 
dominus imperator sacram coronam regni Hungarie domino 
nostro regi et regno Hungarie Deo volente restituit et in manus 
nostras, scilicet prelatorum et baronum pro eadem missorum,, 
assignavit. E t ecce simulcum ipsa corona sacra ad regnum 
Hungarie revertemur et illam cum Dei adiutorio, domino 
nostro regi et. regno Hungarie reportabimus.«

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1482. 1463. augusztus 7. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy egy elfogott oláhját ereszszék szabadon.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1483. 1463. augusztus 8. Musina.
Lluzna Jakab musinai várgróf levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a régi adósságai miatt elfogott Hryczkó 
nevű emberét ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecsétje mellett ezen szavak : »Sigillo proprio pro 
presente carui.«

1484. 1463. augusztus 12. Palocsa.
Miliczi Pasek palocsai várnagy kéri Bártfa város tanácsát, 

hogy Adrián nevű szolgájának mindenben higyjenek.
Papiroson, pecsétje elveszett.

■ 1485. 1463. augusztus 15. Bártfa.
Stenczel György bártfai bíró előtt Weber Jakab krakkói 

polgár és Smalcz János bártfai polgár ügyük tárgyalásának 
helyéül Kisszebent választják.

Nos Georgius Stenczel iudex civitatis Bartffa ad fassionem 
circumspecti viri Martini protunc iudicis petiti et consulum 
dicte civitatis Bartffa universis, quibus expedit et singulis 
presentibus requisitis damus pro memoria. Quod venerunt 
in ipsorum sedem iudiciariam providi viri Jacobus Weber 
concivis civitatis Cracoviensis et Johannes Smalcz nostre civi
tatis concivis, ibique coram ipsis antelatus Jacobus Weber 
publice recognovit, quomodo ipse in facto et iuris processu 
cum dicto Johanne Smalcz prius et ante habito, eidem Johanni 
Smalcz in omnibus utputa Casscha, Lewtscha, Bartffa, Eperyes
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civitatibus et opido Czeben iudicio astare vellet et comparere, 
qui quidem et ambe partes unanimi voce et pari voluntate 
opidum Czeben ipsam causam iuridice discutiendam elegerunt 
harum nostrarum testimonio et sigillo mediante. Datum 
Bartfle in die assumptionis Virginis gloriose, anno Domini etc. 
LXmo tercio.

Víztől rongált papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

[ i 4 8 6 .  1463. augusztus 18. Terebes.
Perényi István királyi asztalnokmester levele Bártfa 

város tanácsához, »magister Caspar murator noster per nos 
ad labores nostros in castro nostro Wywar habitis conventus 
et appreciatus presentium videlicet exhibitor petit a nobis 
alios centum florenos aurei in sortem ulteriorum laborum 
nostrorum, quos videlicet a modo deinceps tenetur nobis in 
dicto castro nostro Wywar perficere, pro quibus centum flo
renos auri certos fideiussores coram vobis wlt nobis ponere 
et mediante ipsorum fideiussoria se nobis obligare, quod ipsos 
centum florenos auri, quos a nobis de novo nunc recipere et 
adhuc anno present! ibi in castro Wywár deserviet nobis et 
perlaborabit«, íme átküldi tehát a kötelezvény másolatát és 
kéri, hogy küldjenek hozzá jótálló kezeseket.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1487. 1463. augusztus 31. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a csehek megtámadták Szakolczát, de itt visszaver
ték őket, azután a Vág-folyó mellett két erődöt, Hlynek-et és 
Wlczno-t bevettek, a hol a várbeliek Lybak és Kassay János 
vezérlete alatt hozzájuk pártoltak. Szilézia felől Talafus és 
Thelye Jakab törtek be és pusztítanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1488. 1463. szeptember 4. Üj-Szandecz.
Dambnói Jakab, Lengyelország kincstárnoka, szandeczi, 

beczi és predeczi kapitány levele Bártfa város tanácsához, 
melyben írja, hogy a Szapolyai Istvánnal Nyedzecza vár alatt 
kötött békeszerződés ellenére íme, az ő szandeczi polgárai 
panaszt tettek, hogy »bona mercatorum in curribus in via 
eisdem cum equis predaliter ablata in castrorum Plawecz et 
Kyeszmark sunt inverta et arestata« és egyéb kárt okoztak 
neki és embereinek. Sejti, hogy a tettes a Hétharsról való 
Tárczay Tamás lesz, kinek valami ügye van Wolsky János 
musinai kapitánynyal. Kéri tehát őket, hogy a folytonos 
károsítás ellen védjék meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
15*
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1489. 1463. szeptember 19. Jeszenő (Jesenew).
Homonnai Drugeth István levele Bártfa város tanácsához,

melyben kéri, hogy »ex parte vestro incola Jacobo scriptore«, 
Pál plébánosnak járó követelést hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1490. 1463. szeptember 26. Üj-Szandecz.
Dambnói Jakab lengyel királyi kincstárnok stb. levele 

Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városok tanácsaihoz, melyben 
feltárja előttük, hogy a Szapolyai Istvánnal Czonsteyn és 

* Nyedzecza várak közt kötött béke daczára Tárczay Tamás 
milyen károkat okoz neki Wolsky m ia tt; kéri, hogy a városol 
legközelebb tartandó gyűlésén a néki okozott károsításokat, 
is vegyék tárgyalás alá.

Papiroson.

1491. 1463. szeptember 28. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Eperjes és Bártfa városok 

tanácsaihoz, melyben az ellenséggel, főleg pedig a Komo- 
rowskyval kötendő béke tárgyában ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1492. 1463. október 7. Krakkó.
Dambnói Jakab lengyel főkincstárnok stb. levele Bártfa 

város tanácsához, melyben tudatja, hogy az ellenség a két 
ország határán fekvő Gomolya nevű hegyen gyülekezett, 
ígéri, hogy ellenük segítséget fog küldeni.

Papiroson, törött zárópecséttel.

1493. 1463. október 15. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Dmossiczei Preczlaus és Wolsky János miket művel
nek az ő emberei ellen.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

• 1494. 1463. október 17. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához a Wolsky 

által elfogott két ember ügyében.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1495. 1463. október 18. Késmárk.
Izsépi Pál késmárki várnagy levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy »dominus rex cum domino seniore 
Emerico thezaurario etc. ceteris gentibus suis ad partes Scla
vonic recepit agressum et pridem de Werewcze in Monoslo 
iter recepit, inde in Bosnam proficisci intendit pro occupa
tione aliquorum castrorum, nam Thewrczi inimici Crucis regno 
Bosna devastato terga verterunt, ipsamque terram castra



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319----1526. 229

metati sunt«, írja továbbá, hogy a csehek újra betörtek, és 
inti őket, hogy vigyázzanak, mert kémeket küldtek széjjel.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1496. 1463. november 1. Késmárk.
Szapolyai János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri őket, hogy az ellenség ellen hadinépükkel rendezzenek 
felkelést.

Utóiratban (külön papiroslapon) közli a cseh kapitányok 
névsorát, ezek : Schwarcz János, Belik Venczel, Kassay János 
és Szaniszló, Korbei Márton és Slawaczko.

Két darab papiroson, zárópecsétje elveszett.

1497. 1463. november 11. Palocsa.
Zeleczi Pál palocsai várnagy levele Bártfa város tanácsá

hoz, a Ratibor mussinai várnagy által letartóztatott slawkai 
(Szepesmegye) emberek ügyében, kik mind Szapolyai István 
emberei.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1498. 1463. november 13. Kisszeben.
Rozgonyi Rajnáid levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben kéri, hogy emberének, Gábornak mindenben higyjen.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1499. 1463. november 27. Osszownycza.
Garbowi Farwrey Péter levele Bártfa város tanácsához 

és az ottani harminczadoshoz, hogy az emberétől lefoglalt 
posztót adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1500. 1463. november 29. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a lengyelek az ő Dunajecz vráának tartozékát képező 
négy helységet elpusztították.

Papiroson, zárópecséttel.

1501. 1463. deczember 20. Smigrod.
Vojczai Vojschik János »custos Cracoviensis« és társai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben panaszt emelnek 
Magyer Péter bártfai polgár ellen, a ki az ő embereiket folyton 
károsítja, az árúkat, »mercancia alias sprandza«, midőn a 
vásárra mennek, lefoglalja, kérik, hogy ennek az állapotnak 
vessenek véget.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1502. 1463. deczember 23. Sáros.
Dorholcz Pál sárosi főispán levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben bizonyos posztóért jaró 4 frt tárgyában
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melyet Fegner Pál által küldött neki, de a melyet az át nem 
adott — ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

1503. 1463 vége felé. Kapi.
önodi Czudar Simon királyi ajtónállómester levele- Bártfa 

város tanácsához : »Verissimas novitates possimus scribere v. a., 
quod sacra corona regni Hungarie iam est in facto in manibus 
prelatorum et baronum«, a mint azt Pálóczi László idezárt 
leveléből is olvashatják.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1504. 1463. Kassa.
Antal kassai harminczados összeírja a bártfai kereskedők 

által a harminczadon átvitt árúkat.
Papiroson, fekete viaszpecséttel.

1505. 1463.
Bártfa város számadáskönyve.
Erős bőrbe kötött hosszúkás könyv.

1506. 1463.
Bártfa város számadáskönyve.
Rongált papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1507. Valószínűleg 1463 körül.
Számadáskönyv részlete.
Papiroson, könyvalakban.

1508. 1464. január 3. Jajcza.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének előadja, 

hogy immár majdnem egész Boszniát visszafoglalta, mivel 
azonban a zsoldosok pénzével tartozik, 1500 frtot rögtön küld
jenek neki.

Papiroson, töredékes vörös viaszpecséttel.
1509. 1464. január 13. Kisaszar.
Kisaszari János levele György bártfai bíróhoz, melyben 

boroshordóit kéri vissza.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.
1510. 1464. január 17. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele Tarnow város tanácsához, 

melyben tudatják, hogy Nolberer Miklós felhatalmazta Schuster 
Gáspár beczi polgárt, hogy Miklós szűcs tarnowi polgárnak 
hat forintot fizessen ki.

Papiroson.
1511. 1464. január 19. Késmárk.
Szapolyai István, a felsőrészek kapitányának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy az ország védel
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mére szükséges fegyvereseket tartsanak készen. Tudósítja őket, 
hogy a király elfoglalta Boszniát és most útban van Buda felé.

Rongált szélű papiroson, zárópecsétje elveszett.

1512. 1464. január 20. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Szapolyai István és Preczlaus közt Késmárkon 
lefolyt béketárgyalást írja le.

Papiroson, zárópecséttel.

1513. 1464. január 24. (Bártfa.)
Stenczel György bártfai bíró és a tanács Krakkó város 

tanácsával tudatja, hogy előttük Crokerné (Crokeryn) Dorottya 
asszony krakkói házának nyolczadrészét illetőleg minden eljárás 
megtételére Weber Jakab krakkói polgárnak teljhatalmat 
adott.

Vízfoltos papiroson.

1514. 1464. január 26. Bártfa.
Bártfa város tanácsa bizonyítja, hogy Goder Lőrincz 

egy bál új posztót ezen jegy (»onder deszem Gemerke«) :

Papiroson, minuta.

1515. 1464. január 28. Dombró város Szlavóniában.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben a város előkelőit a koronázásra meghívja.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1516. 1464. február 2. Esztergom.
Perényi Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

az elhalt Keresztély (Cristanus) plébános állására György 
mestert ajánlja.

Papiroson, törött zárópecséttel.
Kiadta : Békefi : A népoktat. tört. 305. 1.

1517. 1464. február 15. Camjenyecz.
Camjenyeczi Miklós és Henrik levele Bartfa varos tanácsá

hoz, melyben kérik, hogy az embereiktől lefoglalt javak ügye
ben a makoviczai várnagyoknál járjanak közben.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1518. 1464. február 17. Eperjes. ^
Eperjes város tanácsának levele Bartfa varos tanácsához 

a Kremniczer János eperjesi és Weber Jakab krakkói polgárok 
közt fenforgó ügyben.

Papiroson, zárópecsétje elveszett. /

iE \ alatt adott el.
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1519. 1464. február 18. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

értesíti őket, hogy annak fejében, hogy zsoldosokat bocsátottak 
neki rendelkezésére, a hátralékos 400 frtnyi adót elengedi.

Papiroson (csonka), zárópecsétje elveszett.

1520. 1464. február 18. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a Schön Péter bártfai polgárnak egy Miklós nevű fiúnál (Knabe) 
kint lévő iy 2 frtnyi követelése tárgyában.

Papiroson, zárópecséttel.

1521. 1464. február 22. Késmárk.
Szapolyai István, a felsőrészek kapitányának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben megköszöni a küldött sört. 
Hallotta, hogy a rablók náluk garázdálkodtak ; a rablók ügyé
ben különben Sáros- és Szepesmegyék nemesei és a városok 
polgárai Késmárkon gyűlést tartottak. I tt  Preczlavus Ígéretet 
tett, hogy hús vét nyolczadáig bárki szabadon jöhet és mehet 
dolgaiért és javaiért Lengyelországba, írjanak ennek, hogy 
ígéretét tartsa meg elvett javaikat adja vissza, elfogott emberei
ket pedig engedje haza.

Rongált papiroson, zárópecséttel.

1522. 1464. február 25. Rózsahegy.
Titel György bártfai polgár levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy »detentus sum per unum latronem 
videlicet per Brasyna domini Komorowszky servitorem, qui 
me adduxit ad locum Liptoviensem. Et scire velitis, quod filius 
Dzywysz, qui fuit percussus super palum in Bathwa, una cum 
isto Braszina me detinuit«'. Kiszabadításáért 40 irtot kérnek, 
kéri tehát, hogy nejének Katalinnak és barátainak szóljanak, 
hogy szabadítsák őt ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1523. 1464. február 25. Poroszló.
Rozgonyi Rajnáid levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a fosztogató rablók ellen közös erővel kell fel
lépni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1524. 1464. márczius 3. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben kéri, hogy »duos magistros, qui balistras facere sciant . 
ac cum eis quinquaginta balistras huc nobis mittere et dirigere 
debeatis . . . pretia autem huiusmodi balistrarum camerarius 
salium nostrorum Maromorosiensium persolvet«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1525. 1464. márczius 9. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy György szűcs fia István eperjesi polgár
nak a harminczados által lefoglalt árúját adassák vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
15 2 6 . 1464. márczius 16. (Lemberg.)
Lemberg város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz : »Ffabricius birger von Cronen, czihende ken Grossen- 
garten anders Nowogrod und her weder off dem wege in Weissen 
Rewssen in Pzchowerlanth als unsere mitteburger von uns 
bekant haben mit eczlichen unsern mitteburgern mit em 
czihenden irmorth und irer gutter mit en berawbit ist.« Továbbá 
Ffetkó smolenszkoi polgárt javaival »czu Cronen« feltartóz
tatták, a melyre nézve az illető város tanácsánál közben
járásukat kérik, továbbá kérik azt, hogy a tanács »czu for- 
derunge der freyen strossen und czu notcze deme gemeynen 
Kawffman« tegyen lépéseket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1527. 1464. márczius 24. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, melyben 

kéri, hogy emberének, Magyar Balázsnak mindenben higyjenek.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1528. 1464. ápril 12. Musina.
Wolsky János szolgájának, Pálnak, levele Bártfa város 

tanácsához, kérve, hogy bizonyos Pjetrzich (Péter) nevű 
bártfai polgártól járó % frtnyi követelését hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
1529. 1464. ápril 14.
I. Mátyás király Szaniszló(fi) György bártfai bíró, Wara- 

noniai György ugyanottani esküdt és Szebeni György városi 
jegyző kérelmére átírja és ünnepélyes formában megerősíti 
Zsigmond királynak 1419. augusztus 21-én Budán kelt  ̂azon 
oklevelét, melyben Bártfa város lakóinak az egész országban 
fél harminczadmentességet adományoz.

K ívül a hátlapon :

M. PE.
Hártyán, selymen függő ép kettős pecséttel.

1530. 1464. ápril 19. Üj-Szandecz.
Wolsky János musinai kapitány ̂  levele Bártfa varos 

tanácsához, melyben kéri, hogy a Tárczay Tamással való 
ügyében adjanak neki bizonyságlevelet.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1531. 1464. május 13. Kassa.
Kovács István kassai kamarás és egész Magyarország 

harminczadosának levele Bártfa város tanácsához, melyben 
azon ügyben, hogy a harminczadfizetés alul Mária-napig 
mentesek legyenek, azt feleli, hogy »dominus noster rex omnes 
pristinas suas donationes ante coronationem, tempore sue 
uoronationis revocavit et sigillum sue serenitatis ad duas 
partes cidere fecit coram regnicolis partium regni Hungarie«, 
a harminczadra nézve egyébként »statutum est, quod res 
alienorum cum rebus vestris inducere non deberetis, quia si 
taliter quemcunque vestrum posset invenire, extunc libertates 
vestre pro nichilo reputarentur«, ezért tehát a harminczadot 
emberének, János deáknak kezéhez fizessék le.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

1532. 1464. május 14. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához : 

»Wir haben vernummen wie daz ewr w. diss erbarn maister 
Steffan Staynmetczen bey uns wonhaftig begerende sey etliche 
arbt bey euch zu verbringen der denn czu welben auch mit 
stayn zu versetczen und ander arbt seyner maisterschaft 

^-genuglich ausrichten kan, alz wir in des an unsern pfarkierchen 
und etlichen andern hewsern in unser Stadt zu gutter masze 
wol versucht und bewert haben, und haben in zu aynem werg- 
maister unsere gebewde aufgenommen ansehende auch seine 
gutte zitten und löbliche mitsamkeit darynne er sich gen 
yedermanne biss daher in unser Stadt freuntlich erczaiget 
hat«, ennélfogva nyugodtan merik ajánlani.

Papiroson, zárópecséttel.

1533. 1464. május 22. Palocsa.
Dorholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Kassa, Eperjes és Lőcse városok, továbbá Sáros 
és Szepes vármegyék seregeivel Palocsán van és várja a bárt- 
faiak seregét. Kéri továbbá, hogy szóljanak az ő embereiknek, 
hogy ide »cerevisiam, panes, causa vendendi« hozzanak.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1534. 1464. május 31. Szántó.
Szapolyai Imre, Bosznia kormányzójának levele Bártfa 

város tanácsához : »Venerant ad nos capitanei Cruciferorum, 
querendo a nobis consilium ex parte itineris ipsorum versus 
partes inferiores, quo die se ipsos movere et ad ipsa loca descen
dere deberent. Cum autem serenissimus dominus noster rex, 
prelatique et barones sui ad exercituandum contra Tureos 
non sint prompti, tractavimus igitur cum prefatis capitaneis 
et dedimus eisdem consilium, ut interim per certa tempora
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illae permanere debeant, quo usque prefatus dominus noster 
rex prelatique et barones sui se contra Tureos parant et movere 
possunt. Ideo requirimus vos presentibus diligenter, quatenus 
ipsos cruce signatos, in medium vestri pacifice conservare 
velitis et habitare permittatis, dum autem audieritis venire 
ceteros cruce signatos in obviam ipsorum homines vestros 
mittatis ad ipsos istis modernis usque transitum et motionem 
dicti domini nostri regis et gentium suarum conservare velitis.«

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1535. 1464. junius 1. Szepesszombat (Jörgenberg).
György kőfaragómester levele Bártfa város tanácsához,

melyben a bártfai Szent Egyed-templomban lévő boltozat 
építéséről ír. Felemlíti, hogy ő építette Lőcsén az iskolát, a 
kórházban egy templomot, Késmárkon a városházát, Leibiczen 
pedig egy szép tornyot.

Papiroson.
Kiadta : Ábel Jenő : Történelmi Tár 1884. évf. 534. 1.

1536. 1464. junius I. Bártfa.
Stenczel György bártfai bíró és a tanács bizonyítja, hogy 

Cramer Ágoston tisztességes szülőktől származik.
Papiroson, fogalmazvány.

1537. 1464. junius 7. Buda.
I. Mátyás király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy a török császár elleni hadjáratra 200 lovast állítsanak ki.
Papiroson, töredezett vörös viaszpecséttel.

1538. 1464. junius 18. Újvár.
Perényi István királyi asztalnokmester levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy Gáspár kőműves tartozását 
még mind mai napig le nem dolgozta, intézkedjenek tehát, 
hogy ez megtörténjen.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1539. 1464. julius 25. Újvár.
Miglezy Márton levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben a kőfaragó ügyében ír, továbbá kenderkötelet kér, 
melynek ára fejében egy forintot küld.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

i 1540. 1464. augusztus 4. Terebes.
 ̂ Perényi István királyi asztalnokmester levele Stenczel 

György bártfai bíróhoz, melyben két fel hordo marcziusi sört kér.
Prudens et circumspecte vir, amice noster carissime. 

Sciendum, quia Deo nobis auxiliante ad exercitum contra Thur
eos proficisci debemus, cervisia marciali plurime indigemus, 
hic autem in partibus nostris prout noveritis non reperitur/
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Quapropter rogamus eandem amicitiam nostram ulterioris 
amicitie nostre ob respectum, velitis nobis ad rationem pecu
niarum nostrarum duo media vasa wlgo keth fei negel de cer
visia marciali bona, quam meliorem reperire poteritis in civi
tate vestra, transmittere, agentes in hiis nobiscum prout 
vobis gratificare valeamus. In quibus enim nos placuerimus 
vobis etiam amicitiam nostram ad vota vestra paratam invenie
tis. Datum in castro nostro Therebes, sabbato in vigilia Marie 
de Nive, anno etc. LX IIIIt0.

K ívü l: Prudenti et circumspecto viro Georgio Stenczel, iudici 
civitatis Bartffensis, amico nostro gratiosissimo.

Papiroson, kívül zárópecsét nyomával.

1541. 1464. augusztus 20. Szántó.
Kazinczi Erdős Balázsfia Benedek közjegyző előtt Balog 

Afira asszony a szántói Sátor nevű szőllőhegyen levő szőllőbirtok 
részét 112 forintért és 11 hordó borért eladja Nywnai Mátéfia 
Gergelynek.

Hártyán, alul közjegyzői jegygyei.

1542. 1464. szeptember 2. Gara.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben Jajcza felmentését írja le.
commissio propria domini regis

Mathias, Dei gratia rex
Hungarie Dalmacie Croacie etc.
Prudentes et circumspecti fideles nobis dilecti. Cum Thur

eorum imperator regnum nostrum Bosne invadendo, castrum 
et civitatem nostram Jaycza principalem scilicet locum eiusdem 
regni sub obsidione dura per quadraginta unum dies teneret, 
atque eiusdem castri penitus cum thurribus et ipsius civitatis 
in certa parte muros crebros diwrnos videlicet et nocturnos 
ictus et impetus machinarum sew bombardarum suarum solo 
coequatos cerneret, irruit tandem tota manu ad capiendum 
illud simulcum ipsa civitate, quod et quam feria quarta in 
octava scilicet festi assumptionis beate Marie virginis nunc 
preteriti circa occasum solis incipiendo, per totam noctem et 
altero die usque ad prope meridiem, fortiter manu appugnavit, 
ubi actum est miseratione divina et nostrorum sollertia et 
industria, ut ipse multe et innumerabilibus ex suis ac etiam 
machinis sew bombardis prenotatis in perniciem dictorum 
murorum fabricatis ibidem amissis et relictis ab huiusmodi 
oppugnatione castri et civitatis recedere coactus est. Quem 
tandem nobis etiam exhinc in libertatem nostrorum et castri 
ac civitatis prenotate cum viribus nostris pergere volentibus 
de illo regno non sine suo dampno notabili salvis omnibus 
castris nostris remanentibus, per viam eandem, qua venerat,
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•exire opportuit. Hec ad presens de felici successu rerum nostra
rum et regni nostri vobis notificare possumus. Gaudete itaque 
et tanto magis Deo gratias agere curate, quanto hec in utili
tate huius regni nostri et tocius Christianitatis ex sola miseri
cordia Dei acta esse cognoscuntur. Curate etiam per orationes 
et processiones Deum ipsum, nobis et exercitui nostro adnotari 
facere propicuum. Datum in Gara, secundo die festi beati 
Egidii abbatis et confessoris, anno Domini millesimo quadrin
gentesimo sexagesimo quarto, regni nostri anno septimo, corq- 
nationis vero primo.

K ívü l: Prudentibus et circumspectis iudici iuratis ceterisque 
-civibus et toti communitati civitatis nostre Barthffa, fidelibus nobis 
dilectis.

Eredetije papiroson, zárópecsétje elveszett.

1543. 1464. szeptember 8. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Mátyás és Gáspár rézöntők közt fenforgó és adós
ság miatt támadt ügyben ír, tudatja továbbá, hogy az ellen
ség Savnik és a határ közt két hegyet megszállott.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1544. 1464. szeptember 8. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az ellenség elleni újabb segélyadás tárgyában Eper
jesen tartandó gyűlésre hívja meg őket.

Papiroson, zárópecséttel.

1545. 1464. szeptember 10.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1546. 1464. szeptember 14. Diósgyőr.
Gáji (de Gay) Horváth Gergely, budai udvarbíró, budai 

és diósgyőri várnagy »comesque Comanorum Borsodiensium, 
Hewesiensium et Gwmeriensium« levele Bártfa város tanácsá
hoz, melyben tudatja velük, hogy a király az örömünnep rende
zésének tisztét rábízta (»honorem aministrationis gaudiorum«), 
egyúttal Mihály nevű embere által, kinek mindenben higyje- 
nek, a király levelét küldi.

Papiroson, töredékes rányomott pecséttel.

1547. 1464. szeptember 14. Eperjes.
Szapolyai István levele Bartfa varos tanácsához, mely

ben kéri, hogy az ellenség elleni actio ügyében tartandó tár
gyalásra Eperjesre két tanácstagot küldjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1548. 1464. szeptember 14. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Kassáról érkezett hírekről tudósítja őket.
Papiroson, töredezett zárópecséttel.

1549. 1464. szeptember 26. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Grünwald György megjött Lőcséről a tanács
kozásról és írja, hogy az ellenség — Preczlav és Komorowszky — 
Lőcsét fenyegetik.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1550. 1464. szeptember (26. és) 27. (Kassa és) Eperjes. 
— »Geben am nagsten mytwoch vor Michaelis zu Cassa, und 
am Donerstag czu Epperyes, anno etc.«

Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 
melyben másolatban közli Kassa város tanácsának szeptem
ber 26-án kelt és a városokhoz intézett levelét, melyben be
számol az ellenség megfékezése tárgyában tartott tanácskozások 
eredményéről.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1551. 1464. október 2. Kassa.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy Eperjesre segítő csapatot küldjenek, írja továbbá, 
hogy Komorowszky bevette »fortalicium Zwbosten«.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1552. 1464. október 2. Krakkó.
Baliczky András turóczi főispán Bártfa város közönségét 

500 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

1553. 1464. október 14. Zwoynik vára melletti tábor
ban. »In descensu nostro exercituali prope castrum Zwoynik.«

I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely
ben meghagyja, hogy Szapolyai Istvánnak a felsőrészek védel
mére 100 gyalogost adjanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1554. 1464. október 16. Sáros.
Perényi István királyi asztalnokmester levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy emberének Hedri Péter újvári 
várnagynak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1555. 1464. október 21. Lubló.
Dmossiczei Preczlaus lublói és podolini kapitány levele 

Bártfa város tanácsához, embere, János szűcs érdekében.
Papiroson, zárópecsét töredékével.
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1556. 1461. november 24. Újlak.
Szapolyai Imrének, Bosznia kormányzójának levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a kereszteseket önzetlen szolgála
tukért barátságukba ajánlja.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1557. 1464. deczember 13.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához mely

ben írja, hogy az ellenség (a csehek) hogyan készülődik és úgy 
látszik Szikszót vagy Újvárt akarja megtámadni, kéri, hogy 
a pénzbeli segélyt szedjék össze és hozzák Kassára.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1558. 1464. deczember 13. Késmárk.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a zsoldosok Szomolnokon nem akarnak meg
maradni az élelmiszerek hiánya miatt, írja továbbá, hogy az 
ellenség mit m űvel; pénzbeli segélyt kér, mert félő, hogy a zsol
dosok a zsold meg nem fizetése miatt az ellenséghez pártolnak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsét töredékével.

1559. 1464. deczember 21. Clymunthow.
Ossolinszky (»de Ossolyn«) András, turóczi főispán levele

Bártfa város tanácsához, melyben János fivérének haláláról, 
kit Szandomirban, a Szent Jakab-zárdában temettetett el és 
más mindenféle lengyelországi vonatkozású hírekről ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1560. 1464. deczember 23. Kisszeben.
Terney Mátyás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy bizonyos László nevű elfogott emberét, »qui propter 
interemtionem cruce signatur«, ereszszék szabadon.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

1561. 1464. deczember 28. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Szapolyai Imre, Bosznia kormányzója, 
»yczund bey unserm gnedigsten hern dem Könige mit sampt 
andern herrn prelaten und lanthern in dem Gespreche czu 
Zegedin gesammelt ist, was aber daselbst beslossen wirt und 
wohin sich derselb herr gubernator wirt keren oder fliegen, 
mügén wir aigentlich nicht gewissen«. A zsoldosok elengedese 
ügyében ők is írtak Szapolyai Istvánnak, de ő azt kérte, hogy 
bizonyos ideig hagyják még nála őket.

Papiroson, zárópecséttel.

1562. 1464. deczember 29. Szandecz. (»Czousz«.)
Uj-Szandecz város tanácsának levele Bartfa varos taná

csához, melyben kéri, hogy a Pesch Bartos fiának megöletése
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miatt folyó ügyben a 14 nap múlva tartandó tárgyalásra 
Pesch Miklós bártfai polgárt küld]ék ide.

Papiroson, zárópecséttel.

1563. 1464. Valamely Mária-ünnep előtti kedden.1) 
Esztergom.

Perényi Miklós nevelőjének Bártfai Györgynek levele 
Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy a Keresztély 
{»Cristanus«) bártfai plébános halálával üresedésben lévő 
állásra őt válaszszák meg.

Rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Békefi : Népokt. tört. 305. 1.

1564. 1464. Feria secunda. — Musina.
Ratibor, musinai várgróf levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben tudatja, hogy bizonyos Hriczkó nevű ember, 
házában a bártfaiak ellenségének szállást nem adott.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1565. 1465. január 7. Musina.
Trutowi Ratibor (»Ratibor de Trutow«) musinai várgróf 

levele Bártfa város tanácsához, melyben panaszkodik, hogy 
a makoviczaiak az ő embereit kifosztották, úgy hogy a bártfai 
vásárra nem is mehettek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1566. 1465. január 7. Késmárk. ,
Szapolyai János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a Szomolnokbányára szállásított zsoldosaik 
Remetén hogyan itták le magukat »in tabernis«, a mit az 
ellenség árulás útján megtudott és »noctis in silentio super 
ipsos irruentes, quos dormientes in thabernis et domibus super 
venerunt, ubi plures ex ipsis sunt mancipati, alii interfecti, 
alii vero sauciati profugerunt«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1567. 1465. január 12. Késmárk.
Szapolyai István levele Eperjes város tanácsához, mely

ben írja, hogy gyalogosaik kiváltásáról ők is gondoskod
janak.

Papiroson.

1568. 1465. január 12. körül.
Szécsényi László birtokainak összeírása.
Papiroson.

Ü Valószinűleg január 31-én kelt. Ld : az 1464. február 2-án Eszter
gomban kelt oklevelet.
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1569. 1465. január 13. Krakkó.
Ossolyni Baliczky András levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Váradról való Német Péternek, kitől egy 
lovat vett, ennek árát, 16 frtot fizessenek ki.

Papiroson, zárópecséttel.

1570. 1465. január 16. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Írja, hogy az ellenség által elfogott zsoldosaik ügyében 
írtak Zapolyai Istvánnak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1571. 1465. január 20. Buda.
Kovács István kassai kamarás és harminczados levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri őket, hogy a Lengyel- 
országba kivitt árúk után is engedjenek harminczadot szedni.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

1572. 1465. január 30. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a Willach János kassai polgár és Weis Benedek lublói fuvaros 
közt, az előbbi által lefoglalt lovak.és kocsi ügyében.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1573. 1465. február 2. Podolin.
Dmossiczei Przedslaus levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a makoviczai birtokán okozott károkról ír.
Papiroson, zárópecséttel.

1574. 1465. február 3. Szandecz.
Dlugy János szandeczi viczekapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy ő csak egy vég és néhány 
darab posztót kapott.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1575. 1465. február 13. Lőcse.
Swarcz Márton levele a bártfai bíróhoz, Kilián ujfalusi 

ember ügyében, a ki az ő szolgája volt és 1 vörös frt és 1 ortnyi 
összeggel megszökött.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

1576. 1465. február 28. Kyaszna.
Kjoszen Eleazar levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy a Kosznar nevű fuvarostól jaró 6 frtnyi köve
telését hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1577. 1465. márczius 4.
Bártfa város-adólajstroma. . ■
Papiroson, hosszúkás könyvalakbah.

Iván v i: Bártfa város levéltára. 1^
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1578. 1465. márczius 11. Buda.
Rozgonyi János tárnokmester levele Bártfa város taná

csához : »Ex quo novissimis istis diebus per serenissimum 
dominum nostrum regem et dominos prelatos ac barones huius 
regni Hungarie in arduis ambasiatibus regni ad sanctissimum 
apostolicum sumus delegati, ob hanc rem necessarium nobis 
habeatur egregium Demetrium de Kowachy vice magistrum 
thavarnicorum regalium familiarem et vicegerentem nostrum 
specialem hic Bude nostra , in persona pro executione honoris 
nostri magistri thavarnicatus relinquere.« Ennélfogva a szabad 
királyi városoktól a tárnokmesternek járó újévi ajándékot is 
ennek fizessék le.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.'

1579. 1465. ápril 9. Kassa.
Kovács István kassai kamarás és harminczados levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri őket, hogy teljesítsék 
a király parancsát, fogadják maguk közé a harminczadost, 
ha pedig az valami jogtalanságot követne el, írják meg neki.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1580. 1465. ápril 23. Podolin.
Nameszka Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy intsék meg Smolcz nevű polgártársukat, hogy 
adósságát fizesse meg.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

1581. 1465. ápril 25. Krakkó.
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Weber Jakab azzal gyanúsítja Schön 
Péter bártfai polgárt, hogy ezüstjét és lovait elrabolta volna, 
kéri, hogy járjanak a dolognak utánna.

Papiroson, zárópecséttel.

1582. 1465. május 9. Eger.
László egri püspök Bártfa város és Lauka helység ez évi 

összes egyházi tizedét Bártfa város tanácsának 50 írtért, két 
balistáért, két vég és 200 ulna vászonért árendába adja.

Papiroson, alul vörös viaszba nyomott ép pecséttel.

1583. 1465. május 9. Krakkó.
Baliczky András levele Antal bártfai bíróhoz, melyben 

írja, hogy a 100 írtból, melyet Márton polgár hozott, egy rossz 
volt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1584. 1465. május, 18. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben arról ír, hogy a (Tarkői) Rikolf Simon és Pazko Péter-
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nek a rablókkal kötött negyedévi fegyverszünetébe, a városokat 
is bele kellene foglalni.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.
1585. 1465. május 21.
Guldenmutz Máté bártfai polgár levele Wylisch (Wilusch) 

Lukács crossei városi tanácsnokhoz, melyben kéri, hogy a posz
tót Smigrod felé küldje.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1586. 1465. május 22. Mohi.
Szapolyai Imre levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy éppen útban volt a királyhoz, midőn azt újságol
ták neki, hogy Thele Jakab a király kérelmére a csehekkel 
való fegyverszünet létrehozásán fáradozik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1587. 1465. junius 2. Gabholcz.
Felix máskép Czeschny, Basthay János és Fejér (»albus«) 

Jakab cseh kapitányok Bártfa város közönségének menedék
levelet adnak.

Papiroson, két rányomott pecsétje elveszett.
1588. 1465. junius 14. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának bizonyságlevele, hogy abban az 

esetben, ha bizonyos hadinépnek — úgy látszik a keresztesek
nek — Bártfán helye nem lesz, akkor Eperjes város kész őket 
befogadni.

Papiroson, alul pecsét helye.
1589. 1465. junius 18. Purberk.
Panyw Felix, Stroczkowi Fejér János, Czerowi Basta 

János purberki, tepliczai és bussowi kapitányok egyrészről, 
továbbá Szapolyai István a felsőrészek kapitánya más részről, 
a foglyokat kölcsönösen szabadonbocsátják.

Vízfoltos papiroson.

1590. 1465. junius 23. Busó.
Czerowi Basta János busohegyi kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy tudomása van arról, 
hogy György bártfai kovács is az ő ellenségei közt van.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1591. 1465. junius 25.
Bártfa város zabkivetési jegyzeke. »Taxa avenalis dicata 

in Bar ff a.«
Papiroson,- hosszúkás könyvalakban.

1592. 1465. junius 25.
Bártfa város adólajtsroma.
Papiroson, h y. szúkás könyvalakban.

16*
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1593. 1465. julius 18. Bussow.
Czerowi Basta János levele Bártfa város tárájához, bizo 

nyos lefoglalt ló visszaadása tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

1594. 1465. julius 30. Tállya.
Szapolyai Imre szepesi örökös grófnak és Bosznia kormány

zójának levele Bártfa város közönségéhez, az ellenség (a csehek) 
által elfoglalt Brassó erőd tárgyában, továbbá »rogamus, ut 
certius sciscitare velitis, quo rex Polonie divertere et quid facere 
intendit et tandem nobis petimus rescribere et nos avizare«.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1595. 1465. augusztus 6. Makovicza.
Sós János és Antal makoviczai várnagyok levele a bártfai 

bíróhoz, melyben írják, hogy a csehek közt volt egy Czegenfus 
nevű emberük is, a kinél egy elvett lovuk van, kérik annak 
visszaadását.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1596. 1465. augusztus 26. Bártfa.
Swa(r)cz Antal bártfai bíró és az egész tanács bizonyság

levele, hogy Buttner Jánostól »zyben Ballen polnisch ge- 
wandes gekauft haben vor zeegs hundert und anderthalben 
gülden«.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1597. 1465. október 15. Krakkó.
Baliczki Ossolinszky András Bártfa város közönségét 319 

frt »ponderis cussionis Crempnyczyensis« Clethnar Dyppolth 
és Roth Gáspár kezeihez történt lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, pecsét helyével.

1598. 1465. október 20. Kassa.
Kulumnicz Mátyás levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Kleen János polgártársuknak két lovát Lelesz 
mellett a rablók elvették, de a leleszi prépost visszavette őket 
és most nála vannak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1599. 1465. november 23, Eperjes.
Kamolyi (de Camoly) Máté deák Szapolyai Imre nevében 

Bártfa város közönségét 250 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul szép gemmás pecséttel.

1600. 1465. november 30. Terebes.
Perényi István levele Bártfa város tanácsához Jakab 

puskaműves adósságának megfizetése tárgyában.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1601. 1465. deczember 8. Terebes.
Perényi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéry hogy Jakab »pixidarius«-sal (a ki bártfai polgár) való 
ügyében szolgáltassanak igazságot.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
1602. 1465 körül, julius 2. Podolin.
Dmossiczei Preczlaus levele Bártfa város tanácsához, 

Héthárs elpusztítása tárgyában.
Papiroson, sárópec étje elv siett
1603. 1465 körül, augusztus 1. után. Podolin.
Dmossiczei Preczlaus levele Bártfa város tanácsához,

»Credimus vos non latere, quia ille episcopus Agriensis in ser
vitiis et in legationibus regie maiestatis neonon et dominorum 
consiliariorum nos detinuit et maximum dampnificavit in 
aliquot decem milibus florenorum, tanquam hereticus, pravus 
et deceptor fidei katholice, qui non meretur nucupare (sic !) 
episcopus, nec sic dignus esse, ex quo prawa genera in bonis 
hominibus operatur fidei heretice existens et non katholicus 
et propter iustitiam nostram habitam, ergo hoc regnum 
felix . . .« kéri, hogy a károkat térítsék meg, máskép maga 
fog elégtételt venni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
160J. 1465 körül. Podolin.
Dmossiczei Preczlaus levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a lengyel országgyűlés november 10-én lesz.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1605. 1466. január 4. Kassa.
Baki Antalnak, a felsőrészek harminczadosának levele 

Bártfa város tanácsához, a harminczad elengedése tárgyában.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
1606. 1466. január 5. Rihwald.
Máté deák levele Henzel Pál bártfai bíróhoz, melyben 

bizonyos sibai jobbágy ügyében ír, a ki az adófizetés elől Bárt- 
fára szökött.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
1607. 1466. január 14. Becz.
Slunkowszky János beczi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben egy beczi polgártol a bartfai harminczadon 
lefoglalt javak visszaadását kéri.

Vízfoltos papiroson, töredezett zárópecséttel.
1608 1466. január 19. Késmárk.
Szapolyai Imre levele Bartfa varos közönségéhez, mely - 

ben írja, hogy a Vágnál összegyűlt rablók nem lephetnek fel 
támadólag, mert Komorovszkyval es Preczlausszal kiegyezett.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1609. 1466. január 28. Jeszenő.
Homonnai Drugeth István levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kérdi, hogy »vester catedralis scriptor« bizonyos 
5 frtnyi adósságát kifizette-e már vagy sem ?

Papiroson, zárópecsétje töredezett.

1610. 1466. február 6. Sáros.
Wytani István sárosi várnagy levele a bártfai bíróhoz, 

melyben kéri, hogy emberének Nádfői Lászlónak mindenben 
higyjenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1611. 1466. február 6. Szmigrod.
Genthosz András szmigrodi polgár levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a bártfai harminczadosok által 
lefoglalt nadrágokat (»caligas«) szerezzék vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1612. 1466. február 7. Kassa.
Bártfai Stenczel György levele Bártfa város tanácsához, 

melyben néhány, "a királyról hallott hírt (hogy pl. Egerből 
Budára megy) közöl.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1613. 1466. február 8. Szandecz.
Üj-Szandecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, Miklós »kormeyster« 30 frtnyi tartozása tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

1614. 1466. február 9. Üj-Szandecz.
Dlugy János levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, 

hogy a Pál vojnarovai soltésztól ellopott javakat állítólag 
Gáboltói Tamás Bártfára vitte, kéri azoknak visszaadását.

Papiroson, zárópecséttel.

1615. 1466. február 10.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1616. 1466. február 12.. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsa bizonyítja, hogy Jorg János négy bál 

beczi posztó után a harminczadot lefizette.
Significamus vobis nostrum concivem Jorg Janusch 

ducere pannos Beetzenses I l i i  or, solvit tricesimam, feria 
4-ta post Appolonie virginis. Anno LXVI.

Consules civitatis 
Barthfa.

Kívül: Ad trie s i i  am Kassovie.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1617. 1466. február 27. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Rozgonyi Rajnáidhoz, 

melyben írja, hogy egy bizonyos ügyben hozzája küldött 
embereik nem találták őt otthon, ezért írásban intézik el az 
ügyet. »Intelleximus eqúidem citissime congregationem genera
lem esse celebrandam per regiam maiestatem«, kérik, hogy 
őket az országgyűlésről való elmaradás miatt mentse ki.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1618. 1466. márczius 12. Thorn.
Thorn város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy polgártársuknak Papé Hermannak embere, 
Lode Mihály bártfai polgár fia Gáspár, gazdájának 5 lovával, 
9 írtjával és egy pár nadrággal elment és többé nem jött vissza, 
kérik, hogy kutassák ki, vájjon nincsen-e a fiú otthon az atyjá
nál és szerezzék vissza az elvitt javakat.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1619. 1466. márczius 21.
Frolich Máté levele Péter bártfai bíróhoz, melyben írja, 

hogy bizonyos Tamásnak Lang Mihálynál kölcsön levő lovát 
adósság fejében lefoglalta.

Papiroson, zárópecséttel.
1620. 1466. márczius 28. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Krakkó város tanácsához, 

melyben írja, hogy Gratias bártfai polgár »dreydun ölen gekoft 
hot« egy krakkói polgártól, aztán az olajat »herein, gen Kasscha 
gefürt hat und doselbs dy ölen verkoft, sunder der Koft ward 
yw aufgesagt, wenne her koude mit den Oien vor gut nicht 
geweren. Nach dem bracht her dy ölen in unser mittel und 
wir auch das Gesehen habin das dy ölen nicht fertigk waren. 
Auch hette her sy geren tzu für gulden gegebin, man wolt 
sy dorumbe nicht nemen». Szolgáltassanak tehát neki igazságot, 
nehogy kárt szenvedjen.

Papiroson, zárópecséttel.
1621. 1466. ápril 7. Bycz.
Bártfai Grolok Jakab, a jogtudomány babérkoszorúsá- 

nak levele Boldizsár bártfai városi jegyzőhöz, melyben írja, 
hogy ha kívánsága teljesül, »extunc me unacum omnibus 
rebus et libris in Bardpham propter pestem validam, quod 
aduc viget in civitate Sandacziensi transferre vellem«.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
1622. 1466. ápril 11. Palocsa.
Polánky György palocsai várnagy levele Bartfa varos 

tanácsához, melyben Ágoston palocsai jobbágy részére a bárt- 
faiaktól járó követelésének behajtását kéri.

Papiroson, töredékes zárópecsettel.
i
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1623. 1466. ápril 17. Gölnicz.
Dorholcz Pál gölniczi várkapitány levele Boldizsár bártfai 

jegyzőhöz, melyben írja, hogy emberét eladó lovakkal Bárt- 
fára küldte, kéri, hogy legyen ennek segítségére.

Vízfoltos papiroson, pecsétje elveszett; hátlapján egy levél fogal
mazványa.

1624. 1466. ápril 29. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a (bosnya) kormányzónak a zsoldfizetéssel 
milyen nehézségei vannak.

Papiroson, zárópecséttel.

1625. 1466. május 1. Szandecz.
Jakab festő levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, 

hogy pünkösd táján hozzájuk érkezik. Kér 7—8 irtot kölcsön, 
hogy Krakkóban festéket vehessen.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Ábel Jenő : Történelmi Tár 1884. évf. 535.

1626. 1466. május 2 (vagy szeptember 12). Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,

melyben kéri, hogy a döbriczi vám miatt küldjenek követeket 
a (lengyel) királyhoz.

Papiroson, zárópecséttel.

1627. 1466. május 8. Sztropkó.
Sztropkó város bírájának Jakabnak és a tanácsnak levele 

Bártfa város tanácsához,, melyben írják, hogy egy jaszeli 
polgár, Kommelesch György bártfai polgárnak járó adósságát 
kifizette.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1628. 1466. május 9. Eger.
László egri püspök Bártfa város plébánosát, Ágostont 

50 frt, két ballista és két vég fehérített vászonnak tized fejében 
történt lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, alul rányomott viaszpecséttel.

1629. 1466. május 13. Yaranó.
Rozgonyi Rajnáid levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy Márton mestert sürgessék, mert az ágyat magá
val akarja vinni a királyhoz.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1630. 1466. május 14. Szepesvára.
Szapolyai Imre szepesi örökös gróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy emberének Korothnoki Miklós
nak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1 6 3 1 . 1466. május 16. Krakkó.
Baliczky András turóczi főispán levele Bártfa város 

közönségéhez, melyben az évi 500 forintnyi adó lefizetésének 
megtagadása miatt hosszasan ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1 6 3 2 . 1466. május 22. Kisszeben.
Melczer János levele Goder Lőrincz bártfai tanácsbelihez, 

melyben kéri, hogy részére Wagner Gáspártól (des glöckners 
zon) y2 köböl rozsnyi követelését és ugyanettől Pál mesternek 
az ő sógorának járó követelést hajtsák be.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

1633. 1466. május 22. Üj-Szmigrod.
Üj-Szmigrod város tanácsa Bártfa város tanácsa részére 

bizonyságlevelet ad ki Gracias János bártfai polgár kifosztása 
tárgyában.

Papiroson, pecsétje elveszett, mellette ezen szavak: Civitatis.

1634. 1466. május 23. Szandecz.
Üj-Szandecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz : »Als denne ewer libe wol wissentlich ist, unde czu guttir 
mose offunbar, von der erbit dy unser mittewoner Jacobus 
moler angehabin hot, unde das her off den benynten tag noch 
seyner vorbindunge czu ewer weishet nicht kommen ist, das 
geruchet em vorarag nicht habin, dorynne ist seyn schult 
nicht gewest, zunder dy arbit dy her czu unser pharre kyrchen 
vor sich genomen hatte, dy hot her must mit fleyse enden 
unde ausrichten, also das her den tag bey der arbit vorsewmit 
hot. Gleichwol libin herren noch seyner vorbindunge czeyt 
her czu ewer w. wellinde dy arbit mit ewer hülfe vorbrengin 
unde czu dancke mit ganczim fleysen vorendin, dorinne bitte 
wir ewer w. in wollin getrawen das ir woldet seyn kunst unde 
seyn arbit ansaen* bey welchir her alle seyne guttir vorfendit 
unde vorzaczt hat, und geruchet ein guttin willin beweysen, 
lossunde en in schadin nicht bleybin, wenne wir wor haffticli- 
chin dirkant habin, unde von ander lewtin mee gehorth habin, 
das her derbey nicht bleyben kan.«

. Két darab papiroson, zárópecséttel.

1635. 1466. május 26. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa varos tanácsához, 

melyben bizonyos emberek neveit közli.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1636. 1466. május 26. (XXVI. mensis maii.) Üj-Szmigrod.
Wojczai János, a krakkói várbeli^ egyház őrének levele

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy újszmigrodi
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embereitől a bártfai harminczadosok által elvett javakat 
adassák vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1637. 1466. május 30. Makovicza.
Péter pap és Kákonyi Sebestyén makoviczai várnagynak 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy az elfogott 
pétervágási oláht ereszszék szabadon, mert ha gonosztevő lett 
volna, nem mert volna a városba menni.

Papiroson, zárópecséttel.

1638. 1466. június 12. Pylszna.
Baliczky András Bártfa város közönségét 500 frt lefizeté

séről nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.

1639. 1466. junius 16. Varanó.
Rozgonyi Rajnáid nejének Maynbercki Erzsébetnek levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írja : »En misimus pannum 
pernysz X % ulnas cum XX flor, auri puri ac oleum olive«, 
kéri, hogy azt fivére számára Krakkóba továbbítsák.

Papiroson, zárópecséttel.

1640. 1466. j unius 20. (Eperjes.) v
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

bizonyos lopott ló tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

1641. 1466. június 22. Kassa.
Jóst kassai kamaraispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a király meghagyta minden városnak, 
mezővárosnak és községnek, »das man sol umb das new geld 
kawff slagén und das aide vorruffen und im das eyn vexiln, 
im landt zu Hungern, und ir wisset wol, das man das newgeld 
zu Cassche, czum Eppries und in andarn mergkten hot awff 
genomen von des gepotesz twegen des kwnigisz«, tehát ők is 
tegyenek eleget a király parancsának »und pith euch gestatet 
den vexil und haldet ewer lewte docczu das sy kawffen und 
verkauff umb newgeld, nicht umb das aide«.

Papiroson, zárópecséttel.

1642. 1466. junius 26. Homonna.
Homonnai Bertalan neje Rozgonyi Angela (»Anglis de 

Rozgon«) levele a bártfai bíróhoz, melyben egy forint ára 
deszkát kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1643. 1466. július 1. Szandecz.
Kocsigyártó (»Carrenmacher«) Gergely szandeczi polgár 

levele Mager Péter bártfai bíróhoz, melyben a Dittel és Ba



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319----1526. 251

lázs György bártfai polgároktól járó követelésének behaj
tását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
‘ 1644. 1466. julius 19. (Eperjes.)
Eperjes varos tanacsanak levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a határon az ellenség gyülekezik.
Papiroson, zárópecséttel.
1645. 1466. augusztus 8. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

egy egész kocsirakománynak kétszeri eladása tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1646. 1466. augusztus 13. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy Miklós »woogmaister(s)« polgártársuk 
tavaly Leschner Gáspár bártfai polgártól »gekawt hette eyn 
fux wemlenne schawbe und funff tonnen heringk mit eynen 
mantyl und hat dem selbigen ewern mitpurger vor dy obge- 
melten war gebin sechs halbe kwffen weynis«.

Papiroson, zárópecséttel.

1647. 1466. szeptember 1.
A váradi káptalan Magyar Péter bártfai bíró és Waranyay 

György esküdt kérelmére átírja Zsigmond királynak 1429. 
november 30-án Pozsonyban kelt és 1433. november 30-án 
Bázelben átírt oklevelét, melyben Bártfa és Kassa városok 
lakóinak kizárólagos vászonfehérítési kiváltságot adományoz.

Hártyán, alul függő pecséttel.

1648. 1466. szeptember 7. Becz.
Becz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Gergely molnárnak adósság fejében lefog
lalt javait adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1649. 1466. szeptember 22. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy írtak Kovács István harminczad- 
ispánnak »das her in eigener person czu uns geruche czu körnen, 
und unser armut und wusterung beschawen wy wir in den 
negstvergangenen Krigen durch dy feinde vertorben synt, 
und iczunder vil gutter leuthe pey uns apgestorben sint« stb., 
kéri, írják meg, hogy ők Kovácscsal mit végeztek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1650. 1466. szeptember 28. Debreczen.
Erzsébet királyné, I. Mátyás  ̂ király anyja,, Leng(y)ef 

Jakabnak, Debreczen város ispánjának meghagyja, hogy a
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bártfaiaktól vámmentességi kiváltságaik ellenére vámot szedni 
és őket bármi módon károsítani ne merje.

Papiroson, vörös viaszpecséttel.

1651. 1466. szeptember 29. Kassa.
Kovács István királyi harminczadispán Bártfa város 

tanácsát 600 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, fekete viaszba nyomott pecséttel.

1652. 1466. október 21. Clymyathow.
Oszolinszky András turóczi főispán levele Bártfa város 

bírájához, melyben írja, hogy Chroberszky Miklóst lovak meg
tekintése és megvétele végett Bártfára küldi.

Papiroson, zárópecséttel.
1653. 1466. október 22. Szmigrod.
Trzeczieszsky János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben panaszt emel a miatt, hogy az árúkat szállító embereit 
feltartóztatják, míg ő a bártfaiakat akadálytalanul engedi 
közlekedni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1654. 1466. november 2. Oroszén.
Bottener János levele Bártfa város tanácsához, bizonyos 

követelése. behajtása tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1655. 1466. november 2. Becz.
Becz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Bártfán tartózkodó Cleyn Márton neissei 
polgár és Czammarg János beczi polgár közt fenforgó ügyben 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1656. 1466. november 19. Grebow.
Gjezowsky Albert levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Mikulicz nevű jobbágyának János takácstól járó 
követelését hajtsák be.

Papiroson, töredékes zárópecséttel, mellette ezen szavak : »Proprio 
sigillo pro nunc carui.«

1657. 1466. november 26. Grebow.
Márk, János, Máté és Márton grebowi polgárok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben egy tartozásból keletkezett 
ügyet adnak elő.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1658. 1466. deczember 9. Pozorzicz.
Lénárd pozorziczi plébános kéri Bártfa város tanácsát, 

hogy volt nejének, Dorottyának javait adják el és az asszony 
éljen a befolyt pénz jövedelméből.

Papiroson, zárópecséttel.
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1659. 1466. deczember 21. Szmigrod.
Grysla Miklós szmigrodi vicebíró bizonyságlevelet ad ki 

a Mager Péter bártfai bíró és Domsler Miklós közt négy bál 
posztó miatt folyó ügyben.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

1660. 1466. deczember 24. Yaranó.
Rozgonyi Rajnáid nejének, Erzsébetnek levele Szaniszló 

volt bártfai bíróhoz, melyben kéri, hogy vegyen 5 írtért toli- 
vánkosokat.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1661. 1466. »Feria quarta in quatvor temporum.« Jasyel.
Jasyel város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,

melyben kéri, hogy a jelen sorok átadójának szolgáltassanak 
igazságot.

Víztől erősen megrongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1662. 1466. Újváros. (»Nova Civitas.«)
Oszolinsky András levele Bártfa város tanácsához, mely

ben Pilsznóra % hordó bort kér.
Két darab papiroson, zárópecsétje elveszett.

1663. 1466. (Boroszló.)
Boroszló város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

a Stock Péter boroszlói polgárnak járó követelés behajtása 
tárgyában. '

Papiroson, szép zárópecséttel.

1664. 1466.
Számadás töredéke.
Papiroslapon.

1665. 1466—1474.
Bártfa város kiadásainak és bevételeinek jegyzéke.
Negyedrétű vastag könyv, erős hártyába kötve, melynek czím- 

lapján a város czímere van bőrbe vágva és festve.

1666. 1467. január 10. Szandecz.
Üj-Szandecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy egy polgártársuk szolgája által eladott 
15 ló ügyében szolgáltassanak igazságot.'

Papiroson, zárópecséttel.

1667. 1467. január 28. Szandecz.
Szandecz város tanácsának levele Bartfa varos tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a küldött 300 »broch pheil«-t, melyet 
Uhmyel nevű emberük szállított, fizessék ki. •

Papiroson, zárópecséttel.
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1668. 1467. február 2. Tarnow.
»Ego Michael canalista et murator, pro nunc custos supe

rior civitatis existens in Tharno w« levele Bártfa város tanácsá
hoz. »Noveritis, quod Petrus murator et canalista pro quo 
intimavaritis (sic !) pronunc universum exolvit carnis debitum. 
Idcirco prudentes domini, si indigetis tali artifice, videlicet 
canalistav pro me intimate, quia sub spe creditiva promitto 
vobis, quod tanta in predicto artificio percipio, sicuti pre- 
fatus Petrus, sive fuerit in munitione sive in canalium fac
tione.«

Papiroson, törött zárópecséttel.

1666. 1467. február 4. Czeschkowycze.
Czeschkowycze város tanácsának levele Bártfa város 

tanácsához a Simon szverzsói soltész fia és Pytrzik Márton 
polgártársuk közt 6 és % mázsa só miatt folyó ügyben.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1670. 1467. február 6. Késmárk.
Tele Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, 

hogy Preszlausnál Lubelcziktól és Rezektől Lengyelország
ból követek voltak és elhatározták, hogy Bártfa körül, Szepes- 
vára mellett Branyssczo mintájára új várat fognak emelni.

Papiroson, zárópecséttel.

1671. 1467. február 9. Patak.
Pálóczi László országbíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben megköszöni a küldött sört és kocsit, megparancsolta 
Kamor Fábiánnak, hogy adjon mindezekért két hordó bort. 
Azután a maga és a plébános számára kér egy-egy kocsit, 
»more littwanico facto«. írja, hogy a király bizonyos erődöt 
az ellenségtől elfoglalt. »Et maiestas sua expectabatur iám ad 
Budam redire et forte iám defacto ibi est constitutus et expec- 
tat prelatos et barones ad diétám per suam serenitatem indic
tam illae ad Budam venire.«

Papiroson, törött zárópecséttel.

1672. 1467. február 20. Buda.
önodi Czudar Jakab levele Stenczel György bártfai bíró

hoz, melyben kéri, hogy Luczay János nevű emberének min
denben higyjen.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1673. 1467. február 23. Buda.
Ónodi Czudar Jakab levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Makoviczára puskaport adjanak.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1674. 1467. február *25. Buda.
Ónodi Ozudar Jakab levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy mindazt, a mit Sóvári Soós János, János 
makoviczai várnagy ügyében mondani fog, higyjék el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1675. 1467. február 25. Berzewicz.
Berzeviczi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

Írja, hogy a bártfaiaktól lefoglalt javakat, kivéve egy vég posz
tót és egy darab vásznat, — visszaadja, sőt még »nostrum pro
prium equum ob intuitu v. a. daremus, quia in theolonio nostro 
est receptum«, végül írja, hogy Szapolyai Szepes várában van.

Papiroson, zárópecsétje elveszett. •

1676. 1467. február 27. Musina.
Cruslowai András »pincerna Craccoviensis«, musinai kapi

tány levele Bártfa város tanácsához, melyben y2 hordó bort és 
egy hordó sört kér.

Yízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1677. 1467. márczius 1. Pylsno. (»Pilzno.«)
Pylsno város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Korsnar (szűcs) János pilseni polgár ügyé
ben szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1678. 1467. márczius 11. Pilzno.
Braniczei Péter beczi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy János szűcs pilznói polgár ügyé
ben szolgáltassanak igazságot,

Papiroson, zárópecséttel.

1679. 1467. márczius 27. Bobowa.
Bobowai Gyetka János Miklós levele Bártfa város taná^ 

csához, melyben írják, hogy Stary Szaniszló bártfai polgártól 
a Micklasch (Miklós) nevű bobowai polgárnak járó három 
forintot, »cum quarta parte floreni videlicet orth«, hajtsák be.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1680. 1467. ápril 3. Pylsno.
Pylsno város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy Ágoston Péter bizonyos ügyben János 
szűcsnek teljhatalmat adott.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1681. 1467. ápril 5. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben a harminczad ügyében érkezett királyi parancsról ír. ■
Papiroson, zárópecséttel.
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1682. 1467. ápril 7. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Sterenperger Miklós kassai polgár meg
jelenvén előttük, előadta, »wy im dy wolweber ewer Stadt 
was schult geben in dem ym denn unsern Czeche der .wolweber 
versaget wirt. Nu ober pit wir ewer weishait ir woldt das grunt- 
lich von ewern meistern der gerne!ten Czeche irfaren, ap is 
ein sulche treffliche sache were, dorynne man ym dy Czeche 
versagethe, wer is oder ein geringere sache, zo pit wir noch 
ewer weishait, ir woldt dy ewern unterweisen, das dem armen 
man nicht sulche Smocheit widerfure«.

Papiroson, zárópecséttel.

1683. 1467. ápril 9. Pilzno.
Braniczei Péter beczi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy János pilznói szűcsnek igazságot 
szolgáltassanak.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1684. 1467. ápril 25. Yaranó.
Rozgonyi Rajnáid levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a királyhoz való menetel tárgyában ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1685. 1467. ápril 28. Lubló.
Dmossiczei Przedlaus levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy János szűcs pylsnói polgárnak szolgáltas
sanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1686. 1467. május 8. Deméte.
Demétei András »notarius cancellarie regie maiestatis« 

levele Bártfa város közönségéhez : »Quia ex dispositione prela- 
torum et baronum regni Hungáriáé ad dispositum nuper in 
congregatione generali in civitate Budensi celebrata, ut omnes 
civitates liberi, ita sicuti alii lucrum camare solvere teneantur 
et qüod nullas literas et privilegia super relaxatione huius- 
modi lucri camare tenere debeant«, írják meg tehát azonnal, 
hogy megengedik-e a kamarahaszna szedését, hogy a király
nak jelentést tehessen.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1687. 1467. május 8. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a királyhoz küldendő követség tárgyában tartandó 
gyűlésre hívja meg őket.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
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1688. 1467. május 20. New Zoli.
Zaskowsky András levele Bártfa város tanácsához, mely

ben Dyttl N. bártfai polgártól járó követelésének behajtá
sát kéri.

Papiroson, töredékes pecséttel.

1689. 1467. május 28. Buda.
I. Mátyás király a sárosi királyi adószedőknek meg

fagyja* hogy a bártfaiaktól és Lauka községtől adót ne szed
jenek, mert az itt lakók egyéb szolgálatokat tesznek neki.

[Ugyanezen papiroson :
1467. szeptember 23. Kolozsvár.
I. Mátyás király levele Ónodi Czudar Jakabhoz, melyben 

meghagyja, hogy a lázadó erdélyi vajda ellen szálljon hadba.]
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1690. 1467. junius 3. Varanó.
Rozgonyi Rajnáid levele Bártfa város tanácsához : »Istis 

diebus venient ad nos certi domini de regno Polonie, pro honore 
babtismatis filii nostri et iam ad cisternam nostram novam 
solum in sex lignis perforatis ad ipsam cisternam pertinentibus 
promtis deficimus similiter et ferramentis ad id spectantibus 
similiter promtis«, kéri, hogy küldjenek ilyen fákat és vasat.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1691. 1467. junius 10. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Bjecz város tanácsához, 

egy ottani polgárnak ellenük tett hamis és hazug vádaskodása 
tárgyában.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1692. 1467. junius 12. Palocsa.
Polánky György palocsai várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, egy jobbágynak járó követelés behajtása tárgyában.
Papiroson, zárópecsétjének helye mellett-ezen szavak : »Sigillo 

proprio absente.«

1693. 1467. junius 13. Késmárk.
Keresztély (»Cristanus«) levele Boldizsár bártfai polgár

hoz, magánügyekben.
Papiroson, törött zárópecséttel.

1694. 1467. junius 22. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város tanacsanak, Ernst János

nak, a korona vám jövedelmek kezelőjének panaszára, meg
hagyja, hogy »collectores vectigalis sacre corone nostre . . . 
minime honorarent, sed diversa vituperia super eos facerent 
et minas interemptionis eis imponerent et signanter quidam 
Petrus Magyar concivis vester prescripta faceret«, intsék meg

17Tványi: Bártfa város levéltára.
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tehát ezeket a polgárokat, hogy a jövőben ettől tartózkodja
nak, Magyar Pétert pedig szorítsák elégtételadásra.

Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

1695. 1467. julius 13. Crosna.
Crosna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Glokyngysseryn Erzsébet crosnai polgárnő 
panaszt emelt Dresler János ellen, a ki 32 csomó fonállal meg
szökött, kéri, hogy ezen ügyben szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1696. 1467. julius 17. Muszina.
Muszina város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben egy Curowi Bertalan nevű ember ügyében ír.
Papiroson, zárópecséttel.

1697. 1467. augusztus 9. Eger.
I. Mátyás király Kassa, Eperjes, Bártfa és Lőcse szabad 

királyi városok és Szikszó mezőváros tanácsainak meghagyja, 
hogy a felsőrészekre zsoldosok félfogadása miatt kiküldött 
Szántói Mátyást népével együtt városukba engedjék be.

Papiroson, másolatban, Kassa város papirossal fedett vörös viasz
pecsétjével.

1698. 1467. szeptember 7. Lőcse.
Schwartcz Márton lőcsei bíró levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a kormányzó 100 lovassal Szepes- 
várába érkezett és mindjárt 4 küldöncz érkezett hozzá, egy a 
királytól, egy az anyjától, egy a kalocsai püspöktől és egy 
Wárdai Miklóstól. írja továbbá, hogy Komorowsky segíteni 
fogja őt, de Preczlaus nem. Végül, hogy a király hozzájuk 
is küldött egy nemest, a ki a város embereit a király elé 
hívta.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1699. 1467. szeptember 14. Nagybánya.
Kovács István nagybányai kamaraispán levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben írja, hogy a neki átengedett 
puskaművest visszaküldi, továbbá hogy »dominus noster rex 
est constitutus sub monte Mezes in possessione Zylah appellata«.

Papiroson, zárópecséttel.

1700. 1467. szeptember 16. Kassa.
Gálnak, a felsőrészek korona vámszedőjének levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy a náluk tartózkodó 
királyi embereket mindenben támogassák.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1701. 1467. szeptember 21. Lubló.
Dmossiczei Przedslaus lublói kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, bogy János pylsnói szűcsnek szol
gáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1702. 1467. szeptember 27. Szandecz.
Bártfai Jakab a törvénytudomány babérkoszorúsának 

levele Bártfa város tanácsához, melyben különböző krakkói 
és lengyelországi hírekről értesíti őket, többek közt Ágoston
ról, a plébánosról küld híreket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1703. 1467. szeptember 30. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a királyról ír híreket, hogy »dem konig wol geet, 
und seyn sach in gutem standen ist«.

Papiroson, zárópecséttel.

1704. 1467. október 3. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

a Kis Pálné Anna asszony és János vászonszövő közt tartozás 
miatt fenforgó ügyben.

Papiroson, zárópecséttel.

1705. 1467. október 6. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben átírja I. Mátyás királynak 1467. szeptember 23-án 
Kolozsváron kelt oklevelét, melyben Abauj megyének meg
hagyja, hogy a lázadó erdélyi vajda ellen Roz'gonyi Rajnáid 
és Perényi Péter vezérlete alatt szálljanak hadba.

Papiroson, zárópecséttel.

1706. 1467. október 7. Lubló.
Lubló város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

Chwdan György bártfai polgár és Gáspár polgár felesége közt 
4 font — 20 írt értékű — sáfrántartozás miatt folyó ügyben.

Papiroson, töredékes zárópecséttel. '

1707. 1467. október 11. Krakkó.
Scheptcz Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

négy fél hordó bor eladásának ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1708. 1467. október 21. Kassa.
Cromer Ágost kassai bíró levele Bartfa varos tanácsához. 

Rozgonyi Rajnáid és Perényi István kapitányoknak és seregeik
nek a városba való beengedése tárgyában.

Papiroson, zárópecséttel.
17*
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1709. 1467. november 1. Kassa.
András levele Bártfa város tanácsához, melyben szolgá

latait felajánlja és kéri, »mir for fur und mauth auch steen«.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1710. 1467. november 10. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a kormányzó és a király közt kötendő békéről, továbbá 
a kormányzónak a városok részéről adandó menedéklevél tár
gyában ír. (»Wir haben vernomen, wy der erwirdigiste herr 
Erpischolff (így !) von Kalaczan und Magyar Balasch mit Íren 
volk von unsers hern des koniges gnode gesant am negsten 
vergangen sontag czu Döbrecz sind gewesen, kommende off 
soliche fridliche berichtung und meher das unser her der konig 
in aigner person gar külezleich hie oben werde sein.«)

Papiroson, zárópecséttel.

1711. 1467. november 14. Krakkó.
Ossolinszky András turóczi főispán levele Bártfa város 

tanácsához bizonyos Tamás nevű polgártársuk ügyében, 
végül négy igás lovat kér.

Papiroson, zárópecséttel.

1712. 1467. november 15. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Szapölyai Imréhez, mely

ben a Liszkáról az alsórészekre bort szállító emberei részére 
menedéklevelet kér.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

1713. 1467. november 20. Sáros.
Raszlaviczai András és Wytan István sárosi várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy két embe
rük, a kiknek már előre kifizették a bérüket, megszökött, kérik, 
hogy ha az illetők náluk lennének, az előre kifizetett pénzt 
vegyék tőlük vissza.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1714. 1467. november 28. Uj-Szandecz.
Pjenyaszek András »pincerna terre Cracoviensis« levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy János grebowi 
embernek, a kitől a harminczadosok a nyílt úton javait elszed
ték, őt magát pedig megsebesítették, javait adják vissza és 
szolgáltassanak neki elégtételt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1715. 1467. november 29. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az országnagyokkal tartandó tanácskozás ügyében ír.
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(»Unser allergnedigister herr der könig in dem frid czu Wardein 
oder czu Döbrecz werde sein, und der herr Groff daselbysthyn 
in aigner person sich czu seynen königlichen gnoden werde 
fügen.«)

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
1716. 1467. deczember 17. Krakkó.
Ossolinszky András turóczi főispán Bártfa város közön

ségét 270 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.
1717. 1467. deczember 29. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának bizonyságlevele Lód Mihály 

bártfai polgár és a hosszuréti soltész vallomásáról, melyet az 
Antal makoviczai várnagy és Zsigmond »medicus« közt folyó 
ügyben tettek. (Antal várnagy emberei »Sigismundum alias 
medicum« — »ob carentiam signi soliti thelonei comprehen
dissent«.)

Papiroson, egykorú egyszerű másolatban.
1718. 1467. Muszina.
Ratibor muszinai várgróf levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja : »hominem illum, qui vestro concivi equum 
furtive receperat, qui pro suo labore aput nos condignam mércé
déin recepit, homines vestra de civitate erant videlicet Jacobus 
vector et Andreas faber de supurbio et idem homo, qui est sus
pensus, vestris coram predictis concivibus« két forintot és 
egyéb javakat a plébánosnak hagyott, kéri, hogy erről az 
illetőkkel oklevelet állíttassanak ki.

Papiroson, törött zárópecséttel.
1719. 1467. Lubló.
Lubló város tanácsának levele Bártfa város tanácsához a 

Chwdan György bártfai polgár és Gáspár felesége közt 4 font 
(20 frt értékű) sáfrántartozás miatt folyó ügyben.

Papiroson, zárópecsettel.
1720. 1467.
A bártfai Szent Egyed-templomra hagyott javak jegyzéke.
Papiroson.

1721. 1467—68.
Bártfa városának borjegyzéke.
Bőrbe kötött hosszúkás könyv.

1722. 1468. február 3. Sandomir.
Rytwiány Jánosnak, Lengyelország marschaljának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy a Makoviczán 
fogva lévő Geyzler Zsigmond sandomiri polgárnak kiszabaditasa 
érdekében ónodi Czudar Jakabnál járjanak közben.

Papiroson, zárópecséttel.
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1723. 1468. február 4. Krakkó.
Lange Béter és Bér Pál krakkói polgárok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben panaszt emelnek Swarcz Antal 
ellen, a ki becsületüket sértette.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

1724. 1468. márczius 5. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének panaszára 

megengedi, hogy a város a rablókat és fosztogatókat, »qui 
mercatores et alios viatores homines in libera via spoliarent 
depredarent et interficerent«, Sárosmegye egész területén 
üldözhessék, elfoghassák és érdemük szerint büntethessék.

Papiroson, töredékes vörös viaszpecséttel.

1725. 1468. márczius 17. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének évi 200 forintot 

utalványoz, a miért kötelesek a koronavám szedésénél segéd
kezni.

Hártyán, selymen függő titkos pecséttel.
Kiadta, kivonatosan : Janota : Bardyjow, 158. 1.
1726. 1468. márczius 17. Buda.
I. Mátyás király Szepes- és Sárosmegyék közönségének, 

Bártfa város közönsége panaszára meghagyja, hogy birtokain 
vásznat árusítani — Bártfa város javára történő elkobzás terhe 
alatt — senki ne merjen.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
1727. 1468. márczius 17. Buda.
I. Mátyás király Sáros-megye közönségének Bártfa város 

kérelmére meghagyja, hogy »a civitate predicta intra spatium 
duorum miliarium cervisiam, gratia questus braxare«, senki
nek másnak, mint a bártfaiaknak nem szabad.

Papiroson, a XVI. század közepéről való egyszerű másolatban, 
kívül az eredeti oklevél elvesztének rövid történetével.

1728. 1468. márczius 17. Buda.
I. Mátyás király Lukács egri prépostnak és Miklós váczi 

olvasó kanonoknak, az egri püspökség jövedelemkezelőinek 
Bártfa város közönsége panaszára meghagyja, hogy tőlük 
tizedhátralék czímén semmit beszedni ne merjenek.

Vízfoltos papiroson, alul vörös viaszpecsét töredékével.

1729. 1468. márczius 24. (Várad.)
Várad város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben leírja a Geldemecz Mátyás bártfai és Rácz László 
váradi polgár »in vico sancti Martini commorans« közt, bizo
nyos »melhy«-i és »felbrwkkes« nevű posztók miatt támadt 
ügy tárgyalását.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1730. 1468. ápril 12. Czorstin.
Cruslovai Pjenanszek András »pincerna terre Cracoviensis«, 

czorstini és muszinai kapitány levele Bártfa város tanácsához, 
melyben közbenjárásukat kéri az ónodi Czudar Jakab mako- 
viczai várnagyaival kötendő békés megegyezést illetőleg.

Papiroson, zárópecséttel.

1731. 1468. ápril 23. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

Kromer László kassai polgárnak, Jawer Pál bártfai polgárnál 
kint lévő 33/4 frtnyi követelésének behajtása tárgyában.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1732. 1468. ápril 25. (Boroszló.)
Boroszló város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Oppeler János és Czeschko Miklós 
boroszlói polgároknak Stock György bártfai polgárnál kint 
lévő 12 frtnyi követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1733. 1468. május 24. Krakkó.
Breniczei Péter beczi várnagy levele Bártfa város taná

csához, János pilznói szűcs ügyéoen.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1734. 1468. május 25. Krakkó.
Lewenberg Witchen levele Bártfa város tanácsához, 

Sebehart Miklós tartozása tárgyában.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
1735. 1468. junius 15. Pylzno.
Pilsno város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy előttük megjelenvén Japnar Mihály 
és Messirsmeder Márton, tanúsították, hogy mikor ők fiatal 
korukban Bártfán voltak, Schuller Péternek á hosszú utczában 
háza volt.

Papiroson, zárópecséttel.
1736. 1468. junius 17. Szepesvára.
Kachynkay László szepesi várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy bizonyos Anthol nevű. palocsai 
embernek hagyjanak békét.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
1737. 1468. junius 21. Cobilani.
Cobyleynsky János krakkói asztalnok levele Bartfa varos 

tanácsához, melyben kéri, hogy járjanak közben a makoviczai 
és ladoméri várnagyoknál, a. kik embereitől harmincz forint 
értékű javakat raboltak el, hogy azokat adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.
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1738. 1468. junius 23. Lőcse.
Aranyasi Márton lőcsei városi jegyző levele Boldizsár 

bártfai városi jegyzőhöz különböző magánügyekben.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1739. 1468. junius 29. Terebes.
Aszari János levele Domásai Bálint sztropkói udvarbíró

hoz, melyben kéri, hogy keressen bort vevő embereket, vagy 
pedig értesítse a bártfaiakat arról, hogy nála 12 hordó emődi 
és zambori jó bor eladó.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1740. 1468. julius 3. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Grunwalt György eperjesi polgárt tized 
ügyben Egerbe küldték.

Papiroson, zárópecséttel.

1741. 1468. julius 3. Gölnicz.
Dorholcz Pál gölniczi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben a csehországi hadjárat részleteiről ír.
Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1742. 1468. julius 5. Hanusfalva.
Hanusfalva mezőváros tanácsának levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyítja, hogy Bertalan ács, míg 
náluk volt, tisztességes életet élt.

Papiroson, zárópecsétjének fele letöredezett.

1743. 1468. julius 7. Grebow.
Albert »heres de Jerow, tributarius opiduli Grebow« levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy bizonyos emberé
nek lefoglalt javait adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

1744. 1468. julius 2. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy megjött Egerből Grunwalt György, 
de érdemleges választ a tized ügyében nem hozott.

Papiroson, zárópecsétje le töredezett.

1745. 1468. julius 10. Eger.
Gyulai Kálmán, mindkét jogtudomány doctora, tárczafői 

esperes és egri kanonok levele Bártfa város tanácsához, mely
ben tudatja, hogy a püspök semmiféle tizedet sem ad bérbe, 
hanem maga fogja szedetni.

Vízfoltos. papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1746. 1468. julius 22. Makovicza.
Móri János levele Bártfa város tanácsához, melyben bizo

nyos Wyntel Gergely és János nevű szolgák érdekében jár 
közben.

Papiroson, rányomott zárópecsétje elveszett.

1747. 1468. julius 24. Ladomér.
Izsépi Pál la do méri várnagy levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben tiltakozik a harminczadosok által a bukoviczi 
jobbágyokon elkövetett hatalmaskodások miatt.

Papiroson, zárópecséttel.

1748. 1468. julius 25. Késmárk.
Tele Jakab (»de Panyew«) késmárki kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy a király »circumvallavit 
castrum Spilberk prope civitatem Brunnam et claustrum 
prope civitatem Olomucz et civitatem Badisch«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1749. 1468. julius 31. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben írja, hogy a tizedek miatt a tanács is akar valakit 
Egerbe küldeni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1750. 1468. augusztus 11. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben írja, hogy az egri püspök nem hajlandó a tizedszejést 
bérbeadni.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1751. 1468. szeptember 5. Tárcza.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Antal nevű emberét engedjék szabadon.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1752. [1468.] szeptember 20. (»Feria VI in crastino 
sancti Mauritii ante beati Stanislai.«) Podolin.

Dmossiczei Predslaus levele Bártfa város tanácsához, 
melyben panaszt emel, hogy Önodi Czudar Jakab makoviczai 
emberei Bártfán jogtalan vámot szednek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1753. 1468. szeptember 27. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának bizonysaglevele az Aranyosi 

Márton lőcsei városi jegyző és Benigna hajadon közt Aranyos 
birtokra nézve történt megállapodás tárgyában.

Papiroson, pecséttel.
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1754. 1468. október 5. Lubló.
Dmossiczei Przedlaus lublói és podolini kapitány levele 

Bártfa város tanácsához, melyben János szűcs menedéklevelét 
illetőleg ír.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

1755. 1468. október 6. Lubló.
Dmossiczei Preczlaus levele Bártfa város tanácsához, a 

makoviczai várnagyok jogtalan vámszedése tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1756. 1468. október 30. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a király egészséges és »das Closter pey 
Olomucz gelegen der Radisch genant, hatt sich seynen k. g. 
ergeben und als wir hoffen, so werden alle seyne Sachen gut 
endt erlangen. Sunder von des tags wegen gerucht ze wissen, 
daz derselbig yn ewer Stadt von hungerischen und Polnischen 
herren aufi Martini negst komfftig gelegt ist, ydoch wirdeter 
ayn wenig darnach verczogen werden, und auf den werden 
körnen von hungerischen herren dy erwirdigiste herren Johannes 
erczpischolf zu Grann, Johannes Pischolf zu Erlew und dy 
grosmechtige herren Paloczy Lazio, Rozgony Janusch, und 
alz wir vernomen haben der Grosz Groß.«

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1757. 1468. november 26. Buda.
I. Mátyás király meghagyja Kassa, Bártfa és Eperjes 

városok közönségének, hogy Szapolyai Imrének Kapi vár 
ostromában segítségére legyenek.

A papír hátlapján: 1468-ban kelt és Fewclitter Boldizsár a sza
bad művészetek babérkoszorúsa, bártfai közjegyző által kiállított köz
jegyzői okirat fogalmazványa.

Vízfoltos papiroson.

1758. 1468. november 28. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

hogy a Kapy Sándor ügyében tartandó gyűlésre Kassára 
jöjjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1759. 1468. deczember 2. Uj-Szandecz.
Dambnói Jakabnak, Lengyelország kincstárnokának le

vele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Jakab »na
tione de civitate vestra Barthphensi, predicator theutnni- 
corum in Nova Sandecz, capellanus noster specialis et con- 
fessor«-nak járó követelést fizessék meg.

Papiroson, zárópecséttel.
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£.1760 . 1468. deczember 8. Buda.
Szebeni György Buda városi protonotariusnak levele 

Bártfa város tanácsához, melyben a nádorral és cancellárral 
folytatott beszélgetését írja le.

Famosi viri domini et benefactores mei precipui. Ad 
intimata v. d. michi per Georgium Blasii vestre civitatis con
civem facta accessi dominos palatinum et Comanorum comi
tem, necnon magistrum Gábrielem, regni Hungarie cancella
rium, ipsos de loco statu et essentia generalis colloquii inter 
regna Hungarie et Polonie per ambasciatores partium amba
rum ad ea deputatorum habendo requisitos, quid ipsis de hac 
re constaret, et ad ea respondit dominus palatinus sub hac 
forma : Quantum michi constat, ut electio loci stabit in illae, * 
electis videlicet dominis Emerico de Zapolya etc. episcopo 
Agriensi, comiti Ladislao de Palocz et episcopo Wesprimiensi. 
Magister autem Gabriel cancellarius affirmavit, ut pretacti 
loci deputatio finaliter decidetur in partium ambarum am- 
basciatoribus, ubi ipsis dicta congregatio videbitur convenien
tius. Sed vellem, ut huius negotii essetis exempti, quia licet 
civitas Budensis a regia maiestate et aliis eiusdem regni asses
soribus, scribitur solum regale tamen necessitate congruente 
in suis opprimitur iuribus. De villa autem Lawka accessi 
Johannem Erensth, qui michi pye respondit, prius contributio 
non est de consvetudine lucri camere instituta, sed una specialis 
exactio subsidii contra hereticos, per regnum, prelatos barones 
et universos nobiles facta, que ad me non pertinet, sed ad 
dominum episcopum Quinqueecclesiensem, regie maiestatis 
summum thezaurarium. Scio, ut vestre dominationes ad octa
vas Epiphaniarum Domini vocati sunt in curiam regiam, sed 
causam vocationis ignoro et cras mane egregius Stephanus 
Lengendy, regie maiestatis» aulicus partium superiorum civi
tates visitabit, ab ipsis nomine regio pecunias postulando, 
quem petivi, ut pie cum v. d. agere debeat, ne dum in istis, 
sed in omnibus aliis, quibus v. d. servire debeo, sine solutione 
pecuniaria, interim, quod Bude sum, secundum posse meum 
omnibus meis negotiis depositis serviendi volo esse paratus. 
Datum Bude in festo conceptionis Virginis gloriose, anno 
Domini millesimo quadringentesimo LXmo octavo.

Georgius de Cibinio alias civitatis 
Budensis prothonotarius, v. d. servitor.

Kívül: Famosis et circumspectis viris dominis iudici et iuratis 
-civibus civitatis Barthpha d minis et preceptoribus suis honorandis.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.



268 DK. IVÁNYI BÉLA.

1761. 1468. deczember 22. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy ülnökeiket a következő év január 13-án tartandó tárnoki 
székre küldjék Budára.

Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1762. 1468.-— Sztropkó.
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, a sztropkói harminczados és Miklós bártfai polgár közt 
fenforgó ügyben.

Víztől rongált papiroson, szép zárópecséttel.

1763. 1468—1510.
Bártfa városára vonatkozó rövid krónikaszerű feljegy

zések.
Hártyán.
1764. 1469. január 13. Szandecz.
Gfnyewoszowna Johannának az ószandeczi Clarissa-rendű 

Szent Háromság-kolostor apátnőjének levele Bártfa város 
tanácsához, melyben írja, hogy »ex privilegiis regalibus habemus 
theoloneum exigere recipere et extrahere et quia super omnibus 
diebus post festum Sancti Michaelis de annuali foro Cracco- 
viensi homines vestri, utputa Nicz Furman, Jurga alias Jurek, 
Jacobus Glewther cum quinque curribus eorundem cum mer- 
cantiis, panno et institoribus rebus per devia iter theolonii ad 
nos spectans pertransierunt,prefatis nostris privilegiis in preiudi- 
cium facientes«. Kéri tehát a tanácsot, »quatenus prefatos 
vectores homines vestros ad satisfactionem predict! theolonei 
nostri compellere velitis«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1765. 1469. február 13. Bijinn.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a morvaroszági Spilberg várat más körülötte fekvő 
várossal és várral egyetemben bevetfe.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
K i a d t a  : W a g n e r  : Dipl. Sáros. 124. 1.

1766. 1469. február 15. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

bizonyos küldöttség tárgyában.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1767. 1469. február 17. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a királyról különböző híreket ír. (Buzläy Miklós, 
a ki »in der Botschaft seines herrn czu Galitcz« volt, mondta, 
hogy a király Spilberget, Ostro wot bevette ; hogy Regedén
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nagy vásár lesz ; hogy »der erczbischoft von Gran, der tarnok- 
meister und der grosse grófi werden iczunder sein czu Owen, 
gericht sitczende in disen octawen«.)

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1768. 1469. márczius 5. Buda.
I. Mátyás király Széchy Simon és Miklós kérelmére átírja 

mindazon okleveleket, melyek a Széchy és Sóvári Sós-család 
közt a zemplénmegyei Szécs-birtok hatodrészét illető perben 
adattak ki, melyek alapján a király a kérdéses hatodrészt 
Simonnak és Miklósnak ítéli oda.

Az átírt oklevelek a következők:
1. 1324. deczember 7.
Az egri káptalan előtt Detre ispán fiai Miklós, István és 

Simon, sóvári Györgyfiai János és Péterrel folyó összes pereik
ben kiegyeznek.

2. 1345. február 13.
Az egri káptalan előtt Detrefiai Miklós, István és Simon 

Sóvári Györgyfiai János és Péterrel folyó összes pereikben 
kiegyeznek.

3. 1466. márczius 30. Buda.
Pálóczi László országbíró a Sóvári Sós István és Szécsi 

István közt a zemplénmegyei Szécs birtok miatt folyó pereket 
elhalasztja.

4. 1466. junius 3. Buda.
Pálóczi László országbíró meghagyja a leleszi conventnek, 

hogy Szécs zemplénmegyei birtok hatod részébe Sóvári Sós 
Istvánt, Simont, Miklóst és Jánost iktassa be.

5. 1468. márczius 23. Buda.
I. Mátyás király ítéletlevele, melyben a zemplénmegyei 

Szécs birtok hatod részét Széchy Simonnak és Miklósnak ítéli 
oda és meghagyja a leleszi conventnek, hogy őket a nevezett 
birtokrészbe iktassa vissza.

6. 1468. május 9.
A leleszi convent I. Mátyás királynak jelenti, hogy Széchy 

Simont és Miklóst a zemplénmegyei Szécs birtok hatodrészébe 
visszaiktatta.

Hártyán, függő pecsétje elveszett.

1769. 1469. márczius 29. Kassa.
Tockler János kassai bírónak levele Stenczel György bartfai 

bíróhoz, melyben kéri, hogy a lengyelek hadikeszülődését 
kémleltesse ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.



270 DR. 1VÁNYI BÉLA.

1770. 1469. május 8.
Czapy (Kapy ? Csapy?) János levele Bártfa város taná

csához, melyben elvett lovát kéri vissza.
Víztől rongált papiroson, törött zárópecséttel.

1771. 1469. május 9. Olmücz.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben kéri, hogy hozzájuk küldött emberének László budai 
prépost és királyi titkárnak mindenben higyjenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1772. 1469. május 11. Krakkó.
Ossolinszky András turóczi főispán Bártfa város közön

ségét 200 frt lefizetéséről nyugtatja.
Víztől rongált papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

1773. 1469. május 16. Krakkó.
Ossolinszky András turóczi főispán Bártfa város közön

ségét 200 és y2 frt lefizetéséről nyugtatja
Víztől rongált papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

1774. 1469. junius 22. Varanó.
Rozgonyi Rajnáid levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy bizonyos szemorvosnak a fáradságáért járó 
jutalmat megfizette. (»Pro parte occuliste, quem huc sub con
fidentia ad nos miseratis«, azt a mit kiérdemelt, megfizette. 
Egyébként »ipse occulista plebanum nostrum de Varano 
bonum v . . . per suas scissurás totaliter destruxit, ita ut 
visum suum perdidit«.)

Víztől rongált papiroson, töredékes zárópecséttel.

1775. 1469. junius 22. Krakkó..
Ossolinszky András kéri Bártfa város tanácsát, hogy Miklós 

vojniczi várnagy részére 8 frtot fizessenek ki.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

1776. 1469. junius 24.
A bártfai felső malom bevételeinek és kiadásainak jegy

zéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1777. 1469. junius 29. Olmücz.
Olmücz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Lénárd volt bártfai városi jegyző, a ki, 
»mit willen seiner gemahel Dorothea in pristerlicher wirdickeit 
getreten ist«, volt nejével olyan megegyezést kötött, hogy »weli- 
ches under in ee abging, das das verlassen gutt von einen auff 
das andere gevallen sal«, most azonban, midőn Lénárd meg
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halt, javait fivéreire Jeromosra és Ágostonra hagyta, a kiknek 
a kérdéses javakat adják ki.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1778. 1469. julius 1. (Boroszló.)
Boroszló város tanácsa átírja Glogau város tanácsának 

1467. május 11-én kelt oklevelét, melyben bizonyítja, hogy 
Stock Henrik a Stock Peter által neki hagyott pénzösszeget 
felvette.

Papiroson, alul szép papirossal fedett viaszpecséttel.

1779. 1469. julius 25. (Szent-Márton.) Szepesváralja.
Boroszlói István szepesi kanonok levele a bártfai bíróhoz,

Stock György pénzének lefoglalása tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1780. 1469, julius 26. Sáros.
Baszlaviczai András sárosi várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben egy elvett lovat kér vissza.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1781. 1469. augusztus 5. Varanó.
Rozgonyi Rajnáid levele Bártfa város tanácsához, mely

ben tudatja a várossal, hogy a király győzött.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1782. 1469. augusztus 15. Szepes vára.
Szapolyai Imre szepesi örökös gróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy küldjenek embereket »usque 
ad Craccoviam«, a kik tudakolják meg »de exercitu belli, quod 
in Polonia proclametur«, hogy kik ellen és miért készül háború.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1783. 1469. deczember 8. Késmárk.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

leírja, hogy »vigente iám hostilitate inter serenissimum dominum 
nostrum gratiosum dominum regem ab una, ac regem Polo- 
nie«, hogy fogdossák el egymás alattvalóit »zelo talionis«, 
kéri, hogy az ő bartosfalvai embereit ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1784. 1469. deczember 17. Dembnó.
Dembnói Jakab lengyel kanczellár levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a Bjeczi Gergelytől lefoglalt 
javakat adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.
1785. 1469. deczember 21. Cobiíany.
Cobilany-i János krakkói asztalnok levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy ha gabnát akarnak tőle venni,
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jöhetnek Smigrod felé is, »sed ibi telonea capiantur«, de ha akar
nak, jöhetnek »per viam Ladomirensem et Duklensem«.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

1786. 1469. deczember 29. Sztropkó.
Jakab molnár levele Bártfa város tanácsához az alsó malom 

elnyerése tárgyában.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1787. 1469. valamely Mária-iinnep körüli hétfőn. (»Die 
lune proxima infra octavas virginis gloriose.«) Eger.

András egri kanonok »gubernator ecclesie civitatis Eper- 
jesiensis« levele Bártfa város tanácsához a tizedbérlet ügyében.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.*

1788. 1470. január 28. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos ügyek tárgyalására jöjjenek ide 
■és a bártfaiakat is hívják meg.

Papiroson, zárópecséttel.

1789. 1470. január 29. Lőcse.
Schwarcz Márton lőcsei bíró levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy Nessiger János és Gergely diák a király 
levelét hozták, melyben az áll, hogy a király Lőcse, Kassa, 
Bártfa és Eperjes városoktól kapunként egy vörös forintot kér.

Papiroson, zárópecséttel.

1790. 1470. február 22. Bjesznicza.
János bjeszniczai bíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Ny ez bártfai fuvaros az ő korcsmárosuknak 
járó tartozását lefizette.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1791. 1470. ápril 24. Buda.
I. Mátyás király a Baliczky András és Bártfa városa 

közt a Zsigmond király-féle elzálogosításból származó viszonyt 
pontokba foglalva szabályozza.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1792. 1470. junius 20. Krakkó.
Valamely ismeretlen (iparossegéd) levele Haiden András 

bártfai polgárhoz, melyben különböző magánügyekről ír.
Papiroson, fekete viaszba nyomott pecséttel.

1793. ' 1470. junius 27. Varanó.
Varanó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kérik, hogy esküdttársuknak, Simon kereskedőnek 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319----1526. 273

1794. 1470. junius 28. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségét 600 frtnyi adó 

megfizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.
1795. 1470.
Számadások töredéke.
Papiroson.

1796. 1470 körül, péntek. Sáros.
Knezicz Mátyás sárosi ispán és kapitány levele a palocsai 

várnagyhoz, melyben bizonyos embere lovainak visszaadását 
kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1797. 1470 körül. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Perényi Istvánhoz, mely

ben írja, hogy Mátyás téglavető (»laterum artifex«) fia, 
Gáspár kőművesért jótáll, hogy az elvállalt 100 frtnyi munkát 
Perényinél el fogja végezni.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

1798. 1470 körül. Nádasd.
Önodi Czudar Jakab levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a király közeledik, siessenek tehát eléje 
járulni.* 1)

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1799. 1470 körül.
Tarkői Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához 

a Bartos fia és Berczal Mártonnal szemben fennálló kötele
zettsége tárgyában.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1800. 1470 körül.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a közte és Wolsky János közt kötendő béke tárgyá
ban Kassára megbízottakat fog küldeni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1801. 1470 körül.
Bártfa városának pontokba szedett felségfolyamodvanya.
Vízfoltos papiroson, egykorú egyszerű másolatban.

1802. 1470 körül.
A városi alkalmazottak (köztük Jakab festő) fizetési 

könyve.
Papiroson,' hosszúkás könyvalakban.

0 I. Mátyás kir. 1473 végén, 1474 í lejül járt e vidéken. Ld : • 
Jtáth : Magy. király k utazásai.

1 ftIványi : Bártfa város levéltára.
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1803. 1470—80 közt.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1804. 1470—80 körül, szeptember 7.
Szapolyai Imre szepesi örökös gróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben valami ellenségről ír. (Előfordul benne 
Korothnoki Miklós neve.)

Csonka oklevél, papiroson, zárópecsétje elveszett.

1805. 1470—80 körül, deczember. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele Lánczy János és Lucskay 

János makoviczai várnagyokhoz, melyben kéri, hogy bizonyos 
ügyek tárgyalására jöjjenek Bártfára.

Papiroson.

1806. 1470—80 körül. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben kéri, hogy küldjön fuvarost.
Vízfoltos papiroson, zárópecsét töredékével.

1807. 1470—80 körül. Böszörmény.
Parlaghi László levele Bártfa város tanácsához, melyben 

ígéri, hogy a város szabadságát tiszteletben fogja tartani.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1808. 1470—80 körül.
Gathaházi László és Polyánkai István újvári várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához, melyben elégtételt kérnek 
Bogiári Koozth nevű jobbágyuk számára, a kit Simon soltész 
a nyílt úton megtámadott és megvert.

Papiroson, zárópecséttel.

1809. 1470—80 körül.
Schoppk Ágoston levele Stenczel György bártfai bíróhoz.
Papiroson, töredezett zárópecséttel.

1810. 1470—80 körül. Kassa.
István kassai kőfaragómester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy most nem jöhet, hanem csak később, 
a mikorra kocsit kér, hogy a képeket is magával hozhassa.

Papiroson.
Kiadta : Ábel : Tört. Tár 1884. évf. 536. 1.

1811. 1470—80 körül.
Bártfa város adólajstromának töredéke.
Papiroson.

1812. 1470—80 körül.
Számadások töredéke.
Papiroson.
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1813. 1471. január 2. Buda.
Rozgonyi Rajnáid tárnokmester Bártfa város ülnökeit a 

legközelebb tartandó tárnoki székbe hívja meg.
Vízfoltos papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

1814. 1471. február 12. Buda.
I. Mátyás király Bártfa városának adományozza az 

Ónodi Czudar Jakab halálával bekövetkezett magszakadás 
folytán a koronára szállt Hosszúmező, Újfalu, Rokitó, Kenczöl 
es Sarpatak, Makovicza várához tartozó sárosvármegyei birto
kokat és a Bártfa városi vámot.

Hártyán, függő pecsétje elveszett.
Kiadta, kivonatosan: Janota : Bardyjow, 207. 1.

1815. 1471. február 27. Buda.
Mikolai István »pridem iudex civitatis Budensis, vice- 

magister thavernicorum regalium etc.« levele (Bártfa ?) város 
tanácsához, melyben Budára hívja meg őket.

Papiroson.
1816. 1471. február 27. Podolin.
Dmossiczei Przedlaus levele Bártfa város tanácsához 

bizonyos 450 frtnyi letét tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1817. 1471. márczius 11. Rózsahegy.
Komorovszky Péter liptói és árvái főispán levele Dmos

siczei Przedlaushoz, hogy a bártfaiakat bizonyos pénzösszeg 
letételére szorítsa.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1818. 1471. márczius 14. Podolin.
Dmossiczei Predzlaus levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy bizonyos pénzösszeg átvételére Nikiik 
nevű szolgáját nyugtával hozzájuk küldte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1819. 1471. ápril 16. Brünn.
I. Mátyás király Bártfa város közönségére, a török elleni 

hadjárat és a végvárak ellátása czímén, 500 frtnyi adót ró ki, 
kérve, hogy azt mielőbb szedjék be és Ernusth János zólyomi 
főispán kezeihez szolgáltassák be.

Papiroson, töredékes pecsétje alatt ezen szavak olvashatók: 
»Posonii, feria quinta ante dominicam Ramispalmarum data est Johanni 
Ernst pro factis regiis 1471.«

Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 125. 1.
1820. 1471. május 5. Yaranó.
Rozgonyi Rajnáid tárnokmester Bártfa város tanácsát 

bizonyos vámbérlet fejében járó 40 frt lefizetéséről nyugtatja.-
Csonka papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

18*
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1821. 1471. május 7. Bártfa.
Komorowszkv Péter liptói és árvái főispán Bártfa vá

ros tanácsát a szolgájának adott 4 forint lefizetéséről nyug
tatja.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

1822. 1471. junius 5. Eger.
Nagymihályi András egri éneklő kanonok és Scop Henrik 

hevesi főispán és egri várnagy Bártfa város közönségét 56 
forintnyi tized lefizetéséről nyugtatják.

Papiroson, pecsétje letöredezett.

1823. 1471. augusztus 22. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének panaszára 

az ország összes vámszedőinek meghagyja, hogy a bártfaiaktól 
a rendes vám kétszeresét szedni ne merjék.

Papiroson, alul töredékes pecséttel.

1824. 1471. augusztus 22. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének panaszára 

meghagyja Pálóczi Imrének és Istvánnak és ezek Patak város
ban lévő vámszedőinek, hogy a bártfaiaktól vámot szedni 
ne merjenek.

Papiroson, alul töredékes vörös viaszpecséttel.

1825. 1471. szeptember 9. (Kassa.)
Tockler János kassai bírónak levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben különböző híreket közöl.
Papiroson, töredékes zárópecséttel. »

1826. 1471. október 17. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy Csupor Miklós erdélyi vajdát sereggel Kassára 
küldte, kéri, hogy neki mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

1827. 1471. október 25. A Héthárs felé lévő táborban. 
»In campo versus Sedimlipi.«

Donyn Péter, Kázmér lengyel király hadvezére felszólítja 
a bártfai kerületben lévő jobbágyokat, hogy Kázmér király
nak hódoljanak meg.

Papiroson, fekete viaszpecséttel.

1828. 1471. október 31. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben kéri, hogy emberének Nagyvági Kelemen honti főesperes 
és esztergomi kanonoknak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
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1829. 1471. november 7.
Tockler János levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben ígéri, hogy ha híreket kap, közölni fogja vele.
Papiroson, zárópecséttel.

1830. 1471. november 26. Buda.
I. Mátyás király Eperjes város közönségének panaszára 

meghagyja Kassa város tanácsának, hogy Izsépi Pált, kit 
letartóztattak es csak kezesseg mellett engedtek szabadon, 
üldözni máskép, mint rendes bírói úton, ne merjék.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

1 8 3 1 . 1471. november 26. Bártfa.
Osszolinszky András Bártfa város közönségét 100 és % 

forint lefizetéséről nyugtatja.
Vízfoltos papiroson, papirossal fedett viaszba nyomott pecséttel.

1 8 3 2 . 1471. november 26. Bártfa.
Osszolinszky András Bártfa város közönségét 200 és % frt 

lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.

1833. 1471. deczember 6. Sóvár.
Sóvári Soós István és János levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írják, hogy levelükre emberük által élőszóval 
fognak felelni.

Papiroson, zárópecséttel.

1834. 1471. deczember 17. Füzér.
Perényi István tárnokmester levele Bártfa város tanácsá- 

hez, melyben rosszalja, hogy az ország ellenségeinek és foszto
gatóinak segélyt adnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1835. 1471. deczember 19. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Crembniczer János és Reych István kassai polgárok 
által hamis oklevél kiállításával vádolt Izsépi Pál ügyében 
kérnek tanácsot.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1836. 1471. deczember 22.
Valamely város tanácsának levele valakihez, melyben írja, 

hogy a királyi sereg számára küldtek ágyúkat, — »huffniczas«, 
nyilakat, hadiszereket, így tehát most neki nem küldhetnek, 
írja, hogy a lengyelek Héthárst es az ó varat körül akar
ják zárni.

Papiroson, melynek alsó része levágatott.
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( 1837. 1471. — Bártfa.
^"Váradi László királyi sókamarai viceispán megengedi a bárt- 

faiaknak, hogy Szent János-napig lengyel sót használhatnak.
Ego Ladislaus de Waradino, camerarum salium regalium 

Cassovie Eperyes et aliorum vicecomes etc. Quia nos considera
tis certis necessitatibus et precipue situm loci civitatis Barthfa, 
ideo ipsis iudici civibus et inhabitatoribus civitatis prefate 
annuimus concessimus et concedimus, harum literarum vigore, 
hos presentes sales polonieales, quos de presenti in domibus 
suis habent et adductis, sed non adducendis, a dato presentis 
usque ad festum sancti Johannis baptiáte proximum, plenam 
et omnimodam facultatem inter se dividendi et ubilibet ven
dendi, et tandem transacto predicto festo Sancti Johannis 
cum dictis salibus polonicalibus ullam habeant facultatem. 
In cuius testimonium has nostras literas signeto nostro robora
vimus. Datum in dicta Barthfa anno millesimo quadringen
tesimo LXXIm o.

Eredetije papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel.
1838. 1471. — Bártfa.
Lungenrath Ambrus levele Morgenroth Jánoshoz Bo

roszlóba magánügyekben.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1839. 1471.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyv alakban.
1840. 1471.
Vászonjegyzék. Hátlapján oklevél-fogalmazványokkal.
Papiroson, hosszúkás könyv alakban.
1841. 1471—72.
Számadások töredéke.
Többek közt : »Item dem schulmeyster 1 goldin umb den 

Salter czu lesin. Item magister Johanni pro correctura librorum 
f l .  1 . — «

Papiroson.
1842. 1472. január 2. Clymyathow.
Osszolinszky András levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a lengyel királynál közbenjárt, hogy a Szande- 
czen gyülekező és Magyarországba törő lengyel hadak Bártfát 
ne bántsák, ezeknek támadásától tehát ne féljenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1843. 1472. január 19. Sztropkó.
Bjely János, Kázmér lengyel király sztropkói kapitánya 

tudatja, hogy Bartosfalvát tizenegy más községgel együtt 
elfoglalta.

Papiroson.
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1844. 1472. január 21. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben megköszöni ajándékukat és írja, hogy a többit embere 
szóval mondja el.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1845. 1472. január 22. »In descensu prope Mihalwara.«
Csupor Miklós erdélyi vajda levele Bártfa város közön

ségéhez, melyben tudatja, hogy a király a felsőrészek kapi
tányává Szapolyai Imrét nevezte ki.

Papiroson, zárópecséttel.

1846. 1472. január 23. A Radosnya melletti táborban. 
»In castris exercitus nostri prope villam Radosnya.«

I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely
ben a lengyelek ellen küldött sereget és hadiszereket köszö
nettel visszaküldi.

Papiroson, zárópecsétje le töredezett.

1847. 1472. január 24. »In castris exercitus nostri prope 
villam Radosnya.«

I. Mátyás király Bártfa város közönségével tudatja, hogy 
Szapolyai Imrét a felsőrészek védelmére küldött sereg kapi
tányává kinevezte.

Papirosön, töredékes pecséttel.

1848. 1472. január 24. A Radosnya melletti táborban.
I. Mátyás király meghagyja Kassa, Bártfa, Lőcse és Eperjes

városok közönségének, hogy Szapolyai Imrét 400 gyalogossal 
és hadiszerekkel segítsék.

Papiroson.

1849. 1472. január 28. Lőcse.
Márton lőcsei városi jegyző levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben leírja Jaszinszky itt a Szepességben lévő seregének 
nyomorúságos állapotát, — »Sy sint fost nackt und plos, der 
czehende hot kaum ein armbrost und sein geret und sint 
versmacht mit sampt den rossen«, — továbbá a lengyelek
kel való csatározásokat : »unser her der König dy Polen dy 
do besaczt haben Mihalwar und Hubyna doselbist gelegen 
umbiegen hot.«

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1850. 1472. januárL30. Croszna.
Croszna város tanácsának levele Bartfa varos tanácsához, 

melyben kéri, hogy Wilusch Lukacs lefoglalt borait adjak 
vissza.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett. (
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1851. 1472. jaiiúár 31. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

az ellenségről híreket és felvilágosításokat kér.
Papiroson, zárópecséttel.

1852. 1472. január 31. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos ügyben tartandó tárgyalásra hívja meg őket.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1853. 1472. február 2. Füzérvára.
Perényi István tárnokmester levele Stenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben kéri, hogy emberének Damasáy Bálintnak 
mindenben higyjen.

Papiroson, zárópecséttel.

1854. 1472. február 8. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos ügyek tárgyalására a legközelebbi 
szerdán jöjjenek Eperjesre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1855. 1472. február 10. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a királynak hozzájuk érkezett leveléről írnak.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1856. 1472. február 12. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben különböző jelentéktelen hírekről ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1857. 1472. február 14. Makovicza.
Rákóczi László és Pinkóczi Miklós makoviczai várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy a vámot, 
melynek bérlete lejárt, adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

1858. 1472. február 14. Becz.
Sczepanowsky Miklós beczi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Gergely molnárnak adják 
vissza azon vasakat, a melyeket a harminczadosok lefoglaltak.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1859. 1472. február 15. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy az itteni harminczadosok Scholcz Endre és 
Schindler Jost kassai polgároktól 261 »gewurchte Leder geno- 
men haben, sprechende das sy dy aus Polyn hietten pracht«,
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a mivel szemben a fentiek azt állítják, hogy ők azokat Bártfán 
vették. Kéri, nyomozzák ki, hogy ez igaz-e ?

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1860. 1472. február 16. Varanó.
Rozgonyi Rajnáid levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy egészséges, továbbá hadiszereket kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1861. 1472. február 17. (Eperjes.)
Seuczlich László eperjesi bíró levele Bártfa város tanácsá

hoz, tudatva, hogy újságokat írni nem tud.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1862. 1472. február 19. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben, miután a bártfaiak az ellenség miatt nem mernek 
a gyűlésre eljönni, megírja a híreket.

Papiroson, zárópecséttel.

1863. 1472. február 23. Uj-Smigrod.
Pyszczykor János lublói polgár levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a halak szállítása elé akadályt ne 
gördítsenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1864. 1472. február 24. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Melk György kassai polgárt és ügyét figyelmükbe 
ajánlja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1865. 1472. márczius 11. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

bizonyos tárgyalások ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1866. 1472. márczius 18. Ryeszkowycze.
Ryeszkowyczei Jakab levele Bártfa város tanácsához,

melyben panaszkodik, hogy a környékbeli (Bobowa, Grebow) 
zsoldosok sok kárt okoznak neki.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1867. 1472. márczius 26. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy kémeit, Buda és Myhno nevű olahokat es társaikat 
>>in rebus serenissimi domini nostri regis versus Poloniam in 
exploratione et aliis causis convenientibus sepissime modo 
consvevimus mittere, nam ipsi experti sunt illis metis Polonie«
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kéri tehát, hogy ezeket régi adósságért fel ne tartóztassák és 
ne üldözzék.

Papiroson, zárópecsét töredékével.
1868. 1472. ápril 2. Visegrád.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének adja Szverzsó, 

Kenczöl, Sárpatak, Rokitó, Újfalu, Hosszumező és Komaró 
sárosmegyei helységeket és a bártfai vámot.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
Kiadta, kivonatosan : Janota : Bardyjow, 208. 1. (»Utilitati et com

modo civitatis nostre« stb.)

1869. 1472. ápril 7. Visegrád.
I. Mátyás király meghagyja. Zbugyai István diósgyőri 

várnagynak, hogy a királyi védelmébe fogadott bártfaiakat 
különösen Rozgonyi János és Perényi Pál jogtalan támadásai 
ollen védje meg.

Papiroson, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.
;  1870. 1472. ápril 8. Buda.

I. Mátyás király a Makovicza várához tartozott Bártfa 
városi vámot, mely Czudar Simon magvaszakadt elhunytával 
a szent koronára háramlott, Bártfa város közönségének ado
mányozza.

de commissione propria domini regis
Nos Mathias, Dei gratia rex Hungarie Bohemie etc. 

Tenore presentium significamus quibus expedit universis. 
Quod nos, tum pro augmento et utilitate civitatis nostre 
Barthffa vocate, consequenterque civium populorum et hos
pitum in eadem pro tempore commorantium, tum vero ut 
ipsi cives populi et hospites dicte civitatis numero populorum 
augeantur, tributum in eadem civitate nostra Barthffa exigi 
solitum, quod condam magnifici Simonis Zwdar prefuisse et 
ad castrum eiusdem Makowycza vocatum pertinuisse dicitur, 
sed per defectum seminis eiusdem ad sacram dicti regni nostri 
Hungarie coronam, consequenterque nostram maiestatem iuxta 
antiquam et approbatam eiusdem regni nostri consvetudinem 
ac legem rite et legittime devolutum fore perhibetur, simulcum 
illis proventibus et libertatibus, quibus prefatus condam Simon 
Zwdar idem tenuisset et habuisset ac sicuti prius et ab antiquo 
exigi concessum fuisset, memorate civitati nostre Barthffa et 
per consequens annotatis civibus populis et inhabitatoribus 
in eadem protempore commorantibus dedimus donavimus et 
contulimus, ymmo damus donamus et conferimus iure perpetuo 
et irrevocabiliter tenendum possidendum pariter et habendum, 
salvo iure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio lite- 
rarum mediante. Datum Bude feria quarta proxima post 
dominicam Quasimodo geniti, anno Domini millesimo qua-
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dringentesimo septuagesimo secundo. Regnorum nostrorum 
anno Hungarie etc. quinto decimo, coronationis nono, Bohemie 
vero tertio.

Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.
1871. 1472. május 2. Yisegrád.
Mátyás király Szverzsó, Kenczöl, Sárpatak, Rokitó, Ko

maró, Újfalu, Hosszumező sárosmegyei birtokokat »simulcum 
tributo in eadem civitate nostra Bartfa exigi solito, que hac
tenus ad castrum Makowycza appellatum pertinuissent« ezen 
vártól elválasztva, összes tartozékaival egyetemben Bártfa 
városának adományozza.

I) folio  VII.
\ - ta  

pri. zd.
Papiroson, alul vörös viaszpecséttel.

1872. 1472. május 3. Sztropkó.
Szoczkowi Fejér János sztropkói kapitány a bártfaiak 

számára nyolcz napra érvényes menedéklevelet ad.
Papiroson, töredékes pecséttel.

1873. 1472. május 6. Eger.
Lénárd alszerpap levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a Raszlaviczai Péter özvegyével folyó perről és egyéb dol
gokról ír.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.
1874. 1472. május 11. Uj-Szmigrod.
Szmigrod város tanácsa Bártfa város tanácsának előadja a 

Jakab krosznói polgár és bizonyos Lőrincz közt fenforgó ügyet. 
Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecséttel.

1875. 1472, május 14. Krakkó.
Dambnói Jakab lengyel kanczellár levele Bártfa város 

tanácsához, kérve, hogy a Gigyelka András krakkói polgár 
4 hordó lefoglalt borát adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

1876. 1472. május 26.
Valamely ismeretlen város (valószinúleg Lőcse) tanacsa- 

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben különböző híre
ket ír, többek közt, hogy Magyar- és Lengyelország közt béke
nem jött létre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1877. 1472. május 29. Kassa.
Buzlay Miklós abauji alispán levele Bartfa varos taná

csához, kérve, hogy György nevű jobbágyát ne zaklassák. 
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1878. 1472. junius 1. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához. »Iturus 

est brevibus diebus ad regem Polonie reverendissimus in Christo 
pater dominus Marcus, tituli Sancti Marci presbiter cardina
lis, patriarchaque Acquilegensis et legatus apostolicus, diver- 
tetque ad vos, quem nos ubilibet in regno nostro volentes ob 
reverentiam sedis apostolice ubique honorifice pro nostro 
honore suscipi, fidelitati vestre harum serie firmissime man
damus, quatenus dum eundem vobis apropinquare audieritis, 
super quo omnimode pervigiles esse debeatis, decenti cum 
honore eidem obviare, eundemque reverentia maiori, quo 
poteritis in ipsam civitatem nostram inducere de victualibusque 
omnibus eidem et suis necessariis providere debeatis, dumque 
abire voluerit, eundem usque ad loca alia tutiora cum gentibus 
ad hoc, ut nostro convenit honore dispositis, conducere et 
conduci facere debeatis et teneamini. Aliudque« etc.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta némi hibákkal: Wagner : Dipl. Sáros, 127. 1.

1879. 1472. junius 5. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Gigalka András krakkói polgár lefoglalt 
borait adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

1880. 1472. junius 9. Sztropkó.
Stroczkowi Fejér János levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Kázmér lengyel király meghagyására figyel
mezteti őket, hogy bizonyos János szűcsnek szolgáltassanak 
igazságot.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1881. 1472. junius 12. Abramovicza.
Osszolinszky András levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a hátralékos 200 frt lefizetését kéri.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1882. 1472. junius 12. Sanok.
Vitoviczei Peniezek Miklós krakkói alkamarás és sanoki 

kapitány levele Bártfa város tanácsához, bizonyos Lőrincz 
nevű ember ügyében, a ki ártatlan.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1883. 1742. junius 19. Eperjes.
Apród Miklós levele Nagy Mihályi András egri kanonok

hoz, kérve, hogy a szedliczei tizedet másnak, mint neki, ne 
adják.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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1884, 1472. junius 19. Sztropkó.
Sroczkowi Fejér János sztropkói kapitánynak a bártfaiak 

számára szóló menedéklevele.
Tintás papiroson, töredékes pecséttel.

1885. 1472. junius 19. Sztropkó.
Raszlaviczai Balazs levele Bartfa varos tanácsához, mely

ben egy ballista ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

‘ 1886. 1472. junius 23. Diósgyőr.
I. Mátyás király meghagyja Rozgonyi Jánosnak, hogy 

miután ő a sárosmegyei Szverzsó, Kenczel, Sárpatak, Rokitó 
(Rokata), Hosszumező, Újfalu és Komaró birtokokat és a 
Bártfa városi vámot Bártfa város közönségének adományozta, 
ha ezeket netán elfoglalva tartaná, bocsássa vissza a város 
tanácsának, mert máskép Sárosmegye hatósága útján fogja 
őt ennek megtételére kényszeríteni.

de propria comissione domini regis
Mathias, Dei gratia rex Hungarie Bohemie etc. Fideli 

nostro egregio Johanni filio condam magnifici Johannis de 
Rozgon salutem et gratiam. Cum nos possessiones Swyrso, 
Kensthel, Sarpathak, Rokotha, Hwzywmezew, Wyfalw et 
Komaron vocatas, in comitatu de Sáros habitas, simulcum 
tributo in civitate nostra Barthfa exigi solito, que hactenus 
ad castrum Makowycza appellatum pertinuisset, certis et rationa
bilibus ex causis ad eandem civitatem nostram Barthfa annec
tendo, iudici et iuratis civibus eiusdem civitatis nostre pro 
tempore constitutis in perpetuum donaverimus contulerimus- 
que ; fidelitati igitur tue firmissime mandamus, quatinus pre- 
scriptas possessiones et tributum, si te aliqualiter in eisdem intro
misisses aut pro te occupasses, easdem et idem eisdem iudici 
et iuratis civibus remittere, manusque tuas et tuorum quorum
libet de eisdem possessionibus et tributo excipere et excipi 
facere debeas. Ubi autem easdem nondum occupasses, occupare 
non presumas sed sinas dictis iudici et iuratis civibus ipsas 
pacifice possidere. Quoniam si aliter feceris committimus per 
presentes fidelibus nostris comiti vel vicecomiti et iudicibus 
nobilium dicti comitatus de Sáros, ut ipsi te ad premissa facienda 
compellant, prescriptosque iudices et iuratos cives in predictis 
possessionibus et tributo contra te ac alios quoslibet protegere 
et defensare .debeant nostre maiestatis in persona et auctori
tate ipsis in hac parte attributa mediante. Secus ergo non fac
turus, presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in 
Dyosgewr, in vigilia festi Nativitatis beati Johannis baptizthe,



286 DR. IVÁNYI BÉLA.

anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, 
regni nostri anno quinto decimo, coronationis vero nono.

Eredetije papiroson, alul a királynak vörös viaszba nyomott 
pecsétjével.

1887. 1472. junius 25. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben tudatja, hogy (Máté) patriarcha Kassán van, a 
lengyel követek meg Eperjesen voltak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1888. 1472. julius 2. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben a török elleni hadjáratra Váradra ágyúkat és hozzávaló
kat kér. (»Nos brevibus diebus cum Dei adiutorio contra sevis- 
simos Tureos Christiani nomini inimicos exercitualiter profec
turi sumus«, küldjenek tehát »certas hofnyczas per currus 
portabiles per unum currum, simulcum equis ipsum currum 
trahentibus, necnon pulveribus et magistro earundem citis
sime ad civitatem Waradiensem transmittere debeatis«, a hova 
a király személyesen fog jönni.)

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1889. 1472. julius 6. Krakkó..
Márk bíbornok, szentszéki követ Szécsi Miklósnak és nejé

nek szabad lelkiatya választást engedélyez.
Hártyán, alul papirossal fedett ép viaszpecséttel.

1890. 1472. julius 6. Krakkó.
Márk bíbornok, szentszéki követ Szécsi Miklósnak hor

dozható oltár (»altare portatile«) használatát engedélyezi.
Hártyán, alul törött függő pecséttel.

1891. 1472. julius 6. Krakkó.
Márk bíbornok, szentszéki követ Szécsi Miklóst .tekintet

tel öreg és törődött voltára, a bojt alól felmenti.
Hártyán, alul töredezett függő pecséttel.

1892. 1472. julius 7. Csicsva.
Rozgonyi János levele Bártfa város tanácsához, melyben til

takozik a király által adományozott birtokok elfoglalása ellen.
Papiroson, zárópecséttel.

1893. 1472. julius 22. körül.
Bártfa város tanácsához intézett magánlevél töredéke.
Papiroson.

1894. 1472. augusztus 12. Varanó.
Mamberk Erzsébetnek, Rozgonyi Rajnáid özvegyének le

vele Bártfa város külső tanácsához, melyben kéri, hogy hozzá-
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juk küldött embereinek, Kamaróczi Jánosnak, Zalai Nagy 
Domokosnak és Yaranói Gábornak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1895. 1472. augusztus 13. Makovicza vára.
Rákóczi Andrásnak, és Rozgonyi János többi Makovicza 

várbeli nemes szolgálattevőjének levele Bártfa város tanácsá
hoz, melyben írják, hogy hallották, hogy Rozgonyi János egyik 
szolgálattevőjét elfogták, továbbá még Raszlaviczai Balázs 
dolgáról írnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1896. 1472. augusztus 20. (»Ipso die Sancti Stephani«) 
Grebow.

Grebow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 
melyben írja, hogy a lengyel király katonái szorongatják a 
várost; hogy egy bizonyos soltész és társai helyett, kikért 
jótálltak, tartoznak bizonyos pénzösszeget fizetni, kérdi, 
hogy mitévők legyenek, hogyan hajtassák be az illető soltész
tól a mondott pénzösszeget.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1897. 1472. augusztus 24. Tata.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy némely lengyel foglyokat Rozgonyi 
Jánostól vegyenek át és Eperjesre továbbítsanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1898. 1472. augusztus 25. Buda.
(Zbugyai) István diósgyőri ispán levele Bártfa város taná

csához, bizonyos Makoviczán elfogottak ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

1899. 1472. augusztus 30. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a makoviczai elfogottakra nézve kér felvilá
gosítást.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1900. 1472. szeptember 3. Diósgyőr.
Zbugyai István diósgyőri ispán levele Bártfa város taná- 

- csához, melyben egy jó sörfőzőt kér.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1901. 1472. szeptember 3. Diósgyőr.
Zbugyai István diósgyőri ispán levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a lengyelekről kapott híreket rög
tön megírta a királynak, 15-én ő maga is a királyhoz megy.

Papiroson, zárópecséttel.



288 DR. IRÁNYI BÉLA.

1902. 1472. szeptember 4. Makovicza.
Móri János és Rákóczi András makoviczai várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához, melyben a király által adomá
nyozott birtokok ügyében Írnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1903. 1472. szeptember 5. Sztropkó.
Groliczi János sztropkói kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben Perényi Miklós megvádolt szolgáját Gábort 
védelmébe veszi.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1904. 1472. szeptember 9. Tarkő.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a Kassára szállítandó foglyok tárgyában kér felvilágosítást.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1905. 1472. szeptember 18. Yisegrád.
Báthori István országbíró meghagyja a szepesi káptalan

nak, hogy miután a bártfaiak és Perényi Pál közt a sáros
megyei Lukavicza miatt folyó perben ez utóbbi birtokot Peré- 
nyinek ítélték meg, őt ezen birtokba iktassák be.

Papiroson.

1906. 1472. szeptember 18. Yisegrád.
Báthori István országbíró a bártfaiak és Perényi Pál 

közt a sárosmegyei Lukavicza birtok miatt folyó pörben a 
bártfaiakat 50 nemes, vagy 200 polgár eskütárssal leteendő 
esküre ítéli.

Papiroson.

1907. 1472. szeptember 21. Szepesvára.
Kaczynkai László szepesi várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Bertok és Czerny Miklóst embereikkel 
együtt zsoldosoknak ajánlja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1908. 1472. szeptember 21. Clymunthow.
Ossolinszky András Bártfa város közönségét 100 frt

lefizetéséről — melyet embere Thycz Miklós pilsnói polgár 
kezeihez fizettek le — nyugtatja.

Papiroson, pecsétje elveszett.

1909. 1472. szeptember 24. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy (Máté) patriarcha útban van Lengyel- 
ország felé, »und ein monch des allerheiligisten vatters des 
Pobist man off datum des priffes durchgeczogen sint czu 
unsers herrn gnode konigs von Hungeren, furten mit in ein
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botten des polneschen königis, habende ein sulche botschafft, 
ysz daz unszersz königs gnade Victorin frey und lösz sagen wil«.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1910. 1472. szeptember 27. Bártfa.
Osszolinszky András Bártfa város tanácsát 400 frt lefize

téséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.
1 9 1 1 . 1472. október 10. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a király leveléről ír.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
1 9 1 2 . 1472. október 12.
Osszolinszky András Bártfa város tanácsát 100 frt lefize

téséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszba nyomott pecséttel.

1913. 1472. október 17. Makovicza.
Móri János és Rákóczi András makoviczai várnagyok 

levele Zbugyai István diósgyőri várispánhoz, melyben Bártfa 
város tanácsa ellen bizonyos birtokügy miatt panaszkodnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1914. 1472. október 21. Sztropkó.
Stroczkowi János sztropkói kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a lengyel király nevében kéri, hogy a 
Stadniczkynak (»in Smigrod«) okozott kárt térítsék meg.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1915 . 1472. október 24. Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

az uruknál fogva lévő bizonyos bártfai polgár ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

1916. 1472. október 26. Sztropkó.
Stroczkowi Fejér János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben nyolcz hordó sört kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1917. 1472. október 27.
A szepesi káptalan előtt János szűcs és Mager György 

bártfai esküdtek, a város közönsége nevében Perényi Pállal 
a Lukavicza birtok miatt folyó perben leteendő esküre nézve 
kiegyeznek.

Papiroson, kívül töredékes pecséttel.

1 9 1 8 . 1472. november 4. Sztropkó.
Sroczkowi Fejér János (»Johannes Albus de Sroczkow«) 

sztropkói kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben
Iványi: Bártfa város levéltára. 19
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kéri, hogy egy bizonyos rabló által elvett két ló hozzájuk kerül
vén, úgy ezt a két lovat, mint pedig — ha lehet — a rablót is 
juttassák hozzá vissza. Ezenkívül puskapor gyártásához három 
mázsa salétromot kér.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1919. 1472. november 5. Kassa.
Gál deáknak, Ernst János szolgájának levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy Belsei Gergelyt és Buzlay Mihályt 
a király adót kivetni hozzájuk küldte.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1920. 1472. november 12. Buda.
Ernust János zólyomi főispán Bártfa város közönségét 

600 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

1921. 1472. november 19. után.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1922. 1472. november 24. Tarkő.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a hátralékos 80 dénáros adó behajtására szolgáját 
küldte el. t H

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

1923. 1472. november 30. Tarkő.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Huszka nevű hozzájuk küldött emberének min
denben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1924. 1472. november 30. Smigrod.
Stadniczky Miklós (»heres in Smigrod«) levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Andrást, zborói soltészét ne 
károsítsák, hanem ha valami bűne volna, bírói úton járjanak 
el ellene.

Papiroson, zárópecséttel.

1925. 1472. deczember 1. Boroszló.
Leype Gergely boroszlói bíró Bártfa város tanácsával 

tudatja, hogy Keiner Miklós bártfai polgár kérelmére Rynt- 
fleysch János boroszlói polgárnak a Szent Albrecht-utczában 
lévő házát és udvarát a Kelnernek járó 82 frtnyi tartozás 
erejéig bírói zár alá vették, már most idézzék meg Boroszlóba 
Kelnert a továbbiak elintézésére.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszba nyomott szép gemmás 
pecséttel.
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1926. 1472. deczember 3. Croszna.
Danzler Miklós levele Goldemuncz Mátyás bártfai bíró

hoz, melyben menedéklevelet kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1927. 1472. deczember 13. Diósgyőr.
Zbugyai István diósgyőri kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy a lengyel király a béke felé 
hajlik, kér 12 darab gyolcsot (»wlgariter cholch«).

Papiroson, zárópecséttel.
1928. 1472. Valamely Mária-ünnep előtti kedden. Buda.
János egri püspök és Hevesmegye örökös főispánja Bártfa

városát 50 frtnyi tizedárenda lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul papirossal fedett viaszba nyomott pecséttel.

1929. 1472.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
1930. 1473. január 4. Clymunthow.
Osszolinszky András levele Bártfa város tanácsához a 

sztropkóiak által elkövetett hatalmaskodások tárgyában.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1931. 1473. január 13. Becz.
Sczepanowszky Miklós beczi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a rablók által a bártfaiaktól elvett javak 
visszaadásáról és ezen rablók garázdálkodásairól ír. (»Adamiczky 
et Lukasch forent principales raptores eorundem bonorum«).

Papiroson, pecsétje elveszett.
1932. 1473. február 17. Buda.
I. Mátyás király Móré János és Rákóczi András makoviczai 

várnagyoknak meghagyja, hogy a Czudar Jakab halála után a 
bártfaiaknak adott birtokok élvezetében ez utóbbiakat ne 
háborgassák.

Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszba nyomott pecséttel.
Kiadta : Janota : Bardyjow, 213. 1.
1933. 1473. február 20. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Cremneczer János és Reichlstván, továbbá 
Eperjes városa közt folyó ügy tárgyalásához ők is küldjenek ki 
valakit.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1934. 1473. február 20.
András váradi kanonok (»episcopus Dionisiensis«) levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy bizonyos ügy 
tárgyalására Lőcsére ők is küldjenek megbízottakat.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.
19*
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1935. 1473. márczius 4. Berzevicze.
Berzeviczi István levele Bártfa város tanácsához, leírva 

fivérének Szaniszlónak botrányos verekedéseit, melyeket Gál 
jobbágynak lakodalmáról haza jövet és máskor a várbeli kapu
őrökkel elkövetett, úgy hogy már nem tud a kapuk őrzésére 
embert kapni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1936. 1473. ápril 12. Becz.
Botthener János és társai tarnowi és beczi kereskedők 

levele Bártfa város tanácsához, melyben jelzik, hogy Bártfára 
érkeznek és kíséretet kérnek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1937. 1473. ápril 28. Clymunthow.
Osszolinszky András levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a királynál a város érdekében közben
járt, végül pénzt kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1938. 1473. junius 6. előtt.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1939. 1473. junius 24.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1940. 1473. július 8. Eger.
János egri püspök meghagyja a bártfai plébánosnak, hogy 

miután a tizedet 56 írtért a bártfaiaknak bérbe adta, annak 
beszedését ne akadályozza.

Papiroson, pecsétje elveszett.

1941. 1473. julius 19. Dambnó.
Dambnói Jakab lengyel kanczellár, krakkói kapitány kéri 

Bártfa város tanácsát, hogy emberének Salowsky Szaniszló
nak mindenben higyjenek.

Papiroson, papirossal fedett viaszba nyomott pecséttel.

1942. 1473. augusztus 27. Egy magas hegyen.
Pataki Sen, Wolsky Péter és társai hadat izennek a magyar

király ellen.
Papiroson, két pecsét nyomával.

1943. 1473. szeptember 18. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város tanácsának meghagyja, 

h°gy tartsanak készen egy ágyú-(tiiz-)mestert.
Papiroson, zárópecséttel.
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1944. 1473. deczember 7. Becz.
Sczepanowsky Miklós beczi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszt emel azon jogtalanságok miatt, 
melyet emberei ellen különösen vámszedőik elkövetnek.

Papiroson, zárópecséttel.

1945. 1473. deczember 25. vagy 26. Sztropkó.
Kárász (»Caras«) Miklós sztropkói kapitánynak és társai

nak levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy ők 
csak a barátságot ápolják, továbbá mindenféle híreket írnak 
»bene cognovimus per relata vestri concivis dicti Gracias, 
quem favorem geritis erga regnum Polonie, quomodo nobis 
retullit, qualiter rex Bohemie filius domini nostri gratiosissimi 
esset expulsus de regno«.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1946. 1473.
A király számára beszedendő zab kivetési jegyzéke. 

»Registrant avene exigende regie maiestatis.«
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1947. 1473.
Bártfa városának borszámadáskönyve.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1948. 1474. január 17. (Liszka.)
Liszka mezőváros tanácsa előtt Dyack György a liszkai 

Előhegyen fekvő szőllejétFilacs máskép Szebeni Tamás(»Thome 
Philach alias Zebinny«) kassai polgárnak adja el.

Hártyán, függő pecsétje elveszett.

1949. 1474. márczius 4. Bártfa.
I. Mátyás király Bártfa város tanácsának kérelmére meg

hagyja az ország összes főbíráinak, hogy ha a sárosmegyei 
Sárpatak, Rokitó, Sverzsó, Aranypatak, Hosszumező, Újfalu 
és Komaró birtokok miatt Rozgonyi Osváld vagy a makoviczai 
várnagyok és a bártfaiak közt per támad, azt minden per- 
halasztás daczára azonnal bírálják el.

Papiroson, gyűrűs pecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 72. 1.

1950. 1474. márczius 4. Bártfa.
I. Mátyás király előtt Bártfa város közönsége és Rozgonyi 

Osváldfia Osváld közt oly megegyezés jön létre, hogy Bártfa 
város közönsége a Sárpatak, Rokitó (Rikató), Sverzsó, Arany- 
pataka és a Bártfa városi vámszedési jog, Rozgonyi Osváld
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pedig Hosszumező, Újfalu és Komaró helységek birtokában 
marad.

Két példány hártyán, egyiken a királynak selymen függő ép 
titkos, a másikon selymen függő gyűrűs pecsétje. Ugyanez harmadik pél
dányban papiroson, alul papirossal fedett viaszba nyomott gyűrűs 
pecséttel.

Kiadta : kivonatosan : Janota : Bardyjow, 209. 1.

1951. 1474. márczius 17. Lőcse.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy az ott elhelyezett borát küldjék utánna. »Habemus 
certa vina in illa civitate nostra reposita, quibus pro sustenta
tione mense maiestatis nostre plurimum indigemus. Quaprop
ter fidelitati vestre harum serie firmiter precipiendo manda
mus, aliud omnino habere nolentes, quatenus acceptis presen- 
tibus pro huiusmodi vinis adducendis currus et equos disponere 
et nobis ad hanc civitatem nostram adduci facere debeatis.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1952. 1474. május 5.
A leleszi convent előtt Perényi Péter elismeri, hogy Bártfa 

város közönsége a Lukavicza birtokra felvett 200 frtnyi köl
csönt visszafizette.

Papiroson, kívül rányomott pecsét helye.

1953. 1474. május 9. Eger.
Scop Henrik hevesi főispán és egri várnagy Ágoston bártfai 

polgárt 56 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul fekzta viaszpscséttel.

1954. 1474. junius 21. Buda.
I. Mátyás király előtt Rozgonyi Osváld kijelenti, hogy a 

szepesi káptalan előtt a bártfaiaknak Sárpatak, Rokitó, Szverzsó 
és Aranypatak sárosmegyei birtokokba és a bártfai vám bir
tokába történt beiktatásánál nyilvánított ellentmondását 
visszavonja.

Papiroson, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

1955. 1474. junius 24. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város tanácsának meghagyja, 

hogy a távollétében őt helyettesítő Szapolyai Imrének min
denben engedelmeskedjenek és neki segítségére legyenek. (»Ex 
relatibus oratorum nostrorum, nuper de diéta cum Polonis tenta 
regressorum vobis innotuisse non dubitamus, qualis pax per
petua qualesque intelligentie inter nos et Polonos ipsos vicis- 
sim confecte sunt et firmate. Restabant solum scintille quedam 
pro parte regni Bobemie, quas etiam extingvendas putavimus, 
maxime quod et hiis extinctis liberius intendere possimus 
maioribus rebus nostris et presertim contra Thureos opportune
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agendis, cuius rei gratia inpresentiarum Slesiam versus nos 
personaliter conferre statuimus. Deputavimus tamen loco 
nostri ex deliberatione prelatorum et baronum nostrorum, 
quos nuper hic Bude congregatos . . .«, Szapolyai Imrét stb. 
mint fent.)

Papiroson, alul töredékes vörös viaszpecséttel.

1956. 1474. julius 8. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Creydeler Miklós krakkói vámos köszönetét 
mondott előttük a Bártfán lefoglalt árúk visszaadásáért.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1957. 1474. julius 27.
A szepesi káptalan I. Mátyás királynak 1474. junius. 18-án 

Budán kelt iktató parancsára jelenti, hogy Bártfa város közön
ségét a sárosmegyei Sárpatak, Rokitó, Sverzsó, Aranypatak 
birtokokba és a bártfai vám birtokába ellentmondás nélkül 
beiktatta.

Hártyán, alul függő pecséttel.

1958. 1474. augusztus 3. Crossna.
Crossna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben átír három oklevelet, és pedig :
1470. augusztus 3-án Uj-Smigrodban kelt oklevelet, melyet 

Uj-Smigrod város tanácsa állít ki és a Vilusch Lukács crossnai 
és András smigrodi polgárok közt fenforgó tartozások ügyé
ben felvett tanuvallatásokat tartalmazza.

1464. junius 2-án Crossnán kelt oklevelet, melyben Andris- 
sek ujsmigrodi polgár Vilusch Lukács és nejétől járó köve
telés erejéig engedélyt kér arra, hogy az illetőknek a városban 
található vagyonából magát kielégíthesse.

Végül: 1470. junius 23. Crossna. Crossna város tanácsát 
Andrissek uj smigrodi polgár kéri, hogy Vilusch Lukács és 
neje Katalintól járó követelése fejében ezeknek vagyonából 
magát kielégíthesse. Mindezek után kéri a város tanácsát, 
hogy ha náluk Vilusch Lukácsnak akár szabad, akár lefoglalt 
pénze volna, arról őt értesítse.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1959. 1474. augusztus 25. Smigrod.
Jakab plébánosnak és Smigrod város tanácsának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy küldjenek pénzt, 
hogy a kifosztott smigrodi egyház felszereléseit, — a melyek 
közül egy »misale« és egy kehely az ő plébánosuknál Bártfán 
van, — kiválthassák.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.
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1960. 1474. október 18. Joze.
Joze város tanácsa bizonyítja, hogy Smith János, Smith 

Mátyástól és nejétől Katalintól származik, és ellene erkölcsi 
tekintetben semmi kifogás nem tehető.

Papiroson, alul a város papirossal fedett ép viaszpecsétjével.
1961. 1474. november 5. Croszna.
Crossna város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz Vilusch Lukács crossnai polgár tartozásai tárgyában.
Papiroson, zárópecsét helyével.
1962. 1474. deczember 9. Smigrod.
Dzurza György strzyeszowi polgár levele Byem^ak Miklós- 

bártfai bíróhoz, melyben bizonyos Tamás nevű emberre nézve 
kér felvilágosítást.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1963. 1474. deczember 13. Boroszló.
I. Mátyás király levele Bártfa és Eperjes városok tanácsá

hoz, melyben írja, hogy panaszuk folytán intézkedett, hogy 
Ensth János az adószedésnél őket szabadságaikban meg ne 
sértse.

Pap roson, zárópecsSttel.
1964. 1474. deczember 23. »In vigillia vigillie Nativita

tis Christi.« (Eperjes.)
Eperjes város tanácsa megküldi átiratban Bártfa város 

tanácsának, I. Mátyás királynak 1474. deczember 13-án Boroszló
ban kelt oklevelét.

(Ld. az előző oklevelet.)
Papiroson, zárópecséttel.
1965. 1474. deczember 26. Croszna.
Crossna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

a Vilusch Lukács és mások közt tartozás miatt fenforgó ügyben.
Rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.
1966. 1474.
Számadás töredéke. Köztük ilyen tételek :
»Item dem Schulmeister I goldin.
Item dem orgilmeyster IIII goldin.« A festőnek az orgona 

festéséért 5 frt.
Papiroson.
1967. 1474.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
1968. 1475. január 10. Croszna.
Crossna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben polgártársuknak Fejér Györgynek kezesség alóli fel
mentését kéri.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
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1969. 1475. január 10.
Bártfa város protocollumának egy lapja.
Papiroson.

1970. 1475. márczius 22. Brünn.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy a legközelebbi Szent György-napon tar- 
tardó országgyűlésre küldjenek követeket.

Papiroson (c so n k a ) , zárópecsétje elveszett.
K ia d ta  : W a g n er : Dipl. Sáros, 128. 1.

1971. 1475. május 26. Becz.
Dambnói Jakab sandomiri nádor és krakkói kapitány 

levele Bártfa város tanácsához, melyben Fayerhunt bártfai 
polgár által Gladisch Pál és egy Maxim nevű oláh ellen elköve
tett károsításokért elégtételt kér.

Papiroson, rongált zárópecséttel.

1972. 1475. junius 6. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, 

melyben bizonyos pénzeknek azonnal való behajtását ren
deli el.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1973. 1475. julius 24. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához : »Quia 

nos ad presentem expeditionem et apparatum nostrum contra 
Thureos pixidariis multum indigemus«, ennélfogva kéri, hogy 
küldjenek egy ilyen pixidariust.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1974. 1475. augusztus 11.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1975. 1475. szeptember 8. Yisegrád.
Visegrád város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Clen János azelőtt bártfai, 
most visegrádi polgárt és királyi jobbágyot engedjék sza
badon hozzájuk jönni, végül közük másolatban Mátyás 
királynak Yisegrád számára adott és 7 pontból álló kiváltság- 
levelét.

Papiroson, zárópecséttel.

1976. 1475. szeptember 21.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
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1977. 1475. október 13. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy hozzájuk küldött emberének, Soldos András diós
győri kapitánynak mindenben higyjenek.

Tintától rongált papiroson, töredékes zárópecséttel.

1978. 1475. október 23. Buda.
Bernát levele »dem vorsichtigen unnd wol weysen Bartho- 

lomeo appotecario zcu Kascha, sal der pryff«, melyben írja, 
»das der stat Schreiber van Bartfal hot nur eynem gulden geben, 
do habe ich euch tiriacam gegoufft von Symon appotecario 
111^2 libra umb 1 fl. wen her wolde nicht mehe gegen. Ouch 
hette ich euch gerne coriander gesant, ich kan is nicht gehaben, 
wen Benedictus der walich ist wegk geczohen. Item zednatum 
kan ich nicht gehaben. Item camphor haben wir ouch nicht, 
wen ich meyne der herr Engelhart wirt mit sich von Wyhen 
(Ujhely ?) brengen. Ouch wisset der her Paulus hot mir ewer 
pryff geben, dorynne yr mir schreibet, das ich euch suliét senden 
zuccer, holor, camphor, zednatum etc. und IIII c. den. haben 
yr ym gegen, so sprach, her hette sy vorgessen zu Pest off dem 
bette legen, alzo seyn dy sphenge vorloren«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1979. 1475. október 23. Héthárs.
Tarkői Rikolf Zsigmond levele Bártfa város tanácsához, 

melyben óvást emel az ellen, hogy Preczlaus nejének emberei 
az ő Kyrwa nevű birtokát megtámadták és ott hatalmasko
dást követtek el.

Papiroson, zárópecséttel.

1980. 1475. október 28. Tolna.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben tudatja, hogy a török elleni hadjárat miatti távolléte alatt 
Szapolyai Imre szepesi grófot teljhatalmú helytartójává 
nevezte ki.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1981. 1475. november 21. Ladomér.
Salai Domokos ladoméri várnagy levele Bártfa város 

bírájához, melyben írja, hogy a Kyschen Pétertől az itteni 
vámon lefoglalt javakat vissza fogja adni.

Salutatio vicissitudinis et amicabilis cum incremento 
omnis boni. Scriptis vestris sane et perfecte intelleximus. Expo
suit vobis cum querela Petrus Kyschen, quod nos recepimus 
ei res suas. Verum est, quod recepimus, quia cum theolonio 
nostro recesserat et iuste receperamus, sed propter dominationes 
vestras volumus restituere omnino. Sed peto vos domine iudex, 
quod dominatio vestra mandaret vestris hominibus, uti cum
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theolonio nostro non recederent. Ceterum quidquit lator presen- 
tium v. d. dicet, sibi fidem adhibere velitis creditivam, tanquam 
ab ore nostro prolatis. Ex Ladomer, feria tertia ante festum 
beate Ceeilie, anno Domini Mot CCCCo LXX quinto.

Dominicus de Sala 
castellanus in Ladamer.

K í v ü l : Honorabili viro domino iudici civitatis Bartpha domino 
et amico tt vicino nobis dilecto.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1982. 1475. november 25. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

1983. 1475. november 30. Kassa.
Runyai Soldos András diósgyőri kapitány, borsodi és 

gömöri főispán Bártfa város tanácsát, továbbá Lukavicza, 
Sárpatak, Rokitó, Aranypatak és Sverzsó helységeket 600 frtnyi 
adó és egy bál posztó lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, alul viaszba nyomott pecséttel.

1984. 1475—6.
Számadások töredéke.
(1475. Item dem Schulmeister am Salter fl. I.

Item Paulo organiste fl. IIII.
Item pro Ymagine in organis fl. IIII et dimidium.

1476. Item dem Schulmeister 1 fl.
Item dem Paulo dem wrgel mester hab gegeben

IIII  fl.)
Papiroson.

1985. XV. század második feléből.
A bártfa i zsoldos hadsereg fegyelmi szabályzata és zsold- 

fizetési beosztása.
Rongált papirosom
K ia d ta  : R h o d y  : Érdekes okmányok, 9. oldal.

1986. XV. század második fele.
A bártfaiak és plébánosuk közti szerződés pontjai.
Papiroson.
K ia d ta  : B ék efi,: A népoktatás története, 350. oldal.

1987. XV. század második fele.
Valamely czéh-ügyben kelt levél töredéke.
Papiroson.

1988. XV. század második fele.
ötven darab különböző keltezetlen levél-, feljegyzés- és 

oklevéltöredék.
Papiroson.
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1989. 1476. márczius 13. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben ajánlja, hogy bizonyos ügyben tartson a 
négy város Eperjesen gyűlést és járuljon küldöttség a 
király elé.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

1990. 1476. ápril 18. Bjecz.
Slunkowszky János bjeczi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Cursznar Szaniszló bjeczi 
polgár ügyében adjanak halasztást.

Papiroson, zárópecsétje elveszett. ,

1991. 1476. ápril 21. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Thoklar kassai bíró náluk járt és hogy vele 
tárgyaltak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

1992. 1476. május 30. Szmigrod.
Stanyczsky Miklós és Woyszyk János »heredes in Zmygrod« 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy János 
szabónak és társainak lefoglalt javait adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

1993. 1476. junius 27. Krakkó.
Dambnói Jakab sandomiri nádor és krakkói kapitány 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy »Jacobus 
de Bartwa decretorum baccalarius, presbiter noster« részére 
Richter György, János szűcs és László »arcium baccalarius« 
bártfai polgároktól járó tartozást hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

1994. 1476. augusztus 6. Szepesvára.
Szapolyai Imre szepesi örökös grófnak és Magyarország 

nádorának levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatja, 
hogy a köztük és Swarcz György között bizonyos szőllő miatt 
folyó pert elhalasztotta.

Papiroson, zárópecséttel.

1995. 1476. szeptember 8. Buda.
I. Mátyás király előadva, hogy az országnak a török 

elleni védelemre sokat kellett és kell még költeni, továbbá 
mivel a legközelebb tartandó menyegzőjére is sok pénzre van 
szüksége, meghagyja Bártfa város tanácsának, hogy küldjenek 
néhány megbízottat György pécsi prépost királyi kincstárnok
hoz, és a mit ő elrendel, azt azonnal teljesítsék.

Papiroson, alul papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

ura» „ 
TMMW outfit 

M ik
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1996. 1476. szeptember 29. körül.
Bártfa város adólajstroina.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
1997. 1476. október 2. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy miután a város György kincstárnokhoz embereket nem 
küldött, a menyegzőre szükséges pénzösszeg kirovása és besze
dése végett kiküldött emberének, Nehezinger Sebőidnak a 
pénz kirovását engedjék meg és az összeget öt nap alatt szol
gáltassák be.

Papiroson, alul töredékes vörös viaszpecséttel.
1998. 1476. október 6. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy hozzájuk küldött emberének, Booth 
János királyi udvamoknak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
1999. 1476. október 29. Buda.
György pécsi prépost, királyi kincstárnok levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben írja, hogy a király Sebold kassai 
adószedőt kiküldte hozzájuk, kéri, hogy ennek engedelmes
kedjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
■J2000. 1476. november 23. Buda.

György pécsi prépost és királyi kincstárnok Mátyás király 
parancsára meghívja Eperjes város tanácsát a királynak 
Beatrixszal Székesfej érváron tartandó esküvőjére.

Circumspecti amici nobis dilecti. Sciatis a certo, quod 
serenissima domina nostra, filia scilicet serenissimi domini 
regis Sicilie, iam in hunc regnum Hungarie pervenit et ab hinc 
infra octo dies vel ante in Alba Regali constituetur. Unde 
maiestas regia commisit nobis, ut de hiis per literas nostras 
vos certificare non postponamus. Requirimus ergo vos et in 
persona regie maiestatis committimus vobis, quatenus statim 
visis presentibus, prout meliori modo vestrum ad honorem 
fieri poterit, ad nuptias prefati domini nostri regis absque 
mora huc festinare velitis et debeatis, quia si tardaveritis 
et inter alias ultimi fueritis, non erunt servitia vestra ita 
accepta et in quantum honorem vestrum cupitis, aliud non 
faciatis. Ex Buda in festo beati Clementis pape, anno etc. 
LXX sexto.

Georgius prepositus Quinqueecclesiensis
Thesaurarius regie maiestatis.
K í v ü l : Circumspectis iudici et iuratis civibus civitatis Eperjes, 

amicis nobis dileciis.
Papiroson, kívül gyűrűs zárópecséttel és Eperjes város rányomott 

pecsétjével.
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2001. 1476. deczember 2. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Góbii Lőrincz és Othman Mátyás krakkói 
polgárok számára Keiner Miklós és Dreszler Pál bártfai polgá
roktól járó tartozást hajtsa be.

Papiroson.

2002. 1476. deczember 10. Buda.
Tiber Benedek budai udvarbíró és visegrádi várkapitány 

minden harminczadosnak és vámosnak meghagyja, hogy a 
király menyegzőjére sört, bort és mást szállító bártfaiakat 
szabadon, minden fizetés nélkül engedjék tovább menni.

Universis et singulis dominis tricesimatoribus tributariis 
ac aliis quibuscumque quibus presentes ostenduntur, Bene
dictus Piber provisor curie Budensis ac capitaneus castri 
Wyssegradiensis etc. salutem cum honore. Quia cives et inhabi
tatores civitatis Barthfe cervisiam cum certis vasis ad solem- 
nitates nuptiarum domini nostri regis deduxerunt, nunc vero 
certa vina dicti domini nostri regis et etiam alias res adducere 
habent, quare rogamus v. d. f. et amicitias presentibus diligen
ter, quatenus dum et quando homines sew familiares dictorum 
civium cum prescriptis vinis aut aliis rebus quibuslibet ad vos 
sew tenuta vestra pervenerunt, extunc libere et pacifice ac 
absque ulla solutione pecuniaria permittatis et permitti faciatis 
nostri intuitu. Presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
Bude feria tercia post festum conceptionis Virginis gloriose, 
anno etc. LXXo Vio.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

2003. 1476. deczember 11. Crosna.
Wyttowiczei Peniezek Szaniszló sanoki kapitány levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Kogies György 
bártfai polgárt — »qui Georgius furtive theloneum regium 
pertransivit et per nostros fuit detentus« — figyelmeztessék, 
hogy Jakab crosnai polgárt ne zaklassa.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2004. 1476. deczember 15. Crosna.
Crosna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Koyesch György bártfai polgár viselt dolgairól tesz 
jelentést.

Papiroson, zárópecséttel.

2005. 1477. január 18. Kassa.
István kassai kőfaragómester levele Bártfa város tanácsá

hoz az ottani kolostorban építendő bolthajtás ügyében. írja, 
hogy fel fog menni Bártfára, tanácsolja, hogy a kereszt
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boltozatot Kassán csináltassák meg és készen szállíttassák 
Bártfára.

Papiroson.
K ia d ta  : Á b e l : Történelmi Tár, 1884. évf. 536. old.

2006. 1477. február 6. Czehow.
Dambnói Jakab sandomiri nádor és krakkói kapitány 

levele Bártfa város tanácsához, melyben bizonyos bjeczi 
polgártól a harminczadon lefoglalt szőrmeárúknak visszaadását 
követeli.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2007. 1477. márczius 11. Eperjes.
András dyonisiai püspök levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos ügyben Kassára küldjenek meg
bízottakat.

Papiroson, zárópecséttel.

2008. 1477. ápril 12. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Uthman Máté és Góbii Lőrincz krakkói polgárok 
részére Keiner Miklós és Dreszler Pál bártfai polgároktól járó 
több mint 1000 frtnyi követelés behajtását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2009. 1477. május 9. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

»Vor unns ist kommen der erber meister Petir Steynmetz 
unnser mitburger disz zeiger und vorbrachte, wie das etlich 
beruchtigung und Scheltwort sich zwischen im und Gregor 
einem Steynmetz gesellen beganngen hetten, dadurcher seines 
hantwerks kaine fuderung etliche weill gehabt hette und 
davon beschuldigte meister Stephann steynmetz auch unsern 
mitburger, welichen wir vor unns ruffend, befragt haben 
er uns der sach halben vorgegen hat, wi ires hafitwerks gerech- 
tikeit von aldirs her in vorlihen erfordert, das der obenberurt 
meister Petir auch sein Widersacher kein fuderung von meister 
rechtfertigenn. Geben« stb.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2010. 1477. május 11. Krakkó.
Ossolinszky András turóczi főispán Bártfa város közön

ségét 500 frtnyi évi adó lefizetéséről nyugtatja.
Víztől rongált papiroson, pecsét töredékével.

2011. 1477. junius 17. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

Reych István kassai polgár ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.



304 DR. IVÁNYI BÉLA.

2012. 1477. julius 29. Przybischowka.
Rzeschowi János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

Lode Gáspár bártfai polgártól járó 45 írtjának behajtását kéri.
Papiroson, zárópecséttel.

2013. 1477.. augusztus 3.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2014. 1477. augusztus 7. Yisegrád.
Yisegrád város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Dreszler Pál bártfai polgárnak engedjék 
meg, hogy összes javaival együtt Visegrádra költözhessen.

Papiroson, zárópecsét némi töredékével.

2015. 1477. szeptember 8. Eger.
Henckel György egri püspöki udvarbíró Bártfa város 

közönségét 56 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

2010. 1477. szeptember 29. Buda.
György pécsi prépost, királyi kincstárnok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy a királynak a Frigyes 
elleni hadjárat czéljaira pénz kell, ezért Gethey Gergelyt 
adókivetés czéljából hozzájuk küldte, meghagyja tehát, hogy 
ennek mindenben engedelmeskedjenek és neki higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

2017. 1477. október 13. Varanó.
Varanó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Rozgonyi Rajnáid udvari embereivel együtt bizonyít
ják, hogy János bártfai polgár néhai Rozgonyi Rajnáidnak 
nem tartozott egy dénárral sem.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2018. 1477. október 13. Varanó.
Varanó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy János szűcs minden tartozását 
kifizette.

Papiroson, ép zárópecséttel.

2019. 1477. november 19. Buda.
György pécsi prépost, királyi kincstárnok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy az 1200 frtnyi adóból 
hátralékos 400 irtot Sebald kezéhez fizessék le.

Papiroson, zárópecséttel.

2020. 1477. deczember 2. (K assa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy : »Uns hat anbracht mit schwerir clag
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meistir Petir eyn Steynmetz unser mitwoner, wie im und 
seinen brúder Jacobum disem be weiser von Greger eynen 
Steynmetz gesellen, der, als wir bericht werden bei euch won- 
haftig ist unverschulter sach grosse schmocheit, unere und 
merkliche scheden aufgetragen wern und sich des an geczeugen 
geczogen hat, sind vor uns körnen meister Stefan Steynmetz, 
Erasmus Vilhelm und Reich Endres unnsir mitburgern und 
derselb meister Stefan an eides stat auf sein trew ynbe- 
kante, wi Gregor egenanter in eigener personn zu im 
gesprochen hette, das meister Petir und Jacob sein brú
der nicht from sein und Jacob weren von dem galgen 
gebeten, über das hette meister Petir in das hantwergk gelernt, 
sulich iczberurt bekentnus in aller masze haben gethon, dy 
gemelten Erasmus und Reich Endres, sprechend, das sie auch 
dise wort von etlichen steynmetz gesellen, die am newlichsten 
hie gewest sind und von Gregoren hetten durch sein Offen
barung, so sie auf ire trew bekanten, gehört haben. Wie dem 
allen hören und wissen wir von dem unnseren nicht anders, 
dann was erlich und fromlich ist. Bitten wir darumb«, hogy 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2021. 1477. deczember 23. Kassa.
Nesziger Zebold kassai főharminczados levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a tanács kérelmére bizonyos esetben 
harminczadmentességet engedélyez.

Papiroson, zárópecséttel.

2022. 1477 körül. Krakkó.
Eckel Ágoston bártfai plébános levele Bártfa város taná

csához, melyben a neki járó pénzek megfizetése tárgyában ír.
Papiroson.
V. ö. : Bélcefi : A népoktatás története, 319. old.

2023. 1477—79.
A bártfai Szent Egyed-egyház és a confraternitás fel

szereléseinek leltára.
Papirosolapon.

2024. 1478. január 23. Patak.
Vámosujfalusi Kaza István levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Benyák Miklós polgártól a neki járó 
8 frtnyi követelést András bártfai polgár kezeihez fizessék le.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2025. 1478. márczius 4. »Smygroth.«
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Péter myszczowai soltész-
Iványi: Bártfa város levéltára. 20
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nek a bártfai harminczadosok által lefoglalt javait adassák 
vissza.

Papiroson, zárópecséttel.
2026. 1478. márczius 4. Smygroth.
Sluzowsky János smigrodi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben éles hangon panaszt emel Péter mysz- 
czowai soltésznek a bártfai harminczadon történt jogtalan 
letartóztatása miatt.

Papiroson, zárópecséttel.
2027. 1478. márczius 14. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa, város tanácsához, 

melyben írja, hogy a király bizonyos levelét küldi másolatban, 
továbbá, hogy bizonyos n városokat közösen érdeklő ügy 
elintézésének költsége 160 frt volt, melyből Kassa 100 frtot 
vállal el, a többi 60-at pedig fizessék Eperjes és Bártfa városok 
együttesen.

Yízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
2028. 1478. márczius 15. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Kassa városa a váradi vám miatt folyó 
ügyben felmerült 160 frtnyi költségekből 60 frtot Eperjes és 
Bártfa városokkal akarna megfizettetni, kéri a tanácsot, hogy 
mondjon ezen kérdésben véleményt.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2029. 1478. márczius 23. Smigrod.
Woyszyk János kéri Bártfa város tanácsát, hogy emberé

nek, Baruth Györgynek mindenben higyjenek.
Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

2030. 1478. márczius 29. Becz.
Slunkoffsky János beczi várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Bodnarkai Márkust kezességi 
óvadék adása alól mentsék fel.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2031. 1478. május 2. Clymyathow.
Ossolini András levele Bayr Péter és Am Thor György 

bártfai polgárokhoz, melyben írja, hogy lefoglalt lovaikat 
vissza fogja adatni, ha viszont ők az évi adót pontosan meg
fizetik.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2032. 1478. május 11. Bártfa.
A bártfai bodnármesterek és segédek levele a newstati 

ugyanilyen mesterekhez és segédekhez, bizonyos segédek 
viszálykodása tárgyában.

Papiroson, zárőpecsétje elveszett.
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2033. 1478. május 22. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Gürtler Miklós kassai polgár György nevű 
szolgáját a Thorner Tamás bártfai polgártól járó 60 arany 
forintnyi tartozás behajtásában segítsék.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2034. 1478. junius 2. Newenstadt.
»Dy meister und gesellen des hantwerck der bynder und 

buetener« levele Bártfa város tanácsához, melyben két bodnár
segéd viszálykodásáról írnak.

Papiroson, zárópecséttel.

2035. 1478. julius 4. (Kassa.J
Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos ügyben küldendő követséghez 
ők is csatlakozzanak és hívják fel csatlakozásra a bártfaiakat is.

Papiroson, zárópecséttel.

2036. 1478. julius 11. Newstat.
Az élj városi (neustadti) bodnárczéh levele a bártfai bodnár- 

czéhhez, melyben jelenti, hogy bizonyos czéhtársak teljesen 
megegyeztek és kibékültek egymással.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2037. 1478. julius 13. (Sztropkó.)
Sztropkó mezőváros tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben néhány sztropkói és bártfai polgár közt fen- 
forgó kölcsön tárgyában írnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2038. 1478. julius 15. Ladomér.
Salai Domokos és Baxa András ladoméri várnagyok le

vele Bártfa város bírájához, melyben Swidniki Bagykó és 
Ferencz bártfai polgár közt 4 frtnyi tartozás miatt folyó ügy
ben írnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2039. 1478. julius 17. Newstat.
»Newschtadt« város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben a bodnárczéhbeliek viszálykodása ügyében ír.
Papiroson, zárópecséttel.

2040. -1478. julius 25. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségét felhívja, hogy 

az adó fizetése iránt tartandó tárgyalásra küldjenek megbízöt- 
takat, a kikkel egyezséget akar kötni.

Papiroson, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.
20*
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2041. 1478. julius 26. Bjecz.
Slunkowsky János bjeczi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Gloszczei Kelemen és a bártfai harmin- 
czados közt lókivitel miatt támadt ügyben ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2042. 1478. augusztus 6. Krakkó.
A krakkói bodnárczéh (»Dy gancze czehe des Handwerks 

Bothner unde Lageler, ewir frunde«) levele a bártfai bodnár- 
(»Bothwerk«) czéhhez, melyben írják, hogy egy bizonyos segé
det, a ki kötelezettségének nem tett eleget, ne támogassanak.

Papiroson, épen maradt zárópecséttel.

2043. 1478. augusztus 9. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

melyben írja, hagy Glabatsch Miklós nevű emberüknek a 
tanács nem adhatott választ, most azonban levél érkezett, 
melyben írják, hogy »zw Ofen grawsam ankerbt«.

Papiroson, zárópecséttel.

2044. 1478. augusztus 14. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

bizonyos pénzösszeg kifizetése tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

2045. 1478. augusztus 17. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy 800 forintot kiküldött emberének kezeihez fizessenek le.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

2046. 1478. augusztus 19. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a királynak bizonyos hozzájuk intézett leveléről ír.
Papiroson, zárópecséttel.

2047. 1478. augusztus 23. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy bizonyos egyének innen tovább Kassa 
felé mentek.

Papiroson.

2048. 1478. augusztus 24. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2040. 1478. szeptember 19. Szepesvára.
Szapolyai Imre szepesi örökös gróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy Perényi Miklóshoz kérdést 
intézett arra nézve, hogy miért foglalta el Kucsinban a templo-
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mot és miért épített ott erődöt ? A választ embere egyenesen 
nekik fogja megvinni.

Papiroson, zárópecséttel.
2050. 1478. szeptember 24. Szepesvára.

u Szapolyai Imre, szepesi örökös főispán Cseh János, Pohár
nok István, Sáfár Péter és Kápolnai Zsigmond tokaji, tályai, 
boldogkői és regéczi várnagyoknak, tisztjeiknek és vám
szedőiknek meghagyja, hogy a bártfaiaktól ne szedjenek 
nagyobb vámot, mint a kassaiaktól.

Emericus de Zápolya comes perpetuus terre Scepusiensis, 
nobilibus Johanni Cheh, Stephano Pohárnok, Petro Sáfár 
et Sigismundo de Kapolna castellanis castrorum nostrorum 
Thokay, Thalya, Boldokew et Regecz aliis etiam officialibus 
et tributariis nostris presentes visuris salutem et dilectionem. 
Exposuerunt nobis prudentes et circumspecti cives civitatis 
Barthffa, quomodo vos ab eis ipsorumque rebus mercimoniis 
et curribus tributum superfluum et longe maiorem, quam 
cives Cassovienses solverent exigeretis, eosque exinde ultra 
licitum agravaretis, unde volumus et vobis firmiter mandamus, 
quatenus a modo inposterum ab ipsis civibus de Barthfa eorum- 
que rebus mercimoniis vinisque et curribus iidem tributum sew 
solutionem tributariam, quod et quam cives Cassovienses 
de eorum rebus et mercimoniis ac curribus solvere consveve- 
runt et non superfluam, recipere et exigere debeatis et secus 
facere non presumatis, presentibus perlectis exhibenti resti
tutis. Datum in castro nostro Scepwsiensi in festo beati Gerardi 
martiris, anno etc. LXXVIII.

Eredetije papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.
2051. 14(7)8. október 4. után. Muszina.
Ratibor muszinai várnagy levele a bártfai bíróhoz külön

böző ügyekben, többek közt kéri, hogy embereitől Bártfán 
ne szedjen vámot.

Papiroson, zárópecséttel.
2052. 1478. október 8. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben á kassai városi jegyzőnek adandó választ illetőleg 
véleményüket kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2053. 1478. október 18.
Az egri káptalan előtt Gálszécsi János nevében Gergely 

deák a bereg-, Zemplén- és ungvármegyei birtokokat illetőleg 
Gálszécsi Miklós özvegye, Brigitta asszony javára kötött 
egyezség ellen, mint a mely nem törvényesen köttetett, óvást 
emel.

Papiroson, pecsétje elveszett.



310 DR. IVÁNYI BÉLA.

2054. 1478. november 6. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Procop bártfai polgárral szemben, a ki 
Tamást és nejét Dorottyát 9 frtnyi tartozásért, melyet azon
ban ezek már egyszer megfizettek, törvény elé állította, ez 
utóbbiakat a fizetés alól felmentette.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2055. 1478. november 18. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a kucsini templom megszállásában készek 
ugyan segítségükre lenni, de jobb volna ebben a dologban 
mégis előbb a királyt megkérdezni. •

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2056. 1478. november 24. Crosse.
Crosse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Heynysch Miklós (»Clos Haynysch«) bártfai polgárnak 
egy crossei polgár ellen emelt panasza folytán kéri őket, hogy 
a crossei polgárt, a ki ártatlan, ne hagyják megvádolni.

Papiroson, zárópecséttel.

2057. 1478. november 31. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségével tudatja, hogy 

az adók beszedésével Wogolwaider Lénárdot bízta meg, a ki 
mellé a maguk részéről megbízható embert adjanak.

Papiroson, papirossal fedett vörös viaszpecséttel.

2058. 1478. deczember 2. Eger (Erlen).
Mager György levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a miben vádolják, ártatlan.
Papiroson, töredezett zárópecséttel.
2059. 1478. deczember 8. Muszina.
Pysskerzyn Kelemen muszinai várnagy levele Mager 

György bártfai bíróhoz és a tanácshoz, melyben kéri, hogy 
embereinek az adósságok behajtása körül tanácscsal és tettel 
legyenek segítségre.

Papiroson, zárópecséttel.
2060. 1478 deczember 12. Sztropkó.
Bánóczi Benedek sztropkói várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy gondoskodni fog arról, hogy 
az Orbán bártfai polgártól elvett ruhák neki visszaadassanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2061. 1478. deczember 14. Yaranó.
Páriss László varanói várnagy levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a vámosa által az ő emberüktől jog
talanul elvett lovat visszaadatta.
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Circumspecti viri domini nobis honorandi. Literas v. c. 
sane percepimus, quomodo nobis scribitis vestro de homine, 
quia noster theoloniator eidem equum recepisset, verum qui
dem, sed tamen probare possumus, quia culpa sua mediante 
illa fecit theoloniator noster, igitur scire velitis, quomodo 
propter petita v. c. et iuxta petita Gabrielis equum eidem 
restitui fecimus, ymo si nostri ex parte amicitie vestre indige- 
rint, c. omni tempore nos protectorem haberetis. Datum in 
Varano feria secunda post Lucie anno etc. Mo CCCC3 LXXVIII°.

Ladislaus Pariss castellanus 
castri Varano.

Kívül: Circumspectis prudentibusque viris iudici iuratis civitatis 
Barthpha, nobis honorandis.

Eredetije papiroson, kívül a várnagynak fekete viaszba nyomott 
gyűrűs zárópecsétjével, melyben csúcsíves j P. betűk láthatók.

2062. 1478. deczember. Crosse.
Crosse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Prawsniker Jakab crossei polgárnak Thar- 
ner Tamás bártfai polgártól járó 8 arany forintnyi követelé
sét hajtsák be.

Papiroson, szép zárópecséttel.

2063. 1478. Schymenoya.
Perényi Miklós »levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kérdőre vonja őket, hogy hogy merték őt a szepesi örökös gróf 
előtt a kucsini templom megszállásával és megerősítésével 
megvádolni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2064. 1478. Schymenoia.
Perényi Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy plébánosa, Mihály pap által a bártfaiak közül 
néhányon elkövetett hataimaskodások az ő tudta és bele
egyezése nélkül történtek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2065. 1478 körül. Krakkó.
Eckel Ágoston bártfai plébános levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy iskolamesternek Orbán baccalaureust 
küldi.

Papiroson, zárópecsét töredékével.
Kiadta : Bekeß: A népokt. története, 322. 1.

2066. 1478—9 körül, november 10. Kassa.
Gáspár hitszónok levele Mager György bártfai bíróhoz 

és társaihoz, melyben különböző híreket ír.
Papiroson, zárópecséttel.
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2067, 1478—9 körül.
Bártfa város vászonlajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2068. 1478—80 körül.
Mager György levele Bártfa város tanácsához, melyben 

bizonyos szőllővétel ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2060. 1479. január 1.
Bártfa városának a korona vámszedésről vezetett jegyzéke.
Papiroson, könyvalakban.

2070. 1479. január 11.
Mager György bártfai bíró levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a király az adókivetés miatt 
Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városokat a kincstárnok elé 
idézte.

Papiroson, zárópecséttel.

2071. 1479. január 14. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy egy Simon nevű lókötőt, a ki a királyi 
futár egyik lovát ellopta (»geczehint vorn am lincken scholder-
pladt, alzo __| , dy spitze auff des czehens kein nacken oder
heupt«), nyomozzanak és üldözzenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2072. 1479. január 16. Kassa.
I. Mátyás király Bártfa városának adóját, tekintettel a 

város szegénységére, évi 700 írtra szállítja le.
Hártyán, alul függő pecséttel.

2073. 1479. február 1. Krakkó.
Creydler Erazmus levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy a makoviczai várnagy által náluk lefizetett 
és neki járó 80 frtnyi követelést Bernát nevű emberének 
adják ki.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2074. 1479. február 6. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy »Kwesch Paul von Slos Sáros« előttük 
megjelenvén, panaszt emelt Hastig Antal ellen, a ki tőle 
Drakusch Mátéval egyetemben 9 és % forintért egy lovat 
vett, de árát meg nem fizette, mire a nevezett Antal a tanács 
előtt 6 és y2 forintot »Kysch« Pálnak kifizetett.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2075. 1479. február 9. Neustadt.
Groff Márton levele Bártfa város tanácsához, melyben 

hosszasan fejtegeti, hogy egy bizonyos szőllő meg nem szerez
hető.

Papiroson, zárópecséttel.
2076. 1479. február 25. Smigrod.
Giszla Miklós és társai smigrodi esküdtek levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írják, hogy az ellenség által elpusz
tított egyházukból egy kehely egy bártfai polgárhoz került. 
Kérik, hogy adassák azt vissza, ők fizetnek érte 16 irtot.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2077. 1479. márczius 1. »Gorlycza.«
Gorliczai Jakab levele György bártfai biróhoz, melyben 

kéri, hogy elfogott embereit küldje haza.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2078. 1479. mráczius 3. Czeszkowycze.
Czeszkowycze város tanácsa bizonyítja, hogy a Miczul

Péternél lévő ló tényleg az ő tulajdona.
Víztől rongált papiroson, alul töredezett pecséttel.

2079. 1479. márczius 27. Uj-Szandecz.
Wolsky János újszandeczi viceprocurator és musinai 

birtokos (»tenutarius«) levele Bártfa város tanácsához, mely
ben kéri, hogy Keszwater János és Pál számára, Konrád 
lőcsei polgárral szemben »pro quibusdam ipsorum mercantiis 
receptis«, adjanak ki bizonyságlevelet.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2080. 1479. ápril 3.
I. Mátyás király Thorner István bártfai esküdt és Lanng 

Mihály városi jegyző kérelmére ünnepélyes formában kiadja 
és megerősíti Y. László királynak 1456. ápril 14-én Budán és 
Zsigmond királynak 1433. november 30-án Bázelben kelt átíró 
okleveleit, melyekben Zsigmond királynak 1429. november 30-án 
Pozsonyban kelt és a vászonfehérítés jogáról szóló oklevelét 
írják á t ; továbbá V. László királynak 1456. ápril 12-én Budán 
kelt oklevelét, melyben a Bártfa és Eperjes városok közön
sége közt a vászonfehérítés miatt folyó perben Eperjes városát 
a további perlekedéstől ítéletileg eltiltja.

Hártyán, könyvalakban, selymen függő kettős viaszpecséttel.

2081. 1479. ápril 5. Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Sandomerrai Iwanycznak bizonyos lóvétel 
ügyében igazságot szolgáltassanak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2082. 1479. ápril 10. Az egri püspöki palotában.
Bernát minorita szerzetes, egri tizedszedó Bártfa város

közönségét 46 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2083. 1479. ápril 18. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

felszólítja őket, hogy neki Sklabina várának zálogbaadásáról 
és az Ossolinszkyaknak fizetendő évi pénzösszegről oklevelek
kel és szóval felvilágosítást adjanak.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2(384. 1479. ápril 18. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kérdi, hogy mondják meg, melyek az ő emberei által elfoglalt 
határok.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2085. 1479. ápril 25. Smigrod.
Ossolinsky János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a fuvarosok által neki okozott károkért panaszt emel és Ígéri, 
hogy a lengyel királynál is panaszt tesz, a ki majd a magyar 
királynak fog írni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2086. 1479. ápril 30.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy az emberei által elfoglalt határok ügyében meg
bízottját hozzájuk küldi.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2087. 1479. május 5. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, hogy embe

rének, Korothnoki Miklósnak mindenben higyjenek.
Papiroson, pecsétje letöredezett.

2088. 1479. május 25. Kassa.
Thala mer Istvánnak, a felsőrészek adószedőjének levele 

Bártfa város tanácsához, melyben éleshangú panaszt emel 
Fogelwayder és társainak elfogatása miatt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2080. 1479. junius 11. A pyotrkowi országgyűlésen.
Kázmér lengyel király levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Ossolinszky János kifosztása ügyében, melyet ellene 
utazása közben »versus regnum nostrum, de Hungária« követ
tek el, igazság szolgáltatását kéri.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2090. 1479. julius 2.
A szepesi káptalan Langh Miklós bártfai jegyző kérelmére 

átírja I. Mátyás király által 1479. ápril 3-án átírt é3 kiadott 
következő okleveleket:

V. László királynak 1456. ápril 14-én Budán kelt,
Zsigmond királynak 1433. november 30-án Bázelben kelt,
Zsigmond királynak 1429. november 30-án Pozsonyban 

kelt, végül
V. Lászlónak 1456. ápril 12-én Budán kelt és a vászon- 

fehérítési jogra vonatkozó okleveleit.
Hártyán, könyvalakban, selymen függő pecséttel.
L d : a 2080. számú regesztát.
2091. 1479. julius 6. Mussziná.
Byelyebradszky János muszinai várnagy levele Mager 

György bártfai bíróhoz, melyben kéri, hogy egy náluk fogva 
lévő gonosztevőt bizonyos elveszett subákra nézve is vallas
sanak ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Ld : a 2080. számú regesztát.
2092. 1479. julius 13. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
2093. 1479. július 22. Héthárs.
János soltész levele István kassai harminczadoshoz, mely

ben írja, hogy egy subát kivéve, mely Újvárban Gecző János 
várnagynál van, minden együtt van Bártfán, küldjön értük 
valakit és küldjön egyúttal 25 irtot is, a subák visszaváltására.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
2094. 1479. julius 28. Igló (Nova Villa).
Igló helység tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy egy bizonyos egyén mindig tisztes
séges életet élt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2095. 1479. augusztus 7.
Bekényi Dénes Bártfa város tanácsát 700 frtnyi adó lefize

téséről nyugtatja.
Papiroson, alul vörös viaszba nyomott ép gyűrűs pecséttel.
2096. 1479. augusztus 10. (Bártfa.)
Wagener Simon a bártfai Szent Egyed-templom gond

nokságát Eckel Ágoston plébános és Mager György bíró alatt 
átvevén, 1485-ig évről-évre feljegyzi a templomszámadás vég
eredményét.

Papiroson.
2097. 1479. augusztus 12.
A szepesi káptalan előtt Bártfa város közönsége tiltakozik 

az ellen, hogy némelyek Zemplén- és Sárosmegyében, továbbá
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Eperjes város lakói, daczára annak, hogy vászonfehérítési 
joga csakis Kassa és Bártfa városok lakóinak van, mégis vászon
fehérítéssel és vászonkereskedéssel foglalkoznak.

Papiroson, kívül töredékes viaszpecséttel.

2098. 1479. augusztus 30. Buda.
Laki Thuz János tárnokmester levele Bártfa város közön

ségéhez, melyben a legközelebbi tárnoki székbe ülnökeiket 
meghívja.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2099. 1479. szeptember 9. Buda.
I. Mátyás király Eperjes város közönségének — tekintettel 

Bártfa és Kassa városok ama régi kiváltságára, hogy a vásznat 
kizárólag csak nekik szabad fehéríteni — a vászonfehérítési 
jog gyakorlását megtiltja.

Papiroson, álul vörös viaszpecséttel.

2100. 1479. szeptember 9. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a kihallgatott tanuk vallomása alapján bizonyítja, 
hogy Seypner Hennsell, Kai György bártfai polgárt és családját 
becsületében nem sértette.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2101. 1479. szeptember 12. Kassa.
Talhamer István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a Kall György és Seyppner János közt fenforgó 
ügyet tisztázni kell.

Papiroson, zárópecséttel.

2102. 1479. szeptember 14. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben egy bizonyos fogva lévő emberről ír.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2103. 1479. szeptember 22. Bjecz.
Sczepanowszky Miklós bjeczi várgróf levele Bártfa város

tanácsához, melyben Gladisz Miklós nevű soltészének a bártfai 
harminczadon való jogtalan letartóztatása ügyében ír.

\  ízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

2104. 1479. október 13. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy biztosítsák Othman Mátyás és Góbiin 
Lőrincz krakkói polgárokat arra nézve, hogy Keiner Miklós 
bártfai polgár, a ki házát a fentieknek 160 írtért zálogba adta, 
ezen zálogösszeget meg fogja fizetni.

Papiroson, zárópecsét töredékével.



2105. 1479. október 17. Buda.
Rozgonyi László királyi étekfogómester levele Kassa 

város tanácsához, melyben írja, hogy bizonyos bártfai polgár
tól, kitől a Szinyén lévő vámon bizonyos javakat elvettek, 
jogosan vették el és ha akarná, sem adhatná már ama javakat 
vissza, mert széjjelosztattak.

Prudentes et circumspecti viri vicini nostri, diligenter 
scribitis nobis pro parte concivis vestri de Barthpha, qui per 
thelonium nostrum in Zyna habitum saliendo perrexit per 
conductionem cuiusdam nobilium. Scitote, ut predictum thelo
nium non tantum nostrum, sed aliorum fratrum est. Et ille 
res a concive vestro per familiares nostros non minusiuste, 
sed debite ablate sunt et iam undique dissipate, quas si velle
mus reddere, easdem non possemus, cum iam per longinquas 
partes distribute sunt, nec thelonium nostrum volumus mino
rari. Tamen si postulasset, sicuti alias solummodo et nunc 
nullum dampnum passus fuisset. Igitur non egreferatis nobis 
hac vice. Datum Bude die dominico proximo ante festum 
beati Luce ewangeliste, anno Domini M» CCCC° LXXo nono.

Ladislaus de Rozgon 
dapiferorum regalium 
magister.

Kívül : Circumspectis viris iudici et iuratis civibus civitatis 
Cassoviensis vicinis nostris honorandis.

Eredetije papiroson, kívül papirosba nyomott gyűrűs pecséttel.

2106. 1479. november 6. Yaranó.
Rozgonyi Osvald levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a napokban »duos valachos, qui monetam 
falsam cudissent«, Varanón megégettek, mire feleletül sok 
jobbágyát Zbugyai István Lipócz várába hajtatta, kéri tehát, 
hogy a dolgot valahogy igazítsák el.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2107. 1479. november 30. Tárcza.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a Nagy Benedek újvári várnagy és Azari János által 
elkövetett hatalmaskodásokról kész tanúságot tenni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2108. 1479. deczember 4. Terebes.
Perényi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy az emberei által rajtuk elkövetett jogtalanságok 
elbírálását bízzák a város és az ő általa kiküldött emberekből 
álló választott bíróság döntésére.

Vízfoltos papiroson, zárónecsétje elveszett.
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2109. 1479. deczember 4. Kassa.
Talhamer István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy az elfogott Seypner Jánost ereszszék szabadon.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2110. 1480. január 1.
Bártfa városának a korona vám szedéséről vezetett jegyzéke.
Papiroson, könyvalakban.

2111. 1480. január 17. Terebes.
Perényi István levele Bártfa város tanácsához, bizonyos 

ügyben tartandó tanácskozás tárgyában.
Papiroson, zárópecsét töredékével.

2112. 1480. január 20. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Gáspár polgártársuk panasza ügyében intézkedni 
fog és hogy Tokajra utazik.

Erősen vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
2113. 1480. február 3. (Bártfa.)
Eckel Ágoston bártfai plébános Strunczel György bártfai 

bíró és a tanács kérelmére átírja Ulászló lengyel királynak 
1388. junius 30-án Beczen kelt oklevelét.

Papiroson, alul a plébános pecsétjével.

2114. 1480. február 9. Bjecz.
Sczepanowszky Miklós bjeczi polgár levele Bártfa város 

tanácsához, melyben jelzi, hogy ha ura, a krakkói várnagy, 
Szandeczból visszatér, tudatni fogja velük.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

2115. 1480. február 17. Kisfalud.
Kisfaludi Benedek újvári várnagy levele Bártfa város 

közönségéhez, melyben kéri, hogy a tőle elrabolt javakat és 
pénzt adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2116. 1480. február 28. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város tanácsának panaszára 

Eperjes város tanácsát tiltott vászonfehérítés miatt megidézi.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

2117. 1480. márczius 4. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Dubnói Jakab krakkói várnagy és kapitány követé
nek fivére Rozennek vissza akarja adni azon lovat és 2% 
irtot, melyet egy bártfai polgártól elvett. Ezen ügyben tehát 
az illető polgárral lépjenek érintkezésbe.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2118. 1480. márczius 4. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben panaszt emel bizonyos Márton nevű asztalos
legény ellen, a ki a czéhmester előtt több más asztalosmestert 
ócsárolt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2119. 1480. márczius 4. Diósgyőr.
^Banczai Gergely Diósgyőr várispánja meghagyja a szikszói, 

mohii, luczi és szamosszegi vámszedőknek, hogy a bánfaiak
tól, kik éppen úgy vámmentesek, mint a kassaiak, vámot 
szedni ne merjenek. Egyébként a bártfaiak azt állítják, hogy 
a királytól azon szabadalmuk van, hogy a hol lengyel fehér
vásznat találnak, az illető megye főispánjának segítségével 
elkobozhatják.

Nos Gregorius de Bancza, comes castri Dyosgewr, fidelibus 
nostris in theoloniis Zykzo Mohi Lucz et Zamoszegh constitu
tis nobis dilectis significamus per presentes prudentes et circum
spectos viros Barthfe commorantes regie maiestatis ex gratia 
fore libertatos et exemptos eo modo, quo Cassowienses a solu
tione theoloniorum ubilibet, prout a sua serenitate persona
liter habemus in mandatis. Unde pro eo vobis universis et sin
gulis committimus, quatenus dum et quando ad vestra per
venerint cum rebus et mercibus ipsorum theolonia, extunc 
ipsos universos et singulos absque molestatione et exactione 
theolonii libere quiete et pacifice permittatis. Ceterum dicunt 
se a maiestate regia habere libertates, ut ubicunque albam 
telam polonicalem repererint extunc cum adiutorio et auxilio 
comitis ipsius comitatus recipere valeant, unde etiam et ipse 
comes sew officiales portionem habeant. Presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum in castro Dyosgewr, sabbato 
proximo ante dominicam Oculi, anno Domini millesimo, quad
ringentesimo octoagesimo.

Papiroson, alul fekete viaszba nyomott pecsét helyével.

2120. 1480. márczius 5. Terebes.
Perényi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

egy bizonyos ügyben folytatott tanácskozásra tesz megjegy
zéseket.

Papiroson, zárópecséttel.

2121. 1480. ápril 16. Terebes.
Perényi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy nyugtájukat megkapta és hogy a 9y2 írtról, melyet 
Azari Jánosnak visszafizettek, most küldi a nyugtát.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2122. 1480. május 16.
A budai káptalan Ország Mihály nádornak 1480. márczius 

24-én Székesfej érváron kelt határj áró parancsára jelenti, hogy 
Bártfa szabad királyi város határait megjárta.

Papiroson, pecsétje letöredezett.

2123. 1480. május 27. Crosse.
Welusch Lukács crossei polgár levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a Klein Jánossal szemben fennálló követelése 
tárgyában ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2124. 1480. junius 3. Buda.
I. Mátyás király a Bártfa és Eperjes városok közt a vászon

fehérítés miatt folyó perben Eperjes városát a vászonfehérítés
től 4000 frt bírság terhe alatt eltiltja.

Hártyán, függő pecséttel.

2125. 1480. junius 3. Radimno.
András przemisli püspök levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy emberét — egy brzeso wi polgárt — menedék
levéllel bocsássák szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2126. 1480. junius 6. (Kassa.)
A kassai asztalosczéh mesterének levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy hassanak oda, hogy bizo
nyos Pál nevű bártfai asztalos Kristóf és György bártfai 
asztalosokat, az ugyanottani asztalos czéhtagjait, hagyja 
békében.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2127. 1480. junius 20. Bobowa.
Staschkowszky Szaniszló levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Ivrianusch György az ő lovát egy grebowi 
embernek eladván, ő ettől elvette, György tehát fizesse vissza 
a ló vételárát ennek az embernek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2128. 1480. junius 22. Smigrod.
Stadniczky Miklós és Woyszyk János levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Chyla Péter nevű emberük részére mene
déklevelet kérnek.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2126. 1480. junius 24.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könvvalakban.
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2130. 1480. junius 26. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy az évi 700 írt adót fizessék meg.
Papiroson, alul pecséttel.

2131. 1480. junius 28. Berzevicze.
Berzeviczi Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy embereinek, kiket hozzájuk küldött, minden
ben hitelt adjanak.

Papiroson, mesterjegyes zárópecséttel.

2132. 1480. julius 5. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Eperjesi (»Eperieszer«) Miklós polgár
társuknak a szepesi jobbágyokkal szemben fennálló követe
lése ügyében legyenek segítségére.

Papiroson, zárópecséjte elveszett.

2133. 1480. július 7. Crosse.
Crosse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy előttük Welusch Lukács Klein Jánosnak 
adóssága megfizetésére halasztást adott.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2134. 1480. julius 25. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a városi jegyző nejének, Borbála asszonynak ügyét 
figyelmükbe ajánlja.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2135. 1480. julius 28. Smigrod.
Stadnyczsky Miklós és Woyszyk János levele Bártfa város 

tanácsához, melyben emberük Chyla Péter ügyében írnak.
Papiroson, zárópecséttel.

2136. 1480. augusztus 29. Kassa.
Winter Ágoston, Kynd János, Czavoditzer Lőrincz és Bart- 

pheler Endre kassai bodnár czéhmesterek levele Bártfa város 
tanácsához, melyben néhány bodnárlegény közt fenforgó 
vitás ügyben írnak.

Papiroson, törött zárópecséttel.

2137. 1480. október 8. Szepesvára.
Szapolyai Imre, szepesi örökös gróf levele Bártfa város 

tanácsához : Sciatis, quod ex commissione serenissimi principis
domini nostri regis.............hiis diebus celebrabitur quedam
diéta, pro certis differentiis et iniuriis. Ideo, si aliqua dampna 
aut iniurie per subditos domini regis Polonie vobis, aut vestris 
subditis illata sunt ac etiam subditis domini regis Polonie ex-

Iván yi: Bártfa város levéltára. 21
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parte subditorum serenissimi domini nostri regis . . . perpetrata 
fuissent, prout ex literis sue serenitatis clarius intelligetis, 
per duos concives vestros in registro mittere non retardetis 
ad ipsam dietam, que hiis diebus inchoabitur. Datum« stb.

Papiroson, zárópecséttel.

2138. 1480. október 9. Kassa.
Beatrix királynő levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Mezőgyáni Máté kassai vicesókamarás jelenté
séből tudja, ohgy némelyek lengyel sót használnak, meghagyja 
tehát nekik, hogy idegen sót ne merjenek használni, azokat 
pedig, a kik külföldi idegen sót szállítanak, fogják el.

Papiroson, zárópecséttel.

2139. 1480. október 15. Crosse.
Crosse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben közli Welusch Lukácsnak a Klein Jánostól járó köve
telése tárgyában tett vallomását.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2140. 1480. október 16. Sanok.
Yithoviczei Pyenazek Szaniszló levele Bártfa város taná

csához, melyben panaszt emel, hogy a magyar-lengyel háború 
után egy Dömötör nevű embertől 14 irtot elszedtek, kéri, hogy 
ebben az ügyben szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecséttel.

2141. 1480. deczember 13. Dukla.
Cobilensky Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy a bártfai harminczados által Albert nevű emberé
től lefoglalt fonalárút adassák vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2142. 1480. deczember 16. Lőcse.
Henkil György egri udvarbíró levele Reych István kassai 

városi tanácsnokhoz, melyben írja, hogy a bártfaiak által 
Kassán lefizetett 65 vagy 66 frtnyi tizedért elküldte János nevű 
fivérét, a ki a pénzt nyugta ellenében átveszi.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2143. 1480. deczember 16. Lőcse.
Henkel György egri udvarbíró Bártfa város tanácsát 56 

frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

2144. 1480. deczember 21. Lőcse.
Henkel György levele Salczhewerr Jánoshoz, melyben 

írja, hogy a bártfaiak tizedbére nem 65 vagy 66 frt, mint a
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mennyit ők fizettek, hanem 72 írt, küldjék be tehát a külön- 
bözetet.

Papiroson, zárópecséttel.

2145. 1480.
Wagener Simon bártfai polgár végrendelete, a Szent Egyed- 

templomra hagyott javak jegyzékével.
Papiroson.

2146. 1480 körül, augusztus 28. Terebes.
Perényi István zempléni főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Raszlaviczai András szolgáját eresz- 
szék szabadon és ha valami követelni valójuk van rajta, az ország 
valamely bírói széke előtt keressék igazukat.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2147. 1480 körül, október 28. Bobowa.
Gethka Miklós >>heres de Bobowa« levele Bártfa város taná

csához, melyben panaszt emel, hogy Jánost és társát a nyílt 
úton feltartóztatták és javaikat lefoglalták.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2148. 1480 körül.
Bártfa város tanácsa által kiadott bizonyságlevél fogal

mazványa, mely arról szól, hogy Gratias Jánosnak Lode 
Gáspár elleni panaszának és ez utóbbi által erre adott válasz
nak mi volt a tartalma ?

Papiroson.

2149. 1480 körül. Kassa.
István kassai kőfaragómester levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy küldjenek kocsit, hogy bizonyos 
képeket hozzájuk szállíthasson.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Ábel : Történelmi Tár, 1884. évf. 536. 1.

2150. 1480 körül. Lőcse.
Swarcz Márton lőcsei tanácsnok levele Stenczel György 

bártfai bíróhoz, melyben írja, hogy Márton városi jegyző fog 
egy jó üstöt készíttetni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2151. 1480 körül. Bártfa.
Stenczel György bártfai bíró levele valakihez magán

ügyben.
Vízfoltos papiroson.
2152. 1480 körül.
Számadások feljegyzése. (Töredékes.)
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

21*
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2153. 1480—90 közt.
Bártfa város tanácsa által I. Mátyás királyhoz intézett 

felségfolyamodvány fogalmazványa.
Hátlapján számadások.
Papiroson.

2154. 1480—90 körül, május 25. Palocsa.
Liptai Bálint palocsai várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy egy Hawrylla nevű oláhot, »sine 
solutione tributi recedere permittatis«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2155. 1480—90. körül, november 6. körül. Bártfa.
Szebeni György valakinek 125 darab pisztrángot küld.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2156. 1480—90 körül.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Írja, hogy Topper Péter panaszt emelt, hogy»Frantcz 
etwenn sein lerknabe geweszen vor im und czwiin im habe 
worthlossen auszgehn unnd gesprochen, daz Mathes Topper 
vonhofftig in ewer Stadt, wer des Hengers wirt geweszen«.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2157. 1480—90 körül.
Lode Gáspár levele Bártfa város tanácsához, melyben 

különböző politikai újdonságokról ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2158. 1480—90. körül.
Bártfa város határjárásának német nyelven való leírása
Papiroson.

2159. 1480—90 körül.
A rimanowi tanács levele a (bártfai ?) bíróhoz, melyben 

írja, hogy két paraszt a rimanovi soltészségtől elmozdíttatott.
Vízfoltos papiroson, rongált zárópecséttel.

2160. 1480—90 körül.
Bártfa város közönségének három pontból álló folyamod

ványa a királyhoz, vám- és harminczad-ügyben.
Papiroson.

2161. 1481. január 6. Strzeszow.
(Strzeszow) város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kérik, hogy egy bizonyos Jurel vagy Jurek 
Slomyerz nevű ember fizesse meg Miklós strzeszowi polgár
nak az 50 darab fonálért (neture) járó pénzt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2 1 0 2 . 1481. január 20. (Kassa.)
Ruszdorffer János kassai bíró levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a tárnoki székre ülnököket nem küldtek.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 1 6 3 . 1481. január 29. Gorlycze.
Gorlyczei Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy emberének, a kitől egy bártfai polgár lovát, melyet 
Bjeczben vett, tehát jogos tulajdona volt, — elvette, szolgál
tassanak igazságot.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2 1 6 4 . 1481. január 30. Liszka.
Liszka város tanácsának levele Stenczl György bártfai 

bíróhoz és a tanácshoz, melyben Chev Mátyás és Thittel Jakab 
bártfai polgárok közt borvétel miatt fenforgó ügyben írnak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2 1 6 5 . 1481. január 31. Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Maris János polgártársuknak egy 
bártfai polgártól járó követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2 1 6 6 . 1481. február 7. Zágráb.
I. Mátyás király Bártfa város közönségére a török elleni 

hadjárat czéljaira 600 frt adót vet ki.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2 1 6 7 . 1481. február 8. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben panaszt emel, hogy a bjeczi polgároknak négy vég posztó
ját a bártfai harminczadon lefoglalták, kéri annak vissza
adását.

Papiroson, zárópecséttel.

2 1 6 8 . 1481. február 11. Krakkó.
Zinrich Barthos krakkói polgár levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a Brosler Pálnak adott határnapot 
junius 15-ig hosszabbítsák meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 1 6 9 . 1481. február 14. Dukla.
»Johannes et Jacobus heredes in Dukla« levele Bártfa 

város tanácsához, »homines nostri duo, nomine Jaczko de 
Msema ex villa nostra, alter vero Suchan de opido nostro, 
ambo duo sunt compositores in mercantiam, in terram vestram, 
qui venientes ad presentiam nostram exposuerunt lame(n)ta- 
b(i)li voce, quomodo vestra famositas interdixit suam mercan
tiam per ministeriale famositati vestre, ut non venderent ac
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si verissime, aut non verissime solverunt theoloneum vestris 
famositatibus. Quare famositatibus vestris suplicamus ae 
petimus tamquam dominos et vicinos nostros dilectissimos, 
ut velitis nostris hominibus ita providere et illis hoc ipsum 
pecatum dimittere, ob intuitu nostri, sicut domini et vicini 
nostri«.

Papiroson, zárópecséttel.

2 1 7 0 . 1481. február 19. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsa, Bártfa város tanácsának kérel

mére közli, hogy Janusch György bártfai polgár a tőle Lengyel- 
országban elvett kocsik, lovak és árúk dolgában a fuvarosok
kal kiegyezett.

Víztől rongált papiroson, pecséttel.

2 1 7 1 . 1481. február 22. Bjecz.
Dambnói Jakab krakkói várnagy és kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben panaszt emel bizonyos posztók le
foglalásáért.

Papiroson, zárópecséttel.

2 1 7 2 . 1481, márczius 8. Dambowycza.
Dambowycza város tanácsának levele Stenczel György

bártfai biróhoz és a tanácshoz, melyben közlik, hogy Mihály 
bártfai polgár Péter soltész szabóval szerződést kötött, hogy 
fiát Fábiánt 15 évre átengedi neki, hogy a szabómesterséget 
megtanulja, viszont Péter szabó tartozik ezalatt a fiút ruházni.

Vízfoltos papiroson, töredezett zárópecséttel.

2 1 7 3 . 1481. ápril 4. Kassa.
Schulcz polgár levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tállyai szőllőbirtok megvételéről ír.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2 1 7 4 . 1481. ápril 6. Kassa.
Remek András budai polgár és fejérvári kamarás Bártfa 

város tanácsát 400 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

2 1 7 5 . 1481. ápril 29. Sztropkó.
Perényi Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

az István polgár részére kért menedéklevél kiadását meg
tagadja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 1 7 6 . 1481. május 1. Smigrod.
Szyedlyszkai Lőrincz smigrodi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben embereinek a Jurga János bártfai polgár 
részére járó tartozásáról ír.

Papiroson, zárópecséttel.
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2 1 7 7 . 1481. május 2. Bjecz.
Bjeczi Borbála levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy polgártársuknak jó árúkat adott el, hassanak tehát 
oda, hogy az értük fizessen.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2 1 7 8 . 1481. május 9.
I. Mátyás király a szepesi káptalannak meghagyja, hogy 

Bártfa város közönségének panaszára Eperjes város közön
ségét tiltott vászonfehérítés miatt idézze meg.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

2 1 7 9 . 1481. május 11. Krakkó.
Clethner János, Gawron János és Schyndler Ulrik levele 

Bártfa város tanácsához, melyben Beszterczebányai Antal 
babérkoszorúst a bártfai iskolához ajánlják.

Víztől rongált papiroson, két zárópecséttel.
Kiadta : Bélcefi: A népokt. története, 328. 1.

2 1 8 0 . 1481. május 12. Krakkó.
Beszterczebányai Antal krakkói babérkoszorús levele Bártfa 

város tanácsához, az iskolamesteri állás elnyerése tárgyában.
A behajtásnál víztől rongált papiroson, kívül ép pecséttel.
Kiadta : Bélcefi: A népokt. története, 326. 1., tévesen május 4. 

dátum  alatt.

2 1 8 1 . 1481. május 14. Sandecz.
Dambnói Jakab krakkói várnagy és kapitány Bártfa város 

tanácsát kéri, hogy embereinek mindenben hitelt adjanak.
Vízfoltos papiroson, töredékes pecséttel.

2 1 8 2 . 1481. május 15.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.

2 1 8 3 . 1481. május 28. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy az a két hordó hal, a melyet Márton 
mészáros, Márton szűcs és Ádám fürdős kisszebeni polgárok 
két lengyeltől vettek, romlott volt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 1 8 4 . 1481. május 28. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

panaszt emelve, hogy Márton szűcs (Kürszner) kisszebeni pol
gár Rotgysszer Márton eperjesi polgárnak egy hordó jó csukahal 
helyett rossz, büdös fehérhalat adott el.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 1 8 5 . 1481. május 30. (Bártfa.)
" Bártfa város tanácsa a Göncz és Bártfa közt lévő vámo

sokat fölkéri, hogy a Göncz városából a bártfai Szent János-
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kolostor és egyház ablakaihoz faragott köveket szállító embe
reket és szállítóeszközöket vámmentesen engedjék tovább
menni.

Universis et singulis theolowotoribus ac vicesgerentibus 
ab opido Gunss usque ad Bartfa ubilibet locorum constitutis 
et existentibus, nos iudex et iurati civitatis Bartfa salutem 
prompta cum voluntate. Quia misimus hominem nostrum 
presencium videlicet ostensorem ad prefatum opidum Gunz pro 
nonnullis lapidibus sectis pro fenestris monasterii et ecclesie 
Sancti Johannis Baptiste intra muros Bartfenses siti, factis 
et ordinatis, rogamus d. et a. vestras summopere, quatenus 
vectores eorundem lapidum simulcum curribus equis et lapidibus 
eisdem Sanctissimi Johannis meritorum intuitu nostrique ob 
respectum absque tributaria solutione, quovisque alio impe
dimento ire et redire permittere velitis. In d u ...........precca-
minum vestrorum, atque veniam ob hoc a Deo immortali, a 
nobisque debitas gratiarum actionum utique consecuturi. 
Datum feria quarta [dies] Rogationum, anno Domini etc. 
octvagesimo primo.

Eredetije vízfoltos papiroson, alul a városnak vörös viaszba nyom ott 
pecsétjével.

2186. 1481. junius 12. Buda.
Orbán prépost királyi kincstartó levele Bártfa város taná^ 

csához, melyben felszólítja őket, hogy a 300 frtnyi adóhátralékot 
fizessék meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2187. 1481. junius 13. Bobowa.
Gyethka Miklós és Staschkowszky Szaniszló levele Bártfa 

város tanácsához és az ugyanottani harminczadosokhoz, mely
ben kérik, hogy az emberüktől a bártfai harminczadon lefog
lalt lovat és lószerszámot illetőleg szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, két zárópecséttel.

2188. 1481. junius 14.
A szepesi káptalan Yincze bártfai esküdt kérelmére átírja 

I. Mátyás királynak 1480. junius 3-án Budán kelt oklevelét. 
(Tartalmát ld. ott.)

H ártyán, alul függő pecséttel.

2189. 1481. junius 14. Oszjek.
Oszjek város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben igazolja, hogy az a ló, melyet Toczszky Jánostól 
Bártfán lefoglaltak, az illető tulajdona volt, kéri tehát annak 
visszaadását.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2 1 9 0 . 1481. junius 14. Mytharza.
Krazolek Péter mytharzai bíró és a hét esküdt levele Bártfa 

város tanácsához, melyben tanúsítják, hogy egy bártfai polgár 
által Toczsky Jakabtól lefoglalt fekete ló, már hat év óta 
ezen Toczsky tulajdona volt.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2 1 9 1 . 1481. junius 16. Uj-Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kérik, hogy egy Bártfa alsóvárosi polgár által 
Toczky Jakab smigrodi polgártól elvett fekete lovat adassák 
vissza.

Papiroson, szép zárópecséttel.

2 1 9 2 . 1481. junius 22. Bártfa.
Esztergomi Ambrus deák, Bártfa város tanácsát 300 frtnyi 

adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, fekete viaszpecséttel.

2 1 9 3 . 1481. julius 5.
Bryser Sándor levele Bártfa város tanácsához.
Papiroson, zárópecséttel.

2 1 9 4 . 1481. julius 11. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben kéri, hogy az emberüktől lefoglalt vásznat adják vissza.
Papiroson, zárópecséttel.

2 1 9 5 . 1481. julius 11. Cobilany.
Chronowszky Sbigneus levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Dambnói Jakab emberének Kelemennek ügyét figyel
mükbe ajánlja.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 1 9 6 . 1481. julius 13. Buda.
Posegai János, királyi jogügyi igazgató levele Bártfa város 

tanácsához, melyben tudatja, hogy ügyöknek tárgyalását a 
király elhalasztotta.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 1 9 7 . 1481. julius 13. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Opitz Jeromos neje Zsófia azt vallotta, 
hogy Henrik bártfai polgár adósságleveléről semmit sem tud.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 1 9 8 . 1481. julius 13. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a szebeniek ügyének tárgyalására határnapot tűz ki.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2199. 1481. jülius 14. Monyorós.
Bárczy Mihály monyorósi kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Rozgonyi László szilvái (Sylwa) 
jobbágyának, a kit Osszikónál megtámadtak, szolgáltassanak 
igazságot.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2200. 1481. julius 15. Eger.
Gergő András egri lelkész levele Bártfa város tanácsához, 

melyben leírja a Márta asszony és Czypser János közt fen- 
forgó ügyet.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2201. 1481. julius 20.
Gültrel Imre kassai polgár levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben — mivel Budára megy a vásárra — a vászon
átvétel elhalasztását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2202. 1481. augusztus 5.
Kassa, Eperjes és Bártfa városok tanácsainak ítélete a 

Kisszeben város tanácsa és néhány ugyanottani polgár közt 
fenforgó viszálykodás tárgyában.

Víztől rongált, megcsonkított papiroson, egyszerű egykorú máso
latban.

2203. 1481. szeptember 3. Eperjes.
Huszti Bálint levele Bártfa város bírájához, melyben 

meghagyja, hogy hirdesse ki, hogy a kik a király szolgálatába 
akarnak lépni, nála Kassán jelentkezzenek. (»Date per singula 
fora et loca publica proclamare, ut qui servitium regie maie- 
statis velint suscipere, veniant ad me in civitatem Casso- 
viensem.«)

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2204. 1481. szeptember 24. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben részletesen közlik I. Mátyás királynak 1481. szeptem
ber 19-én Budán kelt ama parancsát, hogy miután a kassai 
harminczadot Kanczler Jánosnak engedte át, neki harminczad- 
dolgokban segítségére legyenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2205. 1481. október 3. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben írja, hogy az eperjesiek meg
ígérték a királynak, hogy a jövőben vászonfehérítéssel nem 
foglalkoznak, tehát ne idézzék őket a királyi curiába.

Papiroson, pecsétje elveszett.
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2206. 1481. október 7. Kassa.
Kanczaler Jánosnak, a felsőrészek korona vámszedőjének 

levele Bártfa város tanácsához, melyben meghagyja, hogy a 
harminczadot az ő embereinek fizessék.

Papiroson, zárópecséttel.

2207. 1481. november 24. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a legközelebbi tárnoki székre ülnökeiket küldjék el.
Papiroson, pecséttel.

2208. 1481. deczember 3. Grebow.
Grebow város tanácsa Bártfa város tanácsának bizonyítja, 

hogy a tanuk vallomása szerint Kunczlowai István tartozását 
megfizette.

Papiroson, zárópecséttel.

2209. 1481. deczember 6. Kassa.
Henckel György Eger várbeli udvarbíró Bártfa város taná

csát 72 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.

2210. 1481. deczember 15. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos kérdésben véleményüket kérdi, mely iránt 
(Szapolyai) Imre is érdeklődni fog.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2211. 1481. Gorlycze.
Gorlycze város tanácsának levele (Stenczel) György bártfai 

bíróhoz, melyben bizonyltja, hogy Dyrlathka András gorlyczei 
polgár azt a lovat, a melyet tőle elvettek, Bjeczben vásárolta, 
ennélfogva jogos tulajdona volt, szolgáltasson tehát neki 
igazságot.

Papiroson, zárópecséttel.

2212. 1481.
Mager Péter özvegye Veronika által építtetett új kápolna 

építési költségeinek jegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2213. 1482. január 13. Grebow.
Jeszowszky Szaniszló levele György bártfai bíróhoz és a 

tanácshoz, melyben írja, hogy a Staszkowszky által emberük
nek okozott jogtalanságok ügyében panaszt emel a (lengyel) 
rendeknél.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2214. 1482. február 17. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy a bjeczi városi jegyző és neje részére a városi
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jegyzőkönyvből adjanak ki egy Gracias nevű polgárra vonat
kozó feljegyzést. »Item dedimus huic vectori viginti unum 
florenos pro vino, quod nobis misistis et duos cum medio 
florenos pro vectigali et ductura.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

‘2 2 1 5 . 1482. február 20. Buda.
Guthi Ország Mihály nádor a Pozsegai János királyi ügy

igazgató, továbbá Szapolyai Imre és István szepesi örökös 
grófok közt folyó perben ez utóbbiakat a kitűzött időre való 
meg nem jelenés miatt megbírságolja.

Papiroson, pecsétje elveszett.

2 2 1 6 . 1482. február 24. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a városi jegyzőnek Kristóf bártfai polgár
tól járó követelését hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2 2 1 7 . 1482. február 28. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy megküldi a király parancsát és kéri, hogy »in civi
tate vestra, die fori proclamare faciatis, quod nec Hungari, 
et neque Poloni cum vinis Sirimiensibus mercantias exercere 
praesumant, etiam si iam ipsa vina vendita fuissent«.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2 2 1 8 . 1482. márczius 8. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város tanácsának meghagyja, 

hogy Keiner Miklós bártfai polgárt, a ki bizonyos lelkészszel 
egyezséget kötött, — mely »in librum civitatis vestre fuisset 
inscripta« — ezen az alapon a lelkész mindenbe mű jogtalan 
támadása ellen védjék meg.

Papiroson, pecséttel.

2 2 1 9 . 1482. márczius 8. Bobowa.
Bobowa város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz Miklós bobowai vámszedő és Szwerzsói Simon között vám- 
szedés miatt fölmerült egyenetlenségek miatt folyó ügyben.

Prudentes domini amici nobis dilecti. Die date presencium, 
quomodo exhibitor presentis litere Nicolaus theoloneator pro- 
tunc existens coincola civitatis Bobowa dicte, coram nobis 
deposuit, quia ad presenciam d. v. per Symonem de Szwvrzova 
scultetum citatus aderat et inculpatus ab eodem per floreno 
allegans, quod eundem florenum ab ipso minusiuste reciperet. 
Que nos percipientes et ab eodem ex relatione apprehendentes 
v. d. pro tanto duximus significandum, quia sic fuit ex summa 
i usticia et veritate prolata, venit in presenciam nostri Stanislaus 
Kvlya coincola civitatis prefate recognovit, quia idem Symon 
de Szwyrzova ad me in hospitium nocte de Bochnya equitans et
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ivit ad eundem Nicolaum theoloneatorem ad solvendum theolo- 
neum premissum, qui eundem interrogavit, quid ducis, aut 
quantum aut cuius valoris ? et ipse ex adverso respondit, tan
tum sal pro duobus florenis, insuper idem theoloneator subiunxit 
habesne magis aliquid ? et ipse : non habeo, rursumque ipsum 
primo secimdo tercio et quarto interrogavit, habesne adhuc 
aliquid aliud ? et ipse insuper omnia negavit et abiitve equitavit 
iter in suum. Ipse vero theoloniator in crastino in Stroze vel 
Strozna nuncupata villa equitavit et vidit in aliis vehiculis quin
que truncos dictos klodi, in quibus nescitur quid fuit an oleum 
vel alleca, et videns hoc ipsum retraxit in wlgo powsczyagnal, 
et ipse rursum subiunxit nichiiominus adhuc unum bancum 
salis ibidem in hospitio apud hospitem habeo non debet michi 
neque equos recipere nec quitquam, qui quidem dixit, et ab 
isto banco ubi theoloneum dedisti et dum perprius negasti iam 
tibi et istum bancum salis recipiam et sic fideiussit illi et fideius- 
sorem constituit, quia pro eadem negatione suarum rerum alias 
thowarn negatione et indebita theolonei solutione unum 
florenum sibi exolvere debuit ad tempus deputatum et idem 
Symon eidem Nicolao quatuordecim grossos pecuniarum 
debebat, et predictum debitum quatvordecim grossorum 
idem Symon facietenus corajn eodem Kolya hospite recog
novit, et sic dum exsolvere debuit florenum predictum, tunc 
idem Nicolaus ab ipso florenum non recepit sed sedecim grossos 
tantum, pro eodem theoloneo et huiusmodi culpa, quia suis 
cum rebus emptorialibus per theoloneum interrogatione neque 
solutione nulla facienda perequitavit et he contra iusticiam. 
E t si noster homo nostre terre in vestrave d. v. parte terre sic 
fecisset quod dampnum incideret, et istud debitum quatvordecim 
grossorum pecuniarum eadem instantia ab eodem recepit, ipso 
vero eundem nostrum concivem predictum pro floreno impedit. 
Nos pro tanto v. d. rogamus, quia nos cum debito testimonio 
iuratorum hominum hec percepimus civitatis nostre, ne aliquod 
detrimentum per inductionem et instigationem Symonis prefati 
liberumque et absolutum a termino et strepitibus iuridicis 
petimus emissurum iustitia mediante. Nos etiam vestris omnibus 
si necesse affuerit i ustitiam/exhibere curabimus. Datum ex Bo
bo wa raptissime feria sexta/ante dominicam Oculi mei proxima, 
anno Domini millesimo quatringentesimo octvagesimo secundo

Stanislaus advocatus et iurati 
civitatis Bobowa, ad beneplacita 
v. d. parati.

K ívü l:  Prudentibus viris dominis N. advocato preconsuli et 
consulibus civitatis Bartffa amicis nostris grate dilectis.

Eredetije papiroson, kívül Bobowa városnak fekete viaszba 
nyom ott töredékes zárópecsétjével.
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I 2220. 1428. márczius 15. Szepesvára.
(Szapolyai Imre, szepesi örökös gróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy értesítsék őt arról, hogy melyik 
úton mentek ki az országból a lengyel követek. » Quemadmodum 
pridem vobis scripseramus ex parte oratorum Polónorum, ut 
quando eos exituros sentiretis, nos exinde avisaretis, quia 
credimus vobis notum esse, quando iidem ad confinia huius regni 
pervenire debebunt. Ita et nunc presentibus petimus, quatenus 
rescribatis nobis per quam viam, si per illam viam, aut per 
Stropko, aut per Homonna iidem oratores Polonorum exituri 
erunt, necessarium enim est nobis sciscitari de adventu eorum, 
propter certa nostra negocia. Datum . ...« stb.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 2 2 1 . 1482. márczuis 23. Kassa.
Salczhewer (Sóvágó) János, Clettner úr és társainak szol

gája levelet ír Bártfa város tanácsához, melyben a bártfai 
fuvarosok ellen emel panaszt.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 2 2 2 . 1482. márczius 27. Nagybánya.
Nagybánya város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben két asszonynak Péter bártfai fürdős nejétől 
Caritastól vett 8 darab vászonra nézve tett vallomását közli.

Papiroson, szép zárópecséttel.

2 2 2 3 . 1482. május 2.
A szepesi káptalan Gluthi Ország Mihály nádor 1482. 

márczius 18-án Budán kelt határjáró parancsára jelenti, hogy 
Bártfa szabad királyi város határait megjárta, Szapolyai Imrét 
és Istvánt pedig, mivel a határok megállapításánál ellentmond - 
tak, megidézte.

Papiroson, töredékes pecséttel.

2 2 2 4 . 1482. május 15—1483. 0 *
A bártfai Szent Egyed-templom kapuja mellett épített 

kápolna építési költségeinek jegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban. j,'

2 2 2 5 . 1482. május 27. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

sörfőzőjeért, a kit Kis István bártfai polgár megölt, elégtételt 
követel.

Papiroson, zárópecséttel.

2 2 2 6 . 1482. május 28. Pozsony.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a 700 frtnyi évi adót emberének Pethenházai Mátyásnak 
kezeihez fizessék le.

Papiroson, gyűrűs zárópecséttel.
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2221. 1482. május 31. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben kéri, hogy emberének Pethen- 
házai Mátyásnak mindenben higyjenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2 2 2 8 . 1482. junius 11. Kassa.
Petthenházai Mátyás Bártfa város közönségét 700 frtnyi 

adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2 2 2 9 . 1482. junius 19. Héthárs.
Ágoston héthársi alesperes-plébános és az ugyanottani 

tanács levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy azt 
a 10 irtot, a melyet György szabó héthársi polgár Mátyás bártfai 
polgárnak és nejének Margitnak kölcsön adott és a melyet 
végrendeletileg különböző egyházi és más czélokra hagyományo
zott, özvegye Orsolya számára hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 2 3 0 . 1482. junius 26. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy miután ő a római császárral való háborúval 
van elfoglalva, bizonyos ügyek tárgyalására megbízottjához, 
Orbán győri püspök és királyi kincstárnokhoz küldjenek 
néhány embert.

Papiroson, zárópecséttel.

2 2 3 1 . 1452. julius 10. Grebow.
Jeszowszky Szaniszló levele György bártfai bíróhoz, 

melyben panaszkodik, hogy embereit Bártfán folyton káro
sítják és üldözik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 2 3 2 . 1482. julius 25. Smigrod.
Miklós premisli várnagy és Woyschyk János levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írják, hogy Glowka Miklós smigrodi 
polgár panaszt emelt, hogy Kristóf bártfai >>librator« 15 mázsa 
vasat vett tőle, de az árát még nem fizette meg.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2 2 3 3 . 1482. augusztus 2. Kassa,
Kanczlyr János és Ágoston deák Bártfa városát ama 

700 frtnyi adó lefizetéséről, melyet a király Orbán győri püspök 
és királyi kincstárnok javaslatára a városra rótt, nyugtatják.

Papiroson, pecséttel.

2 2 3 4 . 1482. augusztus 10. Kassa.
Kanczlyr János Bártfa városát a minap (aug. 2.) lefizetett 

700 írton felül, még 50 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett pecséttel.



336 DR. I VÁNYI BÉLA.

2 2 3 5 . 1482. szeptember 15. Yisegrád.
Visegrád város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy az Osselencky által Lód János királyi 
jobbágytól és polgártársuktól elvett 32 frt értékű ló árát térít
sék meg.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2 2 3 6 . 1482. október 25. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá 

hoz, melyben tanuk vallomása alapján bizonyítja, hogy János 
soltész bizonyos ügyben ártatlan.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2237. 1482. november 1. Hainburg.
I. Mátyás király Bártfa város polgárainak megengedi, 

hogy a neki. kölcsönadott 1000 aranyat évi adójukból mind
addig leszámíthassák, míg a kölcsönösszeg le nem telik.

Papiroson, gyűrűs pecséttel.

2 2 3 8 . 1482. november 14. Váralja.
Váralja város tanácsa Bártfa város tanácsának bizonyítja, 

hog y Gergely polgártársuk sógorát, Kristófot, ügyeinek vitelére 
felhatalmazta.

Papiroson, szép pecséttel.

2 2 3 9 . 1482. november 21. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

polgáraik pénzügyében.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 2 4 0 . 1482. november 21. Kurima.
Kurima város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Matheóczi János és Duda Mátyás közt két forint 
adósság miatt fenforgó ügyben ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 2 4 1 . 1482. deczember 2. Kurima (Kuren).
Kurima város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Mager György atyjának életéről adnak bi
zonyságot.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 2 4 2 . 1482. deczember 19. Neustadt.
Neustadt város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Schenck Mihálynak, a kinek Tarner 
István bártfai polgár rossz, büdös halakat adott el, szolgáltas
sanak igazságot.

Vízfoltos papiroson, tö rö tt zárópecséttel.
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224:3. 1482. deczember 20. (Crosna.)
Crosna város tanácsának bizonyságlevele bizonyos ügyben 

letett vallomásokról. (Voltaképen aféle >>judicium banni- 
tum«-okat tartalmazó városi jegyzőkönyv kivonata.)

Papiroson, nagyon szép pecséttel.

2244. 1482. valamely szerdán. (Feria quarta quatuor 
temporum.) Grebow.

Bobowai Gethka Miklós és Jeszawi Albert levele Bártfa 
város tanácsához, melyben panaszkodnak, hogy embereiket 
Bártfán különbözőképen károsítják.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2245. 1482.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2246. 1482.
Paczvr György végrendelete.
Papiroson.

2247. 1483. január 5. Fejéregyház. (Alba Ecclesia.)
Fejéregyház helység tanácsának levele Bártfa város

tanácsához, melyben leírja, hogy Gabriel Miklós és fia Szaniszló 
Bjeczről miért foglaltattak le két kocsit, melyek Poczskar 
Orbán és társa bártfai polgároké voltak.

Papiroson, zárópecséttel.

2248. 1483. február 20. Buda.
Guthi Ország Mihály nádor a határjárásnál történt ellent

mondás miatt megidézett, de a kitűzött időre meg nem jelent 
Szapolvai Imrét és Istvánt megbírságolja.

Papiroson, pecsétje elveszett.

2249. 1483. február 26. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Kristóf bártfai polgártól a bjeczi városi 
jegyzőnek járó tartozást hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

2250. 1483. márczius 8. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melvben írja, hogy István szűcs (Kurszner) és Eperjes városa 
közt fenforgó ügyben való tárgyalásra márczius 16-án jöjjenek 
Eperjesre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2251. 1483. márczius 10. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Lang Jakab eperjesi polgárnak
Iványi: Bártfa város levéltára. 22
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Graszer Fülöp bártfai polgártól járó 5 forintnyi tartozását 
hajtsák be.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2252. 1483. márczius 13. Hosszúmező.
Hosszúmezei Benedek levele Szthanczel György bártfai

bíróhoz, kérve őt, hogy bizonyos javakat juttasson kezeihez.
Papiroson, zárópecséttel.

2253. 1483. márczius 26. Bártfa.
Szaniszló elismervénye, hogy neki 180 irtot lefizettek.
Papiroson. Az oklevél nagyrészét a nedvesség tönkre tette. Pecsétje 

elveszett.
2254. 1483. ápril 4. /Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

kérve, hogy az emberüknek járó tartozásokat hajtsák be.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2255. 1483. ápril 7. Az. egri püspöki palotában.
Bernát egri püspöki biztos az egyházi tizedet Bártfa város

tanácsának 72 írtért bérbe adja.
Papiroson, pecséttel.

2256. 1483. ápril 11. Grebow.
Grebow város tanácsának levele (Bártfa) város tanácsá

hoz, melyben bizonyítja, hogy Gjezowskv Szaniszló azon 
tettéhez, hogy Rimer Péter és Ditel János (bártfai) polgárokat 
elfogatta (»in turrim po?uit<<) és csak 8 írt lefizetése után eresz
tette szabadon, a tanács sem szóval, sem tanácscsal hozzá 
nem járult.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2257. 1483. ápril 11. Becz.
Becz város tanácsa kéri Bártfa város tanácsát, hogy 

Grzegorszkowycz János fuvarosait, a kik 17 tonna hering után 
járó harminczad fizetéséért jótálltak, ennek megfizetésében 
tettel és tanácscsal támogassák.

Vízfoltos papiroson, pecséttel.

2258. 1483. ápril 12. Gorlicza.
Gorliczai Carwaczvan János levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy néhány gorliczai polgárnak igazságot 
szolgáltassanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2259. 1483. ápril 18. Eperjes.
Canczler János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy ő a király rendelete folytán Lőcsére kénytelen menni, 
hozzájuk Márk deákot küldi, a kinek mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
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2260. 1483. ápril 29.
A leleszi convent Gutlii Ország Mihály nádor 1483. február 

25-én Budán kelt határ]áró parancsára jelenti, hogy Bártfa 
szabad királyi város határait megjárta és a határjárásnak 
ellentmondó Szapolyai Imrét és Istvánt megidézte.

Papiroson, pecsétje elveszett.

2261. 1483. május 1. Szepesvára.
Szapolyai Imre szepesi örökös gróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy a város körül garázdádkodó 
rablókat az ő, továbbá Kassa és Eperjes városok seregeivel 
üldözni fogja, kéri, hogy nyomozzák ki, hogy hol vannak 
jelenleg a rablók, és ki ad nekik szállást.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2262. 1483. május 7. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy : »Deputavit serenissimus 
dominus noster rex hunc germanum fratrem nostrum venera
bilem Stephanum prepositum Albensem in arduis rebus huius 
regni et legationis sue maiestatis ad serenissimum dominum 
Kazymirum regem Polonie. Quapropter rogamus vos diligen
ter, quatenus primum serenissimi domini nostri regis et tandem 
nostri quoque intuitu velitis eidem aliquos homines et necessa
rios deputare, qui eum cum familia sua usque ad loca securiora 
conducant.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2263. 1483. május 24. Lőcse.
Stock György levele Stenczel György bártfai bíróhoz 

és a tanácshoz, melyben Bálintot »der freyen kwnst ein Bacca- 
larius, czway jár ein verweser unnser Schulen« városi jegyző
nek ajánlja.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2264. 1483. május 24. Bnda.
Pakos László tárnokmester Kassa, Bártfa, Lőcse és Eperjes 

városok közönségének meghagyja, hogy a legközelebbi tárnoki 
székre ülnökeiket küldjék el.

Papiroson, pecséttel, mellette ezen szavak : »Absente auten sigillo 
nostro autentico, presentes sigillo nostro anulari fecimus consignari.«

2265. 1483. május 31. Kassa.
Skopp Márta asszony levele Bártfa város tanácsához, 

melvben kéri, hogy a néhai Graser Gáspártól járó tartozásáról 
adjanak neki írást.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.
22*
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2266. 1483. június 4. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Turszo Jánost ért kárról mindent, a mit 
tudnak, költséget nem kiméivé, azonnal írják meg.

Papiroson, zárópecséttel.

2267. 1483. junius 10. Kassa.
Kanczlvr Jánosnak, a felső részek harminczadosának 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy a Perényi 
Miklós elleni panaszukat foglalják írásba, ő majd a király elé 
terjeszti.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2268. 1483. junius 13. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a néhai Dreszler János polgár adósságait 
Sneider Márton és társai meg fogják fizetni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2269. 1483. junius 20. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának bizonyítványa a Grase Gáspár 

bártfai és Bothner János krakkói polgárok közt fenforgó 
80 magyar frtnvi tartozás tárgyában.

Papiroson, nagyon szép pecséttel.

2270. 1483. julius 11. Zsámbék.
I. Mátyás király a Bártfa város közönsége által kölcsön

adott 1000 frtnjfi összegből 700 irtot a rendes adóba beszámít.
Papiroson, alul papirossal fedett gyűrűs pecséttel.

2271. 1483. julius 13. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok Bártfa városát 

400 arany frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2272. 1483. julius 21. Buda.
I. Mátyás király meghagyja Kassa városának, hogy Sztrop- 

kót, Perényi Miklós várát, a honnan a kereskedőket folyton 
zaklatja, segítsék megvívni. (»Non levibus querelis plurium 
subditorum nostrorum et etiam mercatorum forensium in hoc 
regnum nostrum ex Polonia merces deferre solitorum impul- 
sati«, már többször írtunk Perényi Miklósnak, hogy: »ab 
infestatione mercatorum et viatorum per territoria sua ambu
lantium atque in hoc regnum nostrum venientium cessare et 
supersedere deberet atque per huiusmodi insolentias et teme
ritates suas proventus nostri vectigalis impedire non deberet«, 
többször meg is idéztük őt felségünk elé, de makacsul, soha 
el nem jött. sem pedig a kereskedők zaklatását abba nem
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hagyta, ezért a város hadereje vonuljon Sztropkó vár ellen 
és annak megvételében segédkezzen.

Vízfoltos papiroson.
2273. 1483. julius 29. Kassa.
Kanczlyr Jánosnak, a felső részek harminczadosának 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy a király 
parancsa értelmében járjanak el.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2274. 1483. julius 31. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, kérve, 

hogy bizonyos lefoglalt fonalárút adjanak vissza.
Papiroson, zárópecséttel.

2275. 1483. augusztus 6. Dukla.
Kobilensky Jakab levele Bártfa város tanácsához, kérve, 

hogy emberének, Tharnar István bártfai polgártól járó tarto
zását hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2276. 1483. augusztus 9. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy Zeler Szaniszló kassai polgár Kudan 
bártfai polgárnak nem tartozik, mivel 13 frtnvi adósságát 
három részletben lefizette.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
2277. 1483. augusztus 9.
Lapispataki Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri őket, hogy a közte és az eperjesiek közt fenforgó ügy
nek tárgyalására a legközelebbi kedden jelenjenek meg, a mikor 
a kassaiak is eljönnek.

Vízfoltos papiroson, töredezett zárópecséttel.

2278. 1483. augusztus 17. Szepesvára. (Mons Sancti 
Martini.)

Miklós szepesi olvasó kanonok levele Bártfa város tanácsá
hoz, melyben a Szapolvaiakkal a határjárás miatt folyó perük
ről ír. (»Octave Sancti Michaelis que incipiunt in festo Sancti 
Leonardi (november 6.) post Omnium Sanctorum.«)

Papiroson, zárópecséttel.

2279. 1483. augusztus 24. Varanó.
Varanó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a fosztogató bandák a krompachi vagy 
az újszandeczi út felé haladtak. (Az egyik rablóbanda feje 
Miklós, ez 9-ed magával van, a másiké Swcho Péter, a ki 18-ad 
magával van.)

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2280. 1483. széptember 3. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Kudanné kassai polgárnő és Seler Szaniszló bártfai 
polgár közt adósság miatt folyó ügyben ír.

Papiroson, zárópecséttel.

2281. 1483. szeptember 11. Buda.
Bártfai Czueff Mátyás — »Mathias Czueff von Partefal« — 

levele Bártfa város tanácsához, melyben a Kestenwitz Jakab
tól járó tartozása miatti ügyben ír.

Papiroson, zárópecséttel.
2282. 1483. október 7. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához (?), mely

ben »in facto illorum damnorum et spoliorum, quibus Nicolaus 
de Peren, tam mercatores, quam etiam alios viatores sine 
intermissione afficit«, hozzájuk küldött emberének, Both András 
udvarnoknak mindenben hitelt adjanak.

Csonka papiroson, zárópecsétje elveszett.

2283. 1483. október 17. Kassa.
Lábathlani András királyi udvarnok levele Bártfa város 

tanácsához, melyben, mivel betegsége miatt Bártfára nem 
mehet, a bírót egy polgárral magához rendeli.

Papiroson, zárópecséttel.

2284. 1483. október 17. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a király követe akar velük beszélni, jöjjenek 
tehát sürgősen Kassára.

Papiroson, zárópecséttel.
2285. 1483. november 1. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri őket, hogy emberének, Both András udvarnoknak min
denben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2286. 1483. november 6. Sztropkó.
Lábathlani András királyi udvarnok, zempléni főispán 

és sztropkói kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben 
meghagyja, hogy a biró és az első esküdt a király parancsának 
meghallgatása végett, jöjjenek hozzá.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2287. 1483. november 11. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Kassa város tanácsához, 

melyben írja, hogy ha tudnak valamit a király bizonyos intéz
kedéséről, akkor küldjenek értesítést.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.
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2288. 1483. november 14. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy Üjvár és Sáros várak megvételére fegy
veresekkel és hadiszerekkel Lábathlani Andrásnak álljanak 
rendelkezésére. (Perényi Miklósnak »in libera via regni«, nem
csak az »externos és forenses mercatores, sed etiam civitatum 
nostrarum incolas spoliendo« elkövetett dolgait Sztropkó vára 
megvétele által megszüntette, »sed cum ad castrum nostrum 
Fylek hominem nostrum misissemus«, hogy ezt is megvívja 
és a fosztogatásokért elégtételt vegyen, Perényi István ezen 
várba vette magát és »inde homines nostros bombardis et 
aliis machinis bellicis« molestálta, sőt még abban is mester
kedik, hogy Újvár (Wywar) és Sáros várakba idegen sereget 
hozzon, ezért hagyta meg Lábathlani Andrásnak, hogy ezen 
két várat vívja meg).

Megcsonkított papiroson, zárópecséttel.

2289. 1483. november 18. (Új-vá^r-f?). Novum Forum.
Novum Forum község tanácsának levele Bártfa város

tanácsához, melyben írja, hogy Mátyás gerlahói soltész és a 
kausenhaui (Kawsenhaw) soltész barátságosan kiegyeztek.

Papiroson, zárópecséttel, melyben ilyen ábra látható :

2290. 1483. deczember 10. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy Lábathlani András sárosi, sztropkói stb. 
kapitánynak Perényi István várát, Terebest megvívni segít
senek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2291. 1483. deczember 16. Kassa.
Lábathlani András zempléni főispán és sztropkói kapitány 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írja és meghagyja, 
hogy a nekik megküldött királyi parancslevél értelmében 
Terebes vár ostromához mindenképpen lássanak hozzá, Ígéri, 
hogy a király költségeiket meg fogja téríteni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2292. 1483. deczember 19. Buda.
Posegai János királyi ügyigazgató levele Bártfa város 

tanácsához, melyben többek közt azt írja, hogy a király a 
Szapolyaiak összes pereiben halasztást engedélyezett.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2293. 1483. deczember 19. Tharnow.
Tharnow város tanácsa Bártfa város tanácsának bizo

nyítja, hogy mindaz, a mit János, Zalasowskv Szaniszló jegy-
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zője, Bártfán eladott, vagy hitelbe adott, az Zalasowskvé 
vo lt; ha tehát Zalasowsky ezen követelések tárgyában előttük 
megjelenik, szolgáltassanak neki igazságot.

Papiroson, pecséttel.
2294. 1483. deczember 19. Zagorze.
Tarnowi Miklós és Szeverin levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kérik, hogy egy bizonyos crosznai polgártól, a kit 
lovat venni küldtek, a nekik járó 34 irtot hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2295. 1483. Valamely szerdán. (Feria quarta in quatvor 

temporum.) Tárcza.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a Schinkó nevű rabló által félrevezetett héthársi jobbágyok 
érdekében ír.

Vízfoltos papíron, zárópecsétje elveszett.
2296. 1483.
Stenczel György levele Bártfa város tanácsához, a város 

ügyeiben.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2297. 1483. Igló. (Novavilla.)
István (Steffko) levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a kruslói és gerlai soltészek egymás közti ügyéről ír.
Papiroson, záróviaszszal.
2298. 1483. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a Weitlannd Márton bártfai polgár és Dreszlerné, illetve Schnei
der Márton és társai kassai polgárok közt fenforgó tartozások 
tárgyában.

Papiroson, zárópecséttel.
2299. 1483. Eperjes.
Parlagi Antal levele Bártfa város tanácsához, a malczóiak 

évi adója tárgyában, a melyet addig el nem fogad, a míg 
a lukaviczai soltésztől a neki járó évi jövedelmet meg nem kapja.

Papiroson, zárópecséttel.
2300. 1483.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.
2301. 1483.
Bártfa város tizedlaj stroma.
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.
2302. 1483—1525.
Az »Irgalmasság Anyja« czímű confraterni^s számadás- 

és tagkönvve.
Szattyánbőrbe kötött hosszúkás könyv.
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2303. 1484. január 7. Krakkó.
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy írjanak Kassa város tanácsához polgár
társaik Kiszwetir Miklós, (krakkói polgár) érdekében, a kit 
Kassán elfogtak és csak 200 frtnyi bírság lefizetése ellenében 
akarnak szabadon bocsátani.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2304. 1484. január 14. Becz.
Becz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben azt tanácsolja, hogy Kmitha Péter szepesi kapitány 
ellen, a ki azt akarja, hogy a bártfaiak a bort Krakkó felé 
az ő vámján keresztül szállítsák, Krakkóba forduljanak 
panaszszal.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2305. 1484. január 17. (vagy június 13.) Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,

melyben írja, hogy Kyszwetert azért fogták el, mert az árú
lerakó helyet el akarta kerülni.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2306. 1484. január 22. Sztropkó.
Bliki Gergely sztropkói várnagy levele Mager György 

bártfai bíróhoz, melyben embereinek a harminczadon lefoglalt 
árúi ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2307. 1484. január 22. Kassa.
Márk deák, bártfai koronavámszedő levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy szolgáinak bizonyos dolgoknak 
visszaadását az ő szavatossága mellett megparancsolta.

Vízfoltos papiroson, töredezett zárópecséttel.

2308. 1484. február 3. Szandecz.
Sandecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy kereskedőiket és fuvarosaikat intsék 
meg ama szerződés megtartására, mely szerint »omnes merca
tores atque vectores vestri aliena bona ducentes per civitatem 
nostram ire tenentur, cum propriis autem dum iverint cum 
signetis vestris ea coram nobis approbare tenentur«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2300. 1484. február 9.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy tudomásuk van arról, hogy Bártfa 
városa »eyn Supplikation geschyket hét an unsern genedigen 
hern den konig durch gedranges wegen der mawt czu Dobricz«
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és hogy Lábatlani Andrásnak, továbbá a kisszebenieknek 
megígérte »der hofrichter, das er befelen wil dem richter czu 
Dobricz und das vorbas ewer u. w. sál behalden werden yn al 
ewer gerechtikeit und ungehyndert«.

Papiroson, zárópecséttel.

2310. 1484. február 10. Smigrod.
Smigrod város tanácsa kéri Bártfa város tanácsát, hogy 

a Marysz Jakab smigrodi polgárnak Simon bártfai polgárral 
(quondam librator) lóvétel miatt támadt ügyében szolgáltas
sanak igazságot.

Víztől rongált papiroson, pecséttel.

2311. 1484. február 10. Zagorze.
Tarnowai Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kérdi, hogy bizonyos Frater nevű polgárral fenforgó ügyben 
miért nem szolgáltatnak igazságot ?

Papiroson, zárópecséttel.

2312. 1484. február 13. Szikszó.
Hennengh Dyak János szikszói bíró és a 12 esküdt (név- 

szerint felsorolva) tanúsítják, hogy néhai Csontos János szikszói 
polgár leányának, Margitnak és fiának, Istvánnak egy fél házat 
és három szőlőt hagyományozott végrendeletileg.

Hártyán, alul a város szép függő pecsétjével.

2313. 1484. február 28. Neustadt.
Neustadt város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, kérve, hogy Tharner István bártfai polgártól a néhai 
Schenek Mihálynak járó tartozást hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2314. 1484. márczius 4. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben hosszasan mentegetődzik bizonyos olaj lefoglalása 
miatt és írja, hogy azt vissza fogja adni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2315. 1484. márczius 4. Kurima.
Kurima város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy bizonyos Bandosch nevű ember 
ártatlan.

Papiroson, a kurimai bíró zárópecsétjével.

2316. 1484. márczius 9. Strzezow.
Strzezowi Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tiltakozik az ellen, hogy András nevű emberével más helyett, 
a kiért pedig nem is állt jót, 9 irtot lefizettettek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2317. 1484. márczius 7. Pest.
Pál bártfai városi jegyző levele (Bártfa) város tanácsához, 

melyben jelenti, hogy a vám ügyében mit végzett. A királyt 
nem találta otthon, az csak negyedikén jött haza, azóta »vom 
morgenn pysz am obinde alle tage off dem geschlos geharret, 
unnd den herrin konig nve nocht geszehenn unnd nye habe 
nocht vor seyne g(nade) kommen, wen er ist alle tag mit seynen 
herren im gespreche«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2318. 1484. márczius 11. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy az ó-szandeczi apáczafőnöknő betegsége miatt nem 
jöhetett el a kitűzött időre, továbbá, hogy Sobvnowban tud 
két jó lovat, vegyék azokat meg neki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2319. 1484. márczius 13. Schanok.
Wythowiczei Pyenvaszek Szaniszló levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a Tarnowskynak bizonyos 
Prater nevű bártfai polgártól járó 34 írtját hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.
2320. 1484. márczius 28. Buda.
Pál bártfai városi jegyző levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a város ügyében mit végzett. írja továbbá, 
többek közt, hogy márczius 24-én »zw der vesper was der 
konig zw Santh Sigmundt, unnd do er off das gschlosz gyeng 
von der vesper, nam ich seyn war unnd gap im eyne suplicatio, 
dy nam der Erdody Thamasch seyn Canczler vom myr<< és 
ez volt már a harmadik kérvény, a melyet beadott.

Papiroson, zárópecséttel.
2321. 1484. ápril 25. Buda.
I. Mátyás király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy Orbán győri püspök és királyi kincstárnok kezeihez 
600 irtot a török és német elleni hadjárat czéljaira fizessenek le.

Papiroson, pecsétje elveszett.
2322. 1484. ápril 28. Jaszlo.
Jaszlo város tanácsa Bártfa város tanácsának bizonyítja, 

hogy Pyeczymaszlo János jaszloi és Caphan bártfai polgárok 
közt egyezség nem jött létre, kéri tehát, hogy Jánosnak szol
gáltassanak igazságot.

Papiroson, szép pecséttel.
2323. 1484. ápril 29. Wysnycze.
Kmytha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Feyerobint Miklós bártfai polgár borait azért fog: 
lalta le, mert nem hitte el neki, hogy a bor az övé.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2324. 1484. május 1. Varanó.
Lapispataki Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a Liszkán, Zemplénben, Bényén (Benya), Vara- 
nón és egyéb helyeken lévő szőlleiben eladó borai vannak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2325. 1484. május 3. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy a királynál kivitte, 
hogy a rájuk kirótt pénzösszegnek csak felét fizessék meg.

Papiroson, zárópecséttel.
2326. 1484. május 16. Tárcza.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

megbotránkozik ama méltatlanság felett, a mely Zöld Jánost 
Újvár ostromakor érte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2327. 1484. május 18. Krakkó.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

közli, hogy a lublói convention azt a határozatot hozták :
»Quomodo mercatores et concives urbis vestre quociens- 

cunque ad nundinas Lublienses proficiscuntur viis obliquis 
et preter depositorium Cracoviense ac loca eiusdem deposi- 
torii comunia et publica transire soliti sunt«, a többi váro
sok kereskedői pedig, ha Krakkót, mint árúlerakóhelyet 
kikerülik, minden vagyonuk »pro erario sive maiestatis« con- 
fiscáltatik.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
2328. 1484. május 21. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok Bártfa város 

közönségét 300 forintnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.
2329. 1484. május 22. Jaszlo.
Cruszlowai András levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a Pyeczymaszlo János jaszloi és Kaphan bártfai polgárok 
közt fenforgó ügyben ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2330. 1484. május 26. Krakkó.
János krakkói bíró, a Dresslerné Hedvig asszony krakkói 

polgárnő, továbbá János és Mátyás Bártfa melletti fuvarosok 
közt 7 frtnyi, bor után járó harminczad miatt fenforgó ügy
ben bizonyságlevelet ad ki.

2331. 1484. május 27. Czeke.
Czekei János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Péter nevű emberének mindenben higyjenek.
Papiroson, töredezett zárópecséttel.
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2332. 1484. május 29. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

hogy Dreszler Hedvig krakkói polgárnőnek követelése behaj
tásánál segítségére legyenek.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.
2333. 1484. május 31. Krakkó.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy Jakab és Tamás myaskoi soltészeknek, fivérük 
Miklós Bártfa-alsóvárosi mészárossal szemben bizonyos javak 
ügyében, — mely javak mind a hármat egyenlőképen meg
illetik, de a melyeket Miklós elidegenített, — szolgáltassanak 
igazságot.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
2334. 1484. junius 1. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele valamely (— valószínű

leg Krakkó — ) város tanácsához, melyben a Dreszlerné Hedvig 
asszony krakkói polgárnő és Fráter Jakab bártfai polgár közt 
tartozás miatt fenforgó ügyben ír.

Papiroson.

2335. 1484. junius 10. Gyapa.
Pakos László tárnokmester levele Bártfa város tanácsához, 

melyben ülnökeiket a legközelebbi tárnoki székre meghívja.
Papiroson, zárópecséttel.

2336. 1484. junius 12. Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Szaniszló czipész smigrodi polgárnak, a 
kinek több bártfai polgár tartozik, szolgáltassanak igazságot.

2337. 1484. junius 14. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Dambnói Jakab krakkói 

kapitányhoz, melyben jelenti, hogy Jakab és Tamás myaskói 
soltészek panasza ügyében vizsgálatot tartván, kitűnt, hogy 
Miklós fivérük egyedül örökölte azon javakat, a melyeket 
birtokol, azokhoz tehát a másik két fivérnek jussa nincsen.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2338. 1484. junius 23. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben jelzik, hogy legközelebb a királyi udvarba küldött
séget menesztenek.

Papiroson, zárópecséttel.
2339. 1484. ápril 24. Buda.
I. Mátyás király meghagyja Thar Ispán Albert debreczeni 

ispánnak, hogy a bártfaiaktól vámot szedetni ne merjen.
Papiroson, pecséttel.
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2340. 1484. junius 18. Smygrod.
Smygrodi Miklós premisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszkodik, hogy némely bártfai az ő 
smigrodi vámhelyét mindenféle álutakon, főleg azonban Dukla 
felé menve, kikerüli.

Papiroson, zárópecsét nyomaival.

2341. 1484. junius 24. Sáros.
Sáros vármegye közönségének levele Bártfa város taná

csához, melyben figyelmeztetik a bártfaiakat, hogy a Berze- 
viczi Miklós és neje Margit tulajdonát képező Somos nevű 
birtokon a jövőben mindenféle hatalmaskodástól tartózkod
janak.

Papiroson, zárópecséttel.

2342. 1484. julius 2. Czeszkowicze.
Czeszkowicze helység tanácsának levele Bártfa város ta

nácsához, melyben közli azon ítéletet, melyet a Szwerzsói 
Simon és Pyetrzyk Márton közt fenforgó tartozás ügyében 
hozott.

Papiroson, zárópecséttel.

2343. 1484. julius 14. Zágráb.
János bibornok esztergomi érsek Tharsie királyi szolgálat- 

tevőnek hordozható oltár tartására ad engedélyt.
Hártyán, alul pléhtokban függő pecsétje kitöredezett.

2344. 1484. julius 30. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsa közli Wagner Jakabnak bizonyos 

adóssági ügyben tett vallomását.
Vízfoltos papiroson, szép pecséttel.

2345. 1484. augusztus 8. Eperjes.
Zbugyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy emberének, Kakasfalvi Bálintnak mindenben higy- 
jenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2346. 1484. augusztus 10. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy bizonyos pénzösszeget Zbugyai István 
kezeihez fizessenek le.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2347. 1484. augusztus 12. Sóvár.
Zbugyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy emberének, Mindszenti Jakabnak mindenben higy- 
jenek.

Papiroson, zárópecséttel.
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2348. 1484. augusztus [19.] Kassa.
Zbugyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

hadiszert kér.
Csonka oklevél, papiroson, zárópecsét töredékével.

2349. 1484. augusztus 20. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok Bártfa városát 

a török elleni hadjárat czéljaira kirótt 400 frt megfizetéséről 
nyugtatja.

Papiroson, papirosba nyomott pecséttel.

2350. 1484. szeptember 3. Buda.
Orbán győri püspök királyi kincstárnok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy a török felől más hírek 
érkezvén, hadinépüket egyelőre ne mozgósítsák.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2351. 1484. szeptember 6. Újvár.
Osztopáni Zöld János zempléni és újvári főispán levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy az Újvár mel
lett történtekről a királynak nem tesz említést, kéri továbbá, 
hogy Bildázsár sztropkói polgárnak Paczel Miklós bártfai 
polgár által okozott kárt térítsék meg.

Papiroson, zárópecséttel.

2352. 1484. szeptember 10. Smigrod.
Gyzla Miklós és a smigrodi tanács levele Bártfa város taná

csához, melyben kérik, hogy egy bártfai polgártól Ivaskova 
asszony részére járó 1 frtnyi tartozást hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

2353. 1484. szeptember 19. Buda.
I. Mátyás király meghagyja Bártfa város közönségének, 

hogy a lengyelek által okozott károkat írják össze és az erre 
a czélra tartandó gyűlésen adják elő.

»Antiqua est constitutio et consvetudo observata inter 
hec duo regna, videlicet Hungáriám et Poloniam, ut pro recti- 
ficatione iniuriarum dampnorum et nocumentorum contra sese 
hincinde illatorum, diete sew conventiones generales in certis 
semper terminis teneantur, ad dietasque et conventiones huius- 
modi ex utroque regno potiores regnicole cum plenaria potes
tate debeant convenire, atque auditis hincinde propositis et 
responsis maleacta omnia pro mutua dictorum regnorum et 
eorundem incolarum pace et quietudine reformare, exigente 
igitur nunc premissa constitutione et antiqua dictorum regno
rum consvetudine tenende sunt ex condicto et celebrande 
certe diete solito more in metis superioribus regni nostri in 
profesto Sancti Michaelis archangeli nunc venturo, ad quas
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prout ex Polonia certi ex potioribus regnicole debebunt con
venire, ita etiam nos huic notabiliores oratores illo transmit-, 
ternus«. Akarjuk tehát, hogy hűségtek is a lengyelek által oko
zott károkad összeírván, néhány megbízott által a mi köve
teinknek átadni el ne mulasszák.

Papiroson, zárópecséttel.
2354. 1484. szeptember 24. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben nehéz tárgyak emelésére szolgáló eszközt kér kölcsön.
»Ir habet ynn Ewrenn mittel solchen hanndtgerethe 

damit man pfleget s were last a wss czyhen. Nu habe wir ytczunnd 
lassen giessen eyn glocken unnd haben nicht denn czwene 
czoge dy czu solchen dyngen dynen unnd man mag diesze 
glocken mit den czwayn czogen nicht betwingen. Pitt wier 
ewer weishait habet ir solchen gerethe wollet uns das leyhen, 
wir wellen euch das frewnndtleych wyder haim senden«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2355. 1484. október 1. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

meghagyja, hogy sürgősen küldjenek Budára tüzéreket.
Papiroson, zárópecséttel. Alul ez a megjegyzés : »Presentata est 

nobis liec litera feria quinta ipso die undecim milium virginum«.

2356. 1484. október 21. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

hogy Kurszner János néhány év előtt, még mint bártfai lakos, 
a bártfai tanács előtt Ambros gyermekei számára 24 irtot tett 
le, továbbá ezüstöt is, deennek súlyát és számát már elfelejtette.

Papiroson, zárópecséttel.

2357. 1484. október 25. Bártfa.
Bártfa város tanácsa I. Mátyás király parancsára két tűz

mestert, szolgáikat és felszerelésüket Budára küldvén, számukra 
a király nevében mindenütt szabad menetet kér.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.
2358. 1484. október 26. Diósgyőr.
Papia-i Albert diósgyőri ispán levele Bártfa város közön

ségéhez, melyben kéri, hogy emberének Achyai Zsigmondnak 
mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2359. 1484. október 28. Diósgyőr.
Papia-i (De Papia) Albert diósgyőri ispán levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy emberének Fülöp deák
nak mindenben higyjenek, írja továbbá, hogy a királynál és 
királynénál a város érdekében közbenjárt.

Papiroson, kívül zárópecséttel.
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2360. 1484. november 23. Kassa.
János kassai kamarás levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy emberének, Mihálynak mindenben higy- 
jenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2361. 1484. deczember 1. Dukla.
Kobilensky Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Dragosch Mátyás bártfai polgár az <5 emberétől 
8 írt értékű fonalat elvett és »transgressus est theoloneum«, 
kéri, hogy emberének szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
2362. 1484. deczember 5. (Kassa.)
Rollwagen György és társai (asztalos) czéhmesterek levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy Keresztély 
(Cristan) és Gáspár asztalosmestereket bizonyos támadások 
ellen védjék meg. [A fenti két asztalosmestert megtámadták : 
»das sy nicht recht hetten eyn maister dem anderenn mit arbet 
in eyner werkstat zu helffen oder zu fürderenn«. Tudjátok 
pedig, hogy »nicht allein wir hy zu Casschaw, sunder auch 
anderswo yn erbaren und aufrichtigen czehenn solche gewonheit 
gehalden wirt«, tehát védjék meg ezeket a fenti támadások 
ellen.]

Papiroson, zárópecséttel.
2363. 1484. deczember 16. Eperjes.
Pál kereskedő levele Bártfa város birájához, 28 frtnyi 

tartozás ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.
2364. 1484. deczember 17. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Sneyder Albert bártfai polgár vámfizetése ügyé
ben ír. — »Ewer E. schreibet uns wye czun uns von Ewrem 
mitwoner Albert Sneydern mawthe genomen were. Wissen 
zol ewer E. das unszer mewttener szageth, er habe mawthe 
gonomen von den furlewten unde eynwoner von Zantho«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2365. 1484. deczember 17. Smygrod.
Smygrodi Miklós prsemisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszkodik, hogy némelyek a bártfaiak 
közül az ő vámhelyét álutakon Duklán keresztül kikerülik. 
Figyelmezteti a tanácsot az ilyen hamis utak használatának 
esetleges káros következményeire.

Famosi domini amici et vicini honorandi. Vestris per pre- 
sencia duximus significare notumque efficere famositatibus, 
quomodo nonnulli et quamplures ff. vestrarum ditionisque 
earundem homines hic has oras cum rebus atque mercanciis

Iványi: Bártfa város levéltára. 23
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suis intrantes, minusque iuste et inordinate sibi facientes 
theoloneum nostrum stratis inconsvetis viisque per Duklam, 
de no wo adinventis transgrediuntur, in eo erga nos preiudicia 
non modica exhibendo. Et insuper prefati transgressores theo- 
lonei vi nimia manuquoque forti transeuntes cum aliorum 
terre huius auxilio ipsum theoloneum nostrum pertransire 
presumunt, pugna et vi potenti se depercutientes per quod 
unicuique et famositatibus vestris innotescere potest, quale 
damnum quisque talis incurrere possit, sed tocius facultatis 
sue etiam et vite periculum, cum se potenter de theolonei 
satisfactione et ipsius transgressu repugnaverit. Nos tamen 
nolentes de alicuius hominis vestri, damnis gaudere, ad vestras 
disposuimus scribere famositates, ipsas rogantes, quatenus 
velint hominibus suis prohibere, stricteque demandare, ne a 
modo quavis via absque theolonei nostri solutione audeant, 
neque se intromittere presumant theoloneum nostrum trans
gredi et pertransire. Quam perlibentissime vestris cum famosi
tatibus non hostiliter, neque aliqua contraria in compositione, 
sed optimo, in faucem et in concordi amicitia, quemadmodum 
multis a temporibus permansimus vellemus commanere. Quam 
ob rem nunc vestris scribimus per presenciaque insinuamus 
famositatibus, ut si alicui earundem hominum aliquid circa 
theolonei transgressum creverit damnum, nobis vero non 
velint imputare, neque pro malo habere famositates. Nam si 
de damnis alicuius hominis vestri gauderemus, extunc profecto 
vestris non scirberemus famositatibus, homines earundem 
precustodientes, sed ipsos circa theolonei transgressum ad 
damna quamplurima induceremus, quod omnino nos facere 
non delectat. Datum in Smygrod feria sexta post sancte Llucie 
proxima, anno Domini 1484.

Nicolaus de Smygrod 
Castellanus Premisliensis.

Kívül: Famosis viris et domiirs preconsuli et consulibus civi
tatis Bartpha amicis et vic nis dilectis.

Erdetije papiroson, kívül a várnagy papirosba nyomott záró
pecsétjével.

2366. 1484. deczember 26. Sandomir.
Geyzler Zsigmond sandomiri vámszedő levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bátyját a sandomiri városi jegyzőt a bártfai 
városi jegyzői tisztségre ajánlja.

Papiroson, zárópecséttel.

2367. 1484. Kassa.
Bártfai Jakab lelkész levele a bártfai bíróhoz, bizonyos 10 

aranyfrtnyi tartozás ügyében.
Paoiroson, zárópecsétje elveszett.
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2368. 1484.
Bártfa város tizedlajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2369. 1484.
Bártfai gabnatizedlajstrom.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2370. 1484—1486.
Jegyzéke azon javaknak, melyeket magánosok adtak a 

bártfai Szent Egyed-templomnak.
Papiroson.

2371. 1485. január 6. Grebow.
Grebow város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a szverzsói soltésztól egy grebowi 
özvegy asszonynak járó 8 frtnyi összeget hajtsanak be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2372. 1485. január 7.
(Bártfa) város tanácsa a Veronika (bártfai) polgárnő által 

káplántartásra adott 100 frt elfogadását Brenner János plébá
nosnak megengedi és a káplántartás módozatait megszabja.

Papiroson.

2373. 1485. január 7. (Bártfa.)
Mager György bíró és a nagy tanács pontokba foglalja 

azon feltételeket, a melyek mellett Mager Péter volt bártfai 
polgár özvegye Veronika asszony a Boldogságos Szűz Mária 
tiszteletére építendő kápolna czéljaira 3000 magyar aranyforin
tot ajándékozott.

Hártyán, két függő pecsétje elveszett.

2374. 1485. január 18. Eger.
Sarádi Albert »procurator curie castri Agriensis«, Figadus 

de Baxia Fülöp az egri püspökség kormányzója nevében Bártfa 
városát 72 frtnyi egyházi tized lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

2375. 1485. január 25. Bzezow.
Kazimirsky János premisli püspök levele Bártfa város 

tanácsához, melyben egy hordó bort kér, melyért Gomolko 
Mátyás brzezowi polgárt küldte.

Papiroson, zárópecséttel.

2376. 1485. január 26. Ujhely.
Szár (Zaar) Tamás újhelyi polgár levele Pan Mihály bártfai 

polgárhoz, melyben írja, hogy van eladó szőlőkertje.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

23*
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2377. 1485. január 28. Crossna.
Crossna város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Ágoston bártfai polgártól Thernewszky 
embereinek járó tartozás ügyében szolgáltassanak igazságot.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2378. 1485. február 8. Szandecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

az ószandeczi apáczákkal fenforgó ügyek tárgyalására hivja 
meg őket.

Papiroson, zárópecséttel.

2379. 1485. február 11. Szántó.
Balázs szántói plébános és a szántói tanács és polgárság 

előtt Tóth András a szántói Agyas hegyen fekvő szőllejét Stok 
Miklós és Stanczel György bártfai polgároknak 89 forintért 
eladja.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

2380. 1485. február 11. Szántó.
Balázs szántói plébános és az ugyanottani tanács előtt 

György szántói polgár a szántói Föveny es hegyen fekvő szőllejét 
Sthanczel György és Sthok Miklós bártfai polgároknak 34 
írtért eladja.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

2381. 1485. február 11. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Lapispataki Miklós ügyei tárgyában tartandó tanács
kozásra hívják meg őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2382. 1485. február 27. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az Eustách krakkói polgárnak a lublói harminczadon 
lefoglalt borai tárgyában ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2383. 1485. márczius 4. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy abban az esetben, ha a többi városok fele
lete megérkezik, adják nekik tudtul a tanácskozás helyét és 
idejét.

 ̂ízfoltos jmpiroson, zárópecsétje elveszett.

2384. 1485. márczius 7. Bécs.
I. Mátyás király, mivel pénzre van szüksége, Bártfa város 

közönségére 1000 aranyat ró ki.
Papiroson, pecséttel.
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2385. 1485. márczius 7. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának Kassa város tanácsához intézett 

levelének fogalmazványa, melyben Eustach krakkói polgár
nak Lublón a harminczadon lefoglalt borai ügyében ír.

Papiroson.

2386. 1485. márczius 9.
Paxi Benedek és Mezógyáni Benedek sztropkói várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy kochel- 
shawi, olsavai és laszkoviczai jobbágyaikat, daczára a szigorú 
királyi parancsnak, a jó szomszédság kedvéért bizonyos mun
kák elvégzésére nem fogják szorítani.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2387. 1485. márczius 17. Sztropkó.
Paxi Benedek sztropkói várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Dragos Mátyás abban a lóeltulaj- 
donítási ügyben, a melylyel a varanóiak vádolják, ártatlan.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2388. 1485. márczius 18. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Jakab és Tamás beczi polgároknak a rokonuk 
Ágnes bártfai polgárnő halála után fenmaradt javak ügyében 
szolgáltassanak igazságot.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2389. 1485. márczius 22. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az ápril 10-én Eperjesen tartandó gyűlésre hívja meg 
őket.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2390. 1485. márczius 25. Széplak.
Sóvári Sós János és Zbugyai István levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írják, hogy ha Pál deáknak javai vissza
adatnak, akkor már a jótállókat is kielégítik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2391. 1485. márczius 25. Újvár.
Nagyantalfai Székely Benedek újvári várnagy levele 

Bártfa város tanácsához, bizonyos jobbágy ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

2392. 1485. márczius 31. Sóvár.
Sóvári Sós István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben az Izsépi Pálnak visszaadandó javakról ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2393. 1485. ápril 4. Buda.
Orbán királyi kincstárnok levele Bártfa város közönségé

hez, melyben kéri, hogy emberének Vízaknai Ferencznek min
denben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2394. 1485. ápril 4. Varanó.
Rákóczi András csicsvai és varanói várnagy levele Bártfa 

város tanácsához, melyben elmondja, hogy Drakosch Máté 
bártfai polgár azért lett Varanón óvadék adására szorítva, 
mert ő kötötte el jobbágyának lovát.

Papirosán, zárópecsétje elveszett.

2395. 1485. ápril 5. Dukla.
Kobilensky Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben egy gonosztevő fosztogatásairól ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2396. 1485. ápril 6. Crossna.
Crossna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy két rablót Ladomérban elfogtak.
Papiroson, zárópecséttel.

2397. 1485. ápril 11. (Eperjes.)
Az öt város, ú. m. : Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa és Szeben 

városok véd- és daczszövetséget kötnek egymással.
Papiroson.

2398. 1485. ápril 11. Dambowycz.
Rupracht Márton bíró és a damboviczai tanács levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írják, hogy Szkaynyai Mihály 
bártfai polgár a Szaniszló damboviczai polgártól járó 1 frtnyi 
tartozása ügyében jöjjön Damboviczára.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2399. 1485. ápril 12. Grebow.
Grebow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

bizonyos polgárok közt fenforgó tartozás ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

2400. 1485. ápril 15. Bártfa.
Bernát archadiai püspök és az egri bibornokpüspök álta

lános commissariusa a bártfai Szent Egyed-templom mellé 
épített Szent Anna-oltárnak felszentelése alkalmával azt a 
kiváltságot adja, hogy mindazok, a kik bizonyos napokon 
ezen oltár előtt végzik ájtatosságukat, negyven napi búcsút 
nyernek.

Hártyán, alul függő pecséttel.
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2401. 1485. ápril 17. Kozmafalva.
Kozmafalvi Kozma Gál levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Izsépi Pál kezességi óvadéka tárgyában ír.
Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2402. 1845. ápril 18. Kassa.
Vízaknai Ferencz Bártfa város tanácsát a király által 

kirótt posztók és 340 frt lefizetéséről nyugtatja. (A posztók : 
»De panno Gerliczer ballas quatvor, singulas ballas pro fl. 
LXXV et iterum duas ballas Lichniczer, singulas iterum 
conputando pro fi. LXXX, ita tamen, quod ipsi in curru proprio 
ad Budam adduci debent et teneantur.«)

Papiroson, pecsétje elveszett.

2403. 1485. ápril 25. Kassa.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy Péter deákot a koronavám jövedel
mének megvizsgálására hozzájuk küldte, adjanak neki meg
felelő szállást.

Papiroson, zárópecséttel.

2404. 1485. ápril 25. Kassa.
Izsépi Pál levele Bártfa város tanácsához, a henningi soltész 

és Czeczei Máté közt fenforgó ügyben.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2405. 1485. ápril 27. Krakkó.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a király Krakkóba jön, a mikor ők is jöjjenek 
Krakkóba, a hova egyúttal az ószandeczi apáczákat is meg 
fogja, hívni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2406. 1485. ápril 27. Hehalom.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy emberének Vízaknai 
Ferencznek az adót minél előbb fizessék le.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2407. 1485. ápril 28. Jaszlo.
(Cruslowai) Pyenyaszek András levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Jakab nevű embere részére a Péter 
bártfai takácstól vászonért járó 4 frtot hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

2408. 1485. május 23. Buda.
Pozsegai János mester, királyi ügyigazgató levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy Izsépi Pál deák, kit á 
debreczeni vámszedés beszüntetése miatt a kincstárnokhoz
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küldött, megérkezett és addig marad a kincstárnoknál, míg 
a budavári udvarbíró a király szolgálatából haza nem jön. 
írja továbbá, hogy a király bevette Bécs városát.

Papiroson, kívül papirossal fedett zárópecséttel.

2 4 0 9 . [1485.] május 27. Likava vára.
Czeczei Máté liptói főispán Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes 

és Szeben városokkal tudatja, hogy a király győzött és Bécs 
várát bevette. »Deus victoriam conferre dignatus est, tradi - 
ditque in manus sue maiestati civitatem Viennam.«

Vízfoltos papiroson.

2 4 1 0 . 1485. junius 15. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a három város (Kassa, Eperjes, Bártfa) küldöttségé
nek a királyi udvarba való utazása iránt véleményüket kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

2 4 1 1 . 1485. junius 18. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a királyi udvarba való utazás napját tudatja.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 1 2 . 1485. jülius 3. Ö-Szmigrod.
Szmigrodi Miklós premisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszt emel Mór János (Morianusz) 
makoviczai várnagy ellen, a ki egy Mszanai Jaczko nevű 
embertől 50 írt értékű árút lefoglalt.

Papiroson, zárópecséttel.
2 4 1 3 . 1485. julius 10. Szepesvára.
Szapolyai Imre levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Búr Tamás csergői jobbágynak bizonyos bártfai 
polgártól járó követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 1 4 . 1485. julius 13. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Kromes János kassai polgárnak Bogener 
Lázár bártfai polgártól járó tartozása behajtásánál legyenek 
segítségére.

Papiroson, zárópecséttel.
2 4 1 5 . 1485. julius 16. Bécs.
I. Mátyás király meghagyja Ráskai Balázs budavári udvar

bírónak, hogy ha a bártfaiak vámmentességére nézve a kincs
tárnok által vezetett vizsgálat eredményéből az tűnne ki, hogy 
a bártfaiak Debreczenben vámot fizetni nem tartoznak, akkor 
legyen rá gondja, hogy tőlük ott vámot ne szedjenek.

Papiroson, pecséttel.
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2 4 1 6 . 1485. julius 16. Becs.
I. Mátyás király Bártfa város közönségének kérelmére a 

800 frtnyi évi adót 700 írtra szállítja le.
Papiroson, pecséttel.

2 4 1 7 . 1485. julius 16. Bécs.
I. Mátyás király Ráskai Balázs budavári udvarbírónak 

meghagyja, hogy figyelmeztesse Parlagi Lászlót, hogy a bárt- 
faiaktól Böszörményben vámot szedni ne merjen.

Papiroson, pecséttel.

2 4 1 8 . 1485. julius 26. Bedendorf.
Bálint bedendorfi bíró és a helység közönsége Bártfa város 

tanácsának előadja, hogy Kristóf bártfai polgár hozzájuk jővén 
»supplicavit ius seculare sew licenciám querere uxorem suam 
in villa praedicta Bedendorf« . . . »ipse Cristof? promittebat,, 
quod alias non vellet, nisi iure procedere, duo iurati transientes 
cum predicto Cristoff, intrantes domum relicte coniugis condam 
Leonardi, ibidem reperierant quendam Johannem scultetum de 
Hamgocz, iacentem sub lecto. Socius predicti Cristoff extraxit 
illum de loco, adducensque illum de camera, ille autem Johanes 
scultetus erat nudis pedibus in camisia, supplicans eos sic 
dicendo. Mi domini, nolite me sagittare, tamen habetis me in 
manibus vestris«, azonban Kristóf polgár a soltészt agyon- 
nyilazta.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

( ß i l9 .  1485. augusztus 11. Debreczen.
Porkoláb Bálint debreczeni bíró és a tanács levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írják, hogy mindaddig, a míg uruk 
erre parancsot nem ad, a vám dolgában tanúságot nem tehetnek.

Prudentes et circumspecti, domini et amici nobis sedule 
honorandi, salutem debito cum honore. Noveritis literas vestras 
nobis directas sane intellexisse, ubi petitis nos, ut iura et iusti- 
cias vestras ex parte tributi exactionis testimonium facere
mus, bene constat d. et a. v. quomodo sine preceptoria non pre- 
supmimus ad dominum nostrum testificari et postquam nobis 
preceptum fuerit, nutum vestrum adimplere studebimus uti 
melius nobis videbitur. Datum in Debreczen feria quinta 
proxima post festum beati Laurencii martiris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo octvagesimo quinto

Valentinus Porkoláb iudex 
et iurati cives de Debreczen.

K í v ü l : Prudentibus et circumspectis dominis iudici et iuratis 
civibus de Barthpha amicis nobis sedule honorandis.

Eredetije papiroson.
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2 4 2 0 . 1485. augusztus 11.
Uj-Szandecz (Newen Czausz) város tanácsának levele. 

Bártfa város tanácsához, melyben Czurka Prokop és társainak 
elfogott rokonai érdekében ír.

Yízfoltos papiroson, pecséttel.

2 4 2 1 . 1485. augusztus 21. Yaranó.
Varanó helység tanácsának (György bíró és az esküdtek) 

levele Bártfa város tanácsához, András vámszedő tartozása 
ügyében.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

Í 2 4 2 2 . 1485. augusztus 27. Pest.
Hzsépi Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben meg

írja, hogy a debreczeni vám ügyében Budán mit végzett, 
továbbá sok udvari hírt közöl.

»Hic fama labilis viget, quod solus rex vellet interessé huic 
oelebrationis octave longe, quasquidem novitates meus sensus 
non comprehendit, quia in presentiarum sunt aliqui notabiles 
legati Wyenne erga suam serenitatem, unus dux Brambur- 
gensis, qui habet filiam regis Polonie cum aliquibus ceteris 
ducibus et viris notabilibus, sed famatur, quod in nulla lega
tione imperatoris, sed in aliis factis laborat. Ultimo possum 
v. d. in hiis novitatibus certus efficere, quod rex coniugat 
magistrum Johannem de Pozoga et tradidit sibi unam puellam 
Gallicam in coniugem . . .«

Papiroson, zárópecséttel.

2 4 2 3 . 1485. szeptember 4. Buda.
Pozsegai János királyi ügyigazgató levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy mivel sem nyolczados törvény
széket nem tartanak, sem a kincstárnok Budára nem jön, 
küldöttjüket, Izsépi Pált hazabocsátja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 2 4 . 1485. szeptember 8. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy (Czeczei Máté) liptói főispán most Bécs- 
ben van, de nemsokára hazajön.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 2 5 . 1485. szeptember 18. Tárcza.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy bizonyos jobbágy bírságát elengedi, írja továbbá, 
hogy nem 70 dénárért, de még 70 írtért sem tartóztatta volna 
fel az ő szekerüket.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2 4 2 6 . 1485. november 9. Yaranó.
Varanó helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben elmondják, hogy László szabó varanói polgár 
azt állítja, hogy Herthman János az ő fiának oly feltétel alatt 
hagyott végrendeletileg 10 forintot, hogy ha a gyermek 
meghalna, akkor László szabóra és nejére Krisztinára száll
jon ez a pénz. Ebben az ügyben tehát felvilágosítást 
kérnek.

Papiroson, töredezett pecséttel.

2 4 2 7 . 1485. november 16. Sztropkó.
Paxi Benedek és Mezőgyáni Benedek sztropkói várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához, melyben bizonyos jobbágyuk
tól lefoglalt lovaknak visszaadását kérik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 2 8 . 1485. november 19. Kassa.
Bártfai Jakab lelkész levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy az ügyet elintézte és kéri, hogy a tanácsban 
hozott határozatról levélben értesítsék.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2 4 2 9 . 1485. november 22. Jaczimirz.
Jaczimirzi Pjenyazek Jakab levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Chrzasztowszky nevű emberétől lefog
lalt przadzá-t (fila ?) adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 3 0 . 1485. november 26. (Bjecz.)
Bjecz város tanácsának bizonyságlevele a Grozerowa 

Margit asszony és Ágoston bártfai polgár neje Borbála közt 
fenforgó tartozás ügyében.

Papiroson, pecséttel.

2 4 3 1 . 1485. november 30. Besztercze.
Besztercze város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Márton czipész nagybányai polgárnak 
mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2 4 3 2 . 1485. deczember 9. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

egy fél hordó jó bort kér.
Papiroson, zárópecséttel.

2 4 3 3 . 1485. deczember 12.
Berek János krakkói polgár levele Mager György bártfai 

bíróhoz, melyben írja, hogy mennyi és milyen árú posztója van-.
Papiroson, zárópecséttel.
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2 4 3 4 . 1485. deczember 18. (Becz.)
Becz város tanácsa Bártfa város tanácsával közli, hogy 

a Frater Jakab bártfai polgár és Sczepanowszky Miklós bjeczi 
várnagy közt fenforgó tartozás ügyében milyen megállapodás 
jött létre.

Papiroson, pecséttel.

2 4 3 5 . 1485. Hanusfalva.
Sóvári Sós István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy szökött jobbágyát, Márton molnárt küldjék 
hozzá vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 3 6 . 1485.
Bártfa város adólajstroma.-
Papiroson, hosszúkás könvvalakban.

2 4 3 7 . 1485—1495.
A tályai szőllő miatt folyt perre fordított kiadások jegy

zéke.
Papiroson, könyvalakban.

2 4 3 8 . 1485—1563.
Bártfa város szőlleiről vezetett számadáskönyv.
Negyedrétű erős pergamenbe kötött vaskos könyv.

2 4 3 9 . 1485—90 körül.
A lengyelek által a bártfaiaknak okozott sérelmek és károk 

feljegyzésének 14. és 15. pontja, és a magyar és lengyel köve
teknek ezek felett való határozata.

(A 14. pont szerint Kmitha Péter a lengyel kereskedőket, 
a kik Bártfára igyekszenek, kerülő utak megtételére kény
szeríti. Mire a követek azt határozzák, hogy a jövőben senki 
a kereskedőket a rendes és szokott utakról le nem kénysze
rítheti.)

Papiroson.

2 4 4 0 . 1486. január 10.
A szepesi káptalan előtt Kispalugyai Márton és Gáspár 

a nagytályai szőllőhegyen fekvő szőllejüket 1000 arany írtért 
Bártfa város tanácsának adják el.

H átyán, alul selymen függő pecséttel.

2 4 4 1 . 1486. január 10. Smigrod.
Smigrod város tanácsa Bártfa város tanácsának bizonyság

levelet állít ki arról, hogy előttük Janek szabó kijelentette, 
hogy neki Favyerroth Miklós bártfai polgár mind pénzbeli, 
mind pedig posztóbeli tartozását megfizette.

Papiroson, pecséttel.
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24:42. 1486. ]anuár 12. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben panaszkodik, hogy Sneider Albrecht bártfai polgár, 
Teoíil lőcsei polgárnak egy tonna rossz heringhalat adott el.

Papiroson, zárópecséttel.

2 4 4 3 . 1486. február 6. Zarschin.
Withowicei Penyezek Jakab levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy egy lókötő által eltulajdonított lovát, 
a ki azt állítólag Bártfán adta el, szerezzék neki vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

2 4 4 4 . 1486. február 24. Buda.
Pakos László tárnokmester Bártfa város közönségének 

meghagyja, hogy ülnökeiket a legközelebbi tárnoki székre 
küldjék el.

Papiroson, pecsétje elveszett.
2 4 4 5 . 1486. márczius 3. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az Ágoston bártfai polgár neje Borbála, továbbá 
János molnár és Paculsky Péter bjeczi polgárok közt adósság 
miatt fenforgó ügyben ir.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2 4 4 6 . 1486. márczius 5. Sáros.
Fyleházai László sárosi udvarbíró levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy emberének, Györgynek min
denben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
2 4 4 7 . 1486. márczius 5. Bjecz.
Bjecz város tanácsa bizonyítja, hogy Márton bártfai polgár 

náluk tizenegy hordó bort vett.
Papiroson, pecséttel.
2 4 4 8 . 1486. márczius 22. Gorlicze.
Gorliczei Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Schnyakowsky György bártfa-alsóvárosi polgárral 
szemben, a ki neki tartozik, szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, töredékes zárópecséttel. -

2 4 4 9 . 1486. márczius 30. Damboviecz.
Vyelepolssky János krakkói várnagy levele Bártfa város

tanácsához, melyben kéri, hogy Péter szabó özvegyét ház vétel 
miatti ügyben küldjék hozzá, ő menedéklevelet ad neki.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2 4 5 0 . 1486. ápril 4. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségétől segélyképen 

1000 aranyat kér.
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(Midőn »in congregatione generali regnicolarum nostrorum 
hic Bude novissime celebrata . . . . . .  contributio sive sub
sidium unius aurei nobis oblata est«, mivel azonban neki pénzre 
van szüksége, ezért kéri a fenti összeget.)

Papiroson, pecséttel.

2 4 5 1 . 1486. ápril 5. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben kéri, hogy embereinek Alagi 
Dénesnek és Thelegdi Ferencznek mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

2 4 5 2 . 1486. ápril 21.
Jakab lelkész végrendelete.
Papiroson.

2 4 5 3 . i486, ápril 29. Buda.
Bernát archadiai püspök és egri püspöki commissarius az 

az egyházi tizedet Bártfa város közönségének 72 írtért bérbe 
adja.

Papiroson, pecséttel.

2 4 5 4 . 1486. ápril 29.
Bernát archadiai püspök és egri püspöki commissarius 

Bártfa város tanácsát 72 frtnyi tizedbér lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett pecséttel.

2 4 5 5 . 1486. május 2., vagy szeptember 12. (»Feria tercia 
ante Crucis.«) (Uj-Szandecz.)

Uj-Szandecz város tanácsa kéri Bártfa város tanácsát, 
hogy emberüknek Venczel polgárnak mindenben higyjenek.

Papiroson, szép pecséttel.

2 4 5 6 . 1486. május 4. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok Bártfa város 

közönségét 500 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.

2 4 5 7 . 1486. május 6. Gorlicze.
Carwacian János »heres in Gorlicze« levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Janthol és Péter fürdős, bártfai 
polgárokat szorítsák adósságuk megfizetésére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 5 8 . 1486. május 9. Szepesvára.
Szapolyai Imre nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy ha teendőit elvégezve visszatér, akkor a 
szol lő miatt Svarcz Gvörgygyel folyó ügyüket tárgyalás alá 
veszi.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2 4 5 9 . 1486. május 9. Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a makoviczai várnagyok ellen panaszt emel, a kik 
az ő embereikre lesnek és őket elfogják.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2 4 6 0 . 1486. május 11. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy egy Weiszmebes nevű elhunyt kassai polgár 
fiának Miklósnak legyenek segítségére Borbála asszony ellen, 
ama javak visszaszerzésében, a melyeket Borbála az elhunyt 
hagyatékából eltulajdonított és Bártfára hordatott.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 6 1 . 1486. május 17. Sanok.
Penyezek Szaniszló sanoki kapitány, krakkói várnagy 

Bártfa város tanácsával tudatja, hogy Tárnáwsky Miklósnak 
a bártfalaktól járó 70 frtnyi tartozása fejében két bártfai pol
gár árúival együtt Sanokon le van tartóztatva, jó lesz tehát 
fizetni.

Papiroson, pecsét töredékével.
2 4 6 2 . 1486. május 24. Sanok.
A sanoki vicekapitány levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hegy a bártfai fürdős és Dymitr sanoki polgár 
közt fenforgó tartozás tárgyában szolgáltassanak igazságot..

Papiroson, zárópecséttel.

2 4 6 3 . 1486. május 24. Dambnó.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a köztük és Tárná wsky Miklós közt fenforgó ügynek 
elbírálására Pyenyazek Szaniszló sanoki kapitányt delegálta.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 4 6 4 . 1486. május 25. Kassa.
Márton mester volt plébános levele Bártfa város közön

ségéhez 20 frt kamat tárgyában.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
2 4 6 5 . 1486. junius 15. Szepesvára.
Szapolyai Imre nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a szőllő miatt Swarcz Györgygyel folyó 
ügy tárgyalására időt és helyet tűzzenek ki.

Papiroson, zárópecséttel.

2 4 6 6 . 1486. junius 9. Szepesvára.
Szapolyai Imre nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a tályai szöllő miatt Svarcz Györgygyel folyó ügyben, 
való tárgyalásra határnapot tűz ki.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.
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2 4 6 7 . 1486. junius 9. Bjecz.
Bjecz város tanácsa kéri Bártfa város tanácsát, hogy 

Péter bártfai fürdést, a ki Anthol Antal bártfai polgár helyett 
a Gorliczky Jánosnak járó 10 és y2 frt megfizetésére önként 
ajánlkozott, de még mindeddig nem fizetett, — fizetésre szo
rítsák.

Papiroson, pecséttel.

2 4 6 8 . 1486. junius 13. Buda.
Pák os László tárnokmester a Bártfa város tanácsa mint 

elsőfokú bíróság által 1483. deczember 23-án néhai Kai György 
végrendelete miatt ennek özvegye, jelenleg Stok György neje 
Katalin asszony, továbbá Hensel Pál bártfai polgár unokái 
Jeromos és Márta közt támadt perben hozott ítéletet, mely 
a felek felebbezése folytán a tárnoki szék elé került, — hely
benhagyja és Kai György végrendeletét megerősíti.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2 4 6 9 . 1486. junius 14. Buda.
Pakos László tárnokmester Bártfa város tanácsát a neki 

járó 5 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2 4 7 0 . 1486. junius 21. Becz.
Cruszlowai Pyenyezek András krakkói pinczemester levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy a Pyenyeszek 
Szaniszlóval és Strzeszowi Miklóssal való ügyükben Szaniszló 
még nem válaszolt, azonban Miklós hajlandó mindent vissza
adni.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2 4 7 1 . 1486. junius 22. Smigrod.
Smigrod várps tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Chyla Péter és Katalin bártfa-alsóvárosi polgárnő 
közt a Chyla Mátyás halála után maradt szántóföld miatt 
támadt ügyben ír.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2 4 7 2 . 1486. junius 28. Smigrod.
Szluzowszky János és Dzyewyaczky Szaniszló levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy egy bizonyos 
Sándor nevű grabi embert, a kit ártatlanul fogtak el, ereszszék 
szabadon.

Papiroson, zárópecséttel.

2473. 1486. julius 6. Szomolnok.
Szapolyai Imre nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos levelükre feleletet küld.
Papiroson, zárópecséttel.
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2471. 1486. julius 11. Varanó.
Yaranó helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a Herthman János bártfai polgár által 
László szabó varanói polgár fiának Andrásnak és ennek nejé
nek Krisztinának végrendeletileg hagyományozott 10 irtot 
Lászlónak küldjék meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2475. 1486. julius 19. Kassa.
Göbel Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

hosszasan ír a Swarcz György kassai polgár és Bártfa városa 
közt a szőllő miatt folyó ügyben.

Papiroson, zárópecséttel.
2476. 1486. julius 19. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a Woltin Bálint bjeczi polgártól lefoglalt fonalárút 
adják vissza.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2477. 1486. julius 27. Szepesvára.
Szapolyai Imre nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy az emberük, Albert által izenteket tudo
másul vette és rája ezen emberük által választ is ad.

Papiroson, zárópecséttel.

2478. 1486. julius 27. Smigrod.
Smigrodi Miklós premisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben több elkövetett hatalmaskodás és erő
szakoskodás ügyében ír.

Papiroson, zárópecsét töredékével.
2479. 1486. augusztus 4. Zawada.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tudatja velük a lengyel király ama határozatát, hogy senki, 
a ki Oroszországba megy, javainak elvesztése terhe alatt a 
krakkói árúmegállitó helyet elkerülni ne merje, mert a len
gyelek sem kerülhetik el a kassai árúmegállító helyet.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2480. 1486. augusztus 17. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy emberüknek, Kelemennek mindenben 
higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2481. 1486. szeptember 7. Szepesvára.
Szapolyai Imre nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy reményli, hogy a Swarcz Györgygyel a 
szőllő miatt folyó ügyük szüretig befejezést nyer.

Papiroson, zárópecséttel.
I v á n y i: Bártfa város levéltára
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2482. 1486. szeptember 9. Lőcse.
Brieser Elek levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy »wegen das Knopsz den ir bégért zu haben zu ewrem 
Kirchenthurm« Albert szolgájuk bővebben el fog mindent 
mondani.

Papiroson, zárópecséttel.
Kiadta : Ábel : Történelmi Tár, 1884. évf. 537. 1.
2483. 1486. szeptember 10. Iglau.
1. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja : »Quibus cum laboribus, quantaque summa impen
sarum negotium nostrum adversus serenissimum Romanorum 
imperatorem susceptum iam pridem prosequimur nullus est 
iam, qui ignoret ceterum quanto cum expensarum nostrarum 
item dispendio cum serenissimo domino Wladislao rege Bohemie 
etc. in hac nostra civitate Iglaviensi pro regni nostri quiete 
et utilitate diétám tenere re ipsa coacti sumus vobiscum ipsi 
reputare potestis«, mivel pedig ez mind pénzbe kerül, 2000 
arany segélyt kér.

Papiroson, zárópecséttel.
2484. 1486. szeptember 12.
Brieser Elek levele Bártfa város tanácsához, bizonyos 

megrendelt munka elkészítése tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.
2485. 1486. szeptember 14. körül.
Bártfa város adólajstroma. 
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2486. 1486. szeptember 17. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a király olyan összeg pénzt kér, melyet 
nem tudnak megadni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2487. 1486. szeptember 25. Kassa.
Dorholtz Pál levele Eperjes város tanácsához, melyben 

írja, hogy emberét bizonyos panasz tárgyában a királyi kincs
tárnokhoz Budára küldte.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2488. 1486. szeptember 25. Sklabina.
Czeczei Mihály .levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy embere Szúnyog Péter által küldjenek neki 100 
vagy 50 irtot sürgősen kölcsön.

Papiroson, zárópecséttel.

2489. 1486. szeptember 28. Kassa.
Orosz Tamás kassai vice-koronavámszedő levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy Ágoston polgártársuknak



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1319----1526. 371

ama vádja, hogy Kremeczky Simon bártfai vice-koronavám- 
szedő Lengyelországba lovakat adott volna el, — nem igaz ; 
figyelmeztessék tehát Ágoston polgárt, hogy a jövőben bot
rányt ne csináljon.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
2490. 1486. szeptember 29. Szepesvára.
Szapolyai Imre nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a Swarcz Györgygyel folyó ügyüket röviden 
elintézni nem tudja.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2491. 1486. október 6. Sanok.
Penyezek Szaniszló sanoki kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben tiltakozik az ellen, mintha ő bártfai pol
gárokat a Tárnáwsky Miklósnak járó tartozások miatt, árúikkal 
együtt jogtalanul letartóztatott volna.

Papiroson, zárópecséttel.
2492. 1486. október 16. Buda.
Orbán győri püspök és királyi kincstárnok Bártfa városát 

1000 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.
2493. 1486. október 29.
Rebergerné javainak jegyzéke. (Item der Rebergerin 

guetter.)
Hátlapján a templom javítására stb. fordított kiadások 

feljegyzése. Köztük :
»Den Schulmeister 1 fl.
und den moler IIII  fl.
das man dy glocken hat auf geczogen 11 fl.
Item den moler, der den predig stul gemolth hat 1 fl.«
Papiroson.
2494. 1486. november 6. Sztropkó.
Paxi Benedek és Haday Gergely sztropkói várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához : »Constare credimus circum
spectionibus vestris quanta seriositate serenissimus dominus 
rex inhibuit ne quisquam regni incola, nobilis vel ignobilis 
equos Poloniam versus ducere presumat, immo etiam sub- 
ordinavit, si qui tales transgressores mandatorum sue maiesta- 
tis invenirentur, ut caput suum sue maiestati presentare, et 
bona occupare debeantur, super quibus decrevit domino nostro 
generoso, metas et granicias regni providere, quiquidem domi
nus noster rex vobis demandavit strictissime, ut vias et metas 
provideamus«, ennélfogva Antal és Dragos bártfai polgárokat, 
a kik a király szigorú parancsa ellenére Crosznán két lovat 
eladtak, megbüntetés végett adják ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
24*
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24:95. I486, november 6. Crossna.
Crossna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a bártfai fürdős 3 írtja tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

24:96. 1486. november 24. Káról.
Károli János özvegyének, Borbálának levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a János bártfai polgártól járó 
tartozást illetőleg szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2497. 1486. november 26. Eger.
Henkel György egri udvarbíró levele Bártfa város közön

ségéhez, melyben írja, hogy Orbán püspök megyéjét meg akarja 
látogatni, ennélfogva készítsenek két fél hordó jó sört.

Papiroson, zárópecséttel.

2498. 1486. deczember 3.
A Szél-utczában lakó György bártfai polgár végrendelete.
Papiroson, egykorú másolatban.

2499. 1486. deczember 3. Dukla.
Miroslaw Péter »procurator in Dukla« levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a Caphai András bártfai pol
gártól az ő embereinek járó tartozásokat hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

2500. 1486. deczember 9. Grebow.
Grebow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy György grebowi polgár abban, a mivel 
vádolják, ártatlan.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2501. 1486. deczember 13. Smigrod.
Smigrodi Miklós premisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Winter Gergely bártfai polgár
tól a Mszanai Jaczkónak járó tartozást hajtsák be.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2502. 1486.
A Swarcz György kassai polgár és Bártfa város tanácsa 

közt a Tályán 1000 írtért vett szőllő miatt folyt per egy lapja.
Víztől rongált papiroson.

2503. 1486. Varanó.
Lapispataki Miklós levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy egy polgártársuk a neki járó 8 forintot 
fizesse meg.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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2504. 1486.
Rab Keresztély (Cristan) és Romp Gáspár levele Bártfa 

város tanácsához, melyben 4—5 forintot kérnek kölcsön.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2505. 1486.
Valamely bártfai torony és falak építési költségének 

töredékes feljegyzése. (Registrum super turrim et murum 
retro domum Tewfel.)

Papiroson.
2506. 1486.
Jogi szabályok feljegyzése.
(»Caput 32. Si quispiam causabitur alium sibi debere, 

nisi debitum fuerit liquidatum, hoc est nisi debitum fuerit 
aptum et manifestum, qui vulgari et materno sermone zenibe 
walo ados nuncupatur, is enim in omni loco arestari poterit« etc.)

Papiroson.

2507. 1486—87.
A tályai nagy szőllő művelésére fordított kiadások jegyzéke.
Papiroson, könyvalakban.

2508. 1487. január 1. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben megírja, hogy Budára a tárnokmesterhez való utazás 
mikorra lett elhalasztva.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2509. 1487. január 4. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy hassanak oda, hogy Glowatz Miklós azon 
javakat, melyeket elvitt és a mely részben a templomé, adja 
vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2510. 1487. január 4. Dukla.
Miroslaw Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy bizonyos Jurek 6 frtnyi követelésének behajtására 
•Janowsky Jánost küldte Bártfára.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2511. 1487. január 5.
Jaszló város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Pjeczimaszlo János jaszlói polgárnak, 
a ki Lőrincz bártfai polgárért jótállt, szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2512. 1487. január 10. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 

melyben írja, hogy tudomásukra esett, hogy Pozsony és Sopron
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városok kérték a királyt, kogy a nyolczados törvényszéket 
a régi időpontban tartassa, mire ők is ugyanezt kérték,

Papiroson, zárópecséttel.

2513. 1487. január 20. A pyotrkowi gyűlésen. -
Jaroslawi Ráfael szandeczi várnagy és kapitány és Lengyel-

ország marsalljának levele Bártfa város tanácsához, melyben 
kéri, hogy a bártfai harminczados által András sandomiri 
polgártól lefoglalt lovat adassák vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

2514. 1487. január 22. Smigrod.
Smigrod város tanácsa Bártfa város tanácsának bizo

nyítja, hogy György János bártfai polgár helyett, ennek a 
Giszla Miklósnak járó 1 frtnyi tartozásáért, János szabó smigrodi 
polgár állott jót.

Vízfoltos papiroson, pecséttel.

2515. 1487. január 23. Dukla.
Miedzigorzsky Jakab levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a Caphai nevű bártfai polgárnak kész 
Duklára szóló menedéklevelet adni, hogy követelési ügyét 
elintézhesse.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2516. 1487. január 30. Buda.
Borsvai Benedek budai várnagy és királyi ügyigazgató 

levele Bártfa város tanácsához, melyben peres ügyükben ad 
felvilágosítást.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2517. 1487. február 2. Sanok.
Tharnawsky Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy a Caphay nevű bártfai polgárnak járó pénzt 
Jakab nevű emberénél teszi le,

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2518. 1487. február 3. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a nyolczados törvényszék határnapja 
Szent György-napra lesz elhalasztva.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2519. 1487. február 3. Lőcse.
Brieser Elek levele Bártfa város tanácsához, melyben a 

templomtorony gombjának megaranyozásáról ír.
»Nach ewrem begern, habe ich balde nach dem maister 

gesanndt, der ewer Weisheit den Knoppf gemacht hat, unnd mit 
im gereth, das er ann euch körnen sulde denselben Knop zu
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vergulden zu beraitten. Er spricht das czu beraitten kan er 
nicht, alleine wenn er vorgolt wurde, wenn man in sliessen 
sal, so wil er gerne zu ewer Weisheit komén. Tarumb weise 
herren, bey uns ist ein erbar maister, der yn dy Lipta dem 
span auch Kon(p)fe (igy !) vergolt hat, den ich denn auch 
herr Stephan Tharnern, ewrem aydt prüder gemelt habe, 
wert is das bedorffunde sein, ich wil yn bestellen, wenn ir 
weit czu ewer Weisheit czukomen unnd ewer arbt noch ewrem 
willen vorprengen. Aber wenne is ewer Weisheit czwmute 
wer ap ir denselben Knop bey uns wellett lassen gulden, so 
mochte er auch geslossin worden, unnd also berait hyn wider 
gefwrt werdin.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2520. 1487. február 12. Eger.
Yerebélyi Simon egri várnagy Bártfa város tanácsát 

72 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2521. 1487. február 17. Neustadt.
Neustadt város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Glawacz Miklós és Simkó, neustadti polgá
roknak három tonna olajat adtak el, mely romlott volt,mégis 
kártérítést, mivel az eladók szegény emberek, nem kívánnak.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2522. 1487. február 25. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Strzezowskynak xVndrás nevű emberét 9 írttal 
hozzájuk küldte, kéri, hogy ennek az embernek járó pénzt is 
szerezzék vissza.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

.2523. 1487. február 26. Tharnow.
Tharnow város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Zalaschowsky Szaniszlónak bártfai 
polgároktól járó követelését hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2524. 1487. február 28. Smigrod.
Dzyewyaczsky Szaniszló és Rolnar Jakab levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kérik, hogy a Frater nevű bártfai 
polgártól Miklós oláhnak, illetve ennek anyósának, Miszlczowai 
Iwaszkowának járó 1 frtot hajtsák be.

2525. 1487. márczius 5. Strzezow.
Strzezowi Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben ‘ 

bizonyos 9 frt miatt fenforgó ügyben ír.
Papiroson, zárópecséttel.
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2526. 1487. márczius 6. Bjecz.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

Pjenyazek Szaniszlóról ír, továbbá kéri, hogy embereinek 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecséttel.

2527. 1487. márczius 13. Regéczvára.
Kápolnai Zsigmond regéczi várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben tudatja, hogy nála eladó szerémi bor van, 
ha tehát venni akarnak, jöjjenek hozzá.

Papiroson, zárópecséttel.

2528. 1487. márczius 30. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

meghagyja, hogy küldjenek Budára Orbán kincstárnokhoz 
két tűzmestert, ágyúkkal és puskaporral.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2529. 1487. ápril 3. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a király leveleit válaszadás végett hozzájuk 
küldik.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2530. 1487. ápril 3. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a királynak puskaművest nem küldhetnek, 
mert nincsen, csak egy, az is beteg, kéri, hogy adjanak taná
csot, hogy mitévők legyenek ?

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2531. 1487. ápril 3. Megyericse.
Pakos László tárnokmester levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben ülnökeiket a legközelebbi tárnoki székre hívja meg.
Papiroson, két zárópecséttel.

2532. 1487. ápril 5. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a kassaiak puskaművesei meghaltak, kérdi, 
hogy hajlandó-e Bártfa a királynak puskaművest küldeni ?

Papiroson, zárópecséttel.

2533. 1487. ápril 5. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy nincsen tűz- (v. ágyú-) mesterük, 
kettő meghalt, a harmadikat »hot der schlag gerührt, das er 
kaum lebt«, így tehát a királynak nem tudnak ilyen mestert 
küldeni.

Vízfoltös papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2534. 1487. ápril 16. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben írja, hogy Kassáról Budára, a királyi udvarba ápril 
25. vagy 26-án indulnak.

Papiroson, zárópecséttel.
2535. 1487. ápril 21. Strzezow.
Strzezowi Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a 9 frt miatt fenforgó ügyben ír.
Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2536. 1487. ápril 26. Sáros.
Borsos Benedek sárosi várnagy és Székely Benedek ugyan

ottani udvarbíró levele Bártfa város tanácsához, melyben írják, 
hogy a polgártársuktól lefoglalt lovakat nem adják vissza.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2537. 1487. ápril 27.
Két bizonyságlevél a Dambnói Jakab krakkói várnagy 

és Wyelyepolszky János krakkói várgróf közt megkötött 
egyezségről.

Két darab papiroson, egyik példány pecsétes.
2538. 1487. ápril 28. Bajmócz.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben lakodalmára hívja meg őket.
Víztől rongált papiroson, zárópec sétt?l.

2539. 1487. május 8. Krakkó.
■ Smigrodi Miklós premisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy ő urának, Voyschyknak embereit 
Bártfa város joghatósága alá nem bocsáthatja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2540. 1487. május 8. Sanok.
Vithoviczei Penyezek Szaniszló levele Bártfa város tanácsá

hoz, a Tharnawsky Miklós, továbbá Kaffai és Frater Jakab 
bártfai polgárok közt fenforgó adóssági ügyek tárgyában.

Papiroson, zárópecséttel.

2541. 1487. május 11. Sáros.
Borsos Benedek sárosi várnagy és Székely Benedek ugyan

ottani udvarbíró levele Bártfa város tanácsához, György 
raszlaviczai királyi jobbágy érdekében.

Papiroson, zárópecséttel.

2542. 1487. május 12. Buda.
Pakos László tárnokmester Bártfa város tanácsát a neki 

járó 5 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.
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2543. 1487. május 15. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.

2544:. 1487. május 16. Eger.
Henkel György egri udvarbíró levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a tizedbérlet pénz felét pünkösdre 
küldjék be.

Papiroson, zárópecséttel.

2545. 1487. május 17. Sopron.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben — miután írja, hogy a Frigyes római császár elleni háború 
uzéljaira, különösen most, mikor Bécsújhelyt ostromolja, 
pénzre van szüksége — meghagyja, hogy 2000 frt segélyt 
adjanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2546. 1487. május 22. Sopron.
Orbán egri püspök és királyi kincstartó levele Bártfa város 

közönségéhez, melyben kéri, hogy emberének, Pathaki Antal
nak mindenben higyjenek.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2547. 1487. május 24. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a bártfai harminczados által letartóz
tato tt Bálint bjeczi polgár kiszabadítása érdekében járjanak 
közben.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2548. 1487. május 24. Bjecz.
Zalkowszky Szaniszló bjeczi várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy urának, Wiszniczai Andrásnak 
Bálint nevű emberét ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2549. 1487. május 30. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben panaszkodik, hogy a király még soha olyan nagy 
összeg pénzt nem rótt ki rájuk, mint most és nehezen is tudják 
összeszedni.

Papiroson, zárópecséttei.

2550. 1487. junius 2. Kassa.
György deák, kassai koronavámszedő levele Bártfa város 

tanácsához, melyben őket urának, Czeczei Máténak lakodal
mára hívja meg.

Papiroson, zárópecséttel.
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2551. 1487. junius 3. Kassa.
Patliaki Antal levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy nem ér rá őket tovább itt várni, hozzák tehát a pénzt 
utána.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2552. 1487. junius 6. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Kúsz (Czeczey) Máté liptói főispán ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2553. 1487. junius 10. Buda.
Mager György és társának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben hosszasan leírják, hogy a város ügyében mit 
végeztek.

Papiroson, zárópecséttel.

2554. 1487. junius 13. Buda.
Borsvay Benedek (»de Sewl«) budai várnagy és királyi 

ügyigazgató levele Bártfa város tanácsához, melyben írja : 
»Causa vestra, usque presentem diem extitit in prorogationem, 
ex quo dominus palatinus iverat ad regiam maiestatem, sed 
iam hesterna die sua magnificentia attigit Budam et iam 
quantocius poterimus, secundum quod iuri videbitur, ipsam 
causam revideri faciemus.«

Papiroson, zárópecséttel.

2555. 1487. junius 16. Buda.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok Bártfa város 

közönségét 700 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2556. 1487. junius 20. Eger.
Lőcsei Henkel György egri udvarbíró Bártfa város tanácsá

tól a tizedjövedelmet 72 írtért bérbeveszi.
Papiroson, pecséttel.

2557. 1487. junius 20. Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Fflak Pál smigrodi polgárnak a Fráter 
bártfai polgárral való ügyében halasztást adjanak.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2558. 1487. julius 1. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Márton kereskedő fivérét, Jakabot, 
Gáborfia Miklós bjeczi esküdt polgár megsebesítése miatt tar
tóztassák le.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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2559. 1487. julius 6. Dukla.
Dukla helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben bizonyítja, hogy István kovács bártfai polgár 
Szaniszló czipész duklai polgárnak 1 írttal tartozik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2560. 1487. julius 8. Smigrod.
Woyschyk János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a Szaniszló nevű emberének járó tartozás ügyében 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2561. 1487. julius 12. Smigrod.
Woyschyk János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

embere, Flak Pál ellen Frater bártfai polgár által elkövetett 
jogtalanságok ügyében ír.

Papiroson, zárópecséttel.
2562. 1487. julius 20. Tálya.
Kálnai Frigyes tályai várnagy levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Vagnar Jánost zaklatni ne engedjék.
Papiroson, zárópecséttel.

2563. 1487. julius 26. Smigrod.
Smigrodi Miklós premisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy emberének, János szabónak. 
György János bártfai polgártól járó tartozását illetőleg szol
gáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2564. 1487. junius 27. Smigrod.
Smigrodi Miklós premisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy emberének lefoglalt javait 
adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.
2565. 1487. julius 31. Crossna.
Crossna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Ágoston neje, Borbála tartozási ügyében írnak.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2566. 1487. augusztus 16. Smigrod.
Woyschyk János levele Bártfa város tanácsához a Frater 

nevű bártfai polgárral folyó ügyben.
Papiroson, zárópecséttel.

2567. 1487. augusztus 17. Szandecz.
Thurza János szandeczi esperes levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Januszch (János) György bártfai 
polgártól 14 frtnyi tartozást hajtsanak be.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
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*2568. 1487. augusztus 23. Szepesvára.
Szapolyai Imre nádor levele Kispalugyai Márton és Gáspár

hoz, meghagyva, hogy a tályai szőllő miatt folyó perben a 
szőllő vételárát, az 1000 frtot, a bártfaiaknak fizessék vissza.

Papiroson.

2569. 1487. augusztus 28. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz., melyben visszaküldi egy Tárczai Tamáshoz intézett és 
Kisszebenben felfogott levelüket, kérve, hogy azt újra pecsétel
jék be.

».Papiroson, zárópecsét töredékével.

2570. 1487. augusztus 31. (Crossna.)
Crossna város tanácsa a Kyessar Márton ügyében történt 

vallomásokat Írásba foglalja.
Papiroson.

2571. 1487. szeptember 1. Szepesváralja.
Felfalusi László nádori jegyző levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a Swarcz György kassai polgárral a szőllő miatt 
folyó peres ügyüket illetőleg ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2572. 1487. szeptember 9. Raszlavicza.
Székely Benedek sárosi udvarbíró levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy ő Orbántól egy fillért sem 
kívánt.

Papiroson, zárópecséttel.

2573. 1487. szeptember 13. Szepesvára.
Izsépi Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, 

hogy a nádor meghalt. [U tóirat: Item dominus pallatinus 
laudande memorie feria quarta Nativitatis Marie (szeptember 
12.) thumulatus est in ecclesia Sancti Martini, requiescit in 
pace.]

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2574. 1487. szeptember 13. Smigrod.
Smigrod város tanácsa Bártfa város tanácsát kéri, hogy 

egy Anthol nevű bártfai polgártól Marysch Jakab smigrodi 
polgárnak járó hátralékos 2 frtot hajtsák be.

Papiroson, pecséttel.

2575. 1487. szeptember 16. Smigrod.
Woyschyk János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

Pál és János nevű embereinek hat hétre szóló menedékleve
let kér.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2576. 1487. szeptember 27. Bajmócz.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben inti őket, hogy a lókiviteltől tartózkodjanak.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2577. 1487. október 1. Sáros.
Székely Benedek sárosi várnagy és udvarbíró levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy polgártársuktól nem 
jogtalanul foglalták le a vásznat és posztót, hanem azért, 
mert hamis úton akart menni, »tributariusque et exactor 
vectigalium viam ipsius consideraverit sinistram«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2578. 1487. október 3. Jaszlo.
Jaszlo város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Lubarth Jakab jaszlói polgárnak, a kitől 
a bártfai harminczadosok két forintját és lovát jogtalanul 
lefoglalták és elvették, szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2579. 1487. október 23. Jaszlo.
Jaszlo város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tanúsítja, hogy Walachowycz Szaniszló jaszlói polgár 
lovát János bártfai polgártól vette.

Papiroson, zárópecséttel.

2580. 1487. november 4. (Tálya.)
Borgyas Fábián és Biró Márton tályai bírák és az ugyan

ottani tanács bizonyítják, hogy Reytheer Mihály kassai polgár 
három tályai szőllejét a bártfaiaknak 475 forintért eladta.

(Alul a jelen volt tanuk névsora.)
Papiroson.

2581. 1487. november 11. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Kuesch Mátyás Sárosról Lapispatakra 
ment, innen pedig Kassára fog menni.

Papiroson, zárópecséttel.

2582. 1487. november 17. Bártfa, a plébános házában.
Lajos »monasterii gloriose virginis Katherine de Sancto

Monte Synai, ordinis sancti Basilii, prior procurator ac nunccius 
specialis«, Bruner János bártfai plébánost és a bártfai Irgal
masság Anyja confraternitás minden tagját a Szent Katalin 
confraternitásba fogadja, viszont ő maga belép a bártfai Irgal
masság Anyja confraternitás tagjai közé.

Hártyán, alul selymen függő pecséttel.
Kiadva Wagner : Dipl. Sáros. 485. 1.
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2583. 1487. november 22. Sáros.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a királyt érintő ügyek tárgyalására Sztropkóra hívja 
őket.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2584. 1487. november 22. Varanó.
Yaranó helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a Harthman János bártfai polgár 
által László varanói szabó fia Andrásnak végrendeletileg 
hagyományozott 10 forintot László feleségének, Krisztinának 
kezéhez fizessék le.

Papiroson, zárópecséttel.

2585. 1487. november 25. Varanó.
Rozgonyi László levele Bártfa város tanácsához, melyben 

László szabó varanói polgárnak Simon sverzsói soltészszal 
három hordó bornak Lengyelországba való szállítása miatt 
támadt ügyben ir.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2586. 1487. deczember 5. Buda.
' Orbán egri püspök és királyi kincstárnok a Bártfa város 

határjárásánál a Szapolyaiak részéről történt ellentmondás 
miatt folyó pert Szapolyai István halála miatt egy évre 
elhalasztja.

»Antiqua igitur et approbata regni consetudine requirente 
quicunque ex magnatibus et baronibus regni ceteris eiusdem 
fratribus natu honore vel dignitate maior, temporis inter 
medio e seculo decedere contigerit et subire, talis magnatis 
et baronis decedentis fratres iuniores vel posteri in quacunque 
causa ratione iurium possessionariorum per quospiam mota, 
infra revolutionem unius anni integri contra omnes iure mediante 
impetitores et inquietare volentes, generalem atque specialem 
potiti sunt et dinoscuntur habere prorogationem.«

Papiroson, zárópecséttel.

2587. 1487. deczember 5. Mussina.
Visniczei Kmytha Péter lublói és szandeczi kapitány levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Stanczyk nevű 
emberének mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2588. 1487. deczember 6. Grebstat.
Kiszwetter Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben panaszt emel Sobinszky Péter ellen, a ki öt hordó borát, 
a melyet Bártfára akart szállítani, lefoglalta.

Papiroson, zárópecséttel.
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2589. 1487. deczember 11. Busko.
Jassyenyeczi Pál sandomiri várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy emberét, Duscham Miklóst 
halak eladása végett hozzájuk küldte, kéri, hogy legyenek neki
segítségére.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2590. 1487. deczember 17. Patak.
• Pálóczi István levele György bártfai bíróhoz, melyben 

írja, hogy a Dragicza nevű szőllőkert nem kapható, azonban 
Perencz kovács szőlleje eladó.

Papiroson, zárópecséttel.

2591. 1487. deczember 29. Homonna.
Bertalan homonnai koronavámszedő levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy Yaranón Vincze bártfai polgár
tól két darab posztót foglalt le, mivel sem pecsétje, sem pedig 
czédulája nem volt, noha »qui tributum solvunt statim homines 
domini mei generosi sigillum aut cédulám solent dare, sed 
idem nil habuit ex istis«, azonban, mivel ők igazolták, hogy 
árúját igaz úton szerezte, azért visszaadja.

Papiroson, törött zárópecséttel.

2592. 1487. deczember 29. Neustadt.
Neustadt város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a Glavarcz Miklós bártfai, Scherer Zsigmond 
neustadti és Katalin bártfai polgárnő közt fenforgó adóssági 
ügyben ír.

Papiroson, zárópecséttel.

2593. 1487.
A bártfai Szent Egyed templom számadáskönyvének egy 

lapja.
»Item exposita super labore et edificatione reservatorii 

privilegiorum in capella Sancta Barbare.
Hosszúkás papiroslapon.

2594. 1487.
A bártfai Szent Egyed templom számadáskönyvének 

egy része.
Három darab papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2595. 1487. — Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Scholcz Jakab szabónak, a kit fivérei atyai 
örökségéből kizártak szolgáltassanak igazságot, továbbá ugyan
ennek a Scholtz Miklóstól járó 6 frtnyi tartozását hajtsák be.

\  íztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2596. 1488. január 1. Kassa.
István tárczafői alesperes levele Sthenczel György bártfai 

bíróhoz, melyben írja, hogy Albert deákot, a kit a tized ügyében 
Egerbe küldtek és a kivel Szinyén (Zyna) találkozott, miután 
<5 ugyanazon ügyben jár, hazaküldte.

Papiroson, zárópecséttel.

2597. 1488. január 4. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, a tized ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

2598. 1488. január 4. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a tized ügyében tartsák magukat a régi 
joghoz és szokásokhoz.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2599. 1488. január 6. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Egerbe követet küldenek, továbbá egy 
kocsit kér.

Papiroson, zárópecséttel.
2600. 1488. január 16. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy a császár elleni hadjárat czéljaira 1500 
aranyat gyűjtsenek és küldjék Orbán kincstárnokhoz.

Papiroson, zárópecséttel.

2601. 1488. január 21. Buda.
Orbán királyi kincstárnok levele Bártfa város közönségé

hez. Mellékelve megküldi a király levelét és kéri, hogy a király 
óhajtására 15 nap alatt 1300 forintot neki vagy ügyvivőjének 
Bornemissza Jánosnak Budán fizessenek le.

Papiroson, zárópecséttel.

2602. 1488. február 9. Buda.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok Bártfa városát 

a Werebéli Simon és Henkel György ügyvivők közbenjárásá
val bérbevett egyházi tizedekért járó 72 frt lefizetéséről nyug
tatja.

Papiroson, pecséttel.
2603. 1488. február 28. Schymbarck.
Schymbarcki Gladysch Péter levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy kérelmükre Lőrincz bártfaalsóvárosi . 
polgárnak itt elkövetett hatalmaskodásait enyhébben fogja 
elbírálni.

Papiroson, zárópecséttel.
Iv á n y i: Bártfa város levéltára. 25
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2604-. 1488. márczius 3.
Sár nevű földhöz tartozó lovak, kocsi és ennek tartozékai

nak adója.
Papiroson.

2605. 1488. márczius 7. Buda.
Orbán királyi kincstárnok Bártfa város tanácsát 800 

forintnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2606. 1488. márczius 16. Ménhárd.
Ménhárd helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, Schymkó Tamás polgártársuk lova ügyében,
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2607. ■ 1488. márczius 16. Sanok.
Vithoviczei Pienvazek Szaniszló levele. Bártfa város taná

csához, a Tharnawszky adóssága tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

2608. 1488. márczius 19. Nátafalva.
Nátafalvai Csontos Arnold és András levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Írják, hogy mindaddig, a míg az Ödön- 
fiekkel a sárosmegyei Belcelle és Pries birtokok felett meg nem 
egyeztek, sem az ő, sem pedig gimesi Forgách Péter és Ger
gely birtokrészeit megvenni vagy zálogba venni ne merjék.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2609. 1488. márczius 20. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a Kysse Lőrincz szebeni polgár által 
Eperjesen vett egy hordó hal romlott volt.

Papiroson, zárópecséttel.

2610. 1488. márczius 21. Újvár.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a sztropkói királyi jobbágyok. Szőcs 
István sárosi polgár és az eperjesiek közt folyó bizonyos pe
res ügyben Bártfa városához fellebbeztek, »coram vobis ad 
revidendam et adiudicandam appellaverunt«, meghagyja tehát, 
hogy a perben szolgáltassanak igazságot, mert ha nem, ő a 
Felségnek jelentést tesz.

Papiroson, zárópecséttel.

2611. (1488.) márczius 28. Lucska.
Lucska helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Tamás lucskai polgárnak a bártfaiakkal való 
ügyében ír.

t ízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2612. 1488. márczius 29. Sandecz.
Visniczei Kmytha Péter podolini, lublói és sandeczi kapitány- 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Jurg 
(György) Jánost a Thurszky János sandeczi főesperesnek járó 
tartozás megfizetésére szorítsák.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2613. 1488. márczius 30. Smigrod.
Woyschyk János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy Márton és Mátyás nevű embereinek érdeké
ben a kiket a bártfai harminczadosok letartóztatlak és talán 
némely javaikat is lefoglalták, járjanak közben.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2614. 1488. márczius 30. Crzyncza.
Crzyvneczsky Laqua János levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy lovat vett.
Papiroson, zárópecséttel.

2615. 1488. márczius 31. Sztropkó.
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben András, most sztropkói sáfár és kulcsár, azelőtt Frater 
Jakab bártfai polgár szolgája vallomását írja le, a melyet arra 
nézve tett, hogy a Frater Jakab által Tharnawszky Miklóshoz 
küldött öt lóval mi történt.

Papiroson, zárópecsétje kivágva,

2616. 1488. ápril 1. Uj-Szandecz.
Visniczei Kmytha Péter podolini, lublói és szandeczi 

kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben a mako- 
viczai várnagy által az ő grebovi embereitől elvett lovak vissza
adását, illetve ezen ügyben való közbenjárásukat kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2617. 1488. ápril 4. Kálnás.
Kálnási János szolgabíró levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy az általa felszabadított Komarói István 
házát Rozgonyi István emberei éjjel megtámadták, fiát elfog
ták, továbbá két lovát és kocsiját magukkal vitték.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2618. 1488. ápril 10. Sáros.
Czeczei Lőrincz és Bezzegi Borsos Benedek sárosi alispá

nok és a szolgabírák jelentik, hogy Bártfa város tanácsá
nak panaszára Kapy Sandrinnak Polyáni György jobbágy 
ellen elkövetett hatalmaskodása tárgyában vizsgálatot tar
tottak.

Papiroson, öt zárópecsétje közül három elveszett.
25*
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2 6 1 9 . 1488. ápril 10. Sanok.
Sanok város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Pyenyazek Szaniszló és Tharnawszky Miklós 
barátságosan és békésen kiegyeztek.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2620. 1488. ápril 10. Schymbarck.
Schymbarcki Gladysch János levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy az Antal bártfaalsóvárosi polgár
tól nekik járó 10 irtot hajtsák be

Papiroson, zárópecséttel.

2621. 1488. ápril 12. Kassa.
György kassai korona vámszedő levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy István sárosi szűcs és az eperjesi 
bíró közt folyó ügy elbírálására jöjjenek Kassára.

Papiroson, zárópecséttel.

2622. 1488. ápril 16. Crosna.
Buszek Szaniszló crosnai consul levele Bártfa város ta

nácsához, melyben az emberétől lefoglalt lovak visszaadását 
kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

2623. 1488. ápril 17. Kassa.
György deák kassai koron a vámszedő levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy levelükre a választ embere 
viszi.

Papiroson, zárópecséttel.

2624. 1488. ápril 23. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Pál fuvaros kassai polgárnak Schundt 
Imrével szemben bizonyos tartozási ügyében szolgáltassanak 
igazságot.

Papiroson, zárópecséttel.

2625. 1488. ápril 23. Sanok.
Pjenyezek Szaniszló levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a Tharnawsky Miklós és Ágoston bártfai polgár közt fen- 
forgó ügyben ír.

Papiroson, zárópecséttel.

2626. 1488. ápril 25. Tárcza.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri őket, hogy a Kapi Szandrinnal fenforgó ügyükben legye
nek elnézők.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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2627. 1488. ápril 28. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Kysse Lőrincz kisszebeni polgárnak, 
a ki rossz halat vett, szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2628. 1488. május 1. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson.

2629. 1488. május 2. vagy szeptember 12. Sanok.
Konarszky Miklós sanoki viczekapitány levele Bártfa

város tanácsához, melyben Írja, hogy bizonyos Körzőnek nevű 
embernek járó adósságért feltartóztatott bártfaiak kétszer 
egymásután megszöktek, kéri, hogy szolgáltassanak tehát igaz
ságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2630. 1488. május 2. Sanok.
Pjenyazek Szaniszló sanoki kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy emberének Stelyga György
nek lovát, a melyet jogtalanul, »in nullo theloneo arestatus« 
foglaltak le, adják vissza, mert ha »in theloneo arestantur, 
nihil loquamur«.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2631. 1488. május 3. Patak.
Pálóczi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a neki küldött sört, borral viszonozza.
Papiroson, zárópecséttel.

2632. 1488. május 14. Sáros.
Borsos Benedek sárosi várnagy és alispán levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy a Szűcs (Zwcz) István 
és Sztropkó városa közti ügyben jöjjenek Kassára.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2633. 1488. május 14. (Sztropkó.)
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy az István eperjesi szűcs által felcserélt 
leveleket — t. i. Borsos Benedek várnagynak a bártfaiakhoz 
czímzett levelét ide hozta, viszont a nekik szólót Bártíára vitte 
— juttassák rendeltetési helyére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2634. 1488. május 17. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a György János és Frater Jakab közt kötött fogadás ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2635. 1488. május 28. Sanok.
Konarszky Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy embere abban, a miben a bártfai harminczado- 
sok vádolják, ártatlan, szolgáltassanak tehát neki igazságot.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2636. 1488. junius 4. Sanok.
Ahthoviczei Pjenyazek Szaniszló sanoki kapitány levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy az emberétől 
elvett ló ügyében szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecséttel.

2637. 1488. junius 5. Sáros, •
Borsos Benedek sárosi várnagy továbbá sárosi és zempléni 

alispán levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatja, hogy 
a jobbágyokat a sárosi várnak tartozó munkák alól felmenti.

Papiroson, zárópecséttel.

2638. 1488. junius 5. Sáros.
Pál deák sárosi jegyző levele Bártfa város tanácsához, 

melyben új házának javításához épületfát kér.
Papiroson, zárópecsétje töredékes.

2639. 1488. junius 6. Smigrod.
Janek smigrodi szabó levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy János bártfai szűcstől járó követelését 
hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

L2640. 1488. junius 7. Pest.
Albert levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy 

nyolczados törvényszéket most nem tartanak. »Noveritis, quod 
adhuc octave non celebrantur, neque domini magistri prothono- 
tarii aliquam specialem sedem habuerunt, quia cottidie domi
num thezaurarium expectant et tandem post reversionem 
ipsius incipieqtur iudicare«, kérdezte Borsvai Benedeket is, 
hogy tartanak-e nyolczados törvényszéket vagy nem, »qui 
interim nullam relationem michi facere potest, quousque 
domini prelati et barones simul aggregabuntur«.

Papiroson, zárópecséttel.

2641. 1488. junius 12. Smigrod.
Sluzowsky János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy bizonyos Miklós halála után náluk maradt 
zöld posztódarabokat küldjék neki meg.

Papiroson, zárópecséttel.

2642. 1488. junius 13. Smigrod.
Smigrod város tanácsa Bártfa város tanácsának bizonyítja, 

hogy előttük János szabó smigrodi polgár Mleczko János pol
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gártársukat felhatalmazta, hogy a János bártfai szűcstől járó 
követelését hajtsa be.

Papiroson, pecséttel.

2643. 1488. junius 17. Bártfa.
Grolock Jakab lelkész végrendelete.
Papiroson, két pecséttel.

2644. 1488. junius 18. Sáros.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a sárosi várba fát hordassanak.
Papiroson, zárópecséttel.

2645. 1488. junius 19. Tárcza.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

panaszt emel, hogy midőn bizonyos emberét Uj-Szandeczre 
küldte, ott ezt az embert az egyik polgár összeszidta és meg
verte.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2646. 1488. junius 21. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy egri ügyvédjük jelenti, hogy Henckel 
György a kincstárnokhoz ment.

Papiroson, zárópecsétteí.

2647. 1488. junius 23. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy ők a sárosi várba fát nem szállítanak, mivel 
nekik saját birtokuk nincsen, csak a Sóváriak által zálogba 
adottak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2648. 1488. junius 23. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a város jobbágyai által a sárosi várba történendő 
faszállításról és bizonyos 10 forintnyi tartozás ügyéről ír.

Papiroson, zárópecséttel.

2649. 1488. junius 26. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy elhatározták, hogy a sárosi várba jobbágyaik
kal fát nem szállíttatnak.

Papiroson, zárópecsét némi töredékével.

2650. 1488. junius 27. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy bizonyos kötelmi jogi kérdések tárgya
lására a négy város időnkénti összejövetelét tartja szük
ségesnek.

Papiroson, zárópecséttel.
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2651. 1488. julius 6. Bajmócz.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

a királyi jövedelmek tárgyában.
Papiroson, zárópecséttel.

2652. 1488. julius 7. Buda.
Borsvai Benedek budai várnagy és királyi ügyigazgató 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy az ország- 
nagyok mind Budán vannak és várják a király akaratát, to
vábbá kéri, hogy egy jó nyestbőr subát küldjenek neki.

»Assunt hic omnes magnates et electi nobiles de quolibet 
comitatu expectantes dominum thesaurarium, audituri ab eodem 
voluntatem domini regis, sed adhuc non venit. Item rogamus 
v. d. . . . , quatenus velitis nobis ad festum ad vincula beati 
Petri huc Budam unam bonam subám de pellibus mardurinis 
mittere.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2653. 1488. julius 13. (Kisszeben.)
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a Scholtisz János és Kürschner Miklós közt fen- 
forgó ügyben az utóbbinak vallomását közli.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2654. 1488. julius 22. Czoszkowycze.
Ferencz fia Bertalan czoszkowiczei lakos elismervénye, 

hogy Bártfa város tanácsa egy bártfai kőházért 75 forintot le
fizetett.

Papirosoi, a!ul papirossal fedett \ iaszpecsé t  1.

2655. 1488. julius 25. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy őket a király bizonyos ügyek tárgyalá
sára Budára hívta, ha ők is kaptak meghívót, akkor menjenek 
együtt.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

2656. 1488. augusztus 14. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bárt ja város tanácsához, 

melyben írja, hogy a bíró és mások legközelebb biztosan Kassára 
mennek, a városok gyűlésére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2657. 1488. augusztus 24. Bécs.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, 

melyben a legközelebb tartandó tárnoki székre ülnökeiket 
meghívja.

Papiroson, zárópecsét töredékével.



B Á R T F A  V Á R O S  L E V É L T Á R A  1 3 1 9 ----- 1 5 2 6 . 393

2658: 1488. szeptember 4. Bécs.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, melyben 

meghagyja, hogy Orbán kincstárnokhoz bizonyos parancsainak 
átvételére küldjenek megbízottakat.

Papiroson, zárópecséttel.

2659. 1488. szeptember 6. Bécs.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, melyben 

írja, hogy miután a sziléziai lázadók leverésére, továbbá a cseh 
királynak bizonyos városok és várak megváltásáért Brünnben 
Szent Mihály napkor nem csekély pénzösszeget kell fizetni, 
küldjenek neki 600 forintot.

Papiroson, zárópecséttd.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 132. 1.

2660. 1488. szeptember 24.
György deák kassai koronavámszedő (exactor vectigalium 

Cassoviensium) Bártfa város tanácsát 600 forintnyi adó lefi
zetéséről nyugtatja.

Papiroson, alul papirosba nyom ott pecséttel.

2661. 1488. szeptember 25. Varanó.
Varanó helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a Senczei András és Közel Jakab közt fenforgó 
adósság ügyében történt tanúvallomásokat közli.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2662. 1488. november 5. Dambovicz.
Dambovicz helység tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben egy Hanek nevű bártfai polgárnak járó tar
tozás ügyében ír.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2663. 1488. november 7. Krakkó.
Slepkogel János krakkói esküdt tudósítja Bártfa város 

tanácsát a Krancz Szaniszló krakkói polgár és Péter bártfai 
fürdős közt három ló ára és egyéb dolgok miatt Krakkó város 
tanácsa előtt vitt per folyásáról, röviden az ítéletet is közli és 
írja, hogy az egész ügy folyása a nála lévő tárgyalási iratokból 
bővebben kitűnik.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.

2664. 1488. november 9. Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a bártfai harminczadosok által letartóztatott 
Chraszthowszky Jakab és Crotelka Gergely polgártársaik ki
szabadítása ügyében ír.

Víztől rongált papiroson, letöredezett zárópecséttel.
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2665. 1488. november 11. Bécs.
I. Mátyás király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

7 bál (posztó?) küldését kéri.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2666. 1488. november 19. Várad.
Kolozsvári Knncz levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Frater Jakab bártfai polgárral a neki járó 24 
forintnyi adósság felett kiegyezett, »und pitte ewr namhaff- 
tige waysset ob her yn das'statpuch gescriben zew, das ir en 
awsz woldt lewschen«.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2667. 1488. november 24. (Szepesváralja.)
Fülöp Szepesváralja bírája és a tanács Bártfa város taná

csának bizonyítja, hogy Dirik (Olbrich) szűcs a munkát megcsi
nálta és Crotolka Gergely smigrodi polgárnak 150 fekete kraj- 
czárért eladta.

Papiroson, tö rö tt pecséttel.

2668. - 1488. deczember 10. Uj-Szandecz.
Viszniczei Kmytha Péter podolini, lublói és szandeczi 

kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben egy bizonyos 
lippniczai polgár kérelmére közbenjár, hogy Jurg János bártfai 
polgártól járó bizonyos tartozást hajtsanak be.

Papiroson, letöredezett zárópecséttel.

2669. 1488. deczember 11. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy á király nagy összeget akar rájuk kivetni.
Papiroson, zárópecséttel.

2670. 1488. deczember 12. Smigrod.
Smigrodi Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy a Chraszthowszky Jakabtól a bártfai harminczado- 
sok által elvett javakat adassák vissza és a szenvedett sérel
mekért szerezzenek neki elégtételt.

Papiroson, zárópecséttel.

2671. 1488. deczember 13. Sanok.
Konarszky Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy polgártársaiktól azért foglalták le a lovakat, 
mert a vámot elkerülték és meg nem fizették.

Papiroson, zárópecséttel.

2672. 1488. deczember 28. Sandomir.
Sandomir város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben András volt sandomiri posztósimítónak a bártfai 
harminczadosok által lefoglalt lovát visszaadatni kéri.

Papiroson, zárópecséttel.
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2673. 1488. — (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Jorg János bártfai polgártól az Antal és 
Keresztélynek járó ló árát hajtsák be.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2674. 1488. péntek. Tárcza.
Tárczai. Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

meghagyja, hogy ha a lengyelek részéről valami készülődést 
vesznek észre, rögtön jelentsék neki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2675. 1488.
Bártfa város bevételeinek és kiadásainak jegyzéke.
Papiroslapon.

2676. 1488.
Bártfa város mésziegyzékének czimlapja.
Papiroson.

2677. 1488.
Számadások jegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2678. 1488—89.
Az új szőllő- (prés-) ház javításának költségeiről szóló 

jegyzék.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2679. 1489. január 8. Przevorszko.
Péter mester fürdős levele Bártfa város tanácsához, mely

ben adósának ügyében támogatásukat kéri.
Vízfoltos papiroson.

2680. 1489. január 28. Bécs.
I. Mátyás király Bártfa város közönségét, tekintettel 

»muri et aliorum edificiorum eiusdem civitatis nostre refor
matione«, két évre minden rendkívüli adó fizetése alul fel
menti.

Papiroson, pecséttel.

2681. 1489. január 28. Buda.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok Bártfa város 

tanácsát 280 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2682. 1489. január 28. Badymnó.
János przemisli püspök levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben kéri, hogy az embereitől elvett fonalakat adják vissza.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2683. 1489. január 28. Brzezow.
Brzezow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Lőrincz brzezowi polgártól lefoglalt árút, 
szegénységére való tekintettel, adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2684. 1489. február 4. Buda.
Orbán egri püspök, királyi kincstárnok és kiküldött biró, 

Szapolyai István szepesi örökös grófot — a kit I. Mátyás 
király ellen a Bártfa város határainak megjárásakor történt 
ellentmondás miatt folyó perben megidézett, — a kitűzött 
időben való meg nem jelenés miatt megbírságolj a.

Papiroson, kívül töredékes vörös viasz : árópecséttel.

2685. 1489. február 13. Buda.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok meghagyja a 

budai káptalannak, hogy Bártfa város határát, tekintet nélkül 
Szapolyai István ellentmondására, állapítsa meg, azután pedig 
Szapolyai István birtokaiból 15 márkányi bírságösszegig ter
jedő birtokrész kétharmadába a bíróságot, egyharmadába 
pedig a királyt zálog czimén — ismét tekintet nélkül Szapolyai 
István ellentmondására — iktassa be azzal, hogy a félnek 
joga van azt a legközelebbi Szent-György napi nyolczados 
törvényszékig visszaváltani.

Papiroson, két zárópecséttel.

2686. 1489. február 15. Buda.
Borsvai Benedek királyi ügyigazgató levele Bártfa város 

tanácsához, melyben ha tár járási perük állásáról tudósítja őket.
Papiroson, zárópecséttel.

2687. 1489. február 17. Kassa.
Németh János kassai sókamarás levele Bártfa város taná

csához : »Quia relatum est nobis per certum nostrum famulum 
nomine Georgium, ut v. p. sales regie maiestatis in domo eius
dem v. p. amplius tenere excusarent et saliarium domus v. d. 
ab eodem postularent«, kéri azonban a tanácsot, »ut a tam 
paucis dierum curricalis saliarium domus velitis relaxatum 
habere«.

Papiroson, zárópecséttel.

2688. 1489. február 19. Buda.
Borsvai Benedek királyi ügyigazgató levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy határigazítási perüket jó ered
ménynyel letárgyaltatta, a nádori és káptalani emberrel ő is 
felmegy hozzájuk ; végül írja, hogy István úr is sokat dolgozott 
érdekükben.

Papiroson, letöredezett zárópecséttel.
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2689. 1489. február 21. Tarnow.
Tarnow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

a, György bártfai polgár és Zagorsky János tarnowi polgár 
közt 8 forintnyi adósság miatt fenforgó ügyben.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2690. 1489. február 22. Vvewverka.
Tharnowi János krakkói náclor levele Bártfa város taná

csához, melyben megköszöni a tharnowi polgár érdekében 
való közbenjárásukat.

Papiroson,- zárópecsétje elveszett.

2691. 1489. február 24. Kassa.
Valami ismeretlen levele a bártfai városi jegyzőhöz, mely

ben írja, hogy bizonyos adósságot meg fog neki küldeni, ha 
az útviszonyok javulnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2692. 1489. február 26. Smigrod.
Smigrod város tanácsa kéri Bártfa város tanácsát, hogy 

Sluzowsky Jánosnak a néhai Stok Miklósnál maradt egy vég 
zöld boroszlói posztóját szerezzék vissza.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2693. 1489. február 28. Eperjes.
Gombos Egyednek, Borsos helytartójának levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy az egyházi tized lefize
téséért csak a kistrocsáni jobbágyokat sürgeti.

Papiroson, zárópecséttel.

2694. 1489. márczius 7. Buda.
Ráskai Balázs kamarásának, Laczkónak levele Bártfa 

város tanácsához, melyben két fél hordó sört kér.
Papiroson, zárópecséttel.

2695. 1489. márczius 8. Sanok.
Konarszky Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogv emberét Odezechovai Dömötört jogtalanul 
csak azért állították meg, mert egy bártfai pék »non solito 
theloneo in via investigatus et per nos receptus est. Etenim f. 
vestre similiter exigunt theoloneum et hos qui non solutis 
proventibus recedunt in viis consvetis recipere«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2696. 1489. márczius 8. Zarschin.
Withowi'czei Pjenyazek Jakab levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Tschraxstowski Jakab embere 
Pusznik György bártfai polgárnak lovak fejében fizetendő 
összegből 12 forintot visszatartott.

Papiroson, zárópecséttel.
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2697. 1489. márczius 11. Gorlitz.
Gorliczi Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

szökött emberének, Marczyschovicz Andrásnak kiadatását 
kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2698. 1489. márczius 17. Szántó.
Márton kereskedő levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy Reyter Mihály a nekik eladott szőllő felszere
lését Dobos István bártfai kereskedőnek adta el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2699. 1489. márczius 17. Yaranó.
Rozgonvi István és László embereinek levele Bártfa város 

tanácsához, melyben vámhelyük dolgában írnak.
Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

2700. 1489. márczius 28. Tarnow.
Tarnow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy egy bártfai polgár 66 frt erejéig kezességet 
vállalt Jodlowszky Szaniszló tarnowi polgárért, kéri a tanács, 
hogy a szóban forgó összeget az illetőn hajtsák be.

Papiroson, szép zárópecséttel.

2701. 1489. ápril 11. (Sztropkó.)
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy Stoessel György sztropkói polgárnak 
Mátyás ács, bártfai polgár y2 forinttal tartozik, kéri ennek 
behajtását.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2702. 1489. ápril 27. Eperjes.
Mok Pál eperjesi polgár levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy Guman János adósa Gyuten Já
nosnak.

Papiroson, zárópecséttel.

2703. 1489. ápril 30. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Gyolcs (Gwlch) Boldizsár és néhai Cromer 
Jeromos közt létre jött megállapodás tárgyában jöjjenek 
Kassára.

Papiroson, zárópecséttel.

2704. 1489. május 9. Krakkó.
Smigrodi Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy emberét Ruszékét a harminczadosok által ne enged
jék zaklatni.

Papiroson, zárópecséttel.



BÁRTFA VÁROS LEVÉLTÁRA 1 3 1 9 -----1 5 2 6 . 399
2705. 1489. május 31. Buda.
I. Mátyás király Bártfa város közönségétől 1400 írt se

gélyt kér.
Papiroson, pecséttel.

2700. 1489. junius 1.
A budai káptalan Orbán egri püspök királyi kincstárnok 

parancsára Szapolyai István ellenében Bártfa város határait 
megjárja.

H ártyán, alul selymen függő viaszpecséttel.
Ugyanaz, papiroson, egyszerű másolatban.

2707. 1489. junius 9. Buda,
Izsépi Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatja, 

hogy a kincstárnok a debreczeni vám miatt folyó peres ügyet 
áttette Ráskai Balázs budavári udvarbiróhoz.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

2708. 1489. junius 13. Óbuda.
András (de Nova civitate) budai kanonok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a város valamely oklevelének kivé
tele tárgyában ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2709. 1489. junius 17. Buda.
Borsvai Benedek királyi ügyigazgató levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyos határjárási és iktatási ügyben 
kifejtett tevékenységéről ír.

Papiroson, zárópecséttel.

2710. 1489. junius 21. Sztropkó.
Bogdán Éliás sztropkói várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy hallotta, hogy 700 lengyel harczos 
Lublóra érkezett, kéri, hogy járjanak utána, hogy igaz-e ez 
a hír vagy sem.

Papiroson, zárópecséttel.

2711. 1489. junius 23. Krakkó.
Kmitha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tiltakozik az ellen, hogy a bártfai harminczadosok az ő muszinai 
lovait a nvilt úton elvették.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2712. 1489. junius 24. Buda.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok Bártfa város 

tanácsát 400 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2713. 1489. julius 3. Sztropkó.
Bogdán Éliás és Orosz Tamás sztropkói várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy Ladoméron



400 DK. IVÁNYI BÉLA.

orgazdákat találtak, a kiknek házában sok rabolt posztót és . 
más árút fedeztek fel, kérik, hogy ezen ügynek tárgyalására 
két-három esküdtet küldjenek Sztropkóra.

Papiroson, zárópecséttel.

2714. 1489. julius 15. Dambrowvcz.
Vyelopolszky János krakkói várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy bizonyos Janthal nevű pol
gártól 14 frtnyi tartozást hajtassanak be.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

2715. 1489. julius 17. Uj-Szandecz.
Uj-Szandecz város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben az elfogott fosztogatóknál talált és uj-szandeczi 
polgároktól elrabolt javak visszaadását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2716. 1489. julius 19. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben kéri, hogy bizonyos ügyek tárgyalására küldjenek hozzá 
követeket.

Papiroson, zárópecséttel.

2717. 1489. julius 28. Eger.
György váradi prépost és az egri püspökség jövedelmeinek 

kezelője az egyházi tizedet Bártfa város közönségének 72 
forintért eladja.

Papiroson, pecséttel.

2718. 1489. augusztus 1. Kruszlowa.
Wojnarowszky Sawissus (?) »heres in Rzepjenik«, Krusz

lowa és Jaszlo urának levele Bártfa város tanácsához, melyben 
egy Kaczmar nevű bártfai polgártól 4 írtnak behajtását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

2719. 1489. augusztus 10. Buda.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok Bártfa város 

tanácsát 300 frtnyi adórészlet lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

2720. 1489. augusztus 21. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Schewczlich László eperjesi biró és Eperjes 
város közönsége közt felmerült ügy elbírálására jöjjenek a 
legközelebbi kedden Eperjesre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2721. 1489. augusztus 25. Musszina.
Gergely musszinai kapitány levele Miklós bártfai advo- 

catus-hoz, melyben kéri, hogy az emberétől a bártfai harmin- 
czadosok által lefoglalt vásznat és állatbőrt adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

m
H ÍM  MIM 

KOM«
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2722. 1489. augusztus 28. Buda.
Gergely, Ágoston-rendű tartományfőnök levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a perjel-választásig ideiglenesen 
Kristóf szerzetest teszi meg házfőnökké.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 529. 1.
2723. 1489. szeptember 12. Kassa.
Németh János kassai sókamarás levele Lanng Mihály 

bártfai biróhoz és a tanácshoz, melyben írja, hogy a neki járó 
21 frtnyi tartozásra nézve Tamással, volt szolgájával meg
egyezett.

Papiroson, zárópecsét töredékével.
2724. 1489. szeptember 19. Buda.
Angelus bíbornok és szentszéki követ Bártfa város taná

csát Swarcz György kassai polgár ellen a szőllő miatt folyó 
perben a sönwaldi, rihwaldi és ujfalusi plébánosok által Budára 
idézteti.

Vízfoltos papiroson.
2725. 1489. szeptember 20. Nagy-Remenyen.
László és társai nagy-remenyeni soltészek levele Bártfa 

város tanácsához, melyben bizonyítják, hogy László walkói 
soltész méhet vett.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2726. 1489. szeptember 26. Buda.
Angelus bíbornok szentszéki követ levele Bártfa város 

tanácsához, melyben meghagyja, hogy a római Szent Lélek- 
kórház czéljaira gyűjtött pénzt, — nehogy valami ál-pénz- 
beszedő vigye el — Hirk János nevű megbízottjának szolgál
tassák be.

Rongált vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
2727. 1489. október 7. Bjecz.
Jabloviczai Sámson bjeczi vicekapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy reménvli, hogy Voyna- 
roszky Szaniszlónak igazságot szolgáltatnak.

Papiroson, zárópecséttel.
2728. 1489. október 28. Szepesvára.
Dorholtz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város taná- 

esához, melyben kéri, hogy emberének Miklósnak mindenben 
higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
2729. 1489. november 5. Sztropkó.
Bogdán Éliás sztropkói várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy az íjgyártót, a kinek hajítógépét 
javítani adta, szorítsák annak visszaadására.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Iv á n y i: Bártfa város levéltára. 26

'1
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2730. 1489. november 6. Varanó.
Yaranó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben Márton a kaboldi soltész fia és László szabó varanói 
lakos közt borvétel miatt fenforgó ügyben ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2731. 1489. november 7. Kassa.
György kassai koronavámszedő levele Bártfa város taná

csához, hogy 200 irtot Zemerchenzky Kristóf nevű ember 
kezéhez fizessenek le.

Papiroson, zárópecséttel.

2732. 1489. november 8. Buda.
Hédervári Miklós tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben meghagyja, hogy a legközelebbi tárnoki 
székbe ülnököket válaszszanak és küldjék őket Budára.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2733. 1489. november 11. körül.
Bártfa város adólaj$troma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2734. 1489. deczember 5. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

Swarcz György kassai polgárnak a pápai legatus által történt 
megidéztetése ügyében.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2735. 1489. deczember 14. Buda.
I. Mátyás király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben 1500 frt segélyt kér.
Papiroson, zárópecséttel.
2736. 1489. deczember 18. Buda.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok levele Bártfa 

város közönségéhez, melyben kéri, hogy hozzájuk küldött 
emberének mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

2737. 1489. deczember 16. Bajmócz.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben megköszöni a kölcsön adott pénzt és írja, hogy György 
deák kassai harminczadosnak meghagyta, hogy az adóból 
fizesse vissza.

Papiroson, zárópecséttel.
2738. 1489. deczember 31. Szmigrod.
Szmigrodi Miklós przemisli várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben fél hordó bort kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2739. 1489. szerda. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben panaszt emel hogy Paczos Benedek kassai polgártól
két lovat lefoglaltak, »auf eyner freyen strossen,.........darumb
das er mawt vorritenn, oder dy zu geben nicht gewolt hot, 
so doch (als wir verstehen) an derselben stelle keyn rechte 
mawt ist, noch gewest sey«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2740. 1489.
Bártfa város mész-számadáskönyve. (Registrant super 

cimentum.)
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
2741. 1489.
A város védelmére kirendeltek nevei stb. (Ordinatio civi

tatis pro defensione et armis etc.)
Papiroson.
2742. 1489.
Bártfa város vászonjegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
2743. 1489 körül.
A Bártfa városa és Swarcz György kassai polgár közt a 

szőllő miatt folyó pernek egyik irata.
Víz által erősen megrongált, csonka papiroson. Az irat nagy része 

hiányzik.
2744. 1490. január 2. Krakkó.
Dambnói Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Krancz Szaniszló krakkói polgárnak Frater Jakab 
bártfai polgártól járó követelésére nézve igazságot szolgál
tassanak.

Papiroson, zárópecséttel.
2745. 1490. január 6. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Dragosch Máté bártfai polgártól Coyszel 
Miklós bjeczi polgárnak járó tartozását hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2746. 1490. január 8.
Ginorus Jánosnak, Swarcz György kassai polgár ügyvéd

jének felterjesztése Angelus bíbornokhoz, a bártfaiakkal a 
tályai szőllő miatt támadt perben.

Víztől rongált papiroson. Másolat.

2747. 1490. január 9.
A Mihály úr által bizonyos Orbánnak átadott javak 

jegyzéke.
Papiroson.

2 6 *
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2748. 1490. január 10. Buda.
Hédervári Miklós tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy bár a király akaratából a víz
kereszti nyolczados törvényszékre megidézte őket, »attamen 
voluntas regie maiestatis rursus ad hoc conversa est, ut cum 
sua maiestate ad instantem dietam in Austria celebrandam 
proficisci debeamus« és mivel helyettest nem állíthat, tehát 
csak akkor jöjjenek Budára, ha ó visszaérkezik.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2749. 1490. január 10. Sztropkó.
Czeselszky Mátyás sztropkói kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben megköszöni a küldött híreket és 25 gya
logost kér, a mivel nagy szolgálatot tesznek urának, Corvin 
Jánosnak.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2750. 1490. január 17. Késmárk.
Domokos székesfej érvári prépost, Derencséni Imre jajczai 

bán és Czéczei Máté liptói főispán levele Bártfa város taná
csához, melyben választ kérnek arra nézve, hogy a lengyelek 
az eladás és szövés miatt Bártfára vitt fonalárú után tartoz
nak-e korona vámot fizetni vagy nem ?

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2751. 1490. január 19. Sáros.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy »oratores domini nostri regis iam adve
nerunt et in civitate Eperyes constituti sunt«, a honnan velük 
ő is »in civitate Lewcheuiensi constituemur«, azután Strazen 
találkoznak »cum oratoribus regis Polonie«, írják tehát össze 
a lengyelek részéről szenvedett károkat és egy megbízható 
emberükkel küldjék a jegyzéket hozzá, hogy ő a lengyel köve
tekkel közölhesse.

Papiroson, zárópecséttel.
2752. 1490. január 20. Buda.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok Bártfa város 

tanácsát 300 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.
2753. 1490. január 25. Pálócz.
Sárosi Tamás pálóczi várnagy levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a bártfai harminczadosok által urának 
jobbágyaitól lefoglalt fonalakat adassák vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2754. 1490. január 25. Késmárk.
Wagner György levele Bártfa város tanácsához, melyben 

utasítást kér arra nézve, hogy a lengyel pusztítások és káro
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sítások ügyében tartandó gyűlésen milyen magatartást kö
vessen ?

Papiroson, zárópecsét töredékével.
2755. 1490. január 25. Eger.
Kazinczi Gergely deák és János deák levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Kohán birtokuknak, — melyet Kálnói 
György, Jakab és János zálogba vettek és Trocsáni Tivadar
nak újra zálogba adtak, — visszaszerzéséről írnak.

Papiroson.

2756. 1490. február 2. Straze.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a lengyelek mindenkor, még akkor is, ha 
szövésre hozzák be, tartoznak a fonalárúk után harminczadot 
fizetni, »nam ratio exigit et ius regni, ut que res de Polonia 
educuntur, de his tricesima solvi debet«.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2757. 1490. február 2. Straze.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy azt, a mit »pro parte filorum de Polonia 
educendorum scribitis bonomodo et appte intelligere non 
potuimus«, mert azt írjátok, »quod de filis causa vendendi 
ductis tricesimam solvere tenentur, de filis vero causa texendi 
ad civitatem ductis ignoraretis utrum tricesime dari deberent 
an ne et quod illud staret in arbitrio tricesimatoris istic con
stituti. Ideo« újra pontosan felteszi a kérdést, hogy a lengyelek 
által hozzájuk eladásra vagy szövésre bevitt fonalak harmin- 
czadkötelesek-e vagy nem ?

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2758. 1490. február 4. Straze.
Domokos székesfej érvári prépost, Derencséni Imre bos- 

nyák bán és Czeczei Máté liptói főispán, mint a magyar király 
követeinek levele Bártfa város tanácsához, meghagyva, hogy 
András ztrezowi polgártól lefoglalt 9 irtot adják vissza.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2759. 1490. február 10. Sztropkó.
Bogdán Éliás sztropkói várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy az itt fogva levő gonosztevők valla
tásához küldjenek néhány esküdtet.

Papiroson, zárópecséttel.
2760. 1490. február 11. Pilzna.
Kacowka Szaniszló pilznai polgár levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Jurg (György) János bártíai 
polgártól járó követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.
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2761. 1490. február 12. Uj-Szandecz.
Kmytha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy »oratores serenissimi domini et domiui regis nostri, 
qui in presenti diéta interfuerunt in Scepusio, retulerunt nobis, 
quomodo interim conquesti estis erga nos, ut nos non permit
teremus mercatores et negociatores civitatis vestre viis con- 
svetis ad civitatem vestram mercari et transire«, írja továbbá, 
hogy a mussinaiak panaszkodnak, hogy a bártfai harmincza- 
dosok magas harminczadtételekkel zaklatják őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2762. 1490. február 14. Bjecz.
Tarnowagorai Pyecz Jakab levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben az Imre bártfai harminczados által Sankowai 
Ágnes asszonytól jogtalanul lefoglalt javak ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2763. 1490. február 23. Bécs.
Angelus bíbornok a bártfai, eperjesi, szebeni és tótfalusi 

plébánosoknak és János kassai oltárosnak meghagyja, hogy 
a bártfaiakat Swarcz György ellen idézzék meg.

Papiroson.
2764. 1490. február 23. Brzezow (Njnrjes).
Brzezow helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a brzezowiaktól, midőn Bártfára a 
vásárra mennek, vámot vagy harminczadot ne szedjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2765. 1490. február 26. Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatják, hogy a lengyel követeknek csak egyetlen 
hozzájuk intézett levelét kapták meg, mely Dzymza Albert 
zsellérre vonatkozik, kinek ügyében igazságot szolgáltatnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2766. 1490. márczius 9. Brzezow (Nyirjes).
Brzezow helység tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben Zysska Mátyás brzezowi polgárnak a ny- 
klowkai soltésztól vett lova ügyében tett vallomását közli. 
(»Equi tharanthovathego emit pro tunica dzyka ita bona sicut 
tres orthones et pro duobus florenis ungaricalibus iusti et veri 
ponderis.«)

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2767. 1490. márczius 10. Kassa.
János kassai plébános és Gáspár ugyanottani hitszónok 

Angelus bíbornok elé terjesztik a bártfaiak és Swarcz György 
kassai polgár közt a tályai szőllővételből támadt perben kihall
gatott tizenegy kassai tanú vallomását.

Papiroson, könyvalakban.
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2768. 1490. márczius 10. Bártfa.
István rihwaldi plébános Angelus bíbornoknak jelenti, 

hogy Bártfa város közönségét Swarcz György kassai polgár 
ellen megidézte.

Hátlapján a bíbornoknak 1490. február 23-án Bécsben 
kelt idéző-parancsának másolata.

Papiroson.
2769. 1490. márczius 11. Pilzno.
Pilzno város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Jurg (György) János bártfai polgártól Oracowkai 
Szaniszló pilznoi polgárnak járó 2 frt és egy ortonyi tartozá
sának behajtását kéri.

Papiroson, zárópecsét töredékével.
2770. 1490. márczius 12. Wysznycze.
Kmytha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a kassaiak Eustách krakkói polgár borainak lefog
lalásával megmutatták, hogy a krakkói kereskedők ellen rossz- 
akarattal vannak. »Timemus ne peyora et eis non valde utilia 
evenientur et ne Poloni, ut eis est innatum, cervisiam bibant 
et vinum in Hungária manebit.«

Papiroson, zárópecséttel.
2771. 1490. márczius 16. Eger.
Wáry Máté és Olomóczi Gábor egri kanonokok Mager 

György és társai bártfai lakosoknak Mihály széplaki apát és 
Bereczk tornai főesperes elleni perében, ez utóbbiakat 300 frt 
bírságban és 181% frt és 45 dénárnyi perköltségben elma
rasztalván, a fizetésre hat hónapi halasztást adnak.

Papiroson, két pecséttel.

2772. 1490. márczius 19. Musina.
Szaniszló musinai várnagy levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a feleségétől a bártfai harminczadosok 
által lefoglalt vásznat adják vissza, mert »egregius dominus 
Kysch Mathen ceterique nobiles domini oratores regnorum 
utrorumque hoc preiudicium minusiustamque iniuriam 
aspectui famositatis vestre reposuerunt«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2773. 1490. márczius 29. Bécs.
Hédervári Miklós tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben a legközelebb Budán tartandó tárnoki székre 
ülnökeiket meghívja.

Papiroson, zárópecséttel.

2774. 1490. márczius 30. Bécs.
Orbán egri püspök és királyi kincstárnok levele Tárczai 

Márton erdélyi sókamaráshoz, melyben a királynak a váró-
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soktól felhajtandó pénzről ír, azután pedig azon üzenetről ír, 
melyet embere Was Tamás hozott, Beregmegye tizedét illetőleg.

Papiroson, zárópecséttel,

2775. 1490. márczius 30. Bécs.
Angelus bíbornok a bártfai, eperjesi, szebeni, tótfalusi 

plébánosoknak és Hírek János kassai oltárosnak meghagyja, 
hogy Swarcz György kassai polgár ellen a bártfaiakat idézzék 
meg.

Víztől rongált papiroson.
2776. 1490. ápril 5. Dambowyecz.
Vjelopolszky János krakkói várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Antal bártfai polgártól járó 
tartozását hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2777. 1490. ápril 8. Bártfa.
János bártfai plébános levele Angelus bíbornokhoz, mely

ben jelenti, hogy a bártfaiakat Swarcz György ellen megidézte.
Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2778. 1490. ápril 17. Komárom.
Beatrix királyné és a nála összegyűlt magyar országnagyok 

levele Bártfa város közönségéhez, melyben megírják, hogy 
I. Mátyás király ápril 6-án Bécsben elhunyt és meghívják 
őket az egy hónap múlva Pesten a Rákoson tartandó király
választó gyűlésre.

Papiroson, kívül kilencz zárópecséttel. Ugyanez papiroson, egy
szerű újkori másolatban.

Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 133. 1.

2779. 1490. ápril 17. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a városoknak Eperjesen tartandó tanácskozására 
hívja meg őket.

Papiroson, zárópecséttel.
2780. 1490. ápril 20. (Feria tertia post conductum 

Pasche.) Medzwedz.
Szmigrodi Miklós nádor levele Bártfa város közönségéhez, 

melyben János Albert herczegnek magyar királyivá választása 
érdekében ír.

Papiroson, zárópecséttel.

2781. 1490. ápril 21. Bécs.
Szapolvai István szepesi örökös gróf és Ausztria főkapi

tányának levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatja 
I. Mátyás király halálát és inti őket, hogy az ország és saját 
maguk szabadságát éberen őrizzék.

Rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2782. 1490. ápril 21. Kisszeben.
Caschar Márton kisszebeni bírónak levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy Czeczei Mátétól értesültek, 
hogy az országnagyok »den und grus gesworn haben das sy 
keyn andern nicht haben wellen, wen den herezog czw aynem 
konig, und er hot auch ym gesworen wber das, so hot her 
Steffan gesant IIc. hussarn yn dy Lipte dem hern Kusch Mathe«.

Papiroson, zárópecsótje elveszett.

2783. 1490. ápril 29. Lubló.
Osszolini János kéri Bártfa város tanácsát, hogy embe

rének Schobyczky Jánosnak mindenben higyjenek.
Papiroson, pecsétje elveszett.

2784. 1490. május 1. körül. Buda.
Beatrix királyné levelének töredéke Bártfa város közön

ségéhez intézve, melyben az I. Mátyás király halálakor tanú
sított részvétet köszöni meg.

Papiroson, zárópecséttel, a királyné sajátkezű aláírásával.

2785. 1490. május 5. Buda.
Czeczei Máté liptói főispán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Gáspár deákot, a kit koronavámszedőnek 
küldött hozzájuk, a vámszedésben támogassák.

Papiroson, zárópecséttel.

2786. 1490. május 5. Rihnó.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy azon embernek, a ki urától nekik levelet visz, min
denben higyjenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2787. 1490. (május 6.) A táborban.
János (Albert) herczeg (herczock vom Sagen) Bártfa város 

tanácsát tárgyalásra magához hívja.
Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecsétben a lengyel sas 

felette : I. D. S. G. betűk.

2788. 1490. május 6. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2789. 1490. május 8. után.
Durholcz Pál szepesi kapitány levele (Bártfa város taná

csához) adóügyben.
Víztől rongált papiroson, töredék, az oklevélnek csak fele van meg.

2790. 1490. május 22. Bajmócz.
Smrzeczenszky Kristóf volt bártfai harminczados levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy ha emberei közül
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valamelyiknek a bártfai polgárok tartoznának, segítsék behaj
tani a tartozást.

Papiroson, zárópecséttel.
2791. 1490. junius 1. Lincz.
Miksa római király és osztrák főherczeg levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy bizonyára ismerik atyjá
nak Frigyes császárnak a magyar koronához való jogát, azon
ban atyja megengedte, hogy őt válaszszák és koronázzák meg 
magyar királyivá. Reméli, hogy a város kész őt magyar király
nak fogadni, a melynek fejében ő nemcsak szabadságaiknak 
megtartását, hanem azoknak szaporítását és bővítését is 
fogadja.

Papiroson, törött zárópecséttel.
Kiadta: Wagner: Dipl. Sáros, 134. 1.; Janota: Bardyjow, 174. 1. 

kivonatosan.
2792. 1490. junius 8. Bártfa.
Péter (na) Erhard közjegyző előtt Bártfa város tanácsa 

a Swarcz .György kassai bíró által kijelölt személyeknek, név- 
szerint Mager Györgynek és Lanng Mihálynak kihallgatása 
ellen tiltakozik, mert az a bizonyos ügy nemcsak ezeket a 
személyeket, hanem az egész város közönségét érinti.

Hártyán, közjegyzői jegygyei.

2793. 1490. junius 8. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Lanng Mihály és Zipser 

Pál bártfai esküdtekhez, melyben leírják, hogy a bíbornok 
rendeletének végrehajtói hogyan idézte meg őket a Swarcz 
György elleni perben, és ők megjelenvén, bizonyos pontokban 
megtagadták a vallomást, mire egyházi censurát alkalmaztak 
ellenük, mely alól mégis kivették »wnnseren newen Schulmeister«. 
Kéri a tanács az esküdteket, hogy a bíbornok-legátusnál a 
város érdekében járjanak közbe.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.
2794. 1490. junius 12. Buda.
Angelus bíbornok kijelenti, hogy mindazok az intézke

dések, kiközösítések stb., a melyek a Swarcz György kérelmére 
történt tanúkihallgatásokkal kapcsolatosan bárkit érintettek, 
semmisek.

Papiroson, pecséttel.
2795. 1490. junius 12. Crossna.
Plowy Mátyás levele Bártfa város tanácsához, bizonyos 

heringek ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

„ 2790. 1490. junius 15. Kassa.
János kassai, János bártfai plébánosok, továbbá Gáspár 

kassai és János bártfai hitszónokok (Angelus) pápai legátusnak
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jelentik, hogy a Swarcz György és Bártfa város közönsége közt 
a szőllő miatt folyó perben a tanuk a vallomást és eskütételt 
megtagadván, a nevezett város közönségét az egyházból 
kiközösítették.

Papiroson.

2797. 1490. junius 16. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Myskofszky lengyel nemes sietve (»hot 
do ym eylende lossenn sey mitags mol zurichten«) Budáról 
Lengyelország felé tart, hogy János Albertet hadseregével 
a koronázásra az országba hívja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2798. 1490. junius 21. Kassa.
Brenner János bártfai plébános és János babérkoszorús 

ugyanitteni hitszónok levele Angelus bíbornokhoz, melyben 
közlik a János kassai plébános és társai által 1490. junius 15-én 
Kassán kiállított oklevelet. (Tartalmát ld. ott.)

Papiroson, két zárópecsétje elveszett.

2799. 1490. junius 21. (Kassa.)
Brenner János bártfai plébános és társa előbbi levelének 

fogalmazványa.
(Ld. az előbbi oklevelet.)
Papiroson.

2800. 1490. junius 29. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írják, hogy Kraydler Erazmus Báthori Istvántól 
a lengyel királyhoz megy levelekkel, ök ugyan megtiltották 
neki, hogy ilyen szolgálatot tegyen, de ő titkon elhagyta a 
várost és Lengyelország felé távozott. Kijelentik, hogy ők 
azzal, a mit esetleg az ország ellen tenni fog, nem azonosítják 
magukat.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2801. 1490. julius 1. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Eperjesen a lengyeleknek az országba való 
betörése tárgyában tartandó gyűlésen jelenjenek meg.

Papiroson, zárópecséttel.

2802. 1490. julius 1. Sztropkó.
Bogdán Éliás sztropkói várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Nagy Balázs volt sztropkóvári 
szolgát, a ki mikor még Sztropkón szolgálatban állott, »missus 
fuit ad possessionem Keblar ad extirpandas et detinendas
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spoliatores, eodem itinere« egy vitosóczi jobbágy lovát elvette,, 
intsék meg tékát, hogy ezt a lovat adja vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

2803. 1490. julius 4. Sáros vára.
Bezzegi Borsos Benedek sárosi várkapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben bizonyos tetteinek jogos voltát 
bizonyítja.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2804. 1490. julius 13. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben megköszöni a kapott híreket és Ígéri, hogy ha ők 
tudnak valami újat, szintén meg fogják írni.

Kissé csonka papiroson, zárópecsétje elveszett.

2805. 1490. julius 15. Szepesvára.
Dorholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy ura már az összes felsőmagyarországi 
harminczadokat lefoglalta, kivéve a bártfait, ennek elfoglalá
sára Máriási Istvánt küldte ki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2806. 1490. julius 20. Ebenfurt.
Szapolyai István szepesi gróf és ausztriai főkapitány 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy embe
rének, Durholcz Pál szepesi kapitánynak mindenben higy- 
jenek.

Papiroson, zárópecséttel.

2807. 1490. julius 21. A Szentandrás melletti táborban.
János Albert, a Rákoson megválasztott magyar király

levele Bártfa város tanácsához, melyben tudatja, hogy a 
Rákoson magyar királylyá választották.

Papiroson, zárópecsétje töredékes.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 135. 1. ; Janota : Bardyjow, 174. 1.

2808. 1490. julius 24. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben azon romlott hat tonna hering dolgában ír, melyet 
Schneider Erhardt kassai polgár vett Frater Jakab bártfai 
polgártól.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2809. 1490. julius 25. Emffurth (Ebenfurth).
Szapolyai István szepesi gróf és ausztriai főkapitánynak

levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri őket, hogy a. 
koronavám jövedelmét Durholcz Pálnak adják át.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2810. 1490. julius 27. Szepesvára.
Dorholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy jöjjenek Szepesváraljára, hogy »de 
istis rebus miraculosis, que pro presenti aguntur« tárgyaljanak.

Papiroson, zárópecséttel.

2811. 1490. julius 27. Szepesvára.
Dorholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a király által hozzájuk küldött korona- 
vámszedőnek segítségére legyenek.

Papiroson, zárópecséttel.
2812. 1490. julius 31. (Kassa.)

^  Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 
melyben panaszkodik a Tharner István kassai polgárt a töltszéki 
vámon ért jogtalan támadás miatt. »Wie er schwere anfech- 
tung hette vom mawtner zum Tölczing, der en beschuldigte 
das er imsern burgerrecht gewännen unnd bey unser Stat 
gehandelt hette etc.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2813. 1490. augusztus 12. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben megírja királylyá választását és Budára való ünnepélyes 
bevonulását és hogy itt »castrum insuper Budense, quod 
sedes regia est, cum arce Wyssegradiense ac sacra corona 
nobis dederunt«. János Albert ellen, a ki, mint egykor Zykra 
János »instar condam Johannis Zykra« (tán Gískra János) 
sereggel pusztítja az országot, minden fegyveres erejükkel 
védekezzenek mindaddig, a míg ő a királyi sereggel nem jön 
és az országból az ellenséget egyesült erővel ki nem kergetik.

Papiroson, kívül zárópecséttel.

2814. 1490. augusztus 12. Buda.
Az országnagyok (»Prelati et barones regni Hungarie 

nunc Bude cum eadem regia maiestate constituti«) levele 
Bártfa város közönségéhez, melyben megírják, hogy II. Ulászlót 
királyivá választották és »iam huc Budam in sedem videlicet 
et mansionem regiam feliciter locavimus, quem etiam in brevi 
solenniter coronabimus«. Azonban János Albert herczeg mégis 
pusztítja seregével az országot, legyenek tehát fegyveres hadi
néppel készen, míg a király személyesen nem jön seregével 
a herczeg ellen.

Papiroson, kívül 14 rányomott pecsét közül csak kettő ép.
Ugyanez papiroson, egyszerű legújabbkori másolatban.

2815. 1490. augusztus 12. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy magyar királyivá választották és nagy ünnepé
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lyességgel Budára hozták. Koronázására, mely szeptember 
14-én Székesfej érváron lesz, meghívja őket.

Papiroson, zárópecséttel.
Kiadta: Wagner: Dipt Sárosl 136. 1.

2816. 1490. augusztus 12. Buda.
Az országnagyok levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írják, hogy II. Ulászlót magyar királylyá választották, Budát 
és Yisegrádot átadták neki és szeptember 14-én Székesfej ér- 
váron meg fogják koronázni, a hova ők is küldjenek követeket.

Papiroson, tizennégy zárópecséttel, melyek közül néhány már 
elveszett.

Ugyanez papiroson, egyszerű újkori másolatban.

2817. 1490. augusztus 16. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a hozzájuk küldött embernek minden
ben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
2818. 1490. augusztus 17. Ebenfurt.
Szapolyai István szepesi gróf és ausztriai főkapitány 

levele Bártfa város tanácsához, melyben újra kéri őket, hogy 
a harminczadot itteni zsoldosainak eltartására, Durholcz Pál
nak adják át.

»Cum reginalis maiestas, domini prelati et barones regni 
Hungarie post decessum regie maiestatis felicis recordationis x) 
nobis Austriam tutandam et gubernandam commisissent, pro 
sustentatione hominum stipendiariorum, quos hic tenemus 
tricesimam istic Bartphe et alias complures tricesimas nobis 
deputarunt« stb.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 139. 1.
2819. 1490. augusztus 17. Barkó (Barkow) vára.
Damphack Balázs barkói várnagy levele Bártfa város

bírájához, melyben írja, hogy azon rablók közül, a kik Borbála 
és Mihály bártfai lakosokat kifosztották, kettőt elfogott, kéri, 
hogy azokat, a kiktől ezek valamit elraboltak, küldje hozzá.

Papiroson, zárópecséttel.

2820. 1490. augusztus 22. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben tanácsot kér, hogy mitévők legvenek Borsos Benedek 
sárosi várnagy ellen, a ki »von mancherley strosse nw vil 
gutter lewthe heyn Scharos eyngetreben hot, irhebende do 
selbist eyn newhe und ungewonliche mawthe«.

Papiroson, zárópecséttel.

) Wagnernél ez a két szó hiányzik.
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2821. 1490. augusztus 26. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a következő napon bizonyos ügyek tárgya
lására jöjjenek Eperjesre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2822. 1490. augusztus 31. Eperjes.
Rozumbarszky Miklósnak, János Albert herczeg követé

nek levele Bártfa város tanácsához, melyben megírja János 
Albert választott magyar király ügyének állását, inti és buz
dítja őket az iránta való hűségre és kéri, hogy II. Ulászló király 
koronázására ne menjenek el.

Papiroson, zárópecséttel.
2823. 1490. szeptember 1. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Magyar Balázsnak és János Albert herczeg követének 
Roszenberszkynek a trónkövetelő herczeg érdekében kifejtett 
tevékenységéről ír.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
2824. 1490. szeptember 2. A Szerencs melletti táborból.
János Albert választott magyar király levele Bártfa város

közönségéhez, melyben meghagyja, hogy szeptember 11-ikéig 
bizonyos ügyben határozzanak és ugyanezen napon küldjék 
hozzá teljhatalmú megbízottjaikat, hogy végleges megálla
podásra juthassanak.

Kissé csonka papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 136. 1., a) jegyzet, Janota: Bardy- 

jow, 174. 1.

2825. 1490. szeptember 2. Betz.
Smigrodi Miklós levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Benedek nevű emberük »receptus est in pertransitu 
thelonei Smygrodiensis, quod possunt vestre famositates bene 
scire, quia nos semper defendemus istam viam Dukliensem 
et presertim istis, qui prius non thelonizant in Smygrod«.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2826. 1490. szeptember 6.
[Bártfa város tanácsának] levele a magyar országnagyok- 

hoz, melyben kéri, hogy hozzájuk küldött emberüknek, Nagy 
Albertnek mindenben higyjenek.

Papiroson, fogalmazvány.

2827. 1490. szeptember 7. Szepesvára.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy hozzájuk küldött emberének, Bajoni Mátyásnak 
mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
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2828. 1490. szeptember 10. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Kmytha Péter és Pólyák János, János 
Albert vezérei ostromolni készülnek a felsőmagyarországi 
városokat, kéri, hogy ezek ellen segélyt nyújtsanak.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2829. 1490. szeptember 13. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy holnap Székesfej érvárra megy a koronázásra, 
hogy segélyt nem küldhetett, annak az az oka, hogy Kázmér 
lengyel királyhoz követet küldött a béketárgyalásokra, ennek 
visszaérkeztét napról-napra várja,' koronázása után azonban 
sereggel jön segítségükre.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros, 137. 1.

2830. 1490. szeptember 14. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Rosenberszky, János Albert herczeg követe 
náluk van és »thawsent reszige«-t követel a herczeg számára ; 
tanácsot kér, hogy mitévők legyenek, mert már Perényi János 
is egészen a herczeghez pártolt. írja továbbá, hogy Rosen- 
berszky Sárost, Kapivárt és Monyoróst holnap beveszi.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2831. 1490. szeptember 16. Székesfej érvár.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben tudatja, hogy koronázása után seregével azonnal János 
Albert herczeg ellen indul.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

2832. 1490. szeptember 16. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos ügyeknek János Albert főemberei
vel leendő tárgyalásának czéljából, előzetes eszmecserére jöjje
nek Eperjesre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2833. 1490. szeptember 21.
Reich, máskép Schwarcz Antalné végrendeletének 

másolata.
Papiroson.

2834. 1490. szeptember 24. Bjecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

János molnár bjeczi polgár ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.
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2835. 1490. szeptember 29. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy hozzájuk küldött emberüknek mindenben 
higyjenek.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.
2836. 1490. szeptember 29. Eperjes.
János Albert választott magyar király kéri Bártfa város 

tanácsát, hogy hozzájuk küldött embereinek, Lapispataki 
Miklós tanácsosnak és Rozemberszky Miklós titkárnak minden
ben higyjenek.

Kissé rongált papiroson, zárópecséttel.
2837. 1490. október 20. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy sereget gyűjt, mely néhány nap múlva városuk 
és a vidék védelmére el is indul, fogadják be városukba e sere
get és legyenek hűek személye iránt, mert nem más, mint ő, 
ez idő szerint Magyarország koronázott királya.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 138.1.

2838. 1490. október 20. Szepesvára.
Dorholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben tudatja, hogy segítségükre 105 gyalogost fog 
küldeni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2839. 1490. november 5. Gorlicza.
Carvaczian János és Jakab levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kérik, hogy Paul János gorliczai polgárnak Masznyk 
János bártfai polgártól járó követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2840. 1490. november 10. Becz.
Tarnowagorai Pyecz Jakab levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a rablók jegyzékét a krakkói kapitány, 
a kinek kezéhez János Albert király adta, elvesztette, csinál
janak tehát új jegyzéket.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
2841. 1490. november 11. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.
2842. 1490. november 23. Szepesvára.
Gebei Gergely és Thomori István szepesi várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben tagadják, hogy uruknak 
Kriwa nevű birtokán tolvajok és gonosztévők lennének, ilyene
ket nem szabad nekik megtűrni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Iv á n y i: Bártfa város levéltára. 27
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2843. 1490. november 24. Smigrod.
Sluzowsky János és Gyrzyk Baruth levele Bartfa város 

tanácsához, melyben bizonyos Bártfán bántatlanul tartózkodó 
fosztogatók ellen emelnek panaszt.

Papiroson, zárópecséttel.
2844. 1490. november 24. Czeszkowicze.
Vojnarowszky János levele Bártfa város tanácsához,

melyben letartóztatott embere és Dragosz Mátyás bártfai 
polgár ügyében ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
2845. 1490. deczember 1. Sztropkó.
Czeselszky Mátyás sztropkói kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben megköszöni a küldött gyalogkatonákat, 
azután a megszökött gyalogosok ügyében ír, végül tudatja, 
hogy »Romanorum rex hodie transacte due septimane lucratus 
est civitatem Albam Regalem et plurima dampna intulit in ea 
et in eclesiis, Dominicum prepositum cepit et multos cives 
et credimus, quod nunc sit prope Budam.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2846. 1490. deczember 7. Krakkó.
Phy lipo wszky János lengyel királyi ud vamok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben panaszt emel, hogy tőle, 
illetve emberétől, a kit szinte levetkőztettek, négy marhát 
és három félhordó bort elvettek »iám extra limites regni Hun- 
garie in Polonia«, kéri mindezeknek visszaadását.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2847. 1490. deczember 15. A Kassa körüli táborból.
János Albert választott magyar király Bártfa város

. tanácsának menedéklevelet ad.
Papiroson, töredékes pecséttel.
2848. 1490. deczember 16. Sztropkó.
Apostol Boldizsár sztropkói lakos levele Bártfa város 

tanácsához, melyben salétrom és puskapor dolgában ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2840. 1490. deczember 27. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben köszönetét mond azért, hogy valakinek, ügyének 
elintézésében, segítségére voltak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2850. 1490. deczember 31. Kassa körül.
János Albert választott magyar király levele Czeselszky 

Mátyás sztropkói kapitányhoz, melyben írja, hogy látta azon 
levelet, melyet Miklós a lengyel kanczellárnak írt.
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»Et cum dominus tuus illustris dux Johannes Corvinus 
non habeat se ad nos prout pauloante dixeras apud nos, fiat 
voluntas Dei nobiscum.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2851. 1490 előtt májusban, Zsófia előtti szerdán.
Orbán kőfaragó levele Reich Antalné bártfai asszonyhoz, 

melyben valamely (templom ?) boltozat építéséről ír és 40 frtot 
köfesöij. kér.

Papiroson.
Kiadta : Ábel : Történelmi Tár, 1884. évf. 537. 1.

elß

2852. 1490 előtt.
Szepes várának átadásáról szóló feljegyzés. 
Papiroson.

2853. 1490. csütörtök. Tarkő.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy tudomása van arról, hogy (János) Albert herczeg 
be akar törni az országba. Tudassák vele álláspontjukat, mert 
velük egyértelműen akar eljárni.

Papiroson, zárópecséttel.

2854. 1490. vasárnap. Tarkő.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

mint »novitates ex parte Polonorum« írja, »quod excellentis
simus princeps dominus Albertus dux pernoctabit hac nocte 
in bonis nostris, videlicet ut scimus in campo nostro deserto 
Kachow vocato.«

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2855. 1490.
Swartcz, máskép Reich Antalné hagyatékából a vég

rendeletvégrehajtók névszerint: Mager György, Elek úr és 
Rotgisser Márton által teljesített fizetések jegyzéke.

2856. 1490.
Holczman György végrendelete.
Papiroson.

2857. 1490.
Borvételi és eladási jegyzék.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

[ j t858. 1490.
A magyar és lengyel királyok követeinek Straze faluban 

kötött egyezményének a két állam kereskedőire vonatkozó 
pontjai, melyeknek másolatát Czeczei Máté liptói főispán 
a maga pecsétje alatt* állítja ki.

27*
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Sequuntur quidam articuli per dominos oratores serenissi
morum Hungarie et Bohemie etc. ac Polonie regum de speciali 
commissione et mandato dictorum dominorum regum in cilia 
Straze in diéta in anno Domini millesimo quadringentesimo 
nonagesimo celebrata procomodo regnicolarum utriusque regni 
Hungarie videlicet et Polonie decisi et conclusi :

Primus articulus. Qui in registris predictorum dominorum 
oratorum tercius articulus habetur. Quod nonnulli sunt merca
tores hincinde mercantes, qui sine solutione vectigalium et 
theoloniorum cum rebus suis salire et tandem successivis 
temporibus per tricesimatores vel theoloniatores captivari 
impedirique, deinde pro huiusmodi captivitate et impedimento 
hincinde homines arrestari consveverunt.

Super isto articulo per dominos oratores consentanea 
voluntate conclusum est, quod cum contingeret aliquos merca
tores sive alios negotiatores sine solutione vectigalium regalium 
vel theoloniorum ex hoc regno Hungarie in Poloniam et econ- 
verso de Polonia in Hungáriám cum rebus ipsorum merci- 
monialibus salire extunc si iam tenutas regni Hungarie exces
sissent et metas regni Polonie attigissent, tricesimatores vel 
theoloniatores domini regis Hungarie tales mercatores sive 
negociatores captivare vel arestare non presumpmant, similiter 
facere debebunt tricesimatores vel theoloniatores domini regis 
Polonie, cum mercatores regni Hungarie utrum metas regni 
Polonie excesserint et metas regni Hungarie attigerint, extunc 
neque illos captivare neque arestare presumpmant, sed tales 
coram capitaneis officialibus vel iudicibus illorum sub quorum 
potestate existunt, tam in regno Hungarie quam etiam Polonie 
per exactores vectigalium vel theoloniatorum iuridice requi
rantur, ex parte quorum iidem capitanei officiales vel iudices 
illorum, sub quorum potestate tales reperiuntur sine omni 
mora omnimodam impedire debeant et teneantur satisfaccio- 
nem hoc tamen domini oratores superaddendo ut tales merca
tores et negotiatores qui contra iura regalia utrorumque domi
norum regum vectigalia vel tributa cum rebus ipsorum salire 
non formidarent, ex tunc illi per capitaneos officiales vel iudices 
ipsorum ad solvendum dupplum quam pro vero vectigali vel 
theolonio solvere debuissent, compellantur et asstringantur, 
facta tamen prius legittima conprobatione ne iustos pro reorum 
excessibus dampnificari et impediri contingat. Cum vero tales 
mercatores salientes vel negociatores regni Polonie, intra 
veras metas regni Hungarie vel econverso mercatores regni 
Hungarie, intra veras metas regni Polonie per tricesimatores 
vel theoloniatores utriusque regum reperti fuerint, extunc 
tales mercatores salientes per tricesimatores vel theoloniatores 
utriusque regum et Hungarie et Polonie universis rebus ipso-
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rum pro time apud eos repertis priventur et spolientur, per
sonis salvis remanentibus. Ordinaverunt autem domini orato
res, pro maiori cautela, ut hoc decretum eorum ubique in civi
tatibus et oppidis utriusque regni, in quibus decens et oppor
tunum fuerit publice proclametur et promulgetur, ne ex igno
rantia dicti mercatores vel negociatores dampna incurrant.

Secundus articulus, qui cum precedenti articulo in aliqua 
sui parte concordare videtur. Quia inter dominos reges Hun- 
garie et Polonie a longe tempore conclusum est, quod nullus 
mercatorum regnorum suorum cum rebus eorum mercimoniali- 
bus videlicet locum commutationis et depositionis rerum sine 
scitu et voluntate tricesimatorum proficisci presumpmeret. Sed 
plures sunt mercatores regni Polonie, qui conclusiones serenis
simorum dominorum regum perinpendentes, qui sine scitu 
tricesimatorum loca commutationum, sive ubi res mercimoniales 
de iure vel de consuetudine deponi deberent cum rebus ipsorum 
sine aliquali vectigalium solutione pertransire soliti sunt. 
Cum autem tales transgressores conclusionum notorii per 
tricesimatores captivati vel dampnificati fuerint, extunc pro 
huiusmodi dampnis talium qui illa licite perpessi sunt subditi 
regie maiestatis qui mercandi causa Poloniam ingrediuntur 
per subditos regis Polonie arestantur et dampnificantur, 
propter hoc subditi domini regis Hungarie mercandi causa 
in Poloniam ingredi formidando per hoc dominus rex Hungarie 
in vectigalibus suis non modica suscipiens dampna et incomoda. 
Iste autem articulus est quintus in ordine articulorum per 
dictos dominos oratores confectarum.

Supper isto articulo conclusum est per dominos oratores, 
quod si qui mercatorum sive subditorum domini regis Hungarie 
per aliquem regnicolarum vel officialium regis Polonie dampna 
vel iniurias susciperet, extunc illa dampna vel iniurias coram 
capitaneis vel iudicibus regni Polonie sub quorum potestate 
tales regnicole existunt, iuridice requirere debeant et teneantur. 
Econverso si qui mercatorum sew subditorum domini regis 
Polonie dampna vel iniurias pateretur, illa similiter coram 
capitaneis vel iudicibus ordinariis regni Hungarie requirere 
teneantur. Insuper quod utreque maiestates per literas earun- 
dem patentes universis capitaneis et officialibus confinia regno
rum suorum et iudicatus tenentibus mandare dignentur, ut 
ex utraque parte dampnificatis et iniuriam passis, cum vide
licet per eosdem requisiti fuerint, absque omni strepitu iuris 
et prorogatione aliquali, iudicium et iusticiam ac condignam 
administrare et impendere teneantur satisfactionem.

Ter cius articulus, qui in ordine articulorum prefatorüm 
dominorum oratorum quartus decimus habetur, quod officiales 
domini Petri Kmvtha in Zondoch et Lyblyo constituti de
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voluntate et commissione domini eorum mercatores et ceteros 
regnicolas regni Polonie ad cives de Barthfa mercantes, a 
directa et antiqua via, que videlicet dictos mercatores et alios 
negociatores de Polonia exeuntes ad civitatem ipsorum. Barth- 
fensium duceret, prohibuissent, illos ad alias vias inconsvetas 
compellendo in maximam desolationem et ruinam dampnum- 
que et detrimentum prescripte civitatis Barthfensis, con- 
sequenterque ipsorum civium satis manifestum, in tantum 
enim iam mercatores et ceteri negociatores prohibiti sunt, 
quod iam fere singuli mercatores et negociatores mercandi 
commutandique gratia venire ad illos abhorrent et desistent.

Super isto articulo decreverunt domini oratores utriusque 
dominorum regum Hungarie videlicet et Polonie, quod a modo 
deinceps nullus mercatorum sive negociatorum per quospiam 
prohibeatur a directa et antiqua via, sed quilibet, via recta 
et antiqua qua voluerit libere ire valeat. Instituerunt insuper 
domini oratores quod hoc decretum ubique locorum in civita
tibus videlicet et oppidis ubi decens et opportunum fuerit 
in utroque regno tam Hungarie quam Polonie palam et mani
feste proclametur et diulgetur, et quod utreque maiestates 
capitaneis et officialibus confinia regnorum suorum tenentibus 
firmiter mandent, ut nullos mercatorum vel negociatorum 
a directa et antiqua via prohibere presumpmant. Qui quidem 
articuli pro maiori certitudine sigillo magnifici domini Ma- 
thei de Czecze comitis Lipthowiensis etc. usuali sunt con
signati .

Eredetije hártyán, alul Czeczei Máté fekete viaszba nyomott 
pecsétjének némi töredéke.

2859. 1490—91.
»Extracta et taxa anno Domini 1490., percepta anno 

Domini 1491.«
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2860. (1490—91.)
Bychawszky János kijelenti, hogy embereivel együtt 

János Albert szolgálatába lép.
Papiroson, pecséttel.

2861. (1490—91.)
Grohowjeczi Bohumil és Sczasny, János Albert válasz

tott magyar király szolgálatába lépnek.
Papiroson, két pecséttel.

2862. (1490—91.) szombat. Krosno.
Pelnathyczi Péter és társai János Albert választott magyar 

király szolgálatába lépnek.
Víztől rongált papiroson, öt, részben töredezett pecséttel.
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2863. (1490—91.)
Spergalty János embereivel együtt János Albert válasz

to tt magyar király szolgálatába lép.
Víztől rongált papiroson, pecséttel.

2864. (1490—91.)
Wolkowyczi Szaniszló, János Albert választott magyar 

király szolgálatába lép.
Víztől rongált papiroson, pecséttel.
2865. (1490—91.) szombat. Krosno.
Zolgnei Miklós és Borowai Vojtek, János Albert választott 

magyar király szolgálatába lépnek.
Papiroson, két pecséttel.

2866. 1490. körül, julius 2. után. Lubló.
Dmossiczei Predslaus lublói kapitány levele Bártfa város

tanácsához, melyben a tolvajokról és rablókról ír, kik közül 
»nonnullos patibulis includere fecimus«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2867. 1490. körül, julius 16. '
Beatrix királyné oklevelének némi töredéke.
Papiroson, letöredezett zárópecséttel.

2868. 1490. körül.
A lengyelek által Bártfa városnak okozott károk jegyzéke. 
Vízfoltos papiroson.

2869. 1490. körül.
János lelkész informatiója a bártfaiak valamely peres 

ügyében.
Papiroson.
2870. 1490. körül.
Bártfa város birság jegyzőkönyve.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

2871. 1490. körül.
Feljegyzés Buda város árúmegállító jogáról.
Papiroson.

2872. 1490. körül. Ladomér.
Izsépi Pál ladoméri várnagy levele Bártfa város tanácsá

hoz vámfizetés ügyében.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2873. 1490. körül.
Lőcse, Bártfa, Eperjes és Szeben városoknak f o l y a m o d - -  

ványa a királyhoz Tárczai János kassai harminczados ellen. 
Papiroson.
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2874. 1490. körül.
Máté eperjesi plébános, Márton ugyanottani kórházi elöl

járó és társaik jelentik valamely egyházi fórumnak, hogy 
Bártfa város közönségét márczius 26-ára megidézték.

Papiroson, négy rányomott pecsétje közül csak kettő ép.

2875. 1490. körül.
Stassek és Senko ruthén gonosztevők vallomása.
Papiroson.

2876. 1490. körül.
Valamely ismeretlennek czímzés nélküli levele bizonyos 

jobbágyok letartóztatása miatt. '
Papiroson.

2877. 1490—1500. körül. Kassa.
Szatmári Ferencz levele Stenczel György bártfai bíróhoz, 

melyben megírja, hogy kik jönnek Kassára.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2878. 1490—1500. körül.
Számadás töredéke és feljegyzés.
Két darab papiroson.

2879. 1490—1500. körül.
Zsoldosok névsora és számadások töredéke.
Papiroson.

2880. 1491. január 2. Sztropkó.
Czeselszky Mátyás sztropkói kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben tudatja, hogy János Albert herczeg 
ostromolni készül Sztropkót, küld 15 forintot, kérve, hogy 
adjanak neki ezért minél előbb puskaport és írja, hogy az ostrom
hoz más egyéb előkészületeket is tesz.

Papiroson, zárópecséttel.

2881. 1491. január 6. Kassa.
Kmitha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a Cvesckkowyczei emberektől a nyílt úton elvett 
három hordó bort, négy marhát és két lovat adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2882. 1491. január 15. Eger.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy már három napja Egerben van, úton János 
Albert herczeg ellen, kéri, hogy Szikszóig fegyveresekkel és 
élelemmel jöjjenek eléje.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
K i a d t a  : W a g n er  : Dipl. Sáros. 140. 1.
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2883. 1491. január 18. Mohi.
I. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy tizenöt napon belül meg akar ütközni János Albert 
herczeggel, egyesüljenek Durholcz Pál szepesi kapitány sere
gével és ennek vezérlete alatt siessenek a királyi sereg segít
ségére.

Papiroson, zárópecséttel.
K i a d t a  : W a g n e r  : Dipl. Sáros. 140. 1. a )  jegyzet, 141. 1.
2884. 1491. január 18. Mohi.
II. Ulászló király az összes kapitányoknak és csapat- 

vezéreknek meghagyja, hogy Kassára küldött emberét enged
jék szabadon oda és visszamenni.

Papiroson, alul vörös viaszpecséttel.

2885. 1491. január 19. Mohi.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy János Albert herczeggel meg fog ütközni, kéri, 
hogy ők is készüljenek és legyenek készen őt segíteni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2886. 1491. január 21.
Luhani Péter fia Erhard »clericus Misnensis dyocesis« 

közjegyzői oklevele, melyben írásba foglalja Mager Péter 
özvegye Veronica asszony, továbbá Thatár máskép Czypser 
Péter bártfai bíró továbbá az esküdtek és seniorok (mind 
névszerint felsorolva) kérelmére, a Veronica asszony továbbá 
a bártfai nagy tanács közt 1485-ben kötött szerződést, mely 
szerint Veronika asszony a város czéljaira 3000 forintot ad, 
melynek fejében tartozik a város Veronikáért az idők végtelenéig 
naponta egy misét mondatni.

Hártyán, közjegyzői jegygyei, alul selymen függő pecséttel.
2887. 1491. január 21. Szepesvára.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy ura most Késmárkon van és siet a királyhoz.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2888. 1491. január 23. Szepesvára.
Durholcz Pál levele Bártfa város közönségéhez, melyben 

írja, »uti regia maiestas, cum dominis prelatis et baronibus, 
ipsorumque gentium copia sunt in Zvkzo«, egyúttal a király 
levelét küldi nekik.

Papiroson, zárópecséttel.
2889.. 1491. január 26. Szepesvára.
Durholcz Pál levele Bártfa város közönségéhez, melyben 

a 105 gyalogosnak fizetett 52 és y2 forintról és a királynak adandó 
segítségről ír.

Papiroson, zárópecséttel.
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2 8 9 0 . 1491. január 27. Sztropkó.
Czeselszky Mátyás sztropkói kapitány levele Czepser Pál 

bártfai bíróhoz, melyben kéri, hogy a Szapolyai Istvánhoz 
írt levelét továbbíttassa.

Papiroson, zárópecséttel.

2 8 9 1 . 1491. január 29. Kassa.
Kmitha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a bártfaiak által, az ó szandeczi embereitől a nyílt 
úton lefoglalt lovakat és árúkat adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

2 8 9 2 . 1491. január 31. Szepesvára.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a király megparancsolta, hogy a milyen erősen 
csak lehet »ubique locorum erga Polonos vias stare faciamus. 
Tandem ubique vias introsecare faciamus, ut Poloni fugere 
non valeant« azután tudatja, hogy a király ma vagy holnap 
összes hadinépével Kassa alá érkezik, legyenek tehát résen, 
nehogy az ellenség az ő területükre menekülhessen.

Papiroson, zárópecséttel.

2 8 9 3 . 1491. február 1. Szepesvára.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a király futára érkezett hozzá, »qui veraciter dicit 
suam maiestatem hac nocte precedent« in opido Gencz pernoc
tasse, ad noctem vero venturam pernoctabit cum ipsorum 
gentium copia in Zyna et iam dietim cum inimicis conflictum 
habebit«, kéri, hogy a náluk levő száz gyalogost küldjék hozzá.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 8 9 4 . 1491. február 2. Hanusfalva.
Márta eperjesi és Benigna hanusfalvi polgárnők levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy nővérük, néhai 
Reich Antalné után maradt javakat adják ki nekik.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

2895. 1491. február 3. A Kassa körüli táborból.
Vvschnyczei Kmytha Péter szandeczi és szepesi kapitány

levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy a szande- 
cziektől Bártfán elvett javakat adják vissza.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2 8 9 6 . 1491. február 3. Szepesvára.
Durholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a náluk lévő gyalogságot, továbbá 
70 puskást küldjenek a királyi hadak megerősítésére.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.
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2897. 1491. február 3. Sztropkó.
Czeselszky Mátyás sztropkói kapitány köszönő levele 

Báitfa város tanácsához.
Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2898. 1491. február 3. Szepesvára.
Duxholcz Pál levele Orruczky csapat vezérhez Bártfán 

melyben meghagyja, hogy február 6-án Palocsán, 7-én pedig 
{Szepes-)Váralján legyen, a lengyeleket pedig ne fosztogassa.

Papiroson, zárópecséttel.

2899. 1491. február 3. Bjecz.
Jabloniczai Sámson bjeczi várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a fuvarosától lefoglalt javakat 
adják vissza.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

2 9 0 0 . 1491. február 3. (Bjecz.)
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Sámson várgrófnál a bártfai polgároktól 
lefoglalt javak visszaadása ügyében közbenjártak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 9 0 1 . 1491. február 4. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Szapolyai István február 5-én 500 ember
rel Késmárkon lesz. Kérdi, hogy a bártfaiak küldenek-e hadi 
népet vagy nem ? írja, hogy Lőcséről küldtek két embert 
»mit etlichen goben«, ezeket a küldönczöket most várják vissza 
hírekkel.

Papiroson, zárópecséttel.

2 9 0 2 . 1491. február 4. Bjecz.
Jabloniczai Sámson bjeczi várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy bizonyos Simon nevű embere, abban 
a mivel vádolják, ártatlan, tehát eresszék szabadon.

Papiroson, zárópecséttel.

2 9 0 3 . 1491. február 4. (Bjecz.)
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Dubinnai Simon abban, a mivel vádolják, 
ártatlan.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2 9 0 4 . 1491. február 4. (Bjecz.)
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Cozyel Miklós bjeczi polgártól lefoglalt • 
borokat és három lovat adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2 9 0 5 . 1491. február 7. Sztropkó.
Czeselszky Mátyás sztropkói kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy hírnöke a királytól megjött, 
a ki izeni, hogy maradjanak nyugton, hozzájuk is fog hírnök 
jönni, a ki a király jövetelét fogja jelezni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 9 0 6 . 1491. február 16. Grölnicz.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben a 

kassaiak részére halakat kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 9 0 7 . 1491. február 18. (Sztropkó.)
Sztropkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz Olicher Borbála asszony bártfai polgárnő és egy paraszt 
közt fenforgó tartozás tárgyában.

Papiroson, zárópecséttel.

2 9 0 8 . (1491.) február 22. után. Bjecz.
Coszel Miklós bjeczi polgár levele (Tatár) Pál bártfai bíró

hoz, melyben kéri, hogy azon javait, a melyeket Markuszowa 
bártfai polgárnőnek átadott, szerezzék vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 9 0 9 . 1491. márczius 12. Kassa.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, 

melyben meghagyja, hogy hozzájuk küldött emberének, 
Lindvai Bánfi Miklós királyi udvarmesternek mindenben 
higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

2 9 1 0 . 1491. április 3. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy noha »his novissimis diebus cum illustrissimo 
domino Johanne Alberto duce etc. fratre nostro charissimo 
concordavimus«, mégis nem akarja, hogy a felső részek teljesen 
védtelenül maradjanak, tehát Szapolyai Istvánt bízta meg 
a felsőrészek védelmével, a kinek és emberének Durholcz 
Pálnak mindenben engedelmeskedjenek és segítségükre le
gyenek.

Papiroson, zárópecséttel.

2 9 1 1 . 1491. ápril 6. Torna.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy az egy forintos adót nem engedheti el, a mi a 
makoviczai jobbágyoknak Bártfára való szabad költözködé
sét illeti, erre nézve írt az ottani várnagynak.

Papiroson, zárópecséttel.
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2 9 1 2 . 1491. ápril 11. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben tudatja, hogy ez idő szerint az általuk kért adóleszállítást 
nem engedélyezheti.

Papiroson, zárópecséttel.
2 9 1 3 . 1491. ápril 13. Kassa.
Németh János kassai sókamarás levele Bártfa város taná

csához, melyben Kazalniky Péter ügyében ír, azután pedig 
kérdi, hogy igaz-e, hogy idegen sót, főleg lengyelt használnak ? 
ígéri, hogy rövid időn belül jó sóval fogja ellátni őket. (»In 
brevi vos salibus bonis providebo.«)

Papiroson, zárópecséttel.
2 9 1 4 . 1491. ápril 15. Kisszeben.
János Albert választott magyar király levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszt emel Balpataki ellen, a ki a 
Sáros melletti egyik faluból lovakat nyergestől és más dolgo
kat eltulajdonított, kéri, hogy szolgáltassanak igazságot és 
szerezzék vissza az elorzott javakat.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2 9 1 5 . 1491. ápril 24. Sárosvára.
Bezzeghi Borsus Benedek sárosi kapitány levele Bártfa 

város tanácsához, bizonyos jobbágy ügyében.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2 9 1 6 . 1491. ápril 24. Makovicza.
Tarner Dömötör makoviczai várnagy levele Borsos Bene

dek sárosi főispánhoz két czerninai és egy henszlingi Bártfára 
szökött jobbágya ügyében.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2 9 1 7 . 1491. május 14. Lőcse.
Thurzó Márton levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a makoviczai várnagyoknál négy elvett lovának 
visszaadása ügyében járjanak közbe.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2 9 1 8 . 1491. május 18. Szepesvára.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja : »quamvis locum communem conventionis nostre deputa
veramus Cassoviam, tamen pestis validissima in ipsa civitate 
viget, preterea 3° die festi pentecostes congregatio nostra 
simulcum civitatibus et comitatibus fiet in opido Thorna«, 
tehát Kassát elkerülve jöjjenek oda.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2 9 1 9 . 1491. május 18. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben panaszosan írja, hogy az elmúlt napokban néhány
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lőcsei polgárt »ken Wardeyn awfí den czwkwmfftigen Jormargkt 
myt irer war czihende czwuschen der Mwlden und Makarantcz 
dy hern von Casschaw myt macht gewaldiclichen eyn getribeíi
haben«. -

Papiroson, zárópecséttél.
2920. 1491. junius 5. Eger.
Imre mester egri püspöki udvarbíró a bártfai, sárpataki, 

aranypataki, rokitói és sverzsói egyházi tizedet Bártfa város 
tanácsának 72 írtért bérbe adja.

Papiroson, zárópecséttel.
2921. 1491. junius 18. Szepesvára.
Durholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben a János Albert herczeg emberei által elköve
tett károkat illetőleg írja, hogy azokban a herczeg ártatlan, 
mert emberei azokat tudtán kívül követték el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2922. 1491. junius 11. Podolin.
Nawoyowsky Márton podolini viczekapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy János brátfavárosi szol
gától Mátyás kulcsárnak járó egy forintnyi adósságot hajt
sák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2923. 1491. junius 23. Lubló.
Kossziczin Benedek lublói várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy urának emberétől lefoglalt java
kat adják vissza.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
2924. 1490. junius 24. Smigrod.
Smigrod város tanácsa értesíti Bártfa városát azon szer

ződésről, melyet Steen N. bártfai polgár és János szabó smigrodi 
polgár egymással faggyúszállításra nézve kötöttek.

Vízfoltos papiroson, pecséttel.

2925. 1491. junius 25.
Grasz Gáspárné Erzsébet asszony végrendelete.
Papiroson.

2926. 1491. junius 26. Kassa.
Németh János kassai sókamarás levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy hozzájuk küldött emberének, 
Andrásnak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

2927. 1491. jülius 1. Kassa.
Németh János kassai sókamarás levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy »in domo illa, in qua res regie maies-
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tatis est, haberet etiam propria res is Petrus Kazalniky, qui 
nondum midii rationem reddit, quod vestris certo sigilo impri
mere velitis, ut quousque nostri et quod magis est regie maies- 
tatis satis faceret, bona sua exportare possit . . .«

Papiroson, zárópecséttel.

2928. 1491. julius 6. Eperjes.
Voysyk Przeslaus János Albert fejedelemnek és sziléziai 

herczegnek konyhamestere és alpinczemestere kéri Bártfa 
város tanácsát, hogy járjanak közben az iránt, hogy Voythan 
nevű emberének Makoviczán elvett javait visszaadják.

Papiroson, zárópecséttel.

2929. 1491. julius 13.
A Székesfej érvár ostroma melletti táborban II. Ulászló 

király levele Bártfa város közönségéhez, melyben írja, hogy 
Kázmér lengyel királyhoz küldött, Swehowfszky Pnotha 
Csehország főbírája és Domokos fejérvári prépost, követek 
tovább utazásáról gondoskodjanak.

Wladislaus, Dei gracia rex 
Hungarie et Bohemie etc.

commissio propria domini regis
Prudentes et circumspecti, fideles nobis sincere dilecti. 

Misimus celeri admodum cursu in arduis regni nostri negotiis 
maxime tamen pacem et quietem vestram et illarum partium 
concernentibus ad serenissimum principem dominum Kazy- 
mirum regem Polonie etc. genitorem nostrum charissimum 
necnon illustrissimum dominum Johannem Albertum ducem 
etc. fratrem nostrum hos fideles nostros magnificum Pnotham 
Swehowffzky, supremum iudicem regni nostri Bohemie ac 
reverendum dominum Dominicum prepositum ecclesie Albensis 
etc. consiliarios nostros, qui ut propter rei magnitudinem 
celerius ire possint, necessarium fuit, ut eosdem super curribus 
mitteremus. Rogamus igitur et hortamur fidelitates vestras 
eisdemque nichilominus committimus, quatenus dum per ipsos 
dominos oratores nostros, aut familiares eorundem requisiti 
fueritis, eisdem currus sufficientes ad aliquot miliaria pro 
eiuscemodi via disponere velitis, ut velociter ire valeant, et 
aliud nulla ratione facere presumatis. Datum in castris exercitus 
nostri sub obsidione civitatis Albe Regalis in festo beate Marga
rethe virginis, anno Domini etc. LXXXX'no primo.

K í v ü l : Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis ceterisque 
civibus civitatis nostre Barthfiensis, fidelibus nobis s incere dilectis.

Eredetije papiroson, kívül letöredezett zárópecséttel.
2930. 1491. julius 14. A Székesfej érvár ostroma melletti 

táborban.
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II. Ulászló király meghagyja Bártfa város közönségének,. 
hogy a János Albert herczeg ellen kiküldött Szapolyai István
nak és kapitányának, Durholcz Pálnak mindenben engedel
meskedjenek.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2 9 3 1 . 1491. julius 19. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy embereik későn éjjel hoztak egy levelet a 
királytól, »welchenn brife königlich maiestat verlossen hot eylend 
dem König ken Polenn zu vorreichen, darumb bit wir ewer 
Weisheit, woldet den, durch ewren tüchtigen boten dem obge
nanten hern könig von Polenn y ee y besser schicken. Wenn es 
körnen unnd andere botenn von unnsers hern königis gnadenn, 
dy itzund in korczen tagen bey dem herezog Johannis Alberto 
und auch dornoch bey dem könig von Polenn seyn werdent, 
nemlich umb unnsern beswernisz das alhy in disem Oberlande 
durch dy polákén geschit, so hoffen wir noch dem wir von 
unnseren vernomen haben dy beswernisz von unns allenn benő
men werdent. Datum . . .«

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

2 9 3 2 . 1491. julius 20. Sztropkó.
Essow György és Sembergy Miklós sztropkói várnagyok 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy János 
Albert mozdulatairól értesítsék őket, »nam gentes principis 
Alberti nobis retia parant« és tudatják, hogy a Czeh János nevű 
emberöktől elvett posztót visszakapták.

Papiroson, zárópecséttel.

2 9 3 3 . 1491. julius 23. Kassa.
Pan Swehoczky és Domokos fejérvári prépost levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írják, hogy a király parancsából 
Lengyelországba kell menniök, Krakkóig 10 kocsit kérnek.

Prudentes et circumspecti amici nobis honorandi. Sere
nissimus dominus noster, dominus Wladislaus rex etc. misit 
nos in arduis negociis huius regni ac in facto civitatum partium 
istorum superiorum ad serenissimum dominum regem Polonie, 
sicuti ex literis maiestatis sue, quas cum presentibus ad vos 
misimus clarius intelligetis. Rogamus igitur vos, disponatis 
nobis decem currus, quibus Cracoviam advehamur, hinc usque 
ad vos de mandato regie maiestatis currus habemus, istinc 
vero usque Cracoviam oportet habeamus. Interea quousque 
istuc applicabimus, disponatis illos currus, ut cum venerimus 
paratos offendamus, ne aliquid nos moretur, quoniam citato 
itinere nobis transeundum est, nec alicubi minimum quippiam 
tardandum. Igitur provideatis, ut ad destinata mandata regie



BÁRTFA TÁROS LEVÉLTÁRA 1319----1526. 433

maiestatis mature pergere possimus, nisi enim nobis provide
ritis, ne passum quidem ire valebimus. Et bene ac feliciter 
valete. Ex Casso via, sabbato post Marie Magdalene, anno 
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo.

Pan Swehoczky et 
Dominicus prepositus 
Albensis.

Kívül: Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis civibus 
civitatis de Barthffa, amicis nobis honorandis.

Eredetije papiroson, kívül zárópecséttel.
2934. 1491. julius 26. Székesfejérvár.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, »quod Alamani, qui Albam Regalem conservarunt, coacti 
sunt reddere civitatem, cum omnibus rebus et reliquiis ecclesia
rum, ipsi etiam propria in persona regie maiestati et regno 
Hungarie in sex ebdomadis nulla nocumenta inferre presump- 
ment«.

Papiroson, zárópecséttel.
2935. 1491. augusztus 1. Kassa.
Szatmári Ferenczné Erzsébet asszony levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a Márkusnak kölcsön adott 
400 dénárját fivére, Stenczel Ágoston számára hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

2936. 1491. augusztus 3. Sztropkó.
A sztropkói várnagyok levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írják, hogy ostromot állottak ki és segélyt kérnek.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

2937'. 1491. augusztus 4. Eperjes.
Plawniczer Tamás eperjesi bíró levele Bártfa város taná

csához, melyben a királyhoz intézett kérelem tárgyában ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2938. 1491. augusztus 4. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy biztos tudomása van a tanácsnak arról, 
»das Stulweissemburgk unnsers hernn gnad der könig in henden 
hot unnd das itz am vergangen freitag eyngenomen hot« és 
most a felső vidéknek az ellenségtől való megtisztítására kerül 
a sor.

Papiroson, zárópeosétje elveszett.
2939. 1491. augusztus 5. Újváros. (Kova Civitas.)
Domokos fejérvári prépost levele Bártfa város tanácsához,

melyben kéri, hogy lovait saját költségére, inkább Kassára,- 
mint Lőcsére küldjék.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
I v á n y i: Bártfa város levéltára. 28
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2940. 1491. augusztus 9. Palota.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben előadja a János Albert herczeggel, továbbá a római király- 
lyal lefolyt harczok történetét, kéri őket, hogy mindaddig, 
a míg a római királylyal a békét meg nem kötötte, legyenek 
hűségesek és a felső részek védelmére kiküldött Szapolyai 
Istvánnak és emberének, Darhócz (Darhowcz) Pál szepesi 
kapitánynak engedelmeskedjenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipt. Sáros. 141. 1.
2941. 1491. augusztus 10. Olaszi.
Pnotha Swyhoczky és Domokos fejérvári prépost levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy Derholcz 200 
gyalogost küld a város védelmére, továbbá hogy »vadimus 
ad dominum ducem Albertum et vel disponemus cum eo vel 
non, vobis scire dabimus«.

Papiroson, zárópecséttel.
2942. 1491. augusztus 12. Visnicze.
Kmitha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

panaszt emel a Barthodzeysky Szaniszló ujszandeczi polgár 
(a kit »infra occasum solis inhoneste de civitate exire man
dastis«) és a lipniczai polgárok ellen Bártfán elkövetett jog
talanságok miatt és kéri, hogy ezen ügyben elégtételt adjanak.

Papiroson, zárópecséttel.

2943. 1491. augusztus 12. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy részvéttel értesült arról, »dy ewer Weisheit 
und dy gantze Stat von den Polenn itz leidet«, írja, hogy a 
király sereget fog küldeni, továbbá Werebély Simon egri vár
nagy is tudatja, hogy az egri és váradi püspökök 200 emberrel 
készen vannak bármely órában segítségül jönni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2944. 1491. augusztus 14. Uj-Szandecz.
Szandecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben panaszkodik, hogy Barthodzyesky Szaniszló 
szandeczi polgárt »prima hora noctis de civitate vestra expu
listis exploratorem ipsum nuncupando«, ezért elégtételt kér
nek ; kérik továbbá, hogy a Frater Jakab bártfai polgártól 
ezen Szaniszlónak járó 27 forintot hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2945. 1491. augusztus 17. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Feyth posztógyártó (tuchmacher) és 
Künstler János közt fenforgó ügyben szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecséttel.
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2946. 1491. augusztus 18. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy reméli, hogy nemsokára segély érkezik. 
Az egri püspök bandériumát már Kassára várják.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

2947. 1491. augusztus 19. (Eperjes.)
Plawniczer Tamás eperjesi bíró levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy uruk kamarásának Machowskinak, 
kit Makoviczán fogva tartanak, szabadon bocsátása érdekében 
járjanak közbe.

Papiroson, zárópecséttel.

2948. 1491. augusztus 24. Eperjes.
Plawniczer Tamás eperjesi bíró levele Bártfa város taná

csához, melyben bizonyos embernek szabadon bocsátása 
ügyében ir.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2949. 1491. augusztus 25. Barkó.
Damfokai Balázs barkói várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy a lengyelek elleni segélyt ille
tőleg több mint száz fegyvertelen és fegyveres embere van.

Utóiratban tudatja, hogy Perényi Imre 200 lovassal Tere- 
besen van.

Papiroson, zárópecséttel.

2950. 1491. augusztus 26. Szepesvára.
Durholcz Pál szepesi kapitány levele Kassa város taná

csához. »Relatum est nobis, quomodo Zelena, capitaneus 
Hwzaronum cum certis hwzaronibus prope Cassoviam existeret, 
pro eo rogamus v. f. d., ut eundem cum gentibus suis in civi
tatem vestram inmittere velitis« és őket az ellenség ellen 
használják fel. Az egri és váradi püspökök csapatai útban 
vannak.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2951. 1491. augusztus 27. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a János Alberttel való hadakozásról különböző híre
ket írnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2952. 1491. augusztus 27. Palota.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy a felső részek védelmére Szapolyai Istvánt küldte 
ki, a kinek hadi néppel és hadi szerekkel legyenek segítségére.

Kissé rongált papiroson, töredékes zárópecséttel.
28*
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2953. 1491. szeptember 3. Krosno.
Zalyczky János (Jan) 300 gyalogos társával együtt János 

Albert herczeg szolgálatába lép.
Papiroson, pecséttel.

2954. 1491. szeptember 3. Krosno.
Lyacbeta Miklós három társával együtt János Albert 

herczeg szolgálatába lép.
Papiroson, pecséttel.

2955. 1491. szeptember 3. Ükre]ne.
Myrczko Miklós és Gorliczsky Szaniszló, János Albert 

herczeg szolgálatába lépnek.
Papiroson, pecséttel.

2956. 1491. szeptember 3. Krosno.
Kyschnyai Ulászló (Waczlaw de Kyschnya), Racz és 

Jurczyczky János (Jan) Wrczyczről összes szolgáikkal és alatt
valóikkal egyetemben János Albert herczeg szolgálatába lépnek.

Papiroson, pecséttel.

2957. 1491. szeptember 3.
Chodcza Péter, János Albert választott magyar király 

szolgálatába lép.
Papiroson, pecséttel.

2958. 1491. szeptember 7. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a királyhoz futárt küldöttek ; hogy Dor- 
holcz Pál milyen intézkedéseket tett, továbbá, hogy mely főúri 
bandériumok gyülekeznek már, melyek már eddig elérhették 
Szikszót.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

2959. 1491. szeptember 8. Uj-Szandecz.
Barthodzeyszky Szaniszló levele Bártfa város bírájához,

melyben kéri, hogy hozzájuk küldött emberének, Myaschko 
papnak, mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2960. 1491. szeptember 10. Krosno.
Jankówszky Mátyás és 50 gyalogos társa János Albert 

herczeg szolgálatába lépnek.
Papiroson, három pecséttel.

2961. 1491. szeptember 14. A Sztropkó melletti táborban.
Safranecz Szaniszló és 40 társa János Albert herczeg szol

gálatába lépnek.
Papiroson, három pecséttel.
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2962. 1491. szeptember 14. A Sztropkó melletti táborban.
Safranecz Péter és 50 társa János Albert herczeg szolgá

latába lépnek.
Papiroson, három pecséttel.
2963. 1491. szeptember 16. Kassa.
Szapolyai István levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben sajnálkozik azon károk felett, melyet János Albert alatt
valói rajtuk elkövettek, Ígéri, hogy legközelebb segítségükre 
jön, addig is védjék meg a várost az ellenség ellen.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 143. 1.

2964. 1491. szeptember 17. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Szapolyai István elé járultak, segélyt kérve 
a mit nekik Szapolyai meg is Ígért.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
2965. 1491. szeptember 17. Kassa.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy segítségükre Bártfára jön, tehát ne féljenek.
Papiroson, zárópecséttel.
2966. 1491. szeptember 18. Kassa.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a seregek gyülekeznek, »veniet quidem personaliter 
cum omni suo exercitu regia maiestas«, ne féljenek tehát, »neque 
eriim cum illo Johanne duce et neque Johanne Alberto duce 
et aliquas treugas faciatis«.

Papiroson, zárópecséttel.
/  2967. 1491. szeptember 20. Beszterczebánya.

Beszterczebánya város tanácsának levele Bártfa város 
tanácsához, melyben írja, hogy Mátyás beszterczebányai polgár 
és Tarner István bártfai polgár közt lazur-vétel miatt támadt 
ügyben kihallgatták András lazurozót, a ki azt vallotta, hogy 
Mátyás a lazurt tőle vette 16 forintért.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2968. 1491. szeptember 20. Beszterczebánya.
Beszterczebánya város tanácsának levele Bártfa város

tanácsához, melyben ismét a Tarner István bártfai és Mátyás 
beszterczebányai polgár közt lazur vételéből támadt ügyben ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2969. '1491. szeptember 21. G-orlicza.
G-orliczai János és Jakab levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írják, hogy embereik a náluk levő marhákat senkitől 
sem vették el, hanem pénzért vásárolták.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2970. 1491. szeptember 24. Kobylyanky.
Gladisch Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a marhák elhajtásával vádolt embereit védi.
Papiroson, zárópecséttel.

2971. 1491. szeptember 26. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, a náluk két társával együtt fogva lévő Benedek szebeni 
polgár érdekében.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2972. 1491. szeptember 27. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben sajnálkozik a lengyelek részéről őket ért károk felett 
és írja, hogy Szapolyai István és János Albert herczeg nem
sokára megkötik a békét.

Papiroson, zárópecséttel.

2973. 1491. szeptember 27. Gorlicze.
Gorliczei János és Jakab levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írják, hogy Közel Miklós és társa bizonyos marhák 
elhajtásában ártatlanok.

Papiroson, zárópecséttel.

2974. 1491. szeptember 29. Uj-Szandecz.
Kmitha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, 

hogy a mussinaiaknak hagyjanak békét.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2975. 1491. október 4. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy »dy botenn der Polenn dy sachenn wider 
of der herezog genomen habenn und auf eyn newes von hern 
Steffan obgenanten, und uns geleit genomen habenn untz auf 
den negstkunftigen sontage eyngeslossen«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2976. 1491. október 11. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Torday András demétei jobbágyaitól a 
bártfai vámszedők által elvett javakat, úgymint 26 marhát, 
két lovat, egy nyerget, egy ijjat, egy kabátot adassák vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2977. 1491. október 13. Uj-Szandecz.
Kmitha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a musinaiakat nem kell hűségesküre szorítani, »nam 
resnum Polonie cum regno Hungária nulla mala agere debet«.

Papiroson, zárópecséttel.
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2978. 1491. október 14. Gorlicze.
Gorlicze város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy ne engedjék a bártfai kapitány, Struszky 
János által birtokaikat pusztítani.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2979. 1491. október 17. Kassa.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy »laboramus quidem in negotio pacis«, a mi nehezen 
megy ugyan, de ha már megkötötte, erről értesíteni fogja őket; 
írja továbbá, hogy a király »iam optimam restauravit sani
tatem«.

Papiroson, zárópecséttel.

2980. 1491. október 19. Cobilany.
Cobilenszky Jeromos és társainak levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszt emelnek, hogy Woyschyk János 
Grab nevű faluját a bártfaiak kifosztották.

Papiroson, zárópecséttel.

2981. 1491. október 21. Bjecz.
Jabloniczei Sámson bjeczi várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben panaszt emel, hogy a bártfaiak Ssdyna 
falut kifosztották.

Papiroson, zárópecséttel.

2982. 1491. október 27. Yarjufalva.
Varjufalvai Varjú Pál levele Bártfa város tanácsához, 

valami magánügyben.
Papiroson, zárópecséttel.

2983. 1491. október 31. Kassa.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, »quantis iam diebus hic pro bona pace harum partium 
cum illustrissimo principe domino Johanne Alberto duce trac
tata hic stetimus vobis optime constare scimus. Inducti namque 
precibus nobilium comitatuum sub cultello Cassoviensi exis- 
tentium, misimus nunccios nostros speciales erga regiam maies- 
tatem supplicando eidem, ut si sua maiestas ex repenti pro 
ulteriori defensione harum partium superiorum comode pro
videre non valeret, saltem annuere dignaretur eadem, ut pro 
ulteriori bono statu harum partium cum ipso domino Johanne 
Alberto duce antequam pacem iniremus«, mivel pedig ezt ő 
nélkülük nem akarja megtenni, kéri, hogy egy-két kiválasztott 
emberüket küldjék hozzá, hogy a felső részek megyéinek nemes
ségével együtt jobban megtárgyalhassák a békéit.

Papiroson, zárópecséttel.
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2984. 1491. október 31. Kassa.
Szapolyai István a szepesi és palocsavári kapitányoknak 

meghagyja, hogy a hozzá igyekvő bártfaiaknak kíséretet 
adjanak.

Papiroson, pecséttel.
2985. 1491. november 6. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben tudatja, hogy intézkedett, hogy Lőcse városa azonnal 
engedjen át a bártfaiak számára és az ő költségükre élelmi
szereket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
2986. 1491. november 10. Eperjes.
János Albert választott magyar király a bártfaiak embe

rének Kassáig szóló menedéklevelet ad.
Vízfoltos papiroson, pecsétje elveszett.

2987. 1491. november 11. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Mager György és Räuber 

András bártfai polgárokhoz, melyben írja, hogy mit kellene 
cselekedni János Albert herczeggel szemben, hogy ők békében 
maradhassanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

2988. 1491. november 11. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.

2989. 1491. november 14. Lubló.
Kossjyczyni Benedek lublói várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, bizonyos lengyelek ügyében, kik a bártfaiakat 
károsítják.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2990. 1491. november 14. Uj-Szandecz.
Kmytha Péter kéri Bártfa város tanácsát, hogy hozzájuk 

küldött Magulya nevű emberének mindenben higyjenek.
Papiroson, pecséttel.

2991. 1491. november 22. Kassa.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a takarmányhiány miatt kénytelen volt a lovasokat 
visszarendelni és a gyalogságot náluk hagyni.

Papiroson, zárópecséttel.

2992. 1491. november 25. Czeskowicze.
Wech Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben a 

maga részére menedéklevelet kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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2093. 1491. november 26. Uj-Szandecz.
Kmitha Péter levele Sthrosskv János bártfai kapitányhoz, 

melyben írja, hogy az emberei által elvett sertések ügyében 
egész Belczarovát elfogatta és néhányat közülök felakasztatott.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

2994. 1491. november 26. Uj-Szandecz.
Visniczei Kmitha Péter szandeczi és szepesi kapitány 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy most János 
Albert herczeg seregében van és intézkedik, hogy a kölcsönös 
fosztogatásokban elvett javak visszaadassanak tulajdono
saiknak.

Papiroson, zárópecséttel.

2995. 1491. november 30. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy Miksa római királylyal békét kötött és egyben 
meghívja a várost az 1492. február 2-án tartandó ország- 
gyűlésre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta néhány hibával: Wagner : Dipl. Sáros. 144. 1.

2996. 1491. deczember 2. Lubló.
Kossziczin Benedek lublói várgróf levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy újra megparancsolta már az 
oláhoknak, hogy a bártfaiaktól elvett javakat adják vissza 
és hogy a jövőben őket ne károsítsák.

Papiroson, zárópecséttel.

2997. 1491. deczember 9. Bjecz.
Jabloniczai Sámson bjeczi várgróf levele Pál bártfai bíró

hoz és a tanácshoz, Jantol bártfai polgár és Gladysch János 
közt fenforgó tartozás ügyében.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

2998. 1491. deczember 10. Kassa.
Szapolyai István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a király nevében kéri őket, hogy »cum bombardis duobus ac 
hwffhnycza sex et tharaczk tribus ac cum pulveribus et lapi
dibus ad premissa ingenia sufficientibus, item peditibus du
centis bene expeditis prompti esse debeatis«.

Papiroson, zárópecséttel.

2999. 1491. deczember 10. Tarkő.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

panaszkodik azon hatalmaskodások miatt, melyeket az újvári 
várnagyok az ő jobbágyai felett elkövetnek, írja, hogy pana
szával a király és az országnagyok elé fog járulni.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3000. 1491. deczember 17. Kassa.
Németh János kassai sókamarás levele Eártfa város taná

csához, melyben a szolgájának, Kazalnicky Péternek járó 
50 dénárról ír.

Papiroson, zárópecséttel.

3001. 1491. deczember 19. Eperjes.
Callimachus Fiilöp levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja, hogy ura mindig jóakarattal volt az elfogottak iránt.
Papiroson, zárópecséttel.

3002. 1491. deczember 20. Kisszeben.
Stosch Zsigmond (»de Koniczé et Olbrachczicze«) krakkói 

várgróf levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy 
Balpatakit szorítsák az elvett javak visszaadására, továbbá, 
hogy megölt és megsebesített embereiért adjon elégtételt.

Vízfoltos papiroson, zárópecsét töredékével.

3003. 1491. deczember 28. Musina.
Bjeli Szaniszló musinai várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Fábián nevű emberének János 
csapatvezértől járó 21/4: frtnyi követelését hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

3004. 1491. deczember 31. (Kisszeben.)
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, bizonyos Albert nevű bártfai ember ügyében.
Papiroson, töredezett zárópecséttel.

3005. 1491. Musina.
Bjely Szaniszló musinai várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben panaszt emel, hogy a bártfaiak emberei (kiket 
névszerint is felsorol) megtámadták Hnethnycza nevű falvát 
és ott fosztogattak, kéri az elvett javak visszaadását.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3006. 1491.
Bártfa városának vászonjegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3007. 1491.
Bártfa város néhány utczájáról szóló adólajstromának 

töredéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3008. 1491—1531.
Különböző számadásokról, követelésekről, tartozásokról 

szóló feljegyzések töredéke.
Hét papírlapon.
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3009. 1491. körül.
Roszenberszky János, a János Albert választott magyar 

király (princeps Johannes Albertus generalis electi regni Hun- 
garie) iránti hűségre inti (Bártfa) városát.

Papiroson, egykorú egyszerű másolatban.

3010. 1492. január 11. Gorlicze.
Karwaczyan János és Jakab levele Bártfa város taná

csához, melyben kérik, hogy ha az őket ért károsításokról a 
zsoldosoktól valamit megtudnak, írják meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3011. 1492. január 14. Szepesvára.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a szebeni bírónak, Casser Mártonnak két kupáját, 
melyet őrizetre letett, adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

3012. 1492. január 25. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos lovuk átküldését kéri.
Papiroson, zárópecsétte .

3013. 1492. január 26. Sáros.
Máriási István és Duka György sárosi várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írják, hogy Sároson eladó 
tavalyi bor van.

Papiroson, zárópecséttel.

3014. 1492. január 26. Brzezow.
János premisli püspök levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Gomolka Mátyás brzezowi polgárnak György 
bártfai polgárnál elhelyezett árúját szerezzék vissza.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

3015. 1492. február 1. Szepesvára.
Durholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben bizonyos pénzek lefizetését sürgeti.
Papiroson,

3016. 1492. február 4. Sáros.
Máriási István és Dukai György sárosi várnagyok és ispá

nok levele Bártfa város tanácsához, bizonyos malomkövek 
visszaadása ügyében.

Papiroson, zárópecséttel.

3017. 1492. február 11. Buda.
Lanng Mihály levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Durholcz ügyében beszélt a királylyal, hogy a kas
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saiak minden dolgukban titkolódznak, »auch wisset, das dy 
lantschaft zmeist gar alhy bey eynander ist, auszgenomen 
herr Stellán groll im Zyps, herczog Lorencz pyschoíí von FunfE 
Kirchen und ander mer der wir nicht wissen und werden gê  
handelt do dys landes Sachen und auch der flrid der mit dem 
rümischen konig gemacht ist wurden, sunder wy es sich noch 
do machen wird, das wissen wir nicht«.

Papiroson, zárópecséttel.

3018. 1492. íebruár 18.
Eckel György végrendelete.
Papiroson.

3019. 1492. február 27.
Lanng Mihály levele Bártfa város tanácsához, melyben 

Írja, »das wir uns gegen unnser gnedigisten frawen Königyn 
gemüet haben durch Albertum unnsern dyner zu ir geschickt 
gan Gron mit eynem prill und eyner supplicion, bittende sy 
von wegen des gelts das wir ausz irer Salczkamer entphangen 
haben, als umb funfczig gulden« és a károk pótlására még 
segélyt is kért, hogy erre a királyné mit felelt, az a mellékelt 
levélből kitűnik. A másik levelet megtartotta és azzal Horvát 
Jánoshoz megy.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3020. 1492. márczius 5. Smigrod.
Lanzkoronai és brzeziei Lanzkorvynsky Miklós levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy Péter fürdős és 
Zborói György bártfai polgárok azért lettek megállítva és 
javaik lefoglalva, mert »theoloneum non solventes, illud per
equitaverunt«, ha azonban ő a Dragosz Mátyás és társai bártfai 
polgárok által kifosztott faluért elégtételt kap, kész a nevezet
teknek lefoglalt javait visszaadni.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel,

3021. 1492. márczius 6. Tarnow.
Tarnow város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Márton tarnowi polgárnak, kinek több 
bártfai polgár tartozik, szolgáltassanak igazságot.

3022. 1492. márczius 12. Buda.
Lanng Mihály levele Bártfa város tanácsához, melyben 

irja, hogy a lengyelekről küldött híreket közölte Szapolyai 
Istvánnal, a ki viszont elmondta, hogy »nachdem iczunder 
herczog Albrecht sein potten herrn N. Haliczky bey k. maiestat 
gehabt hat und er zu im kommen were, ir gesagt hette, wy das 
er nicht von k. maiestat nach seynes herren herczog Albrechts 
wällen antwort entphangen hab, darumb wurd sich herczog
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Albrecht, so er wirt vormugen wellen rechen, dennoch dornoch 
meynet seyn gnod das man mocht pawen, wann er hoffe das es, 
ob got wil, und do zum gutten kommen wurde. Auch wisset, 
das im der ffrid gegen Rümyschen konig ganczlich und allenthal
ben beschlossen ist.« írja továbbá, hogy Tarner István 50 
írttal tartozik Zybenburger György kassai polgárnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3023. 1492. márczius 13. Bjecz.
Bjecz város tanácsa Bártfa város tanácsának bizonyltja, 

hogy Scherffemberger Mátyás György soltésznek eladott nyolcz 
hordó heringet (alleca Schunensia) »sub eo signeto: ©.

Papiroson, pecséttel.

3024. 1492. márczius 20.
Cobylanca-i Gladysch Péter levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy hanczowai és vyszowai embereitől 
»nullam exactionem fori exigatis«.

Vízfoltos (úgy, hogy a szöveg egy része nem olvasható) papiroson, 
zárópecsétje elveszett.

3025. 1492. márczius 27.
Hedvig asszony végrendelete.
Papiroson.

3026. 1492. márczius 28. Buda.
Lossonczi László tárnokmester Bártfa város tanácsának 

meghagyja, hogy a legközelebbi tárnoki székre ülnökeiket 
küldjék el.

Papiroson, pecséttel.
3027. 1492. márczius 30.
Névsora azon rablóknak (Hlawathi Fedúr és társai), a 

kik Rozgonyi István birtokát a fenti napon kifosztották.
Papiroson.

3028. 1492. ápril 8. Sáros.
Máriási István és Duka György sárosi ispánok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben a rablók elleni segítség ügyé
ben írnak.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
3029. 1492. ápril 10. Sáros.
Máriási István és Duka György sárosi várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben panaszt emelnek, hogy 
jobbágyaik egy Tánczos nevű raszlaviczai jobbágy feleségét 
sértegették, továbbá kérik, hogy hagyják meg a herwalti 
jobbágyoknak, hogy ugyanezen Tánczosnak marháit adják' 
vissza.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
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3030. 1492. ápril 11. Bjecz.
Pycz Jakab (de Tarnolla) levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Hlawaty nevű rabló üldözése tárgyában ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3031. 1492. ápril 23. Ujhely.
György újhelyi oltáros levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy vinczellérjük meghalt, továbbá, hogy a 
tolvajok mindent elloptak, kér tehát tíz forintot.

Vízfoltos papiroson, rongált zárópecséttel.

3032. 1492. ápril 29. Szepes vára.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy legyen gondjuk a rablókra, ha segítség kell ellenük, 
ő ad nekik. .

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

3033. 1492. május 2. Sztropkó.
Magnes Zsigmond levele Bártfa város tanácsához, a kör

nyékben garázdálkodó rablók kiirtása tárgyában.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3034. 1492. május 3. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város tanácsához, mely

ben meghagyja, hogy hozzájuk menő embereinek, úgymint 
Borswai Benedeknek és Horvát Andrásnak mindenben segít
ségükre legyenek.

Papiroson, zárópecséttel.

3035. 1492. május 7. Barkó.
Horváth Miklós barkói vicevárnagy levele Bártfa város 

közönségéhez, melyben írja, hogy az ő jobbágyai bizonyos 
dologban ártatlanok.

Papiroson, zárópecséttel.

3030. 1492. május 7. Szepesvára.
Dorholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy azon marhákat, a melyeket a lengyelek a bartosfalvi 
jobbágyoktól a háború idején elhajtottak és a melyeket az ő 
jobbágyaik megvettek, adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

3037. 1492. május 9. Trencsén.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Pany Ferencz nyeviczkei várnagyot és 
ungi alispánt küldte ki a rablók üldözésére, álljanak tehát 
ennek emberekkel rendelkezésére.

Papiroson, zárópecséttel.
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3038. 1492. május 9.
Subneby helység tanácsa Bártfa város tanácsának bizo

nyítja, hogy Kazyliczky Péter egy Elzka nevű polgártól 400 
dénárt kért.

Víztől rongált papiroson, pecsétje elveszett.
3039. 1492. május 17. Sztropkó.
Mangnes Zsigmond levele Bártfa város tanácsához, mely

ben panaszt emel az ura embereinek okozott károkért.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3040. 1492. május 21. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy Zwolsky Zsigmond sztropkói kapitánynak meg
hagyta, hogy az utakat a rablóktól és fosztogatóktól tisztítsa 
meg.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3041. 1492. junius 2. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja : »Intelleximus certa relatione ad nos perferente, sere
nissimum dominum genitorem nostrum regem Polonie gentes 
et stipendiarios undique comparare atque exercitum cogere, 
quid autem idem genitor noster cum huiusmodi exercitu et 
gentibus pretendat, quamvis exploratum non habeamus« kény
telen a várost mégis inteni, hogy úgy hadi néppel, mint pedig 
élelmi szerekkel lássa el magát, hogy minden eshetőségre 
készen legyen.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
3042. 1492. junius 8. Buda.
Lossonczi László tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben felmenti őket a tárnoki székbe való ülnök
küldés alól.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
3043. 1492. junius 22. Huszt.
Horvát János mármarosi főispán levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy midőn »in domo nostra fuera
mus, familiarem vestrum ad nos pro salibus exsolvendis mise
ratis, .............dicimus vobis in veritate, quod pro taxa unius
florenorum in ista terra maxime mote sunt consurgentie et 
discordie, pro quibus quidem causis nunc sales hic non cidun- 
tur, neque eidi possunt, obhoc nobis ex hoc non egreferatis, 
sed mox, ut eidi poterunt, vestrum iterum mittere velitis homi
nem, pro predictis salibus excipiendis et nos effective sales 
vestros extradare sine difficultate volumus«. A lázadásról embe
rük, a ki saját szemeivel látott és füleivel hallott, mindent 
el fog mondani.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
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3044. 1492. junius 23. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy : »Wir habenn vernomen wie der polnische 
Konigk durch den tod abgangen sey«, kéri tehát, hogy küldje
nek ki az ő költségükre kémet, a ki megtudakolja, hogy ki 
lesz az új lengyel király.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

3045. 1492. junius 30. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Prewsz Jakab »schuhknecht« és a jelenleg Bártfán 
tartózkodó Fybyk Tamás »schuhgesellen« közt fenforgó adós
ság ügyében ír.

Papiroson, zárópecséttel.
3046. 1492. julius 17.
Zeydelman György bártfai esküdt és neje Agata vég

rendelete.
Papiroson.
3047. 1492. julius 19. Kassa.
Nagy András kassai vicekamarás levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a Szikszai Gergely házához 
küldött sót adják el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3048. 1492. augusztus 1. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a kassai, továbbá bártfai és budai szíjgyártóczéh 
közt fenforgó vitás ügyben ír.

Papiroson, zárópecséttel.
3049. 1492. augusztus 9. Gagy.

''"Horvát János mármarosi főispán levele Bártfa város taná
csához, melyben írja, hogy a mint Mármarosban újra elkezdik 
a sót vágni, azonnal küld nekik. »Postquam nos quidem abhinc 
ad Marmaros intraveramus, nullum salem ciderunt, quia tantus 
error contra nos ymmo potius contra reginalem maiestatem 
ortus erat, quod nullum bonum cum ipsis Maramarusiensibus 
habere usquemodo potuimus, neque sales excidere volunt, 
neque alios fructus ad utilitatem sue maiestatis facere volunt 
ullo pacto. Igitur mox, ut incipiunt sales cidere, statim vobis 
...........sales vestros effective extradabimus.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3050. 1492. augusztus 16. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsa kéri Bártfa város tanácsát, hogy 

egy Feyth nevű eperjesi polgárnak bizonyos összegű adósság 
tárgyában igazságot szolgáltassanak.

Víztől rongált papiroson, pecsétje elveszett.
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Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Antal nevű szolgájukat, a kit a bártfai 
vámos a lovakkal és kocsikkal együtt letartóztatott, eresszék 
szabadon.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3052. 1492. augusztus 20. Uj-Szandecz.
Visniczei Kmitha Péter szandeczi és szepesi kapitány 

levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Jakab 
bártfai polgártól a Barthodzeyszky Szaniszló szandeczi polgár 
számára járó 27 forintnyi tartozást hajtsák be.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
3053. 1492. augusztus 28. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Írja, hogy Orsolya, Burghardt kassai polgár özvegyé
nél »in der czeit der belegnisz diser Stat ewer w. statdyner 
Marcus genant bey ir zu herbrig mit eynem rosze gestanden 
sey, nicht vil weniger, denn eyn halber jar, unnd sy en mit 
speysz unnd trank unnd seyn rosz mit futter awsgehaldenn 
hettenn, doran sy von ein nicht mer denn VIIII guldenn ent- 
phangen hette, darumb so unnd ewer w. wol verstihend sey, 
das off solche zeit bey unns alle dink wirdiger und thewrer 
gewest synt«.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
3054. 1492. augusztus 29. Huszt.
Horvát János már marosi főispán levele Bártfa város 

tanácsához melyben írja : »Manifestamus vobis, quod tam 
cisoribus salium concordavimus in tantum, quod sales cidun- 
tur. Rogamus igitur literas regias in quibus mandatur sales 
vestros extradare unacum vestris literis expeditoriis per homi
nem vestrum ad nos mittatis et sales vestros dietim extradare 
et restituere faciemus.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3055. 1492. szeptember 5. Róma.
VI. Sándor pápa a tapolczai és széplaki apátokat a Swarcz 

György és a bártfaiak közt folyó ügy elbírálására küldi ki.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

3056. 1492. szeptember 5. Róma.
VI. Sándor pápa stb. Ld. az előbbit.
Ugyanezen papiroson a következő oklevelek :
1494. augusztus 21. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa a Swarcz György kassai 

bíróval folyó perben Mager György bártfai bírót és Czepser 
Pál ugyanottani polgárt megidéztetik.

Iv á n y i: Bártfa város levéltára.
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1494. szeptember 11. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa meghagyják, hogy a Swarcz 

Györgygyel folyó perben Mager György, Czipser Pál és Paul- 
hensel Jeromos bártfai polgárokat engedetlenség c'zímén az 
egyházból közösítsék ki.

1494. október 12. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa az előbb felsorolt bártfai 

polgárokat a nagyobb egyházi átokkal sújtják.
1494. november 27. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa meghagyják, hogy a bárt- 

faiak négy nap leforgása alatt a fent kiközösített polgárokat, 
különbeni kiközösítés terhe alatt a városból zárják ki.

1494. deczember 12. Kassa.
Mihály széplaki apát és társainak ítélete, melyben a fent 

említett bártfai polgárokat a nagyobb egyházi átokkal sújtják, 
eltiltva mindenkit még attól is, hogy ezeknek ételt vagy italt 
adjon.

Év nélkül.
A kassai bírónak (Swarcz Györgynek) kifogásai (a bárt- 

faiakkal folyó perében) kihallgatott tanúvallomásokat illetőleg.
Papiroson, könyvalakban, egyszerű egykorú másolatban.

3057. 1492. szeptember 12. Gölnicz.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tudatja, hogy a Halawathy nevű rabló elfogatása ügyében 
írt a barkói és nyeviczkei várnagyoknak, továbbá Eperjes 
és Kassa városoknak.

Papiroson, zárópecséttel.

3058. 1492. szeptember 13. Sáros.
Máriási István és Duka György sárosi várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben a hradiczkói jobbágyoktól 
lefoglalt borjuk visszaadását kérik.

Papiroson, zárópecséttel.

3059. 1492. szeptember 14. Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy Marisz Jakab szmigrodi polgár és 
Sthan András bártfai polgár közt fenforgó tartozás ügyében 
— ez utóbbi ugyanis elhunyt atyja Sthan Mátyás adósságát 
átvállalta — szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3060. 1492. szeptember 14. Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben közli a Marisz Jakab szmigrodi és Antholek
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bártfai polgárok közt fenforgó tartozás ügyében ezektől kivett 
vallomást.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.
3061. 1492. szeptember 15. Barkó.
Tárczay János zempléni főispán levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a rablók üldözésére segítségükre jön.
Papiroson, zárópecséttel.

3062. 1492. szeptember 24.
Lanng Mihály bártfai polgár levele Bártfa város tanácsá

hoz : »Wisset das dy lantschafft mi zuerst gar bey eynander 
ist«, reméli, hogy még ők is kapnak ügyükben választ. A kas
saiakkal most együtt vannak, végül kéri, hogy küldjenek négy 
lovat »mit eynem anderen dyner der do ungerisch kan«.

Papiroson, zárópecséttel.

3063. 1492. szeptember 28. Buda.
Dubowai László tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben náluk levő javainak kiadatását kéri.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3064. 1492. szeptember 29. Jeszenő.
Vámosi Zsófia és Homonnai Drugeth János levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy a Hlawathy nevű rabló
vezért már többször üldözték, de nem tudták megfogni.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3065. 1492. szeptember 29. Gölnicz.
Dorholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben tudatja, hogy a nyeviczkey barkói és sztropkói 
várnagyok a rablók üldözésére nem hajlandók segítséget adni, 
míg ellenben Kassa városa, Tárczai János és ő maga is sere
geikkel a rablók üldözésére jönnek.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

3066. 1492. október 3. Szepesvára.
Dorholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy bizonyos rablónak és kíséretének 
kézrekerítésére Tárczai János 400 emberrel és a kassaiak sere
gével elindult, ha szükség lesz rá, ő is küld segítséget, sőt ha 
kell, személyesen is eljön.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3067. 1492. október 5.
A különböző gonosztettekért Bártfán letartóztatott Baidkó 

György és társai ügyében, hozzátartozóik, a ruthének közbe
vetik magukat és kieszközlik kezesség mellett bizonyos felté
telek alatt szabadon bocsátásukat. A kezesek névszerint fel 
vannak sorolva.
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Ugyanezen papiroson:
Stassek és Senko fosztogatók vallomásai elkövetett gonosz- 

tetteikről, továbbá társaik nevéről és gonosztetteikről.
Papiroson.
3068. 1492. október 10. Buda.
II. Ulászló király meghagyja főleg a szikszói, mohi, szamos- 

szegi, böszörményi és debreczeni vámszedőknek, hogy a b án 
faiaktól vámot szedni ne merjenek.

Papiroson, pecséttel.
3069. 1492. október 18. Buda.
Lukács boszniai püspök és királyi kincstárnok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy Tamás nevű 
emberének 600 frtnyi adót fizessenek le.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3070. 1492. október 28. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.
3071. 1492. november 18. Sáros.
Duka György sárosi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben bizonyos malomkövekről ír, továbbá írja, 
hogy a Kapi Andrásnak és Szinyei Máténak járó 22 forintot 
jobbágyaitól négy dénáronként szedi be.

Papiroson, zárópecséttel.
3072. 1492. november 30. Buda.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy tudomásul vette, hogy az eperjesi Thorday 
Andrástól elvett marhákat a lengyel háború után ennek 
visszaadták.

Papiroson, zárópecséttel.
3073. 1492. deczember 1. Gorlicze.
Charwacian Jakab levele Bártfa város tanácsához, mely

ben az embereitől a bártfai harminczadon jogtalanul lefoglalt 
suba visszaadását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.
3074. 1492. deczember 4. Czeszkowycze.
Wojnarowszky János és társainak, névszerint Roszen

Zsigmondnak és Szukowszky Szaniszlónak levele Bártfa város 
tanácsához, a Frater Jakab tartozása ügyében.

5 ízt'oltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

3075. 1492. deczember 4. Grebow.
Jeschowszky Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy járjanak közbe, hogy a makoviczai kapitányok 
az ő embereinek pénzét visszaadják.

Papiroson, zárópecsét töredékével.
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3076. 1492. deczember 5. Jaszlo.
Woynarowsky^ Miklós és társainak levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Syekynka Szaniszló nevű 
emberének lefoglalt lovait, a melyeket igaz úton vett György 
bártfa-alsóvárosi polgártól, adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3077. 1492. deczember 6. Jaszlo.
Pnyow János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a Janthol nevű bártfai polgártól rókabőrök vételára fejében 
neki járó 20 frt ügyében ir.

Papiroson, zárópecséttel.
3078. 1492. deczember 8. Visnicze.
Yisniczei (Kmitha) Péter levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Írja, hogy mindaddig, a míg a szepesi tizenhárom 
városi polgárok ellen a kassaiak részéről elkövetett jogtalan
ságokért elégtételt nem kap, addig kereskedőiket Lengyel- 
országban vissza fogja tartani.

(Ezen tizenhárom városiak : »Domino nostro serenissimo 
Polonie regi obediunt et subditi sunt, tamen ad corpus regni 
Hungarie pertinent«.)

Papiroson, zárópecséttel.
3079. 1492-1 deczember 26. Buda.
Borsvai Benedek királyi ügyigazgató levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a váradi káptalannal folyó vámper állá
sáról tudatja őket.

Papiroson, zárópecséttel.
3080. 1492. deczember 27. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy András kisszebeni lakost »der Salz- 
grofí in newlich vorgangen tagen yn auff der Stross off gehal
ten hat, unnd hat von ym eyn etlich zalz genomen«, kéri, hogy 
a szegény ember ügyében járjanak közbe, — írja, hogy »kkeyn 
geboth hab wir nach von unnszerm genadigen herren, das wir 
fremd zalz nicht sóidén nemen, ist aber das seyn geboth seyn, 
es ist noch zu uns nicht kommen«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3081. 1492. deczember 28. Buda.
Lossonczi László tárnokmester Bártfa város tanácsának 

meghagyja, hogy a legközelebbi tárnoki székre ülnökeiket 
küldjék el.

Papiroson, pecséttel.
3082. 1492. Musina.
Byeli Szaniszló musinai várgróf levele Bártfa város taná

csához, melyben panaszt emel a makoviczaiak ellen, a kik
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egy emberét kifosztották, kéri ezen ügyben közbenjárá
sukat.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
3083. 1492—93. körül. Kassa.
Szatmári Ferencz levele Mager Péter bártfai bíróhoz, 

melyben írja, hogy eladó bora van.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
3084. 1493. január 3. Eperjes.
Domonkos eperjesi vámszedő levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Kewkewler János bártfai polgár 
Bártfa város oklevelével idegen embereket és árúkat akart 
csalárdul a; vámon átcsempészni. Ezután nem hisz másnak, 
csak ura levelének és mindenkitől vámot fog követelni.

Papiroson, zárópecséttel.

3085. 1493. január 15. Buda.
Lossonczi László tárnokmester levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a tárnoki székről való elmaradásuk 
igazolását elfogadja és meghagyja, hogy a legközelebbi ülésről 
elmaradni ne merjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
3086. 1493. január 24. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele (Bártfa) város tanácsához, 

melyben udvari hírekről ír.
Víztől erősen megrongált papiroson (az oklevél középső része 

hiányzik), töredékes zárópecsétteí.
3087. 1493. február 6. Lipcse vára.
Géléi Péter levele Durholcz Pálhoz, melyben a vidékben 

garázdálkodó rablók fenyegetéséről ír és ellenük segélyt kér.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

3088. 1493. február 14. Gölnicz.
Durholcz Pál szepesi kapitány Bártfa város tanácsát 100 

frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.
3089. 1493. február 14. Szepesvára.
Gebei Gergely szepesi várnagy »absente domini Durholcz« 

levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy megküldi 
Beszterczebánya városának és a lipcsei várnagynak levelét 
és kéri, hogy a rablók ellen segélyt adjanak.

Papiroson, zárópecséttel.
3090. 1493. február 19. Buda.
Lossonczi László tárnokmester Bártfa város közönségé

nek meghagyja, hogy a legközelebbi tárnoki székre ülnökeiket 
100 márka birság terhe alatt küldjék el.

Papiroson, töredékes pecséttel.
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3091. 1493. márczius 14. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos István nevű ember érdekében ír.
Papiroson, zárópecséttel.

3092. 1493. márczius 17. Buda.
II. Ulászló király meghagyja Kassa és Lőcse városok 

tanácsainak, hogy a bártfai kézműves-czéh és a sörfőző-czéh 
közt folyó pert, mivel a bártfai tanács részrehajló volt, ők 
döntsék el.

Papiroson, pecséttel.
3093. 1493. márczius 18. Kassa.
Jobbágyi Simon korona vámszedő levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy hozzájuk küldött emberének, 
.Nagy Balázsnak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
3094. 1493. márczius 22.
Kassa és Lőcse városok tanácsa, II. Ulászló királynak 

1493. márczius 2-án Budán kelt parancsára ítéletet hoznak a 
bártfai némely kézműves-czéh és az ugyanottani sörfőző-czéh 
közt támadt perben, a melyet a bártfai tanács részrehajlóan 
ítélt meg (— »partium videlicet czehis artificium multum su
specti haberentur« —), a király tehát az ügyet »iuxta consvetu- 
dinem liberarum civitatum nostrarum« ítélethozatal végett 
Kassa és Lőcse városok tanácsa elé utalta, mely ítélettel, ha 
a felek meg nem elégednének, innen Buda város tanácsa elé 
felebbezhetnek.

Hártyán, két szép pecséttel.
3095. 1493. ápril 11. Kassa.
Jobbágyi Simon korona vámszedő levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy hozzájuk küldött emberének, 
Jánosnak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

3096. 1493. ápril 11. A sárosi kolostorban.
Ambrus, sárosi Ágoston-rendű prior és az egri egyház- 

megyei kolostorok vicariusának levele Bártfa város tanácsához, 
melyben írja, hogy immár nyilvánvaló, hogy a bártfai szerze
tesek »viciosam et denigratam vitam ducerent«, legközelebb 
tehát Bártfára jön és rendet csinál.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 532. 1.

3097. 1493. ápril 12. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,' 

melyben tudatja, hogy a tárnoki székre Budára utaznak.
Papiroson, zárópecséttel.
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3098. 1493. ápril 24. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy emberüknek, a ki ezen levelet felmutatja, 
ügyei elintézésében legyenek segítségére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3099. 1493. ápril 28. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben a török elleni hadjárat czéljaira 1000 írt segélyt kér.
Papiroson, zárópecséttel.
Kiadta : Wagner : Dipl. Sáros. 146. 1.

3100. 1493. május 3. Buda.
Lukács C s a n á d i  püspök, királyi kincstárnok Bártfa városát 

2 0 0  frt-nyi a d ó  l e f i z e t é s é r ő l  nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3101. 1493. május 9. Buda.
Zsigmond pécsi püspök, királyi kincstárnok Bártfa város 

közönségét 300 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3102. 1493. május 26. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.

3103. 1493. május 31. Barkó vára.
Tárczai János barkói várnagy levele Bártfa város közön

ségéhez, melyben írja, hogy a Hlawati nevű rabló ezen a vidé
ken jár.

Papiroson, zárópecséttel.
3104. 1493. junius 5. Buda.
Werebélyi Simon levele Bártfa város tanácsához, a tized- 

bérlet ügyében.
Papiroson, zárópecséttel.

3105. 1493. junius 29 (?). Hanusfalva.
Schwarcz Keresztély (Cristan) levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a Simon (von Duben) által Passko 
Pálnak eladott egy tonna hering romlott volt, midőn tehát 
Simon ismét idejött, 2 irtot vett el tőle a kárért.

Papiroson, zárópecséttel.

3106. 1493. julius 23. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Swarcz Györgyről most nem tudnak írni, 
minthogy felmutatott egy a városok által kiállított perhalasztó 
oklevelet.

Papiroson, zárópecséttel.
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3107. 1493. julius 24.
A leleszi convent előtt Chapy János a zemplénmegyei 

Baza, más néven Bozycza birtokot 350 írtért Tótselymesi Tar- 
czai Jánosnak adja zálogba.

Papiroson, pecsétje elveszett.
3108. 1493. augusztus 18. Lubló.
Schwarcz Jakab és társai lublói polgárok levele Bártfa 

város tanácsához, melyben a Hencze bártfai polgár és Katalin 
közt fenforgó ügyben írnak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3109. 1493. szeptember 1. Gölnicz.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a pénzt, melylyel neki tartoznak, fizessék meg.
Papiroson, zárópecséttel.

3110. 1493. szeptember 5. Sáros.
Máriási István sárosi alispán és a szolgabírák előtt Trocsányi 

Albert a bártfaiaktól a náluk zálogban volt ortolti és kohányi 
jobbágytelkeket és az ortolti soltészség 1/4 részét, visszaváltja.

Papiroson, kívül három pecséttel.

3111. 1493. szeptember 9. Szepesvára.
Szapolyai Imre szepesi gróf levele Bártfa város tanácsá- 

hoz, melyben felhívja őket, hogy a támadni készülő lengyelek 
ellen az utak eltorlaszolásával, továbbá az egész megyének 
hadba hívásával védekezzenek.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

3112. 1493. október 17.
A leleszi convent II. Ulászló királynak 1493. szeptember 

20-án Budán kelt iktató parancsára jelenti, hogy Tárczai. Jánost 
és nejét Sárát Parnó és Bozycza zemplénmegyei birtokokba 
ellentmondás nélkül beiktatta.

Papiroson, pecsétje elveszett.

(A 113; . 1493. október 19. Sáros.
Máriási István sárosi kapitány levele Bártfa város taná

csához : »Constat vobis, quomodo superiori tempore pro domi
nationibus vestris coram domino nostro ratione exemtionis 
tributi de Eperyes operam fecimus et vobis in hac parte allevia- 
men assecuti sumus. Nunc autem tributarius de dicta Eperyes 
dicit nobis, quomodo nonnuli etiam alii sub nominibus vestris 
progrediuntur, super quibus revera domino nostro gratiosissimo 
speciales porrigemus querulationes«, kéri, hogy a hátralékos 
gabnát a jobbágyoktól hajtsák be és hogy a sárosi várba való 
íahordáshoz kocsikat küldjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
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3114. 1493. november 13. Buda.
Egervári László tárnokmester Bártfa város tanácsának 

meghagyja, hogy ülnökeiket a legközelebbi tárnoki székre küld
jék el.

Papiroson, pecséttel.
3115. 1493. november 30. Mussina.
Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy snycthniczai embereit az árúkkal 
együtt ereszszék szabadon.

Papiroson, zárópecséttel.
3116. 1493. (Geben von dem tag meynes gefenknesz.)
Schonek György folyamodványa fogságából (Bártfa) város

tanácsához.
Papiroson.
3117. 1493.
Bártfa városának vászonjegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3118. 1493—1501.
Bártfa város bevételeinek és kiadásainak jegyzőkönyve.
Hosszúkás, pergamenbe kötött, vastag könyv.

3119. 1494. január 2. Eger.
ősi György, az egri püspökség jövedelmeinek kezelője 

Bártfa város közönségét 72 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3120. 1494. január 7. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsa a Swarcz György kassai polgárral 

való peres ügyben Nagy Albertet ügyvédjének vallja.
Papiroson, pecséttel.

3121. 1494. január 7. Visnicze.
Kmitha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a kereskedőket a rendes útvonalak használatában 
ne akadályozzák, sőt inkább útjokban kölcsönösen segítsék.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3122. 1494. január 23. Sáros.
Máriási István sárosi alispán a Jakab lelkész és Ortolti 

Kálnai János közt folyó pert elhalasztja.
Vízfoltos papiroson, pecsétje elveszett.

3123. 1494. január 23. Sáros.
Máriási István sárosi alispán és a négy szolgabíró Jakab 

lelkész kérelmére bizonyítják, hogy egy bizonyos elhagyott 
kohányi jobbágytelek Kálnai Jánost nem illeti meg.

Papiroson, négy pecséttel.
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3124. 1494. január 23. Sáros.
Máriási István sárosi alispán és a szolgabírák előtt Jakab 

bártfai lelkész előadja, hogy Kálnai János a sárosmegyei 
Kohányon lévő elhagyott jobbágytelket jogtalanul birtokolja.

Papiroson, négy pecséttel.

3125. 1494. január 27. Makovicza.
Mangnes Zsigmond levele Bártfa város tanácsához, mely

ben panaszt emel embereinek sanyargatása ellen.
Papiroson, zárópecséttel.

3126. 1494. február 6. Buda.
Mager György és Hensel Jeromos levele Bártfa város taná

csához, melyben különböző udvari hírekről írnak.
Vízfoltos papiroson.

3127. 1494. február 6. Uj-Szandecz.
Kmitha Péter levele Bártfa város tanácsához, melyben 

panaszt emel az ellen, hogy a bártfai harminczadosok még 
lengyel területen is megállítják és kifosztják az ő musinai 
embereit.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3128. 1494. február 23. Buda.
Corvin János, hunyadi örökös gróf, Szlavónia stb. herczege, 

meghagyja debreczeni ispánjainak és tisztjeinek, hogy a bárt- 
faiaktól Debreczenben vámot szedni ne merjenek.

Papiroson, alul pecsét töredékével.

3129. 1494. február 24. Buda.
Zsigmond pécsi püspök és királyi kincstárnok Bártfa városát 

150 frtnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirosba nyomott pecséttel.
3130. 1494. február 26. Buda.
Egervári László tárnokmester Bártfa város tanácsát 5 írt 

lefizetéséről, »quos nobis üdém pronunc de iure ac consvetudine 
nostri officii sedis thavernicalis tenentur« — nyugtatja.

Papiroson, pecséttel.

3131. 1494. május 2. Kassa.
Zsigmond pécsi püspök és királyi kincstárnok Bártfa város 

közönségét 200 frt lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3132. 1494. május 11. (»Dominica proxima post Ascen
sionis festum quinto ydus may«.) Kisszeben.

Péter Zsigmond levele Bártfa város tanácsához, mely
ben írja, hogy tizenhárom hordó bort 100 írtért ad el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3133. 1494. Május 15. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Ungvári Laczkó nevű polgártársuknak 
Harthmann Máté bártfai polgártól járó 42 frtnyi tartozást 
hajtsanak be.

Papiroson, zárópecsótje elveszett.

3134. 1494. május 17. Gölnicz.
Dorholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a nyolczados törvényszék és az ő ügyük miatt írt 
Hangács Mihálynak.

Papiroson, zárópecséttel.

3135. 1494. május 19. Buda.
II. Ulászló király levele Borsod vármegye közönségéhez, 

melyben — megemlékezvén a legutóbbi rákosi országgyűlésen 
hozott törvényczikkekről, továbbá a lengyel királylyal és a 
római császárral kötött békéről, mint csupa olyan dolgokról, 
a melyeket az ország lakosainak szabadsága és jóléte érdeké
ben tett :— kéri őket, hogy ne engedjék meg, hogy a megye 
hadai, az ő tudta és engedélye nélkül a világi és egyházi nagyok 
javait pusztítsák, sem pedig, hogy a sereget bárki ellen hűtlen
ség bűnének terhe alatt hadba szólítsák.

Vízfoltos papiroson.

3136. 1494. május 28.
A leleszi convent Szapolyai István nádor 1494. május 3-án 

Lőcsén kelt iktató parancsára jelenti, hogy Tárczai Jánost 
és nejét Sárát és leányát Katalint a zemplénmegyei Zádor, 
Dávid vágása és Bányácska birtokokba ellentmondás nélkül 
beiktatta.

Papiroson, pecséttel.

3137. 1494. junius 20. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy »pretia piscium nostrorum 
propriorum ab isto pastore ovium domini gratiosissimi per 
vigiles fori vestri ablatorum restituissetis«.

Papiroson, zárópecséttel.

3138. 1494. junius 24. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Szatmári Ferenczné Erzsébet asszony után 
Czimerman János és Rőt Boldizsárnak maradt javak tárgyá
ban Bártfára küldték a szintén érdekelt Döbriczer Jánost, 
kéri, hogy ezt működésében támogassák.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3139. 1494. julius 9. Eger.
ősi György az egri püspökség jövedelmeinek kezelője 

Bártfa város közönségét 25 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Víztől rongált papiroson, pecsétje letöredezett.

3140. 1494. julius 13. Jaslo.
Jaslo város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Antal bártfai polgártól Mazur János jaszloi 
polgárnak 15 állatbőrért járó tartozást hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
3141. 1494. julius 15. Trczennicza.
Gamrath János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Antal bártfai polgártól járó 5 frtnyi követelését 
hatjsák be.

Papiroson, zárópecséttel.
3142. 1494. julius 17. Sztropkó.
Thelekes András sztropkói vicevárnagy levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy Blecher Péter bártfai 
polgártól járó 3 frtnyi követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.
3143. 1494. augusztus 7. Kassa.
János kassai plébános levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Frater Jakab bártfai polgártól, a neki 
eladott négy lóért járó 12 forintot hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.
3144. 1494. augusztus 11. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.
3145. 1494. augusztus 21. Kassa.
Mihály széplaki apát és Ambrus tapolczai apát helyettese, 

Bereczk tornai főesperes kiküldött szentszéki bírák, a sönwaldi, 
lanngenaui stb. plébánosoknak meghagyják, hogy Swarcz 
György kassai polgár ellen, Mager György és Zypszer Pál 
bártfai polgárokat idézzék meg.

Papiroson, könyvalakban, czímlappal. Egyszerű egykorú másolat.
3146. 1494. augusztus 22. Krakkó.
János Albert lengyel király levele II. Ulászló magyar 

királyhoz, melyben írja, hogy a bártfaiak kérelmének eleget 
tett és az ossolini nemeseket jogtalanságok elkövetésétől el
tiltotta.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3147. 1494. szeptember 5. Várad.
Ssokolowsky János magyar és cseh királyi kamarás levele 

Bártfa város tanácsához, melyben jó sört kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3148. 1494. szeptember 11. Kisszeben.
II. Ulászló király levele Bártfa város tanácsához, mely

ben meghagyja, hogy János Albert lengyel király idecsatolt 
levelében foglalt ügyben intézkedjenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3149. 1494. szeptember 11. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa kiküldött szentszéki bírák, 

Mager György, Zipser Pál és Paulhensel Jeromos bártfai pol
gárokat az egyházból kiközösítik.

Yízfoltos papiroson.
3150. 1494. szeptember 11. -Kassa.
Hirsz János közjegyző, Mihály széplaki apát és társa ki

küldött szentszéki bírák parancsára írásba foglalja a Swarcz 
György, továbbá a bártfai polgárok közt támadt perben lefolyt 
első tárgyalást, mely alkalommal a bártfaiak megtagadták a 
vallomást.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
3151. 1494. szeptember 11. Kassa.
Pados János közjegyző előtt Mihály széplaki apát és tár

sának 1494. szeptember 11-én Kassán kelt idézésére Mager 
György, Chepszer Pál és Panlhenzel Jeromos bártfai polgárok 
megjelenvén, perbeli kifogásaikat előadják és írásba foglaltatják

Hártyán, két példányban, melyek közül az egyik fogalmazvány

3152. 1494. szeptember 20. Eger.
János richwaldi plébános és Bártfa városának ügyvédje 

János homonnai lelkésznek több állatbőrt és vásznat ígér, 
ha a most folyó perben az ügyvédséget elvállalja.

Papiroson.

3153. 1494. szeptember 27.
Jordanus Péter közjegyző által a Swarcz György és a 

bártfaiak közt folyó perben kiadott közjegyzői oklevélnek 
fogalmazványa.

Papiroson.
3154. 1494. október 11. Zenta.
II. Ulászló király meghagyja a széplaki és tapolczai apátok

nak, hogy a Swarcz György kassai polgár és a bártfaiak közt 
folyó pert immár fejezzék be.

Papiroson, pecséttel és ugyanez papiroson, egyszerű egykorú 
másolatban.

3155. 1494. október 11. Eger.
Bertalan egri kanonok és vicarius meghagyja a bártfai, 

kassai, szinyei és gönczi plébánosoknak, hogy Swarcz György 
kassai bírót idézzék meg.

Papiroson.
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3156. 1494. október 12. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa kiközösítés terhe alatt meg

tiltják mindenkinek, hogy Mager György, Zepser Pál és 
Paulhensel Jeromos, az egyházból kiközösített bártfai polgárok
nak ételt vagy italt adjanak.

Víztől rongált papiroson.

3157. 1494. október 12. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben az elhunyt bártfai plébános végrendeletéről írva meg
említi, hogy az elhunyt — úgy hiszi a tanács —■ valószínűleg 
gondolt itteni fivérére, Severin írnokra is.

Papiroson, zárópecséttel.

3158. 1494. október 21. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsa, Bertalan egri vicariusnak a lőcsei 

Brenner János halála folytán megüresedett plébánosi állásra 
Czölczi Menlen János boroszlói babérkoszorust praesentálja.

Papiroson, pecsétje elveszett.

3159. 1494. november 13. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben panaszt emel Berber György kassai karminczados 
ellen, a ki az eperjesi polgároktól néhány darab vásznat vett 
el, a melyeknek visszaadását Czipser Pál nem engedte meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3160. 1494. november 19. Kassa.
János lelkész levele Bártfa város tanácsához, melyben a 

(Swarcz György) kassai bíróval folyó per miatt ír.
Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

3161. 1494. november 27. Eger.
János (lelkész) levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a Swarcz György gyei való perükről ír, tanácsokat adva nekik.
Papiroson.

3162. 1494. november 27. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa meghagyják Bártfa város 

tanácsának, hogy az egyházból kiközösített polgártársaikat 
négy nap alatt, különbeni kiközösítés terhe alatt a városból 
zárják ki.

Papiroson.

3163. 1494. deczember 4. Cehy.
Rozumbarsk Miklós levele Bártfa város tanácsához, mely

ben írja hogy, ha Frater Jakab bártfai polgár őt lovainak el
vitelével vádolja, akkor hazudik, mert ő abban az időben, a
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mikor a dolog történt, »cum domino Nicolao de Lapispatak aput 
v. s. legationis functus fuissem«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3164. 1494. deczember 11. Eger.
ősi (de Ews) György az egri püspökség jövedelmeinek 

kezelője Bártfa városát a tized fejében fizetett 47 forintról 
nyugtatja.

Papiroson, pecséttel. (

3165. 1494. deczember 12. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa Mager György, Zypser Pál 

és Paulhensel Jeromos bártfai polgárokat a nagyobb egyházi 
átokkal sújtják.

Vízfoltos papiroson, könyvalakban.

3166. 1494. deczember 16. Eperjes.
Boldizsár levele Bártfa város tanácsához, melyben Írja, 

hogy a bártfai hiányos antiphonalék helyett másol és küld 
másikat, egész télen át másolni fog és reméli, hogy húshagyóig 
elkészül.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
Kiadta : Ábel : A bártfai Szent Egyed templom könyvtára, 46. 1.

v 3167. 1494. deczember 28. Villach (Willako).
János káplán levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a franczia király és a pápa közt folyó háború részleteiről, 
továbbá saját olaszországi kalandjairól ír.

Sapientes et circumspecti domini mei honorandi. Scire 
cupio v. d., quomodo ego nunc in maximis tribulationibus et 
anxietatibus circumvolutus sum, quia iter meum per v. d. 
commissum vix et valde difficulter perficere valebo. Nam rex 
Francié cum valido exercitu, videlicet ut famatur 8° milibus 
diversorum nationum peditum et equitum Italiam debel
laturus appliciút, dux Ferarie cum aliis circumiacentibus 
ducibus et certis cardinalibus eidem regi Francié contra domi
num apostolicum adheserunt, civitates quamplures receperunt, 
videlicet Bononiam, Florendam, Senam, ut solus rex potenter 
intravit Bitervium, ubi uxorem domini pape comperit et detinuit, 
ac ab eadem pro redemptione tria milia flonenorum recepit 
ac dimisit, populusque ipsius regis circumquaque dispersus 
est et ille populus desolavit et depopulavit fere totam Italiam, 
omnia castella et tavernas, in littore vero maris in civitatibus 
videlicet Ravenna, Ariminium, Ffan(o), Pesor, Sinegalya 
populus magnus est. Nam quidam vocatur propheta et quidam 
frater cardinalis Sancti Petri ad vincula magnum populum 
acumulaverunt, etiam Tureos x milia, similiter contra dominum 
apostolicum, in adiutorium regis Francié et iste populus
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obsidet totam vallem Spoletanee usque Nervye prope Romam, 
ex adverso vero, ut veraciter famatur, dominus apostolicus 
tres cardinales, qui tenebant partem regis Francié, mancipavit, 
populusque domini apostoliéi multus et inordinatus residet 
in Roma et in finibus eius, habetque sibi adherentes dominum 
prepotentem nomine Duca, qui regnum Napolye regit cum 
certis cardinalibus et ducibus, qui similiter habent populum 
magnum qui ex utraque parte desolaverunt et devastaverunt 
totam terram Italie. Audivi pro certo veneto, ab uno mercatore 
potenti, qui habet Rome bancum, quod iste populus violenter 
(irruit ?) domos et bancos et recipiunt omnia, tam mercimonia, 
quam alia bona et quod ita magna caristia est Rome, quod 
vix unus pro sex margretis panes siccos ad saturitatem habere 
potest. Et iste populus tam in littore maris, quam etiam in 
mari et in omnibus viis et semitis omnes utriusque sexus homi
nes, tam peregrinos, quam alios, mutilant, transigunt, depre- 
dant et spoliant ac lingwas excidunt. Nam Petrus Thwrzo mihi 
prope Koneglanum terciusmet cum quodam famulo episcopi 
Vespremiensis obvium dedit, qui mihi inter cetera dixit, quod 
ipsum in redeundo de Roma in medio Florencie captivaverunt 
et inter alias penas eundem crucifixerunt et ab eodem in valore 
134 A- receperunt, ipsumque cum suis per quinque dies captum 
tenuerunt. E t si non habuisset literas regie maiestatis, nec 
eq(u)os, nec vestimenta sibi restituissent. Post hec sequenti 
die obvium habui quendam reverendum episcopum suffraga- 
neum ecclesie Baciensis monachum cum alio monacho, qui pie 
consulendo dixit : 0  frater carissime, rogo vos propter Deum, 
revertemini et nolite caput vestrum portare ad macellos et 
sponte intrare mortem, quia vos privabimini omnibus vestris 
bonis et vita, quia populus est illic diabolicus, nam ego acriter 
et miserabiliter despoliatus sum et percussus, ymo salva hone
state et in posterioribus meis quesierunt pecunias, multis tribula
tionibus me afficientes. Postea Venetis venerunt nuncii domini 
episcopi Salczpurgensis, imus doctor et alter prepositus cum 
quatvor famulis, qui omnes in tantum despoliati sunt, quod 
unum denarium non habuerunt, tandem Venetis unus civis 
eisdem, me presente, mutuavit C fl.,_ nec tamen Romam pote
runt pervenire, sed sic spoliati redierunt. Item unus discretus 
sacerdos cum IX honestis personis de Slezia de civitate Nisna 
inter Ferrariam et Bononiam privati sunt IIII  c. £L, et misera
biliter redierunt. Item de Transsilwania spirituales et seculares 
in numero 70 II (72) inter Anchonam et Sanctam Mariam de 
Loreto omnes spoliati redierunt, his et huiuscemodi novitatibus 
auditis et pro certo compertis, omnes socii itineris mei, viri 
satis idonei de Pozon, omnes Venetis reversi sunt. E t etiam 
de Themeswár XXVIII. reversi sunt, de Krempmcia, de

Iványi: Bártfa város levéltára. 30
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Scepus plures despoliati reversi sunt. Dux Venetorum in die 
Sancti Thome apostoli nobiscum hospitium intimavit in Venecia, 
petendo et consulendo, quod nullomodo nos intromittamus ad 
tanta pericula et discrimina viarum. Item secundo die post 
Thome, venit in Venecia ad me nobilis Simon de Bela, supre
mus famulus domini dominici prepositi de Albaregali secun- 
dusmet, qui venit de Roma, qui etiam intraverat ante adven
tum regis Francié, qui portabat secum literas privilegiales 
domini apostoliéi super Abbatiam de Zegzard, que litera ante 
annum parate fiuntur, qui mihi horribilitatem et discrimina 
viarum enodare non valebat et dixit, quod non est homo in 
mundo, qui nunc Romam attingere posset et si etiam attingeret, 
nichil proficeret, quia monasterium sancti Petri omnino forti
ter est reclusum et dominus apostolicus se in castro Angeli 
reclusit et omnes camere apostolice sunt recluse, ita, quod 
non homo tam sapiens, qui possit aliquamliteram inde extrahere. 
Oratores regni Hungarie, Nicolaus Baczkay et Philipus doctor 
non potuerunt unam commissionem domino Albensi expedire, his 
omnibus amissis, quia sunt inenarrabilia, que nunc hic aguntur, 
per integram ebdomadam v. d. rescribere non possem. Sic ego 
his veraciter compertis cum ipso Simone de Veneciis rursus 
fui, intendens domum venire merens et eiulans, tamen usque 
ad Villakum venimus, ego mente revolvens vestram gravem 
et iniustam opressionem et etiam, quod dominus Czepoly ac 
alii domini Agrienses et etiam vestre d. mihi pro stulticia 
reputassent et vesania meam vacuam et inanem reversionem, 
cogito in domine Deus quid agam, ignoro, ignis ante me et 
aqua post me, nescio quid eligam, si debeo me in pericula 
inmittere, homo senio preventus, corpore gravis et defectuosus, 
tamen vix iam obliviscar omnium rerum mearum, me propter 
illos, qui me miserunt in pericula inmittam et reverta(r) ad iter 
inceptum, et si possibile erit, quod aliquis ex natione hominum 
Romam intrare presumet, unus ego ex illis ero, quod intrabo 
et negocia dominationum vestrarum perficiam, sed si nullus 
intrabit ex natione hominum, tunc certe nec ego intrabo. Ideo 
suplico vestris dominationibus pure propter Deum, habeatis 
superinde consilium, quid facturus sum. Nam hec omnia re
scripsi domino Czepely et archidiacono nostro de Agria, ideo 
habeatis ipsos consultos, quid faciendum erit a datis presentium 
ad X hebdomadas si domum non venero, tunc v. d. provideant, 
quid faciendum erit, quia scire poteritis, quod aut mors vel 
infirmitas vel defectus expensarum me invasit. Et si1) volueritis 
me primo in Villako, aput Gáspár hospitem requiri faciatis, 
ille dicet ubi ero et si in Italia in Tinisio aput Trewbeus vel in

) A szövegben kétszer írva.
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Mesters aput Crucem, Fabianum (?) pro eo ad vestras domina
tiones misi, ut meum defectum et has novitates portet, ut sciatis, 
quid facietis etiam propter paucitatem expensarum. Nam 
novit Deus, quod satis flebiliter eundem a me misi, quod sum 
in partibus remotis et terra aliena, homo omnino defectuosus, 
quis me attemptabit, cum quo habebo solamen ? Ecce Deus 
solus mecum. Has omnes anxietates et tribulationes propter 
v. d. assumpsi, quid ergo erit inde ? Tamen oro, iterumque 
oro, habete consilium, quid facere debeo, ceterum, quid is 
vester fidelis dicet, poteritis sibi fidem adhibere., Ex Villako 
festinanter, in die Innocentum, anno etc. 9 4o.

Jo(hannes) v.(ester) capellanus.
K ívü l: Dominis meis honorandis, iudici et iuratis civibus Bart- 

phensibus etc.* 1)
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

]) Mivel az alább közölt költségjegyzék, melyben János lelkész 
elszámol azon pénzekről, a melyeket 1494 november 18-án római utazá
sára kapott, kiegészíti a fent közölt roppant érdekes és becses levelet, — 
bár nem képezi Bártfa város levéltárának darabját — mégis, rrár csak 
a teljesség kedvéért is. jónak láttuk jegyzetben közzétenni. Meg kell még 
jegyeznünk, hogy a költségjegyzék írása a legteljesebben egyezik a fenti 
levél írásával, úgy hogy semmi kétség arra nézve nem lehet, hogy azt 
János lelkész írta. Maga a jegyzék a következő :

Item anno Domini 1494o in vigilia beate Elizabet dederunt mihi 
domini mei Bartphenses pro expediendis negociis ad Romam fl. auri 
LXta et in moneta den. XV. c. Item a Clemente recepi fl. auri x. Item 
habui mecum fl. VI, quos disposueram pro solvendis censibus, volebam 
autem in Italia comparare pannu m

Exitus pecuniarum istarum.
Item, primo ut exivi de domo usque Agriam, emi Cassovie que 

erant necessaria pro via, imulcum expensis exposui fl. III.
Item Agrie mansi mettercius dies sex, ubi pro instrumento ac 

aliarum literarum copiis exposui fl. VI.
Item Paulo de Agria propter securitatem, quod me conduxit usque 

ad Pest dedi fl. 1.
Item de Agria usque ad Pest mettercius exposui fl. II.
I em de Pest usque Venecias exposui fl. VI.
Item Veneciis sciscitando de securitate vie et in Mestrus super 

equos et famulum exposui fi. III.
Item de Veneciis redeundo propter malas novitates ad Villakum 

exposui fl. III.
Rem in Willako m an V o  c xpo ui fl. l ]/2.
Item in Villako Demetrii pro expensis ad domum fl. VI1/,.
Item de Villako usque Ferrariam exposui fl. III.
Item a Hercule duce Ferrarie excepi salvum conductum fl. I.
Item dominus lector Strigoniensis et do cimis Nicolaus canonicus 

eiusdem ecclesie, cum sex equis et nobilis Thomas de Segedino officiales 
monialium de Sancta Margaretha in Insula inter Budam et Pest cum 
tribus equis et ego cum meis sociis volumus ire Romam per Marchiam, 
apreciavimus conductores usque Spoletum, et cum itinera duodecim

30 *
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3168. 1494. péntek. Yaranó.
Varanó helység tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy a Gilniczer Mihály varanói polgár 
heringtonnáin lévő kereskedelmi jeleket kivágva, mellékelve 
küldi »quas quedam excisiones signorum in quadam cartula 
ostensor presentium habet«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3169. 1494. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben jobbágyaiknak a sárosi várba való gabna- 
szállításáról ír.

Papiroson, zárópecséttel.

3170. 1494.
Bártfa város gabnatizedjegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3171. 1494. körül.
Feljegyzés Frigyes római császár haláláról és egyéb ese

ményekről.
Kis papiroslapon.

3172. 1495. január 2. Bjecz.
Pyecz Jakab bjeczi kapitány levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a Holowathy nevű rabló és társai által

dierum fecissemus propter populum prophete in Forliviot (?) et Sinegalia 
existens ire ulterius non potuimus, sed reversi sumus cum comitatu 
ad Ferrariam, ista via super conductores et aliis exposui fl. V.

Item secunda vice exivimus de Ferraria usque Bononiam et in 
Bonia (sic !) et Florenc a et Senis excepimus salvum conductum, ista 
via a Ferraria usque Romam exposui fl. VI.

Item Rome quilibet nostrum pro una persona et uno equo dedit 
hospiti per quindenam fl. X. Item pro bulla dedi fl. XII.

Item abreviatoribus et copistriis et signaturis faciendo collaciones 
ét medio tempore pro bibalibus exposui fl. II.

Item Luce famulo quem apreciavi a nobili Thome de Segedino 
a Roma usque Budam dedi fl. II. et expensas.

Item a Roma usque Bononiam in redeundo conductoribus dedi
fl. II.

Item a Roma usque Budam exposui fl. XVI.
Item eciam de ista pecunia emi pro utilitate mea Bude breviare 

fl. I et den. X. Item in Villako emi mihi unam ullnam de panno pro 
cyp den. XXXII.

Item in Bononia emi unum biretum cruciferis XXti duobus.
Item Rome emi nonaginta grana de c a ........ Ilis carlenis IIII, qui

faciunt den. ungaricales XXXII.
Item emi Agrie cutellos ac alia den. XXXXI.
Eredetije papiroson, a Magyar Nemzeti Múzeum törzslevéltárában.
V. ö. F e jé r p a ta k y  : Bártfától Rómáig 1494-ben. Ország-Világ 1882.
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Sako várói elrablóit egyházi szereket, kelyhet és ornátust 
— »quas res perbiberunt apud quendam Lyko in villa Orlych, 
sub castro Makovicza, quas quidem res spoliatas ecclesiasticas 
quidam Vaskó czigan socius Holovathy apud eundem Lyko 
in Orlych recognovit, dum tormentum paciebatur, qui iam 
suorum operum dignas accepit solutiones« — szerezzék vissza. 
»Mittoque f. vestris registrum eorundem latronum conscrip
torum, quos ipse Vaszko czigan in tormentis existens pronunc- 
ciavit«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3173. 1495. január 16. Széplak.
Heyde János közjegyző írásba foglalja Sóvári Pál deák

nak, a bártfaiak ügyvédjének, a Swarcz György kassai bíró
val folyó perben előadott tiltakozó óvását.

Hártyán, két példányban, egyikről a közjegyzői záradék hiányzik.
3174. 1495. január 20. Eger.
János egri lelkész levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a széplaki apáttal és Swarcz Györgygyel folyó perük felől ír.
Papiroson, zárópecséttel.
3175. 1495. január 26. Jaslo.
Pnyowi János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy szolgáit bizonyos lovak vétele czéljából hozzájuk 
küldi, kéri, hogy ezeknek legyenek segítségére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3176. 1495. január 27. Jaczymyrz.
Duralek János jaczymyrzi bíró és a tanács levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kérik, hogy Chraszthowszky Jakab 
jaczymirzi polgárnak szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3177. 1495. február 1. Dabowyecz.
Dabowyecz helység tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Miklós nevű emberüknek, János 
bártfai polgárral szemben, a ki Miklóstól két tonna heringet 
vett, de azt ki nem fizette, szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecséttel.

3178. 1495. február 6. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kérdi, hogy társának Duka Györgynek 
jobbágyait Magnes makoviezai várnagy kérelmére miért tar
tóztatták le ?

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
3179. 1495. február 8. Bjecz.
Pyecz Jakab bjeczi kapitány levele Bártfa város ta 

nácsához, melyben kéri, hogy emberének Przybylo Miklós
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nak, János bártfai polgártól járó két hordó hering árát 
hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

3180. 1495. február 17. Kassa.
Mihály széplaki apát és társa Bártfa város közönségét, 

mert kiközösített polgártársaikat a városban megtűrték, meg
idéztetik.

Papiroson.

3181. 1495. február 24. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a késmárki városi jegyző halálos betegsége miatt 
bizonyos határnapot elhalaszt.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

3182. 1495. február 26. Sáros.
Máriási István sárosi alispán és a szolgabirák előtt ortolti 

Kálnai János a Kohányon levő elhagyott jobbágytelkét áten
gedi Jakab bártfai lelkésznek.

Papiroson, két pecsét töredékével.

3183. 1495. február 27. Bjecz.
Pyecz Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben az 

embere Przibylo Miklós és János bártfai polgár közt fenforgó 
ügyben igazság szolgáltatását sürgeti.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3184. 1495. márczius 16. Eger.
Olomóczi Gábor és Vári Máté egri kanonokok, mint kikül

dött szentszéki birák, a szepsi, somogyi, szinyei, bárczai, mislei, 
budaméri, lapispataki és egyéb egyházak plébánosainak meg
hagyja, hogy Mihály széplaki apátot, Bereczk tornai esperest 
és Swarcz György kassai birót idézzék meg.

Papiroson.

3185. 1495. márczius 19.
Sybenburger György levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy eladó bora van.
Papiroson, zárópecséttel.

3186. 1495. márczius 25. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy bizonyára értesültek arról, »wie das die 
herrnn von Caschaw, habenn ettlich mal rueffen lassen, das 
niemantts inner dreien meillnn sol seine gutter gen Ungernn 
oder gen Polen furen, und wen sie begreiffen, der do vor fert 
inner drei meilen und kumbt nicht gen Cascha auf die niderlag 
der in leib und guet verfallen sein«, kéri, hogy a kassaiak árú
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megállító joga tárgyában valami alkalmas helyen tartsanak 
gyűlést.

Papiroson, zárópecséttel.

3187. 1495. márczius 28. Pécs.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben az ország szükségletére 800 frt segélyt kér.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3188. 1495. márczius 30. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a kassaiak erőszakoskodása miatti ügyben 
a Szepesváralján tartandó gyűlésre jöjjenek el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3189. 1495. ápril 1. G-ölnicz.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a bartosfalvai templomgondnok panaszt emelt, 
hogy némely Bártfa vidékbeli nemesektől a templomnak hagyo
mányozott pénzeket nem tudja megkapni, kéri, hogy legyenek 
a templomgondnoknak segítségére.

Papiroson, zárópecséttel.

3190. 1495. ápril 12. Eger.
Vári Máté és Olomóczi Gábor egri kanonokok, mint kikül

dött szentszéki bírák, a Swarcz György kassai bíróval folyó 
perben Mager György, Chypszer Pál és Paulhensel Jeromos 
bártfai polgárokat az egyházból való kiközösítés alól feloldják.

Papiroson, két pecséttel.

3191. 1495. ápril 18. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy kérelmükre vettek a királynak »hübscher 
schöner Koph czwen, von schöner arbeit, wol geczirt und 
gemacht und auch die czehenn (silber) löffll«, azután írja, 
hogy a Budára való utazás miatt ők és a szebeniek jöjjenek 
hozzájuk.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3192. 1495. ápril 25. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.

3193. 1495. ápril 26. Sáros.
Gombos Lőrincz sárosi vicevárnagy és Nikodem »pro

visor castri« levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, 
hogy a szwerzsói soltész által tarnói soltészük ellen elkövetett 
hatalmaskodás ügyében szolgáltassanak igazságot.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3194. 1495. ápril 30. Eger.
Jeromos és Mátyás levele Bártfa város tanácsához, mely

ben jelentik, hogy a Swarcz György elleni perben a replicát 
beadták, továbbá megírják, hogy az ügy állásáról mit tudnak.

Vízfoltos papiroson, töredékes zárópecséttel.

3 1 9 5 . 1495. május 4. Smigrod.
Smigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Marisz smigrodi és Fráter Jakab bártfai polgár 
közt fenforgó ügyben ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
3190. 1495. május 8. Sárosvára.
Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Gombás Lőrincz és Nikodém 
provisor tarnói és a bártfaiak szverzsói soltészeit, a kik folyton 
veszekednek, békítsék ki.

Papiroson, zárópecséttel.
3197. 1495. május 9. Eger.
Bertalan egri őrkanonok és vikárius levele Bártfa város 

tanácsához, melyben megírja János bártfai plébánosnak a 
pálosrendű Mihály szerzetes elleni azon panaszait, mely szerint 
Mihály úgy a plébánost, mint másokat a szentbeszédben sér
tegetett és így botrányt okozott, kéri tehát, hogy Mihály szer
zetest, ha a botrányos sértegetéseket abba nem hagyja, ne 
engedjék prédikálni.

Papiroson, zárópecséttel.
3198. 1495. május 13. Jaczimirz.
Miklósnak, a krakkói várnagy ügyvivőjének levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy az embereitől a vámon 
lefoglalt két forint értékű árút adják vissza.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3199. 1495. május 25. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Hutter Vilmos megvallotta, hogy ő Mihály 
bártfai fuvarosnak nem fizetett, hanem halasztást kért.

Papiroson, zárópecséttel.

3200. 1495. julius 1. Eperjes.
Jordanus Péter közjegyző előtt Mager György bártfai 

esküdt és Henzel Jeromos polgár, Bártfa város tanácsa nevé
ben az egyházi ügyek vitelére ügyvédeket vallanak.

Hártyán, alul közjegyzői jegygyei.

3 2 0 1 . 1495. julius 3.
Az aradi káptalan II. Ulászló királynak 1495. május 30-án 

Budán kelt nyomozóparancsára jelenti, hogy tótselymesi
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Tárczai János és neje Sára, Zádorlakai Dóczi Imre és neje 
Margit leánya azon panaszát, hogy anyja Margit asszony a 
zarándmegyei Gyarmat, Nyék, az aradmegyei Liki, továbbá 
a temesmegyei Peterd, Hető, Palogd, Boldor, Wissald, Emelke, 
Zedecs, Erdős, Csatád, Csontegyház, öcsé, Belsőrábé, Orrol- 
tava és Kerekegyháztelek pusztákat és a csanádmegyei mind
két Bogáros birtokokat érintő okleveleket, daczára a sok kö
nyörgésnek, nem adta ki, — megvizsgálva, a panaszt igaznak 
találta.

Papiroson, kívül zárópecsét helyével.
Ugyanez újabbkori egyszerű másolatban.

3202. 1495. julius 9. Sáros.
Máriási István sárosi alispán és a szolgabirák előtt Semsei 

László bizonyltja, bogy a bártfaiak a náluk zálogban lévő 
lasszói birtokrészeket a zálogösszeg lefizetése ellenében vissza- 
bocsátották.

Papiroson, öt pecséttel.

3203. 1495. julius 15. Sáros.
Gombos Lőrincz levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a klusói jobbágyok »quendam maleficum furem 
captivarunt, quem voluntarie abire permiserunt et per hoc 
convicti sunt in homagio illius, ideo rogamus, quatenus lioma- 
gium ipsius furis per eosdam reddi facere velitis«.

Papiroson, zárópecséttel.

3204. 1495. julius 24. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a Katalin asszony által Kyz wether Gáspár 
krakkói polgárnak adósság fejében átengedett fél ház ügyé
ben ír.

Papiroson, zárópecséttel.

3205. 1495. julius 25. Trencsén.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város közönségéhez, 

melyben kéri őket, hogy Bereczk tornai esperessel és Mihály 
széplaki apáttal békésen egyezzenek ki.

Papiroson, töredékes zárópecsóttel.

3206. 1495. augusztus 5. Buda.
II. Ulászló király Lőcse városának és a többi felsőmagyar

országi városnak meghagyja, hogy mindaddig, a mig a kas
saiakkal való ügyük el nem dől, ezeknek szabadságai, főleg 
árúmegállító joguk ellen, semmit tenni ne merjenek.

K ívü l: Megjegyzés, hogy »préséntaté sunt he litere« Bártfán, 
1496. augusztus 15 én.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
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3207. 1495. augusztus 7. Szepesvára.
Durholcz Pál szepesi kapitány levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Bereczk tornai esperessel és a szép
laki apáttal békésen egyezzenek ki.

Vízfoltos rongált papiroson, zárópecséttel.

3208. 1495. augusztus 24. Eger.
ősi György, az egri püspökség jövedelmeinek kezelője, 

Bártfa város közönségét 25 frtnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3209. 1495. szeptember 3.
A bárt faiak és Swarcz György közt folyó per egyik irata.
Papiroson.

3210. 1495. szeptember 7. Tarnow.
Tarnowi Amor János krakkói várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy Nityel Miklós tarnowi polgár
nak, a ki tizenhat félhordó bort szállít, legyenek segítségére.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3211. 1495. szeptember 29. Sáros.
Máriási István sárosi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Vagner Jakab lelkész Varjufalvai 
Varjú Pál jobbágyának lovát és kocsiját visszatartotta, miután 
azonban Varjú a Vagnernak járó négy forintot az ő kezeihez 
lefizette és tőle a pénzt bármikor átveheti, a kocsit és lovat 
tehát adják vissza.

Papiroson, félig elszakadt zárópecséttel.

3212. 1495. október 3. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa, Eperjes és Kisszeben 

városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy a Szent Lukács napi 
oktávát Szegeden fogják megtartani és azon maga a király 
is jelen lesz. Mivel az idő rövid, az út pedig hosszú, siessenek, 
nehogy valamit elmulaszszanak. Ne mulaszszanak el küldötteik
nek megbízólevelet kiállítani.

Papiroson, kívül a lőcsevárosi és még két g -mmá- zárópecséttel.

3213. 1495. október 5. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a városok gyűlésére Lőcsére jöjjenek el 
és erről Kisszebent is értesítsék.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

3214. 1495. október 8. Sáros.
Sárosmegye alispánja és szolgabiráinak levele Bártfa 

város tanácsához, melyben bizonyítják, hogy előttük Wagner 
Jakab lelkész G forintot, »quos idem Jacobus presbiter pro
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procuratione dicti Nicodemi, ratione cuiusdam jobagionis 
fugitivi, coram nobis iuridice obtinuerat«, a Nicodemus tisz- 
tartónak (provisor castri) elengedett négy forintot pedig Varjú 
Pál fizette le, Jakab lelkész most mégis lefoglaltatta Varjú 
Pálnak kocsiját és lovát, kérik ezeknek visszaadását.

Papiroson, zárópecsétsk töredékével.

3215. 1495. október 11. Bjecz.
Pyecz Jakab levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy embere Burghardfia János Bártfán lovakat vett, 
melyek után a harminczadot megfizette, azonban »pretermisit 
solvere theloneum civitatis quatvor denariorum«, a miért »de
tentus fuit cum suis equis, ut solitum est facere pertranseunti- 
bus« kéri, hogy tekintettel tudatlanságára, legyenek iránta 
elnézők.

Papiroson, zárópecséttel.

3216. 1495. október 16. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa, Eperjes és Szeben 

városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy a Tokaj felé hajón 
való utazásból nem lesz semmi, hanem kocsikon fognak a 
szegedi nyolczados törvényszékre menni. Az indulás napját 
még külön meg fogja írni, végül kéri, hogy ezen levelet lepe
csételve köröztessék.

Yízfoltos papiroson, három zárópecséttel.

3217. 1495. november 15. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy daczára minden királyi parancsnak, a kas
saiak embereiket, a kik »von Sixo, von Jarmarck« haza akartak 
menni, mindenestől elfogták, kéri hogy az ezen ügyben Kis- 
szebenben tartandó gyűlésre jöjjenek el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3218. 1495. november 29. Tokaj.
Szapolyai István nádor előtt Henkel György lőcsei biró, 

továbbá Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kisszeben városok tanácsai 
tiltakoznak az ellen, hogy a kassaiak Perényi Gábor abauj- 
vármegyei Bodoló birtokánál, a iőcseieknek kilencz kocsi borát 
mindenestől behajtották.

Papiroson, két példányban, melyek közül az egyik zsírfoltos.

3219. 1495. november 30. Bács.
II. Ulászló király levele Lőcse város közönségéhez, mely

ben csodálkozását fejezi ki, hogy ők a kassaiak szabadságait 
semmibe sem vették és így magukat károsodásnak tették 
ki. írni fog a kassaiaknak, hogy az elkobzott javakat adják 
vissza.
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Ugyanezen papiroson:
1495. deczember 13. Tokaj.
Szapolyai István nádor levele Lőcse, Bártfa, Eperjes és 

Kisszeben városok tanácsaihoz, melyben írja, hogy megkérte 
a kassaiakat, hogy a felsőmagyarországi városok polgárait 
»questus gratia cum mercibus vestris sine impugnatione et 
perturbatione ipsorum ad nundinas in antiquis viis et stratis 
publicis pacifice possetis«, de azok kijelentették, hogy a város 
(t. i. Kassa) közönségének tudta nélkül erre választ nem ad
hatnak.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

3220. 1495. november 30. Tarkő.
Gombos Egyed tarkői várnagy levele Elek bártfai bíróhoz, 

melyben kéri, hogy urának, Tárczai Miklósnak küldjön egy 
lengyel vagy lithván kocsit — (»vagiculum de Polonia seu 
modum lithwanensem«.)

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3221. 1495. deczember 12. Biecz.
Mondry Szaniszló bieczi vámszedő levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Paulczik János görliczi polgárnak és 
árúinak Antal bártfai polgár által való feltartóztatása ügyé
ben ír.

Papiroson, zárópecséttel.

3222. 1495. deczember 14. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a városoknak legközelebb Eperjesen tar
tandó gyűlésére jöjjenek el.

Papiroson, zárópecséttel.

3223. 1495. deczember 23. Szécs.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy daczára annak, hogy a kassaiak az ő árúmegállító 
helyükre akarják kényszeríteni a felsőmagyarországi városok 
kereskedőit, mégis csak használják a régi utakat és járjanak 
»libere et secure per nostra telonia sive tributa«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3224. 1495. deczember 28. Eger.
ősi Györgynek, az egri püspökség jövedelmei kezelőjének 

levele Bártfa város tanácsához, melyben a tizedpénz lefize
tését sürgeti.

Papiroson, zárópecséttel.

3225. 1495. deczember 30. Kassa.
De Ranaldo Antal kassai sókamarás levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja : »Intellegimus, quomodo sales
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extranei vendentur in medio vestri et hec in dampnum camere 
maistate sue«, ilyent »propter amorem maiestate« ne tegyenek. 
Nagy Gergely polgártársuknál lévő 400 darab só áráért János 
szolgáját küldi el, nemkülönben, ha 100 darab sót »pro flore- 
nis V« óhajtanak, küldhet nekik.

Papiroson, letöredezett zárópecséttel.

3226. 1495.
Olsvai Jakab tolvaj és Iwaszko más néven Plethenko 

ruthén gonosztévő önkéntes vallomása.
Papiroson.

3227. 1495.
Bártfa város tavaszi és őszi vászonjegyzéke.
Papiroson, negyedrétű könyvalakban.

3228. 1495.
A bártfai »registrant telarum autumnalium«.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3229. 1495.
Bártfa város tavaszi vászonjegyzéke. »Registrant telarum 

vernalium«.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3230. 1495.
A város templomában, különösen Mager Péterné költsé

gére történt építkezésekről szóló feljegyzések.
Papiroson.

3231. 1495. körül.
Boldizsár bártfai prior levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a rend visitatoránál azzal van vádolva, hogy 
convent je javait elidegenítette és főleg a vánkos és tollnemű 
dolgokat játszotta volna a szakács kezére, azonban mindezek
ben ő ártatlan, kéri tehát, hogy legyenek mellette, annál is 
inkább, mert hiszen a szakácsot az ő kedvükért fogadta fel 
és volt iránta jóakarattal.

Papiroson.

3232. 1495. körül.
A bártfaiak és Swarcz György kassai bíró közt folyó per 

keltezetlen és töredékes iratai.
Összesen tizenegy darab papiroson.

3233. 1495—1500. körül. Somos.
Hasági Farkas Albert levele Bártfa város tanácsához., 

melyben a tized ügyében ír.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3234. 1496. január 2. Eger.
ősi György, az egri püspökség jövedelmeinek kezelője, 

Bártfa város tanácsát 47 forintnyi tizedhátralék lefizetéséről 
nyugtatja. -

Papiroson, pecséttel.

3235. 1496. január 11. Wyelyczka.
Wyelyczka város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a Jakab czyeskowyczei polgár 
és Simon szwerzsói soltész közt borvétel miatt támadt ügyben 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3236. 1496. január 18. Valpóvára.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja : »Certificati sumus illustrem Johannem Corvinum 
Oppavie et Lipthowie ducem etcet. in regno Polonie gentes 
congregare«, hogy Magyarországot megtámadja. A felső részek 
védelmével Szapolyai Istvánt bízta meg, meghagyja azonban, 
hogy a város a maga védelméről gondoskodjék.

Papiroson, zárópecséttel.

3237. 1496. január 21. Terebes.
Somi Józsa temesi főispán és az alsó részek kapitányának 

levele Bártfa város tanácsához, melyben különböző ügyek
ről ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3238. 1496. január 24. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy bizonyos oklevelek ügyében előadott 
kérelmükre Szapolyai István nádor mit felelt.

Papiroson, zárópecséttel.

3239. 1496. január 25. Göncz.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri őket, hogy Corvin János seregei ellen hadinéppel 
és hadiszerekkel legyenek készen.

Papiroson, zárópecséttel.

3240. 1496. január 27. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy két levelet kaptak, úgymint: egyet a 
királytól, a ki kéri a várost, hogy az ellenség elleni védelemre 
tegyen meg mindent; a másik levelet pedig Szapolyai István 
küldte, a ki elrendeli, hogy legyenek készen bármikor az ő 
segítségére jönni.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.
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3241. 1496. január 31. Bertót.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy immár az ellenség ellen indul, továbbá 
fegyvereseket és hadiszereket kér.

Papiroson, zárópecséttel.
3242. 1496. február 3. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy Szapolyai István nádor — »grossmech- 
tiger her Steffan Grossergroff« — kérelmének — a ki fegyve
reseket és hadiszereket kér — eleget akar tenni és kéri, hogy 
ők se tagadják meg ezen kérelmet.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
3243. 1496. február 5. Kroszno.
Kroszno város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben Zereryn Hedvig krosznai polgárnő nyolcz forintnyi 
követelésének behajtását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3244. 1496. február 8. Pozsony.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez : »Cum 

hiis diebus accepimus illustrem Johannem Corvinum, Oppavie 
ducem etc. gentes in regno Polonie ad stipendia convocare 
atque omnes latrones et alios flagitiosos homines ad eiusce- 
modi sua stipendia undique confluere eo consilio et conatu, 
ut ad hoc regnum nostrum hostiliter venirent, in eodemque 
inita scelesta fraternitatis societate, depredationes, spolia et 
alia malorum genera facerent«. Most ő — a király — Pozsonyban 
van, a hol hadat gyűjt és személyesen óhajt Corvin János ellen 
hadba szállani, addig is azonban, mig ez megtörténnék, Szapo
lyai István nádort bizta meg azon vidékek védelmével, a ki 
mellett minél több lovas és gyalog hadinéppel szálljanak hadba.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.
3245. 1496. február 8. Eger.
Vári Máté és Olomóczi Gábor egri kanonokok és kiküldött 

szentszéki birák az eperjesi, kis- és nagysárosi plébánosoknak 
meghagyják, hogy, miután az általuk felvett és beküldött 
tanúvallomások iratai elvesztek, a náluk meglévő jegyzékből 
(registrum) azt újra írják le és hozzájuk küldjék be, ha pedig 
a szóbanforgó jegyzék már nem volna meg, akkor a tanukat 
újra hallgassák ki.

Papiroson, zárópecséttel.
3246. 1496. február 15. Késmárk.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben meghagyja nékik, hogy minden fegyveres erejükkel 
azonnal jöjjenek utána.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3247. 1496. február 16. Pozsony.
II. Ulászló király levele Bártfa város tanácsához, melyben 

meghagyja, hogy a lengyel betörés elleni védelem czéljából 
azonnal szálljanak hadba Szapolyai István nádor mellett.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3248. 1496. február 18. Eperjes.
Máté eperjesi, Mihály nagysárosi, Simon kissárosi plébá

nosok, Vári Máté és Olomóczi Gábor egri kanonokok és kikül
dött szentszéki birák elé terjesztik a Mihály széplaki apát és 
társa, továbbá a bártfaiak közt folyó perben kihallgatott tizen
hat tanú vallomását.

Papiroson, könyvalakban.
3249. 1496. február 19. Eger.
Liszkai Reme the Mihályfia Tamás közjegyző átírja Vári 

Máté és Olomóczi Gábor egri kanonokok és kiküldött szent- 
széki birák Ítéletét, melyet — VI. Sándor pápa lá9á. február
2-án Rómában kelt idéző parancsára Bártfa város tanácsát, 
Swarcz György kassai bírót és társait, Mihály széplaki és Bereozk 
tapolczai apátokat megidézvén, — a tályai szőllő ügyében 
folyó perben hoztak meg.

Hártyán, alul két függő pecsét és közjegyzői jegy.
3250. 1496. február 19. Strzezow.
Miklós »heres in Strzezow«, visliczai várnagy és bieczi 

kapitány levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy 
György volt bártfai biró az ő emberét jogtalanul 9 forintnak 
megfizetésére kényszerítette, kéri ezen összegnek visszafizetését.

Papiroson, zárópecséttel.

3251. 1496. február 26. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Budára, a királyi udvarba való utazás 
czéljából, a város pecsétjével együtt küldjék megbízottaikat 
Szepes várai j ára.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3252. 1496. márczius 3. Rózsahegy.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy az ellenséget visszaverte.
Vízfoltos rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

3253. 1496. márczius 17. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.

3254. 1496. márczius 21. Róma.
Barlanói Jakab »in Romana curia causarum procurator« 

levele Bártfa város közönségéhez, melyben a Bártfa városa
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és Swarcz György kassai biró közt a tályai, ezer forintért vett, 
sző]lő miatt folyó perről tudósítja őket.

Papiroson, zárópecséttel.

3255. 1496. ápril 2. Sáros.
Nikodemus, sárosvári tisztartó (provisor castri) levele 

Bártfa város tanácsához, melyben felszólítja őket, hogy a 
nádor fizetésére — »saliarium palatinale per regiam maiesta- 
tem in hoc comitatu reddi deputatum« — Sáros vármegyére 
kivetett adóból a Siba és Lukavicza községeikre eső részt 
fizessék le.

Papiroson, zárópecséttel.

3256. 1496. ápril 12. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy embereik immár a királytól hazaérkeztek 
és kivitték, hogy elvett birtokaikat visszakapják. A Szent 
György napi nyolczados törvényszéket meg fogják tartani, 
végül kéri, hogy legközelebb Kisszebenben tartsanak gyűlést.

Víztől rongált papiroson.

3257. 1496. ápril 14.
Szapolyai István nádor Lőcse város közönségének kérel

mére átírja II. Ulászló királynak 1495. augusztus 5-én Budán 
kelt oklevelét.

Zsírfoltos papiroson.

3258. 1496. ápril 20. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy Orsolya asszony, Czibay Miklós neje, 
Reyth Miklóst bízta meg követelésének behajtásával.

Papiroson, letöredezett zárópecséttel.

3259. 1496. május 2. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kérelmükre értesíti őket, hogy a nyolczados törvény
széket a Szent György nap utáni huszadik napon kezdik.

Papiroson, zárópecséttel.

3260. 1496. május 3.
Bártfa város birtokainak revisiója. (Revisio possessionum.)
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3261. 1496. május 5. Eger.
Vári Máté és Olomóczi Gábor egri kanonokok és kikül

dött szentszéki birák, Mihály széplaki apátot és Bereczk tornai 
esperest az egyházból való nagyobb kiközösítés kilátásba helye
zésével kényszerítik arra, hogy a bártfaiakkal folyó perben

Iványi: Bártfa város levéltára. 31
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az itéletileg rajuk szabott 481 és % forint 45 dénárt záros 
határidő alatt lefizessék.

Papiroson, k t pecséttel.

3262. 1496. május 16. Eger.
Vári Máté és Olomóczi Gábor egri kanonokok és kiküldött 

szentszéki birák a bártfaiak és Swarcz György kassai polgár 
közt folyó perben ez utóbbit 109 forintnyi perköltségnek négy 
hónap alatt leendő lefizetésére szólítják fel.

Papiroson, két pecséttel és ugyanez második példányban papiroson, 
egyszerű egykorú másolatban.

3263. 1496. május 18. Szmigrod.
Ujszmigrodi Szluszovszky János levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy ő Puszkarsz Györgynek három 
magyar forinttal tartozik, viszont azonban Lukács bártfai 
polgár neki ugyanennyivel tartozik, ő tehát Lukács polgár 
tartozását Puszkarsznak engedi át.

Papiroson, záíópecséttel.

3264. 1496. május 20. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben tőlük az ország szükségletére 800 frt segélyt kér.
Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

3265. 1496. május 20. Kassa.
János kassai plébános és Márton az ugyanottani Szent 

László-egyház rectorának levele Vári Máté es Olomóczi Gábor 
egri kanonokok és kiküldött szentszéki bírákhoz, melyben 
írják, hogy Mihály széplaki apátot 481% forint és 45 dénárnyi 
perköltségnek megfizetése iránt megintették, mire Mihály 
apát azt válaszolta, »quod vellet appellare in curia Roma(na)«.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3266. 1496. május 21. Szinye.
Balázs szinyei plébános és Máté kassai oltáros levele Olo

móczi Gábor és Vári Máté egri kanonokok, kiküldött szent- 
széki bírákhoz, melyben jelentik, hogy Swarcz György kassai 
bírót 109 arany forintnak Magyer György bártfai bíró és a 
város tanácsa részére 40 nap alatt leendő megfizetése iránt 
megintették.

Rongált, kissé csonka papiroson, zárópecsétje elveszett.

3267. 1496. május 21. Nagy-Szinye (Sina).
Balázs szinyei plébános és Máté, a kassai Szent Erzsébet - 

egyház Szent Annához czímzett oltárának rectora, levelet írnak 
Olomóczi Gábor és Vári Máté egri kanonokok, kiküldött szent
széki bírákhoz, melyben tudatják, hogy Swarcz György kassai
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esküdtet megintették, hogy a Mager György, Czipser Pál és 
Hensel Jeromos bártfai polgárok részére megítélt 100 forintot 
négy hónap leforgása alatt fizesse meg.

Papiroson, két töredezett zárópecséttel.

3268. 1496. május 22. A sárosi majorból.
Nikodem sárosi tiszttartó levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a bort félhordónként öt és fél forintért 
adja.

Papiroson, zárópecséttel.

3269. 1496. május 24. Eger.
Liszkai Mihályfia Tamás közjegyzői oklevele, melyben 

átírja Vári Máté és Olomóczi Gábor egri kanonokok és kikül
dött szentszéki bíráknak ítéletle veiét, mely szerint, — miután 
VI. Sándor pápának 1494. február 2-án kelt parancsára a fele
ket, úgymint : Bártfa város tanácsát, továbbá Kassa város 
bíráját Swarcz Györgyöt és társait, Mihály széplaki apátot 
és Bereczk tapolczai apátot megidézték a tályai 1000 forintos 
szőllő ügyében, a kassai bíró az 1000 forintot lefizetvén, a 
szőllőt magához váltotta, de azt állította, hogy annak vételára 
voltaképen nem 1000 forint, hanem kevesebb volt, a mi
nek ellenkezőjére Bártfa város tanácsa megesküdvén, a bírák 
Swarcz György kassai bírót és társait 300 forintnyi bírságra 
ítélték.

Hártyán, alul két függő pecsét és közjegyzői jegygyei.

3270. 1496. május 24. Kassa.
János kassai plébános és Grünwald János ugyanottani 

oltáros Vári Máté és Olomóczy Gábor egri kanonokok és kikül
dött szentszéki bíráknak jelentik, hogy az elhunyt Bereczk 
tornai főesperes helyett, Lukács, János és Mihály ugyanottani 
oltárosokat és társaikat a bártfaiak részére összesen 481 % 
forint és 55 dénárnak hat hónap leforgása alatt való megfize
tésére megintették.

Papiroson, zárópecsétje közül egyik elveszett.

3271. 1496. május 24. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben figyelmezteti őket bizonyos Paulick nevű csalóra, 
a ki őket is már becsapta.

Papiroson, zárópecséttel.

3272. 1496. május 31. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben a városok által Budára küldendő követség ‘ 
ügyében ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
3L*
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3273. 1496. junius 4. Kisszeben.
Kisszebe vnáros tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben tudatja, hogy a Budára küldendő követek 
miatt írtak Lőcsére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3274. 1496. junius 9. Kassa.
Maurer János kassai káplán levele Jeromos bártfai consul- 

hoz, melyben bizonyos egy forint lefizetése tárgyában véle
ményt kér.

Papiroson, szakadt zárópecséttel.

3275. 1496. junius 11. Héthárs.
Gombos Egyed tarkői várnagy levele Bártfa város taná

csához a Plotenko nevű gonosztevő viselt dolgai ügyében, a ki 
az ő urának jobbágyait is megkárosította.

Papiroson, zárópecséttel.

3276. 1496. junius 13. Buda.
Zsigmond leleszi prépost Bártfa város közönségét 400 

forintnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3277. 1496. junius 22. Czeszkovicze.
Czeszkovicze város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a bártfai plébános által Rzacza 
Albert czeszkoviczei polgártól tartozás czímén (»iure civili 
nominando, quod debitus sibi esset, medium tertium florenum«) 
lefoglalt egy vég posztót adassák vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3278. 1496. julius 18. Buda.
Zsigmond leleszi prépost elismervénye arról, hogy Tárczai 

János erdélyrészi sókamara-ispán a királynak 500 forintot 
adott kölcsön.

Papiroson, pecséttel.

3279. 1496. julius 23.
Steyn Mátyás leányának, Borbálának végrendelete, mely- 

nek egyik tétele, hogy »ad fraternitatem corporis Christi« egy 
pártát hagyományoz.

Papiroson.

3280. 1496. julius 28. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány Bártfa város közön

ségét 200 forint lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecsétje elveszett.
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3281. 1496. augusztus 1. Buda.
II. Ulászló király Kassa város tanácsának meghagyja, 

hogy a köztük, továbbá Lőcse, Bártfa, Kisszeben és Eperjes 
városok közt a borszállítás miatt folyó perben (a per tárgyát 
az képezi, hogy vájjon e szóban : »mercimonia«, bennfoglal- 
tatik-e a »vinum« is) mindaddig, a míg a per véglegesen el nem 
dől, a városok kereskedőit a bor szállításában — bármerre 
vinnék is azt — akadályozni és őket feltartóztatni ne merjék.

Papiroson, pecséttel.

3282. 1496. október 13. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Felsőmagyarország egy részében dühöngő pestisről, 
továbbá a városok gyűlésének határnapjáról ír ; azután kér
dést intéz arra nézve, hogy vájjon hol lesz a gyűlés megtartva ? 
Végül tudatja, hogy városuk jegyzője most Budán van és kér
dezősködik a nyolczados törvényszék megtartása felől.

Papiroson, le töredezett zárópecséttel.

3283. 1496. október 15.
A jászói convent II. Ulászló királynak 1496. szeptember 

28-án Váradon kelt határjáró parancsára jelenti, hogy Bártfa 
szabad királyi város határát ellentmondással megjárta.

Papiroson, pecsétje elveszett.

3284. 1496. október 15. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja a városoknak Eperjesen tartandó gyűlése 
pontos határnapját.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

3285. 1496. október 19. (Kassa.)
Kassa város tanácsa előtt Swarcz György kassai polgár {/ 

— Tamás egri püspök és királyi kanczellár, Szathmári György 
fejérvári prépost, királyi titkár és mások közbenjárására — 
a bártfaiakkal a nagytályai ezer forintos szőllő miatt folyó 
perben barátságosan kiegyezik.

Papiroson, pecséttel.

3286. 1496. október 28. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a városi jegyző által Budáról hozott igen érdekes 
újdonságokat írja meg.

»So wirt aus dem Landtag (der do geschobnn und zuruck 
gelegt ist wordenn grosser und mercklicher ursachenn halbenn) 
gar nichts, und noch dem und iczund swere zwitrecht und 
uneynickeit in Sibenwürgen« támadt a vajda és a »lantschafft« 
közt, a király a váradi püspököt és Dorogházi Lászlót küldte
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ki az egyenetlenkedés és viszálykodás eloszlatására. »Und 
sein kunigliche Maiestät etc. ligt iczund von des sterben wegenn, 
der sich widerumb zu Ofnn und Pesth enhebt zum Wissegrad, 
wielang oder sein kunigliche Maiestät do behawsenn wirt, das 
wais nyemants nicht. Behem ligenn zu Ofenn und Pestht, die 
haben gar wenig gelt«, hogy mit fog majd a király ezekkel 
végezni, »das ist meniglich verporgenn«. Egyedül csak a váczi 
püspök fél és erősítteti várait. Kilencz aranynyal és kincsesei 
rakott szekér jött Pécsről Budára a várba, ez mind a pécsi 
püspöké volt. A püspök maga szintén megérkezett »gar tru- 
biglich«, azt azonban senki sem tudja, hogy hogyan áll ügye. 
Most általában nagyon kevés püspök jár a királyhoz az udvarba. 
Nagy esők jártak mostanság Budán és a vár falát négy helyen 
ledöntötték.

Papiroson, zárópecséttel.

3287. 1496. deczember 6. Szepesvára.
Gebei Gergely és Thomori István szepesi várnagyok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben meghagyják, hogy a reich- 
waldi plébános halála után elvett javakat adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

3288. 1496. deczember 13. Esztergom.
Beatrix királyné a kassai sókamarát Clario Zsigmondnak 

és Ranaldo Antalnak adván, kéri Bártfa város tanácsát, hogy 
legyen gondja arra, hogy idegen só városukban forgalomba 
ne kerüljön.

Regina Hungarie 
Bohemieque etc.

Circumspecti viri nobis dilecti. Cum a multis temporibus cura 
habuerimus in oppido illo cameram nostram pro vendendis 
salibus nostris sub dictione Camere nostre Ca[ssoviensis] semper 
vos promptos et fideles in nostris servitiis invenerimus, nunc 
vero, quia dictam Cameram, dedimus in officio egregiis Sigis- 
mundo de Clario et Antonio de Ranaldo, familiaribus nostris 
dilectis, duximus vos hortantes his nostris literis, ut dictis 
officialibus nostris assistere velitis omni ope et auxilio, ut tantum 
sales nostri (ut consvetum est) ab antiquo in oppido illo vestro 
vendantur et alieni omnimo prohibeantur et nobis rem gratam 
facietis et in quibus etiam nos vobis poterimus conplacere, 
ex animo faciemus. Datum Strigonii die X III mensis decembris 
Mo CCCC LXXXXVIo.

Regina Beatrix.
Kívül: Circumspectis viris indici et iurati; de Barthfa fidelibus 

regi s et nostri , robis dilectis.
Eredetije papiroson, zárópecséttel, a királyné sajátkezű alá- 

rásával.
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3289. 1496. deczember 17. Gölnicz.
Durholcz Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tudatja, hogy bizonyos ügyben írt a szepesi várnagyoknak.
Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

3290. 1496. deczember 17. Kisszeben.
Péter Zsigmond levele Bártfa város tanácsához, melyben 

Ígéri, hogy tartozását meg fogja fizetni.
Papiroson, zárópecséttel.

3291. 1496. deczember 21. Kassa.
Szatmári János káplán levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy Szatmári György királyi titkár érte
sítette őt, hogy ama bizonyos borokat már megvehetik.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3292. 1496. deczember 23. Eger.
ősi György, az egri püspökség jövedelmeinek kezelője 

Bártfa városát 47 forintnyi tized lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3293. 1496.
Binder Márton által behajtott vászon-adólajstrom.
Papiroson, könyvalakban.

3294. 1496.
A város védelmére kirendeltek beosztása.
Papiroson.

3295. 1497. január 17. Buda.
Lossonczi László tárnokmester Bártfa város tanácsának 

meghagyja, hogy a legközelebbi tárnoki székre két ülnököt 
küldjenek.

Papiroson, pecsétje barbárul kivágva.
3296. 1497. január 19. Sztropkó.
Ujfalusi László és János levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kérik, hogy a jobbágyaiktól lefoglalt lovakat adják
vissza.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
3297. 1497. január 27. Buda.
II. Ulászló király a szepesi káptalannak meghagyja, hogy 

Szapolyai István nádor panaszára tartson vizsgálatot azon 
hatalmaskodási ügyben, melyet a bártfaiak követtek el, a midőn 
1480-ban ötszáz gyalogos és lovas emberük a nádor bartosfalvai 
és lófalvai birtokainak határában a vetéseket összetaposta és 
megsemmisítette és így a nádornak háromszáz forintnyi kárt 
okoztak.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
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3298. 1497. február 11. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsa Szapolyai István nádorral való tár

gyalásokra meghatalmazó-levelet állít ki Hensel Jeromos és 
Bender Márton esküdtek számára.

Papiroson, alul vörös viaszba nyomott szép pecséttel.

3299. 1497. február 15. Bajmócz.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben írja, hogy : »Constat vobis, quod regia maiestas iam 
ex hoc regno Hungarie ad regnum Bohemie eiusdem profecta 
est, scitis etiam, quod moderna tempora mala sunt et calump- 
niosa«, ennélfogva kéri, hogy a városok éjjel-nappal éberen 
őrködjenek.

Papiroson, zárópecséttel.
3300. 1497. február 21. Smygroth.
Woyczyk János »in Smygroth Nova heres« levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy két oszyeki jobbágya 
panaszkodott, hogy a bártfai vámosok jogtalanul feltartóz
tatták őket és javaikat lefoglalták, kéri tehát, hogy a lefoglalt 
javakat adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

3301. 1497. február 24. Prága.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy Zsigmond mester, leleszi prépost és a 
királyi jövedelmek kezelőjének kezeihez 1000 forint segélyt 
fizessenek le.

Papiroson, a király sajátkezű aláírásával, kívül ép zárópecséttel.
3302. 1497. márczius 11. Buda.
Perényi Pál szécsényi várnagy és tárnokmester-helyettes 

Bártfa városát nyugtatja, hogy »ipsi dicto domino Lladislao 
de Llossoncz ratione sui officii iuxta antiquam consvetudinem« 
5 forintot a jelen évre lefizettek.

Papiroson, alul pecséttel.

3303. 1497. ápril 3. Roppa.
Sczyrbyna Anna és fiainak Mátyás és Péter nagyroppai 

lakosoknak levele Bártfa város tanácsához, melyben kérik, 
hogy Albert bártfai szabótól járó tizenkét forintjukat hajtsák be.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3304. 1497. ápril 4. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, könyvalakban.
3305. 1497. ápril 11. Kassa.
Rinaldoi Antal kassai kamarás levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy a háromszáz darab kősóból hiányzó'



47 darabot Weitlant Mártonnál keressék, továbbá kéri, hogy 
ugyanettől a régi sóért járó 150 forintot hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

3306. 1497. május 1. előtt.
Szapolyai István nádor levele Bártfa város tanácsához, 

melyben felszólítja őket, hogy a király által a török elleni had
járatra és a végvárak ellátására rájuk kirótt bizonyos pénz
összeget fizessék le.

Víztől erősen rongált papiroson, zárópecséttel.

3307. 1497. május 1. Jaslo.
Lapispataki Miklós jaslói kapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a Benedek bártfai polgár és Secula jaslói 
polgár közt négy, illetve nvolcz forint miatt támadt vitás ügy
ben ír.

Papiroson, zárópecséttel.

3308. 1497. május 6. Buda.
Zsigmond (leleszi) prépost, a királyi jövedelmek kezelőjé

nek levele Bártfa város közönségéhez, melyben kéri, hogy a 
végvárak fentartására fordítandó pénzösszeget minél előbb 
hozzák le Budára.

Papiroson, zárópecséttel.

3309. 1497. május 28. Buda.
Zsigmond (leleszi) prépost, a királyi jövedelmek kezelő

jének elismervénye arról, hogy azon idő alatt, a míg a király 
Prágában volt, Bártfa városa adó fejében négyszáz forintot 
fizetett le.

Papiroson, pecséttel.

3310. 1497. május 28. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben Péter Zsigmond gyermekeinek házeladási ügyé
ben ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3311. 1497. junius 29. Bjecz.
Gladysch Szaniszló bjeczi vicekapitány levele Bártfa 

város tanácsához, melyben kéri, hogy Chochol Márton nevű 
polgár által a polnaiaktól elvett javakat szerezzék vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3312. 1497. julius 10. Kassa.
Ranoldoi Antal kassai kamarás levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben meghagyja, hogy egy bizonyos polgártól sóért 
járó 6 forintot hajtsák be, mert máskép az első eléje kerülő’ 
bártfai kocsit lefoglalja. »Intellexi et scio certe, quod multa
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et dampna non parva agitis contra cameram reginalis maie- 
statis et cum salibus extraneis.«

Papiroson, zárópecséttel.

3313. 1497. julius 18. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Laukáról Eperjesre szökött Mebes Márton nevű 
jobbágy ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3314. 1497. julius 30. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri. hogy hozzájuk küldött emberüknek Kelemennek, 
mindenben higyjenek.

Papiroson.

3315. 1497. augusztus 4. Pest.
Borsvai Benedek királyi ügyigazgató levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a városnak valamely a király által elin
tézendő ügyében ír. »Iam regia maiestas est in itinere et ad 
dominicum diem proxime affuturum procul dubio fines et 
terminos huius regni sui applicabit, continueque recto itinere 
sine aliqua mora Budam veniet.«

Papiroson, zárópecséttel.

3316. 1497. augusztus 11. körül. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a legközelebbi Szent György-napi nyol- 
czados törvényszéket megtartják, jöjjenek tehát Eperjesre, a 
kassaiak ügye felett való tanácskozásra.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

3317. 1497. augusztus 12. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a város árúmegállító helyét ne ke
rüljék el.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3318. 1497. augusztus 18. (Krakkó.)
Krakkó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Steiner Mihály czipész, krakkói polgárnak 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3316. 1497. augusztus 27. Márkusfalva.
Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben a lovastól együtt letartóztatott szolgá
jának kiszabadítását kéri.

Papiroson, rongált zárópecséttel.
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3320. 1497. szeptember 1. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Eperjes és Kisszeben váro

sok tanácsaihoz, melyben tudatja, hogy a Kassa városával 
való ügyükben gyűlést fognak tartani.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

3321. 1497. szeptember 9. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Lapispataki Miklós ügyében a városok által tar
tandó gyűlésre hívja meg őket.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3322. 1497. szeptember 26. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyos borok árának megfizetését 
sürgeti.

Papiroson, rongált zárópecséttel.

3323. 1497. szeptember 27. Ujhely.
Miklós újhelyi kereskedő levele Bártfa város bírájához, 

melyben kéri, hogy Jakab városi kulcsártól járó 25 forintnyi 
követelését hajtsák be és küldjék el neki.

Vízfoltos papiroson.

3324. 1497. október 3. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a nyolczados törvényszék megtartását 
vízkeresztre halasztották el.

Papiroson, zárópecséttel.

3325. 1497. október 20. Smigrod.
Gyrzyk Baruth és Albert levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben panaszt emelnek, hogy a bártfaiak fegyveres 
kézzel megtámadták Grab helységet és ott négy forint ára kárt 
okoztak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3326. 1497. október 25. Smigrod.
Gyrzyk Baruth és Albert »factores in Smigrod« levele 

Bártfa város tanácsához, melyben panaszt emelnek a bártfai 
gyalogosok által elkövetett károsítások ügyében.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

3327. .1497. október 26. Yaranó.
Rozgonyi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy Péter bártfai oltáros lefoglalt javait vagy ennek, 
vagy pedig fivérének, Mihály varanói szűcsnek adják ki.

Papiroson zárópecséttel.
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3328. 1497. november 2. Kassa.
M. János kassai pap levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy Kristóf, bártfai hitszónok az ő jelenlétében 
engedett el egy asszonynak négy forintot.

Papiroson, zárópecséttel.

3329. 1497. november 16. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány és sárosmegyei alispán 

és a négy szolgabíró Bártfa város közönségének kérelmére 
vizsgálatot tartanak azon hatalmaskodási ügyben, melyet a 
makoviczai várnagyok követtek el, midőn bizonyos számú 
jobbágyot jogtalanul letartóztattak.

Papiroson, kívül négy töredezett pecséttel.

3330. 1497. november 16. Sáros.
Máriási István sárosi alispán és a négy szolgabíró a bárt- 

faiak kérelmére több jobbágynak szabad költözködést enge
délyeznek.

Víztől rongált papiroson, kívül öt pecséttel.

3331. 1497. november 19. Kassa.
Ranaldói Antal kassai kamarás levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a mennyi pénzt csak tudnak adni, 
annyit adjanak neki.

Papiroson, zárópecséttel.

3332. 1497. november 23. Yaranó.
Péter lelkész levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, 

hogy pénzét küldjék el Varanóra.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3333. 1497. november 30. Tarkő.
Gombos Egyed tarkői várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben panaszt emel, hogy tarnói jobbágyaitól tize
det akarnak szedni, panaszkodik továbbá, hogy a sverzsói 
soltész ugyanezen jobbágyoknak sok kárt okoz.

Papiroson, zárópecséttel.

3334. 1497. deczember 1. Buda.
II. Ulászló király meghagyja az ország összes hatósá

gainak és lakosainak, hogy a Bártfa városában letelepülni 
akaró jobbágyokat, ebben a szándékukban akadályozni ne 
merjék.

Papiroson, rongált pecséttel.

3335. 1497. deczember 2. Tárcza.
Warbótcz Kristóf levele Bártfa város tanácsához, mely

ben a lengyeleknek az oláhok elleni hadjáratáról ír.
Papiroson, zárópecséttel.
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3336. 1497. deczember 10. Eger.
ősi György Bártfa város közönségét 47 forintnyi tized- 

pénz lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3337. 1497. deczember 11. Tárcza.
Tárczai Tamás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a lukvai jobbágyaitól Keczer Imre és társa által elvett 9 marha 
ügyében tiltakozik.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.
3338. 1497. deczember 26. Sárosvára.
Gombos Lőrincz sárosi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben bizonyos borokért járó pénz megfizetését 
sürgeti.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3339. 1497. deczember 31. Kassa. (Under dem nyder 

thor).
Reusz Mihály és Pathey János levele Bártfa város burájá

hoz, melyben 5000 darab lengyel vászon ügyében írnak.
Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

3340. 1497.
A bártfai Szent-Egyed templom körüli építkezésekre 

fordított kiadások jegyzéke.
Papiroson, könyvalakban, barbárul össze vörösirónozva.
3341. 1497.
Bártfai »registrant telarum autumpnalium«.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3342. 1497.
Számadások, bevételek és kiadások összegezése.
Papiroson.

3343. 1498. január 2. Bártfa.
Bik István, Zsigmond prépost, a királyi jövedelmek keze

lője nevében, a bártfaiakat a király számára lefoglalt »sales 
reginalis maiestatis hic in Bartfa repertos nigros ducentos 
modici valoris et albos valde parvos quadraginta«, melyet a 
bártfai polgároknak 7 forintért eladott, azonfelül még a Renaldo 
»condam camerario reginalis maiestatis« járó hátralékos 
70 dénár lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, pecséttel.
3344. 1498. január 4. Sárosvára.
Gombos Lőrincz sárosi viczevárnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a hankvágási jobbágyok 
ügyének elintézését urának megérkezéséig halaszszák el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.



494 DK. IVÁNYI BÉLA.

3345. 1498. január 10. Varanó.
Varanó helység tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a Péter lelkésznek járó 14 forintot 
fizessék meg.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

334tí. 1498. január 11. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány, Sárosmegye alispánja 

és a szolgabírák Bártfa város közönségének panaszára vizs
gálatot tartatnak a makoviczai várnagyok által elkövetett 
azon ügyben, hogy 7 jobbágyot, kik a földbért lefizették és 
Bártfa városába akartak költözni, elfogták, javaikat vissza
tartották és nem engedték őket Bártfára költözni.

Papiroson, kívül öt rányomott pecséttel.

3347. 1498. január 11. Croszna.
Croszna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Schalnar János crosznai polgár részére 
Lőrincz bártfai polgártól járó 18 forintot hajtsák be.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

3348. 1498. január 14. Késmárk.
Késmárk város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy János kürtös (tubicinator) és Heben- 
streyth János késmárki polgároknak bizonyos pénzek behajtá
sában legyenek segítségükre

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3349. 1498. január 16. Szántó.
Csontos Éliás levele Bártfa város bírájához, melyben 

leírja, hogy a szőllőben milyen munkákat végzett és mennyi 
kiadása volt.

Papiroson, zárópecséttel.

3350. 1498. január 17. Sárosvára.
Gombos Lőrincz levele Bártfa város tanácsához, melyben 

urának elfoglaltságáról ír.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

3351. 1498. január 20. Márkusfalva.
Máriási Istyán sárosi várkapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben kéri, hogy a hankóczi jobbágyok ügyé
ben addig ne döntsenek, míg ő Sárosra nem érkezik.

Papiroson, zárópecséttel.

3352. 1498. január 21. Sárosvára.
Gombos Lőrincz levele Bártfa város tanácsához, melyben 

a bor árának megküldését sürgeti.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3353. 1498. február 4. Ujhely.
Kerek Sebestyén levele Bártfe város bírájához, melyben 

kétszer négy sing aczélt és egy forintot kér szőllőművelés 
czéljára.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3354. 1498. február 7. Varanó.
Rozgonyi István levele Bártfa város tanácsához, mely

ben. bizonyos 15 forintnyi adósság megfizetésének határnapját 
illetőleg ír.

Papiroson, zárópecséttel.

3355. 1498. február 12. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy János nyerges özvegyének, Zsófiának 
bizonyos András nevű kassai polgár által végrendeletileg hagyo
mányozott javak ügyében igazságot szolgáltassanak.

Papiroson, zárópecséttel.

3356. 1498. február 15. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány, sárosmegyei alispán 

és a szolgabírák Bártfa város közönségének panaszára vizs 
gálatot tartanak Perényi Imre és makoviczai várnagyjai ellen, 
mert néhány, a földbért lefizetett és elköltözni akaró jobbágyot 
feltartóztattak.

Papiroson, kívül viaszpecsétek helyével.

3357. 1498. február 15. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány, sárosmegyei alispán 

és a szolgabírák Perényi Imrét Bártfa város tanácsával szem
ben, bizonyos számú elbocsátott jobbágynak visszatartása 
miatt, minden jobbágy után egyenként három márka bírságra 
ítélik.

Víztől rongált papiroson, kívül rányomott pecséttel.
3358. 1498. február 16. Tarkő.
Gombos Egyed tarkői várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben Tárczai Miklós jobbágya számára bizonyos 
lengyel emberektől járó követelésnek behajtását kéri.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3359. 1498. február 17. Buda.
Borsvay Benedek királyi ügyigazgató levele Bártfa város 

tanácsához : »Requisitos etenim habuimus diebus superiori
bus v. d. et a, in eo, nam, circa festum beati Georgii martiris 
proxime affuturum, unam filiam nostram, Deo favente, nostro 
sponso reddere habemus. Sic et nunc, tanquam dominos et ami
cos carissimos requirimus, quatenus tanto honori nostro, 
velitis vestro favore et subsidio adesse, precipue vero illhö sin-
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donibus, qui in civitate vestra parantur et quod per presentium 
exhibitorem, vel secundum informationem et relationem ipsius, 
cui fidem adhibere petimus, quamprimum dirigere et mittere 
velitis, ut tempore quadragesimali, inter ceteros apparatus 
et ipsos sindones paratos efficere possemus. Valeant v. d.« stb.

Papiroson, zárópecséttel.

3360. 1498. február 19. Terebes.
Perényi Imre királyi asztalnokmester levele Bártfa város 

tanácsához, melyben írja, hogy ha a király értesíti őket, küldjék 
fegyvereseiket a király szolgálatára.

Papiroson, zárópecséttel.

3361. 1498. február 19. Schymbark.
Schymbark város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a Jakuschkowicz Mátyás schym- 
barki polgár és Byalus János bártfaalsóvárosi polgár közt egy 
forintnyi tartozás miatt támadt ügyben szolgáltassanak igaz
ságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3362. 1498. február 21. (Kassa).
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Lambacher Jeromos kassai polgárnak, 
a kit gabnát venni küldtek, segítségére legyenek.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3363. 1498. február 23. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben a tárnoki széknek Szent-G-yörgy napra leendő 
elhalasztásáról ír.

Papiroson, zárópecséttel.

3364. 1498. február 25. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy legjobb volna a hirdetett tárnoki széknek 
elhalasztását kérni.

Papiroson, zárópecséttel.

3365. 1498. márczius 11. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben véleményt kér arra nézve, hogy a Lőcse és Eperjes 
városokkal való tanácskozásra mely idő és melyik hely volna 
a legalkalmasabb %

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3366. 1498. márczius 12. Buda.
II. Ulászló király Bártfa város panaszára meghagyja az 

ország összes közigazgatási hatóságainak, hogy a némelyek
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által külföldről eladásra behozott fehér vásznat, bárhol talál 
ják azt, foglalják le.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.

3367. 1498. márczius 12. Buda.
II. Ulászló király az ország összes közigazgatási hatósá

gainak meghagyja, hogy miután csak Bártfa és Kassa városok 
lakosainak szabad vásznat fehéríteni, másoknak ezt semmi 
szín alatt meg ne engedjék.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.
3368. 1498. márczius 12. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
3369. 1498. márczius 13. Buda.
Zsigmond prépost, a királyi jövedelmek kezelője Bártfa 

város közönségének az évi adóból kétszáz forintot elenged 
»ad labores et reformationem muri et ruinam illius civitatis 
vestre« czimen.

Papiroson, pecséttel.
3370. 1498. márczius 13. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja : »dasz desz genodigen herren desz konigesz 
von Polen bothen czu Offen haben gelegen vier wochen und 
ire Sachen ist vostollet worden vor dy Lanthschafft, wisz off 
sente Jorgen tag. Ir sint desz edelen konigisz desz Römischen 
reiches legathen auch do geweszen und haben gelt wegerth, 
aber wy es ist mit den selbigen bliben, dasz ist unsz nicht 
wisszen« stb. Verter György kassai polgár Krakkóból jövet 
mesélte »wy dasz der edele herr konigk Albrecht volgk auff 
nympt, aber nicht auff Hunger lanth, szunder auff dy Wolochey.«

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

3371. 1498. márczius 14. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város' tanácsához, 

melyben a városok legközelebb tartandó gyűlésére hívja meg 
őket.

Papiroson, pecséttel.
3372. 1498. márczius 19. Ujhely.
Abafi Bernáld újhelyi várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben tudatja, hogy Rotgisser Ambrus bártfai pol
gárral az újhelyi vámon az ő (t. i. Abafi) tudtán kívül történt 
jogtalanság. '

Papiroson, zárópecséttel.
3373. 1498. márczius 22. Szandecz.
Thurza János wladári káptalani dékán és szandeczi tiszt 

(officialis) levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy
Iványi: Bártfa város levéltára. 32
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a bibornok embereit szokatlan fizetések követelésével ne 
.zaklassák.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3374. 1498. márczius 27. Sáros.
Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város 

tanácsához, melyben bizonyos 40 forintnyi tartozás megfize
tését sürgeti.

Papiroson, zárópecséttel.
3375. 1498. márczius 29. Yaranó.
Péter lelkész levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a neki járó 14 forintot küldjék meg.
Papiroson, zárópecséttel.

3376. 149^Nápril 4. Lőcse.
Lőcse várds tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a királyi decretum alapján a legközelebbi 
Szent-György napon »dy lantschafft gemeynicklichen yn eyner 
zammelung zieh ezuhoffe fuegen und finden wirt, auff dem 
Rakusch«, a hova nekik, a városoknak is el kell menni, kéri 
tehát, hogy gyülekezzenek Szikszón és onnan együtt menjenek 
a Rákosra.

Papiroson, zárópecséttel.
3377. 1498. ápril 4. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy miután a városok a legutolsó gyűlésükön 
elhatározták, hogy a mit újságot megtudnak, azt egymással 
közölni fogják és minthogy megtudták, hogy András bárt fai 
biró a királytól megjött, kéri tehát a tanács, hogy a mi újdon
ság van, azt írják meg.

Két darab papiroson, zárópecséttel.

3378. 1498. ápril 4. Vinna.
Nagymihályi Ödönffi. Imre, Szaniszló és Benedek levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kérik, hogy Tóbiás nevű 
szolgájuknak mindenben higyjenek.

Papiroson, zárópecséttel.

3370. 1498. ápril l^^Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, »das dy zammelung der Lantschafft genczlichen 
gehaldenn wirth«, kéri, hogy a kassaiakkal való ügynek meg
tárgyalására jöjjenek Eperjesre.

Papiroson, zárópecséttel.

3380. 1498. ápril 19. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

melyben kéri, hogy bizonyos ügyekben beszéljenek a többi
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városokkal, hogy a legközelebbi gyűlésre már választ kap
hassanak.

Papiroson, zárópecséttel.

3381. 1498. május 4. Kassa.
János kassai »magister chori« levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben bizonyos Kristóf nevű embernek végrendeletileg 
hagyományozott négy forintjáról és egyéb dolgokról ír.

Papiroson, zárópecséttel.

338$. 1498. május 20. (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa városi tanácsához, 

melyben írja, hogy a törökök Lengyelországba törve, ott a 
városokat felégetik, ölnek és pusztítanak.

Papiroson, zárópecsétje töredékes.

3383. MO^.^tnájus 24. (Kassa.)
Kassa várós tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 

melyben a városokat tanácskozásra hívja meg.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

3384. 1498. junius 5. Gölnicz.
Gölnicz város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy Schneider Mihály gölniczi pol
gárnak a bártfai polgároknál kint lévő követeléseit hajt
sák be.

Papiroson, zárópecséttely -

3385. 1498. junius 9' Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben a fenyegető török veszedelem elhárítására 1500 forint 
segélyt kér.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3386. 1498. junius 9. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben érdekesen leírja, hogy egy Marek nevű, náluk fogva 
lévő rabló megvallotta, hogy kik a társai és hogy mit mindent 
követtek el. »Czum leczten zo hab wir den Mareck lossen 
strecken und durch den czuchtiger martini«, de ekkor sem 
vallott többet, mint előbb.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3387. 1498. junius 18. Savnik.
Warkotz Kristóf levele Bártfa város tanácsához, melyben 

ura nevében megköszöni, hogy Makovicza környékét ama 
bizonyos gyilkos latortól megszabadították.

Papiroson, zárópecséttel.
32*
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3388. 1498. julius 3. Kroszno.
Kroszno város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a török Oroszországot elárasztotta 
és- pusztítja, kér egy mázsa salétromot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3389. 1498. julius 6. Kroszno.
Kroszno város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben nyolcz arany forintot küld.
Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

3390. 1498. julius 9. Gölnicz.
Gölnicz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy bizonyos Schult nevű bártfai polgárt bizo
nyos ügyben küldjék el hozzájuk.

Papiroson, szép zárópecséttel.

3391. 1498. augusztus 2. (Bjecz.)
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához 

melyben tudatja, hogy a litván nagyherczegtől Kotwiczer 
Kristóf »eyn sonderlicher bott« megy a magyar királyhoz, 
a ki szeretne Kassa városáig biztonságban eljutni, kéreti tehát 
őket, hogy legyenek ebben segítségére.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3392. 1498. augusztus 3. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város taná

csához, melyben egy, Zsigmond király által kiállított privi
legium másolatát küldi meg azzal a kérelemmel, hogy továb
bítsák Eperjes felé.

Papiroson, törött zárópecséttel.

3393. 1498. augusztus 5. Buda.
Zsigmond prépost és királyi kincstárnok Bártfa városát 

a rájuk rótt 350 forintnyi adóból 320 forint megfizetéséről 
nyugtatja.

Papiroson, pecséttel.

3394. 1498. augusztus 19. (Bjecz.)
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy egész Lembergig a város pénzén tartott 
kémei vannak.

Papiroson, zárópecséttel.

3395. 1498. augusztus 24. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyos jobbágyok miatt folyó ügyben ír.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
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3396. 1498. augusztus 30. Buda.
II. Ulászló király Bártfa város közönségének meghagyja, 

hogy a kereszténység védelmére kivetett pénzösszeget ne vona
kodjanak Hyppolit érsek egri püspök kezeihez lefizetni.

Papiroson, pecséttel.

3397. 1498. augusztus 31. Homonna.
Miklós »curiota magnificum de Homonna« levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy Lőrincz bártfai polgártól 
egy vég posztót, Márton kőműves bártfai polgár 400 dénárnyi 
követelése fejében foglalt le, a mire Bálint bártfai kőműves 
a tanúja.

Papiroson, zárópecséttel.

3398. 1498. szeptember 5. Gyöngyös.
Rozgonyi János özvegyének Dorottyának levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy küldjenek hozzá egy 
megbízható embert, a kinek át akarja adni a Makovicza körüli 
falvakról — a melyeket I. Mátyás király nekik visszaadott 
— szóló okleveleiket.

Papiroson, zárópecséttel.

3399. 1498. szeptember 8. Buda.
Zsigmond prépost királyi kincstárnok Bártfa város taná

csát 30 forintnyi rendes adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul papírossal fedett pecséttel.

3400. 1498. szeptember 21.
Rotgisser Márton bártfai polgár kötelezvénye 20 forintról, 

Tóbiás kassai polgár számára.
(Jegyzőkönyv-töredék.)
Papiroson.

3401. 1498. október 5. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben panaszkodva írja, hogy Gergely pánczélgyártó eperjesi 
polgárt, Benyó bártfai polgár bizonyos követelése miatt Új
lakon feltartóztatta, a mit közelebb is megtehetett volna.

Papiroson, töredékes zárópecséttel. •

3402. 1498. október 8. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a kassaiakkal való ügyük megtárgyalása 
miatt jöjjenek Kisszebenbe.

Papiroson, zárópecséttel.

3403. 1498. október 14. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a kassaiakkal az árúmegállítás miatt folyó ügyben
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ír, tudatja továbbá, hogy nem kaptak kocsit és lovat és ennek 
folytán saját kocsijaikkal és lovaikkal kellett a szállítást esz
közölni.

Papiroson, zárópecséttel.

34:04. 1498bJ november 4. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a Márton bártfai harminczados által Warga 
Balázs eperjesi polgártól lefoglalt két tonna olajat adassák 
vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3405. 1498. november 13. Varanó.
Rozgonyi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy a Péter lelkésznek járó 14 forintot vagy ennek, vagy 
pedig fivérének Chepyel Mihály varanói szűcsnek fizessék meg, 
mert ő már többször nein fog írni.

Papiroson, zárópecséttel.

3406. 1498. november 21. Buda.
II. Ulászló király megegyezik Ossolinszky Jánossal, hogy 

a nála 5000 forintért zálogban volt, de még I. Mátyás király 
által visszafoglalt és most is királyi kézen lévő Bártfa városát 
visszabocsájtja olyanformán, hogy a bártfaiak évenként 
háromszáz forintot fizetnek mindaddig, a mig 2000 forintnyi 
összeg le nem telik.

Az oklevél külsején : Rta folio CXXV 
Anno 1498.

Hártyán, alul selymen függő-pecséttel.
Kiadta : Janota : Bardyjow, 160. 1.

3407. 1498. november 21. Buda.
II. Ulászló király meghagyja Bártfa város tanácsának, 

hogy az I. Mátyás király által 5000 forintért Baliczky András
nak és utódainak zálogba adott bártfai évi adózást olyan
formán váltsák meg, hogy Osszelinszky Jánosnak évenként 
háromszáz forintot fizessenek mindaddig, míg 2000 forintnyi 
összeget így le nem fizettek.

Papiroson, két példányban, egyszerű egykorú másolatban.
Kiadta: Wagner: Diplomat. Sáros. 147. 1.; Janota: Bardyjow, 

160. 1.

3408. 1498. november 23.
A budai káptalan előtt Lőcse, Bártfa, Eperjes és Kisszeben 

városok közönsége tiltakozik az ellen, hogy a Kassa város 
közönségével a borok szállítása miatt folyó perben a király 
a kitűzött határnapon — nem tudni mi okból — Ítéletet nem 
hozott.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
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3109. 1498. deczember 6. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,' 

melyben kéri, hogy Reich György számára Cromer János özve
gyétől egy forintnyi követelést hajtsanak be.

Papiroson, zárópecséttel.
3410. 1498. deczember 9. Landshut (Dandishut.)
Péter és társa landshuti lakosok bizonyos háromszáz darab

karó vétele ügyében írnak.
Papiroson, zárópecséttel.
3411. 1498. deczember 15. (Croszna.)
Croszna város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a törökök betörtek Lengyelországba, a hol 
az ellenség az országot »igne, flamma et gladio proch sdolor!
vastasse«.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.
3412. 1498. deczember 16. (Bjecz.)
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a törökök betörtek Lengyelországba és 
egész Lembergig hatoltak, azonban már felkelést hirdettek 
ellenük.

Papiroson, zárópecsétje e’veszett.
3413. 1498. deczember 17. (Bártfa.)
Mendel János bártfai plébános és a bártfai tanács közt 

bizonyos pénzekre vonatkozólag megkötött egyezség.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

3414. 1498. deczember 20. (Bártfa.)
Zypser Pál bártfai vicebíró és Bártfa város egész közön

sége tanúsítják, hogy Swarcz György kassai polgár Angelus 
bibornok előtt Budán kijelentette, hogy az 1000 forint miatt 
folyó per nemcsak Mager Györgyöt és néhai Lanng Mihályt, 
hanem egész Bártfa város közönségét érinti.

Papiroson, pecséttel.

3415. 1498. deczember 27. Muschina.
Zabjerovai Gnyadi Péter »marchio curie cardinalis etc.« 

és muschinai várnagy levele Bártfa város tanácsához, melyben 
tudatja, hogy Frigyes herczeg bibornok, gnezeni érsekprimás és 
krakkói püspök, a muschinai várnagyságot neki adományozta.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

3416. 1498. Varanó.
Uj németi (Wynempthy) Ambrus csicsvai várnagy levele 

Bártfa város tanácsához, melyben írja, hogy ha Sneyder János 
be tudja bizonyítani, hogy neki néhai Rákóczi András adós 
maradt, akkor ő fizet.

Papiroson, zárópecséttel.



3417. 1498. Yaranó.
Rozgonyi István köszönő levele Bártfa város tanácsához.
Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

3418. 1498.
Csontos Éliás a bártfaiak szőllőjének gondozója, a szőllő 

bevételeiről és a kiadásokról elszámol.
Hosszúkás papiroson.

3419. 1498.
Számadások összegezése.
Papiroson.

3420. 1499. január 22. Dukla.
Kolenszky Jeromos Bártfa, Sztropkó és Homonna városok 

polgárait Duklán a vámfizetés alól felmenti.
Universis et singulis presentibus et futuris, presens scrip

tum inspecturis lecturis vel etiam audituris et signanter famosis 
consulibus et etiam omnibus et singulis in Bardyow in 
Szthropkow in Hvmyenne ad quos presens litera pervenerit 
in regno Ungarie dominis et amicis eorum predilectis. Nos- 
Jeronimus Kolenszky heres et dominus significo per presentem 
literam. quod omnibus et singulis mercatoribus vestris in 
Ungaria, ad nos venientibus cum equis, ctirn curribus vini, 
vel cum aliqua mercancia, libere venire et quiete vendere 
mercanciam suam, similiter viceversa recedere, sine aliqua 
datione theolonei Dvklyensi et dimittimus in evum ratione 
meliorationis oppidi Dvkla, et si ah qua injuria contingent 
ex vestris in meis tenutis, opositionem facere volumus, ut pro 
suo subdito. Super hec scire velitis, via nostra per Byeszczyad 
est reformata et aduc, dante Deo, melius refarmabitur. Datum 
in Dvkla feria tercia proxima post festum sancte Agnetis. Anno 
Domini 1499. Presens litera detur etc. Idcirco petimus vos 
omnes opidi Dvkla, si aliquisz esset in futurum qui vellet 
accipere theoloneum cum hac litera defendetis.

Papiroson, alul papirossal fedett viaszpecséttel.

3421. 1499. január 28. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy több ügy megtárgyalására jöjjenek Eper
jesre.

Papiroson, zárópecséttel.

3422. 1499. márczius 3. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a kassaiak bizonyos Budáról hozott 
szóbeli üzenetek átadása végett várják őket.

Papiroson, zárópecséttel.
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3423. 1499. márczius 16. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben hivatkozva arra, hogy minden szabad királyi város, sőt 
még a »Cumani, Philistei et generaliter omnes -cives« adtak 
segélyt, a várostól is 1500 forintnyi segélyt kér.

. Papiroson, zárópecséttel.

3424. 1499. márczius 17. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.

3425. 1499. márczius 22. Buda.
Ethelei Miklós (de Zywl) viczetárnokmester Bártfa város 

tanácsát »super illis quinque florenis, quibus tempore adju
dicationis sedis nostre ab antiquo solvere debebant« megfize
téséről nyugtatja.

Papiroson, pecséttel. I . A\ a

3426. 1499. ápúl 15. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a jobbágyok által fizetendő y2 forintos adóról ír.
Két darab papiroson, zárópecséttel.

3427. 1499. ápril 22. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy mivel ő már 100 forintot fizetett Osselenszky 
Jánosnak, ők tehát csak 200 forintot tartoznak még fizetni.

Csonka, víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

3428. 1499. ápril 22. Buda.
II. Ulászló király meghagyja (Tárczay János sókamara- 

ispánnak), hogy »quia nos fidelibus nostris . . . .  civibus . . . .  
civitatis nostre Barthpha in subsidium reformationis muri et 
aliarum ruinarum eiusdem civitatis nostre per vos sales in 
valore ducentorum florenorum in camera Cassoviensi dare 
deputavimus«, ezért ezt a sómennyiséget adja nekik ki.

Papiroson.

3429. 1499. ápril 22. Buda.
Zsigmond prépost, királyi kincstárnok, Bártfa város taná

csát négyszáz forintnyi adó lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul pecséttel.

3430. -1499. május 9. (Kisszeben.)
Kisszeben város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben írja, hogy egy tonna heringet négy kisszebeni 
polgár megszámlálván, abban 816 darabot találtak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3431. 1499. május 23. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a sárosmegyei nemesek által a jobbágyokat 
illetőleg hozott határozatok megtárgyalására jöjjenek Kassára.

Papiroson, zárópecsét töredékével.

3432. 1499. május 23. (Kisszeben.)
Kisszeben város tanácsa Bártfa város tanácsának bizo

nyítja, hogy egy tonna heringet felbontván és megszámlálván, 
.abban 816 darabot találtak.

Víztől rongált papiroson, pecséttel.

3433. 1499. május 25. Lőcse.
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a jobbágyokra kirovandó egy forintos 
adó tárgyában az Eperjesen tartandó gyűlésre jöjjenek el.

Papiroson, zárópecséttel.

3434. 1499. május 29. Buda.
II. Ulászló király levele Tárczai János marmarosi sókamara- 

ispánhoz, melyben írja, hogy a török császár hadaival közeledik 
és a mint a kémek jelentik, »aut Nándor Albam, vei Jayczam, 
aut aliquod castrum finitimum obsidere et expugnare decre
visse«, ő tehát a fenyegető veszély ellen általános felkelést 
hirdetett, a miért neki is megparancsolja, hogy hadaival jöjjön 
Szegedre.

Papiroson, zárópecséttel.

3435. 1499. május 29. Varanó.
Varanó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben bizonyítja, hogy a Creczmer és Melczer István bártfai 
polgárok által Gilniczer Mihálynak ide küldött két tonna hering 
rossz volt, mire ezek megigértek, hogy kárpótlásul sört kül
denek 10 írt értékben, kéri tehát, hogy Gilniczer Mihálynak 
szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3436. 1499. junius 16. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Kapy Sándorral szemben elfoglalandó együttes 
álláspontról ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

3437. 1499. junius 23. vagy 30. Mussina.
Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy a Miklós nevű emberétől a bártfai 
harminczadosok által lefoglalt viaszt adják vissza.

Papiroson, zárópeeséttel.
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3138. 1499. junius 30. Krakkó.
Osselinszky János levele Bártfa város tanácsához, melyben 

sürgeti, hogy pénzét küldjék már meg.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3439. 1499. julius 7. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának elismervénye és kötelezvénye 

100 forintnyi kölcsönről, a melyet Tárczai Miklóstól vett fel.
Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.

3440. 1499. julius 7. Creucz.
Kreucz város tanácsa előtt Schewerberger György tanú

ságot tesz arról, hogy Szaniszló (Stenczl) szabó, kassai polgár 
tőle egy házat vett.

Papiroson, rányomott pecsét töredékével.

3441. 1499. julius 17. Bártfa.
Bártfa város tanácsának levele Szathmáry György királyi 

titkárhoz, melyben a Perényi Imre és Osselinszky János által 
nekik okozott károkról ir, kéri a tanács a titkárt, hogy érde
kükben járjon közbe a királynál.

Papiroson, zárópecsétje letöredezett.

3442. 1499. julius 17. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Zsigmond prépost, királyi 

kincstárnokhoz, melyben a Perényi Imre és Osselinszky János 
által nekik okozott károkról ir és a királynál érdekükben való 
közbenjárását kéri.

Papiroson, zárópecséttel.

3443. 1499. j u l i u s E p e r j e s .
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Rab Márton eperjesi polgárnak — tekin
tettel szegénységére — némi kölcsönt adjanak.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3444. 1499. julius 24. Buda.
II. Ulászló király Perényi Imre királyi asztalnokmesternek 

Bártfa város közönsége kérelmére meghagyja, hogy a Bárt- 
fára költözni szándékozó jobbágyoknak lefoglalt javait adja 
vissza és az ilyen jobbágyokat a jövőben zaklatni ne merészelje. 

Papiroson, pecséttel.

3445. 1499. augusztus 6. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez : »Scia

tis, quod in hac conventione, quam cum nuntiis universorum 
comitatuum nunc habuimus, conclusum est, ut universe civi
tates, que aliqua bona seu possessiones habent de illis, que 
sunt directe hereditarie ac proprie alicuius civitatis in medium
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nobilium et in illius comitatus, in quo ea ipsa bona existunt, 
exercitare vel aliquas pecunias dare non teneantur, sed de 
illis bonis et possessionibus, quas aut titulo pignoris possident, 
aut aliqui privatim ex concivibus habent, de huiusmodi pos
sessionibus et iuribus possessionariis in medium comitatus 
solvere teneantur.«

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3416. 1499. augusztus 6. Buda.
II. Ulászló király Zemplénmegye közönségének előírja a 

negyven dénáros hadiadó befizetése körül követendő eljárást.
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

3447. 1499. augusztus 8. Szmigrod.
Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá

hoz, melyben kéri, hogy a fonalak egyforma hosszára legyenek 
figyelemmel, »nam singulis evidentissime constat, quod vestra
rum in C. totius regni oris non singulo merces eandem et 
equalem tenent, nec in se habent efficaciam longitudinem aut 
mensuram. Considerandum est igitur, quod e vestrarum C. 
regno non omnes magni et equales prodeunt equi, neque omnia 
in una et equali mensura extant vasa vini, neque portiones 
uniformes emuntur ferri, que omnia apud nos non tenentur 
in silentio regno, eo quod omnibus et singulis rebus vestrarum 
C. ingenia unam et equalem non sufficiunt mensuram, quaprop
ter et nobis in rebus et mercibus vario currentibus et qualitatem 
non habentibus vestre non velint imputare C., quod et nos in 
eo minime prevalere sufficimus«. Szívleljék meg tehát a jó taná
csot és legyen gondjuk arra, hogy a forgalomba kerülő javak 
egyforma hosszúak legyenek.

Víztől rongált papiroson, topott zárópecséttel.

3448. 1499. augusztus Yö. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben ajánlja, hogy Kapy Sándor ügyében tartsanak gyűlést.
Papiroson, zárópecséttel.

3449. 1499. szeptember 7. Mussina.
Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város taná

csához, melyben kéri, hogy egy Jadczejko nevű miaszkoi lakos
nak a bártfai harminczadon lefoglalt javait adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

3450. 1499. szeptember 8. Márkusfalva.
Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város 

közönségéhez, melyben Sárosmegye legközelebbi közgyűlé
sének idejéről értesíti őket.

Papiroson, zárópecséttel.



BÁRTFA .VÁROS LEVÉLTÁRA 1319----1526. 509

3451. 1499. szeptember 15. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a jobbágyok zaklatása miatt Perényi 
Imréhez menesztendő küldöttség tervét helyesli.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

3452. 1499. szeptember 16. Diósgyőr.
Kapi Miklós diósgyőri tisztartó levele Bártfa város taná

csához, melyben tudatja, hogy azon emberektől, a kik a bárt- 
faiak javait elszedték, ezeket visszaveszi és az illető bánfaiak
nak visszaadja.

Víztől rongált papiroson, zárópecséttel.

3453. 1499. szeptember 27. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben tudatja, hogy a legközelebbi vasárnapon a városok 
Eperjesen gyűlést fognak tartani.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3454. 1499. -szeptember 2.8. Kisszeben.
Kisszeben város tanácsa Bártfa város tanácsának bizo

nyítja, hogy Pál asztalos-mester előttük elmondta, hogy Reich 
Mátyás eperjesi polgár bizonyos munkáért, melyet ő »vorbrocht 
hat in der Kirchen Sent Linhart, yn der Vorstadt der Stad 
Epperies gelegen«, 3 és % aranyat és 10 fillért (pfennig) »und 
eyn kubel weytz«, mely 20 fillért ért, »und eyn tonnel pir« — 
kapott.

Papiroson, pecséttel.

3455. 1499. szeptember 29. körül.
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.

3456. 1499. október 3. Sáros.
Máriási István sárosi alispán elismeri, hogy Weitlant 

Márton bártfai polgár az 50 forintnyi kölcsönt visszafizette. 
Papiroson, pecsétje elveszett.

3457. 1499. október 26. Kassa.
Mátyás gönczi plébános és társai a János bártfai plébános 

és az ugyanottani sörfőző-czéh közt becsületsértés miatt fen- 
forgó ügyben kihallgatott tizenkét tanú vallomását közük.

Papiroson,

3458. . 14^é. október (Lőcse.)
Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Zsófiának, a kit Kreutz Miklós becsületében 
megsértett (— mondván : »dasz sy awsz unnszer Stadt awsz- 
geweyset were aisz eyne dy obyrtreten hett«, ők azonban tud
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jak, »dasz der obbemelten Zophia solche unere nicht yst ge- 
schehenn ynn unnszer Stadt« —), szolgáltassanak igazságot.

Papiroson, zárópecséttel.

3459. 1499. november 6. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy a sáros- és ujvármegyei gyűlésen a nemesek 
megegyeztek, hogy egymás falvait egy bizonyos ideig nem 
fogják háborgatni és ezenkívül más mindenféle híreket ír.

Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett.

3460. 1499. november 10. Abramowycze.
Osolinszky János levele Bártfa város tanácsához, melyben

kéri, hogy a neki járó pénzt ezután már ne »in nostra moneta, 
pro quolibet floreno per triginta grossos« fizessék, mert így 
neki kára van.

Papiroson, zárópecséttel.

3461. 1499. november 16. Bjecz.
Czjekliczky Jakab bjeczi, pilsnoi stb. kapitány levele 

Bártfa város tanácsához, az Adalbert és Gergely nevű bártfai 
kocsisok által a királyi palotából elvitt némely dolgok ügyében.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3462. 1499. november 17. Leibicz.
Gáspár molnár levele Reusz Mihályné bártfai polgárnőhöz, 

melyben kéri, hogy két forintját bizonyos Anthel nevű kiil- 
döncz által küldje meg neki.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3463. 1499. november 18. (Bártfa.)
Bártfa város tanácsának levele Syekliczky Jakab bjeczi, 

pilsnoi stb. kapitányhoz, melyben írja, hogy Gergely nevű 
polgártársuk Adalbert nevű szolgájával egyetemben, a ki azzal 
van vádolva, hogy a lengyel királyi palotából némely dolgokat 
elvitt, jelenleg távol van.

Víztől rongált papiroson, zárópecsétje elveszett.

3464. 1499. november 28. Abramowicze.
Ossolinszky János a bártfaiakat 200 forint (»triginta et

tres grossos polonicales in quemlibet florenum numerando«) 
lefizetéséről nyugtatja.

Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel, két példányban.

3465. 1499. deczember 3. Kassa.
Darner István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

tudatja, hogy a két év előtti számlájából már valamelyest 
kifizetett.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
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3466. 1499. deczember 11. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a küldönczök költsége ügyében ír.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.
3467. 1499. deczember 12. Eger.
Vajai László az egri püspökség jövedelmeinek kezelője 

Bártfa városát 75 forintnyi tizedpénz lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, alul papirossal fedett pecséttel.

3468. 1499.
Bártfa városának birságpénz-lajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.

3469. 1499.
»Extracta medie taxe«.
Papiroson.
3470. 1499.
Számadások összegezése.
Vízfoltos papiroslapon.
3471. XV. század.
»Summa legum civilium Ray mundi etc.«
Még valószinűleg a XIV. században összeállított jogi 

compendiumnak XV. századi másolata, melynek czimlapján 
a fenti czimfelirat olvasható. A »Summa« három könyvre 
(liber) oszlik, melyek közül az első szól : »De iure personarum«, 
65 fejezetben (caput), a második könyv »De iure rerum«, 76 
fejezetben, végül a harmadik könyv 50 fejezetben szól : »De 
actionibus«. A Summa végén tartalomjegyzék van, mely a 
fejezetek czimeit tartalmazza, ez a tartalomjegyzék azonban 
csonka.

A Summa bevezetése a következő : »Propter paternalem 
amorem, quem ad filios meos habui, agressus sum ex parvitate 
mei ingenii multis vigiliis et laboribus non parvis unam sumulam 
legum, brevemque levem et utilem stilo plano conponere, ut 
in ea se exerceant ad maiora invocans Spiritus Sancti gratiam, 
ut me adiuvet et complere faciat, sine que nullum rite fumatur 
exordium et omnis finis caret profitus pro honore. Et primo 
de rectore et gubernatore civitatis, capitulum primum.

2. fejezet. De iustitia et iure.
3. » Divisio iuris.
4. » De origine iuris.
5. » De divisione iuris.
6. » Quare leges facte sunt.
7. » Qualis sit lex.
8. » Quando leges fiunt.
9. » Quando secundum leges indicare debeat.
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10 fejezet. Quis primo leges edidit.
11. » Qui possunt leges condere nostro tempore.
12. » Quando sunt invente civiles leges.
13. » Quid sit ius non scriptum.
14. » De virtutibus bone consvetudinis.
15. » De privilegiis scriptis.
16. » De instrumentis publicis.
18. » De vigore sigillorum.
19. » Quomodo derogatur sigillis.
20. >> Jus personarum rerum et actionum.
21--26. fej. A személy, a kor, a nem.
27. fejezet. Sponsalia de futuro solvuntur tredecim de

causis.
28. fejezet. De matrimonio.
29. » Impedimenta matrimonii.
30. » De bonis matrimonii.
31. » De accusatione matrimonii.
32. » De tutela.
33. » De curatore.
34. » De generibus tutorum.
35. » Quis possit esse tutor.
36. » Quibus modis finitur tutela.
37. » Quis possit esse tutor.
38. » Excusatio tutele quomodo fit.
39. » De suspectis tutoribus et causis.
40. » Qui possunt accusare tutores.
41. » De pena tutorum suspectorum.
42. » • Contractus viciatus.
43. » De iure viduarum et virginum.
44. » Coniunx sine viro nichil.
45. » Propter quod coniugium appetitur.
46. » Consilium de viro uxorando.
47. » De regendo seipsum.
48. » De regimine domus.
49. » Quid sit domus.
50. » De regimine uxoris.
51. » Uxor ad virum quomodo se habere debeat.
52. » Vir ad uxorem quomodo se habere debeat.
53. » Parentes ad filios.
54. » Filii quomodo ad parentes.
55. » Quomodo pater familias ad familiam suam

se habere debeat.
56. fejezet. De regimine civitatis.
57 --63. fej. A városi önkormányzatról szóló fejezetek.
64. fejezet. Quid principes faciunt.
65. » De tyranno.
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II. könyv.
1. fejezet. De iure rerum.
3. » De natura et iure apum.
■4—26. fej. A különböző állatok jogáról, azután a tulaj

donszerzés (de acquisitione rerum) módjairól.
27. fejezet. Res incorporales.
28—30. fej. Servitus prediorum, servitus urbanorum pre- 

diorum.
31. fejezet. De usu nudo.
32. » De usu edium.
33. » De usucapione.
34. » De prescriptione.
35. » Acquisitio donationis.
36. » Donatio mortis causa potest revocari.
37. » De dote et eius speciebus.
38—4L fej. A dos-ról szól.
42. fejezet. De cautela.
43. » De paraferna.
44—53. fej. A testamentum és legatumról szól.
54. fejezet. De institutione heredum.
55—68. fej. Az örökjogról szól.
69—70. » De affinitate.
71. fejezet. Possessio bonorum.
72. » Divisio rerum bonorum.
73. » Alienatio.
74. » De exceptionibus et iuris beneficiis.
75. » Quibus renuntiari potest, quo ad quid, et

quoad quid non.

1.
2.

3.
4.
5.
6 .

7.
8 .

9—
13.
14. 
16.
17.
18. 
19. 
21.

III .  könyv.
fejezet. De actionibus.

» De mutuo.
» De commodato.
» De deposito.
» De pignoribus.
» De promissionibus.
» De fideiussoribus.
» De pactis.

12. fej. A pactumok felosztásáról, 
fejezet. Pena de pactis.

» A pactumokról folytatólag.
» De inutilibus pactis.
» De transactione.
» De litteraria obligatione.
» Obligatio per consensum.
» De locatione et conductione.

I v á n y i: Bártfa város levéltára. 33
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22. fejezet. De empbiteusi et eius iure.
23. » De societate.
24. .» De mandato.
25. » De obligationibus quasi ex contractu.
26. » De solutionibus.
27. » De contractu.
28. » De obligationibus.
29. » De actionibus furti.
30. » De sacrilegiis.
31. » De raptoribus.
32. » De raptu virginum.
33. » De predonibus.
34. » De incendiariis.
35. » De usura.
36. » De crimine falsi.
37. » De «ortilegiis et divinatione.
38. » De homicidio.
39. ■ » Hiányzik.
40. » De pena homicidii.
41. » Quis agere possit pro homicidio.
42. » De iniuriis.
43. » De dampno.
44--45. fej. De penis damp ni.
46. fejezet. De obligatione.
47. » De proscriptione.
48. » Expurgatio a crimine.
49. » De penis.
50. » De commutatione penarum.
254 oldalnyi negyedívrét papirosra írt könyv, melynek végén, a 

tartalomból, néhány lap hiányzik. A 78. oldaltól fogva a könyv írása 
változik.

V. ö. : Schiller: A hármaskönyv egyik állítólages főforrásáról. 
Magyar jogászegyleti értekezések, 283. sz.

3472. XV. század.
Adólajstrom.
Papiroson.
3473. XV. század.
Számadás töredéke.
Papiroson.

3474. XV. század.
Adólaj strom.
Papiroson.

3475. XV. század.
Fegyverek összeírása és számadások töredéke 
Papiroson.
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3-476. XV. század.
Adólajstrom töredéke.
Papiroson.
3477. XV. század.
Valami levélnek utóirata, melyben valaki Eperjesre, Plum 

Jánoshoz fél hordó jó és édes bort kér.
Papiroson.

3478. XV. század.
Adólajstrom töredéke.
Papiroson. ,
3479. XV. század.
Gyolcs-mennyiség összeírása.

3480. XV. század.
Posztóról szóló számadások.
Vízfoltos papiroson.
3481. XV. század.
Bártfa város töredékes adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.

3482. XV. század.
Bártfa város adólajstroma. (Töredékes.)
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.

3483. XV. század.
Adólajstrom.
Papiroson.

3484. XV. század.
Számadások jegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyv-alakban.

3485. XV. század.
Görög és latin írók bölcs mondásainak feljegyzése. 
Papiroson.

3486. XV. század vége felé.
Fegyverek összeírása Bártfa város egyik utczájának lakói 

közt. (Töredék.)
Papiroson.

3487. XV. század vége felé. 
összeírás töredéke.
Hosszúkás papiroson.

3488. XV. század vége felé.
A lakatos-, kardkészítő- és nyerges-czéh szabályai. 
Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

33*
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3489. XY. század vége felé. Pilszin.
Tycz Miklós levele G-oder Lőrincz és társaihoz Bártfán, 

melyben írja, hogy »dy zoldener gar und zeynt geczogen keyn 
Prewssen«, a királyhoz, »und keyner yczunder wyrt ezyen 
ken Ongerin«.

Papiroson, zárópecsétje töredékes.

3490. XY. század vége felé.
A bártfaiaknak az ó-szandeczi apáczák ellen a vámmen

tesség ügyében felhozott érvei arra nézve, hogy mindig vám
mentesek voltak.

Vízfoltos papiroson.

3491. XV. század vége.
Jogi szabályok vagy helyesebben valamely XV. század

végi vagy XVI. századelei törvényczikk némi csekély töredéke.
Két hártyaszeleten.

3492. 1500. január 18. Varanó.
Palásti Istvánnak, Rozgonyi István udvarbirájának levele 

Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy ama bizonyos 
vég posztót adják vissza.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3493. 1500. január 23. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben meghagyja, hogy Ossolynszky Jánosnak még száz forintot 
fizessenek ki.

Papiroson, zárópecséttel.

3494. 1500. január 26. Buda.
Zsigmond zágrábi püspök és királyi kincstárnok levele 

Bártfa város tanácsához, melyben meghagyja, hogy Osso
lynszky Jánosnak még száz forintot fizessenek ki.

Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3495. 1500. február 7. Buda.
II. Ulászló király Räuber András bártfai biró és Bynder 

Márton ugyanottani esküdt kérelmére, a budai tárnoki házbeli 
levéltárból előkeresteti és átírva kiadja IV. Béla királynak 
12á7. november 7-én kelt oklevelét, melyben a király, a bártfai 
Szent-Egyed templom mellett lakó kaprOTreaaf-J Sáros megye) 
cisterciták abbeli panaszára, hogy az eperjesi német vendégek 
az ő bártfai földjüknek határjeleit lerontották és hamis határ
jeleket állítottak, Bártfa határait Tegus comessel megjáratja.

Hártyán, alul a királynak selymen függő pecsétjével.
Kiadták : Wagner : Dipl. Sáros. 513. ; Fejér : Cod. Dipl. VI/2. 375. ; 

Janota: Bardyjów, 131. 1.; Rhody : Régi érd. okmányok, 1. 1.
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3496. 1500. február 15. Yaranó.
Rozgonyi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy az emberétől Sweton Gáspártól lefoglalt tíz darab 
posztót adják vissza.

Papiroson, zárópecséttel.

3497. 1500. február 16. Bjecz. >
Mátyás bjeczi alkapitány levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy Miklós nevű jobbágya részére a bártfai 
molnártól járó követelését hajtsák be.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

: 3498. 1500. márczius 1. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben írja, hogy : »Quot et quantas expensas nos hiis temporibus 
ad varias et diversas expeditiones negotiorum huius regni 
immo tocius reipublice Christiane inter alia autem solummodo 
ad oratores summi pontificis ac nonnullorum aliorum regum 
et Tureorum cesaris apud nos agentes et nunc quoque certos 
ex eis adhuc hic existentes facere coacti fuerimus et in dies 
facere cogimur in aliqua saltem parte vos latere minime dubi
tamus. Yenientque propediem solenniores alii quoque oratores 
de negotio tocius reipublice nobiscum atque dominis prelatis 
et baronibus ceterisque regnicolis consulturi et tractaturi 
deliberaturique ubi autem et unde tantas potuimus suffere 
et ad eos facere expensas, ut de iure et consvetudine regni 
nostri huius in ea re honori et dignitati nostre satisfaceremus, 
si proventus nostros regios consideraveritis, admirari satis 
poteritis. Nam neque de medio regnicolarum nostrorum, neque 
etiam de medio vestri tantum subsidii habuimus, ut tanta 
negotia expedienda tollerare potuissemus aut possemus, nisi 
quottidianis mutuationibus et accomodationibus. spe mutue 
restitutionis a nonnullis fidelibus nostris nos sublevassemus 
et sic supportati fuissemus«, most az erdélyi részek lakossága 
adott nagyobb segélyt, kéri, hogy ők is adjanak 1200 forintot.

Papiroson, zárópecsétje töredékes.

3499. 1500. márczius 1. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben ajánlja, hogy fontos ügyek megtárgyalására jöjjenek 
Eperjesre.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3500. 1500. márcziusA^Buda.
II. Ulászló király Bártfa város tanácsának meghagyja, 

hogy bármiféle jogezímen bírt birtokaik után járó hadiadót 
(pecunias exercituales) fizessék le.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
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3501. 1500. márczius 20. Szécs — »loco scilicet sedis 
nobilium Zempleniensium«.

Bakos Osváld királyi udvamok levele Bártfa város taná
csához, melyben meghagyja, hogy hirdessék ki, hogy Sáros
megye nemessége és egyéb birtokos ember jöjjön Eperjesre, 
a hova ők is jöjjenek el, a király akaratának meghallgatása 
végett.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3502. 1500. márczius 23. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéyi, hogy a sárosmegyei nemességnek adandó válasz 
ügyében Eperjesen tartandó gyűlésre jöjjenek el.

Papiroson, zárópecséttel.

3503. 1500. márczius 25. Kálnó.
Kálnói Pál levele Bártfa város tanácsához, melyben írja, 

hogy a kohányi és ortolti (Vrsolcz) birtokrészek zálogbavétele 
.miatt tárgyaljanak fivéreivel, Miklóssal és Mátyással.

Papiroson, zárópecséttel.

3504:. 1500. márczius 31. Buda.
II. Ulászló király Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes és Szeben 

városok kérelmére Sárosmegye közönségének meghagyja, hogy 
Kapy Sandrin ama cselekedetét, hogy a nyilvános közutat 
Somosnál elzáratta, vizsgálják meg.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
3505. 1500. ápril 1. Buda.
Ráskai Balázs tárnokmester Bártfa város tanácsának 

meghagyja, hogy ülnökeiket a legközelebbi tárnoki székre 
küldjék el.

Papiroson, töredékes pecséttel.
3506. 1500. ápril 10. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a királyi udvarba való utazás napját tudatja.
Papiroson, töredékes zárópecséttel.

3507. 1500. ápril 23. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a városoknak Lang János kisszebeni polgár ügyében 
tartandó gyűlésére hívja meg őket.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3508. 1500. május 20. Buda.
Ethele Miklós (de Syul) vicetárnokmester Pinthér Márton 

és Komlós János bártfai esküdtpolgárokat 5 forint lefizeté
séről nyugtatja.

Papiroson, pecséttel.
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3309. 1500. május 21. Buda.
Ráskai Balázs tárnokmester meghagyja Kassa város 

tanácsának, hogy a Thurzó János, mint néhai Blander János 
kassai polgár árváinak gyámja, továbbá Gewlchyn Boldizsár 
kassai polgár közt, a nevezett árváknak Tályán lévő 400 frtos 
szőllejük miatt folyó perben, az összes iratokat terjeszszékBártfa 
és Eperjes városok tanácsai elé, a kik az ügyet meg fogják 
vizsgálni.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.
3510. 1500. május 21. Buda.
Ráskai Balázs tárnokmester Bártfa város tanácsának 

meghagyja, hogy a legközelebbi tárnoki székre ülnökeiket 
küldjék el.

Papiroson, pecséttel.
3511. 1500. junius 1. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a három város (Kassa, Bártfa, Eperjes) 
a vámok és a rákosi országgyűlés megtárgyalása miatt Eperjesen 
tartson gyűlést.

Papiroson, zárópecséttel.
3512. 1500. junius 5. Bj ecz.
Bjecz város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy előttük megjelenvén »Valentinus Ungarns 
concivis noster«, kijelentette, hogy ő Bártfa város közönségét 
meg nem sértette, a mint azt a kihallgatott tanuk vallomása 
is megerősíti.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3513. 1500. junius 19. (Eperjes.)
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy két rablót, egy Ambrus és egy Barabás 
nevűt fogtak el, a kik összes czinkostársaikat (a levélben vala
mennyi névszerint felsorolva) kivallották.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.
3514. 1500. junius 25. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy legközelebb a Zemplén és (Aba)uj vár
megyei urakkal együtt Eperjesen gyűlést tartanak, a hova 
jöjjenek el ők is és ott a két megye közönségének Mérán hozott 
határozatait közölni fogják velük.

Papiroson, zárópecséttel.
3515. 1500. julius 1. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a gyűlés megtartásával várjanak addig, 
míg embereik Újvárról hazajönnek.

Papiroson; zárópecséttel. \
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3516. 1500. julius 5.
A leleszi convent előtt Bynder Márton Bártfa város közön

sége nevében tiltakozik az ellen, hogy Szapolyai János és György 
a sárosmegyei Siba, Richwald, Klussó és Herwalt birtokokat 
elfoglalva tartsák.

Papiroson, töredékes pecséttel és ugyanez papiroson, másolatban.

3517. 1500. julius 6. Kassa.
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a városoknak Eperjesen tartandó gyűlésére 
jöjjenek el.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3518. 1500. julius 29.
Turzó György levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy a mellékelt parancsban megnevezetteket küldjék 
Kassa felé.

Papiroson, zárópecséttel.

3519. 1500. julius 30. Clenczan.
Wjelepolszky János levele Bártfa város tanácsához, mely

ben kéri, hogy bizonyos Craczmer nevű bártfai polgártól járó 
követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

3520. 1500. augusztus 5. Yaranó.
Rozgonyi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy megjelenvén előtte Wagner Jakab bártfai oltáros 
és Antal ugyanottani szűcs, előadták, hogy bizonyos Péter 
nevű bártfai szabó valami tisztességtelen dolog elkövetése 
miatt Yaranóra menekült. »Nam ut cursus temporis presentis 
consurrexit propter ignium incendia plures fugantur tam cul
pabiles, quam immunes, ymmo etiam plures captivantur, tam 
presbiteri monachi, tam layci. Ideo nos etiam cives oppidi 
nostri Warano coram nobis convocari fecimus eosdem inter
rogando«, azonban senki sem tudott rá valami becsületbevágót 
mondani.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

i3521. 1500. augusztus 10. Buda.
II. Ulászló király meghagyja az ország összes közigazgatási 

hatóságainak, hogy a bártfaiaktól, tekintettel a legutóbb a 
Rákoson hozott törvényczikkre, vámot szedni ne merjenek.

commissio propria domini regis
Wladislaus, Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. Fide- 

1 ibus nostris universis et singulis prelatis baronibus comitibus 
castellanis nobilibus ipsorumque officialibus, item civitatibus 
oppidis et villis, earundemque rectoribus iudicibus et villicis,
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preterea tributariis et theloniatoribus tam nostris regalibus 
quam aliorum quorumcunque et alterius cuiusvis status et 
conditionis hominibus et quibusvis subditis nostris, ubivis 
in hoc regno nostro Hungarie constitutis et existentibus, salutem 
et gratiam. Certo vobis constare non dubitamus, qualiter in 
diéta sew congregatione regnicolarum pro festo beati Georgii 
martiris proxime preterito in campo Rákos celebrata inter 
alia ita per nos ac universos dominos prelatos et barones alios- 
que nobiles et proceres huius regni in ipsa diéta nobiscum 
constitutos conclusum et ordinatum existit, ut scilicet ille 
octo libere civitates huius regni nostri, que scilicet certa iura 
et privilegia super nonnullis libertatibus ac etiam exemptione 
tributorum sew theloniorum ubivis exigi solitorum a divis 
condam regibus Hungarie nostris scilicet predecessoribus 
habere dinoscuntur in eisdem ipsis libertatibus et prerogativis 
teneri et conservari debeant. Cum itaque civitas nostra Barth- 
fensis de numero dictarum liberarum civitatum nostrarum 
existat, volentes cives et inhabitatores eiusdem civitatis nostre 
Barthfensis iuxta huiusmodi constitutionem regnicolarum ac 
contenta privilegiorum suorum superinde ut prefertur habi
torum in eisdem libertatibus eorum conservare et manutenere, 
fidelitati universitatis vestre et cuilibet vestrum harum serie 
firmiter committimus et mandamus, quatinus a modo deinceps 
prefatos cives nostros Barthfenses aut eorum alterum, iuxta 
huiusmodi eorum iura et privilegia ac prescriptam ordinationem 
regnicolarum nostrorum in eisdem libertatibus et tributorum 
exemptione semota quavis occasione tenere et conservare 
debeatis et teneamini, nec eosdem aut alterum ipsorum contra 
formam huiusmodi iurium, et privilegiorum suorum ac pre
scriptam nostram et eorundem regnicolarum nostrorum ordi
nationem in personis rebusque et bonis eorum turbare molestare 
sew quovismodo dampnificare presumatis, aliud nullomodo 
facturi. Presentes autem quas impressione sigilli nostri quo 
ut rex Hungarie utimur consignari fecimus, post earum lectu
ram semper reddi volumus presentanti. Datum Bude in festo 
beati Laurencii martiris, anno domini millesimo quingentesimo 
regnorum nostrorum Hungarie etc. anno decimo, Bohemje 
vero tricesimo.

Eredetije hártyán, belül a királynak papirossal fedett pecsétjével.

^3522. 1500. augusztus 11. Buda.
II. Ulászló király meghagyja a nyulszigeti apáczáknak, 

hogy a bártfaiaktól Pesten, régi vámmentességi privilégiumuk 
ellenére, vámot szedetni ne merjenek, a minap a vám meg nem 
fizetése miatt történt megzálogolás alkalmával tőlük elvett 
javakat pedig adassák nekik vissza.
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commissio propria domini regis
Wladislaus, Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. Reli

giosis döminabus sanctimonialibus in Insula leporum degen
tibus salutem et gratiam. Quamvis omnes libere civitates nostre 

., et ex consequenti etiam civitas nostra Bathfensis, que de 
eisdem una esse censetur, cives et inhabitatores eiusdem tam 
vigore efficacissimorum privilegiorum suorum, que superinde 
a divis condam regibus habent, quam etiam ex universali con
stitutione et ordinatione regnicolarum nostrorum per eosdem 
in proxima preterita diéta festi beati G-eorgii martiris, ut scitis, 
superinde facta, ab omni solutione tributorum et theloneorum 
per totum hoc regnum nostrum ubivis'exigi solitorum exempti 
et supportati habeantur et huiusmodi exemtio, ut ab eisdem 
civibus nostris accepimus, ipsis hactenus ubivis et per quos
cunque tributarios in hoc regno nostro ad plenum observata 
etiam extiterit. Verum tamen, prout ex querimoniis eorundem 
civium nostrorum intelleximus, vos et consequenter officialis 
et tributarii vestri in loco tributi in Pesth exigi soliti constituti, 
contra huiusmodi privilegia atque etiam constitutionem regni
colarum, prefatos cives nostros plurimum impedirent et his 
exactis diebus propter non solutionem huiusmodi tributi certa 
etiam pignora ab eis recepissent et usque modo illa apud se 
indebite conservantes, eisdem civibus nostris restituere non 
curassent in damnum et preiudicium eorundem manifestum. 
Quia autem nos nullomodo volumus ipsos cives nostros post
quam iidem premisso modo per regnicolas nostros, atque etiam 
vigore vetustissimorum privilegiorum suorum exempti sunt 
contra illa impediri seu turbari, mandamus idcirco vobis harum 
serie firmiter, quatinus statim acceptis presentibus, imprimis 
et ante omnia dicta pignora ab ipsis civibus nostris huius rei 
ut prefertur pretextu ablata eisdem integre restitui facere, 
de ceteroque eosdem vel alterum ipsorum contra huiusmodi 
ordinationem regnicolarum ac contenta privilegiorum suorum 
cum huiusmodi solutione1) tributi impedire turbare aut damni
ficare nullomodo presumatis, sed eosdem illibate semper con
servare et conservari facere modis omnibus debeatis et tenea
mini et aliud nullomodo facere audeatis presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Bude feria tercia proxima post 
festum beati Laurencii martiris, anno Domini millesimo quin
gentesimo.

Eredetije papiroson, alul a királynak töredékes vörös viasz pecsét
jével.

3523. 1500. augusztus 13. Bjecz.
János molnár, bjeczi városi tanácsnok levele Räuber 

András bártfai bíróhoz, melyben kéri, hogy a Scholcz Márton
q E három szó a szövegben kétszer van írva.
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és Schonwyzer János bártfai polgároktól járó kilencz forintnyi 
követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

3524. 1500. augusztus 14. Lőcse.
Thurzó György levele Bártfa város tanácsához, melyben 

kéri, hogy az ő és Thurzó János ügyében küldjék embereiket 
Kassára.

Papiroson, zárópecséttel.

3525. 1500. augusztus 27. Szécs.
Zemplén vármegye közönségének levele Kassa, Eperjes, 

Bártfa és Kisszeben városok tanácsaihoz, melyben kéri, hogy 
a hozzájuk küldött emberüknek, Ujfalusi Istvánnak minden
ben higyjenek.

Papiroson, négy zárópecsétje közül csak kettőnek töredéke van meg.

3526. 1500. szeptember 4. Buda.
II. Ulászló király levele Bártfa város közönségéhez, mely

ben kéri, hogy a török elleni hadjárat czéljaira nyolczszáz 
forintnyi segélyt adjanak.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3527. 1500. szeptember 8. Kassa.
Brünni György egri kanonok levele Bártfa város taná

csához, melyben írja, hogy Dürr Márton özvegye Erzsébet, 
a jubileumi esztendőben Kassára jővén, bizonyos Margit nevű 
leány lelki üdvéért (»que quidem« — t. i. Margit — »ex neg
ligentia ac in curia puerulum, cuius baiula erat permisit in 
ignem«) 300 dénárt (»in cista imposuit«) fizetett a jubileumi 
ládába.

Papiroson, zárópecséttel.

3528. 1500. október 5. Buda.
Bornemissza János királyi kincstárnok Bártfa város közön

ségét 100 forint lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, pecséttel.

3529. 1500. október 25. Makovicza.
Merchinger Kristóf makoviczai várnagy levele András 

bártfai bíróhoz, melyben volt szolgája, Nagy András érde
kében ír.

Papiroson, zárópecséttel.

3530. 1500. október 26. Makovicza.
Merchinger Kristóf makoviczai várnagy levele Bártfa város 

tanácsához, melyben Nagy András ügyében ír.
Csonka papiroson, zárópecséttel.
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3531. 1500. október 29. Eperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához,, 

melyben közli, hogy Raych Márton és Tamás ács közt milyen 
munkabérszerződés (conventio) köttetett.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3532. 1500. október 29. Makovicza.
Merchinger Kristóf makoviczai várnagy levele Bártfa 

város tanácsához, embere Nagy András fogvatartása ügyében.
Papiroson, zárópecséttel. ~

3533. 1500. novemberJíérliperjes.
Eperjes város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben a Reich Mátyás (Macz) eperjesi polgár, továbbá Weisz 
Mihály és Fidler Tamás hártfai polgárok közt fenforgó tar
tozás ügyében ír.

Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3534. 1500. deczember 11. Buda.
II. Ulászló király Zemplén vármegye közönségével tudatja, 

hogy Szapolyai Istvánt Zemplén vármegye főispánjává ne
vezte ki.

Papiroson, egyszerű egykorú másolatban.

3535. 1500. deczember 12. Eger.
Ferrarai Florinus Lajos egri vicarius Bártfa város közön

ségét 75 forintnyi tizedárenda lefizetéséről nyugtatja.
Papiroson, papirossal fedett viaszpecséttel.

3536. 1500. deczember 19.
A leleszi convent előtt Tárczay János a Zemplén várme

gyei Szöllőske birtokát, a mely 1350 forintért Perényi Imrénél 
zálogban volt, visszaváltja.

Papiroson, pecsétje elveszett.

3537. 1500. deczember 21. Varanó.
Rozgonyi István levele Bártfa város tanácsához, melyben 

Péter bártfai szabónak védelmére kel.
Papiroson, zárópecsétje elveszett.

3538. 1500. szerda. (Kassa.)
Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, 

melyben írja, hogy hajlandó a városoknak Eperjesen tartandá 
gyűlésén résztvenni.

Papiroson, zárópecséttel.

3539. 1500.
Csontos Éliás Bártfa város szántói szőllőgondozójának 

számadása.
Papiroson.
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3540. 1500.
Bártfa város szőlleinek művelésére fordított költség- 

jegyzék.
Papiroson.
3541. 1500. .
Bártfa város adólajstroma.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
3542. 1500.
Bártfa városának borjegyzéke.
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.
3543. 1500 körül, augusztus 19. Ternye.
Ternyei Mátyás levele Bártfa város tanácsához, melyben 

írja, hogy nem tud semmit arról, hogy a radischai oláhok 
valami rosszat követtek volna el.

Papiroson, töredezett zárópecséttel.

3544. 1500 körül, november 13. után. Lubaschava.
Yyszaga Márton levele a bártfai bíróhoz, melyben kéri,

hogy Gregyel (Gergely?) posztónyirótól járó négy forintnyi 
követelését hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.
3545. 1500 körül. Szymbark.
Gladysch Szaniszló, Péter és János levele Báítfa város 

tanácsához, melyben kérik, hogy bizonyos Janthol nevű bártfai 
polgártól járó tíz forintnyi követelésüket hajtsák be.

Papiroson, zárópecséttel.

3546. 1500 körül.
Yyelyopolszky János krozlyói birtokos levele Bártfa 

város tanácsához, melyben írja, hogy Schary Miklós abban, 
a miben egy bizonyos Benya nevű ember vádolja, ártatlan.

Papiroson, zárópecsétje elveszett. •

3547. 1500 körül.
György prior levele (Bártfa város tanácsához), melyben 

bizonyos Kuncz Jánossal való ügyében ír.
Papiroson.
3548. 1500 körül.
Vászoneladási és szállítási költségjegyzék.
»Item pro navigatura in Tissa, den. X IIII
Pro navigatura in Danubio, den. XX
Theolonium in Pesth, den. XX.« . .
Papiroson. '
3549. 1500 körül.
Valamely ismeretlen levele egy ismeretlenhez, melyben 

panaszkodik, hogy a bártfaiak az 6 jobbágyain valami köve-
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telés miatt hatalmaskodtak, pedig ha hozzá fordulnak, ő igaz
ságot szolgáltatott volna.

Papiroson.

3550. 1500 körül.
Bártfa város közönségének felségfolyamodványa, melyben 

a rombadőlt város és a vároá falainak felépítéséhez, illetve 
kijavításához kér engedélyt. '

Papiroson.
Közölte : dr. Szekfü Gyula, a »Művészet« czímű folyóirat 1906. 

évfolyamának 137. lapján.

3551. 1500 körül.
43 darab különböző keltezetlen levéltöredék, feljegyzés 

és irat.
Papiroson,

3552. 1500 körül.
Töredék Bártfa város jegyzőkönyvéből.
Papiroson.

3553. 1500 körül.
A bártfai czéhek által kiállított zsoldosok névsora. (Kiletiez 

czéh összesen 73 embert állított ki.)
Papiroson.

3554. 1500 körül.
A (bártfai?) szabók kérelme, hogy czéhet alakíthassanak. 
Papiroson.

3555. 1500 körül.
Bártfa és Eperjes városok közönsége adóvisszatérítésért 

folyamodik.
Papiroson.

3550. 1500 körül.
Számadási feljegyzések.
Papiroson.

3557. 1500 körül.
Bártfa város vászonadólajstromának (census telarum) 

töredéke.
Papiroson.
3558. 1500 körül.
Feljegyzés négy falu úrbéri tartozásairól.
Papiroson.

3559. 1500 körül.
Számadások töredéke 
Papilroslapon.
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3560. 1500 körül.
Számadások feljegyzése.
Papiroson.
3561. 1500 körül.
Bártfa város bírságjegyzékének töredéke.
Papiroson.

3562. 1500 körül.
Bártfa város adólajstromának töredéke.
Papiroson.

3563. 1500 körül.
Feljegyzések.
Papiroson.
3564. 1500—1510 körül.
Kassa város tanácsának levele Eperjes város tanácsához, 

melyben kéri, hogy a levelet lovasember sürgősen vigye tovább 
és hogy holnap a városok náluk gyűlést fognak tartani.

Papiroson.

3565. 1500—1510 körül.
Camyenyeczi Miklós krakkói nádor és kapitányhoz, továbbá 

Warkocz Kristóf késmárki kapitányhoz intézett levelek fogal
mazványa.

Papiroson.
3566. 1500—1510 körül.
Bártfának, több felsőmagyarországi városnak a kassaiak, 

továbbá Szapolyai János elleni panaszirata a királyhoz.
Két darab papiroson.

3567. 1500—1510 körül.
Újhelyi András vinczellérnek a szőllő művelésére fordí

tott költségjegyzéke.
Papiroson.

3568. 1500—1520 körül, deczember 4. előtt. -Kassa.
Hermansteter György levele Bártfa város tanácsához,

melyben írja, hogy »dy Thwrken mit grosse macht leyen vor 
dem Slos Kewy gewynnen sy das so haben sy als man spricht 
Hungerlanth dy helfft gewonnen«, hogy Pálóczi Lászlónak 
valami pénzdologban írni fog, végül hogy bizonyos úr hadi
népet fogad fel.

Vízfoltos papiroson, zárópecséttel.

356Í). 1500—1520 körül.
Bártfa város tanácsa által a sörfőző-czéh ügyében kiadott 

oklevelek töredékes fogalmazványa.
Papiroson.



<T^3570. 1500—1520 körül. , *Lu,
Névsor. L \ ^
Papiroson, könyvalakban.

3571. XVI. század elején.
A kémény építésére kötelezettek névsora.
Papiroslapon.

3572. XVI. század elején.
Különböző feljegyzések.
Három darab papiroson.

3573. XVI. század eleje.
A Bártfa városához tartozó Rihwald és Siba adólajstroma. 

í( Töredék.)
Papiroson.

3574. XVI. század eleje.
Bártfa városának adószedési körökre való beosztása. 
Papiroson.

3575. XVI. század eleje.
Fegyverek összeírása Bártfán. (Töredékes.)
Papiroson, hosszúkás könyvalakban.

3576. XVI. század első fele.
Fegyveresek összeírása Bártfán.
Hosszúkás papiroson.

3577. XVI. század első fele.
Fegyverek összeírása Bártfán. (Töredék.)
Hosszúkás papiroson.

3578. XVI. század eleje.
25 darab különböző keltezetlen levél, levéltöredék, utó

irat és egyéb feljegyzés.
Papiroson.
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