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Albert király halála pártokra szakítá az országot. A 
mily örömöt okozott Erzsébet párthíveinek V. László szüle
tése *), épen oly kárára szolgált az az, országnak, úgy hogy 
a milyen kívánatos lett volna, hogy például Nagy Lajos, Zsig- 
mond és később Hunyadi Mátyás férfiutóddal bírjanak, ép 
annyira hasznos leendett itt az ellenkező eset. Mert V. László 
születése némi jogos színt kölcsönzött anyja párthíveinek, kik 
e csecsemőt, midőn az új, még pedig Erzsébet megegyezésé
vel választott, király I. Ulászló már egész Egerbe jutott, 
Szécsy Dénes esztergami érsek által Székesfehérvárt megko
ronáztatván 2), attól többé el sem is álltak mindvégig. De 
mindez sokkal ismeretesebb, hogysem itt újra elmondjam. Tud
juk, hogy a haza felvidéke a középkor hatalmaskodóinak 
eszményképe — Giskra által felbujtatva, és e vidéknek külö
nösen német városai semmikép . sem voltak Ulászló részére 
hajthatók. E városok közt legnagyobb szerepet játszott Po
zsony, mely közelsége miatt is folytonos közlekedésben volt 
Fridrik római király V. László gyámjával. E város V. László 
említett koronáztatásakor külön küldöttség által képviselteté 
magát 3). Ulászlóról még hallani sem akart. A pártján levő
ket halálos elleneinek (Feynt, Todfeyndt) 4) inasát Ulászlót 
pedig ez időbeli számkönyveiben csak lengyel királynak ne
vezi 5) s készebb volt magát általa birtokaitól megfosztatni 6), 
sőt vele nyílt ellenkedésbe ereszkedni ^  és egy nehéz ostro
mot kiállni 8), mintsem Erzsébettől, kit számkönyveiben ke
gyelmes királynénknak czímez 9), elpártolni.

Mennyire voltak a kedélyek egymás ellen felingerülve, 
leginkább az 1444. évi april elejére kihirdetett budai ország
gyűlés előzményei mutatják. Ulászló, hogy a törökkel kez
dett háborút erélyesebben folytathassa, az ellenpárttal minden 
áron ki akart békülni. E végre Fridiiket 1444. febr. 2-ra sze
mélyes összejövetelre szólítá fel. Ez az ajánlatot nem fogadta
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el, mire az oda módosíttatott, hogy a mondott napon Budán 
jöjenek össze a két párt követei; ebbe meg a Lászlópártiak 
nem egyeztek, állítván, hogy Buda Ulászló kezeiben lévén, 
követeik korlátozva lennének. Végre abban állapodtak meg, 
hogy Ulászló pártja Budán, Lászlóé pedig Esztergámban 
gyűljön össze % s kölcsönösen tanácskozzék szinte febr. 2-án 
,0). De hogy e tanácskozások mindkét helyen valósággal 
meg is indúltak-e, egyik írónk sem említi; sőt Teleki épen 
ellenkezőleg ezt állítja : „az alkudozásokat Ulászlóval csak
ugyan Budán látjuk megindúlni; mégpedig az i§ú László 
magyar pártjának minden befolyása nélkül“ n). E szerint 
Esztergámban mi sem történt; pedig itt csakugyan össze
gyűltek a Lászlópártiak, ' kik közül névszerint ezeket bírjuk 
megnevezni: Szécsy Dénes érsek, és Szécsy Tamás, Bartlme 
von Trabatn (jóformán Frangepani Bertalan), Giskra János, 
Ágoston a királyné korlátnoka, Pöker Frank* és a városok 
követei, így Pozsony részéről Königsfelder Lajos, Gmatl 
István, Jnngetl Péter és Krausz Péter. Jelen volt még Ulászló 
részéről is egy küldöttség. Úgy látszik azonban, hogy a mon
dott határnapnál később jöttek össze, miután még april elején 
ott voltak; pedig nem hihető , hogy két hónapnál tovább 
együtt maradtak volna. Fridrik, hogy jó kedvben tartsa őket, 
nem mulasztá el egy hosszú, Aeneas Sylv. által Széchy Dé- 
neshez írt, levéllel megkeresni, melyben vége-hossza nincs a 
Lászlóról mondott dicséreteknek 12). így szinte Pozsony is 
írt hason tárgyú levelet követeinek, mely az összes gyüleke
zet előtt, Ulászló követeinek jelenlétében elolvastatva, általá
nos s bármi gazdag ajándéknál többre becsült örömet okozott, 
annyira, hogy e követek újra felszólíták a várost ily hírek; 
gyakori közlésére.

Ezalatt a Budára kiírt országgyűlésre ők is meghívat
tak, mire mart. 31. egy küldöttséget neveztek ki, mely 200 
lovas kíséretében Budára indúljon. April 4. megérkezett a 
bátorságlevél 600 lovasra. Erre a fönebb említett urak, az 
érseket kivéve, el is mentek, azon különbséggel, hogy a váro
sok részéről csak egy, vagy legfölebb ketten, így Pozsony 
részéről Königsfelder Lajos és Gmatl István , csatlakoztak 
hozzájok.
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A bátorságlevél daczára is nagy félelemmel ereszték 
el e küldöttséget a többiek, miután a Budára igen nagy szám
mal összegyűlt nemességről különféle s nekik, épen nem ked
vező híreket hallottak. £  félelmök annyira ment, hogy a 
pártjokon levő városok, különösen Pozsony, *nyilvános imákat 
és körmeneteket tartották szerencsés visszajöhetésökért. Hogy 
félelmök nem volt alaptalan, a következés mutatta meg; alig 
érve le ugyanis, az országgyűlés először is szent-miklósi Pon- 
gráczot, Szakolcza hatalmas urát, Giskrának a hatalmasko
dásban méltó társát, daczára annak, hogy most Ulászló részére 
állt, elfogatta testvérei- és sógoraival; Neboysza Pétert, szent- 
miklósi kapitányát, pedig s többi vele volt czimboráit a fel- 
dühült nép részint felakasztotta, részint a Dunába fulasztotta 
13), mire a városi követek, köztük a pozsonyiak, sőt Giskra 
is ,4), april 15. elöleges intés után, egyenként s álruhában 
elszökdöstek s szerencsésen meg is menekültek. Csak Széchy 
Tamás, Frangepani Bertalan és a korlátnok maradtak ott to
vábbra is, az ellenféllel alkudozandók 15).

Ily előzmények után történt 1444. november 10. a vár
nai csata.

A nagyratermett, lovagias, nemeslelkü s nemzeteinkhez 
előszeretettel viseltető Ulászló, ki a magyar nyelvet még mint 
lengyel király megtanulta 16), elesett s vele sírba szállt sokára 
a hon nyugalma. Határain egy vad s Európával kikötni in
dúlt ellenség s benn a hazában "viszály, visszavonás, egymásra 
rontó honnagyok s rabolni szokott idegen kalandorok! „Sta
tus regni Hungaricae — szól a szép nyelvű Aeneas — proh 
dolor non sine gravi damno totius christianitatis confractus, 
quassatus, et omni splendore nitoreque pristino denudatus est, 
tantaque mutatio in regno vestro a paucis annis facta est, ut 
si quis procerum antiquorum iam ab inferis resurgeret Hun- 
gariamque intraret, nullatenus suam patriam recognosceret. 
-----------— O regnum olim opulentissimum! 0  auream pro
vinciam ! 0  terrarum decus! quomodo sic ex te nitor omnis 
abscessit, quomodo sic abiit color optimus, ubi vigor ille tuo
rum hominum, ubi reverentia, quam tibi omnes gentes impen
debant, ubi Maiestas regis, ubi gloria; quid tibi tot victoriae 
profuerunt, si tam cito in triumphum duci debebas, quid Ro-
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manorum ducum restitisse potentiae iuvit, si nunc illorum 
vicinorum ineptos ineptus ferre potes ? ------ Regnum Hun
gáriáé, cui vix simile vidit sol, sic dissipatum est, ut vix inter 
se partes ullae cohaereantu 17) í és „Quid pluris ? — mondja 
a claesicusokban jártas Vitéz János — nemo favoris compos 
nemo expers pavoris. Aequata passim vulnera membris vidi
mus, mensura quoque iuris vis erat, lethalis denique ambitus 
incanduit. In commune exitium, oculo caecultante ruitur. 
Pauci ultores scelerum, autores plurimi affluunt. Quassa est 
fides, quies aegra, dubius sanguis, atque ut veteri proverbio 
aiunt (Seneca) certi nihil, nisi frater hostis“ 18) ! ’

Valóban siralmas volt ekkor szegény házánk álla
pota ! . . . ·

S ki kormányzá ekkor a hazát ? Ki tartá fon a rendet ? 
ki osztott igazságot s ki bünteté a rend zavaróit ?

E kérdést illetőleg nagyon szétágaznak íróink vélemé
nyei. Maga Teleki is, ki a Hunyadi-kort, mint tudva van, 
legnagyobb olvasottsággal tárgyalja, e kérdés körül nagyon 
habozik. Szerinte az ország kormánya e rövid idő alatt ennyi 
kézen ment keresztül : Először kormányzott az országos ta
nács 19), aztán hét helyettes választatott, kiknek „kezei közt 
volt valószínűleg az ország összes kormánya“ 20), s kik a 
bírói hatalmat átvett „bizottmánynak, alkalmasint az orszá
gos, vagy, mint előbb neveztetett, királyi tanácsnak“ tagjai 
lettek“ 2t). Végre Hunyady kormányzónak választatván, 
melléje 12 tagból álló tanács rendeltetett s ez lett aztán, meg
szűnvén az előbbi, az országos tanács 22). E kérdésnek ily 
felfogása már magában eléggé mutatja, hogy Teleki szinte 
nem volt vele tisztában, s talán azért mondá: „Az Ulászló ha
lála és Hunyadi kormányzóvá választatása közt lefolyt idő 
történetei felett még sűrű homály fekszik“ 23).

Hasonló indokból mondhatta Kovachich is „Multum in
terest nőssé, quomodo et per quem a 10. nov. 1444. usque 13. 
jul. 1446. quo Hunyadius in Gubernatorem electus est, — 
Regnum administratum fuerit? et tamen notabile hoc sta- 
tieticae Hung, monuihentum nemo scriptorum — őt magát 
sem vehetjük ki — hactenus in apricum deduxit“ 24).

Ki kormányzá tehát ekkor e hazát? - -  Ivanics, Vitéz
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Jánosnak Cesarini Györgyhöz 1445. apr. 18. írt leveléhez e 
megjegyzést teszi: „Tunc dum hae litterae scribebantur loan- 
nes Wayuoda non erat Gubernator generalis, sed istae partes . 
ex hac parte Ticiae versus Waradinum erant suae guberna
tioni commissae in congregatione generali, quae in Alba Re
gali A. D. 1445. circa festum B. Dorotheae habita fuit“ 25) . . 
Kovachich meg hozzá adja : „Ex diplomatibus erui etiam 
Nicolaum de Újlak Wayvodae Transylvani et Generalis Regni 
Capitanei titulo usum fuisse“ 26).

Ebből Kovachich 27), Engel 28), Fessler 29) és Teleki 
30) azt következtetik, hogy e fehérvári gyűlésen országkapi
tányok neveztettek ki.

Az 1445. évi pesti országgyűlés V. czikke hét főkapi
tányt nevez ki. Azonkívül Aeneas Sylv. erre vonatkozólag így
í r : „Placuit Conventum Regni habere in Peste, illic ------
convenientes------ vicarios Regni ordinant“ 31). E két helyet
összeegyeztetvén Kovachich, azonnal kész állítani, hogy „pro
viderant itaque maiores nostri Interimali regni administra- 
tioni per septem hos Vicarios“ 32), kik kerületeikben, mint 
Engel is állítja 33), függetlenül kezeltek minden közigazga
tási tárgyat; Teleki pedig e két helyet akép értelmezi, hogy 
e főkapitányokon kívül „királyi helyettesek — s ezek volná
nak az Aeneas által emlegetett Vicariusok — is neveztettek 
ki“ 34).

Hogy a Kovachich-Engel-féle vélemény nem áll, csak ez 
egy eset is elíggé bizonyítja : Hunyadi, Fridrikhez 1446. 
írt levelében, így menti magát Ciliéi megtámadása m iatt: 
„dum post multiplices — — iniurias susceptas, nuper Do
mini Barones huius Regni provocata arma adversus — Co
mites Ciliae movere decrevissent Ego9 tanquam Capitaneus, 
in id opus deputatus fu iu. 3δ). Már jnost ha Hunyadi, mint 
főkapitány, vagy akár Vicarius, a legfőbb hatalmat filggetle- 
nül kezelte* mikép állhat ö itt, mint a honnagyok (Barones, 
tehát nem országgyűlés) parancsainak puszta végrehajtója, 
annyira, hogy öt e miatt még csak a felelés terhe se érhesse ?
------ így Hunyadi 1445. csak az országos tanács tudta s
helybenhagyása után támadta meg Drakult Oláhországban 
36). Ha végre e kapitányok kezelték a főhatalmat egész Hu



nyadi kormányzóvá választatásaig; honnan van mégis, hogy 
e kapitányok csak 1447. 37), tehát egy évvel a kormányzóvá- 
lasztás után, töröltettek el ? Kovachich e körüli véleménye* 
hogy tudniillik Hunyadi kérésére hagyattak meg hivatalaik
ban, csak miután ők, leginkább Giskra, nem akartak neki 
engedelmeskedni, szünteté meg, nem üti meg a mértéket; 
mert hogyan kívánhatta volna Hunyadi, hogy a föhatalmat, 
melyet az ország bizalma a fejetlenség eltörlése miatt ráru
házott, továbbá is megossza velők, ha mindjárt neki aláren
delve lettek volna is ? Hiszen akkor ö nem kormányzó, ha
nem legfittebb első kapitány lett volna.

Kovachichnak ez állítását Teleki is megczáfolja s utána e 
szavakat teszi: „Valóban kellett lenni, s volt is, egy közép
ponti kormány, melyre volt ráruházva-------a Fridrikkeli
alkudozások vezetése, az országgyűlésnek összehívása s 
melytől függött valószínűleg a többi, az egész országot ér
deklő, tárgyak elintézése isw 38). Igaza van; kellett lenni s 
volt is ily, mint ő nevezi, középponti kormány, csak abban 
csalódik, hogy ezt csak alkotni kellett még e helyettesekből, 
mint alább fogjuk látni.

Ki híta össze azelőtt királyválasztásra az országot s ki 
vitte azelőtt trónürülés esetén a kormányt?

Kovachich erre vonatkozólag így í r : „Ante (cladem) 
Varnensem ne id quidem defixum fuit, ad cuius partes adti- 
neat, consulturos de salute Regni status hunc in casum con
vocare“ 39). „Nimirum nondum eo provecta fuit Palatini 
authoritas, quo illam postea Mathias I. 1486. elevavit; nempe 
ut ille tempore Interregni et Diaetam indicere possit, et supre
mam Administrationis publicae Directionem habeat“ 40).

Ha tehát a nádor erre nem volt még ekkor — jól kü
lönböztessük meg: önállólag — felhatalmazva, ki híta össze 
az országot? . .

A honnagyok; még pedig elejétől fogva. „Duces, Epi
scopi, Comites, ad quos de regnó providere pertinebat, ------
Sámuelem ,Ducem---------- — regem dicunt“ 41). Ily ese
tekben a nádor elnökölt, miután tudjuk, hogy a királyok éle
tében is ő helyetteeíté azokat az arany bulla első czikk e sze
rint az évenként Fehérvárott tartatni szokott sz, Istvánnapi
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gyűlésen, a mint Miklós nádorról tudjuk is, hogy Nagy Lajost 
az 1352. évi ily gyűlésen helyettesíté 42). Továbbá tudjuk a 
honnagyokról is , hogy ezek képezték a királyi tanácsot, a 
Regalis Senatust, mint már sz. István törvényében említtet- 
nek. Ezek tanácsára hivatkoznak minden fontosabb esetben 
királyaink 43) ; sőt ezekkel kizárólag hoztak a királyok oly 
végzeményeket is, melyek különben országgyűlési tárgyak 
lettek volna, mint erre számtalan, jpéldáink vannak 44). Végre 
ha meggondoljuk, hogy az ország zászlósai trónürülés alatt is 
megtarták hivatalaikat, könnyű lesz a feltett kérdésre meg
felelni.

Ki kormányzá tehát a várnai csatától V. László trónra 
léptéig az országot?

Egy szóval az' országos tanács, melynek természetes 
tagjai voltak a főpapok 45), nádor s többi zászlósok s főbb 
nemesek, kik magokat okmányaikban röviden csak így ír
ták : „Prelatiy Barones, Nobiles et proceres Regni Hungarie 
universi.u

Ez országos tanácsot, véleményem szerint, hibásan 
azonosítja Teleki 46) azon, az 1446. országgyűlésnek IX. 
czikkében 47), Hunyadi mellé rendelt kormányzói tanácscsal, 
mely két főpap, két szászlós, a nádor, országbíró és hat ne
mesből állt, mely két tanács már csak azért sem lehet ugyan- 
egy, mert a mi értelmünkben vett országos tanács ‘már ez 
országgyűlés előtt is létezett, mit számos alább felhozandó »s 
a fönebb említett szavakkal kezdődő okmány bizonyít. Nem 
lehet egy s ugyanaz e két tanács, mert e kormányzói tanács 
az említett törvényczikk világos szavai szerint pusztán „tem
pore celebrationis Judicii octavarum,“ tehát csak törvényszé
kek ideje alatt rendeltetett a kormányzó mellé, és különben 
„medio autem tempore unus Praelatus et unus Baro et duo 
Nobiles manebunt cum eodem.“ Már pedig nem csak a tör
vényszékek ideje alatt, hanem az évnek minden szakából, 
fordáinak elé ily Prelati — féle okmányok. Ha tehát e 
két tanács egy s ugyanaz lett volna, kitől keltek a törvény
szék idején kívüli eféle okmányok ? Azt csak nem fogja va
laki állítani, hogy ama különben a kormányzó mellé rendelt 
egy főpap- egy zászlós s két nemestől! Azt lehetne tán ellen
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vetni, hogy hiszen a nádor és országbíró is tagjai voltak a 
kormányzói tanácsnak; nem mutat ez arra, hogy ez volt a 
legfőbb tanács ? Erre röviden azt felelhetjük, hogy valamint 
a királyi tanácsnak a nádor és országbíró is tagjai voltak, úgy 
kellett nekik a kormányzói tanácsban is részt venniük, miu
tán a kormányzó a király személyét képviselé s tekintélyét 
bírta („habebit tantam auctoritatem, quam haberet Regia 
Maiestas“ mondja az 1446. évi 7. törvényczikk 48).

Állításunk végleges bebizonyítására szolgáljanak Hu
nyadinak a pápai követhez 1448. dec. 14. intézett e szavai : 
„ad ea plene, ut tantum requirit negotium, deliberationem 
facere ad praesens non possumus; signanter pwpter absen
tiam aliorum Praelatorum et Baronum , ac Consiliariorum 
Regni, quorum in hac re honori deferendum est et consen
sus requirendus, atque obtinendusu 49).

Értheti-e Hunyadi ezen a Fridrikkel kötendő fegyver- 
szünet ügyében mondott szavaival a törvénykezési időkre 
maga mellé rendelt tanácsot? Még nagyobb bizonyítékúl 
szolgáljanak az országos tanács egy 1447. maii;. 31. kelt 
okmányának , melyet alább egész terjelmében közlünk, e 
kezdő szavai: „„Ad commissionem dominorum Johannis Gu
bernatoris et Consiliariorum deputatorum. Nos Prelati — — 
stb.a íme mily világosan megkülönböztetik itt a kormányzói 
tanács az országostól, mely utóbbi az előbbinek közbenjárá
sára adá ki ez okmányt.

Fönebb mondám, kik képezék az országos tanácsot. 
Hogy állításom csakugyan alapos, sőt hogy már azelőtt is, 
mint szinte megjegyzök, ezek képezék trónürüléskor az or
szágos tanácsot, világosan mutatja ímez okmány :

Miseracione diu ina Georgius Archiepiscopus strigoniensis etc. 
petrus agriensis, Clemens Jauriensis et Simon wesprimiensis Eccle
siarum Episcopj, Laurencius de Hedrehuara Regni Hungarie pala
tínus, petrus Cheh wayuoda Transsiluaniensis, Emericus de Mar- 
ccaly Magister curie Regie, Michael Orzag summus Thesaurarius 
et paulus Agazonum Regalium Magister, Ceterique prelati et Baro
nes Regni Hungarie Amicis eorum honorandis Capitulo Ecclcsie 
Posoniensis salutem et omne bonum. Quia Magnificus vir Ladislaus 
de Gara Banus Machouiensis proper instantes et arduas expedíció- 
nes Regni mortuo condam Inuictissimo domino nostro domino
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Sigismundo Romanorum Imperatore ac Hungarie etc. Rege , de ei 
super noui Regis eidem Regno Hungarie eiusque fe tid  regimini profec- 
done alysque eiusdem Regni mocioniSus et turbinibus sopiendis et sedan
dis, emergentes, Juramentali depoaicioni, quam ipse octauo die festi 
Epiphaniarum domini proxime venturi coram vobis contra Judicem, 
Juratos et universos Cives Civitatis poson. Juxta certam adiudica- 
cionem in Curia Regia factam et continentiam litterarum adiudica- 
toriarum superinde confectarum facere deberet, commode intendere 
non potest; Ideo vestris Amicis (így) committimus, quatenushuius- 
modj Juramentalem deposicionem statu in eodem absque omni va- 
riacione ad octavum diem festi beati Georgy martiris similiter nunc 
venturi mediantibus litteris vestris partibus superinde concedendis 
prorogare debeatis. Datum in Alba Regali in vigilia festi Circumci
sionis domini (Dec. 31.) Anno eiusdem Millesimo Quadringentesimo 
Tricesimo septimo 50).

Hogy ez időben is ezekhez hasonlók képezék ez orszá
gos tanácsot, mutatja egy alább teljesen közlendő 1445- évi 
okmánynak ez aláírása : „Dyonisius Cardinalis Archiepisco- 
pus Strigoniensis, Petrus Episcopus Waciensis et Ladislaus 
Nytrieneis, Laurentiüs de Hedrehwara palatinus, Nicolaus de 
Wylah wayvoda Transsilvanus, Georgius de Rozgon Judex 
Curie, Ladislaus de Gara Banus Machouiensis, Emericus et 
Stephanus de Pelsewcz, Symon Czwdar de Olnod, Rupertus 
de Thar et Georgius Lorandj de Serke.“.

Csak is így fogva fel ez országos tanácsot érthetünk 
meg több oly körülményt, mely különben megfejthetlen. így 
kik ama hét kapitányt vevék helyetteseknek s főhatalommal 
bíróknak, nem tudtak a nádorral boldogulni, miután ez ama 
‘hét kapitány közt elő nem fordúl. Azért Kovachich 51) és 
Fessler 52) ráfogják, hogy ö mint cselszövényes egyén, kész
akarva elmellöztetett j holott, ha az országos tanácsra gon
dolunk, mely nek. ö természetes feje volt, ezt nagyon helyén 
fogjuk találni, miután e hét kapitány az országos tanács ha
tósága alatt állt.

Teleki pedig elsorolván helyettesekül az általunk imént 
országos tanács tagjaiként említetteket, e megjegyzést adja 
hozzá : „A feljebb említetteken kívül Pelsőczi István, olnodi 
Czudar Simon, Thuri Rupert és serkei Lorándfí György (is 
hitelesíték az említett okmányt) de ezeket kisebb állásuknál 
fogva nem mertük a helyettesek közé számítani“ 53). Igen;



12

de a mily joggal a többieket oda számítja, pusztán, mert 
azon levélben aláírvát, épen oly joggal kellett volna ez utób
biakat is odaszámítania, mert ök is aláírvák ama levélben ! 
De Teleki fel nem vehette őket a helyettesek sorába, miután 
ö e helyetteseket az országos tanácstól szétválasztja s az or
szág összes kormányát ezekre ruházván, kisebb állású egyé
neket közéjök fel nem vehetett, mig a mi elvünk szerint igen 
szépen megállhatnak egymás mellett, mint közös tagjai az or
szágos tanácsnak.

/
így tehát az országos tanács elvét felállítva elkerülünk 

minden összeütközést Erezte ezt utólag Kovachich is ; azért 
munkája folytán ezt mondja: „Suspicabar, annon per DD. 
Praelatos, Barones, Nobiles, et Proceres, quorum nominibus 
tot hujus temporis Diplomata occurrunt, intelligantur iUi9 qui 
tunc Consilium gerendorum negotiorum publicorum constitue-- 
hant ;u de a hét kapitányról mondott állítását megmentendő, 
ezt veti utána: „Sed contrarium undique apparet 54). A 
mondottak, úgy hiszem, eléggé megczáfolják e végszavakat.

Ez országos tanácsnak feje volt Hunyadi János, de 
csak mint kormányzó, mint ezt egy alább teljesen közlendő 
1446. évi okmánynak e kezdő sorai bizonyítják : Johannes 
de Hwnyad wayvoda Transsilvanus pro Illustrissimo infante 
— nato condam Alberti Regis Electo Regni Hungarie, Dalma- 
cie, Croacie etc. Gubernator generalis, ac Prelati, Barones, 
Nobiles et proceres dicti Regni Hungarie.“ De neve az ok
mányokban csak akkor íratott ki, sőt akkor sem mindig, ha 
a tanácsban személyesen jelen volt, mint azt Teleki is helye
sen megjegyzi 55). Azelőtt pedig, mint önkényt következik, 
a nádor volt feje.

‘Mennyire terjedt e tanács hatalma, mutatják az alább 
közlendő okmányok, melyekből látjuk, hogy e tanács a na
gyobb és kisebb hatalmasságok felett ítélt, és pedig meg
idézve a tetteseket: „nostram in presenciam.“ Rendelkezett 
a peres ügyek határnapjainak megváltoztatásáról. Megerősíté 
a királyoktól nyert szabadalmakat és adományokat. Kiadott 
levélátiratási vagy kézbesítési , parancsot, úgy szinte külön
féle igtatóparancsot. Elintézte a pénzügyet s a megyéknek,
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névszerint Pozsonynak meghagyta, hogy a káptalan részére, 
bármikor követelje ez, küldje ki emberét.

Csak e rövid kivonat is eléggé mutatja, hogy hatalmuk 
mindenre kitelj edt, egy szóval, hogy ök gyakorlák a fÖhatal- 
mat. Sőt az egyes zászlós urak — bár magok is tagjai vol
tak — mint egyes honpolgárok, sőt hivatalukat illetőleg is, 
alája tartoztak, mint alább szinte okmányokból fogjuk látni. 
Ezt se tartsa senki újabb rendszabálynak. így gyakorlák ök 
e hatalmat azelőtt is trónürüléskor. Tudjuk példáúl, hogy 
Zsigmond elfogatása után azonnal a honnagyok vevék át a 
fÖhatalmat 5e) így gyakorlák ök e főhatalmat későbbi idők
ben is , mint imez okmány bizonyítja.

Prelali et Barones
Regni Hungarie etc.

Prudentes et Circumspecti Amici nobis dilecti. Spectabilis et Ma
gnificus dominus petrus Comes de Bozin et de Sancto Georgio pro 
Regni huius defensione de nostra voluntate nonnullos pedites huc ad
ducere habet. Quare rogamus vos, hortamur et requirimus , qu&te- 
mus d.um et quando cum peditibus illi* ad vos et Civitatem ves
tram perueniet, statim eosdem celerius, quo fieri poterit, per vadum 
traijcere (így) faciatis. In quo nobis et universo huic Regno obse
quium gratissimum facietis. E x convencione nostra generálj in pesth ' 
feria quinta, octavo scilicet die sacratissimi corporis xti. (Jun. 17.) 
Anno domini etc. LXXXXmo (1490.) Rülczím : Prudentibus et Cir
cumspectis Judicj Jurat is que et ceteris Civibus poson. Amicis nobis 
dilectis 57).

Ez országos tanács, rendeletéinek hitelesítésére, saját, 
az 1445. évi 15. törvényczikkben elrendelt, pecséttel élt, 
mely czímerében hármas dombon álló apostoli azaz kettős 
keresztet viselt. Köriratát nem határozza meg a törvépyczikk. 
Újabb vizsgálatok azon eredményre vezettek, hogy ez orszá
gos tanács nem egy, hanem három pecséttel is élt, a czímer 
mindenütt, legalább kettőről határozottan állíthatom, egyenlő 
volt, a különbség csak a köriratban rejlett, mely az egyiken:
„Sigillum Prelatorúm Baronum et Nobilium Regni Hunga
rie“ 58) , a másikon pedig: „Sigillum vniuersitatis Regni 
Hungarie“ 59), szavakból állt. Az első körirattal ellátott pe
csétnek eredeti nyomója, mely sárga rézből készült és erős 
markolaté, 1836. a budai várnak Dun^ feletti oldalán tett
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ásatások alkalmával feltaláltatott s Jankóvich Miklós gyűjte
ményébe; azzal együtt pedig; úgy hiszem; a nemzeti Múze
umba került 60). Erdy János ezeken kívül e tanácsnak egy 
harmadik pecsétét is említi; melyet Horvát István gyűjtemé
nyében látott; de közelebb le nem ír 6l); kezeim közt is meg
fordult e tanácsnak egy alább közlendő okirata, melynek 
külbehajtásain egy a szokásostól eltérő, s úgy látszik, csak 
egyszerű gyürüpecsét látható, de már annyira lemállott, hogy 
többé sem czímere, sem körirata ki nem vehető. S ez volna 
a harmadik pecsét. „

Egyébiránt megjegyzendő , hogy e tanács e törvény- 
czikk kelte előtt is használt e féle pecsétet; de miután ez 
országgyűlés előtti korból e tanácstól kelt okmányt se nem 
láttam, se nem olvastam, kénytelen vagyok ez állításomat 
pusztán ez egy adatra építeni; a pozsonyi káptalan tudniillik 
egy 1446. máj. 28. kelt s alább közlendő okmányban az or
szágos tanácsnak hozzája máj. 14. intézett levelének pecsétét 
új pecsétnek (novo sigillo) nevezi. Innen nem alaptalanúl ál
líthatjuk, hogy ez országos tanácsnak már azelőtt is volt pe
csétje, melytöli megkülönböztethetés miatt e törvényczikk 
által megrendelt pecsét új pecsétnek neveztetik.

E törvényczikk szerint ugyan e pecsét csak azért ké
szült „ut querulantes habeant sub illo sigillo Litteras queri- 
moniales et procedatur Justitia secundum quod decet,“ és 
azért mondja Verböczy is : „Ecce clare describitur illud si
gillum ad iudicia solummodo celebranda iustitiamque mini
strandam fuisse institutum, atque fabricatum“ βα), s eúnek 
folytán mondja Mosóczy is s utána törvénykönyvünk vala
mennyi kiadói az 1446. végzemények után tett jegyzékben : 
„Itaque Sigillum id nullius usus praeterea fuit.“ De azt ta
pasztaltam, hogy e pecsétet nem csak bírói, hanem minden 
eljárásában használta; s azért e tekintetben magamévá te
szem Eovachich e szavait: „Mosoczius in adnotatione supe
rius relata, non rite distinxit Sigillum Regni a sigillo iudi- 
ciali; idem enim erat et sub eodem etiam causae expedieban
tur“ β3) ; habár Kovachich ez állítását „szoros vizsgálat nél
külinek“ mondja is Érdy 64), felhozván ellene, hogy hiszen 
„az akkori országos tanácsnak már most szinte három pe



15

csétje ismeretes.“ Igaz; de azért a köztük volt vagy lehe
tett különbségről még mind nem tudunk semmit is.

E pecsét ugyané törvényczikk által Budán rendeltetett 
tartatni, mégpedig Teleki szerint a nádor felügyelete alatt 
β5). E rendelet azonban nem tartatott meg, miután e tanács
nak más helyeken kelt okmányait is csak e pecsétével látjuk 
erősítve.

Úgy tapasztaltam továbbá, hogy e pecsét inkább rányo- 
mélag, mint selymen fuggöleg használtatott

Még e kérdésre * szerettem volna megfelelni: melyik 
köriratú pecsét használtatott többször? De a kezeim közt 
volt okmányok pecsétjei többnyire letöredezvén, e kérdést el
döntetlenül kell hagynom.

Az országos tanács e pecsétét rendesen veres viaszra 
nyomta, mi szinte e tanács fensősége mellett tanúskodik; 
miután tudjuk, hogy e korban a veres viaszszal élhetés joga 
kizárólag az uralkodókat illeté s csak nagy kitüntetéskép en
gedtetett az meg népesebb városoknak, vagy egyes honna- 
gyoknak, így a középkor egyik leghatalmasabb olygarcháinak, 
a szentgyörgyi grófoknak, e jogot csak 1459. engedte meg I. 
Miksa ee).

E pecsét mellé fontosabb esetekben Hunyadinak kor
mányzói peeséte is csatoltatott, mint ez Hunyadi egy 1446. 
évi adománylevelének e szavaiból kitetszik : „quibus sigil
lum nostrumf quo nunc cm Gubernator huius Regni utimur} 
sed et sigillum universitatis — Regni Hung. penes Sigillum
nostrum-------sunt appensau 67). De ez csak nagyon ritkán
történhetett, annyira ritkán, hogy erre vonatkozólag e jelen 
adatnál, tudtomra nem is létezik több.

Szokása volt végül ez orsz. tanácsnak, hogy azon ok
mányait, melyek nem a Prelati — féle szavakkal kezdődnek, 
hanem melyeken czím- vagy aláirásilag a jelenvolt tagok 
nevei olvashatók, nem a most leírt pecsétekkel hanem néhány 
jelenvolt tagnak magánpecséteivel erősité meg, mint alább 
látni fogjuk.

Hogy az országos tanácsnak e pecsétteli élése sem va
lami újság, onnan láthatjuk, hogy midőn Mária királyné fogva
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volt, a fŐhatalmat átvett honnagyok szinte ily, bár czímere s 
köriratában a fónebbitől eltérő pecsétet használtak 6S).

Feltűnő, hogy e tanács okmányaiban magáról szólván, ·  
kifejezést hasznába : „Congregacio n o s t r a vagy épen : 
nCongregacio nostra generalis,“ s az országgyűlési végzemé- 
nyekre így hivatkozik „ Juxta Statuta Decreti et Conclusio
nes per nos editi,u vagy „secundum formam ipsius nostri De
c r e t i E kifejezések Kovachichot arra bírták, hogy belőlük 
országgyűlésekre következtessen; bár egyhelyütt maga is 
bevallja: „Ex istis Vestigiis utique non continuo ad Comitia 
generalia arguere licet“ 69) ; Teleki pedig nem tart ugyan 
Eovachichchal s e részben tökéletes igaza van; de szinte hí- 
báz, állítván: „Érdy vei örömest kezet fogunk és mind ezen 
parancsokat a Hunyady, mint kormányzó mellé rendelt or
szágos tanács irományainak tekintjük“ 70). Úgy látszik meg
feledkezett itt Teleki néhány lappal előbb mondott e szavai
ról : „A bírói hatalom fokormánya is egy bizottmányra, alkal
masint az országos, vagy, mint előbb neveztetett, királyi ta
nácsra, melynek kétségen kívül tagjai voltak az említett he
lyettesek is, volt bízva“ 71). Es ezen bizottmány folytatja —
------ mint az országgyűlés valóságos képviselője lépett fe l és
mások állal is annak tekintetett“ 72). Hogy egyeztessük ösz- 
sze e két helyet ? . . . Némi igazolására azonban felhozhatjuk, 
hogy ö ezen szerinte alakúit bizottmányt Hunyadi kormány
zóvá választatása után talán megszűntnek s hatáskörét a kor
mányzói tanácsra átmentnek képzelé; de akkor meg ott hi
bázott, hogy, mint már megjegyzök, a kormányzói tanácsot 
azonosítá az országossal. Hibásan hivatkozik továbbá Érdyre 
is, miután ez a Teleki által idézett helyen 73) épen nem 
mondja e tanácsot Hunyadi mellé rendeltnek, sőt e tanács
nak kelleténél nagyobb hatalmat tulajdonít e szavaival: „ez 
a törvényhozásban és királyválasztásban egyaránt független s 
a főhatalmat, mint sajátját, szabadon gyakorló országos ta
nács.“ Mindezt e tanács csak az országgyűléssel egyetértöleg 
s annak közakaratával teheté. Miért használta tehát a fö- 
nebbi kifejezéseket ? Mert több tagból állván e tanács, jog
gal használhatta a már azelőtt is királyi okmányokban elfo
gadott Congregatio szót, s miután e tanács tagjai tevék az or-
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szággyülésnek is legjelentékenyebb alkatrészeit, szinte elég 
jogosan használhatták a Decretum nostrum-féle kifejezéseket; 
s csak e szempontból állhatnak meg némileg Telekinek imént 
említett szavai: „ezen bizottmány — mint ö nevezi — mint 
az országgyűlés valóságos képviselője lépett fel s mások által 
is annak tekintetett.“ Erre a mi értelmünkben vett országos 
tanácsnak, tekintélyét illetőleg, épen nem volt szüksége.

Végül Erdyvel még e kérdést állítom fel: tulajdonít
hatni-e az országos tanács okleveleinek egyetemleg törvényes 
erőt 74) ? Erre Verböczy 75) úgy felel, hogy e tanács ítélet- 
levelei (in quantum processus iuridicos, necnon fassiones iudi- 
ciaque concernunt“) érvényesek , ellenben adománylevelei 
nem ; mert úgymond e tanácsnak csak bírói eljárásokra en
gedményeztetek ama pecsét. Ha mindjárt Érdynek Verböczy 
ez állítása ellen intézett eme szavait: „ Egyébiránt Verböczy 
László kiskorúsága alatt kelt törvényeknek maga tulajdonít 
kötelező erőt“ az által, hogy „leírja az 1447-diki törvénye
ket“ , nem tartom is eldöntőknek; mert nagyon megkell kü
lönböztetni az országgyűlésnek végzeményeit, melyekről Ver
böczy nem szól, az országos tanácsnak határozmányaitól ; 
mégis annyiban Erdyvel tartok, hogy Verböczy „tanítása oly 
oklevélre nem alkalmazható, mely nem bírópecsét alatt költ, 
hanem attól egészen különbözővel van megerősítve.“ Egyéb
iránt Verböczynek fönebbi szavai, miután e tanácstól használt 
háromféle pecsét közti különbséget még nem ismerjük, ránk 
nézve érthetlenek, s így a felvetett kérdést sem oldhatjuk meg.

így előre bocsájtva a szükségeseknek tartott észrevéte- 
ket, áttérek az országos tanács működésének történetére, mely 
czélra felhozom, regesta- alakban, minden eddig megjelent 
okmányait, mennyire a használatomra állt könyvekből össze
szedhettem ; a kiadatlanokat pedig egész terjelemben fogom 
közleni, kihagyva csak a kisebb érdeküeknél a „stylus curia- 
list.“— Hogy e történelmünkre oly fontos tárgyat minél inkább 
kimerítsem, több levéltárhoz fordultam kérő leveleimmel, de 
fájdalom eredmény nélkül, legtöbb helyről azon választ nyer
vén, hogy e féle okmány nem találtatik ; alig egy kettőt sze
reztem meg magánosoktól, mit az illető helyeken fogok meg
említeni ; s így csak a pozsonyi káptalan és város nagyszerű 
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levéltáraiban gyűjtött okmányok elsorolásával kell megelé
gednem. Miután pedig ez országos tanács okmányai az azon- 
kori országgyűléseket illetőleg többször zavart okoznak, any- 
nyira, hogy még Teleki szerint is „azok által az országgyűlé
sek történeteinek tisztába hozatala hathatósan nehezíttetik“

/ 76), különös tekintettel leszek az országgyűlésekre is s adni 
fogom rövid- történetöket; annyival is inkább, mert sikerűit 
több rájok vonatkozó érdekes okmányt megszereznem.

1 4 4 5.

Az országos tanácsnak első előttünk ismeretes fellépése 
ez év febr. 6 körül történt Székesfehérvárott, hová a nádor 
által 77) az országra súlyosúlt fejetlenség elhárítására össze
hívatott. Egykorú adatúl csak e két helyet bírjuk felmutatni:
„ ------ in congregatione generali — mondja Ivanics — quae
in Alba Regali A. D. 1445. circa festum B. Dorotheae habita 
fuit“ 78) és „Quicunque post emanationem literarum Praela
torum et Baronum pridem Albae Regali — — factamu szól 
az 1445, évi. 12. törvényczikk 79).E két hely szolgál valameny- 
nyi * íróink e tárgy. körüli állításainak alapjául. Katona 80), 
Pray 81), Ivanics fönebbi szavai után indulva, e fehérvári 
összejövetelt országgyűlésnek mondják, Kovachich 82) nem 
tudja mit állítson róla, hanem mégis szinte inkább országgyű
lésnek tartja; később azonban jobban meggondolva magát, 
ez állításával ellenkezőleg ezt mondja: „Ego Conventum 
illum pro formali diaeta non habeow 83); Fessler 84) pedig 
Ivanicsnak szavait az említett törvényczikkel összeegyeztetni 
akarván, állítja, hogy országgyűlés volt ugyan, hanem csak a 
főpapok és országnagyok jelentek meg s ez állításával mint 
Teleki igen helyesen megjegyzi „maga magát eléggé megczá- 
foljau 85). Hogy mindezen íróink hibáztak, világosan mutat
ják az említett törvényczikknek határozott szavai; mert hogy 
lehet azt országgyűlésnek nevezni, hol csak a főpapok és 
zászlósok voltak jelen? Világosan mutatja végre az 1447. 
évi 3. törvényczikk, mely így emlékszik róla „post Congre
gationem certorum, Praelatorum et Baronum anno tertio circa 
festum B. Dorotheae Virg. in Alba factam“. 8e). Egyébiránt
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ezen Íróink ez állításukkal sokkal közelebb jártak a valóhoz, 
mintsem maguk gyanították volna; mert két eddig ismeretlen 
adatból csakugyan az derül ki, hogy eredetileg országgyűlés 
terveztetett. így gróf Frangepani Bertalan a győri püspökség 
kormányzója jan. 30. e tárgyban így ír Pozsony városának:

Ersamen — — — — — — — —
von des tags wegn, der za Weissenburg gehaltn sehol werdn, las
sen wir euch wissen, das der Erczpischof und Maister Augustin 
etwan unser gnadign brawn der künigin Canczler gen weissenburg 
sein geezogn, und als wir verneinen, das der gross Graf nicht da
hin wirt, Also mügn wir nicht wissen, ab der tag für sieh gen tptrf 
oder nicht, und ob wir ln der zeit ichts dauon hören wüiyin, das 
wellen wir euch verktindn und wissen lasen. Gehn ze Rab am 
nachstn Samstag vor unser liebn frawn tag lichtmess Anno etc. 
(14) lv.
Barthlme von frangepan, ze wegl 
ze Modruss und zu Zeng etc. Graf 
vnd pfleger des Bischtums ze Bab *7).

Sőt a városok követe; is szándékoztak megjelenni; név- 
szerint a pozsonyiak már induló-készen voltak, mint azt az 
ezévi számkönyv így bizonyba : Jan. 25. „ItemAm Montag 
In die Conversionis sancti pauli, als die herren aus scholdn 
zogen sein ken weissenburg zu den ungrischn herren, her Ste
phan Gmatl und her Peter Jungettl, und das ward under- 
standn, da hab wir kauf noch des purgermaister gescheft ein 
Rech und das hab wir under die heren getailt, das kost Vs 
libr. 20den. wien.tf — Hogy mily okból maradtak ezek el, bi
zonytalan ; mert Fessler 88) állítása, hogy tudniillik a nemes
ség és városi követek a nádor iránti gyűlöletből, vagy a haza 
jólléte iránti közönyösségből maradtak el, nem nagy hitelt ér
demel, miután ö Héderváry Lörincz nádor ellen, a hol csak 
lehet, kikel; hogy pedig a haza, és így saját jóllétök iránt kö
zönyösek lettek volna ezen korban, midőn épen ök szenvedtek 
legtöbbet a jogtalan hatalmat gyakorló föuraktól, merőben va
lószínűtlen. Azonban bármi okból történt is, elég az hozzá, hogy 
a nemesség és városi követek elmaradtak s így csak az orszá
gos tanács gyűlt össze. Frangepáninak fönebbi leveléből látjuk, 
hogy az esztergami érsek és Erzsébet korlátnoka Ágoston már 
jan. 20. előtt Fehérvárra indultak, bizonyára, hogy V. László 
ügyét előmozdítsák, s hogy a levél keltekor még bizonytalan

2 *



volt, váljon a nádor jelen lesz-e. Valószínű azonban, hogy je 
len volt, mint szinte Hunyadi és Ujlaky Miklósról is. Hogy 
rövid legyek, csak megemlítem, miszerint itt Hunyadi s jó 
formán Ujlaky is kapitányoknak neveztettek ki, s egyéb a  
hatalmaskodást illető rendszabályok hozattak. Végre husvét 
nyolczadára országgyűlés hirdettetett ki Pestre. Többiben 
Telekire 89) utalom olvasóimat, ki kimerítöleg ír e tárgyról s 
az írók hibás állításait is megczáfolja.

Febr. 27. körül ismét együtt volt e tanács ha szabad 
ezt e szavakból következtetni: Febr. 27. „Item Am Samb- 
stag vor Oculi 1 potn, der kolbl, der 3 brief tragen hat, ain 
zum pischolf von Grann dionisio, und zum pischolff von Erlaa, 
Mathie episcopo wesprimiensi, und zum herren Larentz he- 
dervar und zum herr Niklas de wilak und zum hanns de 
hwnyad way da transsilvaniensis und zum herren Jorigen de 
Rosgon, und zum Minister fratri (így) Minorum per totum 
regnum hungarie (ez utóbbi természetesen nem számítható az 
országos tanács közé) 4 wochn 3 libr. den. wien.u 90). Össze
jövetelük helye s müködésok ismeretlen. — ------ [A fehér
várról kihirdetett országgyűlés ideje elérkezett. Kezdetét ille
tőleg nem egyeznek össze íróink. Fridrik római királynak 
Késmárk városához írt leveléből 91) kitetszik, hogy, mint fo- 
nebb modók, husvét nyolczada azaz apr. 4-ére volt kihir
detve ; de hogy az ekkor nem kezdetett meg, kétségtelen. 
Katona 9a) Thuróczy János után 93) indulva, pünkösdre, te
hát máj. 16-ára teszi, Fessler 94) határozottan apr. 26-ára; 
mert — úgymond — zrednai Vitéz János, ki pedig saját levele 
szerint szinte hivatalos volt, csak apr. 24. készült Nagyvárad
ról elindulni 9δ). Mintha bizony Vitéznek ezen apr. 24. mon
dott „ego pariter iter parou 9G) szavaiból az következnék, 
hogy ő még az nap csakugyan el is indult, vagy hogy 26-án 
mái· Pesten lett volna! . . Pray 97) az időről egészen hallgat, 
Engel 98) határozatlanúl május elejére teszi, Kovachich " )  
Fridrik levele után indulva, husvét nyolczada mellett marad. 
Végül Teleki l0°), Engel felé hajlik leginkább, állítván, hogy 
ez országgyűlés „april végén* vagy május elején valósággal 
össze is jött.“ Kinek van már most igaza? Magamnak is En
gel véleménye látszik legvalóbbszinünek; mert ez országgyü-
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lésnek fenlevő végzeményei máj. 7. keltek, tehát ekkor az 
országgyűlés már bezáratott ; Vitéz pedig csak april. 24. 
után indúlt útra, a pozsonyi követek pedig april. 23. indúltak 
el, még pedig, mi megjegyzendő előbb Esztergámba, hol, úgy 
látszik, a Lászlópártiak előleges tanácskozás végett összejöt

te k  s csak onnan, bizonyára néhány napi ottmulatás után, 
mentek az országgyűlésre, mint azt a számkönyv így bizo- 
níytja : April. 23. „Item Am freitag vor Sannd Jorign tag In 
die Alberti 10í) episcopi, sind abher gefaren In ainer Oben- 
pergerin zu lantherrn km  Gran und ken Ofenn her Nicolae 
Flins und lienhart Hörndl, und Michl Wolf mit Iren dienern, 
den hab wir mitgeben zu zerung, und sind ausbelibn úntz an 
heiligen phingst Obund(máj. 15.) und habn verczert 56 flor. 
— auri“ 102). Hasonlót bizonyít ez országgyűlési végzemények 
előszava is, mondván, hogy Ulászlóról „usque ad septimum 
mensem conflictus suiu mi bizonyosat sem hallani l03). Ulászló 
1444. nov. 10. esvén el, épen májusra esik a hetedik hónap 
104). Mindezek után legvalóbbszintí, hogy ez országgyűlés 
máj. elején nyílt meg.

Még a helyről is egy két szót, Fridrik fönebbi levelé
ből láttuk, hogy az Pestre volt kihirdetve s kétséget sem 
szenved, hogy ott tartatott is, miután a végzemények Pestről 
keltek. Nekem azonban mind úgy látszik, hogy Aeneas e sza
vaiban : „Conventum Kegni habere placuit. Et quia Palati- 
nns Budam clauserat, in Peste Congregatio facta est l05), van 
egy kis valóság; miután a pozsonyi követek még elindulá
sukkor is azon hiszemben voltak, hogy a gyűlés csakugyan 
Budán fog tartatni, mint ezt a számkönyvnek fönebbi szavain 
kívül, e sorai is bizonyítják: máj. 23. „Item Am Suntag In 
die Trinitatis hab ich enphangn von dem wolfram gleich- 
perger, das uns her Niklas flins Innbekant hat von zerung 
wegn, das er und ander mein heren getan habn, als di abzogn 
marén ken\ Ofmn zu den lanndheiren, und das der her Niklas 
Flins auch ausgericht hat di Soldner Ires Soldes 110 flor. 
auri.“ Megemlítjük még, hogy Turóezy 106), Bonfin 107), és 
Fessler 108) szerint a gyűlés a Rákoson tartatott volna, de ez 
merőben alaptalan.

Ez országgyűlés végzeményeit, miután azok a két Kova-
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chichtól egész teijelmökben közölvék *°*), említeti énül 
hagyva, csupán egy két észrevételre szorítkozom.

£  végzemények előszavában e nevezetes hely fordul 
elé. Ha Ulászló király, ki már hét hónap óta mit sem hallat 
magáról, máj. 30-ig vissza nem jő, vagy ha a most ország- 
gytilésileg Lengyelhonba küldött követ bizonyos hirt nem 
hoz róla; a karok és rendek kötelezik magokat V. Lászlót 
királyokul elismerni, ha öt a koronával Fridrik kiadja, ellen
kező esetben, tekintetbe véve az ország veszélyes 'állapotát, 
függetlenül új alkalmas királyt fognak választani.— Έ szavak 
s különösen Aeneasnak azon állítása, hogy a honnagyok közöl 
némelyek köztársaság- vagy közülök választandó királyról 
álmadoztak 110), legszélsőbb állításokra vezették íróinkat, 
így Fessler in ), kapva az alkalmon Héderváry nádort le
ránthatni, rá fogja, hogy az Ulászló életben létérőli híreket ö 
koholta s terjesztető szét, hogy ézáltal a kedélyeket V. Lász
lótól méginkább elidegenítse, s így vagy ö maga nyelje el a 
koronát, vagy ha ö nem, akkor oly kormányrendszer hozas
sák be, mint egykor a hét vezér alatt volt! Hyformán nyilat
koznak egyéb íróink is ; így Enged.112) is azon különbséggel, 
hogy szerinte Héderváry s egyéb honnagyok Hunyadit 
szánták a királyi székre. Sőt még Teleki is ezek után indúlva 
igy szól; „Szinte világos nyomai vannak annak is, hogy a 
nádor és a kis László több tüzes ellenzői, szemeiket alkalma
sint Hunyadi Jánosra vetve, egy nemzeti király választásáról, 
vagy egy köztársaságról, vagy még inkább egy olygarchák kor
mányáról ábrándoztak“ 113). — Hogy Aneas, ki V. Lászlónak 
oly tüzes pártolója volt, miszerint Ulászlót csak adulterinus rex- 
nek nevezi 114), s ki a magyar kormányrendszer belszerkeze- 
tével ismeretlen lévén, az ez országgyűlésen történt szaba
dabb mozgalmakat s az előszónak említett s előtte kétség
kívül ismeretes szavait ekép értelmezi, nem csudáljuk; de 
igenis csudáljuk többi említett íróinkat, hogy annyira tévútra 
hagyák magukat vezettetni. Mert mi különös van abban, 
hogy a magyarok a lovagias és személyes bátorsága miatt a 
folytonos harczok által felizgatott magyar kedélyeknek legin
kább megfelelt Ulászlónak halálát nem akarák elhinni ? Any- 
nyival is inkább, miután általános volt a hír még Lengyel-
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sőt Németországban is, hogy ö még él s Konstantinápoly-, Ve- 
lencze-, Moldva-, vagy Oláhországban tartózkodik; hiszen még 
1446. sem akarta Kázmér, Ulászló testvére a lengyel trónt 
elfoglalni, nem lévén bizonyos bátyja halála felöl, mint erről 
a porosz nagymestert tudósitá 116). Sőt még 1447. sem vol
tak haláláról egészen bizonyosak a magyarok, mint ezt febr. 
7. a lengyelekhez írt levelök mutatja lie). Hogy lehet tehát 
az életben létéröli híreket a nádor koholmányainak tartani, 
ebből idönyerésre következtetni, hogy maga magát megvá
lasztassa királynak ? De hogy mindebből egy betű sem igaz, 
maga az előszó legvilágosabban bizonyítja; mert ha az or
szág annyira vágyódott volna akár köztársaság akár bel
földi király után; miért ismerik el, még mielőtt a követ Len
gyelhonból visszajött, vagy csak elindult volna is , V. Lászlót 
törvényes királynak 117)?  Vagy tán Héderváry ellenpártja 
vitte ezt keresztül ? Igen, de Héderváry volt e korban az 
egyetlen férfiú hazánkban, ki általános tekintélylyel birt s ki
nek parancsai végrehajtattak, mint magam számos oklevélből 
meggyőződtem. íme Ujlaky Miklós e büszke olygarcha sem 
igen volt V. Lászlónak nagy pártolója; ki vitte hát keresztül 
e Lászlónak kár feltétes megválasztását; Hunyadi ? Tudjuk 
mennyi ellene volt a honnagyok közt még kormányzóvá lett 
megválasztatása után is ; annyival kevésbbé eszközölhette 
volna e megválasztatást most még ama két hatalmas fŐur 
páriának ellenében. S hogy mindemellett V. László mégis 
megválasztatott, csak azt mutatja, miszerint e honnagyok, tá
vol minden köztársasági gondolatoktól, tökéletesen megvol
tak arról győződve, hogy a haza akkori állapotán csak egy 
király segíthet. Továbbá puszta ráfogás a derék s Íróink által 
valóban méltatlanul megtámadott Héderváryra, hogy ö maga 
akart király lenni; miután ö volt leginkább azon, hogy a 
jövő évben Hunyady választassák meg kormányzónak 118). 
Végre, bár mi természetesnek találhatjuk is ezt különben, 
belföldi királyról sem álmadoztak; mert átláták, hogy ez 
csak újabb pártokra tépné az országot; azért már elölegesen 
megválaszták V. Lászlót, még mielőtt Ulászlónak haláláról a 
végbizonyságot ama Lengyelhonba küldött követtől megtud
ták volna, hogy ez által minden felmerülhető pártoskodásnak
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előre is útját állják. S innen van, hogy csak azon esetre tá r
ták fon magoknak az új királyválaszthatási jogot, ha Fridrik 
V. Lászlót ki nem adja, mi mégint csak arra mutat, hogy 
köztársaságról mit sem tudtak s a király szükségességéről 
meg voltak győződve. Fessler még tovább megy s azt mondja, 
hogy az ezenkori főpapok és honnagyok, azáltal, mert fentar- 
ták maguknak a királyválasztási jogot, elárulák, miszerint 
„unbekannt waren —■ — mit dem Asiatischen oder Europäi
schen Geiste des Magyarischen Grundvertrages, und mit der 
ursprünglichen, durch 440 jährige Observanz staatsrechtlich 
befestigten Einrichtung des erblichen Königthumes“ 119). Mily 
képtelenség, azt hibául felróni, mi nekik épen dicséretükre 
vált, miután a magyar alkotmány ez időben még nem ismert 
tránörökösödést; s azért mondja e honnagyokról Aeneas is 
„fateri tamen eum (V. Lászlót) Regem nolebant; quoniam 
Regnum non successione sed electione deberi dicebantu 12°). 
Ezen kérdését pedig „Worauf wollten sie wohl das Recht 
gründen, den schon einmal verstossenen, unstreitigen Thron
erben zum zweiten Male zu verwerfen“ 121), alig merte volna 
Fessler tenni, ha Prayt figyelmesebben olvassa, ki nagyon talá- 
lólag mondja : „------ Hungari, quod Ladislaus postumus in
dictis Comitiis ex omnium consensu non electus sit, diu regem 
suum non dixere“ 122).

Második nevezetessége e végzeményeknek, hogy 5-ik 
czikkében Ujlaky Miklós, Hunyadi János, Rozgonyi György, 
Pelsöczy Imre, Ország Mihál, Szentmiklósy Pongrácz és Gis- 
kra János 123) kapitányoknak neveztettek ki. Ez ismét oly 
czikk, mely különféle véleményekre adott alkalmat. S itt 
ismét Aeneas van az előtérben, már fönebb említett n Vicarios 
Regni ordinant“-féle szavaival. E két helyból ugyanis, mint 
már fönebb mondók, Kovachich és Engel azt következtetik; 
hogy ezekre bízatott az ország kormánya; de Kovachich, már 
benne lévén a véleményezésben, még tovább megy s megfog- 
hatlan bátorsággal állítja, hogy Ujlaky és Hunyadi, nem akar
ván a többi velük kinevezett kapitánynyal a hatalmat meg
osztani ; ők — úgymond ö Aeneas után vakon indúlva — hi
vatalaikban megerősítteték magokat Fridrik által s így az 
egész hatalmat magokhoz ragadák, annyira, hogy még az
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országgyűléseket is sem a nádor sem a hét helyettes, hanem 
ök ketten (duo hi Daemagogi, mint őket elnevezi) híták ösz- 
sze 124). De, folytatja, e barátság sem tartott sokáig s Hu
nyadi minden áron a föhatalmat maga részére iparkodott 
megszerezni, mi neki végre 1446. kormányzóvá választat
ván sikerült is 125). Hova jutnánk, ha így kezeljük a törté
nelmet ! . . .  Ki higyje a hazája szabadságát annyira féltő s 
Fridrikkel V. László kiadatása miatt amúgy is folytonos el- 
lenkedésben élő Hunyadiról, s ki higye a büszke Ujlakyról, 
ki Bécsbe jöttekor az elejébe ment Fridrik előtt még lováról 
sem szállt le 126), hogy ök ily alacsony czélra Fridriktől, ki
nek Magyarország belügyeire épen semmi jogos beleszólása 
nem volt, erösíttették volna meg magukat azon hivatalaikban, 
melyet rájok az országgyűlés ruházott 127) ! Továbbá mily 
alapra fektetheti Kovachich a Hunyadi és Ujlakyról mondot
takat, vagy mikép állíthatja Hunyadiról, hogy a kormányzó
ság után annyira vágyódott? Valóban oly felfogások s állítá
sok csak zavartabbá tehetik ezen kornak ránk nézve amúgy 
is homályos viszonyait. Arra pedig, hogy e kapitányokat 
azonosíthassa az Aeneastól említett Vicariusokkal, előbb tudni 
kellene, kiket értett tulajdonkép Aeneas ezen Vicariusok alatt. 
Sőt midőn ezen Vicariusok hatalmát így írja le : „Absque vo
luntate Vicariorum Regni puerum (V. Lászlót) non abduciu 
és „Coronam in manibus, Vicariorum Regni servari volumusu 
,28), nagyon valószínű, hogy nem értette alattok ama kapitá
nyokat ; s azért helyesen megkülönbözteti Teleki 129) e he
lyetteseket ama kapitányoktól, csakhogy ö is roszúl fogta 
fel Aeneas e szavait, s több hitelt adott nekik, mintsem érde
melnék , midőn belőlük mindjárt egy felállított „országos ke- 
lyettességre“ következtet. Teleki ez állításának bebizonyítá
sára Aeneason kívül Dlugossnak hasonló szavait bírja csak 
felhozni; hatalmuk meghatározásában pedig egyedül Aeneas 
fönebbi szavaira hivatkozik. Csudáljuk, hogy Teleki Aeneasra, 
kiről pedig maga így nyilatkozik : „Aeneas-----------a rész
rehajlásnak majd minden sorában oly nyilvános jeleit adja, 
hogy a legnagyobb óvatossággal építhetünk valamit reájau 
13°), itt annyira hajói, annyival is inkább; mert nem tudja, 
mit tegyen a „királyi tanácscsal, miután — úgymond — nem
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volt megszüntetve; következőleg a tanácskozásokban ennek 
tagjai is részt vehettek, sőt vettek isa 1S|). Tehát akkor miért 
volt szükség országos helyetteseket kinevezni, vagy Aeneas
nak azonnal elhinni, hogy csakugyan neveztettek is ki ilye
nek ? . . íme akaratlanul is kitűnik mindonnan az országos 
tanács ! Igen, ez volt a legtermészetesb helyettesség, melyet 
nem volt szükség Aeneas szerint csak most alkotni, s mert ezt 
mégis állítja, csak bebizonyúl fonebbi észrevétünk, hogy 
tudniillik a magyar kormányrendszer belszerkezetét nem is- 
meré. S talán nem is lesz oly nehéz kitalálni, mi indíthatta 
öt ez állításra; δ ugyanis hallván, hogy a pesti országgyűlé
sen a pártok annyira mennyire kibékültek s a rend fentartá- 
sában hasznosan intézkedtek, természetesen következtette, 
hogy a kormány kezelését is valakire rá kellett bízni, mit 
sem tudván pedig a nálunk létezett királyi vagy országos ta
nácsról, ráfogta, hogy a római birodalomban dívott szokás 
szerint, melynek, mint tudjuk, Zsigmond királyunk is volt 
helyettese, (Vicarius generalis), ez országgyűlésen is ily he
lyettesek választattak. Ez vihette Aeneást állítására ; de mindez 
legfölebb csak öt magát men ti némileg, semmikép pedig az 
öt kővető írókat.

Igen, de lehetne mindezekre ellenvetni, Hunyadi és 
Újlaky, mint kapitányok, Regni Hungáriáé Vicarius czímmel 
is éltek 132) ; tehát Kovachichnak mégis igaza van, midőn e 
kapitányokat a Vicariusokkal azonosítja. Ha Kovachich pusz
tán e két név azonosságára szorítkozandott, nem volna ellene 
kifogásunk; de ő ebből azt következteti, hogy e kapitányok 
bírták az Aeneas által a vicarius okra fogott föhatalmats ezért 
kelünk ki ellene; mert e kapitányok a törvényczikk szavai 
szerint pusztán a rend fentartói s a várakból történt zsarolá
sok megszüntetöinek voltak kinevezve. Megengedem, hogy 
ők állásukkal visszaélve, nagyobb hatalmat is gyakoroltak, 
sőt egyenesen állítom is Telekivel 133), hogy az egy Hunya
dit kivéve „magok a főkapitányok voltak az elsők, kik a 
pesti végzések teljesítését önkényes tetteik által akadályoz
tatták.“ De ez ismét csak arra mutat, hogy nem ők kezelték 
a legfőbb hatalmat; mert mi történik akkor az országgal, ha 
ezen kapitányok visszaélését illetőleg nem lett volna hová



fordúlni ? Mindezek után ez végszóm e tárgyban: sem e ka
pitányok , akár azonosítjuk őket a helyettesekkel, akár nem, 
nem bírták a fohatalmat, sem ama helyettesek, ha szétvá
lasztjuk is őket ama kapitányoktól; sőt hogy e kérdésre többé 
ne is kelljen visszatérnünk, kimondom, hogy én e helyette
seknek még léteztét is tagadom s az eddig mondottak után 
bátran állítom, hogy a fohatalmat egyes-egyedül az országos 
tanács gyakorlá.

Az országyttlés, mint fönebb mondók, máj. 7-dik után 
szétoszolva ,a4) az országos tanács továbbra is együtt maradt 
Pesten s kinevezé tagjai közül, még pedig, Engel szerint,
185) máj. 11-kén, Fridrikhez, az országgyűlés előszavának ér
telmében , követekül Széchy Dénes bibornokot, Garay Lász
ló macsói bánt, Újlaky Miklós erdélyi vajdát, Mátyás vesz
prémi püspököt és Marczaly Imrét ,3e). írt továbbá törökök 
elleni segélyért VII. Károly franczia királyhoz ,37), sőt írt ez 
ügyben a pápához is 138). Egyéb működéséből ezek isme
retesek.

Máj. 10-kén megparancsolja Pozsony városának, hogy 
budai Farkass Lászlót a pozsonyi harminczad birtokába, 
melyet zálogjoggal bir s melytől némelyek álnoksága által 
megfosztatott, visszahelyeztesse, mig e harminczad felett 
máskép nem fog rendelkezni. Az e miatt Farkassal perleke
dőket pedig hozzája igazítsa.

Commissio prelatorum et Baronum. 
Prelati, Barones, proceres 
et Communitas Regni Hüngarie.

Circumspecti Amici nostri carissimj ; pro parte Circumspecti 
Ladislai Farkas de Buda nobis propositum est, quod displicenter 
audiuimus, Qnod licet ipse Tricesimas Regales in Ciuitate Posoniensi 
et locis ad easdem Tricesimas pertinentibus , sibi certarum litterarum 
vigoribus impignoratas tenuerit et possederit quiete et pacifice, Ta
men ad quorumdam friuolam suggestionem Ipse de eisdem Tricesimis 
exclusus fuisset indebite et minus iuste in suum maximum preiudicium 
atque dampnum: Et quia in hac generali nostra congregacione pari colun* 
Sale et consensu omnium nostrum inter ceteras tfostras constituciones et 
ordinaciones i*ecretum e3t et stabilitum , vl vniuersi et singuli, cuiuscunque 
status et condicionis homines existanf, ad uniuersa Castra, possessiones, 
redditus et bona, que ab eorum manibus tempore prcsencium guerrarum 
per quoscunque occupata fuerunt et ablata, restitui debeant et remtegrar$\
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1” ). Ideo Amicieias vestrae requirimus et rogauimus , nichilominusque 
eisdem seriöse committimus, quatenus et vos Huiusmodj nostris or- 
dinacionibus conformantes, prouidere velitis et cooperarj, vt dictus 
Ladislaus Farkas Tricesimis antefatis in vestri medio et locis v ici
nis exigendis , ab eo ut premittitur , indebite ablatis , restituatur 
ejt eedem sibi percipiende et levande committantur, Tandem, quous
que Aliud de eisdem Tricesimis prouisum fuerit et deliberatum. E t 
si quiquam pretextu talium Tricesimarum aliquid accionis H abent 
contra Ipsum Ladislaum Farkas, Nos talibus Judicium et Justiciam 
eiusdem Ladislai ex parte' cuilibet qderuhntj impendemus Ju ris  
ordine obseru&to. Datum In Peslh feria secunda proxima post festum 
Ascensionis domini Anno eiusdem etc. (14) Quadragesimo quinto.

Külczíme: Circumspectis V.iris Judici et Juratis Ciuibus Ciui- 
tatis Poson. Amicis nostris carissimis 14°).

Máj. 13-kán a pozsonyi polgárok panaszára, meghagyja 
köpcsényi Kapler Jánosnak, hogy e polgároktól Köpcsény- 
ben vámot szedni ne merészeljen, mint ezt eddig tévé jogta- 
lanúl, miután e polgárok e vámfizetéstől királyi kiváltság- 
levelek által felmentetvék:

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hungáriáé vni- 
versi, Egregio Johanni Kepler de Kevcze Salutem cum honoris in
cremento. Congregatis nobis in hanc presentem conuencionem generalem ' 
pro restaurando statu Regni et vniuscutusque hys disturbiorum temporibus 
aliquatenus turbata libertate reformanda, pro parte et in personis vni- 
uerssorumr Ciuium Ciuitatis Poson. Expositum est nobis grauissima 
cum querela, quomodo ipsi secundum antiquas eorum libertates ct 
prerogatiuas, per diuos Reges speciali gratitudine ipsis concessas, 
In vestro Tributo in predicta Kevcze recipi solito, de eorum Bebus 
et bonis quibuscumque Nullum Tributum Nullamque penitus solu- 
cionem Tributariam facere, siue dare tenerentur, neque obligaren
tur , sed vos huiusmodi eorum libertatibus et graciarum prerogatiuis 
parui pensis (így) et minus curatis, super eosdem Ciues poson. 
Beeque et bona ipsorum vniuerssa in istis disturbiorum temporibus 
tributum in dicto vestro Thelonio recipi fecissetis et nunc reoipere 
nullatenus cessaretis, vnde nos nolentes ipsos Cives poson. huiusmodi 
eorum antiquis libertatibus, Exempcionibusque et prerogatiuis spe - 
cialibus , ipsis per diuos Reges, vt prefertur, graciosius induitis; 
per vos quomodolibet destitui et defraudarj; quin ymmo (így) eosdem 
eisdem inconcusse volumus perfrui et inuiolabiliter compotirj, vos 
presentibus diligenter requirimus, committimusque vobis seriöse, 
quatenus super Ciues Ipsos, bonaque et Bes eorum, tam Mercimo- 
niales, quam alias quascumque venales, cuiuscumque generis et 
maneriej (így) eedem et eadem existant, In dicto vestro tribqto de 
Kevcze, contra eorum libertates et prerogatiuas prelibatas, nequa



quam recipere, aut recipi facere velitis et debeatis, abhinc tempori
bus vnquam successiuis, presentibus perlectis Exhibenti restitutis. 
Datum in Ciuiiaie Vetik predicta octaua die festi Ascensionis Domini. 
Anno eiusdem 1445. l4>).

Máj. 14-kén megjelent előtte Mihály pozsonyi prépost, 
ki jóformán az országgyűlésen is jelen volt s bepanaszlá saját 
meg káptalanja nevében Szentgyörgyi György grófot, hogy 
ez a zavaros idők alatt Vásárúth nevű helységüket erőhata
lommal. elfoglalta; mire e tanács megparancsolja Szentgyörgyi- 
n e k , hogy az országyülés első czikkének értelmében e hely
séget azonnal adja vissza.

Prelati, Barones, Nobiles et procetes Regni Hungarie vni- 
uersi Magnifico Georgio Groph (így) de Bozyn Debitam Reverendam 
cum Honore. Congregatis nobis hic in Civitate pestiensi pro reformando 
statu huius Regni, Venerabilis vir dominus Michael prepositus ecclesie 
poson. In sua ac Capituli ecclesie predicte exposuit nobis gravissima 
cum querela, Quomodo vos hys disturbiorum temporibus, quandam 
possessionem ipsorum Wasarwth vocatam in Comitatu poson. habitam 
a manibus ipsorum occupassetis et occupatam conseruaretis eciam 
de presenti indebite et minus iuste, potencia mediante, In preiudi- 
cium dictorum exponendum et dampnum multum grande ; Et quia in 
hac presentj  nostra generali congregacione inter cetera laudanda opera 
r nani mi voto Id conclusum et determinatum est, vt possessiones quarum
libet Regnicolarum in Uys disturbiorum tempo, ibus per quoscunqu: occu
pa te , I l l is, a quibus forent occupate, remiit j  debeant et relvxarj : Igitur 
vestram presentibns requirimus Magnificenciam diligenter; quatenus 
Decreto seu Institutis nostris Huiusmodi , cuius membrum, vti credimus, 
estis speciale, vos obtemperando, dictam possessionem Wasarwth 
ipsorum prepositi et Capituli ecclessie predicte apud manus vestras, 
vti dicitur, occupatiue habitam, eisdem pacifice remittere et resignare, 
manusque vestras et vestrorum ,de eadem penitus excipere et excipi 
facere dignemini et velitis, vt Aly exemplatj a vobis, ad similia 
facienda cicius concitentur. Datum in du ita te  pestiensi predicta, f&ia 
sexta proxima ante festum penthecostes Anno dominr Millesimo 
quadringentesimo quadragesimo quinto l4S).

íme ez okmányok úgy vannak szerkesztve, hogy 
nagyon könnyen lehetne országgyülésileg kimenesztettek
nek tekinteni; pedig nyilván láthatjuk keltük idejéből az 
ellenkezőt!

Máj. végefelé Pozsony tanácsa panaszt intézett e tanács 
előtt Frangepáni Bertalan a győri püspökség kormányzója 
ellen, hogy nem hagyja őket Csallóközön keresztül, jófor
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mán Győrre átázni, mely ügyben e tanács irt is Frangepáni- 
nak , mint ez ennek jón. 6-kán kelt e leveléből kitetszik:

Ersamen vnd weisen unser sanderlieben frewnt vnd gwnner. 
Vnser Freantechafft beuor. Ewr verschreiben haben wir wol vernomen. 
Auch habt Ir Vnt ainen brief enter der Prelain vnd Lanntkem die* künig- 
reick engem Sigel zugesant darinn Ir In evber vns geclagt hab t, das 
W ir each von ewrm freittam in gexechtigkaitn entnemen vnd darinn 
nicht haltn , des wir doch nicht getan habn, noch tan wellen, sonder 
von der etrassen wegen Ir wist wol, das man von alters her durch die 
gewönleich vnd recht laute trass hyher geczogen vnd geraizet hat. 
Wenn das die recht gewönleich Lanntstrass ist za ziehen, vnd nicht 
darch die SchiAh, Darumb In den tu wir euch nicht zu kurcz; sunder 
habt Ir von Jemands freitum oder gerechtikait, das lasset zaigen, vnd 
vns das schawen für frumen leiten, das wir euch ains solichn hin· 
far vberheben, and uns basser darnach mögen gerichtenn, Wenn w ir 
müssen vns des vnsern halten. Aach von der geltschalt wegn lassen 
wir euch wissen, das vns vnser gnädiger herr der Bömisch künig noch 
nicht gelt hat gehn, sunder als wir wider yecz zu sein gnaden körnen 
werdn, so wil vns sein gnad an uerczihn aasrichten des gelte, dann 
so welln wir euch an zweifei Ledig machn solicher purgschafft, als 
Ir vor vns stet. Gehn ze Rab am suntag vor Bamabe Anno domini 
etc. (14) xlquinto.

Barthlme von Frangepan zu Vegei, za Modruss ze zeng etc. 
Graf vnd pfleger des Bisthums ze Bab.

Külczfme: Den Ersamen vnd weisen Richter vnd Rat der 
stat ze prespurg vnsern sunderlieben freuntn vnd gwnern t43).

Időközben e tanács Váczott fordúlt meg. De ez itt mu· 
látásáról csak annyit tudunk, hogy jul. 3. ismeretlen tartalmú 
okmányt menesztett ki 144).

Sept. 11-dik után e tanács ismét Budán volt s Benedek 
pozsonyi kanonok, ki e városnak a Szentgyörgyi grófokkal 
vqlt perében, Temesközy Bálint pozsonyi várkapitánynak 
egyik lovasával s más három szolgával Komárom-, Esztergom- 
és Székes-Fehérvárra utazott, innen e tanácshoz egy követet 
küldött, a városi számkönyvnek e szavai szerint: Sept. 11. 
„Item Am Sambstag vor des heilign kreutz tag, als es erhabn 
ist wardn, ist ausgefaren her Benedic von der potbarey we
gen , dye die stat mit dem Graf von Posing hat gehat, mit 
des Balennt dienner von haws, der ein Reitund dienner ge· 
besn is t,  vnd mit andern drein diennem mit ain rossingn 
wagn keim Gamarn, vnd von dann ken Gran, vnd von dan
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ken weissnburgk ; darnach hat et ein potn geschikt kenn Ofenn 
zun lantherren7 vnd ist ausgebesn selb virder personn 14 tag, 
dem hab wir mit gebn zu zerung 10 flor. auri.“

Az országos tanács által kinevezett bécsi küldöttség, 
jóformán, hogy Ulászlóról a Lengyelhonba küldött követtől 
előbb bizonyos hírt halljon , elhalasztá útját 14s). Ezen meg- 
boszonkodva Fridiik, sereggel lépte át a hon határait s Kő
szeget ostrom alá vette, A követség erre útra indult. E követ
ségről Aeneas után elég kimerítően írnak Engel l46) , Fessler 
147) , leginkább pedig Teleki 148) ; azért ezekhez utalva ol
vasóimat , csak egy két észrevételre szorítkozom.

Nemcsak a fönebb nevezettek voltak Bécsben, hanem 
hozzájok csatlakoztak a László pártján volt városok követei 
is, így névszerint Pozsony felküldé Eilausenrok János, Kluksz 
János, Jungetl Péter és Flinsz Miklóst 16 lovas zsoldossal, 
a számkönyv e sorai szerint: Sept. 28. „Item Am Erichtag 
an Sannd Michaels Obund, sind ausgefaren her hans Klux 
vnd herr peter Jungettl vnd herr Niklas Flins kenn wienn zum 
Romischn kilnigk vnd zu den vngrischn lanndherren mit 3 gereff 
wagn, yder wagn mit 4 Rossn, vnd mit dem stat wagn auch 
mit 3. rossn, 2 sein gebesn des ludweig künigsfelder, vnd das 
drit ros, das ist der stadt gebesn, darauf man speis vnd Sold
ner gefurt hat, vnd mit Inn sind gerieten pey 16 Reitund 
soldner, den hab wir mit gebn zu zerung vnd sind ausbelibn 
vntz ann dem Mitichn In vigilia Symonis et Jude (Oct. 27.) 
facit 4 wochn vnd 1 tag.“ E pozsonyi követek az alkudozá
sok menetéről koronként tudósíták a városi tanácsot leveleik
kel , melyek közül hármat alább közlök. E levelekből láthat
ju k , hogy a magyar követség csak sept. 30-kán csütörtökön 
10 órakor ért Bécsbe 400 lovas kíséretében s így e szerint 
Újlaky Miklós, ki a követségtől Sopronyban visszamaradt s 
csak Fridriktöl külön meghivatva ment Bécsbe, nem sept. 
30-kán jött oda, mint Aeneas után íróink állítják, hanem ké
sőbb. Láthatjuk e levelekből, hogy Giskra nem Német-Uj- 
helyböl, mint Aeneas mondja, hanem a pozsonyi követekkel 
jött Bécsbe s hogy a magyar követség eleinte Giskrát és a 
városi küldötteket is befogadá tanácskozásaiba, sőt azokat 
a részvétre egyenesen fel is szólítá; tehát mit Aeneas után
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Teleki mond 14β) , hogy tudniillik Giskra a követség magán 
tanácskozásaiba nem bocsáttaték, legíölebb később történhe
tett Láthatjuk továbbá, hogy Új laky, miután mit sem végez
hettek, October 12. körül oda akarta hagyni a várost; végre, 
hogy Garay László nem volt a városok s igy V. László párt
ján ; de szóljanak magok ez érdekes levelek:

Vnserm willig dinst ezw vor; wist liebn Herrn vnd praeder wir 
lasen ewch wissn, das wir mit Her giskra, als am myttichn in der 
zehentn stund vor mittentag sein chomen in die stat wienn, also sind 
die herrn, die in der potschafft ervelt sein, vnser her der erczbischolff, 
laszla wann (így=bán) vnd des way da Mik losch ratt ann sein stat, ann 
der erichtag nacht vor vnser chomen. Als wir am mittichn chamen von 
stund nach essens, ging her giskra vnd wir mit im zu vnserm herrn 
dem erczbischolff vnd czu denn andern herrn, also wart wegertt von 
denn herrn vnd poten her giskra t»«s tnd  ander stet , ah t>il vnser do 
wai u n , wir scholen helffn vnd ra tn , was das pest vnd das nüczist 
dem lannd w er, wenn wir auch inboner des land es wemn vnd weran 
phlichtig zw ratn , daraws nucz und er der heilign chronn vnd dem 
land czw vngernn erging, also werett sich herr giskra mit vns vnd 
mit denn sein, vnd thett inn antburt ann vnser aller s ta t , vnd dankt 
irnn gnadn solicher e r , die sy vns erpüttn, als sew worürttn zu helffn 
vnd ratn dem land das pest vnd äu frid, wir hietn albsg gcrrn gesechn 
frid , damit das land nicht weschedigt wer wordn, vnd wer uns laid, 
das es pisher also weschedigt wer wordn, was wir aber helffn vnd ge- 
ratn chundn, daraus dem lannd vnd vnsern naturleichn herrn nucz 
vnd er ging, dorczue woldn wir gernn helffn, also peleb es des nachts; 
als gestern morgn sind die herrn die dann in der potschafft geschikt 
sein wordn, genn hoff zu vnserm herrn dem chünig, und habn ir pot
schafft geworbn, also hat man sew getagt vncz auffhewtt wider ze 
chomen, do will inn der r(ömische) k(ünig) antburt thun; was aber 
die antburt w irtt, das wel wir euch, an uercziehn, verkünden, wann 
es ain weschiecht, wie sich die hoffmer fürbas schikn werden, das 
welln wir euch vnuerdrossenliech wissu lasen. Item wist, das die iungn 
hern paid , her harms eylausinrokch vnd her klwxs gar hoffleich sein, 
von denn schönnenn frawenn, wir haben armen gesellen chain rue mit 
inn , also gogl (?) sein sie wordn, domit webar ewch got der almöch- 
tig gechling (?) geschribn am freitag in die steffani regis (aug. 20) 
a. d. 1445. H(ans) E(ylausinrok) h(ans) K(lux) p(teter) J(ungetl) 
n(iklas) f(lins) ,δ0).

Oct. 1-én kelt második levelükben ezt írják:
Ersamen weisn liebn Hern vnser willig dinst zw vor; wist als 

wir euch im erstn zue habn geschribn von wegn der herrn von vngern, 
das sew chomen scholtn, als am mitichn, desselben tags sind sew 
belibn zw himpurg (Hainburg ?) vnd chomen erst gestern, als an der



33

zehentn stund, wol als mit 1111c (400) pherdn, als nach essens ging 
w ir genn hoff, wartt yns gesagt wie czisterstorff gewunnen w er, und 
pangracz scholt das derstign, habn pey der nacht, dornach sagt man 
vns, der von pemstain hiet ein volkch gehabt vnder dem phillipko 
mit im, und haben welln auff presburg eintweder dem haws zw schadn, 
oder der s ta t, also ist philipko selb dritt vber die Marich chomen vor
hin sind guter geselln czbem (?) ann inn chomen, vnd habn inn die 
phertt abgeaylt, vnd der philipko ist zw fues do von chomen wider über
die March vnd hat nicht andern gedacht,----------indem qlln seytt für
sichtig. liebn Herrn wir hiettn ewch gemn hoffmer verchunt, es ist 
noch nichts Angefengtt mit denn vngrischn herra, aber wie es sich
schikn wirtt, gott geb das zw ein gutn frid chöm.------Auch liebn herra
gedenkcht, das wir czerung habn, oder wir kunnen ánn gelt nichts
ausrichtn,------ und ab wir halt gernn ein Mess Hessen lesn das es vns
wol ging, nu hiet wir nicht ein heller darumb ze gebn, ------datum
zw wienn am freitag in der sechstn stund noch Michaelis (14) xlquinto.

h. k. 
p. J. 
n. f. ,ei).

Végre oct. 12-kén így írnak :
Ersamen stb, wir lassn euch wissn, das wir vnser sachn noch 

niche habn ausgericht, wenn man ycz niche anders wetracht, denn 
das man mit denn vngrischn hei rn taidingt. Sy sind als gestern vor 
essens vnd nach essens stets zu hoff geuesn , vnd habn da getaydingt, 
aber Sew habn nichs weslossnn. also sagt man vns, .wie der wayda 
hab welln wegk ann enntt, ydoch beleibt er nach allhie . gott geb 
das es noch zw gutnn entt ehern; wir kunenn nichs gewissn, wie die
wesliessung nach wesch ehn w irtt.-------------- Item lasla wann ist
nicht vnsers ta ils , von wegn der Maut zu tebn. (Dévény). Datum 
zw wienn am erichtag vor kolmanni martiris anno etc. (14) xlquinto.

H. k.
P. J.
n. f. lS2).

E levelekből következtethetjük, hogy e követség oct. 
12-én jóval tú l, miután e napig mit sem végeztek még, Bécs. 
ben maradt, mi annyival is valószínűbb, mert Fridrich első 
feleletét csak oct. 13-kán adta e követségnek 153). Ha máso
dik feleletének 154) kelte volna, könnyebben meghatározhat
nék ottmulatásuk idejét; de így is nagy valószínűséggel állít-, 
hatjuk, hogy oct. végéig ott maradtak, miután a pozsonyi 
követek, mint fönebb láttuk, csak oct. 27-én, Giskra pedig 
csak nov. 5-én jöttek a római királytól vissza Pozsonyba 155).

E követség kihallgatására az országos tanács már az- 
Knau* iY. 3
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előtt országgyűlést hirdetett ki Székes-Fehérvárra dec. 8-ára. 
De többen az ország szélein lakó honnagyok közöl e napra 
az idő rövidsége miatt meg nem jelenhetvén, Zsámbékról 
dec. 17-én kelt levelével ez országgyűlést jövő évi febr. 9-ére 
elhalasztja s meghívja erre a honnagyokat s városokat, a 
megjelenők teljes biztonságáról hite alatt kezeskedve. íme itt 
van e tárgyban Pozsony városához írt levele :

Circumspecti viri Amici nostri, solempni Ambasiata Illa, quam 
generalis Regnicolarum pestien sis Congregacio in arduo Regni facto , vt 
nostis , ad Romanorum Regem transmiserat, expleta huiusmodj lega- 
cionis Officio dudum reuertente ; per quam que et qualia cum dicto 
Romanorum Rege tractata sun t, quidque legacionis ab eodem ipsa 
Ambasiata reportauerit yiceuersa, licet pro edicendis et exaudiendis 
eisdem pridem singulis maioribus personis Regni, vt eedem ad festum 
Concepcionis Marie virginis (Dec. 8 .) proxime preteritum ad Albamre- 
galem conuenissent, literalis promulgacio facta fuerit; Tamen quia 
nonnulis fratribus et Amicis nostris in extremis partibus Regni distan- 
ter constitutis pro talismodj celebracione die te pretactum festum Con
cepcionis Marie breuis termini assignacio visa ex titit, petentibus ipsis 
terminum in eo prefigi longiorem. /' os igitur ob Id ad hunc communem 
locum congregatj , dictorum fratrum et Amicorum nostrorum desiderijs 
satisfacere volentes, macum Nuncys; certorum aliorum fratrum nostro 
rum preuia r acione ad nos destinatis nobiscumque prc presents constitutis 
pro talismodi obseruacione diete in  dicta Albaregali generaliter celebrande 
Octavum diem festi purificacionis Marie proxime venturum (febr. 9. 
1446) terminum scilicet prolixum satis competentem et sufficientem de 
multa prouidencia prefigendo duximus Indicendum, prefigimusqae, 
disponimus et ordinamus taliter obseruari, vt omnes et singuli pocio- 
res Regni loco et termino in pretactis congregacioni interessé studeant 
nullaque occasione posita negligant com parere, Edicentes per expres
sum , quod non obstante absencia quorumcumque mox ipso termino 
adueniente H y , qui presentes fuerint, de quorum numero amicicias 
vestras fieri petimus ex affectu , in omni statu Regni et pacis solida- 
cione plenissimam habeant potestatem tractandj, disponendi et conclu- 
dendj, prout ipsis melius videbitur expediri, Prohibentes nichilomi- 
n us, vt tempore medio nulluspiam nocere presumat alteri hostiliter 
quouismodo. Presentibus etiand nuncys vestris ad Id de medio vestri 
eligendis plenum nostrum Saluumconductum pro aduentu, mora et 
Iterato recessu eorundem, damus et concedimus sub fide nostra xpiana 
et honore temporali. Certificantes vos, quod firmi nostri propositi 
existit moram solummodo octo dierum facere Ibidem. Veniant igitur 
Nuncij vestri tempestiue, ne eisdem valeat negligencia imputari, 
quibus octo diebus, tractatibus et concludendis negocys finem deo
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dante imponemus. Datum tn villa Sambok vocata prope Budán habita, 
feria sexta proxima ante festum beati Thome apostoli.

Dyonisius Car dinalis Archiepiscopus Strigoniensis. Petrus 
Episcopus Waciensis et Ladislaus NytriensisLaurencius de Hedrehwara 
palatinus. Nicolaue, de Wylak wayuoda Transsiluanus. Georgius de 
Rozgon Judex curie Ladislaus de Gara Banus Machouiensis Eme- 
ricus et Stephanus de pelsewcz, Symon Czwdar de Olnod, Bupertus 
de Thar et Georgius Lorandj de Serke.

Rtilczime : Circumspectis et prouidis viris Judici et Juratisciui 
bus Civitatis Posoniensis, Amicis nostris dilectis ise).

Ez igen fontos okmány önkényt megezáfolja Katonát 
l57), Prayt 15 8), Fesslert 159), kik ez országgyűlést e jelen 
év végére teszik, és Engelt 16°) és ismét Prayt 161), kik csak 
országos tanácsnak tartják.

1 4  4 6.

De febr. 9. sem nyílt még meg ez országgyűlés. E ha
lasztás tulajdonképi okát még nem sikerűit kitudni, legvaló
színűbben Hunyadi távolléte okozá, ki a Drakul elleni hadjá
rattal lévén elfoglalva, csak lassan tért vissza s még febr. vé
gén Debreczen tájékán tartózkodott 162j. De bármi okból is, 
ez országgyűlés legalább egy hónapig elhalasztatott. Pozsony 
tanácsa már febr. 4- kőidé követét Esztergomba, ki e gyűlés 
kezdetéről hírt hozzon l63). Itt ez jóformán már megtudta az 
elhalasztatást; csakhogy megnyílása napjáról aligha hallott 
bizonyosat, miután febr. 17. ismét ily követet küldtek Esz
tergom- sőt egyenesen Székesfehérvárra 164). Ettől hallhattak 
végre bizonyosságot; mert már 24-én elindultak követeik : 
Ranesz István bíró, Jungetl Péter, Benedek kanonok és Wolf 
Miklós néhány zsoldossal 165). Tehát e szerint Engel 166) és 
Teleki ,67) helyesen martiusra, mégpedig hozzátehetjük: 
elejére, teszik kezdetét.

A Bécsben volt követség, útja sikertelenségét elmond
ván, köz elégedetlenség támadt; azonban hogy ez ügy lehe
tőleg békés. úton egyenlíttessék ki, újabb követekül kinevez
ték Péter váczi püspököt, nagys. Palóczy Lászlót, Bodó Ger
gely és Lorándi alvajdákat, kikhez csatlakozott Ranesz István 
pozsonyi- és a kassai bíró l68). Különben ez ügy végelinté
zése a jun. 5-re rendelt országgyűlésre halasztatott el. Meg-

3»
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jelent e gyűlésen Szent-Miklósy Pongrácz is és teljes enge- 
delmet s László király elismerését fogadta; ezáltal eszköz- 
lendö ki a honnagyok segélyét Giskra és Fridrik serege el
len, mely szakolczai várát ostrom alá vette. Hozattak e gyű
lésen kétségkívül egyéb a közbátorság és rend fentartására 
vonatkozó végzemények is, melyekről, bár a jövő rákosi or- 
szággyíílésen megerösíttettek, nincs közelebbi tudomásunk 
1β9). Két ily végzeményt azonban a mindjárt közlendő okmá
nyokból fogunk mégismemi. — Szétoszlott e gyűlés mart. 18. 
körűi, miután e nap a pozsonyi követek, mint fonebb láttuk, 
már haza érkeztek.

Ez országos tanács, mely e gyűlésen természetesen je
len volt, így folytatta a gyűlés vége felé, vagy tán már elosz
lása után, működését:

Mart. 14. Léderthejedi István saját és Tamás fia, meg 
Jakab unokája nevében, bepanaszlá Nyéky Pál és Imrét, meg 
Csenkeszéthi Jánost, hogy Légerthejed helységük néhány 
szántóföldét erőhatalommal elfoglalták és hogy néhai György 
testvérük özvegye, ennek birtokát, bár hozományát illetőleg 
teljesen kielégíttetett, nem akarja nekik visszaadni. E panasz 
folytán meghagyja a tanács a pozsonyi káptalannak, hogy az 
alperesek az iménti fehérvári országgyűlésnek, a szövegben 
szó szerint felhozott törvényczikkének értelmében, ama bir
tokok visszaadására felszólíttassanak; mely czélra a káptalan 
kiküldé Györsokai Mihálylyal Imre szerdahelyi lelkészt:

Prelati, Barones , Nobiles et proceres Regni Hungarie vni- 
uersi Honorabili Capitulo ecclesie poson. Salutem cum honore. Di
cit nobis Stephanus filius condam Johannis de lygerthed su a , ac 
Thome fily et petri filij Jacobi fratris suorum in personis, Quomodo 
paulus filius condam Jacobi de Nyek, Emericus filius demetry de 
dicta N yek, Johannes filius Simonis de Chenkezethy ex consensu 
et voluntate Nobilis domine Weronica vocate consortis predict 
Johannis in anno proxime transacto certas particulas terrarum ara
bilium intra metas possessionis eorum conquerendum lyertheed pre- 
dicte in Comitatu poson. existentis et habite adiacentes occupando 
pro seipsis potentialiter perarari et seminari fecissent Et quod no
bilis domina Relicta Gregory; fratris videlicet ipsorum exponen
dum leuatis et plenarie et Integre receptis dote et rebus suis pa- 
temalibus de porcione eiusdem condam Gregory Mariti ipsius 
possessionaria sibi prouenire debitis, contra prohibiciones eorum
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exponendum, ymmo et contra Segni consuetudinem, porcioneipa ip
sius condam Gregory fratris ipsorum conquerencium prodictam ad 
ipsos, sublato de medio eodem Gregorio, hereditario Jure deuolu- 
tam  et condescensam, apud se potencialiter conseruaret Indebite et 
sine omni lege , In preiudicium eorundem atque damnum Jurisque 
derogamen manifestum. Suplicauit nostre vniuersitati idem Stepha
nus in personis, quibus supra, vt Ipsis circa premissa remedio occur
rere dignaremur oportuno. Vnde cum nos pari voto et vnanimi vo
luntate in hac generali nostra Congregacione albensi Id statuimus, ut vn t-  

uerse possessiones hys disturbiorum temporibus seu alia bona ymmobilia 
(így) per quoscunque taliter indebite occupate et vsurpata, hys a quibus 
occupate sunt, sub Pena Infidelitatis,  vsque ad festum beati Georgy martiris 
nunc venturum remitti debeant et resignorj  ; Ideo vestram Honorabilita- 
tem presentibus requirimus, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio üde dignum, quo presente Michael filius petri de Gor- 
soka, vel Mathias, aut demetrius de eadem, neue Johannes filius 
Stephani de lygerthed alys absentibus homo noster scita ueritate 
premissorum, ad prefatum paulum, Emericum, Johannem ac Nobi
lem dominam Relictam dicti condam Gregory (e szavak fölött írv a : 
mortua est) accedendo ammoneat ipsos et quemlibet eorum seor
sum, vt ipsi prescriptas particulas terrarum arabilium Juxta Statuta 
et conclusiones nostras ipsis exponentibus remitti debeant et resignari, 
dicta eciam nobilis domina dictam porcionem po ssessionariam eis
dem resignare teneatur vsque ad festum beati Georgy martiris 
antedictum. Et quitquid ydem occupantes fecerint in premissis, no
bis SUO modo rescribatis. Datum in Congregacione nostra generali al 
bensi predicta, fena secunda proxima post Dominicam Reminiscere 
Anno dom. Millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.

Külszdlén : „Executio facta est in die palmarum (April 10.) 
Homo R egni: Michael filius Petri de Gersoka. Capituli: dominus 
Emericus plebanus in Zeredahel. Ammoniti possessiones non remise
runt. Datum 13-die diei Ammonicionis (April 22.) 17 °).

Ugyanaz nap megjelent előtte Mihály pozsonyi prépost s 
ismédé tavai máj. 14. e tanács előtt gróf Szentgyörgyi György 
ellen felhozott panaszát azon hozzáadással, hogy ez tőle s 
káptalanjától nem csak Vásárúth hanem Nyárasd helységöket 
is elfoglalta s bitorolja évek óta. Mire e tanács meghagyja a 
győri káptalannak, hogy a szövegben ismét szószeriní felho
zott fehérvári czikk. megtartására a gróf szólíttassék fel:

Prelati, Barones Nobiles et proceres Regni Hung, vniuersi 
Honorabilj Capitulo ecclesie Jauriensis Salutem cum honore. Dici
tu r nobis in personis venerabilis virj Michaelis prepositi et honora
bilis Capituli ecclesie Poson. Quomodo Egregius Georgius groff 
dictus de Bozin et Zenthgyergh Hys disturbiorum temporibus, quas-



dam posseSBiones ipsorum Wasarwth et Ny arasd vocatas ac Clausu
ram husonum et aliorum piscium circa easdem possessiones existen* 
tem in Cottu poson. habitas necnon decimas frugum ac alios Census 
et prouentus de eisdem possessionibus prouenire debentes a mani
bus ipsorum dominorum prepositi et Capituli contra deum et Justi- 
ciam ac huius Regni laudabilem consuetudinem minus Juste et 
Indebite ac sine lege occupasset, occupatis que per plures iam Annos 
vsus fuisset et vteretur eciam de presenti. Et quamvis de Congrega- 
cione nostra generali Anno preterito in pesth celebrata, ut dictas posses
siones iuxta decreta nostra ibidem ordinata et conclusa prefatis 
Dominis preposito et Capitulo remitteret et manus suas de eisdem 
exciperet, eidem Georgio groff scripserimus; tamen ipse Id facere 
minime curauisset, sed annotatas possessiones continue usque in 
diem hodiernum tenuisset et teneret easdemque sibi ipsi vsurpare 
et perpetuare niteretur, potencia mediante in dampnum et preiudi- 
cium dictorum prepositi et Capituli valde magnum. Supplicatum 
igitur extitit nostre vniuersitati pro parte eorundem dominorum, 
ut ipsis circa premissa remedio occurrere dignaremur opportuno- 
vnde Cum Nos parj voto et vnanimi voluntate in hac Albensi nostra 
generali Congregacione Jd ordinaverimus,  vt vniuerse possessiones, seu alia 
bona immobilia hys disturbiorum temporibus contra ordinem Juris et Regni 
consuetudinem sub quocunque nomine et colore per quoscunque occupate et 
vsurpata, hys, a quibus occupate sunt, sub pena Infidelitatis usque ad festum 
b. Georgy martiris nunc proxime venturum plenarie remitti debeant et om 
nino resignarj ; Ideo vestram presentibus requirimus honorabilitatem 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, quo 
presente Ladislaus Fekethe de pokatheleke ( =  Kondé) aut Wen 
czeslaus filius Andree de naghabon sin Michael filius petri de 
Györczoka (így) newe Matheus aut Demetrius de eadem, seu Johan
nes filius Stephani de legyrtheed aut Ladislaus vel petrus fily 
Georgy litterati de Zeredahel alys absentibus homo noster scita 
veritate premissorum ad prefatum Georgium groff accedendo ammo- 
neat eundem, ut ipse prescriptas possessiones Juxta disposiciones et 
ordinaciones hic per nos factas, ipsis dominis preposito et Capitulo 
poson. modis omnibus pacifice remittere debeat et resignare tenea
tur. F t quidquid Idem Georgius groff in premissis fecerit, Id no
bis suo modo rescribatis. Datum in prefata Albensi Congregacione no
stra Generali feria secunda proxima post Dominicam Reminiscere 
Anno Domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto I71)·

Szinte az nap ismétlék a pozsonyi polgárok már tavai 
máj. 13. köpcsényi Kapler János és Péter ellen intézett abbeli 
panaszukat, hogy ezek őket törvénytelen s kiváltságaikat, 
sértő vámfizetésre szorítják. Ennek folytán e tanács ír a Kap- 
lereknek, felszólítván őket, hogy a pesti és fehérvári ország



gyűlések végzeményeinek elegetteendök, e vámzsarolástól 
álljanak e l :

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hungáriáé vni- 
uersi Egregys Johanni et petro Kap pier dictis de Kepcze debitam 
Reuerenciam cum honore, dicitur nobis in personis Judicis et Jura
torum Civium tociusque Communitatis Ciuitatis poson. Graui cum que
rela, Quomodo vos hys disturbiorum temporibus Ipsos Ciues in eorum 
Juribus et libertatibus a diuis Regibus huius Incliti Regni pro eorum 
fidelitatibus sacre Corone semper exhibitis, graciose eis datis, multi
pliciter conturbas setis et in rebus eorum ac bonis grauissime dampni- 
ficassetis, compellendo scilicet eosdem de communi via Recta et 
Justa, ac publica in loca vestrorum Tributorum et ibidem taxando 
eosdem ad danda Tributa, cum quibus tamen nunquam fuissent obli- 
-gati, prout vestris per omnia placuisset voluntatibus. Et quamuis de 
Congregacione nostra generali Anno proxime preterito in Civitate pesti
em i  celebrata vobis scripserim us, petendo diligenter et requirendo, 
v t dictos Cives' poson. Juxta decreta ibidem per nos ordinata 
et conclusa in eorum Juribus ac libertatibus intertenere et conseruare 
deberetis, prout ab antiquo et tempore pacis semper conseruati exti- 
tissen t; tamen, vt dicitur, hoc facere minime vos curassetis, nec cura
retis etiam de present!, ymmo minus iuste et Indebite ita continuare 
velletis eciam in futurum in dictorum Ciuium et tocius Ciuitatis po
son. preiudicium atque dampnum multum grande, potencia mediante. 
Supplicatum igitur nostre (extitit) vfiiuersitati pro parte' Ciuium 
eorundem, vt ipsis circa premissa remedio occurrere dignaremur 
opportuno. Et quia in hac Albensi nostra Congregacione generali sicut et 
in  pestiemi prenotata, inter cetera laudanda opera vnanimi omnium voto per 
nos Id ordinatum extitity ut omnes et vniuersi Regnicole huius Regni in  
eorum Juribus et libertatibus antiquis et consuetis conserventur ac manute- 
neantur sub pena in  eisdem nostris decretis et ordinacionibus contenta et 
conscripta. Vestras igitur presentibus diligenter ac seriöse Requirimus 
et hortamur fraternitates, quatenus decretis, sem Institutis et ordina- 
cionibus nostris huiusmodi vos obtemperantes, Juxta continencias 
eorumdem dictos Ciues poson. in eorum Juribus ac libertatibus ex 
parte dictorum Tributorum et viarum prenotatarum ac aliarum rerum 
et bonorum quorumcunque decetero et in antea cuiuslibet novitatis 
postposita adinuencione in nullo perturbetis nec molestarj, aut quo- 
uis modo Impediri faciatis. Presentes autem post eorum lecturam 
reddi volumus presentanti. Datum in prefata Albensi nostra Congrega
cione generally feria secunda proxima post dominicam Reminiscere. A. 
D. 1446. m ).

Az országos tanács e levelet átadá a felpereseknek, me
lyet aztán a pozsonyi tanács saját levele kíséretében mart. 20, 
elküldött Köpcsénybe Kapler Péterhez 173),



Mart 17. Ez országos tanácshoz ismeretlen ügyben le
velet küldött a pozsonyi tanács 174).

April, hó elején Váczott találjuk az orsz. tanácsot, hon
nan apr. 16. kelt levelével meghagyja a thuróczi konventnek, 
hogy nemes Kerek Dorottya és fiainak nyitramegyei Lipnik 
helység birtokába leendő beigtatásához küldje ki tanúját. 
Mire a konvent kiküldé Mihály papot:

Prelati, Barones, Proceres, ac Nobiles Regni Hang. víuuersi 
Conuentui Ecclesie beate. Marie Virginie de Tarocz Salutem ac Ho
norem. Dicitur nobis in personis Nobilium Domine Dorothee filie 
Tbome dicti kerek de lypnik, nec non Petri ac Gregory, ac Benedicti 
filiorum eiusdem ‘ domine Dorothee, quomodo ipsi in Dominium eius
dem possessionis lypnik in Comitatu Nitriensi existentis et habite, 
ipsos titulo pignoris concernentis legitime vellent introire. Super quo 
vestram devocionem (?) presentibus requirimus, quatenus vestrum
mittatis hom inem ------- , quo presente Osualdus filius Petre (de)
Klechen, ac Johannes, vel Ladislaus filij Jacobi de Laskasfalua, siue 
petrus pethew de aleolelowcz, neue Franciscus de Dywek alys absen
tibus homo noster-------------- introducat prefatos------------------- Da
tum Waltie in Sancto Sabbatho A. d. 1446. — A káptalan kiktildé, 
vnacum prefato Osualdo filio Petri de Kletzen, fratrem Michaelem 
ordinis nostri sacerdotem^------ qui-------- reuersi nobis------- retule
runt, quod ipsi feria secunda proxima post festum^ ascensionis domini
proxime elapsum---------- presentibus — honorabilibus viris Georgio
de Ciuitate Priuidie et Paulo de Chrenowcz ecclesiarum plebanis et 
prouidis viris Judicibus de Civitate Priuidie, de Czewsse et de Ra-
stoczno, introduxissent prefatos — — in dominium eiusdem----------
nemine ipsis contradicente.---------- Datum quindecimo die cxecucio-
nis premisse. *)

Ez évnek legfontosabb szakára jövünk; értjük a júni
usra kihirdetett országgyűlést. Teleki szerint l75) az ugyan 
jun. 5-re volt kihirdetve; de valószínű, hogy egykét nappal 
előbb nyílt meg; miután a kormányzó választást hat, jófor
mán még a múlt fehérvári gyűlésen hozott, törvényczikk elfo
gadása elözé meg; de mint mondám legfölebb egykét nap
pal előbb kezdődhetett; miután a pozsonyi követek: Ranesz 
István bíró, Gmatl István és a városi imok, csak jun. 1-jén 
indultak útra l7e). Tudva lévén az egész országban, még a

*) A pecsét fehér selymen függ. Eredetije a Majthényi -családnak 
Novákon levő levéltárában őriztetik. Közié velem tek. Rakovszky Ist
ván úr.
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múlt fehérvári gyűlésből, a most történendő kormányzóvá
lasztás, oly nagy számmal jelentek meg a honnagyok, neme
sek s városi követek, hogy a gyűlést nem Pesten, mint szán
dékozva volt, hanem a Rákoson kellett tartani. A Bécsben 
volt küldöttség alkudozása sikertelenségét elmondván, oly 
általános elkeseredettség támadt, hogy csak a haza veszélyes 
állapota s leginkább Hunyadi, Ujlaky és Héderváry befo
lyása eszközölheté ki, miszerint Lászlót továbbra is elismer
jék  királynak; de elhatároztatott, hogy ö Fridiiktől, ha más
kép nem lehet, erőhatalommal visszaköveteltessék 177). 
Végre e hat czikk hozatott. 1. Kormányzó fog választatni. 2. 
A zavarok alatt elfoglalt birtokok visszadassanak. 3. A za
varok alatt felépített várak lerontassanak. 4. Minden zászlós 
leteszi hivatalát. 5. E gyűlés végzeményeinek mindenki fog 
engedelmeskedni. 6. Az országnagyai közt létező s a köz
ügyét illető bármi magán egyezések s szövetkezések érvény- 
teleníttetnek l78). E czikkek megtartását minden jelenvolt 
egyenként (singuli singulariter) e czélra külön fogalmazott 
esküalak szerint hittel fogadta; csak Pozsony, Buda, Kassa 
és Székesfehérvár követei, kik egy külön sátorban tanács
koztak, nem tevék le ez esküt, bármennyit iparkodtak is a 
sátorukba jött Széchy Tamás, Rozgonyi György és Palóczy 
László erre rábírni őket. Egyébiránt' e városi követek ön
kényt kizárták magukat a kormányzó választásában! közre
működésből, miután a magyar nyelvet, melyen a tanácskozá
sok folytak, nem bírták, mint ezt legalább a pozsonyi köve
tekről határozottan tudjuk 179).

Végre megjött a kormányzóvalasztásra kitűzött pünkösd
vasárnap, jun. 5. 18°). Isten megkönyörült ez önmagában 
meghasonlott s két oldalról ellennel körülvett nemzet szenve
désein, egységre hozá a kedélyeket, megnyitá szemeiket, 
hogy lássák a férfiút, ki hivatva van ez országot a végszét
bomlástól megmenteni! -------Valóban Isten kezének kelle
itt működnie, különben honnan fejthetnök meg, hogy a véle
ményeikben annyira szétágazó rendek egyszerre összee
gyezve , Hunyadi Jánost „a szent lélektöl mintegy meg
szállva — mint Teleki igen helyesen mondja t81) — egyes és 
közértelemmel kikiáltók Kormányzónak kis László nevében,“



„Darnach — íiják a pozsonyi követek említett levelűkben — 
kurczlich ward ain geschray vnder der orsag zu erweln ainen
Verweser vnd Regirer daz Reich — ------ , vber kurz ruef
man den Huniad Janusch zu einen Verweser vnd Regirer 
des Lanndts.“ — Nagy örömmel árasztá el széles ez orszá
got e választás : „Quapropter — mondja az őszinte Thuró- 
czy — cuncta Hungarici regni plebs tali falta protectore, 
magnam mox dissoluta in exultationem, alta voce deo laudes 
reddebat, campanarumque et tubarum sonus vicinum per 
aörem ferebatur“ 182). Valóban „magna debuit esse virtus 
Joannis Hunyadii — mondja helyesen Katona — hominis 
noui, quod tot aliis regni proceribus, antiquitate generis glo
riaque maiorum illustribus, communi suffragantium voto prae
latus fuerit 183). S szerencsés volt hazánk, hogy keblében 
még ily férfiú találtatott; mert e körülménynek köszönhet
jük, hogy a mohácsi csata csak 1526. évben történt! ..........

Hunyadi esküje által e hivatal elvállalására kényszerít- 
tetve, utasítást kért és pontokat, melyek szerint kormányozza 
az országot. A gyűlés ennek folytán még tíz, e czélra meg
felelő, czikket készített s vett fel a végzeményfck sorozatába 
184) ; ezek közül csak azon egyet emeljük ki, mely törvény- 
kezések ideje alatt két főpap, két honnagy, a nádor, ország
bíró és hat nemesből álló tanácsot nevez ki melléje. Ez tehát 
azon, általunk már fönebb említett, kormányzói tanács, me
lyet, mint már megjegyzök, Teleki hibásan azonosít az or
szágos tanácsosai. E kormányzói tanácsról mondja Kova- 
chich, hogy az soha sem alakúit meg; mert úgymond „Con
stat — Hunyadium frequentissimos cum Praelatis et Baronibus 
Conventus egisse et in Litteris eius semper Praelatorum et 
Baronum, nunquam autem privati huius Consilii mentionem 
fieri“ 185). Kovachich itt ismét túlmegy a határon; mert 
hogy ezen „Consilii nullum prorsus vestigium apparet,“ még 
nem következik, hogy az nem létezett. Sőt nem is igen"lehet 
e tanácsról adatunk, miután tagjai nem működtek önállólag, 
hanem csak a Hunyadi neve alatt kiadott okmányokra le
hettek befolyással, melyekben természetesen nem igen em- 
líttetnek. Egyébiránt fönebb okmányilag megmutattuk lé
tezték *
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E nevezetes országgyűlés befejezése nincs még tisztába 
bozva. Véleményem szerint az országgyűlés befejezettnek 
tekinthető, ha a hozott végzemények királyi szentesítés után, 
ünnepélyes okmányban közzétételnek. E jelen gyűlésnek 
végzeményei, Hunyadi, mint kormányzó, által megerősítve, 
jun. 13. (feiia secunda infra octauas pentecostes) 1β8) kihir- 
dettettek; tehát ekkor e gyűlés befejeztetett; de Katona 1βτ), 
Engel 188), Fessler *89), Horváth 19°), sőt Teleki í91) is, -  
bár ez utóbbi a jövő évi országgyűlést mart. 25. mondja befe: 
jezettnek, pusztán azon okból, mert végzeményei e napon 
kelvék 19a), — az e gyűlésen jelenvolt országos tanácsnak ez 
időtájt kelt néhány okmánya által tévútra vezettetve, állítják, 
hogy e gyűlés a végzemények kihirdetése után is együtt ma
radt több napig, Teleki szerint jun. 20-ig is 193). — Ez ország
gyűlésen, mint már mondók, a kormányzóválasztást hat tör- 
vényczikk hozatala előzé meg s ime e czikkek is csak most 
jun. 13. a többi később hozottakkal egybefoglalva hirdettet- 
nek ki. Ha tehát e gyűlés jun. 13. túl is tartott volna, nem 
látom át, miért nem várták volna be a többi később hozandó 
czikkek elkészültét is, hogy azok a fönebbiekkel szinte egy
befoglalva tétessenek közzé. íróink hibája onnan eredhetett;
mert mindazon P relati-------féle okmányokat, melyek az
országgyűlés folyama alatt keltek, országgyűlésen kiadott 
okmányoknak tartották; pedig ez nem áll, miután az orszá
gos tanács a gyűlések folyama alatt is adott ki függetlenül ok
mányokat. Ha íróink figyelmesebben vizsgálják azon jun. 13. 
után kelt okmányokat, melyekből az országgyűlés folytatá
sára „ következtettek, észrevehették volna, hogy azok nem a 
Rákoson hanem nin Chátate Pestíenriu keltek. Ha tehát ezek 
csakugyan az országgyűlésen keltek, az következnék belő
lük, hogy e gyűlés jun. 13. után a Rákosról Pestre tétetett 
át; pedig érről mit sem tudunk. Tehát 'a jun. 13. után kelt 
levelek, azért mert az országgyűlés közelébe esnek, még nem 
mutatnak az országgyűlés folytatására; különben ha ezen, 
úgy minden ily levélből országgyűlésre kellene következtet
nünk, pedig ezt Kovachich is, Teleki is, tagadja. Mind ezek 
után mi e gyűlést jun. 13. befejezettnek 195) s a későbbi ily 
leveleket az országos tanács okmányainak tartjuk.
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E tanács már a gyűlés folyama alatt is adott ki okmá
nyokat ; így

Jun. 9. meghagyja a pozsonyi megyehatóságnak, hogy 
a káptalan részére, valahányszor egy év alatt ez iránt tőle 
megkerestetik, küldje ki tanúját.

Prelati, Barones, Nobiles ae proceres Regni Hangarie vniuersi 
Magnifico Comiti vel vice Comiti et Judlium. Comitatus poson. salu
tem et fauorém cum honore, vestras presentibus requirimus Amicicias. 
quatenus dum et quando ac quocienscunque a data presencium per 
Anni circulum pro parte honorabilis Capituli ecclesie poson. per ho
mines, aut officiales, vel procuratores eorum, ipsorum nominibus, ad 
Inquisiciones, prohibiciones ac aliarum noetrarum vel palatinalium 
litterarum exhibiciones, necnon ad omnia et singula alia, que Juxtp 
Regni consuetudinem talibus in processibus de Jure fieij consueue- 
runt, facienda presentibus fueritis requisiti, semper vnum vel duos ex 
vobis transmittatis, qui omnia premissa et queuis premi esorum sin
gula perficiat et exequatur Juris ordine observato. E t posthec tocius 
facti et peracti inibi negocy seriem tociens, quociens necesse fuerit et 
opportunum, nobis aut prefati Regni Hung, palatino more solitó re
scribatis. presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Congre- 
gacione nostra generali prope Pesth Celebrata quinto die festi Penthecostes 
Anno Domini Millesimo quadringentesimo xlmo sexto 196).

Jun. 10. (Feria sexta proxima post festum Pentecostes 
Berényszállási Márton kérésére a jászokat Zsigmond király
tól nyert szabadalmaikban megerősíti s ezek tiszteletben tar
tására az egész országot felszólítja lü7).

Jun. 14. Ismét meghagyja a pozsonyi polgárok kéré
sére köpcsényi Kapler Jánosnak, hogy a pozsonyiak vám- 
mentességi szabadalmait jogtalan követeléseivel ne sértse :

Prelati, Barones, Nobiles et Proceres Regni Hungarie vniuersi 
Egregio Johanni Keppler de zulabicz, residenti in Koczsee Salutem 
cum honore. Exponitur nobis in personis Circumspectorum virorum 
vniuersorum Ciuium et Hospitum Poson. plurimum querulose, Quo
modo ipsi ex concessione libertatis diuorum Regum Hung, eis largiter 
ndulte, ab omni solucione tributaria, quibuscunque in hoc Regno 
fienda, exempti forent et exonerati; vos autem in tributo vestro, cum 
ipsos cum Rebus eorum mercimonialibus ad ea peruenire contingeret, 
contra huiusmodi libertatis eorum prerogatiuam, de rebus eorum mer
cimonialibus tributum exigi fecissetis et faceretis in dampnum et 
preiudicium eorum manifestum. Quare fraternitatem vestram requiri
mus presentibus pariter et ammonemus, quatenus receptis presenti
bus, predictoe Ciues Poson. et Hospites, qui semper Corone Sacre fide-
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lee extiterunt, in eorum antiquis libertatibus conservando, Contra 
premisse libertatis eorum prerogatiuam, de rebus eorum mercimonia- 
libus nullum tributum exigere, sew exigi facere quoquomodo permit 
tatis. In quo nedum ipsis Civibus et hospitibus, ymno eciam nobis, 
singularem complacendam, facietis. Aliud facere non velitis : presen- 
tibus eciam perlectis exhibenti restitutis. Datum in nostra generáli con- 
gregacione prope Pesth celebrata feria teroia proxima ante festum beato
rum viti et Modesti martirum. A. D. 1446. 19S).

Ime ez okmányok mind „Prope Pesth“, azaz a Ráko
son, keltek, már jövö naptól fogva e tanács Pesten adja ki 
okmányait, j eleül, hogy az országgyűlés jun. 13. után szét
oszolva, e tanács jun. 15. már Pestre tette át tartózkodását 
Ez elősorolt okmányok befejezésében olvasható nin Congre- 
gacione nostra generali jprope Pesth celebratau szavakból pedig 
ne vélje senki, hogy ez okmányok magától az országgyűlés
től erednek. Hasonlítsuk csak össze velük a Hunyadi által 
az országgyűlés nevében, tehát országgyülésileg, kiadott vég- 
zemények befejezését: „Datum in amplissima Praelatorum, 
Baronum et Regnicolarum Congregatione Generali in Campo 
Pestiensi celebrata/ s azonnal fogjuk látni a különbséget, 
még pedig a Regnicolarum szóban, melyet az országos tanács 
bármelyik okmányának bevezetése- vagy befejezésében hiá- 
ban keresünk s mely szó a nemesség — tulajdonkép a megyei 
és városi küldöttek összeségét jelenti, mely nélkül ország
gyűlés nem képzelhető.

Jun. 15. Szent-Miklósi Pongrácznak kérésére, ennek I. 
Ulászlótól trencsénmegyei Sztrecsen és Óvár királyi várakról 
a miatt nyert zálogát, hogy egykor Szakolcza fentartására 
12,000 aranyforintot fordított, helybenhagyja, annál is in
kább ; miután Szent-Miklósi e várakat 6000 aranyforinton 
váltá magához Sany Czepkótól 200).

Jul. 16. Az országgyűlésnek előre megnyert beleegye
zése folytán, a háborúk sikeres folytathatására rendkívüli adót 
vet ki a kamaranyereség alakjára. Minden öt jobbágykapu
tól, még a szabad királyi vagy királynéi városok és helysé
gek részéről is, egy arany forint és minden négy, jobbágy- 
gyal nem bíró, nemestől egy forint volt fizetendő 201). Ez adót 
a végzés kihirdetése után 15 nap alatt mindenkinek jószág- 
vesztés alatt, melyet csak 10 márka bírsággal válthat vissza,



le kelle tenni. Szabolcs megyében ez adó beszedésére Vitéz 
János váradi püspök volt kinevezve *08).

Ez okmánynak e szavai : „Cum nos in presenti Congre
gatione nostra ger*erali cum omnibus regnicolis varios labores 
ac sumpmam deligendam adhibuerimus, quibus possemus mo
dis viam et ordinem invenire, vt huius regni emuli, tam intra- 
nei, quam extranei singulique pacificum statum ipsius regni 
turbatores, reprimi possint et inde excludi; itaque post varios 
tractatus hanc viam et ordinacionem apciorem pro huius regni 
defensione et conseruacione pacifici Status sui pari Voto inue-
nimus et sine omni discrepanda in hoc resedimus-------tf
vitték arra jóformán Íróinkat, hogy a rákosi országgyűlést 
jun. 13. túlra is kiteijesszék. Ez okmány szavaiban mind
annyian 203) oly határozottan látnak országgyűlési végze- 
ményt, hogy példáúl Kovachich ez okmányt ily czím alatt 
tette közzé : „Statutum Inclytorum Statuum et Ordinum Regni 
in Comitiis Pestiensibus anno 1446. congregatorum.u Ha ez 
adóztatás csakugyan az országgyűlésen határoztatok el; mért 
nincs a törvényczikkek közé foglalva? Vagy azt állítsuk, 
hogy e czikkek kiadása után jött csak a karok és rendeknek 
eszébe, hogy ily adókivetés is szükséges ? S ha igen, miért 
nem szentesitteték Hunyadi által, mint a jun. 13. közzétett 
czikkeket ? Továbbá, ha országgyűlésen hozatott, ez pedig a 
Rákoson tartatott, honnan van, hogy ez okmány mégis Pes
ten (in oppido Pestiensi) kelt ? Azért igen helyesen mondja 
ez adóról Bartal „Re deliberata conclusum, non tamen in le
gem relatum estu 204) ; azaz véleményem szerint a karok és 
rendek tanácskoztak ugyan erről, de áz országgyűlést a tö
röknek időközben Oláhországba történt beütése s Fridriknek 
az országgyűlésen Hunyadi ellen emelt panaszában nyilvá
nuló ellenkedési vágya miatt, szétoszlatni kényszerülvén 205), 
e tárgy végkidolgozását az országos tanácsra bízták, mely 
aztán e levelével ennek meg is felelt s csak innen érthetjük, 
hogy ez okmánynak sem czíme sem befejézében nem fordul 
elő a Regnicole szó s érthetjük azt is, miért kelt Pesten.

Jun. 17. Váradi Benedek mester pozsonyi kanonok 
ismét panaszt emelt a káptalan nevében gróf Szentgyörgyi 
György ellen Vásárúth és Nyárasd helységek elfoglalása
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miatt* állítván, hogy a káptalan pőre igazságát a szomszéd 
nemesek tanútételével igazolhatja. Ennek folytán megparan
csolja a tanács, hogy e czélra a megyei nemességet össze
hívja s ha ezek állításából az fog kiderülni, hogy a gróf csak
ugyan a zavaros idők alatt foglalta el e két helységet, akkor 
a káptalant azonnal igtassa be újra birtokába; ellenkező 
esetben e tanács elé idézze a pereseket.

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Begni Hung, vniuersi 
magnifico et Nobilibus viris Comiti vel vicecomitj et Judicibus nobi
lium Comitatus poson. Salutem cum fauore. Nou eritis, Quod nobis in 
presents Congregacione nostra generali pro reformando bono statu Regni in  
d u ita te  pesti ensi constitutis, veniens nostri in presenciam honorabilis 
Magister Benedictus de Waradino Canonicus ecclesie poson. in per
sona Capituli eiusdem ecclesie nobis querulose significare curauit, 
Quod magnificus Georgius groff (de Bozyn hys) di&turbiorum tempori
bus quasdam duas possessiones ipsius Capituli wasaarwth et Ny arasd 
vocatas in Comitatu poson. habitas (simul cum clausura) seu piscatura 
vsonum in fluuio Danuby circa easdem possessiones erigi solita pro 
se minus iuste et indebite occupasset occupatisque uteretur eciam de 
presen ti, ipsum Capitulum de dominio earumdem exludendo potencia 
sua mediante in preiudicium dicti Capituli et dampnum valde magnum. 
E t quia prefatum Capitulum se in accione sua prenotata veridice 
attestacione vicinorum et commetaneorum suorum ac Nobilium compro- 
uincialium dicti Comitatus submittere valeat, talismodique occupacio 
possessionaria , vtrum hys temporibus disturbiorum facta fuerit an 
ne per attestaciones vicinorum et commetaneorum ip sarum possessio 
num occupatarum verificarj posse. Et ob hoc partes prenotate ad at 
testacionem in premissis faciendam ad vnum diem sedis vestra Judi
ciarie vestram (ami)ciciam transmitti debere videbantur; pro eo 
vestras Nobilitates presentibus requirimus, quatenus mox receptis 
presentibus vniucrsos nobiles dicti Comitatus (poson. per) vnum 
uel duos ex vobis Judices nobilium ad vnum certum diem et 
locum sedis vestre Judieiarie vestram in presenciam simul con- 
uocarj facere, con(uocatosque) ad fidém eorum deo debitam 
coram Testimonio Capituli ecclesie Jauriensis , quod per Idem Capi
tulum serie preseneium illae transmitti committimus et volumus (de 
eo) vtrum prefatus Georgius groff modo premisso tempore in predicto 
dictas possessiones a manibus iam dicti Capituli occupauerit an ne re
quirant. Et si Idem Qapitulum hys disturbiorum temporibus eiectum 
ex assercionibus ipsorum Nobilium eompereritis, extunc Idem in domi
nium earundem coram testimonio dicti Capituli Introducere et easdem 
eidem restatuere , restatutumque in eisdem conseruare debeatis; ubi 
vero ex assercionibus eorumden Nobilium easdem possessiones non 
hys temporibus disturbiorum occupatas, sed aliter agnoueritis, extunc
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eaedem partes cum eorum Juribus super premissis habitis in alteru
trum exhibendis ad octauas festi b. Jacobi apostoli proxime venturas 
finale Judicium recepturos nostram in presenciam transmittatis ; seri
em siquidem omnium premissorum partes in vestris ac annotati Capituli 
litteris nobis reportare teneantur. Datum in Vesth secundo die festi 
Sacratissimi corporis xpi. Anno eiusdem M° cccc® xlmo sexto.

Egyik külszálén: Execucio facta est In festo b. Alexij (Jul. 
17.) per Comitem Sebastianum de Rozgon et Judicem Nobilium Se- 
bastianum de É thy; testimonium Capituli Jauriensis Benedictus Chori 
ecclesie eiusdem Jaur, clericus in persona domini Stephani prepositi 
S. Adalberti et Canonicj iam fate eccl. Jau r., qui scita veritate Juxta 
continencias huiusmodj litterarum eodem die Introduxerunt Capitulum 
poson. et restatuerunt in introscriptas eorum possessiones nullo con
tradictore apparente 2°6).

Jun. 20. (feria secunda proxima ante festum Natiuitatis 
B. Johannis Bapt.) 207) kinevezi e tanács Várday Miklóst és 
kállai Lökös Jánost szabolcsi főispányoknak. Ezen levélből 
ismét azt következtetik íróink, hogy az országyülésen, melytől 
keltetik ez okmányt, a végzeményeik 4 czikkóben letenni paran- 
csoltfóhivatalokatújrakiosztották.—Hogy nem országgyűlésen 
kelt ez okmány, a mondottak után önkényt következik. Neveze
tes e befejezése: „Datum in congregatione nostra generali prope 
Perth celebrata“; de ez okmány nemlevén egész teljéimében is
meretes előttünk208), tartózkodunk minden további észrevételtől.

Jun. 24. az esztergomi káptalanhoz ismeretlen tartalmú 
levelet intéz 2o9).

Jun. 28. A tanács, Hunyadi Jánossal élén, a magva
szakadt Kondorosy Balás és Benedeknek pozsonymegyei 
Kondoros helységét egyházaspakai Thámok János és szent- 
péteri Nagy Györgynek adományozván, e jelen okmánynyal 
megparancsolja a pozsonyi káptalannak, hogy a beigtatásra 
küldje ki tanúját, a netán ellenmondókat pedig idézze meg. A 
káptalan Bulcsuházai György gyei kiküldé Tamás oltárfönököt.

Johannes de Hwnyad wayuoda Transsiluanus pro Illustrissimo 
infante, — Nato condam Alberti Regis Electo Regni Hungarie, Dal- 
macie, Croacie etc. Gubernator generalis, ac P relati, Barones, No
biles et proceres dicti Regni Hungarie Honorabili Capitulo Ecclesie 
poson. Salutem cum* honore. Cum nos pro fidelitatibus et fidelium 
seruiciorum meritis Nobilium Johannis Tharnak filij Emerici de Egha- 
zaspaka ac Gregorij Magni filij Nicolai de Zenthpether per eos Sacre 
huius Regni Corone sub locorum et temporum diuersitate exhibitis ac



fideliter impensis, possessionem Kondros vocatam in Comitata Pozon. 
existentem, que qaondam Blasy et Benedicti de predicts Kondros 
profuisse et per defectum seminis eorundem Juxta Kegni consuetudi
nem ad Sacram Coronam deuoluta fore perhibetur, Item totum et omne 
Jus Regium, si quod in dicta possessione quibuscumque modis, causis 
et racionibus ac qualitercumque Regia Maiestas et ipsa Sacra Corona 
haberet, vigore aliarum litterarum nostrarum donacionalium exinde 
confectarum, Memoratis Johannis Thamok et Gregorio Magno in per
petuum contulerimus, volumusque eosdem in dominium eiusdem pos
sessionis per nostrum et vestrum homines legittime facere introduci 
Quamobrsm vestram honorabilitatem presentibus requirimus, quate- 
tenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, quo pre
sente petrus Bürke de Nagh&ban, aut Georgius de Bulchehaza alio 
absente homo noster ad facies prescripte possessionis Kondros conse - 
quenterque Juris Corone in eadem habiti vicinis et commetaneis 
eiusdem vniuersis inibi legittime conuocatis et presentibus accedendo 
Introducat prefatos Johann em de Eghazaspaka et (Gregorium Mag
num) de Zenthpether in dominium eiusdem, statuatque eandem simul- 
cum cunctiB ipsius vtilitatibus, quibuslibet eisdem, premisse nostre 
donacionis titulo perpetuo possidendam , si non fuerit contradictum ; 
Co(ntradictores vero) si qui fuerint Euocet ipsos contra antefatos 
Johannem et Gregorium nostram in presenciam (ad terminum com)pe- 
petentem racionem contradiccionis eorum reddituros. E t post hec
huiusmodi Introduccionis---------- cum contradictorum et Euocato-
rum , si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui premisse 
statucioni intererunt, nominibus terminoque assignato, nobis more 
solito rescibatis. Datum m nostra generálj congregacione pesthiensi se
cundo die festi Beatissimi Regis Ladislai Anno domini Millessimo, 
Quadringentesimo Quadragesimo sexto.

Egyik kiilszélén e szavak: Execucio facta est octauo die festi 
bb. petri et pauli apostolor. (Jul. 6 .) Homo Regius Georgius filius Jo
hannis de Biilczuhaza, homo Capituli Thomas Rector Altaris Corpo
ris xpi. Martinus filius Blasy de Kondros et domina Elena uxor stephani 
de eadem contradixerunt, qui vocati sunt ad octauas festi b. Jacobi 
apóst. Datum 16. die diei Execucionis (jul. 21.) 21 °).

Jul. elején megjelent e tanács előtt Bély Margit s bepa- 
naszlá tompafalvai Nagy Bálintot, hogy hontmegyei Bél hely
ségét a zavaros idők alatt elfoglalta. E panaszát igaznak vallá 
a jelenvolt hontmegyei nemesség, azért a tanács meghagyja 
a sághi konventnek, hogy Margitnak azonnali új beigtatására 
küldje ki tanúját, felszólítva mindazáltal Nagy Bálintot, hogy, 
ha e beigtatás ellen jogos kifogása van, aug. 1-re a tanác s 
előtt megjelenjen, midőn is a végítélet ki fog mondatni 
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Jul. 18. A síghi konvent jelenti e tanácsnak, hogy a 
fonebbi parancs végrehajtására Chehi Jánossal kiküldé Jakab 
áldozárt, kikabeigtatástjul. 16. végrehajtva, fölkeresékNagy 
Bálintot tompafalvai birtokán, meg hagyva neki, hogy ha e béig- 
tatás ellen kifogása volna, aug. 1. a tanács előtt megjelenjen:

Reuerendissimis prelatis, Magnificisque viris Baronibus et 
proceribus Regni hungarie vniuersis, dominis et Amicis ipsorum Re- 
uerendis, Paulus prepositus et conuentus ecclesie de Saag Sincere 
Reuerencie et honoris continuum incrementum. Noueritis, quod cum 
nos litteras vestras adj udi cat orias, modum et formam vcstre Judi
ciarie commissionis pro parte nobilis domine Margarethe vocate; filie 
Jacobi de Beel contra Valentinum magnum de Thompafalva emanatas, 
nobisque preceptorie loquentes modo et ordine in eisdem prefixo ex
pressis , reuerenter receperimus et iuxta earumdem continencjam vna* 
cum Joanne de Chehy homine vestro in eisdem litteris adiudicatorijs 
conscripto, vnum ex nobis; videlicet fratrem Jacobum presbiterum, 
ad contenta earumdem litterarum vestrarum adiudicatoriarum suo 
modo peragenda, nostro pro testimonio duxissemus destinandum, 
tandem ijdem exinde ad nos reuersi, nobis vniformiter retulerunt, 
Quod ipsi feria sexta proxima post festum b. Margarethe virg. (Jul. 15.) 
proxime preterita ad faciem possessionis Beel vocate vicinis et comme- 
taneis eiusdem vniuersie inibi legitime eonuocatis et presentibus 
accedendo, eandem cum cunctis suis utilitatibus et pertinencijs qui
buslibet , prefate domine Margarethe, Jure sibi incumbente, resta- 
tuissent possidendam, tenendam et habendam, contradiccione prefati 
Valentini magni et alibrum quorumlibet non obetante. Qua restatucione 
facta ipsi vester et noster homines prefato Valentino magno de Thom- 
pafalua, in porcione sua possessionaria in eadem Thompafalva habita, 
commisissent, vt si ipse aliquid Juris ad dictam possessionem Beel se 
habere supponeret, extunc ipse Valentinus in Octauis beati Jacobi
Apóst, nunc venturis coram vobis comparere deberet.---------- Datum
quarto die execucionis prenqtate A. D. 1446 212).

I I
Időközben Budára ment át e tanács.
Jul. 30. Zsigmond fehérvári keresztesfónök abbeli pana

szára, hogy konvenljének tolnamegyei Fad, Varasd, Gyant és 
Halászi helységeit, melyek az azokat bitorlóktól alegújabb pesti 
végzemények értelmében visszaadattak, most újabban jul. 23. 
erőhatalommal elfoglalta berzsenyi Kiss Kelemen és lakóit jog
talan zsarolásokkal terheli. Mire e tanács megparancsolja a tol
nai megyehatóságnak, hogy e Kiss Kelement e helységekből 
kiűzve, azokat a konventnek visszaadja s birtokukban megvédje.
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Frelati, Barones, Nobiles et Proceres Regni Hungarie vni- 
uersi Nobilibus viris Comiti vel Vice Comiti ac Judicibus nobilium 
Comitatus Tolnensis Salutem et fauorem. Veniens in nostram présén- 
ciam Religioslis vir Sigismundus preceptor Cruciferatus ecclesie beati 
Regis Stephani de Alba in sua ac ceterorum fratrum suorum Conuentu 
in eodem existencium nominibus, et personis, conquestus est nobis 
graui cum querela, Quomodo alias prioribus disturbiorum temporibus 
nonnulli forent (így) Regnicole, qui possessiones ipsorum fad, warned, 
Gyand et H&lazy vocatas in dicto Cottu Tolnensi existentes et habitas, 
occupassent et occupatas destinuissent, qui licet post nostram generalem 
congregationem in Civitate pestiensi nuperrime factam, Juxta statuta nostro
rum  decretorum in eadem vnanimi voluntate Initorum et firmatorum, easdem 
possessiones antefato Conuentui remisissent et resignassent; Tamen 
nunc, videlicet sabbato ante festum beati Jacobi Apostoli proxime 
preteritum (Jul. 23.) quidam Clemens paruus de Bersen alias Castel
lanus Castelli Gywrke vocati, nescitur qua ductus temeritatis audacia, 
qui viceuersa pretactas possessiones antefati Conuentus occupans, po
pulos et Jobagiones in eisdem commorantes cum multiplicibus taxa
ram exaccionibus et aliorum graüaminum generibus dietim impediret, 
vexaret et dampnificaret, quod nedum in preiudicium et dampnum 
ipsorum exponencium, verum eciam in nostrorum statutorum trans- 
gressionen, ac in nostram displicendam cedit manifestam. Supplicauit 
itaque nobis annotatus Sigismundus preceptor, vt circa premissa ipsis 
remedium adhiberemus opportunum. Etqiiia nolumus huiusmodi illici
tas possessionum occupaciones cuippiam pacienter sufferre et tollerare, 
ne huiusmodi temeraria presumpta (így) alijs rursus et iterum eue- 
niat in exemplum: Ideo Nobilitatibus vestris presentibus committimus 
in  mandatis, quatenus habitis presentibus prefatum Clementem Ca
stellanum ac suos complices et familiares de prefatis possessionibus 
antedicti Conuentus ecclesie de,Alba eicere (így) et excludere velitis 
dictosque Cruciferos in dominio ipsarum possessionum et pertinenda
rum earumdem contra quoslibet illegittimos Impetitores, Et signanter 
aduersus Clementem paruum, protegere, tueri et defensare debeatis 
nostra in persona et auctoritate presentibus vobis in hac parte attri
buta et Justicia mediante. Et secus non facturi, presentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Bude Sabbato proximo post festum beate 
Anne matris Marie. Anno domini M. CCCC. xlmo sexto 21s).

Aug. 6. A tanács a sághi konventnek fonebbi (jul. 18.) 
tudósítása folytán Bél helységet véglegesen Béli Margitnak 
ítéli oda, miután Nagy Bálint aug. 1. előtte meg nem jelent:

Nos Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni hungarie 
e vniuersi Memorie commendamus tenore presencium significantes, qui
bus expedit vniuersis, * quod nobis in pridiema (? ) Congregacione 
nostra generali in du ita te  pestiensi pro reformando bono statu Regni celebrata
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constitutis, Nobilis Domina Margaretha vocata, filia Jacobi de Beel 
personaliter nostram veniendo in persenciam contra Valentinum Ma
gnum de Thompafalva proposuerat et conquesta érti te rat in hunc mo
dum , quod idem Valentinus magnus hys disturb:orum temporibus 
possessionem suam Beel vocatam in Comitatu hontensi habitam e 
suis manibus indebite et potencialiter pro se ipso occupasset, Ipsam 
de dominio eiusdem excludendo, in preiudicium sui Juris et dampnum 
valde magnum; prefato Valentino magno ad respondendum eidem 
domine super premissis Congregacionem nostram ad eandem , nostram 
in presenciam non veniente nec mittente. Suplicauit itaque ipsa Do
mina Margaretha sibi per nos in premissis remedium adhiberi oppor
tunum. Et quia nobiles dicti Comitatus honlensis, in quo scilicet Comitatu 
dicta possessio Beel existere perhibetur, tmiuersalit er in ipsa congre- 
gacione nostra generali constituti, Id vt dicta possessio Beel a manibus 
dicte domine Margarethe modo premisso tempore in predicto per pre- 
fatum Valentinum magnum indebite et potencialiter occupata fuit, 
unanimiter attestati existerant et affirmarunt, In Conuenqionibus autem 
generalibus, tam scilicet dicto Pestiensi, quam etiam alias in Ciuitate A l
bensi celebratis Id statutum et conclusum fuisset, ac omnium nostrum pari 
voluntate determinatum, vt vniuerse possessiones et quelibet iura possessio- 
naria, his disturbiorum temporibus per quoscumque indebite occupate , hys 
a quibus occupate fuissent, sub penis et obligacionibus superinde institutis, 
remitti debeant et resignari. Et obhoc dicta possessio Beel eidem Domine 
Margarethe restatui debere visa fuisset; Pro eo honorabilitatem Con- 
uentus ecclesie de Saag litteratorie requisiueramus, commiseramusque 
et mandaueramus eidem , quatenus ipsorum mitterent hominem , pro 
testimonio fide dignum, quo presente homo noster infra declarandus, 
per nos ad id specialiter transmissus, ad faciem dicte possessionis 
Beel vocate vicinis et commetaneis eiusdem vniuersis inibi 4egittime 
conuocatis et presentibus accedendo , eandem possessionem Beel cum 
cunctis eius vtilitatibus et pertinencijs quibuslibet prefate domine 
Margarethe (Jure sibi incumbente) restatuat possidendam, tenendam 
pariter et habendam, Contradiccione prefati Valentini magni et alio
rum quorumlibet non obstante. Nichilominus idem noster et ipsius 
Conuentus homines ad facies aliquarum possessionum, seu porcionum 
possessionariarum annotati Valentini accedant committentes eidem, 
vt si ipse aliquid iuris ad dictam possessionem Beel se habere suppone
ret , in cuius preiudicium dicta possessio Beel annotate domine Mar
garethe statui non debuisset; extunc ipse Valentinus in octauia festi 
b. Jacobi Apóst, nunc venturis , coram nobis comparere debeat, et si 
ipsam dominam accionem suam non iusto modo proposuisse, conse- 
quenterque nec ipsam statucionem bono animo sibi procurasse mani
feste comprobare posset, extunc eandem dominam octauis in eisdem in
estimaoionem dicte possessionis B eel------ vel si predictus Valentinus
— — litate contradiceret extunc, ipsum propter huiusmodi iniusticiam
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contradiccionis sue similiter in estimacionem eiusdem possessionis Beel 
condémpnaremus ipso facto; insinuantes eciam et committentes am
babus partibus, vt non obstante vnius partis absencia, ad partis 
comparentis instanciam finem faciemus decisiuum in premissis, prout 
dictabit ordo iuris. Et posthec huiusmodi possessionarie restatucionis, 
commissionis que et Informacionis seriem , vt fuerit expediens ad dic
tas octauas festi b. Jacobi apóst, nobis suo modo rescribat Conuentus 
prenotatus. Tandem ipsis octauis instantibus Joannes de Chany pro 
antefata domina Margaretha filia condam Jacobi de Beel cum procu
ra to r^  litteris Conuentus Ecclesie de Saag predicti nostram veniendo 
in presenciam, litteras eiusdem Conuentus super premissa posses- 
sionaria restatucione rescripcionale# nobis presentauit habentes hunc 
tenorem: -------------- (lásd fönebb jul. 1 8 .)---------------Quibus (per
lectis) prefato Valentino magno de Thompafalva per prelibatum pro
curatorem dicte Domine in persona eiusdem congruis diebus ipsarum 
octauarum coram nobis expectato, octauas ad easdem nostram in pre
senciam non veniente , neque mittente, et se mediantibus alijs litteris» 
(nostris) iudicialibus exinde confectis in  Judicio aggrauari permittente, 
Idem procurator dicte domine per nos in premissis Juris equitatem 
iusticieque complementum supplfcauit (imperti)ri. Verum quia in— ema  
Congregacione nostra generali in duita te  pestiensi pro bono statu Regni 
celebrata inter alias bonas disposiciones inibi factas Id statutum est et cors-
conclusum, vt vniuerse possessiones et Jura possessionaria----------(mint fönebb)
restatui debeant et resignari, occupatoribusque et detentoribus earumdem 
mediante legittima Euocacione, Ammonicione et insinuacione exinde (fienda:)
-------— ad exhibenda iura vtrarumque pardum  prefigi debere conclusum est et
determinatum , Idemque valentinus magnus octauas ad predictas eidem 
Juridice assignatas, ammonicione et insinuacione premissis, vt dici
tu r , legitime factis , nostram in presenciam non venisse nec misisse, 
nec aliqnod Jus suum super premissa possessione exhibuisse, sed se 
mole iudiciali agrauari et innodari permisisse ex premissis omnibus 
manifeste reperiebatur, Et ob hoc iuxta vim modum et formam pre- 
missi nostri generalis decreti vt predicitur, super nouis occupacionibus 
possessionarijs edili, eadem possessio Beel eidem Nobili domine Mar
garethe vocate, filie videlicet Jacobi de eadem Beel in perpetuum 
adiudicari et relinqui debere cernebatur ; pro eo eandem possessionem 
Beel antefate domine Margarethe suisque heredibue et successoribus 
vniuersis relinquimus et committimus in sempiternum possidere, tenere 
pariter et habere Auctoritate nostra iudiciaria mediante; Saluo tamen 
iure alieno. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam presen
tes litteras nostras priuilegiales pendenti sigillo nostro communitas 
eidem Domine Margarethe duximus concedendas. Datum Rude sexto 
die octauarum b. Jacobi Apóst. A. D. 1446 supradioto 214).

Sept. 2. (Secunda die B. Egidii Abbatis). E tanács is
meretlen tartalmú okmányt meneszt ki 215).



Sept. 29. Közhírré te sz i, hogy a pozsonyi lakosság 
egyedül a pozsonyi tanács hatósága alá tartozik; azért, bár
hol forduljanak meg e polgárok az országban, ki se merje 
őket más bíróság elé idézni, vagy jószágaikat lefoglalni, an
nál kevesbbé pedig a mások által elkövetett vétségekért aie) : 

Prelati, Barones, Nobiles et Proceres Regni Hangarie vniuersi 
Omnibus et singulis Prelatis, Baronibus, Nobilibus, Castellanis, ipso- 
rumque Officialibus, Item Ciuitatibus, Oppidis et liberis villis ipsa- 
rumque Rectoribus, Judicibus et Villicis, quibus presentes ostendun
tur, Salutem cum honoris augmento. Cum iusti pro Iniustis et Innoxii 
pro reorum excessibus non debeant aliquatenus impediri; Ideo vni- 
uersitatem vestram presencium serie attente requirimus , eidem com
mittentes sériose, quatenus dum et quando ao quociescunque Pru
dentes et Circujnspecti viri Ciues et hospites, necnon Incole ‘Ciuitatis 
Poson. vel alter eorum, presencium scilicet ostensores pro victua
lium ipsorum necessaria acquisicione diuersa climata Regni perlu
strantur cum rebus ipsorum mercimonialibus, ac alys quibuscunque ad 
vestras terras, Tenutas, possessiones, Honores et Offidolatus ac vestri 
in medium peruenerint; Extunc eosdem in personis ad quorumuis in
stanciám iudicare, vel vestro astare Judicatui compellere reeque et 
alia queuis bona ipsorum mercimonialia et alia quecunque arestare, 
seu prohiberi facere nullatenus presumatis, nec sitis ausi modo ali- 
quali, Signanter tamen pro debitis, delictis et excessibus aliorum. Si 
qui enim quidquam actionis vel questionis contra prefatos Ciues Ho
spites et Incolas, aut alterum eorum habent, vel habuerint, by Id in 
presencia Judicis et Juratorum Ciuium prefate Ciuitatis Poson. legit- 
time prosequantur, ex parte quorum ydenr Judex et Jurati Ciues meri 
Juris et Justicie ac debite satisfaccionis complementum impendere 
et exhibere tenebuntur omni contra eos querulanti, prout dictaue- 
rit ordo Juris. Vbi autem quipiam ex vobis secus in premissis at 
temptauerit, quod absit, extunc serie presencium committimus Co
mitibus, vel vice Comitibus et Judicibus Nobilium illorum Comita
tuum, in quibus fortasse huiusmodi nostra mandata non seruaren- 
tur, vt ipsi vos et quemlibet vestrorum, vel tales Ad premissa 
effectualiter obseruanda, eciam cum grauaminibus in talibus obser- 
uari politis, arccius compellant, et adstringant, Auctoritate nostre 
vniuersitatis, presentibus ipsis in hac parte attributa, et Justicia 
mediante. Secus non facturi. Presentes post earum lecturam sem
per reddi j  volumus manibus exhibentis. Datum Bude In festo B.
Michaelis Archang. A. D. 1446. 217).1

A rákosi országgyűlésről Fridrikhez küldött követség 
ez idötájt Budára viaszaérkezett ismét tagadó válaszszal. Az 
országos tanács tehát, melynek, körében ekkor Hunyadi is
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jelen volt 8Ιβ) érvényesítendő a rákosi gyűlés említett végze- 
ményét, fegyverre bízta az ügyet Szükségesnek látta azon
ban előbb okt. 2., a németíszületésü, de már régtől Magyar
honban lakó Kochheim Jánost a bécsi^tanácshoz küldeni s 
azt általa felszólítani, hogy követeket küldjön Magyaror
szágra; kikkel V. László" ügye tanácskozás alá vétessék 819).

Okt. 5. körül e tanács ismeretlen levelet ad ki 28°). '
Okt. 9. visszaír Bécs tanácsa;1 hogy ez ügyet előbb a 

közelebbről Bécsben összegyűlendő osztrák rendekkel kell- 
vén közölni; most követeket nem küldhet 881).

Okt. 11. A tanács meghagyja a váczi káptalannak, 
hogy Gyarmatin László, Zsiga, István és György ellen, kik a 
sághi konvent templomát ésPalahta nevű helységét elfoglalák 
vizsgalátot és tanúvallatást tartson 888).

Okt. 18. A tanács, Hunyadi Jánossal élén, jelenti a pá
pának, hogy ők háborút határoztak Fridrik ellen; mert a kis 
királyt az elorzott koronával (cum corona sublata) nem akarja 
kiadni; sőt „Regalia quoque et Ecelesiarum prouentus usur
pare, imo, quod molestius referimus, nova imponi onera, no
vaque fortalitia erigi apud Ecclesiarum et praecipue Cathe- 
dralis Jauriensis latera, equis et iumentis stabula, choreasque 
et detestanda commertia institui et fovere patitur, vtque bre
vibus concludamus plura, non infidelium, non denique paga
norum insultus tantum Patriae nostrae nunc officit, quantum 
turbatio et insperata arma Principis supradicti“ 883).

Okt. 21. ismét írt a bécsi tanácsnak, kérve · öt, hogy 
Fridriknél legalább a békét s Magyarország elfoglalt részei
nek visszaadatását eszközölje ki 824).

O kt 29. Fönebbi levelével öszhangzásban jelenti a 
bécsi tanács, hogy értekezvén némelyekkel az osztrák rendek 
közöl, a kérdéses tárgy tekintetéből kész követeket küldeni, 
ha ezek bátorságlevelet kapnak. De e levél már későn érke
zett ; mert az országos tanács ekkor már szétoszlott s a há
ború végkép el is volt határozva 825).

. Ezután az. év végéig, úgy látszik, nem is jött többé 
össze a tanács, legalább nem bírunk tőle ez időben kelt ok
mányt felmutatni. Jóformán tagjai közöl többen részt vettek 
Hunyadinak Fridrik elleni táborozásában s ezek tanácsával
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folytatta Hunyadi táborából az alkudozásokat a bécsi tanács- 
és az osztrák rendekkel 226).

Dec. 18. Alkalmasint a Hunyadi és Fridiik közt tör
tént fegyverszünet után 227) ismét Váczott találjuk a tanácsot, 
honnan meghagyja a pozsonyi, káptalannak, hogy Hidegéthi 
Miklós és Farkasnak Beke - Péter-földe, Pálfi - János - te- 
leke és Fithkafölde nevű pusztákba történendő új beigtatás- 
hoz küldje ki emberét, mely parancsnak a káptalan, kiküld- 
vén Borsai Imrével Vály János kanonokot, meg is felelt:

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hung, vninersi 
Honorabili Capitulo ecclesie poson. Salutem cum Honore. Dicitur nobis 
in personis Nicolai et Wolffgangi filiorum Jacobi de Hydegeth, Quo
modo ipsi in dominium prediorum Bekepetherfewlde, pdffyanustheleke et 
fythkafetdde vocatorum in Comitatu poson. existencium et habitorum 
(ipsos) — Juris titulo concemencium legittime vellent Introire. Su
per quo Honorabilitatem vestram (presentibus) requirimus, quatenus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fide dignum, quo presente 
Em(ericus filius) Ladislai de Borssa, aut Iacobus filius Petri de Rethe, 
vel (Johannes filius) Michaelis de Janyk alys absentibus homo
n o ste r-------Introducat prefatos — -7 - in dominium eorumdem;
-------Contradictores vero si qui fuerint E uocet-------- nostram in
presenciam ad octauas festi Epiphaniarum Domini. — Datum Wacie 
die dominico proximo ante festum b. Thome Apostoli Anno Domini 
MCCCCXLmo sexto.

Egyik külszélén „Executio facta in festo Johannis apóst, 
(dec. 27.) homo regius Emericus filius ladislai de borsa, homo Capi
tuli Johannes wal Canonicus poson. Vicini et commetanei: Johan
nes filius Nicolai de Korozeg, Stephanus filius Ladislai de Hegh, 
Blasius filius Dauid de. eadem; contradixerunt: Petrus de Bikcze 
ct valentinus de themeskäs in personis dominorum suorum videlicet 
Georgy et Sebastiani de Rozgon, Item Nicolaus filius Nicolai de 
Hydegh — in sua ac Martini et Simonis filiorum Michaelis de Swl 
personis“ 22e).

Ez évről felemlittetik még e tanácsnak egy okmánya, 
meiylyel a bártfaiak vámmentességét megerősíti, de keltének 
napja ismeretlen 229).

1 4 4 7.

Ez év' elejével ismét Budán volt az országos tanács, 
hogy a Fridrikkeli újabb alkudozások megkezdezésére új kö
vetséget nevezzen ki, mely is ezekből alakúit meg: Széc
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Dénes bíbornok, Vitéz János váradi, Ágoston győri püspökök, 
Péter váczi püspök és korlátnok, Palóczy László országbíró, 
Országh Mihály kincstárnok és Garay László macsói bán 23°). 
Jelen volt még Ivanics Pál, Vitéz János leveleinek rendbesze- 
dője, mint‘ a 25. levélhez csatolt egyik jegyzékben maga 
mondja 231).

E követek már jan. 8. indulókészen voltak; de Bécsbe 
küldött levélvivőjök semmi választ nem hozván vissza, fel
menni nem mertek. Vitéz János, az új pápai követnek Car- 
vajal Jánosnak Bécsböl hozzá intézett levelére s Hunyadi 
meghagyásából is, újra összehívta Budára e követséget. De 
az elindulás akkor is halasztást szenvedett; mert a Fridriktöl 
küldött bátorságlevéllel nem voltak megelégedve, mint ezt 
magok íiják Budáról febr. 7. Fridiik és a pápai követnek kü
lön külön levélben 232). Végre megérkezvén a kívánt bátor
ságlevél, a követek azonnal felindultak nagy számú kíséret
tel ; de alkudozásaik, mindenik fél előbbi kívánságai mellett 
maradván, ismét nem vezettek eredményhez 233).

Az országos tanács ezalatt így folytatta Budán műkö
dését.

Jan. 13. Zágráb és Varasd megye nemesei bepanaszol
ják előtte Székely Jánost, Hunyadi rokonát, hogy Lodome- 
reczi Miklósnak zágrábmegyei Lodomerecz, Lackthecz és 
Olaunicza nevű helységeit; meg bélaváti részbirtokát erőha
talommal elfoglalá 234). Katona, Kovachich 235) és Teleki 
236) azt mondják, hogy e nemesség e panaszlevelöket az or
szággyűlés elé teljeseié; de ez nem áll; mert az országgyű
lés csak mart. 12. nyílt meg s csak febr. 28. körül hirdette- 
tett ki, mint alább látni fogjuk.

E hónap végével, vagy a jövőnek elejével e tanács 
meghivá Budára a pozsonyi városhatóságot ismeretlen czél- 
bó l; de e hatóság levélben menté magát Hunyadi előtt s egy
úttal bepanaszolja Országh Mihályt némi rablásokért. Hunyadi 
a mentséget elfogadja, panaszukat az országos tanács elé ter
jeszti? mely e végből írt is Országhnak. Végre jelenti, hogy 
a tavalí rákosi gyűlésről ez év pünkösd napjára kihirdetett 
országgyűlés hamarabb azaz mart. 12* fog tartatni s követek 
küldésére szólílja fel őket. íme az érdekes levél:
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Prodentes et Circumspecti Amici honorandi. Litteras vestras, 
excueacionem satis commendandam, quare venire non potuistis ad 
Scripta prelatorum et Baronum, pro hac uice exprimentes, recepi
mus, earumque contenta ad noticiam eorundem prelatorum et Ba
ronum deduximus , percepimusque displicenter dampna, que illata 
sunt Vobis. Et ecce vt bonorum ablatorum restitucio vobis fiat, 
ydem prelati et Barones scripserunt Domino Michaeli Orzag per 
litteras suas, quas éidem velitis destinare et facere presentari; vt 
autem intenció dictorum dominorum prelatorum et Baronum, quare 
vos accersiri fecerint, per litteras suas vobis pateat, Noueritis, vt 
ipsi de factis et negocys Regni et conseruacionis Jurium eiusdem ac tuicione 
tractare volentes, vt decet et necessarium videtur, desiderabant A. v. 
cum alys Ciuitatensibus interessé, vt omnia, que bonum commune 
ac Regni concernunt vtilitatem, vestro et aliorum fratrum et Ami
corum nostrorum consilio ruminata et deliberata fuissent, sicuti ad- 
hue in posterum fieri exoptant; Sed quia certis et (így) causis, dicta, 
que in festo pentkecostes celebrari debebat, anticipata est ad proximum fe
stum b. Gregory papé, Rogamus A. v . , quatenus ad dietam eandem, siue 
congregacionem, certos ex vobis in medium ipsorum prelatorum et Baronum 
dirigere et transmittere velitis, vti eciam ipsi prelati et Barones, per 
litteras suas superinde vobis missas requirunt et hortantur. Datum 
Bude Sabatho ante Dominicam Esto michi Anno etc. XLVII0. 
Johannes de hwnyad 
Regni Hungarie Gubernator 837).

E levélbőr szabad talán következtetnünk, hogy ez or- 
szággyülés eredetileg még előbb szándékoztatott tartatni. Bi
zonyos pedig belőle, hogy Hunyadi nem mart. 22., mint 
Engel 238) és Teleki 239) iiják, hanem már 18-án Budán volt. 
Kár, hogy az országos tanácsnak a szövegben említett két le
velét a város levéltárában meg nem találhattam.

Febr. 20. Meghagyja e tanács a pozsonyi káptalannak, 
hogy Hidegéthy Miklóst és dzinkosait megidézze, kik egy má
sik Hidegéthi Miklóst elfogva, Eberhard várba zárták, anyját' 
Borbálát pedig pénze s egyéb értékes dolgaitól megfoszták, 
sőt mindkettőt, ha véletlen segítség nem érkezik, megégetni 
akarták. A káptalan ethrekarcsai Mátyus Péterrel kiküldé e 
czélra Péter bári lelkészt : /

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hungarie vni- 
uersi Honorabili Capitulo Ecdesie Poson. Salutem cum honore. In 
personis Nicolai fily Nicolai de Hydegheth ac Nobilium Domine 
Barbara vocate matris et Elizabet Sororis suarum carnalium nobis 
exponitur graui cum querela, Quomodo feria quarta proxima post
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festum beati Georgy martins proxime preteritum, Nicolaus filius 
condam Jacobi de dicta hydegheth vnacura Erhardo suo ac Johanne 
Fresser Colomanni Castellani de Eberharth familiaribus alysque 
quam pluribus suis complicibus in domum ipsorum exponendum in 
dicta Hydegheth habitam manibus armatis et potenciarys Irruendo, 
de gremio ipsius domine Barbare viginti quatuor florenos puri auri 
in quadam Bursa habitos auferendo ipsum Nicolaum filium eiusdem 
captiuassent captumque in quendam ortum (így) dicti Castri Eber
harth per prefatum Nicolaum filium Jacobi et alios prefatos ductus
extitisset. Cumque prefata Domina Barbara causa yisitacionis------
eundem filium suum accessisset, tunc ipsos ambos, scilicet. Nicp- 
laum et Dominam matrem ejusdem ad quandam — ------ ando cir
cumpositis. spinis et virgis siccis (ante) Nicolaum Bor dictum de
Kayol et annotatum ----------------(Caste)llanum, necnon Nicolaum
Marczel — (cete)rosque familiares dicti Nicolai fily Jacobi virgis 
eiusdem succensis ----------- (mi)serabili nece ignis interimere volu
issent ----------- homo veynketaller nomine casu su p e ru -------- —
ignis cruciatu eliberasset. D em um -------huiusmodi tormentorum,
ydem Nicolaus et domina (Barbara) mater eiusdem per familiares 
dictorum Nicolai et C(astella)ni in dictum Castrum Eberharth capti 
adducti extitissent, vbi a prefata domina Barbara matre ipsius Ni
colai vnum Balteum argenteum vigintiquatuor florenos auri valen
tem, ac certas particulas argenti tres Marcas facientes, necnpn duo 
pepla septem florenos auri valencia vniuersasque litteras et littera
lia ipsorum Instrumenta factum possessionis ipsorum Kosolth vocate 
tangencia et concernencia, que apud ipsam dominam in quodam ma- 
nutergio quo eadem cincta erat reposita fuissent, recepissent et ab
stulissent , quibus, peractis sepedicta domina nimio dolore cordis 
sauciata fere per spadum trium horarum caduca morbo vexata in 
terra iacens relicta extitisset, dictusque Nicolaus filius eiusdem in 
ipso Castro grauiter vinculatus et in quandam turrim positus tam- 
diu ibi conseruatus extitisset, quousque ipsorum placuisset voluntati,
potencia ipsorum mediante, Super q u o -------requirmus — — qua.
tenus vestrum mittatis hominem-------» quo presente Mathias Bytho
de Sarusfylw, vel Johannes vermes de vermeshaza aut alter Jo 
hannes Kanya de Bary, an petrus Methews de Etrekarcha, sin Nico
laus de Kyralyfija, seu petrus Bodolo de eadem, siue Martinus de 
Sewg, neue petrus filius Georgy litterati de Zerdahel, vel Michael 
de Kysudwarnok, ceu Emericus de Chenke, aut alter Emericus kere
kes de doborgaz-------euocet p refatos-------------nostram in pre-
senciam ad octauas festi Beati Georgy martiris nunc venturi.------
— Datum Bude feria secunda proxima ante festum Kathedre beati 
petri Apostoli Anno domini Millesimo quadringentesimo quadrage
simo septimo.

Egyik külszdlén: Execucio facta est secundo die festi Annun-
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ciacionie Marie (mart. 26.). Homo Begins petrus Metbews de Etreh- 
karcza, homo Capituli petrus plebanus de Baar. Inquisicio facta est 
vt expositum est; sed de voluntate exponencium Euocacio et Insi- 
nuacio pretermisse pro hac vice. Datum 8° die diei Inquisicionis 
Anno IntroscriptO 240).

Ugyanaz nap. A pozsonyi városhatóság a város ügyé
ben e tanácshoz egy követet küld 24!).

Ez idötájt értek vissza Budára a Bécsben volt követek. 
Nagy elkeseredést okozott az országban útjok sikertelensége, 
mit csak nevelt Fridiiknek alattomossága, melylyel a László 
pártján volt városokat a kormányzó és az országos tanács 
ellen felbújtatni ohajtá, mint ez az országos tanácsnak Bárt- 
fához intézett e szavaiból kitűnik : „Caeterum neque dubita
mus, quin vobis serenissimus Rex Romanorum-------zizanie
direxerat, volens flammam ignis inter nos-------rursus sue-'
cendere et vinculum unionis nostrae rumpere per latentis stu
dii sui attractionem“ 242). Azért a tanács a pünkösdi ünnepe
ken tartandó országgyűlést mart. 12. elöbbezi s erről tudó
sítja s egyszersmind meghívja Bártfa városát 243).

Febr. 27. pedig szép latínsággal írt s jóformán Vitéz 
János tollából folyt levelet intéz a lengyel rendekhez, panaszt 
emelvén „de D. Romanorum Rege et theutonicis vicinae cir
cumpositis, “ kik főleg mióta Ulászló a magyar trónra emel
tetett, annyira zaklatják az országot, s annyi jogtalanságot 
követnek el rajta, hogy ez által „nos non immerito emori 
potius, quam ignominiam pati prouocaret.“ Azért kijelentik, 
hogy „ad arma manum misimus, ferro iter aperiendum' ad 
pacem commodius arbitrati.“ Végre kijelentik, hogy a kö
zelebb tartandó országgyűlésről ismét fogják őket tudósí
tani 244).

Ugyanaz nap (feria 2. proxima a festo Catjhedre B. Pe
tri Apóst. 245) a pálosoknak Horváthországban egy ismeret
lentől, tett adományozást helybenhagyja, Palóczy László or
szágbíró előterjesztésére 24e).

Az országgyűlés, mint fönebb láttuk, mart 12. volt ki
hirdetve s íróink összevágó állítása szerint e nap meg is kez
detett. Nekem azonban úgy látszik, hogy kezdetét néhány 
nappal későbbre tehetjük. A pozsonyi követek Königsfelder
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Lajos, Gmatl István és Krausz Péter ugyanis még mart. 16. 
csak Komáromban voltak s ez onnan írt levelükből kitetszik, 
hogy még akkoráig több főúr s a városok követei nem jöttek 
a gyűlésre :

Ersamen' weisn liebn heren, vnser willig diennst beuor. wieset 
das wir auff hewt zu mittentag gann Gomaren kumen sein vnd mit 
dem heren Thoman (Széchy) geredt haben Euch vnd uns seinen 
gnaden dyemütiklich empholhen In allen vnsern geschafften etc. 
Darauff er sich gar gütlich mit vili süssen warten ’erpoten hat, des 
wir seine gnade nach vnseren pesten mügén danckten. Darnach er 
vns ein Erüng tett mit wein vnd auch güten vischen , an vnser
herberg gesandt etc. — — --------------- Item wir haben vernomen von
iden Herren Thoman von Zech, das nach ettlich herren tes lannds nicht gann 
Ofen kamen sein, und auch dg von Stetten nicht dar körnen sein, also hoffen 
wir haben nicht* versawmbt vnd werden auch nicht dg lesten zu dem tag. 

Doch haben wir vernomen, das wir wilikomen den herren werden 
sein, wann dye vns gern da sechen, vnd werden das in sunderlicher 
gnaden gegen uns erkennen; also hat ausgesagt her Thoman von 
Zech. Ob das alles war sey , das werden* wir ze Ofen woll inne etc. 
Damit gott empholhen. Scriptum zu Gomaren am pfmtztagnach vor 
gertrudis virg. Anno etc. xLVII. Ludweig kunigsfelder, steffan 
gm aytl, P(eter) Kraue 347).

Budára pedig csak mart. 19. érhettek e pozsonyi köve
tek és csak 21. jelentek meg a karok és rendek előtt. De e 
követek mégis alighanem későn érkeztek, miután a gyűlés 
mart. 25. már eloszlott, pedig nem hihető, hogy 4 nap alatt 
47 új törvényczikk hozathatott volna.

Ez országgyűlésen Hunyadi is jelen volt, kinek a po
zsonyi követek mart. 20» átadták a köteles újévi ajándékot; 
továbbá eléje terjeszték városuknak Szentgyörgyi György, 
Kapler János és Országh Mihálylyal a harminczadot illető 
egyenetlenségét és szabadkoztak, miszerint ama vád, mely- 
ly el ők Hunyadi előtt terhelvék, mintha tudniillik ők a római 
királylyal tartanának, alaptalan. Hunyadi kegyesen fogadá 
és másnap a karok és rendek elé vezeté őket, hogy említett 
sérelmeiket azoknak nyilván adják elő. Országh Mihálylyal 
mégis kímélettel bántak; ez ugyanis az egész országgyűlés 
előtt kijelenté, hogy ö mind annak, ki rája be tudja bizonyí
tani , miszerint a múlt pesti gyűlés óta kárt okozott, minden 
egy-egy dénárért tízet térít vissza. E követek tehát nem aka- ·
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rák öt szaván fogni és előbb csak négyszem közt értekeztek 
vele, az okozott kár egyszerű megtérítését követelvén és ha ez 
nem sikerülne, készültek csak az országgyűléshez fordúlni. 
Követelésük volt Széchy Tamás komáromi föispánytól i s ; de 
ezt is az esztergomi érsek iránti tekintetből csak, ha békés 
úton nem sikerülne, voltak az országgyűlés elé viendök. A 
siker mindkét esetben.ismeretlen. Csak Szentgyörgyiről tud
juk egy alább közlendő levélből, hogy az országgyűlés előtt 
szabadalmaik tiszteletben tartására kötelezte magát. Mind
ezeket a követeknek ezen, mart. 21. kelt leveléből tamiljuk :

Ersamen weisn liebn berm vnser willig Diennst beuor. Wir 
laesu euch wissn, Das wir an gestrigen Mantag vnserm Herrn dem 
Gubernator, habn geantwurt dij wüd *48) ,  vnd dabey ewr willig 
diennst erpotn, das nam er gütlich auff vnd dancket euch mit fleiss. 
Item wir habn an sein genad pracht ettweuil vnserer anliekundn 
notdurfft, vnd nämlich von wegn Graff Jorgn (SzentgyÖrgyi), Hanns 
Kappler vnd Orsag Michail auch von wegn des dreissigist, das dy 
von presburg Hije ze Ofn vertragn wurdn deeselbn dreissigst, vnd 
auch andre sache mer habn wir an sein genadt pracht, vnd besund- 
rer wye wir hyetn vemomen, das wir vor seinem gnadn versagt 
wordn wern, wir soltn vns dem Römischn kunig zugesagt habn etc. 
des wir vns inaynetn vor der ganctn landtchafft ze beredn etc. Auff 
das alles was sein seiner gnadn antwurt, er wolt vnt ah heitt für- 
bringt* für dye landtherm alsampt ; Doselbs soltn wir alle a rtik l, so 
wir vor Im gemelt habn, lautter nach notdiirfftn erczelln vnd dem 
Michel Orsag vnder augn sagn, wo er vns Schadens getan hat, 
wan er hat sich verfangn vor den herrn, wer auff Inn erweisn 
mög, das er syder der Sampnung ze pest geschehn, yemands hab 
schadn getan, so will er X. denar fur aynen wider gehn etc. Das 
welln wir auff hewt also anpringn an dy herrn. Auch maint der 
Gubernator vns ratn vnd helffn nach allen seinen mügn wider ally, 
dy vns wyder recht dringn vnd beswära vnd ist gar gütig — — 
gegn vns gewesn, gott woll, das er dem nachköm mit den werchn. 
Auch habn wir solich vnser notdurfft ann denn Herrn Hoffrichter 
pracht, vnd auch Herrn Augustin Kanczler, dy uns woll versprochn 
habn ze helffn vnd ratn in vnsem geschäfftn etc. Item wir habn 
von wegn des Zechy Thomasch nichtcz anpracht durch des herrn 
Erczpischoffs willn; wir wollene am erstn mit gutn vnd gelimpffn 
erfordern, mag vns ein pilleichs ergeen, das wolln wir aufnemen, 
beschäch aber das nicht, so müsstn wir Inn beklagn vor denn 
Herrn, als dy andern. Item wir habn euch geschribn pei vnserm 
Schiffmann von wegn ettlicher prieff, der wir bedurffn, Auff das 
wieset, das wir ein transsumpt des haupbrieffs auff freyung aller
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wann sein procurator will dy each nicht verschiebn lassn auff dy 
negstn ec tauen. Des Capitl brieff vnd des Erczbischoffs auch der 
s te t , so wir habn auff dy strass durch dy achütt, Helffn yns nichts. 
Item schickt yns senndtbrieff des grain Jorgens, In der er yns ver- 
potn hat dy strass, auffs allermaist, so ir der yindn mögt, mit 
ganczn petechadn. Item ein transsumpt des brieffs von der Tar- 
pfennung (?) wegn, wann wir hye kains habn, das schicket yns 
alles an uerchichn, wan wir des nicht empern mögn, vnd Tut 
darinne ewrn allpestn fleyss, des ist nott. Damit gott empfolhn. 
Gehn ze Ofn An Eritag nach Letare In der vastn Anno etc. xLVIImo 
Ludweig kunigsfelder, Stefan Gmaytl, Peter Kraus 249).

Ez alkalommal adtak e követek a város nevében a ná
dornak és Garay László macsói bánnak egy-egy, három forint 
értékű, végposztót s az utóbbinak azonfölül három forint 
értékű zöld gyömbért 2Ö°).

Befejeztetett e gyűlés, mint végzeményeinek kelte bi
zonyítja, mart. 25-én. Elfogadja ezt Teleki is 251), bár másutt 
azt mondja: „a rendek mart. 27-ig tanácskoztak“ 252). Egyéb
iránt a rendek tovább is együtt maradtak. így mart. 28-án 
felszólítá a nemesség (lanndschafft) a városok követeit, velük 
egyetérteni, mit ezek meg is Ígértek; mire a nemesség e 
városi követekkel némi, de fájdalom, ismeretlen, komoly 
tartalmú czikkeket terjesztett a honnagyok (den herren des 
lannds, talán az országos tanács) elé, melyekre ezek ked
vező, de szinte ismeretlen választ adtak. Ezután egyes apróbb 
magán sérelmek hozattak fel, névszerint Pozsony ellen, annyi
ra , hogy követei helyén találták a városhoz küldött levelük
ben azt tanácsolni, hogy kevesbbé égető követeléseitől álljon 
e l ; mert, úgymond, jóformán annyi jóvá teendőnk van, mint 
panaszuhk; de szóljon maga az igen érdekes levél:

Ersamen weysn ljebn Herrn, vnser schuldig diennst in aller 
beraytikaytt ze uor. Wir lassn euch wissn, das wir an gestrigem 
tag  Mantag sein gewesn pey unserm Herrn dem Erczbischoff vnd 
habn seinen gnadn furgehaltn dy Werbung dye ir yns befolhn habt 
besunderlich. Auch yon wegn der schSdn, so dy ynserm Von seinem 
prüder empfangn habent etc. Als wir euch yormal geschribn habn, 
das wir dyselb sach durich glimpfrv willn nicht habn welln anpringn 
an dy lanndtherrn vnd auch an dy gemain etc. , darauf! yns der Ercz
bischoff ein antwurt gab , Er wolt sich mit seinen prüder ynderredn 
vnd darnach yns darüber ein antwurt tu n , Auch erpatt er sich ratt-
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9&m vnd hilfflich sein zu alln vnsem anpringn vnd darob sein, damit
vns gute antwurt beschfich von den h e rm .------------------------ Item
hewt an den tag hat vne dy lanndschafft in  ir mittel erfordert,  vnd 
auch dy andern stett, vnd begert von vns mit Inn gancz eynig cze 
sein, des wir vns verbilligt habn. Also begertn dy lanndschafft vnd 
stett von den Herrn des Lannds antwurtt auf etlich ernstlich artikl, 
Darinn sich dy herra ganqz gehn habn, Als wir euch woll werdn, 
ob got will, persönlich selbe dah&ym verkündn etc. Item der we- 
schenew andre klagt als täglich der lanndschafft vber vns von wegn 
des wasserturm, des wir vns mit arbayt vnd mii müssen errettn, 
wann er hat grosse hilff. Item hanns Offner tut seinen fleyss wyder 
vns auff das höchät, so er kan vnd mag. Item des peter Koler sach, 
dy wird auch vernewet gegen dem Kochann. Item wieset, das wir 
gar mannigerlay vnd vili ansuchung habn allenthalbn, Darumb liebn 
Herrn wisset was Sachen w äm , dye nicht gar nothdürfftig sein, wolt 
wir gern sein vertragn, Das wir damit vmbekumbert belibn, wann 
sich wir habn schir so vili ze verantwurtn, als ze klagn. In des 
Eylausinrok sach tue wir vnsem fleys am pestn, wir fürchtn dyselb 
sach sey wordn verkiirczt, doch well wir vnsem fleys darinn tun. 
Item wisset das wir auff all vnsem anpringn noch kayn antwurt habn 
auf kaynem artikl. Item der Grossgraff ervordert von vns des grün- 
bergs g e lt, der ist sein dyenner. Auch dy Juden ze presburg. Auff 
das sey wir hewtt sein gest gewesn In der purg vnd habn Im getan 
ein antwurt, daran er nicht ein gut bentign hat etc. Liebn Herrn 
verdenckt vns * nicht In einem solichn, das wir euch alle sach nicht 
ganczlich vnd genütlich zuschreibn, wann sicher der Sachen sein 
vili vnd dy czeit ist vns c ze kürcz etc. Damit gott empfolhn. Gehn ze 
Offn Am Erichtag nach Annunciacionis matris domini Anno eiusdem 
etc. 47. Ludweig Künigsfelder, Steffan Gmaytl Peter K(raus) 25S).

E levélből egyébiránt bátran következtethetjük, hogy 
e sérelmek nem az országgyűlés, hanem az országos tanács 
előtt folytak; mert csak nem tehetjük föl, hogy a rendek ad
dig együtt lettek volna, mig e levélre Pozsonyból a válasz 
megérkezik. Ellenben, bizonyosan tudjuk, hogy ez országos 
tanács a gyűlés befejezése után is jó ideig Budán tartózkodott, 
mint azt alább látni fogjuk s az octavalis törvényszéket tartá, 
mint ezt á pozsonyi számkönyv így bizonyítja: Máj. 17-én. 
„Item am Mitichn In vigilia Ascensionis domini, dem Albrecht 
statprocurator, noch des purgermaister gescheit, das er ver- 
czert hat , als er zogen ist zu der Octaf, als dy herm Niden 
zu Ofen waren, her Ludweig Küenigsfelder vnd her Stephan 

* Gmatl pey den vngnschn heren} 14 schil. den.“
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Nehezebb meghatározni az országgyűlés helyét, Fesslcr 
254) , Kovachich 255) és Teleki 256) , az országos tanácsnak 
Bártfához intézett levele után indulva; sőt Pray is ®57) , bár 
ez utóbbi nem tudom mily forrás után, miután e Bártfához 
írt levelet aligha ismerte, Pestre teszik ez országgyűlést. El
lenben Katona a58) , Engel 259) , bár ez utóbbi ama Bártfához 
szóló levelet is ismerte, sőt Kovachich is tt6°), mielőtt tudniil
lik ama Bártfához intézett levél kezébe került, Budára hely
zik. Lehet, hogy ez országgyűlés eredetileg Pesten volt 
tartandó, mint ez ama Bártfához szóló levélből csakugyan 
következik; de a fönebb felhozott adatok azt látszanak bi
zonyítani , hogy mégis Budán tartatott; miután oda indultak 
s onnan írták leveleiket a pozsonyi követek. Az is nagyon 
valószínűvé teszi, hogy e gyűlés végzeményei szinte Budán 
keltek; továbbá az országos tanács, a nádor és országbírónak 
ez idő tájban kiadott levelei mind Budán kelyék. Csakhogy más 
részt épen ez országbírónak mart. 30. 261) , sőt egy mart. 27. 
262) és a nádornak april. 3. 263) kelt leveleik megint Pest 
mellett szólnak. Azonban e levelek sem határozzák el egész 
bizonyossággal, miután azon pesti végzeményre, mely ez 
iménti levelekben: decreti noui és nonissime editi szavakkal 
van jelelve, ugyané nádor egy apr. 8. kelt levelében 264) : 
pridem in Ciuitate pestiensi editi Kifejezéssel hivatkozik s 
így valószínű, hogy a nádor ama kifejezéseivel a múlt évi 
pesti végzeményeket érti, annyival is inkább, miután magok 
e jelen gyűlésnek 3. és 17-ik törvényczikkei 265) , melyek e 
hatalmaskodásökról szólnak, lszinte a múlt évi pesti végze
ményre hivatkoznak. Ez állítás, hogy tudniillik a nádor e jelen 

.gyűlés kihagyásával a múlt évire hivatkozott, épen nem 
erőltetett s példa nélküli, miután a későbbi septemberben 
tartott országgyűlés is nem e jelen, hanem a múlt 1446. évi 
országgyűlésre hivatkozik 266). A nádor leveleiben előforduló, 
pridem, noui, nouissimiféle szavakban pedig szinte nem lehet 
nagy súlyt fektetni, sőt épenséggel nem indulhatunk el raj
tuk s kénytelen vagyok másutt mondott saját állításomat, 
hogy tudniillik a nunc vagy proxime és pridem, praeteritum féle 
szavak megkülönböztetve használtattak 2Ö7), legalább e kort 
illetőleg, elvetni; mert ime Zágráb megyének Székely János^ 

Knaui N. 5
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ellen szóló s jan. 13. kelt levelében e szavakat olvashatjuk:
„iuxta vim et formam Decreti------ nunc stabiliti et ordinati;“
pedig nyilván az 1446. évi pünkösdi országgyűlésre hivat
koznak. így Rozgonyi Sebestyén pozsonyi föispány így em
lékszik az országos tanácshoz 1447. máj. 22. irt levelében az
1446. évi országgyűlésről: „ad Juramentum nuper — -------
depositum“ 2β8). Ha itt a nunc és nuper szavak jele
lik a tavali országgyűlést, miért ne jelelhetnék ugyanazt 
ama fönebbi levelekben előforduló noui és nouissimi szavak; 
annyival is inkább r mert ott van mellettük a pridem szó 2β9). 
Tehát e levelek daczára is lehet ez országgyűlést Budára 
helyezni, annyival is inkább, mert Gmatl István egy jul. 22. 
kelt levelében egyenesen Budára teszi a7°).

A végzeményeket, miután a két Kovachich 37 *) telje
sen, Teleki 272) pedig és Engel 273) kivonatban adják, el- 
mellözve, áttérek a szinte Budán összegyűlt országos tanács
további működésére.%

Márt. 16. A fehérvári lovagok és szentgyörgyi Vincze 
Bálint közti ügyet a háromkirály-ünnepi nyolczadban szent 
György nyolczadára elnapolja, miről é nap ez' okmányt 
adja k i :

Nos prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hungarie 
vniuersi Da(mus pro me)moria, Quod Ladislaus de Moch pro prece- 
ptore et Conuentu ecclesie beati Regis Stephani de Alba cum procura- 
torys (litteris Conuentu)e eiusdem Juxta continendam litterarum 
Capituli ecclesie Budensis nostram in presenciam remissionalium In 
octauis festi Epiphaniarum Domini in figura nostri Judicy comparendo, 
contra Stephanum filium valentini vincze de Zenthgergl> proposuit eo 
modo, Quod licet ipsi preceptor et Conuentus ab vna , ac prefatus 
Stephanus filius valentini vincze parte ab altera super facto cuiusdam 
predy Izka vocatj se Arbitrio et Arbitratiue disposicioni ceterorum 
proborum et Nobilium virorum secundo die festi Circumcisionis domini 
coram dicto Capitulo ecclesie Budensis fiendis submiserint; Tamen ipsis 
Arbitrys (így) facto in premisso Arbitrari et concordare nequeuntibus, 
ijdem discussionem huiusmodi Arbitratiue disposicionis ad dictas octa- 
uas festi Epiphaniarum domini nostram in presenciam transmisissent. 
E t ob hoc ex parte Annotatj stephani fily valentini vincze super pre- 
missis Judicium habere vellet lege Regni requirente, quo Audito Ja- 
eobus dictus Apsa de Thynod pro Annotato stephano filio valentini 
vincze cum procuratorys litteris Capituli ecclesie Albénsis in nostram 
exurgendo presenciam respondit ex aduerso , quod prefatus Stephanus



filius Valentini vincze super premieais litteras haberet expeditorias, 
quas non ad presens, sed in vlterioij termino, per nos sibi dando * 
exhibere promptus esset et paratus; pro eo hys perceptis commisimus 
eo modo, vt prefatus Stephanus prescriptas litterae expeditorias facto 
in premisso pro sua parte , si quas habet emanatae, in octauis festi 
beati Georgy martiris proxime nunc venturis, (Maj. 1 .) eoram nobis 
producere et exhibere teneatur, vt hys visis Judicium et Justiciam 
facere valeamus inter partes in premissis, prout dictabit ordo Juris. 
Datum Bude septuagesimo die termini prenotatj. Anno domini Millesi
mo quadringentesimo quadragesimo septimo a74).

Márt. 26. Zsigmond királytól az Egerhez tartozó Al- 
magyari helységnek adott vásáijogot megerősíti s minden oda 
menő kereskedőt védelme alá vesz 275).

Márt. 31. Nemes László és Redel János selmeczi kül
döttek kérésére megerősíti Selmecz városát mindazon szaba
dalmaiban , melyekkel Zsigmond király idejében birt s me
lyekről szóló okmányai a városnak e zavarokbán történt 
elégése alkalmával elvesztek:

A d commissionem dominorum 
Johannis Gubernatoris et Con- 

siliariorum deputatorum.

Nos Prelati, Barones, Nobiles et Proceres Regni Hungarie 
vniuersi Memorie commendamus , tenore presencium significantes, 
quibus expedit yniversis, Quod nostram venientes in presenciam pro- 
uidi et Circumspecti viri Ladislaus Nemesch et Johannes Redel Jurati 
Ciues Ciuitatis Schebniciensis (így) in ipsorum Ceterorumque omnium 
et singulorum Ciuium, Hospitum et Inhabitatorum eiusdem ciuitatis 
personis nobis significare curarunt eo modo, Quomodo istis guerrarum 
temporibus cum Ciuitas eorum per Emulos fuisset combusta, ibidem 
vniuerse littere et priuilegia eorum, libertates ipsorum in se continen
tes, Ignis voragine consumpta extitissent, Nuncque plerique forent, 
qui ipsos Ciues, hospites et inhabitatores dicte Ciuitatis contra formam 
premisse libertatis eorum impedirent, molestarentque et dampnifica- 
re n t, Cum tamen ipsa Ciuitas schebniciensis ad instar ceterarum vici
narum Ciuitatum montanarum libertatibus premissis , per diuos Regeb 
Hungarie foret predotata. Supplicarunt itaque nobis ydem Ladislaus 
Nemesch et Johannes Rebel (így) ipsorum et ceterorum Ciuium et hospi
tum Ciuitatis predicte nominibus et in personis, ut eis circa premissa de 
remedio prouideremus opportuno, unde, quia ad scitum nostrum pre- 
dicta Ciuitas per Ignis voraginem extitit nouissime incinerata, vbi ex 
verissimis coniecturis potest presumpmi de combustione litterarum et 
priuilegiorum Ciuitatis antefate. Proinde nos matura inter nos preha- 
bita deliberacione annuimus, vt prelibati Cives, hospites et Incole 
dicte Ciuitatis schebniciensis ad instar aliarum vicinarum Ciuitatum

5*



montanarum, illis libertatibus, consuetudinibus et privileges vtantur, 
fruantur et pociantur, quibus* tempore condam serenissimi principis 
domini Sigismundi Imperatoris atque Regie, aliorumque Regum ipsius 
prodecessorum, dicti Cives et hospites usi fuerunt et gauisi. Salui« 
tamen Juribus alienis. Harum nostrarum, quibus sigillum nostrum 
est appensum, vigore et testimonio litterarum mediante. Datum Bude 
feria sexta proxima ante dominicam Ramispalmarum. Anno domini 
Millesimo, quadringentesimo quadragesimo septimo 27<).

E hóban még jóformán küldé Hunyadi s az országos 
tanács üdvözlő iratát az új pápa V. Miklósnak 277).

April 2. Hunyadi Jánost a neki még Ulászlótól ado
mányozott Déva várnak birtokában megerősítvén, megparan
csolja az erdélyi káptalannak , hogy a beigtatásra küldje ki 
tanúját. Mely parancsnak a káptalan, kiküldvén Mihály oltár- 
fönököt, eleget is tett 278).

Apr. 4. megparancsolja Újlaky Miklós és Pelsöczy Imre 
erdélyi vajdáknak, hogy mindazon jobbágyokat, t ik  a szo
kásos tartozás lefizetése nélkül hagyják oda uraikat s királyi 
birtokokra költöznek, törvényes uraiknak azonnal vissza- 
adassák 279).

Máj. 17. leküldé hozzá a pozsonyi tanács Albert ügy
nökét , mint fönebb említők a számkönyvböl.

Máj. 20. körül Miklós pápa ez országos tanácshoz írt, 
de ismeretlen, levelében a Fridrikkeli békét ajánlja 29°).

Máj. 25. a pozsonyi tanács követet küld hozzá, ki 
két évre szóló és jóformán a mindjárt említendő fegyverszü
netet illető, jó hírt hozott vissza 28*). -----------

Ezalatt az országgyulésileg Bécsbe küldött követek 282) 
két évre fegyverszünetet kötöttek Fridiikkel és erről Rackels- 
purgban jun. 1. ünnepélyes okmányt adtak ki 283).
, Néhány nappal ezután az országos tanács Pestre ment 
által, így :

Jun. 9. meghagyja onnan a nagyváradi káptalannak, 
hogy Keszi Mihály, pelei Chontó Ilona, Paczali Ferencz és 
Szónai Jánost közép Szolnok megyei Kis-Szarvadi részbirto
kukba új határjárás után beigtassa. Mire* a káptalan Tamás 
ojtárfőnököt kiküldi 284).

Jun. 10., megparancsolja a turóczi konventnek, hogy 
Folkusfalvi Imrét, Tamást és Jakabot turóczmegyei Mohila-



patakaharaezt nevű cseijének birtokába beigtassa, mit ez, 
kiküldvén e czélra Orbán papot, meg is tett *83).

Jun. 16. felszólítja a pozsonyi káptalant, hogy Egy- 
házaskarchai Jánost, nagy-abonyi Posa Endrét, Gutakarchai 
Mihályt és Gyorsokai Albertet a Királyfiakarcsai Eliáson 
elkövetett bántalmak miatt Sz. Jakab nyolczadára megidézze:

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hungarie vni- 
uersi Honorabili Capitulo Ecclesie poson. salutem eum honore. Dici
tur nobis in persona Elie fily Jacobi de Kyralfyakarcha, Quomodo 
circa festum Conuersionis beati pauli Apostoli in anno cuius iam 
preterisset reuolucio, Johannes filius Michaelis de Eghazaskarcha 
Andreas posa. de Nagyaban, Michael filius Mathie de Gwthakarcha 
et Albertus filius Dominici de Gyorsoka ad domum, seu Curiam 
ipsius exponentis in dicta possessione Kyralfiakarcha in Cottu. poson 
exietenti habitam, irruentes, vniuersas res et quelibet bona, pro 
tunc domibus in eisdem repertas et Inuenta deportassent; preterea 
circa festum b. Jacobi Apostoli proxime preteritum in agro suo 
prope ipsum exponentem interficere voluissent nisi se tueri valuis
set, potencia eorum mediante — — — super quo — requirimus------ ,
quatenus vestrum mittatis hominem------- , quo presente Jacobus,
vel Cozmas de Erdewhat, aut Mathias filius Sebastian], sime Benedictus
filius Thome de Swlmos------ éuocet------- prescriptos - ------nostram
in presenciam ad octauas festi beati Jacobi Apóst, nunc venturas. 
— —* — Datum in nostra generali pestiensi Congregacione feria sexta 
proxima post festum beatorum viti et modesti martirum. A. d. 1447.

Egyik külszélén: „facta est execucio in die visitation’s marie 
(Jul. 2.) Homo Regius Cozmas de Erdewhat, Capituli Mathias de 
Themeswar et taliter resciuit, vt introscriptum est“ a8e).

Jun. 22. meghagyja a zágrábi káptalannak, hogy 
Komori Henrik és Györgyöt varasdmegyei Komor, Pochor- 
nich, Brobolch, Beleich, Zlathar, Stenno és Mrateteuch 
nevű helységekbe beigtassa. A káptalan kiküldé Polositiczai 
Tamás karpapot, de a beigtatásnak ellenmondott Benedit- 
hazelai Péter, gróf Ciliéi Ulrik és Fridrik nevében, mire e 
két gróf sz. Jakab nyolczadára az országos tanács elé idéz
tetett 287).

Jun. 24. felszólítja a pozsonyi káptalant, hogy-kajali 
Boor Miklóst eléje megidézze Agszentpéteri György és Péter, 
újfalui Medenczés László és János felperesek ellen, kiknek 
Nagy-Lucse birtokát ktrablá és jobbágyait bántalmazá. A
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káptalan e czélra kiktildé Czepényi Gergelylyel Váli János 
kanonokot:

Prelati , Barones, Nobiles et proceres Begni Hungarie vni- 
uersi Honorabili Capitulo ecclesie Poson. Salutem cum fauore. Dicitur 
nobis In personis Gregory magni de Ag-Zenthpether ac petri fratris 
eiusdem, necnon Ladislai et Johannis Medenczes de wyfalw, Quo
modo Nicolaus filius Johannis dictj Boor de Kayal circa festum b. 
Michaelis Archang., cuius quinta instaret reuolucio annualis, missis 
et destinatis quam pluribus ipsorum familiaribus et Jobagionibus 
suis Ad possessionem ipsorum exponencium Naglwche vocatam Ibique 
quendam Jobagionem in eadem possessione commorantem in vigintj 
florenis auri pactando, Alios vero tres Jobagiones nullis ipsorum de
meritis exigentibus diris verberum et wlnerum plagis afficiendo se- 
miuiuos reliquissent Insuper possessionem prefatam spoliassent et 
deuastassent. In quibus Ipsis exponentibus plus quam ducentorum
florenorum auri damna intulissent potencia mediante.------- Super
quo honorabilitatem vestram (így) harum serie committimus, quatenus 
vestrum mittatis homine;n pro testimonio fidedignum, quo presente 
Gregorius cfe Czepen, vel Johannes de Zegela, sin Martinus filius 
Johannis de Bodobair (így) sew Nicolaus Kossas de Bethe, siue 
Egidius filius stephani de Bayr Alija absentibus homo noster, scita
veritate premissorum, Euocet prefatam Nicolaum------- nostram in
presenciam ad octauas festi beati Jacobi Apostoli nunc venturi. — 
— — Datum In Pesth in festo Natiuitatis beatj Johannis Baptiste 
Anno Domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo.

Egyik külszélén e szavak: Execucio facta in festo diuisionis 
Apostolorum. (Jul. 15.) Homo Regius Gregorius de Czepén, Capituli 
Joannes de Wal Canonicus poson. scita de Introscriptis mera ve
ritate per omnia ut continetur. Euocati ad octauas festi b. Jacobi 
Apóst. 288).

Jun. 26. A pozsonyi bíró és néhány* esküdt, mint városi 
küldöttek, panaszára meghagyja köpcsényi Kapler Jánosnak, 
hogy a már előbb kimondott Ítéletnek engedve többé a po
zsonyiaktól igaztalan vámot ne zsaroljon; különben nagys. 
guthi Országh Mihály és Szentmiklósy Pongrácznak hatalmat 
adnak e polgárokat ellene hathatósan megvédeni:

P rela ti, Barones , Nobiles et proceres Begni Hungarie vni- 
uersi Egregio Johanni Capler de Kewpche Salutem cum fauore. 
venientes nostri in presenciam Judex ac certi Jurati ciues Ciuitatis 
poson. Nobis significare curarunt, quomodo ipsi secundum Juridicos 
processus contra vos procedentes, racione et pretextu extorsionis 
contra libertates eorum Tributarias soluciones, per vos et homiunes 
vestros facte, Sentenciam reportaseent, de qua vos minime expi-



antes (így), nane et de preeenti ipsa Tributa super ipsos Ciaes 
dicte Ciuit&tis poson., sed et rebus ipsorum, non curantes liberta
tes eorum, huiusmodi exigeretis, exigique facere non cessaretis in 
ipsorum preiudicium et libertatum derogamen valde magnum. £ t 
quia nos neminem Begnicolarum, et precipuue ipsos posonienses 
contra suam libertatem quoquo modo opprimi permittere volumus: 
Igitur amiciciam vestram presentibus requirimus et hortamur, Ni- 
chilominusque firmiter committimus et mandamus, quatenus habitis 
presentibus, de huiusmodi contra vos lata sentencia ipsis Ciuibus 
poson. satisfaccionem impendere et exhibere modis omnibus velitis et 
curate, ac decetero super prefatos Ciues, necnon rebus ipsorum in 
dominys, tenuds, et honoribus vestris nullum tributum, nullam 
tributi solucionem recipere, siue extorqueri facere velitis, necpre- 
summatis modo aliquali; Nam aliter commisimus et harum serie 
committimus Magnifico domino Michaeli Orzag de Guth ac egregio 
pangracio de sancto Nicolao alias de Branch (Berenps), vt ipsi 
prenotatos Ciues dicte Ciuitatis contra vos et alios quoslibet illegi
timos impetitores in hac parte protegere debeant et defensare, Aucto
ritate ipsis presentibus attributa et iusticia mediante. Secus non 
facturi. Presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in Ciuitate 
Pestiensi in profesto beatj ladislaj Begis A. D. 1447. 289).

Ez okmány szerint tehát pozsonyi követek is megjelen
tek ez országos tanács előtt. Hogy e követek Königsfelder 
Lajos bíró, Gmatl István és Liebhart városi írtiok voltak és 
hogy ők jun. 14 indultak el Pozsonyból és jun. 30. haza ér
tek , így bizonyítja a számkönyv:

Jun. 14. „Item am Mitichn vor sand veits tag sind dy heren 
ge farén hinab au f ainem $ chief gen ofen zu den vngrischnlandheren, 
vnser Richter her ludweig künigsfelfler vnd her Stephan Gmatl vnd vnser 
statschreiber vnd sein wieder haim körnen Am freitag vor visitacionis 
marie (jun. 30.) vnd haben verczert 74 % flor.“

Jun. 12. „Item Mantag vor Sand veits tag hab gebn ainem 
mann — , den man geschikt hat gen wienn noch Malfasie, alz sich 
d i heren gen Ofen tcoldn beraitn zum mgrischn heren vnd au f den Rakusch, 
Vj libr. den. wien.“

„Item vnd hab gebn vmb 300 lattn nagl die man genomen 
hat zum schify das dy zymmergeselln den hören berait habn, als 
sy sich fugen woldn gen Ofen zum vngrischn heren vnd au f dem Rakusch 
per 20  den. facit 60 den. wien.“

Jun. 23. „Item am freitag In vigilia Johannis bapt. hab ich 
gebn der statschreiberin zu ainer zerung, als der statschreiber (Herr 
Liebhart)  aus was mit dem Richter, vnd mit dem Gmatl aufm Rakusch 
4  flor. auri.“

Jun. 25. „Item des Suntags noch Johannis bapt. hat vns der
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wolfram In die ratang gelegt yon wegen heren Stephan G matis, das 
der den herén zu Ofh gelihn , darvmb ich dem wolfram genug hab 
getan In ainer Quittanczen 85 flor.u

„Item hab ich emphangn von dem wolfram gleichperger
etatdreisskker---------- von wegen heren Stephan Gm atl, das der dem
Richter vnd andern herm zerung gelihn hat au f dy nägste R a ta  gen 
Ofenn vnd au f dem Rakusch 35 flor.tf

Jul. 26. „Item am Mitichn In die Anne matris Marie, 16 legi · 
dy der ludwcig kunigsfelder vnd her Stephan Gmatl mit In gen Ofen 
gefurt habn vnd auf dem Rakusch ye aine vmb 10 den. facit 5 schil. 
10  den. wien.“

„Item vnd 1 Embriges vésel vnd r/2 Embriges vessl, das her 
ludweig Rtinigsfelder vnd her Stephan Gmatl mit In gen Ofen vnd 
auf den Bakusch gefurt habn vmb 5 grossn facit 35 den. wien.*

Aug. 9. „Item am Mitichn In vigilia larenczy (így) hab ich 
gelost dem Chuncz Trometer sodner noch der heren gescheft von 
dem peter kursner 1 Armbrust vnd sein Trometn, als der mit den 
heren ab für gen Ofen vnd au f den Rakusch mit heren ludweig kÜ- 
nigsfelder vnd heren Stephan Gmatl 2 flor. 4 schil. 20 'den.“

Az e sorokban többször előforduló: gen Ofen vnd auf 
dem Rakusch szavak némi zavart okoznak. Hogy sem Budán, 
sem a Rákoson nem tartózkodott ekkor az országos tanács* 
az a felhozott és egyenesen Pesten kelt okmányaiból eléggé 
világos. Még nagyobb lesz a zavár, ha meggondoljuk, hogy 
ezen Rakusch szó alatt az idegen nyelvűek, különösen a 
lengyelek s németek nem annyira a Rákos mezejét, mint ma
gát az országgyűlést értették; miután ez országgyűlések Hl. 
Endre óta leginkább a Rákoson tartattak; így mondják Pia-
secius „Rokos-------sonat terminus stato tempore controvw-
tendia és Lubinski lengyel írók : universalis conventus Rocos} 
petito ab hungaris nomine, a p p e l la tu s így mondatik (In 
Recessu Imperii 1542) : „Zu dem haben wir in unserer Krön 
Hungarn einen Ragkhus oder Landtag ausschreiben 29°) ; így 
mondja Haugen János XVI. századi író is , bár, mint Bartal 
helyesen megjegyzi29 ')> roszúl alkalmazva Péter király korára: 
„Hielten die Ungarn cin Rakusch.(i Ezek szerint tehát a szám- 
könyvnek' ama Rakusch szava országgyűlést is jelenthet; sőt 
határozottan mondhatjuk, jelent i s , miután V. Lászlónak 
Pozsonyhoz '1455. nov. 16. intézett és pesti országgyűlésre 
hívó levelére 292) egykorú kéztől irt e szavakból „von k. lasla, 
das er dj stat gefordert In dem Rakuschu láthatjuk, hogy



Pozsony városa e Rakusch szó alatt csakugyan országgyűlést 
értett. Ha továbbá Cuspinian Jánosnak e szavait: „que 
Kegnicolarum in Buda congregatio, patria lingua Rokusd 
appellatur 29á) , tekintetbe vesszük, akkor ama gen Ofen vnd 
au f dem Rakuseh szavak összevéve is nem jelentenek mást, 
mint országgyűlést; pedig ez idötájbeli országgyűlésnek sehol 
semmi nyoma. Kovachich ugyan a fönebb említett fegyver
szüneti okmánynak e szavaiból: sub poenis —- — que Con
ventione generáli in Vetere Buda inantea constituta sunt 294); 
O-Budán tartott országgyűlésre vél következtethetni; de tud
ju k , hogy Kovachich e tárgyban az országos tanács okmányai 
által tévútra vezettetett és különben sem lehetne ez ó-budai 
országgyűlés, ha megengednök is léteztét, egy e jelennel, 
miután ama fegyverszüneti okmány jun. 1. kelve, nem hivat- 
kozhatik a junius hó folytában tartott országgyűlésre. Mind
ezek után valóban nem tudom, mit tartsunk a számkönyvnek 
tönebbi szavairól; csak annyi bizonyos, hogy e jun. hóban az 
országos tanács sem Budán, sem a Rákoson nem volt; sem 
pedig országgyűlés nem tartatott.

Pestről j úgy látszik, Váczra ment á t , tán rövid szünet 
után, az'országos tanács; annyi bizonyos, hogy aug. 5. innen 
parancsolá meg a pozsonyi káptalannak, hogy Hegyi Szand- 
rin ellen, kiLipolth Mihályt megölé és részbirtokait bitorolja, 
vizsgálatot tartson, mely czélra a káptalan ki is küldé Gombai 
Jakab szolgabíró és Ilkái Jakab királyi emberrel Lőrincz 
mester őrkanonokot:

%
Preläti, Barones, Nobiles et proceres Regni Hungarie vni- 

uersi Honorabili Capitulo Ecclesie poson. salutem cum Honore, 
exponit nobis Blasius filius dauidis de Hegh grauissima cum que- 
r é la , Quomodo dudum elapsis temporibus; tempore videlicet condam 
Sigismundi Imperatoris et Regis etc., dum condam Michael lypolth 
de dicta Hegh, puta frater carnalis patrie ipsius exponentis ad 
quamdam insulam prope predictam possessionem Hegh habitam 
causa presidy atque se tuendj cum vniuersis rebus et bonis suis 
afifügisset, tunc Sandrinus de eadem Hegh ex consensu et vo
luntate ladislai fra tis  eui Carnalis ad pretactam insulam irruendo, 
ipsum Michaelem lypolth ibidem nece miserabili interemisset, vniuer- 
sas eciam litteras et litteralia instrumenta ipsius Michaelis factum 
omnium suarum possessionum porcionumquc possessionariarum tan
genda et concernenda ab eodem auferendo deportasset, Ipsum eciam



exponentem , Stephanus et Nicolaus heredes dictorum sandrini e t  
ladislai de dominio possessionum porcionumque et Jurium possessio- 
nariorum prefati Michaelis imterempti (így), que ad ipsum exponentem 
omni Jure deuolute forent ex(turbare) vellent et ni(terentur) potencia 
mediante, in preiudicium ipsius exponentis et dampnum valde mag
num. Super quo vestram reqairimqs honorabilitatem quatenus vestram 
mittatis hominem pro testimonio fide dignum, quo presente Äbran 
(így) de fynthafalw, vel Jacobus, aut valentinus eures de Jelka, 
sin stephanus an Nicolaue, neue ladislaus de Bethe alijs absentibus 
homo noster, ab omnibus, quibus incumbit, meram de premissis 
experiatur certitudinis veritatem, quam tandem nobis suo modo 
reseribatis. Datum wade in festo beate Marie virginis de Niue Anno 
dom. Millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo.

Ktilszéldn: „Execucio est facta in festo s. laurency mártírig 
(Aug. 1 0 .) in possessione ilka vocata coram testimonio Capituli 
poson. videlicet magistro laurencio custode, per Judlium. Jacobum 
de gumba et hominem regium Jacobum de Ilka et exeeutio sortita 
est effectum secundum contenta litterarumtt ***).

Azonban Váczott aligha mulatott soká és jóformán a 
közelgő országgyűlés miatt Budára visszaköltözött; legalább :

Aug. l l r  a pozsonyi tanács ide küldé követét a Hunyadi- 
és az orsz. tanácshoz szóló levelekkel 29p).

Aug. 31. ismét ide küldé Pozsony követéta97).
A Fridiikkel kötött fegyverszünet kihirdetése után kiirt 

országgyűlés, September folytában megtartatott. Kovachich 
298) , Pray 2" )  és Fessler 30°) Budára teszik, még pedig az 
utóbbi, sept. 14-re teszi kezdetét, indulva jóformán azon 
okmány után, melylyel a karok és rendek Buda várát Hunya
dinak átadják és mely sept. 20. kelt Budán 301). A pozsonyi 
számkönyv is Buda mellett szól, melyből egyszersmind lát
hatjuk , hogy sept. 20. előtt alig egy-két nappal kezdedett 
meg és csak e hó végéig tartott; miután a pozsonyi városkö
vetek Königsfelder Lajos, Gmatl István és az lmok csak 
sept. 13. indultak el 302) és 29. már haza jöttek 303). Ez al
kalommal e követek Hunyadinak, Pelsöczy Imre erdélyi 
vajda, a korlátnok és egyebeknek posztó- és vászonból álló 
ajándékkal kedveskedtek 304) ; sőt bírájukat Königsfelder 
Lajost is ezen és előbbi utazásaiért 16 forinttal jutalmazák 
meg 305). ' '

Hunyadi tehát ez országgyűlésen szinte jelen volt, még 
pedig úgy látszik nagyobb és rangjának megfelelő fénynyel i
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mert még aug. 4. meghagyja Pozsony városnak, hogy azon 
aranyozott kocsit, melyet Rozgonyi Sebestény pozsonyi föis- 
pány neki ajándékozott, könnyű hajón azonnal küldje le 3oe), 
mely kívánságának a város már aug. 10. megfelelt 307).

Ez országgyűlés végzeményei még fel nem fedezvék; 
okmányilag tudjuk csak, hogy Buda vára Hunyadinak ada
tott át. Ez okmányból, melyet Kovachich ^  hibásan végze- 
ménynek nevez, egyszersmind láthatjuk a jelenvolt egyházi, 
világi nagyok s megyei küldöttek neveit 309), láthatjuk belőle, 
hogy 16 megye nem küldött követeket. Jóformán ez ország
gyűlésen választatott meg a meghalt Héderváry helyébe Ga
ray László, eddig macsói bán, nádornak 3í0). A Fridrikkeli 
alkudozások további folytatására új követség neveztetett ki, 
Dénes bibornokkál elén 3:i). Végre Hunyadinak egy oct. 18. 
kelt leveléből kitetszik, hogy ez országgyűlésen a pénz értéke 
is akkép határoztatott meg, hogy „denarii maiores 200, mino
res vero, scilicet obuli 400, cursum habeant pro floreno, 
quodque nulla alia pecunia praeter illam, transitum habeat in 
praefato regno“ 312). Sept. 21. Pozsony városa az országgyü- 
sen levő követeihez levelet küldött 313). Ez mind, mit ez 
országgyűlésről tudunk.

Még ez országgyűlés megnyílta előtt sept. 13; kihirdeté 
Hunyadi az országos tanács megegyezésével aFridrikkeljun. 
1. kötött fegyverszünetet 314).

Az országos tanács e gyűlés folyama alatt így folytatá 
működését:

Sept. 18. Meginti újólag Kapiert, hogy a pozspnyi la
kosokat vámszedéssel ne zsarolja, különben kénytelen lesz 
más védmódokhoz nyúlni:

Prelati, Barones, Nobiles et Proceres Regni Hungarie Vni- 
uersi Egregio Kaplerio de Keche Salutem et fauorem. Exponunt 
nobis Judex et Jurati ceterique Ciues Ciuitatis poson. plurimum 
querulose, Quod quamuis nos pluribus vicibus iuxta libertates eorum 
vobis (kimaradt: scripserimus) in eo., vt ipsos per exactiones Tributi 
non angariaretis et perturbaretis, cum ad Id quoque (így) minime 
obligarentur; tamen vos semper scriptis nostris vilipensis, vitra 
libertates eorum Tributum ab eisdem irremissibiliter et incessanter 
exigeretis in preiudicium Jurium ipsorum manifestum. Quare adhuo 
vos requirimus et ammonemus, quatenus amodo inantea prefatoe 
Ciues et Incolae predicte Ciuitatis poson. in aliquo impedire, nec
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ab eisdem aliquod Tributam contra' formam' libertatis eorum p ro 
misee , petere, sew exigere,* petique sew exigi facere velitis atque 
debeatis. Alioquin opportebit nos de remedio defensionis libertatis 
ipsius Ciuitatis vias et modos excogitare opportunos. Aliud ergo non 
facturi. Presentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude feria  
secunda proxima post festam Exaltacionis S. Crucie. A. D. 1447 s,s).

Sept. 24. Pozsony város Pachalo nevű hírnökét küldé 
könnyű hajón, oly meghagyással, hogy éjjel nappal folytassa 
útját, tehát sürgős, de ismeretlen ügyben, az országos ta- 
.nácshóz 31β).

Sept. 28. ismét Zobl Péter lovas futárját küldé le 3I7).
Oct 25. új követet küld Budára, ki onnan Siklósra 

küldetett 318).
October végén Váczott találjuk az országos tanácsot, 

honnan oct. 29. megparancsolja a pozsonyi káptalannak, hogy 
Nagyabonyi Sebestyén ellen, ki Nagyabonyi Mihálynak 
Miklós, Jakab, Péter és Pál nevű fiaitól értékes dolgokat 
és birtokaikról szóló okmányaikat elégeté és Miklóst azon- 
fölül bántalmazá, vizsgálatot tartson. A káptalan erre Szer
dahelyi Péterrel kiküldé Temesvári Mátyás kanonokot:

Prelati, Barones, Nobiles et próceres Beg ni Hungarie vni- 
uersi Honorabili Capitulo ecclesie Poson. salutem et honorem. Ex
ponit n^bie Nicolaus filius condam Michaelis de Naghabon sua , ac 
Jacobi, petri et pauli fratrum suorum carnalium in personis, Quo
modo in anno, cuius iam tercia instaret reuolucio, sebastianue filius 
Nicolai de dicta Naghabon certas res et bona necnon duo piccaria 
argentea, duos Balteos similiter argenteos simul cum certis litteris 
impignoraticys, necnon litteralibus instrumentis, factum certarum 
particularum terrarum arabilium intra metas dicte porcionis ipsorum 
possessionarie in ipsa possessione Naghabon in Cottu. Poson. exi- 
stenti habite adiacencium tangencia et concernenda, quas ydem expo
nentes causa tuciori/3 conseruacionis, in quodam prato ipsorum 
reposuissent, excogitata quadam dolositatis astucia, ignis voragine 
consumpini et anichilari Ipsumque Nicolaum similiter tempore in 
predicto in facie dicte possessionis Naghabon repertum, diris verbe
rum et wlnerum plagis affici fecissent.------- Super q u a --------- re
quirimus, quatenus vestrum mittatis hominem------- , quo presente
Clemens filius Iwan de kyralfyakarcha, siue petrus filius Georgy 
de Zerdahel, neue Lucae filius alterius petri de fiodós------- ex
periantur Certitudinis veritatem. — — Datum Wade die dominico 
proximo ante festum Omnium sanctorum Anno domini 1447.

Egyik külszéldn; Facta est execucio feria quarta post festum
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Ifartini Episcopi. (Nov. 15.) Homo regias petrus de Zerd&hel, Ca
pituli Mathias de Themes war et ita resciuit ut intro scriptam est 3I·).

Ez időtől az országos tanács, úgy látszik, az év vegéig 
Yáczott maradt. Igaz, bogy Pozsony városa nov. 14. és dec. 
8. Budára indítá e tanácshoz küldött követeit; de lehet, hogy 
Yáczra költöztét nem tudta. Azonban az is lehet, hogy Vácz- 
ról a tanács ismét Budára ment vissza; csakhogy akkor az 
év vége felé ismét föl kellett volna mennie Váczra; miután itt 
találjuk öt. :

Dec. 18. midőn a pozsonyi káptalannak meghagyja, 
hogy Bessenyöi Endrét és Temesközi Bálintot megidézze a 
Nagyabonyi Tamás és testvérein elkövetett bántalmakért. E 
czélra a káptalan Kovácséthi Benedekkel kiküldé Yáli Já
nos kanonokot:

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Begni Huugarie vni- 
nersi (Honorabili Capitulo) ecclcsie Poeon. Salutem cum honore. 
Exponunt nobis Johannes filins Thome d e ----------------filius Mi
chaelis de Naghabon suis et Nicolai fily eiusdem Michaelis fratris 
scilicet carnalis dicti petri. (Az okmány felső része el lévén szaka
dozva, első sorai többé teljesen nem közölhetők: az értelem azon
ban az alább következőkből eléggé kitetszik) — ------- Super quo
(comittimus, quatenus vestrum) mittatis hominem-------quo pre
sente Benedictus filius Johannis de Kowachethe, vel Johannes filius, 
laurency de Kysorwanok (Kis Udvamok) aut Clemens filius Jo
hannis de Kysmod, sin Lucas filius Andree de Naghabon, aut Vr-
banus. de eadem-------ad prefatos valentinum et Andreám (de
Bessenew) Castellanos (Castri poson. et vicecomites Comitatus 
poson.) accedendo, ammoneat eosdem verbo nostro dicatque et com
mittat eisdem, vt ipsi dictas porciones possessionarias (in possessio
nibus Naghabon et Ethe in Cottu. poson.) prefatorum exponendum, 
per eos modo premieso minus i uste occupatas, Juxta contenta de
cretorum nostrorum alias per nos editorum eisdem remittere et] rela
xare Demumque Nicolaum captum pristine eius libertati dare de
beant et teneantur. Qui si fecerint bene quidem, alioquin prohi
beat eosdem ab vlteriori conseruacione earundem porcionum pos-
sessionariarum----------- Niehilominus Euocet prefatos Sebastianum
Jacobum, Thomam, et Nicolaum Judlium, necnon Matbyws (így) et 
Anthonium contra ipsos querulantes nostram in presenciam ad 
octauas festi Epiphaniarum domini nunc venturas.----------- Insi
nuantes ibidem eisdem, vt siue ipsi coram nobis termino in pre- 
dicto compareant, siue non, Nos ad partis comparentis instandam 
Juxta vim et formam dictorum decretorum nostrorum finem facie-



m us.--------------- Datum Wade feria secunda'proxima ante festum
b. Thome apostoli Anno domini 1447.

Egyik külssélán: Execucio facta in festo SS. Innocencium. 
(Dec. 28.) homo regius Benedictus filius Johannis de Kowachethe 
Capituli Johannes de wal Canonicus ecclesie nostre poson.“ 320).

Dec. 30. sajátságos parancsot meneszt szinte a po
zsonyi káptalanhoz, hogy ez tudniillik Rozgonyi Sebestényt 
Nagyszombat városa felének, mely öt, úgymond, guthi O r
szágit Mihály fökincstárnokkal kötött egyezmény szerint, 
némi jognál fogva illeti, birtokába beigtassa; holott Nagy
szombat egyéb királyi városokként pusztán a királyé lehe
tett ; azért midőn a káptalan e parancs végrehajtására Borsai 
Péterrel Lőcsei Tamás karpapot kiküldé, Országh Mihály 
ellenszegült; mert, úgymond, e város egyedül a királyé s 
azért az országos tanácsnak semmiféle levelére sem hajt; sőt 
a kiküldötteket csonkítás és vízbefojtással fenyegette, minél 
fogva azok nem is merték öt megidézni.

Prelati, Barones, Nobiles et Proceres Regni Hung. Vniuersi 
Honorabili Capitulo Ecclesie Poson. Salutem cum Honore. Dicitur 
nobis in persona Egregy Sebastiani de Rozgon Comitis Poson., 
Quomodo ipse in dominium directe et equalis medietatis Ciuitatis 
Thymawyensis in Cottu Poson. existentis ipsum Juxta disposieionem, 
sew ordinationem alias cum Magnifico Michaele Orzag de Gwth summo 
Thesaurario Regali factam et initam certo Juris titulo concernentis le 
gittime vellet Introire. Super quo ·— mandamus, quatenus vestrum mit
tatis hominem-------, quo presente Petrus dé Borsa, vel Simon
Werthes de Mathed, sew Nicolaus, siue Alter Nicolaus Balog de 
Neboyza, neue Stephanus de Ilka, ceu Blasius de Chenke alys ab
sentibus homo noster----------- Introducat prefatum Egregium Se-
bastianum in dominum.----------- Contradictores v e ro -------- Euocei
palatinalem in presenciam-------— et eidem Palatino rescribatis.
Datum Wacie Sabbato proximo post festum Natalis (így) Domini 
Anno eiusdem Millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo.

Egyik külszélén : „Execucio facta i? festo conversionis b. 
pauli apóst (jan. 25.). Homo Regius petrua de Borsa, homo Capi
tuli Thomas de lewchouia prebendatus ecclesie Poson. ibi Michael 
orzag facta statucione taliter respondisset, quod dictam Ciuitatem 
thyrnauiensem, quia solummodo ad Regiam pertineret maiestatem, 
ipse sebastiano dare et assignare non vellet, ymmo nec super isto 
litteras qualescunque dominorum Prelatorum, Baronum etc. curaret 
et vti dictj homo Regius et nostrum testimonium nobis retulerunt, 
extunc eciam dictus dominus Michael Orzag eisdem minas mu tilacio- 
nis et immersionis aqu$ proteruiter irrogasset; vnde ydem confuse
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discesserant, nec £uocacionem aliquam pre timore fecere preeump- 
sieeent“ ***).

Két ez évben kiadott oklevélről van még tudomásunk, 
de keltük napja és helye nem lévén kiírva, csak itt az év vé
gén említjük.

Egyikben a fehérvári keresztesek az orsz. tanács pa
rancsa folytán egy ötvened magával letett esküről tanús
kodnak 322).

A másikban pedig e tanács Bártfa városát némi fize
tésre szólítja fel 323).

1 4 4 8.

Ez év első hónapjában mit sem tudunk ez orsz. tanács
ról. Februárban azonban, úgy látszik, Budán volt összegyűlve, 
legalább e hó 4 kén ide küldé hozzá Pozsony városa Albert 
nevű ügynökét 324) és 5-én ismét egy követét levelekkel 325).

A tavali septemberben tartott országgyűlésről Bécsbe 
rendelt követség, a nov.. 11-re rendelt összejövetel Fridrik 
által elhalasztatván 32β), mind ez ideig nem utazott fel. Január 
18. Váradról kelt levelében kérdezi Vitéz János püspök az 
esztergomi érseket az elutazás határnapjáról; mert „ego 
úgymond — in suspendo sto et Dominus Gubernator sollici
tat, ut proficiscar“ 327). Hogy mikor ment fel tehát e követ
ség, eddig senki közelebbről meg nem határozta. A nagybe
csű pozsonyi számkönyvek azonban itt is felvilágosítnak. 
Ezek szerint úgyanis febr. 23. Königsfelder Lajos pozsonyi 
bíró, Eylausinrokk János, Gmatl István, Krausz Péter és Rá- 
nesz Istvánnal Bécsbe utazott, midőn a magyar urak ott Fri
diikkel alkudoztak, s visszajöttek mart. 4-én 328).

Ebből következtethetünk a követek elutazására is, meg
nevezhetjük egyszersmind a küldöttség eddig ismeretlen tag
jai közöl, Széchy Dénes és Vitéz Jáüoson kívül, Országh 
Mihályt.

Az országos % tanács ezalatt, ismét a pozsonyi szám
könyv szerint 329), Budán volt, habár nem bírunk is tőle ez 
időtájt kelt okmányt felmutatni.

A Bécsben volt alkudozásoknak ismét mi eredménye
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sem volt 330). Ezen és leginkább a törökök ellen megindí
tandó hadjárat tekintetéből Hunyadi Budára országgyűlést 
hirdetett — Ez országgyűlésről Pray, Feseler egészen hall
gatnak, Katona 33 *) csak mellékesen említi, Engel 3ββ) pedig 
s utána Teleki 33a), ki e kort illetőleg általában leginkább 
Engelt követi, Pestre és máj. elejére teszik. Igaz, hogy e hó
ban tartatott; de hogy eredetileg april 24-ére és Budára 
volt kihirdetve, nyilván mutatja Hunyadinak ez érdekes ok
mánya :

Prudentes et Circumspecti viri tamquam Amici nostri dilecti. 
Ex relatu (így) quorumdam intelleximus, qualiter vos non immodi
cas Iniurias et dampna ex parte aliquorum sustulissetis, quas et que 
non minus, quam si nobis illate et facta fuissent, reputamus, et quo 
maiori affeccione erga v. A. astringimur, tanto maiores exinde erga 
VOS habemus compassiones ; Sed quia tam domino duce Hys diebus vna- 
cum nhiuersis dominis prelatis, Baronibus et proceribus huius Regni in  
Congregacione generali in Festo beati Georgy martiris «et diebus subse-  

quentibus ad Id deputatis celebranda Bude constituemur; Igitur roga
mus v. a. multum diligenter, quatenus habitis presentibus certos 
et Notabiles viros cum sufficienti et sagaci declaracione et re
sponso ex vobis eligentes ad ipsam Congregacionem generalem loco 
et diebus prescriptis celebrandam in medium ipsorum dominorum 
prelatorum et Baronum atque nostri transmittere velitis, relaturos 
ea, que vndecumque vobis fuissent illata gtnera nocumentorum, 
quibus omnibus viam et modum secundum vestram Justiciam tene
bimus, vt videre poteritis, no$ de vestris aduereis condoluisse. Da
tum in Albaregali feria secunda proxima ante festum beati Georgy 
mart. A. D. 1448.

Johannes de Hwnyad
Regni Hung. Gubernator 384).
Úgy látszik azonban, hogy az országgyűlés már előbb 

is ki volt hirdetve e napra; mert a pozsonyi követek Königs
felder Lajos bíró, Gmatl István, Krausz Péter és Liebhart 
írnok, e levél vétele előtt 335), sőt épen kelte napján elindul
tak már Budára 336).

E kihirdetés daczára is két héten túl elnapoltatok. Ez 
elhalasztás okát Hunyadinak Budán jun. 3. kelt s a pápai kö
vethez intézett leveléből tudhatjuk meg: „quo accessit — 
szól a levél — ut et Diétám hanc praeteritam, Conventio
nemque generalem, in qua rei ipsius (a Fridrikkel kötendő 
békét érti) conclusio magis idoneum locum habebat, satis ample
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protrahi feceramus et ob hoc adventum, prius, quam litteras R . 
Paternitatis vestrae optabamus exciperefu mely szavakhoz Iva- 
nics ez értelmező jegyzetet csatolja : „Quia expectabat dic
tum Legatum ad Diétám generalem Pestiensem 337).

A hasztalanúl Budára indult pozsonyi követek ismét 
haza jöttek, Gmátl Istvánt kivéve, ki Esztergomba ment, hon
nan máj. 8. homályos levelet írt, melyből csak annyit vehe
tünk ki, hogy több, a bibomoknál Esztergomban összejött, 
fŐúr, névszerint Újlaky Miklós és Széchy Tamás, valami szö
vetségen nem tudván összeegyezkedni, Széchy Dénest és Ta
mást Budára küldék Hunyadihoz, hogy ismeretlen ügyük ott 
végeztessék el. íme a levél:

Mein willing vndertanig diennst. wist pevor liebn hrn, Ich las 
ewer wayshaitfc wissn, das dy hern pey ein ander sind gewesn czw 
grann an dem verganngn Erytag ynd am dem mittwochn vnd ha- 
bentt mitt ein ander erinding dy dayng dy mitt ain ander Im dem 
pannd etennd dy Ir dann wol wist, der Selbig punnd der Ist ganncz 
mitt einander cze Küd, wenn meins hern gnad der erczpyssolff vnd 
der seczy thomas sew nicht habn wolln gehn Im dy verpindung, da
m itt das der punnd für sich wai ganngn, nu das sy das vernemen 
an meinen hern dem'erczpysolff, das er sich nicht darein hatt welln 
gehn, Nu pittn Sy Im der myclos weyda vnd dy andern das sich mein 
her der pischolff vnd der seczy Thomas ab sehol fürn czv> , dem gu- 
bemador gém offn vnd sehol dy sach czw einem guettn pringn, also 
wem sy paid prüder auff dem nagst Kumffding Freytag gen offn, 
also sind sy als an dem howding tag vor einander geschaid — — 
— — —■ — — Auch hoff Ich wel In einer kurcz pey ewer weyss- 
haitt sein vnd wil euch das muundleich ein sagn, das Ich euch 
nicht geschreyben kann , wann das sehreyben gar elyund ist gewesn. 
Damitt pfleg ewer aller gott. Datum czue grann des mitichn vor
dem pfingetag. A. d. (14)48 Jar.

auch las Ich euch wissn, das sich dy 
landschafft vast hat gen offn geschamblt.

Steffann 
gmaidl 33e).

Ez utóiratból láthatjuk, hogy a rendek nagyobb része 
ekkor már Budára összegyűlt. De Pozsony, félvén újabb el
halasztástól, csak máj. 17. küldé el követeiül Königsfelder 
Lajos bírót, az időközben Esztergomból visszajött Gmatl 
Istvánt, Gailsam Mártont, Chochersdorfer Bertalant és Lieb- 
hart írnokot 339). Ezek szerint tehát máj. 8. és 17. közti na- 

Knauz N· 6
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pok valamelyikén kezdődhetett el ez országgyűlés s e hó v é 
géig folyhatott 340).

Ez országgyűlés a számkönyv iménti sorai szerint igen  
látogatott volt; sőt a pozsonyi követek is az eddiginél, ú g y  
látszik, nagyobb fénynyel jelentek meg. E czélra ugyanis a  
város önkény tes kölcsönzés után a polgároktól 56 forintot v e tt 
fel 341), Reich Tamástól 96 34δ) és Krausz Pétertől azonfölül 
118 forint és 12-garast kölcsönzött 343); sőt a bírónak m a- 
gánkölcségre 60 forintot adott 344). E követek fedett hajón 
utaztak le 34δ), mely bor s egyéb szükségesekkel bőven el 
volt látva 346).

Ez alkalommal leküldé a város Hunyadinak a köteles 
újévi ajándékot 447), azonfölül egy aranyozott bőrszíjakkal 
körülvett puzdrát 6 nyíllal és két pár kesztyűt 348), továbbá 
a budai várgrófnak egy végposzót s egy hajót, jóformán azt, 
melyen leútaztak, adományoztak 349).

E kérdésre, hol tartatott ez országgyűlés, ismét nehéz 
megfelelni. Kihirdetve volt, mint láttuk, Budára s oda indul
tak Pozsony követei is, Budáról keltek az ez országgyűlésen 
jelen levő Hunyadinak ez időbeli okmányai is 35°); de más
részt meg az országos tanács, mely pedig egyik leglénye- 
gesb részét teszi az országgyűlésnek, Pesten adta ki okmá- 
nyait; így

Máj. 19. Garay László nádor részére „in Ciuitate Pes- 
tiensia egy ismeretlen tartalmú okmányt meneszt ki 351).

Máj. 27. pedig Zömléni Gábor diák levélhamisítónak 
áliratait elősorolja s érvényteleneknek nyilvánítja 352), öt ma
gát pedig máglyára Ítélte, melynek folytán a szerencsétlen el 
is égettetett 353).

E körülmény, hogy az országos tanács Pesten volt, en
gem is hajlandóvá tesz ez országgyűlést a fönebbi írókkal, 
különösen pedig Ivanicsnak fönebbi szavaira hajtva, Pestre 
helyezni.

Végzeményei mind ez ideig ismeretlenek. Más nyomok 
után indulva azonban kitetszik, hogy ez országgyűlés panaszt 
emelt a pápai követ előtt az esztergomi, debreczeni és szath- 
már-néraethi ferencziek rendetlen élete ellen, hogy Hunyadi 
újra elvállalta az erdélyi vajdaságot, Pélsöczy Imrét vajda-



társul meghagyva, Ujlaky Miklósra pedig távoliétében a kor
mányzóságot bízva. Végül elhatároztatott, hogy a Fridrikkeli 
alkudozások, miután eddig czélhoz nem vezettek; ezentúl 
nem külföldön, hanem Budán „in praesentia nostra — írja 
Hunyadi a pápai követnek, — caeterorumque Praelatorum et 
Baronum, ad hoc cum omni mandato deputatorum“ 354), 
folyjanak 355).

A pápai követ, miután kívánsága, az alkudozásokat Po
zsonyban végezni, ez országgyűlés határozata folytán nem telje
sülhetett, Budára indult. Jun. 14. ment Pozsonyon keresztül 
856). Budára érkeztét nem tudni, csak bizonyos, hogy 25. ott volt 
®57). Az alkudozások folyama ismeretlen, annyit azonban tu
dunk róla, hogy eredményhez ismét nem vezettek. Ennek 
folytán ajálkozott e pápai követ az alkudozásoknak Pozsony
ban történendő folytatására. Ha ebből lett-é valami, ismét bi
zonytalan ; a pápai követ ugyan jul. 29. csakugyan megfor- 
dúlt, még pedig Osztrákhonból jőve, Pozsonyban 358) ; de le
het, hogy ekkor a Fridrik és Szent-Miklósy Pongrácz közt 
létrehozandó béke miatt volt itt, mely béke aug. 5. Pozsony
ban csakugyan megköttetett 359).

Ez iménti országgyűléstől egész a szerencsétlen rigó
mezei csata kimeneteléig nem sokat tudunk az orsz. tanács
ról. Csak gyenge nyom után állíthatjuk, hogy jun. július
ban Budán tartózkodott, miutánPozsony városa jun. 6. ide küldé 
Mihály hírnökét 36°) és jul. 15., is Wattendorf Endre ügynö
két 86,)í bizonyosan tudjuk pedig, hogy augusztus végét Vá- 
czott tölté; mert. .

Aug. 30. innen kelt levelében megparancsolja a pozso
nyi káptalannak, hogy a gr. Szentgyörgyi György részére 
kiadott levelet, melyben szemére vettetik Kaplernek, hogy e 
grófnak néhány ökrét elhajtatá, kézbesítse e Kaplernek s fe
leletét írja meg, mire a káptalan kiküldé Szenczy Ferencz 
kanonokot:

Prelati Barones, Nobiles ac proceres Regni Hungáriáé vni- 
uersi Honorabili Capitulo Ecclesie Poson. Salutem et honorem. 
Honorabilitatj uestre presencium serie committimus, quatenus alias 
litteras nostras Pro parte Magnifici Georgy Groff de Bwzyn, Egre- 
gys Johanni et petro filys kapleri de Kwkche preceptorie loquen 
tes cum presentibus vobis exhibendas , per vestrum Testimonium

6*



Idoneum eisdem Johanni et petro transmittere debeatis. Et quidquid 
ydem ad contenta earundem aliarum litterarum nostrarum fecerint, 
seu responderint, Id nobis vestris in litteris suo modo rescribatis. 
Secus non facturi. Datum Wacie secundo die festi decollacionis 
be^ti Johannis Bapt. A. d. 1448.

Ez itt kézbesíteni parancsolt levél tartalma ez okmány 
külszélére írt ezen szavakból kiviláglik :

Execucio facta in festo b. lamperti martiris. (eept. 17.) homo 
Capituli Magister Franci ecus de Zempcz socius et concanonicus no
ster, qui exinde reuersus retulit isto modo, quomodo reperto perso
naliter egregio petro Kappler ante portam Castri, ibidem prenomi- 
tatas litteras vestras eisdem (így), exhibuisset, ad quarum contenta 
taliter respondisset, Quomodo licet ipse aliquos boues in certis vys 
ad therminum Kuecze tendentes a Jobagionibus Magnifici Domini 
Georgy gróf recipi fecisset, nec tamen eos reddere vellet, ex eo 
quia' in sinistra via vie theolony sui kuecze repertos iuste recipi 
fecisset et quod adiecisset, quatenus via a superiorj parte fluuy 
Bapcza ad Owar regale tendens ad tricesimam Orozwar et con
sequenter et suum teolonium kucze recto tramite venire deberet 
et quod hoc verum foret se super ista priuilegiatum fore dixis
set et huiusmodi priuilegia coram vobis in Regia Curia ad octa- 
uas b. Michaelis archang. proxime venturas et decisionem finalem 
In premissis habere et recipere velle dixisset. Datum (mikor?) 3β2).

Oct. 2. visszaír a pozsonyi káptalan ez orsz. tanácsnak, 
hogy levele folytán : Blasius de Heg, presente nostro testi
monio Mathia de Themeswar socio et concanonico nostro, 
nobilem Andreám de Bessenye Castellanum de werekenye, in 
possessione eiusdem Ogole, contra nobiles viros Valentinum 
de themeskez Castellanum Castrj poson. et Johannem Zenth- 
peter Castellanum de Sempthe ad octauas festi Epiphaniarum
domini in vestram euocasset presenciam.-----------Datum
decimo die diej Euocacionis (az az : ferie secunde proxime 
post fest. b. Mathei Apóst.) 1448. 363).

Ugyané hó elején panaszt tett Kázmér lengyel király 
ez orsz. tanács előtt a Lengyelhonban Magyarországból tett 
pusztítások miatt 364). Ugyanez időtájt kölcsönös egyességre 
lépett e tanács a morva rendekkel a közbátorság fentartása 
végett 365). —

October 18—19. harczolá bámulandó vitézség-, de fáj
dalom, szomorú eredménynyel a mintegy 2400 főből álló ma
gyar serég a 150,000-nyi török haddal a híres rigó mezei csa-
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' tát. A hősiessége miatt legszebb. győzelemre méltó magyar 
serege színe java bajnoki halállal elhullván, szétveretett, sem
mivé lett, s maga Hunyadi büidosásában György rácz deepota 
fogságába került 366).

Ezt meghallván az orsz. tanács, azonnal összejött /Sze
geden, hogy Hunyadi kiszabadítását eszközölje. Ez neki végre 
sikerült is 367) ; előbb azonban Hunyadinak nehéz s önérze
tét sértő egyezményre kelle lépnie György despotával 3e8). 
Teleki szerint nem az orsz. tanács gyűlt itt egyedül össze, ha
nem Thuróczy és Ivanics szavai után indulva, kik szerint 
számos nemesség is összejött, országos összejövetelt helyez 
ide 369), e kifejezést vélvén legczélszérübbnek,miután ország
gyűlésnek még sem meri nevezni. Én tulajdonképen nem is 
értem, mint jelenthet ez országos összejövetel, miután tud
tomra az országos tanács és országgyűlés összejöttén kívül 
másféle összejövetel nem is történhetett. Igaz, hogy Ivanics 
szerint Hunyadi „difficillime liberatus est per Praelatos et 
Barones ac communitatem Regniu 37°). E szavait csakugyan 
országgyűlésre lehetne alkalmazni; de ö nyomban megiga
zítja magát, midőn azt mondja, hogy Hunyadi „venire potuit 
liber in medium Praelatorum et Baronum“ 371); az pedig, 
hogy Thuróczy szerint „magnus nobilium coetus in Ciuitate 
Zegediensi congregatus“ 372), bár más körülmények közt 
szinte országgyűlésre mutatna, most nem jelentheti azt, mert 
a nemesek csak azért jöttek itt össze önszántukból, mert 
„illius — folytatja Thuróczy — expectabat adventum, appro- 
pinquantique illi hilári in vultu se obviam dedit.“ — Tehát 
ezek után csak az orsz. tanács gyűlt össze müködöleg Szege
den. Összejöttének napját bajos meghatározni. Úgy látszik de
cember elején már ott volt, miután 6-án már Pozsonyban is 
tudva volt ottléte s e napon a város ide küldé Wattendorf Endre 
ügynökét 373). Ott maradt pedig, mint látni fogjuk, e hó végéig.

Dec. 9. meghagyja a pannonhalmi konventnek, hogy a 
győri káptalant györmegyei Sebes helységben levő részbirto
kába, melyet most jogtalanul Barczar Kelemen özvegye bito
rol, újra beigtassa. A kon vent erre kiküldé Gáli Józseffel 
Éálint őrszerzetest. Ellenmondtak az említettük özvegy, Mér- 
gesi Pethö és Cseh László ; sőt a kiküldötteket, azonkívül a
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győri prépostot, István mosonyi- és László komáromi fŐespe- 
reeeket illetlen szavakkal szidalmazák 374).

Dec. 21. Kázmér lengyel királynak fönebb említett le 
velére Válaszol. Engedőimet kér, hogy a körülmények miatt 
hamarabb nem felelhetett s köszöni a lengyel rendeknek, 
hogy egyesek háborgatásai miatt nem tartották a magyaror- 
szággali békét felbontandónak s Ígéri, hogy a béke s rend 
további fentartására mindent el fog követni 37δ).

. Felvirúlt végre a várva várt nap. Ama nap, mely oly 
örömmel tölté el az egész országot, mint 1446. évben a kor
mányzóválasztás napja. Felvirúlt dec. 24. s meghozá az or
szágnak szabadítóját, örömét, vigaszát, egyedüli reményét : 
Hunyadi Jánost! Hogy e napon jött ö Szegedre maga mondja 
a krakói dékányhoz írt levelében 37e). Mily örömmel fogadta 
öt az egész ország, Thuróczy fönebb idézett szavai mutatják, 
sőt mily határtalan örömmel teltek el az V. László pártján 
kiválólag levő városok is, mutatja a budai tanácsnak dec. 
30-án Pozsonyhoz intézett ez igen érdekes levele :

Salutem et Honoris incrementum, viri Prudentes et Circum
specti domini et Amici nobis Honorandj. Juxta vestrarum amiciciarum · 
litteratorias insinuaciones et nostras promissiones, nouitates aliquas 
vestris*amicicijs propalare non valuimus, quoniam vsque huc fama 
veritatis ignara nobis aliquam veritatis famam non manifestauit in 
aperto; nisi iam nouissime Nouitates Jocundabiles ex ipsius Magni
fici domini Johannis Gubernatoris domini nostri graciosissimi litteris 
consolatorys, quibus ad presens sumus auisati graciose, intelleximus, 
quomodo Idem Magnificus dominus Gubernator, licet per ipsorum Magni
ficum (így) l'relatorum et Baronum continuos labores pro ipsius elibera- 
cione sedule impensas, absque alicuius offensionis molestia eliberatus, 

sanus et incolumis in ipsarum pr e fator um Prelatorum et Baronum in 
duita te  Zegediensi constitutorum medio, cui dubio (i^y) sine omni, esset 
et est reuera personaliter constitutus, omnipotentis dei fauore largiente. 
Vnde Nos de eius nostri et tocius Regni defensoris eliberacione, 
pretacti scilicet domini Johannis Gubernatoris vestrarum Amicicia“ 
rum animos pretentiuis (így) gaudys duximus inficiendos (így), vt et 
vos simul nobiscum congratylando, Creatori altissimo laudes referendo, 
graciarum aedones refundere non desistatis, quem nos Hys diebus 
proximis futuris in nostri medio constitutum fore dinoscimini graciose 
nos intuiturum, procrastinacione abs aliquali. Ex Buda in crastino 
beati lkomé martiris Anno domini etc. (14) xl. octauo.
Judex et Jurati Ciues 
Ciuitatia Budensie.



Rülczíme: Prudentibus et Circumspectis viris Magistro Ciuium 
Judici et Juratis Ciuibus Ciuitatis Poson. dominis et Amicis nostris 
Honorandis 37 7).

Az orsz. tanács e hó végéig még itt mulatott, mint 
Hunyadinak dec. 30. és 31. itt kelt levelei mutatják 879).

1 4  4 ».

Január másik felében Váczott találjuk az orsz. taná
csot , honnan

Jan. 24. meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy 
ELajali Dénes, kit rokonai, hogy idővel jószágát lefoglalhas
sák , vérfertöztetéssel rágalmaznak, ártatlanságának bebi- 
zonyíthatására vizsgálatot tartson. Mely parancs folytán a 
káptalan kiküldé Borsai Péterrel Farkast a pozsonyszent- 
lörinczi plébánia segédlelkészét:

P relati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hungarie voiuersi 
Honorabili Capitulo ecclesie poson. Salutem cum Honore. Dicitur 
nobis in persona Laurencij fily condam Dyonisy de kaya), Quomodo 
Nobiles in prefata kayal commorantes; fratres scilicet sui condiui- 
siónálee, dolosa quadam Machinacione precogitata, ea intencione, 
vt successu temporis Juribus possessionarys ipsius eum fraudare 
possint et per hoc sibi ipsis huiusmodi possessionaria Jura acquirere, 
Horrendo incestuoso scelere ipsum diffamassent, omni sua sine 
culpa, timeretque Idem Laurencius, ne per huiusmodi difamiam 
{így) ydem Nobiles sibi, vt pretenderent, taliter calumpniose nocere 
possint; Cum tamen ipse paratus esset purgacionem suam remittere 
ad vicinos et comprouinciales Nobiles aliosque homines possessio 
natos, Supplicauitque nobis Idem, vt pro huiusmodi sua expurgacione 
mandaremus Inquisicionem fieri communem ab.vniuersitate Nobilium 
eiusdem* Comitatus. £ t quia prefati Laurency supplicacio nobis in 
eo facta Justa fore agnoscitur, Igitvr uobis harum serie firmiter 
committimus quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo presente Stephanus de hegh, vel Blasius de eadem, 
aut petrus, sin Johannes de Borsa, seu Nicolaus dictus kwlchar de 
Neboyza Alys absentibus homo noster, ab omnibus, quibus incumbit, 
meram de premissis experiatur certitudinis veritatem, quam tandem 
nobis suo modo rescribatis. Datum Wacie feria sexta proxima ante 
festum Conuersionis B. pauli Apostoli Anno Domini Millesimo Quadrin
gentesimo quadragesimo Nono.

Homo Regius petrus de Borea, noster Wolfgangus Capellanus 
ecclesie S. laurency. Inquisicio facta est die Dominica In quo Can-



tatur Diuinum officium: Circumdederunt (febr. 9.) in Maiotj Comitat* 
Poton. taliter resciuit **9).

Február hóban mit sem tudunk róla.
Mártius és April hónapokban Budán tartózkodott, így
Márt 12. elnapolja sz. Jakab nyolczadára a Kézi Tam ás 

komáromi bíró és Kapithán Pál odavaló polgár, mint fel- é s  
Jungetl Péter pozsonyi polgár, mint alperes közti ügyet:

Nos Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hud gari e  
vniuersi damus pro memoria, Quod discussionem et deliberacionem 
cuiusdam cause, quam inter Tkomam kesy Judicem ac paulum CapUhan 
Ciuem Ciuitatis komaromiensis vt actores ab vna, ex quibus idem 
paulus pro se personaliter, pro thoma vero Judice cum procura
to r ^  literis Capituli Ecclesie Strigoniensis astitit, ac petrum Jungatel 
similiter Ciuem Ciuitatis poson. vt in causam atractum partibus a b  
altera, pro quo Albertus de Zicna cum procurators literis Capituli 
Ecclesie poson. conparuit, Juxta continenciam literarum nostrarum 
prorogatoriarum super factis in literis Castellani et vicecomitis», 
Judicis et Juratorum ciuium dictj Opidi komarom. transmissionali - 
bus contentis, In octauis festi Epiphaniarum domini facere 
tenebamur, de parcium procuratorum voluntate ad octauas festi b. 
Jacobi Apostoli duximus prorogandam, datum Bude quinquagesimo 
nono die termini prenotati. A. d. Millesimo quadringentesimo quadra
gesimo nono.

Külczíme: Pro petro Jungatel Ciue Ciuitatis poson. contra 
Thomam kessy (így) Judicem Ciuitatis komarom. et alium intra- 
scriptum ad octauas festi b. Jacobi Apóst. — Prorogatorie 38°).

Márt. elején megjelentek előtte a pozsonyi városkövetek 
ismeretlen ügyben és ez alkalommal 7 vég posztót hoztak e 
tanács tagjainak ajándékúl 381).

Apr. 1. felhatalmazza Kassa városát, hogy Szenczei 
Franknak Sacza nevű birtokábani kastélyát, nehogy rablók 
kezére jusson, szétronthassa 382).

Apr. 7. meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy guthi 
Országh Mihály főkincstámokot és Rozgonyi Sebestény po
zsonyi főispányt Nagy-Szombat királyi városnak , mely őket 
zálogjoggal illeti, birtokába beigtassa. Mire a káptalan Kört- 
vélyesi Miklóssal kiküldé Vályi János kanonokot és a beigta- 
tás minden ellenmondás nélkül megtörtént:

Prelati, Barones, Nobiles et Proceres Regni Hungarie vni- 
uersi Honorabili Capitulo ecclesie Poson. Salutem cum fauöre. Di
citur nobis in personis Magnificorum dominorum Michaelis Orzag 
de Gwth summi Thesaurari Regie Maiestatis, ac Sebastiani de

—  88 -



Rozgon Comitis Poeon. Quomodo ipsi in dominium Cinitatis Regalis 
Timauiensis, necnon possessionum Rosontal, Geren eher, Magyarad 
e t Zyly vocatarum ad ipsam Ciuitatem pertinendum et speetancium 
in Cottu. poson. exietentis habitarum, ipsos titulo pignoris concer
nendum* Legitijme vellent Introire. Super que vestram Honorabilita- 
tem Harum serie requirimus, quatenus vestrum mittatis hominem
------- , quo presente Nicolaus Kathona de limer, vtl alter Nicolaus
de kwrthweles, sin Michael de Beel alys absentibus homo noster 
introducat prefatos Magnificos — — , Contradictores vero — — 
Euocet —- — nostram in presenciam-------Datum Bude feria se
cunda proxima post Dominicam Ramispalmarum. Anno domini 
Millesimo quadringentesimo quadragesimo nono.

Egyik külszélén: „Execucio huius facta in festo b. Adalberti 
mart. (apr. 24.) Homo Regius Nicolaus de kwrthweles, noster: Jo
hannes de wal socius et concanonicus noster. Vicini, Commetanej' 
Andreas de Elefanth. Sebastianus et Benedictus de A pay , Antho- 
nius Farkas de Spaczya et Georgius filius Johannis de Zyli nobi
les , Item circumspecti stephanus krayczer Judex, alter Stephanus 
kwbelwyrth Notarius, Johannes Jungher, Rendi, petrus pellifex, 
Nicolaus kram er, Clausweist, Andreas Mórig, Nicolaus Dremur 
e t Georgius Carnifex Ciues et Inhabitatores Ciuitatis tirnauiensis. 
Nullus contradixit“ 38S).

Apr. 8. megparancsolja ismét a pozsonyi káptalannak, 
hogy Kajali Ferencz, Miklós ésLőrincz, Borsai Miklós és 
Balázs, Korosszegi Péter özvegyét Anna és Aradi Bertalan 
nejét Ilkát pozsonymegyei Kajal helységbe igtassa be. A káp
talan Borsai Péterrel kiküldé Szenczy Ferencz mester kano
nokot és a beigtatás minden ellenmondás nélkül végbement:

Prela ti, Barones, Nobiles et proceres Regni Hung, vniuersi 
Honorabili Capitulo ecclesie Poson. Salutem cum fauore. Dicitur 
nobis in personis francisci et Nicolai, ac Laurency filiorum con
dam Dyonisy- de kayal, ac Nicolai Borsa et Blasy de eadem. 
Item Nobilium dominarum Anne Relicte petij de korozeg et Elene 
consortis Bartholomei de Arad, Quomodo ipsi in dominium dicte 
possessioni8 kajal vocate in Cottu. poson. existentis et habite ipsos 
omnis Juris titulo concernentis legittime vellent Introire. Igitur 
vos harum serie requirimus, quatenus vestrum mittatis hominem
-------quo presente petrus de Borsa, vel stephanus de heegy, sin
Nicolaus de Baraknya, ceu Johannes filius pauli de eadem alys 
absentibus homo n o s te r -------Introducat prefatos — -------- Con
tradictores vero, ei qui fuerint, Euocet------ nostram in presenciam.
— — — Datum Bude feria tercia proxima post Dominicam Ra
mispalmarum. Anno domini Millesimo quadringentesimo quadra
gesimo nono.
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Egyik külszélén: Execucio Imins facta feria quarta in ter 
octauas festi pascbe domini, (apr. 16.) Homo Regine petras de Borea, 
noster Magister franciscus de zempcz concanonicns noster, vicini 
commetanei: Johannes de korozeg, Stephanas filius ladislai de heg  
Item Blasins de eadem kayal et vincendus filius petri Borea., G re 
gorius Orozy et Michael Ermen, necnon Bartholomeus Mady si
militer de eadem kayal. nullas contradixit 3*4).

Apr. 15. meghagyja a váradi káptalannak, hogy nagys. 
Csáky Ferencz ellen, ki Máté erdélyi püspöknek Nagyfalu 
helységébőli jobbágyainak marháit elhajtatván, neki 1000 
forintnál nagyobb kárt okozott, vizsgálatot tartson. A kápta
lan kiküldé Gughi Lászlóval, László oltárfőnöket, kik a dol
got akkép találván, az alperest megidézték sz. Jakab nyolcza- 
dára a nádor elé 385).

Május hóban ismét mit sem tudunk ez orsz. tanácsról.
Júniusban újra Budán tartózkodott, honnan
Jun. 8. újra felszólítja Kassa, Lőcse, Bártfa és Epeijee 

városokat, hogy a nagyböjt alatt már hozzájok intézett levele 
folytán küldjenek követeket, kik a Giskrával megkezdendő 
alkudozásokban közreműködjenek 386).

Leginkább e levél után indulva, állítja Kovachich 387) 
határozottan, hogy junius hóban Pesten országgyűlés tartatott, 
megerősítve vélvén magát méginkább az orsz. tanácsnak két, 
jun. 24. Pesten kelt és alább említendő okmánya által. Fess- 
ler még tovább megy és egyenesen jun. 1-jére teszi 33S) e- 
zen szerinte „ungemein zahlreich besuchten und beschikten 
Pesther“ országgyűlést 38ü) ; sőt Teleki is leginkább Kova
chich után indulva, állítja, hogy „Hunyadi-------az előbb
júniusra rendelt orsz. tanács helyett, jóval előbb országgyű
lést hívott össze“ ' 390). Engel azonban, bár Kovachich után 
ismerte eme meghívó levelet, nem hagyva magát általa elá- 
míttatni, azt mondja, hogy csak az orsz. tanács gyűlt össze 
Pesten 391). A helyre nézve nem, de a többiben teljesen meg
egyezünk Engellel, ha mindjárt megtámadja is Teleki ez állí
tásáért 392). Igaz, hogy ily meghívó levelek leginkább ország
gyűlésre vonatkoznak, de nem kizárólag; így szinte e jelen 
év vége felé Hunyadi a szinte csehekkeli alkudozások végett 
Kövesden tartandó összejövetelre meghívja Zemplén megyét 
is, anélkül, hogy e meghívó levélből országgyűlésre követ
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keztethetnénk 893) ; így a jelen esetben Bem; miután maga a 
meghívó levél egyenesen mondja, hogy e városok követeit 
csak azért szeretné a Giskrávali alkudozásoknál jelen látni: 
„quoniam ex quo et priorum dispositionum nostrarum cum eo 
habitarum conscii estis, per vestri medium commodius huius- 
modi tractatum pacis inire poterimus“ és mert e követek je
lenlétét a dolgok állása is kívánta, miután leginkább ezen 
városok voltak a Giskra-féle ügyben érdekelve. Ezek után 
am a meghívó levélből országgyűlésre nem következtethetünk; 
a többi már felhozott és mindjárt említendő levelek pedig 
m ár szerkezetök után is világosan az orsz. tanácstól kelvén, 
kénytelenek vagyunk a Kovachich- Teleki-féle állítást el
vetni , annyival is inkább, miután ezeken kívül semmi egyéb 
nyom nincs, melyben országgyűlést láthatnánk.

Jun. 23. Meghagyja az orsz. tanács a pozsonyi kápta
lannak, hogy Bélavathai Jánosnak birtokairól szóló és már 
megromladozott okmányait átírja és új pecsétjével meg
erősítse :

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Begni Hangarie vniuersi. 
Honorabili Capitalo Pozoniensi Salutem cum honore, dicitur nobis 
in  persona Johannis fily Ladislai de Belwatha, Quomodo quedam 
litt ere sue priuilegiales factum possessionum Belawatha predicte ac 
— whath et karcha tangentes sub priori et antiquo Sigillo vestro ema
nate, propter nimiam vetustatis caliginem ac malam conseruatio- 
nem  earundem, iu quadam parte sui Sigilli confracte haberentur, 
que nunc sub moderno vestro Sigillo renouacione indigerent, Super 
quo vobis committimus, quatenus reuisis prius prescriptis litteris 
e t diligenter examinatis, ei easdem Cera, Carta, Scriptura, Sculptura 
e t Stilo sub eodem priori Sigillo vestro rite et Justo modo ema
natas fore agnoueritis, Extunc ipsos sub moderno Sigillo vestro 
renouare ac tenores earumdem de verbo ad verbum eidem Johanni 
in transscripto litterarum vestrarum concedere debeatis, vberiorem 
ipsius ad cautelam; Caventes tamen, ne fraus, aut dolus in hac parte 
eueniat aliqualis. Datum Bude In vigilia Natiuitatis b. Johannis 
Baptiste Anno Domini Millesimo quadringentesimo quadragesrmo 
Nono 394)·

Jun. 24. A pápának hozzája intézett levelére, melyben 
ez egyetértésre serkenti, a háborútól visszatartani s csak ha
táraik védelmére kívánja rábírni, felel, csudálkozását fejezvén 
ki a pápa e tanácsán; mert — úgymond „manus armorum
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citra fines continere, quid aliud erit, quam vicinos hostes in
tra eosdem fines viciniores excipere“ 39ä). Egyúttal ajánlja kö
vetét, Miklós krakói dékányt, kinek e nap szinte irt, kérvén 
közreműködését, különösen kiemelvén, hogy a hussiták né
mely megyékben már annyira befészkelték magukat „v t in 
Cottibus. Scepusiensi et de Sarus plurimae reperiantur paro
chiae, in quibus iám de facto sub vtraque specie communica
tur, contra quos, ut nunc fieri potuit, providebitur bello“ 396).

E két levél indítá leginkább ama meghívó levélen kívül 
említett íróinkat állításukra, hogy tudniillik e hóban Pesten 
országgyűlés tartatott. Még Pray is azt állítja, nem tudom 
mily forrás után, miután ama meghívó levelet nem ismer
hette, hogy Hunyady „per litteras omnium ordinum principes 
commonefacit, ut Pestinum calendis juniis coirent“ 3d7). 
Hogy azonban eme a pápa- s a dékányhoz írt levelek nem az 
országgyűléstől adattak ki, befejezésük : „Deuoti Guberná
tor, Praelati, Baronee et Proceres Regni Hung.“ világosan 
mutatja ; mert mint mindenki tudja, e szavakkal kezdé ren
desen az orsz. tanács okmányait *"). Katona sem talált e le
velekben országgyűlési nyomot; mert ez időbeli országgyű
lésről mélyen hallgat, sőt az orsz. tanácsnak e levelét egye
dül Hunyadinak „proceribus in consilium adhibitis“ tulajdo
nítja 3" ) , s így a többi íróval ellenkező hibába esett. — Ne
vezetesebb e két levélnek ezen kelte: Datum in congregatione 
nostra Pestiemig mely szavak vitték bizonyosan íróinkat 
arra, hogy a véleményezett országgyűlést Pestre tegyék á t 
Azonban miután az orsz. tanács még jun. 23., mint imént 
láttuk, Budán volt és jun. 23., mint mindjárt látni fogjuk, 
ismét Budáról adja ki okmányait ft0°), kénytelenek vagyunk 
ezen „in civitate Pestiensi“ kifejezésben sajtó- vagy tolihibát 
keresni; mert csak nem valószínű, hogy egyedül e napra 
ment át e két, vagy akár több még ismeretlen, okmányainak 
kiadhatása végett Peótre az orsz. tanács. — így mind az or- 
szággyülésröli, mind pedig annak Pesten - tartásáróli vélemé
nyek megdőlnek.

Jun. 25. A pozsonyi község és Kapler közti többször 
említett ügyet akép dönti el, hogy Kapler a pozsonyiakat 
Köpcsényben minden vám nélkül engedje átmenni, ellenben



joga legyen a pozsonyiakkal menő más község- vagy város
beliektől e vámot követelni:

Prelati, Barones, Nobiles et Proceres Begni Hung. vniuersi 
Memorio commendamus significantes, quibus expedit, per presentes, 
Qaod Nobis in presenti Generali congregacione nostra constitutis, 
Circumspecti viri Ludouicus Kuniguelder Judex et Stephanus Gmattl 
Juratus Ciuis Ciuitatis Poson. coram nobis constituti, Presente et audi
ente Egregio Johanne Keppler Capitaneo de Keczew, Suis et vniuerso- 
rum conciuium et cohospitum suorum nominibus et in personis, 
Proposuerunt eo modo, Quod quamvic ab antiquo semper omnibus 
et singulis mercatoribus, Ciuibus et hospitibus Poson. simul cum 
ipsorum rebus et mercibus per vias directas de dicta possessione 
ad Haymburg et Kerhenburg alias Orozwar ducentes liberum fuit 
procedere, Nunc autem Idem Johannes Keppler Ipsos ex eo, quod 
ad Tributum in dicta Keszew exigi consuetum non intrarent, Om
nes, quos in predictis directis et liberis vys procedentes reperiret 
Per ablaciones rerum et bonorum apud tales repertarum plurima 
dampna et Iniurias inferret eisdem in preiudicium libertatis eorum 
et dampnum valde magnum, Petentes ex parte eiusdem Johannis 
Keppler per nos racione premi esorum eis Justiciam exhiberi. Qui
bus sic propositis et auditis, sepetactus Keppler respondit ex ad- 
uerso, Quod licet in prefatis vys dictis posoniensibus liberum exi- 
stat procedere, Tamen, quia ydem non contenti huiusmodi liberta
tibus eorum, in derogamen Juris theolony (így) sui in ipsa Ketzew 
exigi consueti, soliti essent multociesque attemptarent alios extra
neos et Forenses homines cum ipsis et in societate eorum simul- 
cum mercibus in eisdem vys perducere et associare, Sibi in eo dam
pna et injuriam inferendo. Quibus sic per nos auditis; licet dic
tus Keppler huiusmodi assercionem suam probare nequierit, Tamen 
nichilominus commisimus Judicantes, vt memoratis hospitibus, Mer
catoribus et Incolis Poson. Juxta libertatem et antiquam consuetu
dinem eorum in pretactis vys ad Haymburg et Oroswar de dicto 
Posonio ducentibus sic licitum existat procedere et proficisci, ut in 
preiudicium memorati Theolony in Ketzew habiti secum et in so
cietate ipsorum (forenses homines) ducere et habere non de
beant; alias ipsi Keppler et successoribus suis, dumodo id legitti- 
mis documentis edocere et comprobare poterint, liberum sit huius* 
modi forenses homines, tributa dare debentes, tamquam in obliquis 
et reprobatis vys proficiscentes, per rerum suarum ablacionent 
dampnificare et aggrauare, potestati sibi de Jure incumbenti. Da
tum Bude secundo die Festi b. Johannis bapt. A. D. 1M9. 401).

Szóba jött még ez orsz. tanácsban a törökkel kötendő 
fegyverszünet, melynek kidolgozásával meg voltak bízva 
György rácz fejdelem, Garay László nádor s Újlaky Miklós



erdélyi vajda 40#) ; de eredmény nélkül· 403). Előkerült még 
egy a Rácz és Bosnyák országok közt fenforgó panasz is 404).

Jul. 2. Megjelent ez országos tanács előtt Hunyadi J á 
nos, mint felperes abbeli panaszával, hogy nagys. Thamási 
Henrik vajda halála után birtokain megosztozkodtak néhai 
nagys. Héderváry Lőrincz nádor és szikcsői herczeg Ráfael 
bozniai vál. püspök, még herczeg Pál és Fülöp, miután e 
herczegnek Zsigmond király azon okmányát mutaták elé, mely 
Thamásy jószágait, halála esetében, nekik adományozza. Ez 
osztozás alkalmával Hunyadinak két, Hód és Vásárhely, nevű 
birtokát is lefoglalák e herczegek. Ez osztozást Hunyadi 
mint kormányzó megerősíté. Később azonban kisült, hogy a 
Zsigmondtól kelt okmány hamis és Zömléni Gábor deák ko
holmánya; s hogy Hunyadi csak, mert a deák nyelvben járat
lan volt, adta beleegyezését („ipse D. Gubernator űliteratus 
existen8 huiusmodi consensum ex Ignorancia et inaduertencia 
fecisset). Azért e két helységet visszaköveteli. Az orsz. tanács 
erre meghagyta a kalocsai káptalannak, hogy az egyezkedő- 
ket a jövő három királyok nyolczadára megidézze 405).

Ez mind az, mint ez évben az orsz. tanácsról tudunk.

1 4 5 0.

Ez év elején ismét Budán találjuk az orsz. tanácsot 
Itteni működését, miután Engel 40β), Katona 407) és legin
kább Teleki 408), Vitéz Jánosnak ide vonatkozó levelei után 
4oe), kimerítőleg adják, elhallgatjuk, miután újabb adatokkal 
nem bővíthetjük, megemlítve csak röviden, hogy leginkább 
a jubilaeum s a megürült püspökségek betöltéséről volt szó s 
júniusra országgyűlés hirdettetett ki. 41°).

Mart. 3. Az orsz. tanács a Hunyadi és Herczeghek közti 
s tavai jul. 2. említett porét a múlt három király nyolczadán 
akép intézi el, hogy a Herczeghek e tárgyróli okmányait ér
vényteleníti s Hód meg Vásárhely helységeket Hunyadinak 
ítéli oda, meghagyva a Csanádi káptalannak, hogy öt beig- 
tassa, mire ez Csatári Tamással kiküldé Székely Benedek 
(kanonokot?) 4n).

Mart 28. Mezőkövesden találjuk az orsz. tanácsot, hol



Giskrával végleges békét kötött, ily feltétek alatt, hogy 
Giskra Kassa, Lőcse, Epeqes, Bártfa, Eörmöcz, Selmecz és 
Beszterczebánya városokat továbbra is megtartja, több bir
tokairól kármentesítés után lemond s Hunyadi özvegy húgát 
nőül veszi 412) Az orsz. tanács tehát e kármentesítés lefizet- 
hetésére e napon felszólítja Nógrád megyét, hogy „(de) sin
gula vna sessione medium florenum auri, de quolibet Inqui
lino, pecora vel Jumenta ad valorem vnius fioreni habente, 
necnon de quolibet artifice, puta Mehanico, Sartore, Sutore, 
Pellifice, Fabro, vel Aurifabro, de sua arte se nutriente, vel 
eciam Segetes, sew vineas habente, similiter medium flore
num auri, dicari permittere et extradari facere velitis.*4 Já- 
szay, ki e nevezetes okmányt közli 4l3), az országos tanácstól 
kelteti ugyan, de alatta az 1446. országgyűlésen a kormányzó 
mellé rendelt, azaz a kormányzói tanácsot érti s így Telekivel 
együtt hibázik, ki Jászay e véleményét szinte „örömest44 el
fogadta 4l4) ; mindkettő összezavarja, mint könnyen látjuk, 
az országos tanácsot a kormányzói tanácscsal, mint azt Tele
kiről már fönebb megjegyzém.

A junius hóra rendelt országgyűlés kezdetét ismét nem 
határozzák meg íróink. A pozsonyi követek: Flinsz Miklós 
polgármester, Gailsam Albert, Haug és Borsó János városi 
ügynök, csak jun. 9. indultak útra hajón 415), s ez alkalom
mal e követek egy puzdrát vittek egy névtelennek ajéndékba 
4l6) ; sőt az országos tanács e nap szinte Budán volt még s 
hiteles alakban kiadá Hunyadi részére a Csanádi káptalannak 
Hód és Vásárhelybe történt beigtatásról szóló levelét 4l7). De 
jun. 11- már megnyílva volt ez országgyűlés, még pedig Pes
ten, miután e napról van kelve első levele.

Ez országgyűlés igen kedvetlen előzmények után nyílt 
meg. Bálint pálos pápai gyóntató a dömÖ3Íprépostságotmeg- 
szerzé magának a pápától. Az erről szóló Brevét már tavai a 
szegedi tanácson előmutatta^ de az orsz. tanács a királyi s 
most általa gyakorolt kegyúri jogokat ez által megsértve tud
ván, öt prépostnak . el nem fogadta s helyébe István eszter
gomi kanonokot nevezé ki. Bálint a múlt pesti tanácson újra 
megkisérté szerencséjét; de ismét eredménytelenül. Erre a 
pápa által István kinevezett prépostot egyházi átok alá vet-



tété. S ez annyira felindítá a kedélyeket, hogy e dömösi pré- 
postság ügye ez országgyűlésen mindenek előtt tárgyalás alá 
vétetett Jun. 11. Hunyadi 4l8), jun. 12. a rendek írtak a 
pápának s ez utóbbiak a bibornok-testületnek is. Az első 
szerényen, a rendek keményebben, kijelentvén a pápához 
irt levelük végén határozottan: „ita omnium generalem vo
luntatem esse, ut in dicta Ecclesia (dömösi) hosti prius, quam 
tali hospiti licebit portas patefacere, quique libertati in regno 
finis, idem regno fietu 419). Sőt Ivanics szerint Bálintot még 
az országból is ki akarák űzni. Azért Hunyadi Budáról jun. 
16. hozzáírt levelében egyenesen kijelenti neki, hogy ez ügy
ben minden reményről mondjon le 42°).

Szóba jött a jubilaeum is s e tárgyban is mind Hunyadi 
jun. 13. Budáról 421), hol e naptól tartózkodott, mind az 
orsz. tanács ugyan-e nap Pestről 422) írtak a pápának, kérve, 
hogy ez örömünnepet ne csak a fobbrendüekre, hanem álta
lában az egész országra terjessze ki.

Jun. 14. új kellemetlen ügy került tárgyalás alá, a F ri
diikkel lefolyt fegyverszünet Az e miatt még az országgyű
lés előtt Bécsben megfordúlt követség, melyről közelebbi 
adataink hiányzanak, mint mindig, sikeretlenül járt el. —  
Hosszasb tanácskozás után az orsz. tanács, Hunyadival élén, 
szinte a pápa elé térj észté az ügyet, megkérve őt, hogy Frid- 
riket V. László s a szent korona kiadására, a haza határai
nak épségben tartására és Garay nádornak, azon ígéretétől, 
hogy fogságába visszatér, felszabadítására szólítsa fel; mert 
úgymond „verendum est, ne forte in casu, quo haec diffe
rentia diutius perduraverit, provocata, tanto contemtu, laeso
rum corda, ipsius differentiae cruentum humano sanguine 
finem, vel pati, vel statuere, properabunt“ 423).

Mind ez igen érdekes levelekkel, melyeket magyar ki
vonatban Teleki is közöl 424), Albert mester küldetett Ró
mába 425).

Megerösíttetett a Giskrával fönebb kötött béke 426).
Továbbá György rácz despota, kinek ügyét ez ország

gyűlésen kállai Lökös János szabolcsi föispány szorgalmazá 
42?), megfenyítése elhatároztatott; annyival is inkább, mert
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Hunyadit a fogságában vele kötött kemény feltétek megtartá
sától a pápa már eleve feloldozta 428).

Végre még az országgyűlés folyama alatt Hunyadi, Ga
ray- és Újlakyval közös és minden viszonyaikra kiteljedŐ 
egyességre lépett 429).

Ennyi mind az, mit ez országgyűlésről, melynek végze- 
ményei mindeddig fel nem fedezvék, tudunk. Eloszlott e hó 
vége felé, miután a pozsonyi küldöttek, mint láttuk, jun. 2 2 . 
már haza érkeztek 43°).

A pápa csakugyan meginté, a hozzá intézett levelek 
folytán, Fridriket, hogy a magyarokkal egyezkedjék. Minek 
következtében mindkét félről Összejöttek a küldöttek October 
hóban Pozsonyban. Ebendorfer ugyan azt mondja: „Habita 
est diaeta ciim Hangaris Posonii ;tf de ezt nem érthetjük szó 
szerint, legfölebb annyit következtethetünk belőle, hogy 
mindkét részről számosán jelentek meg az alkudozásokon. 
Jelen volt maga Hunyadi is ; idejöttének azonban más czélja 
is volt; tudniillik Cilley gróffal alkudozásokba ereszkedni; s 
ezt egyik sem említi, pedig okmányilag és a városi szám- 
könyvekből, melyek élig különösen a Fridrikkeli alkudozá
sokat egy szóval sem említik, fogjuk azonnal bebizonyítani.

A Fridrikkeli alkudozásokat egy nevezetes s eddig szinte 
ismeretlen, esemény előzé meg; tudniillik a pozsonyi várnak 
Hunyadi részére lett elfoglalása, mi vasárnap aug. 9. történt. 
Pozsony városa gyors követei által értesíté erről az eszter
gomi érseket 431), a római királyt és Ciliéit, ez utóbbiakhoz 
maga a polgármester rándúlván fel Bécs- 432) és Bécsúj
helyre 433).

Úgy látszik azonban, hogy a vár mindjárt át nem ada
tott Hunyadinak; így ez e végett aug. Ϊ5. ide küldé Kiss 
László lovagot 434), aug. 30. úgy látszik hasonlóJczélból ide
jött korlátnoka 43δ), sept. 8 . pedig Országh Mihályt küldé ide 
100 lovassal, ki e vár végett Farkas György, jóformán vár- 
nagygyal alkudozott 43β). Sept. 11. ide küldé hasónló czélból 
Nagy Lászlót 437), ki később e vár parancsnoka lett 438). 
Sept. 12. még folytak az alkudozások 439), és sept. 13. ismét 
új követet küldött 44°). Mikor vette át tulajdonkép e várat 
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megmondani nem tudjuk, csak annyi bizonyos, hogy oct. 13. 
már hatalmában volt, mint azt alább látni fogjuk.

Ez esemény is egyik föoka lehetett Hunyadi személyes 
jelenlétének.

Lassan haladt fel Budáról. Az aug. 22. hozzája küldött 
pozsonyi követek Váczott találták 441). Sept 4. Galgóczon 
volt 442). Sept 8 . híre teijedt Pozsonyban, hogy ö már Szen- 
czen van s Pozsony ellen készül 443). Ekkor e város úgy lát
szik nem volt nála kegyben; mert csak innen érthetjük meg, 
hogy e város a vár elfoglalása napján külön őrt állított fel a 
madártoronyban 444), hallván pedig Hunyadi közeledtét, sept. 
1 2 . ágyuköveket faragtatott 445), hogy minden eshetőségre 
készen legyen. — Sept. 15. már Csallóközben volt Hunyadi, 
és pedig, ha nem csalódom, Püspökin. E nap még kimentek 
hozzá, egyenes meghívására, Pozsony város részéről 3 lovon 
Sarrach Bertalan, és Gailsam Albert, megajándékozván őt 3 
schilling áru zsemlével 44e).

Czilley, ki aug. 19. Pozsonyban már megfordúlt 447), 
meghallván Hunyadi közeledtét, Pozsony közelében, Köp- 
csény és Haimburgban időzött Úgy látszik eleinte mindkét 
fél tartózkodott Pozsonyba vonúlni s előlegesen esak köve
teik által értekeztek egymással; így sept. 16. a pozsonyi ta 
nács, jóformán Hunyadi meghagyásából, Köpcsénybe követet 
küldött, ki megtudja, ha eljö-e Czillei a kormányzóval alku
dozni 448). Czillei ennek folytán Lamberger nevű szolgáját 
küldé Hunyadihoz 449), ki sept. 17. visszajőve, még az nap 
újra Hunyadihoz küldetett 45°). Sept. 17. lementek Hunyadi
hoz 4 kocsin Eilausinrok János, Königsfelder Lajos, Schar- 
rah Bertalan és Gailsam Albert 451), kik, hozzájok szegőd
vén még Gmatl· István és Meindl György, sept. 19. újra le 
mentek hozzá hajón Püspökire 462). Még ekkor sem voltak 
az ügyek Hunyadi és a város közt tisztába hozva, miután a 
város szükségesnek tartá követeit még az nap utánok indított 
futár által,, óvakodásra inteni 453). De az alkudozások ekkor 
már kedvezően folytak s nem sokára be is végződtek. Eréd- 
ményök lön, hogy Hunyadi vasárnap sept. 20. Püspökin 
nyilvános okmányt menesztett ki, melyben elismeri, hogy né
mely roszakarók rágalmai által közte és a város közt egye-



netlenségek támadtak ugyan, melyek miatt e város tőle ide
genkedett ; de ezek elintóztetvén, hogy e város iránti barát
ságát bebizonyítsa* 250 lovassal e városba fog vonúini, biz
tosítván azt, hogy mi kárt sem okozand neki, hanem elvé
gezvén az országos és Czilleiveli alkudozásait, ismét békével 
kivonúland. De szóljon maga az érdekes okmány :

Nos Johannes de Hunyad Regni Hang. Gubernator, Recog
noscimus per presentes, quibus expedit vniuersis, Quod quamuie 
per quorumdam hominum iniquam suggestionem inter nos, ac Ciui- 
tatem Poson. quedam differende fuissent diuulgate et extiterint, 
Vnde et dubia Ciues prenotate Ciuitatis in nobis hactenus habuerint. 
Tamen, quia nos cum dictis Ciuibus posoniensibus volentes carita- 
tiuam habere vnionem, disposuimus cum eisdem, ut ad dictam Ci- 
uitatem ipsorum Poson. cum Ducentis et quinquaginta Equis et 
totidem personis hominum intrare valeamus. Ideo promisimus eis
dem Ciuibus, vt sine omni fraude, dolo, dampno, aut nocumento in 
dicta Ciuitate permanere volumus, et nulli ipsorum aut forensium 
hominum in eadem existencium aliqua dampna nocumenta, aut 
guerras, donec in ipsa Ciuitate fuerimus, faciemus, sed quali Ho
nore in eandem intrabimus, cum simili honore, peractis huius Reqni 
et nostris tractatibus cum Illustri Domino Vlrico Comite Cilié etc. 
ibidem determinandis, exire volumus. Que omnia premissa sub fide 
honoris et humanitate nostris promittimus firmiter obseruare. Hoo 
eciam declarato, quod- si quipiam ex familia nostra contra nos
tram voluntatem in ipsa Ciuitate cum ipsius Ciuitatis, aut foren
sibus hominibus aliquam gwerram facerent, aut rapinam commit
terent, per hoc fides nostra et promissa prescripta non violata, sed 
in  vigore permaneant, et habeantur. Attamen commissa talia vna- 
cum dictis Ciuibus in ipsa Civitate volumus et teneamur refor
mare. Harum nostrarum , quibus Sigillum nostrum est appensum, 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum in villa pispiky  in 
profesto b. Mathei apóst. A. D. 1450. 454).

Hunyadi mint ez okmányban ígéri, csakugyan be is 
vonóit Pozsonyba, sept. 22. kedden, délután 3 óra tájban, s 
a város vacsora s másnap ebéddel tisztelte meg 455). Ugyanaz 
nap már Pozsonyban volt Czillei is, kit a város 3 üveg bor, 
60 madár, 6  fáczány és 3 fogolylyal tisztelt meg 456). A két 
fél személyes jelenléte megnyitá az alkudozásokat 5 de ezek
ről hiányzanak adataink. Hunyadi sept 24. még Pozsonyban 
volt s e nap kimenesztett okmányában különös pártfogása alá 
veszi a pozsonyi káptalant mely különféle hatalmaskodók 
zsarolásai folytán oly szegénység s végínségre jutott, hogy
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egy kanonok a kórházban végzé nyomor közt életét, többen 
pedig elszéledtek kenyerüket keresendők. íme közöljük e 
korát jellemző okmányt:

Johannes de Hwnyad Regni Hung. Gubernator etc. Vniuersis 
dominis Baronibus scilieet ac Nobilibus, C om itibusC apitaneis, 
Castellanis eorumque vicesgerentibus et generaliter cuiueuis alterius 
status, dignitatis, preeminencie et condicionis hominibus intra am
bitum et signanter parcium Istarum superiorum huius Regni Hung, 
vbililet constitutis, Salutem cum fauore. Intelleximus satis displi- 
cen ter, Quomodo nonnulli forent de medio yestrj, precipue In 
Istis partibus superioribus, pauperum predatores et rapinarum con- 
tinuatores, disturbiorumque amatores, qui timore dei et salute 
animarum suarum postpositis ab annis plurimis Jam preteritis vsque 
huc in vilipendium decretorum et statutorum tocius Regni, bona pos
ses sionari a tam in terris quam in aquis habita, ne<5non census et 
prouentue, decimas et quartas ac alias vtilitates et Jobagiones 
Honorabilis Capituli Ecclesie posoniensis Contra deum et eius Ju- 
sticiam, potencia eorum mediante, multipliciter inuasissent, occu- 
pássent, molestassent, perturbassent, taxassent, agrauassent, dampni- 
fiéassent vary eque laboribus et supplicys eiusdem Capituli Jobagiones 
affecissent et repulissent, decimas et quartas ac alios prouentus 
tulissent, et recepissent, Siluae succidi, aquas piscarj et pisces 
fecissent deportarj, nec a talibus nephandissimis et inJustis eorum 
actibus aliqui ex Ipsis eessarent eciam de presenti; propter que 
et hys similia Idem Capitulum poson. ad tantam deuenisset inopiam, 
paupertatem et miseriam, quod unus confratrum suorum de Ipsorum 
medio in hospitali citam suam miserrime finiuisset temporalem , ceteri 
áulem aly eorum fratres, simili compulsi egestate, pro acquirendo eorum 
victu ad partes se transtulissent alienas; quibus prenotatj rapinarum 
amatores, ac honoris ecclesie raptu Sacrilego Inuasores non con
tenti , certis Canonicis de eodem Capitulo poson. ac alys presbiteris, 
nullis exigentibus eorum demeritis, minas imposuissent durissimas, adeo, 
ut eciam de duita te  exeundi non haberent audaciam et libertatem. Nos 
Igitur de hys et similibus cum omnipotentis dei adiutorio de re
medio cupientes opportuno, prout nostrum hoc requirit officium, 
compassionis animo permotrj, dictos dominos Canonicos et totum 
Capitulum Ipsius ecclesie poson. ac eorum possessiones vniuereae, 
necnon Jobagiones et familiares eorumdem, ex debita dicti nostrj 
officy benignitate, in nostram recepimus, ymmo presencium per 
vigorem recipimus , tutelam pariter et proteccionem specialem. 
Quocirca vos dominos ac fratres et amicos prenominatos animo 
requirimus serioso, Nichilominusque auctoritate nostre Gubernacionis 
vobis firmiter precipiendo committimus et mandamus presencium 
rigorOsum per tenorem, quatenus amodo et deinceps prefatum Ca-
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pitulum poson. ac Canonicos possessionesque et bona ac Jobagiones 
e t familiares eorumdem qualitercumque nominatos et nominata in 
nallo perturbare, Inuadere, coartare, molestare, dampnificare et 
Impedire debearis, nec sitis ansi modo aliquali. Quin pocius eciam 
de dampnis prius per vos, vt dicitur, eisdem Illa tis, quantum 
fierj poterit, satisfaciatis. Nos enim quitquid Ipsis feceritis, Juxta 
preceptum dominicum, tanquam nostre persone reputabimus fore 
factum , siue Illud sit bonum, ■ siue malum; de bono premium, 
de malo vero, quod absit, Juste ac debite vlcionis vindictam 
eeriose et certitudinaliter (így) expectetie. secus in premissa nostra 
voluntate facere non ausuri, presentes autem post earum lecturam. 
semper reddi volumus et Jubemus presentantj. Datum posony in 
festo b. Gerardi martiris huius Regni hung. patroni Incliti. Anno d. 
M °CCCC °quinquagesimo

commissio propria domini Gubernatoris 4&7)

Sept. 28. már ismét Csallóközben találjuk Hunyadit, 
hol meglátogatták a pozsonyi bíró Scharrach Bertalan és 
Gailsam Albert 4Ss). Czillei is eltávozott Pozsonyból és már 
sept. 29. Haimburgban látogatá meg öt a pozsonyi polgár- 
mester többek kíséretében 459).

Sept. 30. Hunyadinak Csallóközbe egy puttony szőlőt 
küldött a pozsonyi tanács 46°).

Oct. 1. megfordúlt Pozsonyban Ungnad, Fridrich ta
nácsosa és a magyarok meg Hunyadinak irigy ellensége 46‘)? 
kivel a pozsonyi tanács V. Lászlónak egy veres forintot kül
dött ajándékba 462).

Oct. 3. ismét lement Hunyadihoz, többed magával, a 
pozsonyi bíró némely, jóformán a harminczadot illető ügy
ben , melyről, mint látni fogjuk, oct. 6 . Hunyadi okmányt 
adott k i , de mit sem végezhetvén 463) , jövő nap újra lement 
hozzá 4e4) és oct. 5. itt mulatott még, miután e nap a pozsonyi 
tanács hírnökét küldé hozzája 465). Ugyané nap megfordúlt 
Pozsonyban Hunyadi László, kit a tanács 17% pint borral, 
megtisztelt és az ö, meg kíséretének szállásköltségeit fedezé466).

Oct. 7. körül a tanács kocsiját ágyúival Hunyadihoz 
küldé Csallóközbe 4β7).

Hogy e napokban Püspökin tartózkodott Hunyadi, egy, 
oct. 6 . e helyen kelt okmánya 4e8) bizonyítja, melyben Csire 
Barnabás és Szilvái Miklós pozsonyi várnagyoknak meghagy
ja , hogy miután ö a pozsonyi harminczadot a hozzá tartozó



oroszvári és más fiókharminczadokkal a pozsonyi városköz
ségnek adományozta, védjék még e várost e harminczadok 
birtokában, valahányszor erre felszólíttatnak.

Oct. 12. égy'látszik ismét Pozsonyba jött Hunyadi, mely 
nap a város öt 23 forintnyi borral ajándékozta meg 469) ; bi
zonyosan állíthatjuk pedig, hogy oct. 13. Pozsonyban volt 
47°). Ugyané nap jött a városba Hunyadi neje is , Szilágyi 
Erzsébet, kinek a tanács egy ebéddel 471) ,  oct. 18. pedig 4 
végvászon és negyedfél aranyszállal kedveskedett 472). 
Ugyanekkor tisztelegtek nála a pozsonyi polgárnők, kik mi
előtt hozzá a várba, hol szállva volt 473) , felmentek, a máig 
is létező „Grünstübl“ utczában két pint bort megittak 474).

Hunyadi ezentúl a Fridrikkeli egyezmény végmegköté- 
seig a városból el sem is távozott. Ez egyezmény, melynek 
létre jöttén Rozgonyi György pozsonyi főispán is működött
476)  , oct. 22. köttetett meg, mint ezt Hunyadinak erről e nap 
Pozsonyban kiadott okmánya bizonyítja 47e). Ez okmányban 
Hunyadi megegyezett, hogy V. László a magyar koronával, 
18 éves koráig Fridrik kezei közt maradjon; Fridrik ez idő 
elteltéig csendesen megmarad magyarországi birtokaiban, 
minden háborgatás nélkül a kormányzó, vagy bár ki részéről: 
ellenben Fridrik sem fogja gátolni hivatalában Hunyadit, sőt 
neki elleneinek megzabolázására segédkezet nyújtani. Végül 
minden harczok a magyarok és osztrákok közt megszűnjenek
477) . Ebendorfer szerint Garay nádor is visszanyerte teljes 
szabadságát 478) , sőt Pozsony melletti dévényi várát is , me
lyet eddig Fridrik letartott; de Pozsonyban nov. 4. kelt ok
mányában ünnepélyesen kelle megígérnie, hogy Fridriken 
boszút nem álland, sem a dévényi várból nem fogja Ausztriát 
károsítani 479). A vár ez egyezmény után neki azonnal átada
tott· Már nov. 8 . birtokában volt; mert e nap e vár felszere
lésére Pozsonytól 12 forinton egy mázsa lőport és 10 forinton 
egy taraczkot vett 48°).

Ez alkudozások alatt Fridrik, úgy látszik Sopron és 
Bécsújhelyi tartózkodott; legalább nov. 8 . Sopronyon keresz
tül hozzá indúlt a pozsonyi polgármester Hunyadi korlátnoká
val Bécsújhelyre a harminczad ügyében 481).

Hunyadi még oct. 28. Pozsonyban volt, miután ajtón-



állóját e nap a várostanáce 2 0 0  dénárral megajándé
kozta 48e) . ------ —

Talán kelleténél tovább mulattunk ez egyezmény leírá
sánál ; de tevők, részint mert több eddig ismeretlen eseményt 
világosíthattunk fel; részint, mert az orsz. tanácsról úgy is 
nincs mit mondanunk többé ez évben; részint pedig, hogy 
láthassuk, miszerint Teleki azon állítása, hogy Hunyadi még 
a  pozsonyi alkudozások előtt Ráczországot elpusztitá 48S), nem 
áll; mert Hunyadi jul. 3. még Budán 484), aug. 22. pedig Budáról 
indúlva, mint fönebb láttuk, Váczott lévén, a közbe eső rö
vid idő alatt e hadjáratot el nem végezhette volna. Azért ha 
megengednök is e két írónak, hogy Hunyadi Ráczországot 
csakugyan e jelen évben pusztítá e l, úgy azt legfölebb az év 
végével teheté; csakhogy ekkor is bajosan, miután dec. 2 . 
ismét Budán 485) , dec. 20. pedig Csanádon 48e) találjuk őt. 
Annyival is bajosabb ezt Telekinek megengedni, mert Pray, 
Katona, Pethő és Curaeus ez eseményt 1449., Boníin pedig 
1448. évre teszik 487). De mindezt csak mellékesen említjük, 
további vizsgálata nem esvén tárgyunk körébe.

1 4  5 1.

Ez év elején az Esztergom melletti Dömösön, melynek 
prépostsága felett tavai oly nagy vita folyt, találjuk az orsz. 
tanácsot. De itteni működéséről mindeddig csak ez egy ok
mány ismerős; tudniillik

Jan. 20. megparancsolja a pozsonyi káptalannak, hogy 
Szentgyörgyi Imre és László grófokat az őket zálogjoggal 
illető Cseklész vár és a hozzá tartozó uradalom felébe igtassa. 
A káptalan erre kiküldé Réthei Lászlóval Szenczi Ferencz 
kanonokot és a beigtatás ellenmondás nélkül megtörtént:

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hung, vniuersi, 
Honorabili Capitulo ecclesie poson< Salutem et fauorem. Dicitur nobis 
in personis Egregiorum Emerici et Ladislai filiorum petri Groff de 
Bozyn, Quomodo ipsi in dominium directe et equalis medietatis Castri 
Cheklez necnon omnium pertinendarum eiusdem; videlicet possessio
num Cheklez, et Sempcz vocatarum et Tributorum in eisdem Cheklez 
et Sempcz possessionibus exigi solitorum, ac medietatis possessionis 
Beke appellate, necnon cuiusdam Domus lapidee in Ciuitate poson,
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constructe inter domos Nicblaj fly we (így) Magistri cininm dicte duitatis 
poson. et vlrici pellificis conciuium situate, in posoniensi, Item alte
rius medietatis possessionis wereswar nominate in Nitriensi Comitati
bus existentis habitarum ipsos titulo pignoris concernendum legittime 
vellent introire. Super quo vebis committimus, quatenus vestrum 
mittatis hominem — — , quo presente Ladislaus, vel petrus de
Bethe, aut Clemens de Magyar, sin Michael Bel de K archa------ homo
noster---------- statuat easdem------- eisdem----------- ; Contradictores
vero — — E uoce t------ nostram in presenciam .------------. Datum
Demesy in festo beatorum Fabiani et Sebastiani martirum Anno Domin 
Millesimo Quadringentesimo quinquagesimo primo.

Egyik külszdlén: Execucio facta est die dominica ante festum 
Conuersionis s. pauli, (Jan. 24.) nullo contradicente. Homo Begius La
dislaus de Bethe, Capituli dominus Franciscus de Sempcz canonicüs. 
vicini et commetanei presentes : Thomas de Saap , Clemens Lauren- 
cius et petrus de Magyarbei, Michael villicus et Johannes Kwrcz 
Juratus de Eysgrub ; Thomas Judex Nobilium, Johannes, Gregorius 
et Nicolaus fily Matbie et Osualdus de B ethe, Petrus Öker villicus de 
Iwani, Item Thomas de Gomba ac Judex et Jurati de lakpakal, Nico
laus flyns et vlricus pellifex conciuis poson. etc. Anno introscripto 4M)

Márt elején már Budán találjuk, hová márt. 10 hajón leú- 
taztak Pozsony részéről Flinsz Miklós polgármester és Krausz 
Péter szolgáikkal 489) , mely alkalommal az országos tanács
nak egy koczkajátékot 49°) és tőkehalat 4 9  *) ajándékoztak.

Apr. 30. ismét az orsz. tanács- tulajdonkép Hunyadihoz 
küldé e város követekül Kürsner Ulrich, Scharrach Berta
lant és Liebhart írnokot, mégpedig 'úgy, hogy bárhol legyen 
az országban, keressék fel 492). Velük volt Benedek sóhar- 
minczados is 493). Ók eleinte úgy látszik az országos tanács
csal értekeztek, miután Pozsonyból egyenesen Budára indúl
tak 494). Ez alkalommal Hunyadinak egy szablyával kedves
kedtek 495).

Hunyadi ezalatt országos dolgain kívül ismét György 
rácz fejdelem ellen készült; de visszatartá öt az orsz. tanács, 
kiküldvén Szendröre Vitéz János püspököt, Garai László 
nádort, Újlaky Miklós erdélyi vajdát és Palóczi László or
szágbírót, kik a békét meg is kötötték, mint ezt György 
despotának aug. 7. Szendrön kelt okmánya bizonyítja 496). A 
béke azonban néhány nappal előbb jöhetett létre; mert Pá- 
lóczi Lászlót máj. 10. már a Losoncz meletti Szentkirály 
kastélynál találjuk Hunyadi táborában.

— lOá —



Ez ugyanis be sem várván a György despotávali alku
dozások eredményét, seregét Giskra ellen fordítá. Részt vett 
e táborozásban az orsz. tanács is, mely e táborból Lőcse, 
Kassa, Bártfa és Epeijes városokat felszólítja, hogy miután 
Giskra a Kövesden megkötött egyezményt megszegé, kel
jenek fel ellene, az ország- és Hunyadival tartva és különö
sen a Szepességböl Giskrához jövő segédhadakat, az egye
süléstől minden módon akadályozzák. E nevezetes okmányban 
az orsz. tanácsnak jelenvolt tagjai névszerint felhozvák 497).

Hunyadi, néhány ellene irigykedő föúr árulása által, 
csatát vesztvén, az alföldre vonta meg magát és ott új sereget 
gyüjtvén, újra megtámadja Giskrát és több várait elfoglalja 
498). Az ellenségeskedést az orsz. tanács szünteté meg , mely 
ismét közbevetvén magát, békét eszközölt a felek közt és 
erről ünnepélyes okmányt meneszt k i , de keltének napja és 
helye nem lévén kitéve, az orsz. tanácsnak ekkori tartózko
dási helyét és a békekötés idejét nem bújuk közelebb meg
határozni ; Pozsony városa ugyan aug. 9. egyenesen Budára 
küldé Hunyadihoz indúlt Krausz Péter, Gailsam Albert, 
Scharracb Bertalan és Grundwald Mihály nevű követeit 4" ), 
kik ez alkalommal egy pánczél-, gallér-, két vasföveg- és 
koczkajétékkal kedveskedtek neki 5°°), de e követek csak 
Therenyén találkoztak Hunyadival aug. 26., mint ezt e város 
részére e hely- és napon kiadott három okmánya bizonyítja 
b0i). Sőt az országos tanácsot is aligha találok Budán; mert 
ez Losonczról úgy látszik egyenesen Dömösre ment; legalább 
e hó végén ott tartózkodott, így

Aug. 31. innen parancsolja meg a sopronyi megyeható
ságnak, hogy az Osliak és czimboráik ellen, kik a  csornai 
prépostságnak a Rába egyik ágán levő, Szikramalom nevű, 
malmától a vizet másfelé fordítván, száz forintnál nagyobb 
kárt okoztak, vizsgálalot tartson 5°2) ; Hunyadi pedig csak 
sept. elején jött Budára, mert sept. 11. innen parancsolja meg 
sóvári Sóos György és gutori Nagy László pozsonyi föis- 
pányoknak, hogy a vereknyei vámtizedet a pozsonyi kápta
lannak megadassák 5°3). Hunyadinak Budán létét megtudván 
Pozsony városa, azonnal leküldé sept. 14. Weinwachter 
György és Bernhard Venczelt a városi zsoldosokkal 504),
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sept. 30. pedig János ügynökét ágyú, nyíl és egyéb hadi 
szerekkel 5°5) . -----------

Nem sokára ezután Fridrik római király egy meggon
dolatlan tettével egész Osztrák-, Cseh- és Magyarhont nagy 
izgalomba hozta. Ő ugyanis Rómába indulván koronáztatása 
végett, magával vivé V. Lászlót is. Ezt megtudván az osztrák 
rendek, azonnal zúgolódni kezdének, féltvén a kis királynak 
amúgy is gyenge egészségét. Azért, leginkább Eizinger Ulrik 
által feltüzelve, sok mindenféle tanácskozás után, dec. 1 2 . 
Bécsben országgyűlést tartottak, melyben 1 2  kormányzót 
választanak, Eizinger, mint tartományi kapitány, vezérlete 
alatt; Fridiikhez levelet küldnek V. László kibocsátásáért, 
egyenesen kijelentve neki, hogy ök ezentúl egyedül V. Lász
lót ismerik el urokúl, semmikép sem pedig Fridiiket. Végül 
Kappel Hartung törvénytudort Magyarországra küldik a nem
zet felbuzditására.

Alig ért ez Magyarországba, azonnal mozgalmak tá
madtak a nemesség közt; sőt az országos tanács is sürgeté 
az osztrák rendekkeli egyesülést. Hunyadi e mozgalmakat 
el nem fojthatván, az orsz. tanács többszöri sürgetésére meg
egyezett egy új küldöttség kinevezésében, mely Fridiiktől 
V. László szabadon bocsátását a pozsonyi 14&0. oct. 22. 5°6) 
egyezés értelmében sürgesse. Pál ardzsisi püspök, Tulbert 
pratai gróf és. Turóczi Benedek, ez utóbbi Czillei nevében, 
mint küldöttek ̂ Fridrik után indúlnak, elérik a Mura melletti 
Gratweinban. De Fridrik kitéröleg visszatértére halasztá az 
ügyet. Ezzel az orsz. tanács meg nem elégedvén, Hunyadi ál
tal Pozsonyba 1452. febr. 13-ára országgyűlést hirdettet ki 507).

E mozgalmak alatt, úgy látszik, mind Hunyadi, mind 
az országos tanács, Budán tartózkodott; sőt Teleki szerint 
508) Hunyadi az egész telet Budán tölté. Annyit okmányilag 
tudunk róla, hogy 1452. jan. 1 . Budán volt δ09). Egyébiránt 
az orsz. tanács nov. hóban Esztergomban is megfordúlt és nov. 
23. innen parancsolja meg a győri káptalannak, hogy Felpéczi 
Dömét, Ispán Péternek Asszonyfalván levő részbirtoka felébe, 
mely öt zálogjoggal illeti, igtassa be. Mire a káptalan Nemes 
Jánossal kiküldé János oltárfőnököt, kik a beigtatást minden 
ellenmondás nélkül véghezvivék:
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Prela t i , Barones, Nobiles et proceres Begni Vngarie vninersi 
Honorabili Capitulo ecclesie Jauriensis Salutem et honorem. Dicitur 
nobis in persona Dominici fily Marci de felpecz, Quomodo ipse in do
minium directe et equalis medietatis totalis porcionis possessionarie 
petrj Ispán dicti de Azzcnfalwa in eadem possessione Azzonfalwa in 
Comitatu Jauriensi existente habite, ipsum Dominicum titulo pignoris 
concernentis, legittimc vellet introire. Super quo vobis mandamus,
quatenus vestrum mittatis hominem------- , quo presente demetrius
Theremez de peez, vel Johannes Nemes de eadem, siue Jaeobus de
hal, neue Andreas Pouka de Nema alys absentibus homo noster------
Introducat---------- , Contradictores vero------- Euocet------- nostram
in presenciam.--------------Datum Strigony in festo beati Clementis
papé. A. d. 1451.

Έ parancsra a káptalan „vnacumprefato Johanne Ne
mes kiküldé dominam Johannem Rectorem Altaris beate
Anne in dicta ecclesia nostra fundate-------, Q u i------- Re-
u e rs i------ retulerunt, Quod prefatus homo vester------- in
festo b. Nicolai Episcopi et confessoris-------, > vicinis — vni-
uersis, signanter francisco, alios frank, de dicta Azzonfalwa, 
Johanne porkoláb, Nicolao et Stephano de eadem inibi legit
time conuocatis et presentibus — , Introduxisset prefatum 
Dominicum — — — , Nemine ibidem contradictore appa^ 
rente. Datum Sedecimo die diei Statucionis premisse. Anno 
domini supradicto“ 51°).

1 4 5 2.

Az első hónapot Hunyadival Budán tölté az orsz. ta
nács , honnan Hunyadi jan. 30. Szabolcs tnegyét, tudósítván 
ö t, hogy a jelen levő orsz. tanácscsal Pozsonyba országgyű
lést hirdetett, követek küldésére szólítja fel 511).

Ez országgyűlés csakugyan meg is nyílt a mondott na
pon. Jelen volt Hunyadi is, Czillei és a városok követei; sőt 
jelen voltak, mit egyik írónk sem említ, Eizinger és a bécsi 
polgármester néhány városi tanácsos- és 30 lovassal, mint ez 
a bécsi tanácsnak Pozsonyhoz még jan. 23. intézett e levelé
ből kitetszik, melyben e várost szállásadásra szólítja fel:

Vnsern frewntlichen dinst zeuor. erbn weisn, sunderliebn 
frewnt. Wir Verkundn ew, daz Ich der Burgerm&ister ettiich des 
Rats vnd der Genantn hie von vnsers genedigisten Erbherren kunig 
Lasslabe (így) wegn von dein edeln Herren hern vlreichen Eyczinger
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yon Eyczingn Obristen Haabtmann vnd den Verwesern des lanndes 
Österreich zu dem tag hinab gen Preeburg miteambt In Zakómén er- 
uodert sein, des wir vns also verwilligt haben, vnd biten ew mit fleizz 
ir wellet vns mit ainer Herberg auf zway vnd dreissig pherdt furee- 
hen , damit wir in nahent bei dem egenantn obrister Haabtmann sein, 
als ew daz vermaln von In auch verkündet i s t , daz wellen wir ymb 
ew frewntlich verdienn. Geben za Wienn an 8untag vor sand Paals 
tag Conuersionis Anno dominj etc. (14) 52mo.

Bürgermeister Richter vnd 
Rate der Stat za Wienn.

Hülczime : Den erbem W eisn, dem Richtter vnd Rat zu Pres- 
parg vnsem gutn Frewndtn 5|2).

Ez országgyűlésről, miután végzeményei mindez ideig 
fel nem fedezvék, sőt a pozsonyvárosi számkönyveknek épen 
ez évi kötete hiányzik, nincs mit mondanunk. A jelen levők 
nagy része innen felment Bécsbe az összegyűlt osztrák ren
dekhez. Már mart. 25. elkészült a szövetség a magyar és 
osztrák rendek közt, melynek legnevezetesebb része, hogy 
az osztrákok beleegyeztek, miszerint a kiszabadítandó V. 
László nagykorúságáig Pozsonyban neveltessék 513). Felszó
lítják továbbá külön levelekben mart. 7. a pápát Fridriknéli 
közbenjárásért 514; e Fridriket pedig, hogy Lászlót és a ma
gyar koronát adja ki 515) és minderről tudósítják még e nap 
Horváthországot, felszólítva, hogy levelüket megyénként 
köröztessék 516).

Az orsz. tanács pedig önállólag arról ad ki okmányt, 
hogy ö Czillei Ulrich gróffal és az osztrák és néhány morva 
és cseh rendekkel V. László kiszabadítása körül összeegyez
tek , minek folytán Kassa, Lőcse és Bártfa városok Giskrától 
elpártoltak; e városok ezennel 'feloldoznának a Qiskra iránti 
kötelezettségtől és Czillei ótalmába helyeztetnek 517).

A? orfcz. tanács aligha mulatott soká Bécsben, legalább 
Hunyadi mart. 11. már Pozsonyban volt 518).

April és Májusban mit sem tudunk az orsz. tanácsról. 
Csak annyit jegyezhetünk meg, mit szinte egyik írónk sem 
említ, hogy máj. elején, vagy jóformán még april végén is
meretlen ügyben osztrák követség volt Hunyadinál, mint ez 
kitetszik a pozsonyi tanácsnak máj. 1 . kelt e levéléből, mely
ben Doborgázi János ügynökének ír Pozsony tanácsa, hogy, 
miután a bécsiek Hunyadi János két levele daczára sem en
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gedik a Marchueldi kerületen boraikat átvitetni, most német 
követség lévén Hunyadinál; kéije öt; hogy személyesen vé
gezze el ez ügyet.

Nobilis sincere dilecte Salutem cum fauore. Scire vos non igno
ramus Impedimenta nos habere ab ipsis Australib us et signanter a 
cmibus de wienna, qui defendunt nobie hys tempori bus vina nostra 
deducere et deportare ad « t per districtum Marchveld ducatus austriet 
pro parte quorum Magnificus dominus noster Gubernator bina vice 
scripsit Generoso domino drico Eyczinger Capitaneo sup remo ipsius du
catus austrie ac dictis Ciuibus de W ienna, Sed quod ad talia scripta 
ipsius domini Gubernatoris a prefatis australibus nullum valuimus 
habere responsum neque decisiuam expedicionem. Agnoscimus autem 
ad presens Ipsos tciennenses notabilem eorum ambasiatam habere in presen
ces eiusdem domini Gubernatoris, pro eo requirimus vos et pariter vobis 
seriöse presentibus committimus, quatenus habita noticia presencium, 
operam diligentem adhibere velitis ad dictum dominum Gubernatorem. 
Ex quo ipsi Ciues de wienna personaliter in eor,um ambasiata consti
tuuntur coram M-co domino Gubernatore, Quod extunc sua Magnifi- 
cencia ordinet et disponet oretenus , quod loquatur et committat ipsis 
de wienna pro presenti, vt sine impedimento Juxta pristinam consue
tudinem permittant, et admittant vina nostra per antefatum districtum 
Marchueld perduci. Scribimus eciam idipsum negocium venerabili do
mino Magistro petro de Zary Cancellario domini Gubernatoris. Quem ad 
nostra scripta ammonitum habere volueritis ipsumque nostra in per
sona petere et inuocare, vt suo auxilio et fauore nobis coram sepefato 
domino Gubernatore in hac re benigna prosequatur expedíció. Agite 
in premiesis et vniuersis alys nostris commissis, vti de vobis confidi
mus. Si que eciam nouitates pre manibus habentes nobis scribere velitis 
cum gerulo presente, Si et in quantum personaliter venire non poteri
tis. Datum posony die festo bb. philippi, Jacobi apostolorum. A. d. 
Millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.

Judex et Jurati ciues
Ciuitatis posoniensis.

Külczíme: Nobili ac prouido viro Johanni de Doborgaz procu 
ratori nostro nobis sincere dilecto Bl9).

Jun. 24. Dömösön találjuk az orsz. tanácsot; honnan e 
nap megparancsolja a győri káptalannak, hogy Döbrenthey 
Tamást a pannonhalmi apátság kormányzóját; Ispán Péter
nek györmegyei Asszonyfalván levő részbirtokába, mely öt 
és konventjét zálogjoggal illeti, beigtassa. A káptalan kiküldé 
Bessenyöi Miklós deákkal János oltárfónököt, de ellenmond- 
tak Miklós ,· Felpéczi Márk- és Komáromi Miklós, Ispán
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Péter fiainak nevében, kiket azért a káptalan a nádor elé 
idéz &ao).

Dömösön több ideig mulatott a tanács; így még jul. 6 . 
is itt találjuk, mely napon meghagyja a pozsonyi káptalan
nak, hogy néhai lakacsi Bez Ádámnak leányait pozsony- 
megyei Dombó helységnek, mely lindvai Bánfii Pálé ugyan, 
de őket zálogjoggal illeti, birtokába igtassa be. A káptalan 
Zavari Boldizsárral kiküldé Szenczi Ferencz kanonokot és a 
beigtatás ellenmondás nélkül megtörtént:

Prelati, Barones, Nobiles et proceres Regni Hang. vniuersi 
Honorabili Capitulo Eccleeie poson. Salutem cum honore. Di citu, 
nobis in personis Nobilium dominarum katherine et dorothee, necnon 
puellarum Afire, Heduigis et katherine filiarum condam Ade dicti 
Bez de Lakach, Quomodo ipse in dominium cuiusdam possessionis 
Dombo vocate in Cottu. poson. ezistentis, que Egregy pauli fily Bani 
de lyndwa profuisset, ipsas dominas et puellas titulo pignoris concer
nentis, legittime vellent introire. Super quo vobis mandamus , quate
nus vestrum mittatis hominem------ , quo presente Johannes de kyrth,
eine Balthasar de Zawar, neue Georgius de Brezthowez alys absenti
bus homo noster — — statuat eandem eisdem---------- , Contradictores
v e ro ------ E u o ce t-------- nostram in presenciam.------------ Datum
Demety feria quinta proxima post festum visitacionis b. Marie virginis 
Anno domini Millesimo Quadringentesimo quinquagesimo secundo.

Egyik külszélén: Execucio huius facta die dominica proxima 
post festum diuisionis apostolorum (jul. 16.) Homo Regius Balthasar 
de Zawar, Capituli Magister Franciscus de zempcz Canonicus, vicini, 
commetanei: Nicolaus villicus de Sethethkwth, Simon villicus de 
Korompa, Mathias et Emericus villicus de superiori Dombo et Mathko 
villicus de Radwan. nullus contradixit 5tl).

Dömösről úgy látszik Esztergomba ment át az orsz. ta
nács; legalább aug. 6 . innen inti meg a Fridiik hűségében meg
maradt osztrákokat, hogy tekintvén az ügy szentségét, melyben 
László hívei egyesültek, a császárt ellenök ne segítsék 522).

Míg az osztrákok V. László kiszabadítása végett fegy- » 
veresen felléptek Fridiik ellen; addig Hunyadi Budán sept. 
elején országgyűlést tartott. Ez országgyűlésről egyik írónk 
sem emlékszik; k á r, hogy mi sem tudunk róla sokat mon
dani. Emlékét a jelen volt Königsfelder Lajos és Gailsam 
Albert pozsonyi követeknek Budán aug. 28. kelt levele tartá 
fen. E nevezetes levélből látjuk, hogy Hunyadi, kinek a 
pozsonyi tanács egy koczkajátékot küldött, aug· 27. késő este
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ért Budára, más nap oda jöttek Garai László nádor és Széchy 
Dénes bibomok, továbbá hogy Giskra, kivel e levél szerint 
Hunyadi egyezségre lépett 523) , szinte váratott. Végre, hogy 
hír szerint a magyarok szinte fegyveres erővel fognak Fridrik 
ellen megindulni.' S ez utóbbi ügy volt jóformán főtárgya ez 
országgyűlésnek és ide látszik vonatkozni az osztrákoknak 
Hunyadihoz indúlt és felebb említett követsége is. Egyébiránt 
e fegyveres beavatkozásból, mint a később történtek mutat
ják , mi sem lett és az osztrákok a magyarok segélye nélkül 
szabadíták ki V. Lászlót 524). Ez az egész, mit ez országgyű
lésről tudunk. De szóljon maga a levél:

Ersamen weisen herm Vnser willig dinst alczeit Beuor. Wir 
uerchuudn eur weishait, das an gestern abent gar spat der herr Gu
bernator ist chommen, vnd als bewt frue sei wir gewesen vor sein 
genaden , Im von eurn wegen gesagt willichait der dinst vnd gehor
sam von Bat vnd gmain , vnd wie wir von euch sein gesanndt worden 
zu  solichem tag , das er Zumal hochdannkt. wii haben auch sein genad 
furgehaltn ettbas vnsers anbringen, darin er sich erpot vns genedich- 
lich Ze horn. Darnach als Hewt sein chomen der Gross G raf, der 
Bischof von G ran, vnd man ist der andern Herm stetige wartund, was 
da zu betrachten des lanndes nucz vnd er. Wir sein auch liebn Herrn ett
bas gar plos chommen gen H of, das man an vns mit gewont hat vnd 
anders nit haben gedacht, wir fundn das Spilpret mit sambt dem 
Schachczobl, mit dem wir als zu den zeitn wol mochtn gen hof cho
men sein, Aber es ist nit allhie , yedoch so man wir dannoch den 
Herm ze Eern, das euch vnd vns Erét. Wir verchundn auch Eur 
weishait, das . zwischen den Herrn dem Gubernator vnd dem Giskra gancze 
ayinigung ist wordn vnd fr id ,  aber in welicherlay saczung, hab wirt 
noch nit lautter wissen. Aber her giskra sol negate auch her chommen 
vnd sich zu richtn ze raysen auf den chaiser, vnd als wir vernemmen, 
so werdn dy Herm mit solicher Macht ziehn in das veid wieder den chaiser 
vnd mochtichlicher, dann aU osterreicher. — Wir pittn euch auch ir 
wellet vns zeitung verchundn, wann wir werdn gar uil vnd hoch da- 
rumb gefragt, was wir auch furbas vernemmen, sol euch an verdriesn 
verchundt werdn. Damit vil gueter zeit. Eylund au f Ofn an sannd 
Augustin tag Anno etc. (14.) lijdo. Ludweig kunigsuelder, Albrech 
Gailsam 52?).

ügy látszik, ez országgyűlésen neveztetett ki ama kül
döttség, mely V. Lászlónak Bécsben Magyarország nevében 
tisztelgett526).

Hunyadi ezalatt, vagy jóformán a követség visszatérté
vel , az orsz. tanácscsal egyenlő pénzt határozott el az egész
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országban behozni és azért oct. 24. Őriről tudósítja erről 
Brassót, meghagyva neki egyúttal, hogy ez új pénzt, úgy 
mint Budán kézen forog, fogadja e l, rajta kivttl pedig más 
pénzt forgalomba hozni, vagy megtartani ne merészeljen 527).

Végre — és ezzel befejezem soraimat — Hunyadi, Frid
iikkel V. László ügyében a vég alkudozásokat elintézendő, 
nov. 11. személyesen felment Bécsié az orsz. tanácscsal, 
melylyel az előleges tanácskozásokat nov. 1. Budán tartá 528). 
A Bécsbe jött orsz. tanács tagjai közöl ezeket bírjuk megne
vezni: Széchi Dénes bibomok, székcsői Herczegh Ráfael 
kalocsai érsek, Vitéz János váradi-, Ágoston győri-, Héder- 
vári László egri-, Bachino Máté erdélyi püspökök, Garai 
László nádor és Újlaki Miklós erdélyi vajda. Hozzájok csat
lakoztak a nemesség és városok küldöttei oly feles számmal, 
hogy Bécsnek negyed részét kellett számunkra lefoglalni 529).

Ez alkudozásokat illetőleg Telekihez δ3°) útasítjuk ol
vasóinkat, csak annyit említünk, hogy ä magyarok az osztrák, 
cseh és morva rendekkel V. Lászlót újra törvényes királyuk- 

• nak ismerék e l, mely eseményről Hunyadi külön levélben 
tudósítá dec. 29. Pozsony városát 53!). S ez utólsó ismeretes 
levele, melyet, mint kormányzó, adott ki. Hunyadi ugyanis 
még az alkudozások folyama alatt letette hivatalát a jövő évi 
január első felében 53*). Ez által a kormány V. László kezébe 
ment át ha mindjárt eleinte csak névleg is — és az orszá
gos tanács, mint ilyen, megszűnt, királyivá változván át — 
------ és így értekezésem is önkényt végét érte.
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*) így példaiil Pozsony városa ezenkori nagybecsű 
számkönyveinek, melyekre értekezésünk folyamában igen 
gyakran fogunk hivatkozni, egyik, 1440. évröli, kötelében 
erre vonatkozólag ezt olvashatni:

Febr. 25. Item Am pfincztag noch s. Mathias tag. hab 
wir gebn zwein potn, got sei gelobt, dy brieffleich das podn- 
prot gebracht habn, das vnser gmedige Fraw dy kunigin ein 
Jungen kunigk gepert hat, In zu podnprot 20 flor. auri.

De nem csak e hírnöküket jutalmazák meg, hanem Er
zsébetnek is kedveskedtek borral; így olvassuk ugyanott:

Febr. 28. Item Am Suntag, als man singet Oculi In 
der vastn, hab wir gebn dem vasczihem von 2  dreyling 
wein, (egy dreiling 18, Adelung szerint pedig 30 akó. 1. 
Michnay Buda Törvénykönyve 276 1.), dy man der kilnigin 
ln  ir kindlpet geschankt hat von der Stat wegn, das sy dy aus 
dem keller von dem puxnmaister aus her gezogen habn, vnd 
auf den wagn gelegt habn, dy man ken Gummam (Komá
rom) hin gefuert hat zu vnser genedign frawen der künigin, 
60 denar, wien.

Item auch an dem tag vmb 4 Schilt, dy man auf dy 
zwain dreyling wein geleympt hat, an das vas, dy man der 
kunigin In ír kindlpett geschikt hat, dy man dem Maler an 
seinem lan ausgericht hat, 2 0  denar. wien.“

2) Teleki Hunyadiak kora I. 194—6. 1.
3) 1440. Máj. 14. „Item Am heiligen pfingstag Obund 

— szól a számkönyv — ist vnser Richter vnd der linhart 
horadl vnd der lanng pauel ausgefaren mit etzlichen reitundn

Knaua N. g
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geselln ken weissnpurgkch zu vneer genedigen frawen der 
künigin, als man vnssem genedigen herren den Jungen kunigh 
Laela kronen schold, vnd belibn aus In dy vierde wochn, dem 
hab wir mitgebn zu zerung 51 flor, auri vnd 6  schilling dena
riorum wienn.tf

Jun. 5. „Item Am Suntag noch petronelle virg. vmb 2 
eilen taffata dem ludweig kunigsfelder zu ainem fan, wen ym 
dy herren seinem fan aus habn gelossn, als dy herren ken 
weÍ8senburg zogn zu der kronung, mit dem herren Stephan, per 
3 schill. 10 den. =  6  sch. 10 d.“

4) Lásd a pozsonyi követeknek 1444. mart. 31. és april. 
16. kelt leveleit a 15.) jegyzetben. -

5) 1442. Jul. 6 . „Item Am Mantag noch s. Vlreichs tag 
1 . potn kenn Grann zuin pischolff vnd kenn Ofenn zum poll- 
nischen künigh vnd zu herren larentz hedrewar (Héderváry 
Lörincz) mit prieffn den Jankó, dem hab wir gebn vnd ver- 
rer 6  meylln ginhalb Ofen 11 schil. d. w.

e) Katona Hist. Crit R. Hung. XIIL 104. 1.
7) 1442. Jun. 15. „Item Am freitag am S. Veits tag hab 

wir gebn 4 Schifgeselln, dy ein Schif auf her gefurt habn In 
Newproch (?) vnd gewart habn auf dy polákén, als man dy 
fing, ydem 7 den. =  28 d. wien.“ és

Jun. 28. „Item am pfincztag In vigilia petri et pauli 
hab wir gebn auf dy polakn, dy der Stat gefangen sind, zu 
zerung dem hanrich nachrichter 1 libr. d. w.tf

8) Katona f. h. 156. 1. Ez ostromról így emlékszik a 
számkönyv is : 1442. Jul. 4. „Item Am Mitichn an S. vl
reichs tag hab ich gebn áer Hoinhauffenyn aî  Ir geltschuld 
von Ires wein wegn, den man genomen hat von Ir auf dy 
Soldner, ah der kunig von polan vor der Stat lag, 2 libr. d. w.a

Jul. 16. „Item Am Mantag noch S. Margarethen tag 
hat der haupman herr Niklas Flinns aufgenomen soldner In 
dem fischer thurm, domit er den mit In besatzt hat, ah dy po
lakn vnd etzleich lanndherm mit In zu der Stat komén, yder 
mit seinem Solt mit 500 den. In weissm gelt.u — és „Item 
als man den lanng paul vnd den vlreich schikket ken wienn 
vmb Soldner vnd vmb Saliter, als der kunigk von polen fü r  
dy Stat schold körnen, habn sy verczert 20 flor. auri.“ és „Item
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auf 8  Soldner, als der kunigk von polann vor der Stal lag, hat 
der lanng paul Malczhofer ausgericht 32 sold per 5 schil. 
facit 23 flor.“

9) 1442. Sept. 5. „Item am mitichn vor vnser frawen 
tag, als vnser genedige fraw kunigin fur ken koczsee (Köp- 
csény) zu den Jungen herezog Albrechtn, hahn gehn dem 
Jacob Beddendarffer furman, der sy gefart hat mit 3 Rosen 
3%  schill. den. wien.a és Sept. 27. „Item Am pfineztag vor 
Michaelis haben dy herrn geschikt vnser genedign frawen der 
kunigin mit dem pablik ken Choczsee zway grosse wasser- 
legl (egy lagl 16 pintes hordócskát jelent. Michnay f. h. 285. 
1.) mit wein, darin gegangn ist In sy paide 16 pint per 10 
den. =  5 schill. 10 d. w.

10) Aneas Sylv. Epistolae. 1481. évi nürnbergi kiadás 
54. epist. — és Teleki f. h. I. 367. 1.

11) U. o. 368. 1. '
12) F. h. 13. epist.
J3) Teleki f. h. 373.1.
14) Teleki szerint (I. 374.1.) maga Ulászló szökteté el 

Giskrát s kisérteté el lengyel lovagok által egész Győrig.
15) Mindez érdekes s eddig ismeretlen adatokat a po

zsonyi követeknek e három leveléből vettük :
1444. Mart. 31. I£rsamen weysen liebn Herrn vnd prü

der, vnser willig diennst mit allem fleyss zeuor.--------—
Item von wegn eines prieffs pettleich lauttund An denn Römi
schen könig, vmb dás sein genad denn von prespurgh rech
tens gegn Herrn Hilprantn füchsn nicht lenger verczichund 
sey, Sunder furderleich zwischen Inn ein entscheydn nach 
erfindung gerichtes vnd gerechtigkeit. wölle lassn ergeen, Da
rauf? her Augustin Cantzier vns geratn hat, Das ein solicher 
brieff vns gut vnd gar nücz wär, so der an den Römischn kö
nig von wegn aller Herrn vnd auch der State yecz pey einan
der an dem tayl vnsers herrens könig Lasla Hye ze Grann seynn,
ausgieng e tc .---------------------Item wisset, das als auf hewt
dy herren, dye am vnserm tayl erwdlet sein, als, mit 200pfaertn 
8ich werdn schigkn gan Ofn, (Buda) da gar ein grosse menng 
Der herm vnd, der lanntschafft ist, vnd sich versuchn, der 
tayding vnd sachn einen anfang ze machn, wye vnd was aber

8 *
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daselbs betracht wirdt, welln wir euch darnach verschreibn 
lasen wiesn. Item Uebn herm, was Ir gutter' newen czeittung 
yemempt von vnserm Herm dem könig lasla, ader anders 
icht, das lasset yns an uerczichn wissn, wann soliche czeit
tung, so Ir vns vor Zugeschribn habt, In grossn Frewdn vnd em, 
In gegenwürtigkeyt der potn unserer feynt, Dye Hem aü In 
hohn frewdn von tms vemomen vnd empfangen habn, Vnd ist 
Itm alln ein grösser wollgefallen gewesn, Dann ob man Inn und 
mit namm vnsem Herm dem Erczpischoff ettwas gar köstliches
geschenkt hyete e tc .-----------Item liebn herm als wir auch
vor zugeschribn habn von wegn der Speyss, wisset, das grosse 
tewrung hye ist, darumb pitt wir euch, Ir wellet vns versorgn.
-----------Valete in xpo. ftc. Datum ze Grann Am Eritag
nach Judica Anno etc XL,IIH-to Ludweig künigsfelder, Peter 
Jung(ettl) P(eter) K(rausz). (E levélben az akkor Esztergom
ban összegyűlt László pártiak közöl ezek emlittetnek: Herr 
Bartime von Trabatn, Thomas von Zeecz, Herr Canczler 
Augustin, Pewker Franck, az érsek és herr Gyskra. E levél 
eredetije a pozsonyvárosi levéltárban találtatik Lad. 46. Fasc. 
A. Nro 37.).

April 4. ezt írták : Vnser dienst zeuor. Ersamen weysn 
Herrn vnd prüder, wir lassn ew wissn, Das dy Herrn vnsers 
tayls verwilligt habn ze cziehn gan Offn mit dem könig von 
polan vnd Herm prelattn etc. vnd Orsag pey Im haltund zu 
taidingn Äuff Ir Geläytt auff hewt besigilt zu gesanndt Inn 
her Gan Grann, vnd mit namm werdn czichn: Item her Giskra 
von brandis, Item Graf pertime, Item her Tornas von czecz9 
Item von wegn Ritter vnd Knecht f f  ranch de peuJcer vnd auch 
Ander mer, Item von yegleicher Stat der dtysten ayner ader 
zwen, von wegn vnser von prespurg Ich ludweig künigsfelder 
vnd mit mir her Steffan gemaytl, vnd ander heim mer, dy Ge- 
laytt habn auff VIc (600) pfaertt etc. Vnd was dy benantn 
Herm ze Ofen betrachte werdn von wegn eines frides, das 
welln wir euch Kunftikleich woll verkundn. (Ezután panasz
kodnak, hogy az érsekkel a tized végett, bár mint iparkodtak 
is, nem tudnak összeegyezkedni) Auch liebn Herrn so sey 
wir eins tayls in grossn sorgn vmb dy herm, dye alle gan 
Qfh zu der tayding czichn, wan denn Hungrischn Herm nicht
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vili guts zu vertrawn is t, auch hat mah vns manigfdtiklaich 
gewamet, wan sy ye einem pöm wüln gegn vns tragn ; doch so 
habn dy Herrn sich gehn, als auff dy wäg vnd reytn in dem 
námen gőte ein vngewisse rays genug. Doch der Almechtige 
gott hoffn wir wirt behüttn vnd beschirinen auch behaltn in 
lengem dienstn vnsers herrens des königs Lasla, vnd sie 
lasen geniessn, das sy allemall der gerechtigkeyt beigestandn 
sein vnbrüchleich etc. Damit got empfohln etc. Datam ze 
Grann Am sambstag vor Ramispalmarum. Anno etc. xl. iiiito.^ 
(Eredetije a pozsonyvárosi levéltárban Lad. 38. Fase. 2; 
Nro. 8  ^ p .)

Végre apr. 16. így tudósítják a várost a Budán történ
tekről: Ersamen weisn liebn Herrn vnd p rü te r.-----------
Item als Ir schreybt von der sorigsamen Rayss der Herrn vn
sers tayls gann Ofn etc., wisset Das wir des gutn trost vnd 
hoffnung habn, Das der Almöchtig got solche Haylige werch, 
so Ir vnd auch ettlich andrer mit procession vnd gepett, auch 
anruffung der heylign getan habt, genedikleich angesehen hab, 
vnd vns vor Smähem tod behütt vnd vor vnser todfeyndt 
hennd bewart hab, Des wir gott hoch schuldig sein ze danckn. 
Wye aber her gyskra vnd dy stet, auch wir mitsampt Inn , an 
vrlaub, vngesegent, an drummetter (trombitás) vnd cze ayn-* 
czign von Ofn an gestrign tag geschaidn vnd vnrichtém tod 
entrunnen seyrt, nach rechtem, sichern vnd woll wissundn War
nung , Auch wye her pangracz mit seinen prüdem vnd swägem 
gefangn, vnd neboyssa Peter mit allen dm pestn dyennem des- 
selbn pangraczn ertrenkt vnd erhangn wardn seyn, das werdet 
Ir  von vns, ob got will, kurczleich in vnserm Haymkomen 
aygentleich vernemen. Doch ist Thomas de Zeecz vnd Graff 
Bartime, Cantzier vnd ander vili mit dem meystn geraysign 
czeug ze Ofn belibn vnd wartn da einer beslyessung einesfrides, 
Dy Inn von dem künig vnd den lannthenm gütleich versprochn 
wardn is t; nachdem vnd sy gesehn haben, das her tiyskra 
vnd dy stet Inn entgangn sein vnd maynen den vordign iem 
vngelimpn mit solichn suzzen taydingn widerbringn vnd be- 
deckn. Doch wayss gott, wye sich dy sachn nach endn werdn. 
Man sagt vns, aber, wy sy newe gälign zu altn Ofn (O-Budán) 
lassn machn etc., wann sie noch vili der pangreczn geselln in
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fermeknass habn etc. was dar fürbass beslossn wirdt, wert Ir
von vns künftickleich woll veraem en.---------------------------
Datum ze Grann Am'pfincztag infra octauas pasce. A. cL 
etc. xliiijto. — Item dy brieff des Römischn künigs vns von 
ew zugeschigkt, habn wir hewt gesendt gan Ofh dem herm 
Thomas von Zeecz vnd andern herm vnsers tayls etc. 
Derselbn brieff Inhaltung Ir werdt von vns hernach woll 
verneinen etc. Ludweig k(unigsfelder). Peter Jung(ettl) 
Steffan Gmaytl. Külczíme e leveleknek : Denn Ersamén 
waysn Herrn Dem Richter vnd dem Rate der Stat ze 
presburg vosern liebn Herrn vnd Eltern. Ez utólsónak 
eredetije szinte a pozsonyvárosi levéltárban Lad. 46. Fase. 
A. Nro. 38.)

,e) Teleki f. h. I. Ϊ93 1. és 370 ') jegy alatt.
17) 78 epist. Közli e levelet Pray is Annál. HL 36.1.
18) Schwandtner Scriptores H. 10. 1
19) F. h. I. 459.1.
*°) U. o. 472. 1.
21) U. o. 474.1.

. M;  U. o. 513.1.
23) U. o. 466. 1.
24) Suplem. ad Vest. Com. Η. 20. L
25) Schwandtner f. h Π. 27. 1. 2) jegy alatt
26) Kovachich f. h. H. 2.1.
27) U. o.
28) Geschichte des Ungrischen Reichs. ΙΠ. 8 6 .1.
29) Die Geschichten der Ungern IV. 8 6 .1.
30) F. h. I. 461.1.
31) 81. epist.
32) Supl. Π. 22. 1.
33) Főn. helyen.
34) F. h. I. 471.1.
35) Schwandtner Π. 34. 1.
36) Teleki f. h. I. 490. 1.
37) Kovachich Supl. Π. 75.1.
38) F. h. I. 472. L 1) jegyben.
39) Supl. Π. 29.1.
40) U. o. 2 2 . 1.
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41) Joan. A. Diac. de Guerche. Fejérnél Cod. dipl. 
X. Π. VH. 1., hol több hasonló eset emlittetik.

42) Fejér Cod. dipl. IX. ΙΠ. 665. 1.
43) Több példa Bartalnál Comment. I. 308.1. 2) jegy 

alatt. Matatja ezt e jelen okmány is :
ex Deliberacione Baronum in Judicio facta.

Albertas dei gracia Romanorum Rex semper Augustas 
ac Hangarie, Bohemia, Dalmacie, Croacie etc. Rex et dux 
Austrie, Fidelibus suis Capitulo ecclesie posoniensis salutem 
et gráciám. Noueritis, Quod nobis sexto die festi beati Georgy 
martins vnacum prelatis et Baronibus hostris posony existenti- 
bus querelasque cunctarum Begnicolarum nostrorum exaudien
tibus et Justo Juris tramite discucientibus, Andreas filius Mi
chaelis de Salospadan personaliter sua, ac Gregory fily Ste
phani, Michaelis fily Nicolai, Nieolay fily Jacobi et Colo manni 
fily Johannis aliorumque vniuersorum Nobilium de eadem 
Salospadan nominibus et in personis, de medio aliorum que- 
rulancium Maiestatis nostre predictorumque prelatorum et Ba
ronum nostrorum veniens in presenciam, presente Magnifico 
Johanne de Zeech Magistro dapiferorum Reginalis Majestatis, 
contra eundem ac Magnificum Thomam de eadem Zeech frat
rem suum proposuit, et conquestus extitit eo modo, Quomodo 
pridem; videlicet Circa festum Natiuitatis b. Marie virginis 
proxime preteritum, Vicecastellanj Castri nostri Komaromien- 
sis, per eosdem Johannem et Thomam de Zeech constituti, 
vnacum populis et Jobagionibus nostris in possessione Megher 
vocata ad idem Castrum nostrum Komaromiense spectanti, 
commorantibus, de commissione, et voluntate ipsorum Johannis 
et Thome de Zeech quasdam particulas pratorum siluarum et 
virgultorum suorum et dictorum aliorum Nobilium ad pratum 
possessionis eorum Salospadan in Cottu. poson. habitam,de 
Jure et ab antiquo spectancium, a parte pretacte possessionis 
nostre Meger intra veras metas dicte possessionis ipsorum 
Nobilium adiacencium, a suis ét eorumdem aliorum Nobilium 
Manibus indebite et minus iuste occupassent et ad ipsam pos
sessionem nostram Meger annexissent prescriptosque Grego- 
rium filium Stephani et Michaelem filium Nicolai tempore 
huiusmodi occupacionis diris verberum et letalium wlnerum
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plagis affecissent, Et quod tempore in eodem ydem vicecastel-
la n i -------simul cum quibusdam familiaribus ipsorum ac Jo-
bagionibus n o s tr is ------- manibus armatis et potenciarys
Irruendo prelibatos Nicolaum filium Jacobj et Colommaunum 
filium Johannis possessione in eadem captiuassent ac Nona
ginta pecora et pecudes eorum exponencium----- r- abduci
fecissent potencia m ediante-----------Quo audito prenotatus
Johannes de Zeech------ nostram ac eorumdem prdatorum et
Baronum nostrorum exurgendo in presenciam, respondit ex 
aduerso, quomodo, ipse et annotatus Thomas frater suus in
totali premissa accione------- Innocentes essent penitus et
immunes.------- Erre Albert király vizsgálatot tartat ez ügy
ben a káptalannal.------------------ Datum Posony sexto die
termini pr enotati (vagyis ante Octauas festi b. Jacobi apóst, 
nunc venturi, mély határidőre rendeli a káptalan válaszát). 
A. d. Millesimo Quadringentesimo Tricesimo Nono.

Papír. Sorok alatt a pecsét. Pozsonykáptalani levéltár. 
Capsa 28. fast. 4. Nro. 13. Elöttevaló nap hasonló panasza 
volt e Széchyek ellen Hídvégi Tamásnak pozsonymegyei 
Hydweg helységét illetőleg; azért Albert király ex deliberacione 
Baronum in Judicio facta  hasonló parancsot meneszt a káp
talanhoz. (U. o. Nro. 15.) Ugyanez évben Budáról (secundo 
die festi Penthecostes) ad relacionem domini Laurency de 
Hedrehwaar palatini újra megírja a pozsonyi káptalannak, 
miután a felperesek, „nobis ac prdatis et Baronibus nostrisu 
újra panaszkodtak és nekik az elfoglalt jószágokat Stephanus 
Barocz de Jar Curie nostre Notarius mint királyi kiküldött 
által visszaadatja. (U. o. Nro. 62.)

,44) Fejér Cod. dipl. X. Π. xxn 1.
45) „Veteri statuto regni — mondja maga Hunyadi a 

pápához 1451. jan. 4. írt levelében — tenerentur Prelati ip
sius Ecclesie (zágrábi) in rebus ac defensionibus publicis 
consilio mihi, atque ope assistere" (Schwandtner f. h. II. 9 7 .1.) 

4e) F. h. I. 513.1.
47) Kovachich Sylloge Deer I. 112.1.
48) U. o. 1 1 1 .1.
49) Schwandtner f. b. Π. 56,1.
5°) Ez okmány papíron van írva.· Végsora alatt négy
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vörös és három zöld viaszos gyüríípecsét, többé ki nem ve
hető körírattal. Eredetije a pozsonykáptalani országos levél
tárban Capsa 28. fascic. 4. Nro. 9.

51) Supl. Π. 22.1.
M) F. h. IV. 625. 1.
**) F .h . 1.473. 1. 4) jegy alatt.
*4) Supl. Π. 112.1.
ss) F. h. I. 473. 3) jegy alatt.
5β) L. Történelmi Tár ΙΠ. 227.1. 3) jegy.
57) A külczím felett hét gyürttpecsét, de melyek már 

k i nem vehetők. Papír. A pozsonyvárosi levéltárban Lad. 37. 
Sect 2. Nro. 27.

58) Pray de Sigillis Tab. 12. fig. 4., !hol azonban a rajz hi
bás és sokkal nagyobb, mint az eredeti; azért új rajzban adjuk.

5Ö) Jó rajza látható tudománytár 1837. 15. kö t 166. 1.
eo) Tudom, tár f. h. 169.1. és Teleki f. h. L 513.1.a) jegy.
61) Tudom, tár f. h. 168.1.
ea) Π. rész. tit 14.
e3) Vestigia Com. 250.1.
64) Tudom, tár f. h. 170.1.
65) F. h. I. 474.1. csakhogy nem tudom mily forrás 

után állítja ezt.
«6) Pray de-Sig. 28.1.
®7) Pray 'Hist. Begum Π. 340 1. b) jegy alatt és Teleki 

f. h. I. 513. 2) jegyben; ki azonban Prayra (Annales ΙΠ. 45. 
I.) hivatkozva hibásan mondja, hogy „a közigazgatási dol
gokban Hunyadi a kormányzói, neki különösen tulajdonított, 
a törvényesekben más erre rendelt pecséttel é lt“ Mert Pray 
említett helyen pusztán azon felebb említett törvényczikkre 
hivatkozik, mely az országos tanács pecsétét elrendeli és kü
lönben sincs rá példa, hogy Hunyadi, mint kormányzó, több
féle pecsétet használt volna.

* 68) E pecsét czímerében a szokásos négy folyó látható
balra, jobbra pedig a kettős kereszt, mely körül Kovachich 
szerint (Vest. Com. 251.1.) az anjoui liliomok láthatók; bár 
a. pecsétnek Praytól közlött rajzában (De Sig. Tab. 10. fig. 9.) 
[ly liliomokat nem találni. Körírata ez: Sigiüum Regnicolarum
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β») Supl. IL 109.1.
70) F. h. I. 616. 1. jegyzetben.
7Í) U. o. 474.1.
7a) U. o. a) jegy alatt.
73) Tud. tát f. h. 169.1.
74) U. o. 170.1.
75) Π. rész. tit. 14.
7e) F. h. I 516.1. jegyzetben.
77) Engel f. h. ΠΙ. 8 6 .1. Teleki f. h. I. 459.1. Fessler 

f. h IV. 623. 1., ki azt állítja „es,kostete Mühe und Drohun
gen/* míg a nádort erre rávették. — Kovacbich szerint (Supl. 
Π. 2 2 . 1.) nem a nádor híta össze, hanem „per mutuam tan
tum potiorum* Prelatorum et Baronum cointelligentiam coa
luisse arbitror.“

78) Schwandtner f. h. Π. 27. I. a) jegy.
79) Kovachich Syll. I. 102.1.
80) Hist. Crit. ΧΙΠ. 415.1.
8|) Hist. Regum H. 332. 1.
8a) Supl. Π. 14.1.
83) U. o. 12.1. a) jegy és 6 8 .1.
84) F. h. IV. 624. 1.
85) F. h. I. 459. 1. 0 jegy.
86) Kovachich Syll. I. 117.
87) Papír. A pozsonyvárosi levéltár rendezetlen iratai

ból. Megjegyezzük, hogy e tag szó leginkább országgyűlést 
jelent.

' 88) F. h. IV. 624.1.
89) F. h. I. 459—462 1.
90) Pozsonyvárosi ezévi számkönyv.
91) Katona Hist. Crit ΧΙΠ. 416. 1.
9a) U. o. 417.1.

' 93) Bongarsiusnál IV. 44. fej.'
94) F. h. IV. 628.1.
95) Teleki (I. 465. 1. 4) jegy) roszúl érté Fessler e sza

vait, ezt írván: „Ha megengedjük is Fesélernek, hogy 
Hunyadi apr. 24 még N.- Váradon volt és ékkor készült fe l  
Pestre.u Nem Hunyadi — hanem Vitézről mondja ezt Fessler.

9e) Schwandtner f. h. Π. 12. 1.
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97) Hist. Reg. Π. 334.1.
98) F. h. ΙΠ. 87. í.
" )  Snpl. Π. 13.1. c)jegy.
10°) F. h. I. 465.1.
101) Helyesben: Adalbertig mely ünnep a középkorban 

april. 23. vagy 24. tartatott.
102) Magukkal vittek a hajón mindenféle eleségen ki- 

vül: „2 pucher pappir per 20 den. =  40 den. wien. Item vmb 
Tinttn vnd vmb 1 krtigl darczu. — Item vmb ein Spilbret mit 
sampt den Stain.“ Ez utazásra vonatkoznak e számkönyvnek 
ezen sorai is : Máj. 8 . „Item A m Sambstag noch ascensionis 
Domini, hab wir ausgericht dem hanns Nawferigen selb drit
ter noch des Richter *vnd purgermaister gescheit, das sy di 
herren abher gefurt habn ken Granu , vnd von dán ken Ofenn 
Am  freitag vor Sand Jorigm tag (apr. 23.), do habn In di 
heren ausgesprochen allen dreyen ze geben 4 guidein , daran 
hab wir Inn ausgericht vnssers tails 2 libr. 3 Schil., vn d das 
vbrig hat Inn herr N. flins ausgericht, vnd das hat er Inge
legt In di czerung mitsampt dem Homdl vnd dem Michl wolf 
als sy zu den lanndheren zogen“

103) Kovachich SylL I. 95.1. 3· §.
104) Innen láthatjuk, hogy Kovachich hibásan mondja: 

„Male compilator Praefationis hüius septem menses calculavit“ 
(Supl. 2. 13.1. c) jegy); és Teleki is hibázik I. 467.1. 4) jegy·

*05) Epist. 81.
10e) F. h. IV. 44. fej.
107) Dec. 3. libr. 7. 337.1. (kölni 1690. kiadás.)
108) F. h. IV. 629. 1.
109) Supl. H. 9—36.1. és SylL Deer. I. 94—107.1.
110) Epist. 78. Teleki jóformán sajtóhibából 8 8 -iknak 

nevezi. F. h. I. 467.1. 8) jegy.
ln ) F. h. IV. 629.1.
M ) F. h. HI. 87.1.
” 3) F. h. I. 467.1. és 485—6.1.
114) Főn. helyen.
*,s) Teleki f. h. L 457. 1. 1) jegy.
l16) U. o. 458. 1. 1) jegy.
11T) Láed erről a pozsonyi követek levelét, melynek
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keltében azonban (máj. 16.) hibának kell lappangni, Bárfai
nál Comment ΙΠ. 168.1. 3) jegy.

1,e) Teleki f. h. I. 497. L
*ie) F. h. IV. 631. 1.
i*°) Telekinél f. h. I. 507. 1. 3) jegy.
,ei) Fessler f. h. 
w )  Annál. ΙΠ. 38. 1. 1) jegy. 
m ) Ez utóbbi a Syll. Deer. I. 19.1. nem fordái elő a 

kapitányok közt, Teleki szerint (I. 469.1. 4) jegy), erre csak 
Fridriktöl volt kinevezve; de a 484. lapon erről megfeled
kezve „az országgyűlés által választott Országos kapitány
nak nevezi !u

1M) Itt is Aeneaet követi: „Conventumque regni apud 
Albam regalem indixerunt“ (tudniillik e két vajda) Epist 93. 
— Kovachich e véleményét elfogadta Fessler is (IV. 640.1). 
bár nem idézi is ötét.

w ) Supl. II. 22.1.
12β) Aeneas Epist. 81.
187) Teleki is helyesen megczáfolja Kovachich ez állí

tását. I. 499.1. 1) jegy. 
í88) Főn. h.
<*·) F .h . I. 471. 1.
*30) U. o. 466. 1. 3) jegy.
131) U. o. 473. 1.
13®) L. Fejér Virtus Hunyadi. 8 6 . 1. és Verböczy H. 

tit. 14. — Ebből látni, hogy Verböczy azon állítása, misze
rint a várnai csata után Újlaky volt az ország vicariusa, nem 
áll, miután e czímmel Hunyadi is élt, anélkül, hogy azért ö 
kormányozta volna az országot (1. erről Telekit I. 461 1. 
jegyzetben és 471.1. 1) jegy. alatt.

«*) F. h. I. 479. 1.
134) Ez országgyűlésről így emlékszik Héderváry ná

dor ez okmányában : „------ Capitulo ecclesie Colocensis
Laurencius de Hedrehwara E. H. palatinus.------ Dicitur no
bis in persona Conuentus Cruciferorum de Alba, Quomodo 
Stephanus, filius valentini vincze de Zenthgewrgh post scili
cet generale decretum Dominorum prelatorum, Baronum et 
regnicolarum, pridem in Civitate pestiensi pro pacifico Statu
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regni editam et stabilitum, medietatem Bladorum-----------
aliorumque prouentuum possessionis, seu predy Izk a -------
pro se percipi fecisset-------potencia sua mediante. — --------
Datum Bude feria tercia proxima post festum b. Regis Ste
phani (aug. 23.) A. D. 1446. — A káptalan e levél folytán 
kiküldé „vnacum Demetrio Farkas de Geren, magistrum 
Thomam concanonicum,“ kik a fönebbi panaszt igaznak ta
lálták. ------ „Datum septimo die diej Inquisicionis (azaz :
ferie quarte proxime post festum b. Bartholomei Apóst. (aug. 
31.) 1446.— (E red tje  a pozsonykápjtalani levéltárban Őrzött 
keresztes lovagok levéltárában. Capsa 3. fasc. 6 . Nro 61.). —
A budai káptalan pedig így emlékszik ez országgyűlésről:
„------- Laurencio de Hedrehwara R. H. palatino------- Capi- .
tulum ecclesie Budensis.------ Nos vnacum valentino litte
rato de Aba homine vestro-------Magistrum Andreám con-.
canonicum nostrum — — transmissisemus, — qui------talem
sciuissent veritatem, quomodo Stephanus filius Valentini vin- 
cze de. zenthgyewrgh possessionem, sew predium — Conuen- 
tus Cruciferorum de Alba Izka vocatum in Cottu. Albensi 
existentem, post scilicet generale decretum Pestiense In anno
nouiter transacto editum, pro se occupasset.------Datum nono
die diei Inquisicionis. A. d. 1446. (U. o. Nro 62.) Hasonlót 
ír erről a nádornak a veszprémi káptalan „Datum octauo die 
festi Annunciacionis beate marie virg. (april. 1 .) 1446. (U. o. 
Nro 58.)

13*) F. h. ΠΙ. 92. 1.
ia«) Teiet i  f. h. I. 475.1. Erre vonatkozólag így írnak 

Pozsony követei: „Itz man wird schicken zu dem römischen 
könig zü fordern den hern (V. Lászlót) vncLdie kron.w Bar- 
talnál Comment. HI. 168.1.' 3) jegy.

137) Mint ez ennek Dénes bibomok — Héderváry nádor 
— Újlaky vajda — Rozgony György országbíró- és Garay 
László bánhoz czímzett válaszából kitetszik (Katona Hist. 
Crit. ΧΠΙ. 446.1.)

138) Teleki f. h. 1.475. 1.
139) E sorok nyilván az országgyűlés első törvényczik- 

kére (Terminus pro restituendis occupatis bonis prefigitur.) 
Kovachich Syll. Deer. I. 96.1. vonatkoznak.
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14°) Papír. Kűlbehajtáeain a pecsétnyom. A pozsonyvá- 
rosi levéltárnak rendezetlen irataiból.

14 *) Papír. Sorok alatt a pecsétnyom. Pozsonyvárosi le
véltár Lad. 13. Nro 11.

,4a) Papír. Sorok alatt a pecsét. Pozsonykáptalani le
véltár Capsa E. fasc. 1. Nro 4. — Ez okmányt Várady Ben- 
cze győri őr- és pozsonyi kanonok kérésére így írja át a győri 
káptalan máj. 28. Nos Capitulum ecclesie Jaurinensis Memo- 
rie commendamus, Qiiod nostri in medio personaliter consti
tutus honorabilis vir dominus Benedictu? de Waradino Custos 
eiusdem ecclesie nostre Jaurin. et Canonicus posoniensis, Ex
hibuit nobis quasdam litteras dominorum prolatorum, Baro
num, Nobilium, ac procerum huius Regni Hungarie vniuer- 
sorum patenter confectas et Nouo sigillo eorundem ab infra 
consignatas, petens nos nomine honorabilis capituli ecclesie 
Poson. predicte debita cum instancia, quatenus tenorem earun- 
oem litteris nostris Inseri atque transumi (így) facere digna
remur, Quarum tenor talis e s t . ------- --------------— ---------
Datum feria sexta proxima pest festum Sacratissimi Corperis 
xpi, A. D. 1445. (U. o. Capsa C. fasc. 3. Nro 29.) Ez azon 
okmány, melyre fölebb, a pecsétekről szóltunkban hivat
koztunk.

143) Papír. Kűlbehajtáeain a gyürüpecsét, A pozsony
városi levéltárnak rendezetlen irataiból.

144) Kovachich Supl. Π. 40. 1. és utána Teleki f. h. I. 
474, 1. 2) jegy. Kár hogy Kovachich az egész okmányt nem 
közié.

l4*) Teleki f. h. I. 481. 1.
*46) F. h. ΙΠ. 98. 1.
,47) F. h. IV. 634. 1.
148) F. h. I. 481. 1.
149) F. h. I. 484. 1.
15°) E levél keltében világosan hiba van. E követek 

sept. 28. kedden (Erichtag) mint fönebb a számkönyvből lát
tuk, elindúltak, s e levél szerint szerdán (am myttichn) felér
tek ; második levelük pedig okt. 1 - pénteken kelt s így aligha 
csalódunk, ha e jelen levél keltét sept. 30. csütörtökre tesz-
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szűk. — Papír. Küljén a gyürüpecsét. Pozsonyvárosi levéltár 
Lad. 38. fasc. 2. Nro 8www3.

15‘) Papír. A pozsonyvárosi levéltár rendezetlen ira
taiból.

lM) Ugyanonnan.
153) Telekinél f. h. X. 173. 1.
15‘) U. o. 177. 1.
,5 ') „Item — mondja erre \Tonatkozólag a számkönyv

— Am freitag Emorici Regis (különös, liogy e számkönyv 
sz. Imrét említvén mindig királynak (rex) nevezi) als herr 
Jann von Brandis her Gisgra cliam von dem Römischen kü- 
nigh, dem hab wir geert mit 60 Sem ln facit 60 den w.“ stb

,5ß) Papír. Külbehajtásain három veres s négy zöld 
viaszos gyürüpecsét nyom ai. Egykorú kéz e hibás évszámot 
írta rá: 1446. A pozsonyvárosi levéltár rendezetlen irataiból.
— Ugyané szavakkal írt e tanács Körmöcz városának is 
mely levelét közli Teleki f. h. X. 180· 1. — Újra adjuk e le
velet, részint mert Teleki kihagyásokkal közli (keltét is hibá
san teszi dec. 19-ére) részint mert az országos tanács hatal
mát illetőleg nagyon fontos s meghazudtolja egyúttal Kova- 
chichnak azon már fönebb kétségbe vont állítását, hogy az 
országgyűléseket Hunyadi és Ujlaky híta össze.

« 7) F. h. XIII. 415. 1. '
138) F. h. III. 45. 1. 
i3") F. h. IV. 641. 1.
,eo) F. h. III. 102. 1.
,61) Főn. hely.
'«-) Teleki f. h. I. 500. 1.
163) „Item Am freitag nach vnser liebn frawen tag der 

liechtmess 1 poten dem Mcrtl pehaim gen Grann mit meiner 
heren Brief zu dem pischolff vnd Jacobn seinem Canczler 
von des lags wegn genweissnburg zu derSamung der vngrischen 
heren, 7 sch. llden wien.“

1<14) „Item am phincztag noch valentini mart. — szól 
ismét a számkönyv — hab ich geben dem Andre czobl, das 
der In potschaft gerietn ist gen Gran, vnd von dann gen 
weissnburgh, vnd hat versucht oh di vngrischn herr an si sich
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sammeln oder peg einander teeren, auf gewisse potschaft 2 
flor. auri.tf

165) „Item am pfincztag In die Mathie apóst sind aus- 
gefaren her Stephan Ranes die zeit Stat Richter, vnd herr 
peter Jungettl, vnd her Benedic chifrher, vnd her Niklas wolf 
vnd etzlich Soldner mit Inn zum vngrischn lanndherrn ken 
weissnburg, das man do ein aynung schold machn und ein fr id  
mit dem gantzn lannd, den hab wir mitgebn zu zerung, vnd 
habn do verczert von den obgeschribn phincztag vnsz an dem 
freitag vor Oculi (mart. 18.) pringt 3 wochn vnd ain tag, da
ran hab wir Inn gebn 33 Va libras den.“ (Számkönyv.)

166) Fön. h.
1β7) F. h. I. 502. 1.
168) Ezek számára Fridrik mart 28. bátorságlevelet 

meneszt ki (Teleki f. h. X. 102. 1.) ; azonban april 7. ismét 
Bécsbe ment új bátorságlevélért a pozsonyi bíró („Item am 
phincztag vor dem plumoster tag ist ausgefaren der Richter 
herr Stephan Ranes vnd 6 Reitund mit Im, mit des wolfgang 
Ranes wagen mit 4 rossn gen wienn zum Römischen kunigk 
von gelaites wegen, das man den vngrischn heren schold pren- 
gen, dem hab wir mitgebn zu zerung 572 libr. den. wien“). 
Máj. 4. e küldöttség Pozsonyban volt („Item am Mitichn noch 
philippi et Jacobi, hab wir geert den pischolf von Boczen vnd 
herren poloczi lasla di Ret der vngrischn heren, als di zum 
Römischen künig zogen synd von fr id  vnd aynung wegn, den 
haben die herren geschankt V2 fuder wein von dem wol
fram“). Még ez *nap küldék a város írnokát a római király
hoz új bátorságlevélért („Item am Mitichn noch philippi et 
Jacobi habn dye heren den Statschreiber ausgeschikt ken der 
Newenstat zum Römischen künigh vmb gelait dem pischof von 
Boczen vnd herren polloczi lasla von der vngrischen herm zu 
taedingen, dem hab wir mit gebn zu zerung (?)“ — Mind a 
számkönyvböl). Tehát ezek szerint e követség is elég késön 
ért rendeltetése helyére.

leö) Teleki f. h. I. 504.1.
17°) Papír. Külbehajtásain a szokott pecsét, körírata 

azonban ki nem vehető, sőt az egész okmány, elhalványulván
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az írás, csak nagynehezen olvasható. A pozsonykáptalani 
országos levéltárban. Capsa 8. fasc. 2. nro 18.

171) Papír. Külbehajtásain a pecsétnyom. Pozsonykáp- 
talani magánlevéltárban Capsa E. fasc. 6. nro 190.- Ez ok
mányban felhozott végzeményre így hivatkozik Héderváry
nádor is mart. 16. kelt ez okmányában : ------ Capitulo eccle-
sie Colocensis laurencius de Hcdrehwara Regni hungarie pa
latinus. -----------Dicitur nobis in persona Conuentus Cruci-
ferorum de Alba, Quomodo Egregy Petrus et Georgius Zere- 
chen de Meztegnew, ac Barnabas Chire de Almosd, necnon 
Gregorius Bodo hys disturbiorum temporibus possessionem 
ipsius Conuentus ffad vocatam in Comitatu Tholnensi habi
tam pro se indebite et potencialiter occupassent,------ Et

. quia in presenti congregacione prelatorum tt Barronum et Reg- 
gnicolarum,hic In Ciuitate Albensi celebrata, Id statutum et con
clusum ac parili voluntate determinatum est9 vt vniuerse Ca
stra, possessiones et Jura possessionaria hys disturbiorum tem
poribus per quoscunque indebite, qualitercunque occupata9 vsque 
festum beati Georgy martiris proxime venturum9 ad ammonicio- 
nem mediantibus nostro, uel vniuersitatis 'Regnicolarum ac Ca
pituli vel Conuentus hominibus superindefimdam9 sub pena per
petue Infidelitatis9 hys a quibus occupata sunt9 remitti debeant et 
resignari9 Igitur vestram Amiciciam presentibus petimus dili
genter, quatenus vestrum mittatis hominem,----- r  quo pre
sente Magr. Ladislaus de Alba, aut Nicolaus de Raycha, sive 
Andreas, an Matheus de kelked, vel valentinus de Aba, Alys 
absentibus homo noster de Curia Regia per nos ad Id spe
cialiter transmissus — — — ammoneat eosdem.-----------
Datum in Alba Regali predicta, feria quarta proxima post 
Dominicam Reminiscere. A. D. 1446.

A káptalan e parancs folytán kiküldé vnacum Andrea 
de kelked, Discretum Nicolaum presbiterum Rectorem altaris 
Vitginis gloriose in dicta ecclesia nostra Colocensi fundati,
Q u i------ feria quinta (mart. 31.) proxima post Dominicam
Letare proxime preteritam-------Ammonuissent eosdem, —
— ut ipsi prescriptam possessionem fad, Juxta statuta et con
clusiones pretactas9 dicto Conuentui remittere deberent, — Qui 
quidem remittere recusassent. Datum secundo die diej Ammo- 

Knaui fi. 9
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nicionis predicte (apr. 1.) Anno domini supradicto. Keresz
teslovagok levéltára. (Capsa 3. fasc. 6. Nro 57.)

17 2) Papír. Sorok alatt a pecsét. Pozsonyvárosi le
véltár. Lad. 13. nro 11 b. és c.

173) „Item Am Suntag Oculi 1 potn gen Choczse mit der 
lantschaft brief vnd auch meiner Herren brief zu dem peter 
Keppler} 14 den. wien.u (Számkönyv).

174) „Item am phincztag noch Reminiscere 1. potn gen 
vioeissenburgch zu den heren, mit meiner heren brief, dem poten 
1 for. auri“. (Számkönyv).

175) F. h. I. 503.1.
17e) „Item Am mitichn vor pfingsten, als vnsser Rich

ter herr Stephan Ranes, hinab furen gen Aldn Ofenn (0- 
Buda) hab ich In mitgebn, als her Stephan Gematl vnd der 
Statschreiber auch mitfuren zum mgrischen Herren, als der 
martiné lintacher statkamerer ist gebesn, hab ich gebn — 
— u (Számkönyv).

177) F. h. 508. 1.
178) Syll. Deer. I. 109. 1.
179) „Der Ander ist vngrisch, den chan Ich euer weishait 

nit zu8chreibenu mondják e követek a pozsonyi tanácshoz írt 
igen érdekes levelükből. (Kiadta Bartal Com. ÜL Mantissa
1 .1. és Teleki X. 183. 1.). — Hogy e városok, legalább Po
zsony, nein igen tudott magyarul, mutatják a számkönyv e 
sorai is : 1448. Nov. 13. „Item am Mitichn noch Martini habn 
mein genedign heren aufgenomen den Borso Janusch noch 
seiner aigen Inbechantnus zu ainem statprocurator, vnd Jo
hannes holczer ist lolmatsch gewesen, In anno 48u.

18°) E napra teszik íróink nagyobb része, mint Teleki 
(I. 510. 1. 1) jegy.) elsorolja őket, hol Thuróczy és Bonfin 
azon állítása is, hogy Hunyadi 1445. választatott kormányzó
nak, megczáfoltatik. A gyűlésen jelen volt pozsonyi köve
tek azonban említett levelükben pünkösdhétfőre teszik ez 
eseményt.

180 F. h. 511. 1.
182) Bongarsnál IV. 44. fej. 153. 1.
183) Hist. Crit. ΧΠΙ. 477. 1.
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184) Kovachich Syll. Deer. L 111. 1. ée Vest Com. 
256. L, meg Katona f. h. 471.1.

185) Supl. Π. 61. 1.
186) A két Kovachich (Vest. 261.1. és Syll. L 116.1.), 

hibásan julius 13. teszik.
187) F. h. 476. 1.
188) F. h. 108. 1.
189) F. h. IV. 649.1.
19°) Magyarok Tört. Π. 158. 1.
191) F. h. 518. 1.
192) F. h. Π. 39. 1. jegy. Hasonlón Kovachich SupL 

Π. 102. 1.
193) F. h. I. 521. 1. 3) jegy.
194) Fridriknek az országgyűlés előtt emelt abbeli pana

szát, hogy Hunyadi a Czilleiek ellen viselt háborúban több 
helyeken stájerhoni birtokát feldúlta, hibásan teszi Teleki (L
518.1.) a végzetnények kihirdetése utáni időre. Ennek leg
alább is néhány nappal a kihirdetés előtt kellett történnie; 
miután Hunyadi már jun. 11. (in profesto S. Trinitatis) felelt 
neki külön levélben (1. Schwandtner Π. 36. 1. 21. epist.).

195) Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy a karok és 
rendek épenséggel nem lehettek még egykét napig együtt. 
Lehettek ; sőt a jövő évi gyűlésen fogjuk, látni, hogy csak
ugyan voltak is. De azért a gyűlés, melynek czélja a végze- 
mények kihirdetése által eléretett, e kihirdetés után mindig 
szétoszoltnak tekinthető s a rendek további együttmaradása 
legfolebb a czikkek életbeléptetésére, vagy magán ügyeikre 
vonatkozhatik.

196) Papír. Sorok alatt a pecséttöredék. Pozsonykápta-' 
lani magánlevéltár Capsa E. fasc. 1. Nro 23.

197) Kovachich. Supl. H. 47.1.
198) Ez okmányt még ez évben jun. 27. (in festo beati 

Kegis ladislai) átírja a pozsonyi káptalan „ Stephanus list et 
Nicolaus Flins Jurati Ciues poson.u kérésére. Papír. Küljén 
a pecsét. Pozsonyvárosi levéltár Lad: 13. Nro 11-i.

199) Syll.Decr.1. 115.1.
20°) Érdy Tud. tár. 1837. 15. köt. 165. 1. — E levélből 

láthatjuk, hogy a rákosi gyűlésen e hatalmas kényúr is jelen
9*



volt s hogy Érdy is velünk egyezöleg ez okmányt nem az 
országgyűlés, hanem az országos tanácsénak tartja.

201) Engel szerint ez első példája „Der Besteuerung der 
Annalisten und Einhäusler“ f. h. ΠΙ- 108. 1. x) jegy.

202) Közük e nevezetes okmányt Katona Hist. Crit. ΧΓΓΓ.
480.i. Fejér Virtus Hunyadi 95.1. és Kovachich Vest Com. 
261. 1.

2°3) Teleki is f. b. I. 521.1.
*>4) Com. HI. 174. L 
2°5) Teleki f. h. 518.1.
20 6) Szakadozott papír. Pecsétnek semmi nyoma. Po- 

zsonykáptalani magánlevéltár Capsa E  fasc. 6. Nro. 191. és 
192. — E beigtatásról így tudósítja e tanácsot a pozsonyi me- 
gyehatóság ezen 1447. máj. 22. kelt okmányával: Nos Se- 
bastianus de Rozgon Comes et Judices Nobilium Cottus. poson. 
Damus pro memoria, Quod nos littera^ dominorum prelato- 
rum, Baronum Nobilium et procerum Regni Hungarie vniuer- 
sorum, Sigillo vniuersitatis eorum consignatas, nobis modo 
infrascripto loquentes recepimus in hec verba: -----------------

Nos igitur huiusmodi dictorum Dominorum Prelatorum 
Baronum Nobilium et Procerum Regni hungarie vniuersorum 
Requisicionibus, quantum in nobis fuit, per omnia satisfacere 
cupientes, ut tenemur, per vnum ex nobis, videlicet Sebastia- 
num de Ethy Judicem Nobilium in festo beati Alexii Confes
soris proxime preterito vniuersos vicinos ac cometaneos et 
nobiles comprouinciales prenominatarum possessionum dicti 
Capituli poson., wasarwth scilicet et Nyarasd,ut premittitur in 
hoc Comitatu poson. habitarum, temporis, Gwerarum malicia 
nondum adhuc adplenum sedata hac requirente, in possessio
nem Regalem Zerdahel vocatam similiter in iamfato Comitatu 
poson. habitam, nostram in presenciam simul fecimus conuocari 
In medium quorum nos duos ex nobis videlicet Abraham de 
Zenthabraham tunc vice Comitem et dictum Sebastianum de 
Ethy Judicem Nobilium ad premissa suo modo peragenda 
nostris in personis duximus destinandos, Qui tandem ad nos 
exinde reuersi, nobis voce consona retulerunt, Quod ipsi in pre- 
notato festo beati Alexii in dicta Zeredahel coram testimonio 
honorabilis Capituli Ecclesie Jauriensis, videlicet honorande
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discrecionis viro Emerico presbytero Altaris trium Mariarum 
in eadem ecclesia Jaurinen. Magistro ét Rectore, prenominatos 
vniuersos vicinos, cometaneos ac comprouinciales Nobiles 
dictarum possessionum dicti Capituli poson., ad huiusmodi 
conuocacionem ibidem in vnum Congregatos, ad fidem eorum 
de(o) debitam, de et super eo, vtrum Magnificus Georgius 
Groff de Bozyn prenotatas possessiones ipsius Capituli poson·, 
videlicet Wasarwth et Nyarasd simul cum Clausura seu pisca
tura vsonum in fluvio Danuby circa easdem possessiones erigi 
solita, in hys disturbiorum temporibus a manibus dicti Capituli 
Poson. minus iuste et indebite occupauerit ipsumque Capitu
lum potencia sua mediante de dominio earumdem eiecerit, 
an ne, requisiuissent et interrogassent, qui quidem Nobiles vi
cini scilicet et cometanei ac comprouinciales sepefatarum pos
sessionum Wasarwth et Nyarasd ad fidem eorum deo Debi
tam et Insuper ad Juramentum, per eos nuper in Congregacione 
generali tocius Regni in Ciuitate pestiensi et Campo Rakws 
proxime celebrata prestitum, omnes vnanimiter voce concordi 
respondissent et dixissent, Quod prenominate possessiones 
Wasarwth et Nyarasd simul cum piscatura vsonum prenotata 
ad scitui^ ipsorum et prout eciam ab eorum progenitoribus 
ac predecessoribus audiuissent, semper dicti Capituli Poson. 
extitissent et essent eciam depresenti, Sed prel^batus Georgius 
Groff de dicta Bozyn easdem possessiones* Capituli solum hys 
disturbiorum temporibus de manibus eiusdem Capituli poson 
minus iuste et indebite occupasset occupatisque per aliquot 
iam annos vsus fuisset, dictum Capitulum poson. potencia sua 
mediante de eisdem eiecisset. Quibus sic agnitis et perscitis, ipsi 
scilicet Abraham vice Comes et Sebastianus Judex Nobilium 
prenotati, mox die in premisso, festo scilicet beati Alexii Conf., 
coassumptis vicinis et cometaneis ac certis Nobilibus compro- 
uincialibus earumdem possessionum Wasarwth et Nyarasd, ad 
facies earumdem accessissent ibique presentibus eisdem vici
nis ac cometaneis, sepefatum Capitulum Ecclesie Poson.-ac 
Canonicos eiusdem coram dicto testimonio dicti Capituli Eccl. 
Jaurin. in dominium earumdem et dicte Clausure vsonum 
introduxissent et easdem eidem Capitulo ac Canonicis eius
dem Jure ipsis incumbenti perpetuo possidendas restituissent
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et reliquissent, nullo penitus contradictore ipsis obuiante. In 
cuius rei memoriam presentes nostras literas Sigillis nostris 
pendentibus consignatas duximus concedendas. Datum Posony 
feria secunda infra octavas Ascensionis Domini die uidelicet 
Sedis nostre Judiciarie Anno eiusdem Domini MCCCCXLYII. 
Hártya. Fehérkék zsinegen 5 pecsét függ róla, ily min
den egyes fölé írt nevekkel: Nicolaus de Neboyza, Sebastia- 
nus de Ethe, Rozgon, Jacobi de Gomba, Thoma de Rethe, 
de a pecsétek czímere és köriratai már kiestek. Pozsonykáp- 
talani magánlevéltár Capsa Cfasc. 3. Nro. 31. — A győri káp
talan pedig 1447. aug. 5. kelt e levelével ily jelentést tesz e 
beigtatásról:

Capitulum écclesie Jáuriensis Omnibus xpi. fidelibus, 
tam presentibus , quam futuris, presens scriptum inspecturis, 
Salutem in Salutis largitore, Ad vniuersorum noticiam ha
rum serie volumus peruenire, Quod cum nos Juxta continen
dam litterarum Dominorum Prelatorum, Baronum, Nobilium 
et 'procerum Regni Hungarie vniuersorum Sigillo vniuersitatis 
eorumdem consignatarum Magnifico et Nobilibus viris Comiti 
vel viceComiti et Judlium. Comitatus poson. et tandem nobis 
loquendum, pro honorabili capitulo ecclesie poson. super qua
dam possessionaria eiusdem Capituli infrascripta Restatucionef 
modo in eisdem litteris denotato, per eosdem Comitem, vel 
viciComitem et Judlium. coram nostro testimonio fienda ema
natarum , honorande discrecionis (így) virum Emericum pre- 
sbiterum Altaris Trium Mariarum in dicta ecclesia nostra 
fundati Magistrum et Rectorem ad contenta earumdem litte
rarum suomodo peragenda nostro pro testimonio transmisis
semus fidedignum, Tandem Idem nostrum Testimonium ad 
nos exinde reuersum, nobis retulit tali modo, Quomodo Mag
nificus Sebastianus de Rozgon Comes poson. ac Judices Nobi
lium prenotati, per vnum ex eis, videlicet Sebastianum de 
Ethy Judlium. in festo b. Alexii confessoris proxime preterito, 
vniuersos vicinos ac Commetaneos et Nobiles conprouinciales 
possessionum annotati Capituli poson. Vasarwth et Nyarasd 
vocatarum in eodem Comitatu poson. habitarum, in possessio
nem Regalem Zeredahel (így) uocatam similiter in iam fato 
Cottu. poson. habitam, in eoyum presenciam simul conuocari



fecissent Conuocatosque ibidem ad fidem eorum deo debitam, 
Abraham de Zentabrahym vieeComes in persona annotati do
mini sui Comitis Sebastiani de Rozgon ac ex eiusdem speciali 
commissione et dictus Judlium. Sebastianus de Ethy coram 
ipso scilicet nostro testimonio de et super eo ; vtrum Magni
ficus Georgius Groff de Bozyn prenotatas possessiones ipsius 
Capituli poson. Wasarwth videlicet et Nyarasd simul cum 
Clausura seu piscatura vsonum in fluuio Danuby circa easdem 
possessiones erigi solita in hys disturbiorum temporibus a ma
nibus dicti Capituli poson. minus iuste et indebite occupaue- 
r it, ipsumque Capitulum potencia sua mediante de dominio 
eorumdem eiecerit; anne , requisiuissent, ydem Nobiles, vi
delicet Dominicus et paulus fily Nicolai, ac demetrius et Ja
cobus fily iamfati dominici de Modorbaar, Itein laurencius 
Thormas, Egidius filius Stephani, ac paulus et ladislaus filius 
eiusdem pauli de Enyed, vicini scilicet et commetanei preno- 
minatarum possessionum dicti Capituli poson., Item petrus 
Thewrekk, Johannes payczeel, et Nicolaus Chomor de Bala-  
sethy, Jacobus filius Stephani, Andreas et Gregorius Nemes 
dicti de Theberiihy, ladislaus et Mathius (így) fily Andree, ac 
petrus Andicz de Beneethy, Emericus literatus, Thomas nemes, 
et Farkas filius eiusdem Thome de heghethy, Andreas filius 
Mathie de Czenkezethy, petrus filius Jacobi, et Nicolaus filius 
Nicolai poldaethy, ladislaus fekethe, Nicolaus et franciscus 
zomor dicti de pokatheleke, Johannes filius petri, Jacobus Ke- 
reztes et Blasius de Elewthed, Stephanus A g , Nicolaus magnus 
et Johannes Gyohto de Czatthed, Cosmos filiuö Johannis, Nico
laus et Michael fily alterius Johannis de Sykabon, Blasius et 
Johannes fily Michaelis, Egidius magnus, petrus Bewke ? N i- 
colaus et Benedictus zelle dicti de Naghabon, ladislaus filius 
Georgy literati de Zeredahel, Johannes filius Andree, Georgius 
Karaczon et Nicolaus filius eiusdem Georgy, ac Mathias filius 
Blasy de hodos ceterique quam plures Nobiles conprouinciales, 
ad prenotatam fidem eorum deo debitam, et Insuper ad Jura
mentum per eos nuper in Congregatione generali tocius Regni 
in Ciuitate pesthiensi et Campo Rakws celebrata prestitum} 
omnes vnanimiter voce concordi respondissent et dixissent, 
Quod prenominate possessiones Wasarwth et Nyarasd simul
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cum piscatura vsonum prenotata, ad scitum ipsorum, prout 
eciam ab eorum progenitoribus ac predecessoribus audiuissent, 
semper dicti Capituli poson. extitissent et essent eciam de 
presently sed prelibatus Magnificus Georgius Groff de dicta 
Bozyn easdem solum hys disturbiorum temporibus de manibus 
eiusdem Capituli poson. occupasset, óccupatisque per Aliquot 
iam Annos vsus fuisset dictumque Capitulum poson. eiecisset 
de eisdem potencia sua mediante. Omnibus sic perscitis anno
tati Abrabam vice Comes et Sebastianus Judlium. mox die in 
premisso, festo scilicet b. Alexii Confessoris proxime preterite, 
coram ipso videlicet nostro testimonio prenominato, ad facies 
dictarum possessionum Wasarwth et Nyarasd ac Clausure 
vsonum accessissent et sepefatum Capitulum ecclesie Poson. 
ac Canonicos eiusdem in dominium earumdem Introduxissent 
et, easdem eisdem Capitulo ac Canonicis Jure ipsis incumbenti 
perpetuo possidendas restatuissent, nullo penitus contradictore 
ipsis obuiante. In cuius rei memoriam firmitatemque perpe
tuam presentes nostras literas priuilegiales pendentis Autentici 
Sigilli nostrj maioris munimine roboratas duximus conceden
das. Datum vigesimo die diei Introduccionis et Restatucionis 
premissarum. Anno domini M°cccc°xlmo sexto, honorabilibus 
viris dominis simone preposito, Matheo lectore, Anthonio 
Cantore, Benedicto Custode, ceterisque dominis Canonicis in 
dicta ecclesia nostra deo Jugiter famulantibus et devote. 
Hártya. A fehérkék zsinegről fíiggő és még eliggé ép pe
csétnek rajza látható M. Történ. Tár Π. 33. szám. — Pozsony- 
káptalani magánlevéltár (Capsa C fasc. 3. Nro. 30.).

*07) Tehát Teleki hibásan teszi jun. 23-ára. (F. h. I.
521.1. 3) jegy.)

2 °s) Miután Katona (XIII. 476.1. és utána Kovachich 
(Supl. Π. 45. 1.) csak töredékét közlik.

2°ö) Kovachich f. h. 46. 1.
al°) Rongyos papír. Külbehajtásain a vörös pecsét 

Pozsonykáptalani országos levéltár. Capsa 2 fasc. 4. Nro. 5.
2n) Lásd a jul. 18-róli mindjárt következő okmányt.
212) Kiírva az országos tanácsnak aug. 6. kelt és alább 

közlendő okmányából.



2,a) Papír. Sorok alatt a pecsét Kereszteslovagok le
véltára. Capea 3. fasc. 6. Nro. 65.

2U) Hártya. A hiányzó pecsét vöröskék zsinóron füg
gött ; sőt mi feltűnő, egyik végén egy másik függő pecsétnek 
nyoma is látható. Á lonthói közbirtokos levéltárból Capsa B  
fasc. 4. Nro. 9. — Ez érdekes okmányt Rakovszky István 
birtokos úr volt szives velem közölni. ·

2I5) Kovachich Supl. Π. 46.1.
2,6>) Szokásban volt tudniillik e korban, hogy ha valami 

föúr vagy nemesnek pőre volt bármily város polgárjával és 
öt kézre nem kerítheté, letartott egy másik ugyanazon város
beli polgárt, ki épen keze ügyébe került és megözené a vá
rosnak , hogy a letartottat mindaddig szabadon nem ereszti, 
míg neki az illető részéről elégtétel nem történik.

2|7) Hártya. Sorok alatt a papirszelettel fedett vörös 
viaszos pecsét. Körirata el nem olvasható. Pozsony városi levél
tár Lad. 1. Nro. 4.

*'*) Teleki f. h. Π. 6. 1.
* al9) Pray Annál. ΠΙ. 47.1. 1) jegy. és Teleki f.h. 10.1.

22°) Kovachich Supl. Π. 46. L
» 0  Teleki f. h. 11.1.
222) Kovachich Supl. I. 603.1.
22a) Schwandtner Π. 88. L
224) Teleki f. h.
eae) U. o.
22e) Katona f. h. 506.1. Pray Annál. ΙΠ. 50.1. Teleki 

f. h. 18.1.
227) Teleki f. h. 22.1.
92 ®) Szakadozott papír. Külbehajtásain a pecsét. Po- 

zsonykáptalani országos levéltár Capsa 3. fasc. 5. Nro. 53.
229) Kovachich Supl. Π. 47.1.
23°) Kit Ivanics hibásan tesz már ekkor nádorrá.
23 *) Schwandtner Π. 41.1. 2) jegy.
**) U. o. 42, 43.1.
233) Teleki f. h. 28.1.
234) Katona Hist. Crit. ΧΙΠ. 533.1. E levélnek e k é - . 

les szavaiból: „quod magnificus Ivcmnes de Zekel, de Huny ad.
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gubernator regni Hungarie“ , némelyek .következtetik, hogy 
Hunyadit kell alatta érteni; de ez állítást helyesen megczá- 
folják Katona (u. o.) és Teleki (fl h. I. 53.1. és Π. 37.1. 
8) jegy.)

23s) Veet 263.1.
««) F. h.
237) Külczíme: Prudentibus et circumspectis viris Judici 

et Juratis Ciuibus Ciuitatis poson. Amicis Honorandis. — 
Papír. Külbehajtásain a vörös viaszos pecsét. Pozsonyvárosi 
levéltár. Lad. 37. Sect. 2. Nro. 24. b.

238) F. h. 114 1.
239) F. h. 29.1.
24°) Papír. Külbehajtásain a pecsét. Pozsonykáptalani 

országos levéltár Capsa 28. fásc. 4. Nro. 23.
24 *) „Item am Erichtag noch Reminiscere der purger- 

maister hat auch für mich beczalt ainem, den man gen Ofenn 
geschikt hat In potschaft zu der Stat notdurft, darvmb hab ich 
genug getan 6 Schil. den. wien“ (Számkönyv).

242) Kovachich Supl. Π. 51.1.
243) U. o.
244) Fejér Virtus Hunyadi 100.1. Katona f. h. ΧΙΠ. 5271. ,
a45) Teleki f. h. I. 514.1. jegyzetben hibásan teszi ez ok

mány keltét jan. 23-ára; mert bár jan. 18. is van egy fest. 
Cathedrae Petri; de nálunk valamint most, úgy a középkor
ban is , ez ünnep febr. 22. tartatott. (1. Fejérnél (Cod. dipl. 
VH. Π. 351.1.) a 13-dik századi- és Praynál (De sigillis 138. 
1.) az 1484. évi naptárokat.)

246) Kovachich f. h. 106.1.
2ft7) Külczíme: Denn ersamen weisen Herrn denn Rich

ter vnd Ratt Der Statt ze Prespurg, vnsera lieben Herrn vnd 
prüdem. — A pozsonyvárosi levéltár rendezetlen irataiból.

248) Azaz újévi ajándék „waz wir dy stat (Pozsony) 
ierlechn schuldig ist an dem newen iare, daz man hegst dy 
wudu mondja a pozsonyi városnak legrégibb, 1350—1390 évi, 
protokolluma (1. Michnay Lichner Buda törvénykönyve 32.1.

*49) Külczíme mint fönebb. Pozsonyvárosi levéltár Lad. 
38. fasc. 2. Nro. 8. E levél egy töredékét közli Bartal is 
Comment. HL 173. 1. Ϊ) jegy.
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25°) „Item vnd zu des Martine lintbacher zeitn , als der 
Kamerer ist gebesn zu Mitterfastn (Marc. 19.), als her lud- 
weig kunigsfelder vnd her peter Krausz zum mgrischn herren 
zogen gen Ofen vnd auf den Rakusch vmb 1 stuk leymbath, 
das man geschankt hat dem grossen groffen (nádor), chost 
3 flor. vnd das ander Stuk dem lasla Ban vmb 3 flor. vnd 
Grün, Ingwer, das df  Herren geschankt habi* dem lasla Baan 
chost 3 flor.“ (Számkönyv).

251) F. h. Π. 39.1. jegyzetben.
252) U. o. 37.1. Engel (f. h. 115. 1.) nem tudom miért, 

mart 22-ére teszi befejezését.
253) Külczíme mint fönebb. Papír. Pozsonyvárosi levéltár 

Lad. 9. Nro. 79.
23ft) F. h. 659. 1.
***) Supl. Π. 50. és 103.1.
**e) F. h. II. 37.1. és 39.1. jegyzetben.
25T) Annál. HL 58.1.
258) F. h. 532.1.
2*9) F. h. 115.1.
26°) Vest. Com. 263.1.
261) „-------Capitulo Ecclesie Poson. Comes Ladislaus

de Palocz Judex Curie Regie.-------Dicitur nobis in personis
viti fily Ladislai de Nyék et pauli fily Michaelis de eadem, 
Quomodo Michael Orzagh de Gwth Hys proximis temporibus 
retroactis; videlicet post generale decretum AlbaRegalj editum,
missis et destinatis familiaribus suis, armatis manibus-------ad
domum propriam eorundem exponendum in dicta possessione, 
Nyek vocata, habitam irruendo, abindeque quatuor equos
equales, centum florenos auri valentes, de dicta domo-------
deduci — fecisset. Azért meginteti, vt ipse Juxta statuta et 
conclusione&generalis noui decreti prelatorum et procerum Regni 
Hung. vniuersorum per eosdem in Ciuitate pesthiensi editi et 
stabiliti, super prescriptis actibus potenciarys et dampnorum 
illacionibus-------omnimodam satisfaccionem Impendere de
beat ----------- , alioquin Euócet eundem — — Regiam (így)
in presenciam ad octauas feeti b. Jacobi Apóst. DatumBude 
feria 5. proxima ante Dominicam Ramispalmarum. A. D·



1447. — Kívülről: Execucio facta feria 3· proxima ante feet- 
Ascensionis Dom. (máj. 16.) Homo regius Benedictus filius
petri de legyrthed, homo Capituli Joannes wal Canonicus.------
facta sunt hic in Opido Módra, equi fuerunt pabulati, pro quo
rum duobus Orzag Michael promisisset coram nobis dare 78 
fl. aurj, sed tamen eosdem'florenos non persoluisset. Pozsony- 
k&ptalani országos levéltár Capsa 28. iasc. 4. Nro 22.

362) Amicis suis Reuerendis Capitulo ecclesie Poson. 
Comes ladislaue de palocz Judex curie Regis Amiciciam pa
ratam cum Honore. Dicitur nobis in personis Egregy Georgy 
Groff de Bazyn, ac Johannis et Sigismundi filiorum eiusdem, 
Quomodo Magnifici Michael Orzagh dictus de Gwth, ac Se- 
basitanus de Rozgon et pangracius de zenthmiklos ex con
sensu et voluntate Johannis similiter Orzagh de dicta Gwth, 
circa festum beati Georgy mart, proxime preteritum, vnacum 
ladislao de Zena, alio ladislao de Zentmihal, Sebastiano de 
Zende, Johanne et Matheo de Somos, Stephano litterato, la- 
dislao Cheh, Michaele Zobor Castellano de Seeran (Surány ?), 
Georgio Fekethe, altero Georgio de velum (?), ladislao de 
Redwan, Nicolao de kerthweles, altero Nicolao fodor et Bric- 
cio de eadem, Georgio de Hathna, Nicolao Polyak, Marco filio 
Marci, paulo de Besenew, ladislao de farkasd, laurencio et 
Michaele dictis Bor de Gayal, Johanne Thamok de paka, 
Thoma de Nadas, paulo de Zegerye, vincencio de Magyar, Mi
chaele de Beel et Nicolao Feyer de dicta paka prefati Michae" 
Us Orzagh, Item Andrea de Besenew, valentino de Themes- 
kez, Petro de Bykche Castellanis Castri Poson., valentino 
et Gregorio fekethe de hody, altero Gregorio magno de Zenth- 
peter, Johanne de eadem, altero Johanne Gyárfás'de Beked- 
falwa, frank one litterato de Semcz, ladislao de Karmach, 
paulo litterato, ladislao dicto Zarka de Reche, Blasio de Hegy, 
altero Blasio ladakas, Jacobo filio Galli de Ilka, Simone de 
Sewl, Johanne litterato de Beneythe^ Blasio de Chenke, Jo
hanne de Borsa, Michaele de Thamashaza, Johanne Byro de 
Karcha, Andrea posa de Abony, Demetrio de Gerosthan, 
paulo de Kruche, Stephano* de Elekche, valentino de Kamo- 
nya, Martino de kondoras, valentino litterato de Bask, petro 
de eadem Abony, Thoma Bethlehem, laurencio Zakal, far-
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kasio, Johanne filio Michaelis, Michaele filio Johannis de kyr, 
Alberto de Gersika, Nicolao Martino Zylwas, luca soldos de 
Baar, ladislao de Kyshegh, Thoma de dicta Besenew, Johanne 
wermes de Budafalwa, Jacobo de Nyek et Blasio de Padan, 
ipsius Sebastiani de Rozgon, Item Johanne de Zamard et al
tero Johanne dicto Chwtha de Barachka, ipsius pangracy fa
miliaribus ceterisque complicibus ipsorum ad possessiones 
ipsorum exponendum Zemeth, Myser, Tharch9pruk9 Eberharth 
Nemethsek, ffeel, wamosfalw9 pamsa9 wyfalw, Iwany9 CheUr9 
thek9 Eewfalw9 kwrth9 Ny arasd et felysthal in posoniensi, 
Rayka vocatas in mosoniensi Comitatibus existentes, ac alias 
possessiones et tenutas ipsorum expenoncium venientes, 
abinde vniuersa pecora et pecudes, necnon vina, Blada, et 
cuncta Clenodia domorum, tam ipsorum exponentium propria, 
quam Jobagionum in eisdem commorancium, depelli, deduci 
et asportari, easdemque possessiones funditus et per omnia 
ignis voragiiie consumpmi fecissent; preterea ydem Michael 
Orszagh, Sebastianus et pangracius post decretum generale 
Alberegali editum9 vnacum prescriptisfamiliaribus ipsorum, vni
uersa et quelibet vina ipsorum exponendum in tenutis pos* 
sessionum Bazyn predicta ac weruskw et Zenth-gywrgh vo
catarum, Ipsis exponentibus prouenire debenda, leuari, et quo 
ipsorum placuisset voluntati, deduci fecissent. Hys minime 
contenti, similiter hys diebus nouiter transactis quedam tria 
vasa vini ipsorum exponencium eisdem modo simili in pro
montorio vineorum, de tenutis predicte possessionis wereskw 
prouenire debentis, sibi ipsis recipi et extorqueri fecissent, 
eisdem exponentibus et exigi ex extorqueri facere minime 
permittendo. In quibus premissis eisdem exponentibus decem 
milium florenorum auri dampna intulissent. Ceterum populi 
et Jobagiones prefatorum Mathei et Johannis de Somos in 
possessione eorundem lkran vocata commorantes, ex consensu 
et permissione eiusdem Johannis, domini Scilicet ipsorum, 
circa festum beate Margarethe virg. et mart proxime preteri- 
tum, quendam Jobagionem ipsorum exponencium in dicta 
Bazyn commorantem, prope Opidum Semcz vocatum reperien- 
tes, ab eodem tres et mediam pecias panni auferentes, quo vo
luissent, fecissent (kimaradt deportari). Insuper Religiosus



vir dominus Abbas ecclesie de Thwrocz per populos et Joba- 
giones suos, in possessionibus Selye eb pered vocatis commo
rantes, feria quinta proxima post festum Natiuitatis domini 
proxime preteritum, quandam piscinam eorundem exponen- 
cium Dombocz vocatam infra metas possessionis Zely vocate 
adiacentem, piscari piscesque ibidem repertos abinde asportari 
fecisset. In quo idem dominus Abbas eisdem exponentibus qua
dringentorum florenorum auri dampua Intulisset, potencia me
diante, in preiudicium dictorum exponendum et dampnum 
valde magnum. Super quo vestram amiciciam presentibus pe
timus diligenter, quatenus vestrum mittatis hominem pro te
stimonio fide dignum, quo presente Emericus de Borsa,------
— de Reihe, aut Nicolaus de Thamkhaza, sin ladislaus de 
Bulchwhaza, siue Stephanus, an Johannes,---------------Ma
thias de Ogya, sew laurencius de Magyarbeel, alys absentibus 
homo Regius, scita prius (premissorum mera veri)tate, ad 
prefatos Michaelem Orzagh de Gwth et alios predictos acce
dendo, amoneat eosdem, dicatque et commitat (verbo) Regio, 
yt ipsi Juxta vim et formam generalis decreti pesthiensis de
prescriptis actibus potenciarys ac dampnorum-----------modo
premisso patratis et commissis, eisdem exponentibus plenam 
et omnimodam satisfaccionem impendere debeant et teneantur,
-----------si fecerint, bene quidem, alioquin Euocet eosdem
contra annotatos exponentes ad octauas festi beati Jacobi
Apostoli-------Regiam in presenciam, racionem de premissis
reddituros efficacem, litis pendencia, si qua foret inter ipsos,
non obstante. — — ------- eisdem, vt siue ipsi termino in
predicto compareant, siue non, 'nos ad partis exponentis In
stanciám Id finaliter (faciemus) causa in premissa, quod Juri 
videbitur expediri. Et post hec huiusmodi Inquisicionis, Ammo-
nicionis, Euocacionis----------- seriem cum nominibus Euo-
catorum ad easdem octauas domino Regi (így) fideliter rescribatis. 
Datum Bude feria 2 proxima ante Dominicam Ranispalma- 
rum. Anno Dom. Millesimo quadringentesimo quadragesimo 
septimo. Küljén : Execucio facta inter octauas Ascensionis 
Domini, Homo regius Nicolaus de Thankhaza, Capituli Jo
sephus wal (kanonok ).

Elrongyollott papír. Rósz, nehezen olvasható írás. —
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Külbehajtásain a pecsétnyom. — Pozsonykäptalani országos 
levéltár Capsa 8. fase. 2. Nro 22.

263) Capitulo ecclesie Poson. laurencius de Hedrehwara
R. H. palatinus et Judex Comanorum. —- — Dicitur nobis in 
persona Nicolaj fily petri de Zamol, quomodo Stephanus de 
Kapolna in hys proxime preteritis disturbiorum temporibus 
totalem porcionem suam possessionalium in possessione Za
mol in Cottu poson. — habitam-------occupasset et occupa
tam conseruaret eciam de presenti. Azért megidézteti öt ad 
octauam festi b. Georgy mart. — Insinuando — eidem — vt
-------nos--------Juxta vim et formam generalis decreti per
dominos prelatos, Barones et Regnicolas nonissime in Ciuitate 
pestiensi super huiusmodi nouis occupacionibus et actibus po-
tenciarys editi finem indilatum faciemus-------Datum Bude
feria 2. proxima post Dominicam Kamispalmarum. A. D. 
1447. Külszélén: Execucio facta feria — proxima post fes
tum Resurreccionis Domini. Homo Regius Stephanus de 
Saag> Capituli dominus Stephanus de Beren concanonicus. — 
Pozsonykäptalani országos levéltár Capsa 28. fase. 4. Nro 31.

264) Capitulo ecclesie poson. Laurencius de hedrehwara
R. H. palatinus.-------Dicitur nobis, in persona Stephani
Synka de Bar, quomodo Magnificus Georgius de Rozgon In 
anno, cuius iam tercia instaret reuolucio, in Ciuitate Budensi
ex consilio-------Mathius (így) Bytho fily Andree de Saros-
falwa, ladislai et petri filiorum Georgy litterati de Zeredahel, 
Emerici fily Mathye, Johannis fily petri, Michaelis fily eius
dem Johannis, Egidy fily Stephani de Bar, quasdam litteras 
expeditorias, ipsum vnacum prefatis Nobilibus communiter 
concernentes, ab eodem Stephano potencialiter recipiendo, 
manibus eorumdem assignasset. Azért megidézteti ad Octauas
festi b. Jacobi Apóst.------ Insinuando ibidem eisdem, vt siue
------- compareant, siue non, n o s--------Juxta viam et formam
generalis decreti pridem per dominos prelatos, Barones et pro
ceres Regni in Oiuitate pestiensi super huius (így) actibus po-
tenciarys editi finem decisiuum faciemus.------ Datum Bude
in vigilia festi Resurreccionis Domini A. e. 1447. — Külszé
lén : Execucio facta secundo die festi bb. philippi et Jacob 
(máj. 2.) Homo Regius: paulus Kerekes, Capituli Mathias de



Themesvar kanonok. Pozsonykáptalani országos levéltár 
Capsa 28. fasc. 4. Nro 27.

*·5) Syll. Deer. I. 117. és 122.1.
w ) Kovachich Suppl. Π. 103.1.

Történelmi Tár. ΠΙ. 196.1.
*68) Haeonlag a győri káptalan is. Lásd fönebb a 206

*®9) Hogy a nádor nem érthette a fönebbi levelekben e 
jelen országgyűlés vógzeményeit, mutatja ím e levele is, mely
ben csak általánosan hivatkozik országgyűlési végzeményekre:
így m art 30. „-------Capitulo ecclesie Poson. laurencius de
Hedrehwara Palatinus. — Dicitur nobis in persona Johannis 
dicti Kappan Ciuie noue Ciuitatis strigoniensis, Quomodo An
dreas dictus Bessene de Machhaza et Johannes Thamok de 
Eghazaspaka In vigilia festi Concepcionis b. Marie virg., cu
ius tercia preterisset reuolucio annualis, cum ipse Johannes 
Kappan naue sua vaiys et diuersis rebus et bonis suis merci- 
monialibus in fluuio Danuby versus partes superiores ire ha
buisset, ipsum inuadendo, hysdem (így) rebus et bonis suis 
— — spoliassent, ex quibus quidem rebus — suis receptis — 
aliquas et pauca ipsi exponenti restituentes, maiorem et me
liorem partem — eorundem, ad quatuor milia florenorum auri 
se extendentem, erga se ipsos retinuissent-------Azért meg
idézteti, ha csak a kárt meg nem térítik, ad octauas festi b.
Georgy m art.------ Insinuando eisdem, v t -------- Juxta vim
et formam generalium decretorum dominorum prelalorum, Ba
ronum et Regnicolarum super talismodi actibus potenciarys edi
torum et stabilitorum finem faciemus.-------Datum Bude feria
quinta proxima post Dominicam Judica. A. D. 1447. K ivfil: 
Execucio facta est feria 3. post festam Resurreccionis Domini 
(apr. 11.) Homo regius Stephanus de Saag, noster Stephanus 
de— concanonicus. Pozsonykáptalani országos levéltár Capsa 
28. fasc. 4. Nro. 24. — így a szekszárdi kouventnek ime jul.
18. kelt levele is : ------- laurencio de Hedrehwara R. H.
palatino------ Conuentus Monastery Sexardiensis---------ve
stra nouerit Magnificencia, nos — vnacum Blasio de Beer 
homine vestro, Religiosum virum fratrem Andreám sacerdo
tem vnum ex nobis — — duximus destinandum, qui — —

—  144 -
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die dominico proximo post festum b. Margarethe virg. Conuen- 
tum Cruciferorum de Alba in porcione sua possessionaria in 
possessione ffad habita contra Capitulum Albense ac Ma* 
gistros Georgium et Blasium, vestram Euocassent in presenci-
am ad octauas festi b. Jacobi Apóst.-------Item Briccium,
Cosmam, Petrum, Ambrosium, Mathiam fratrem eiusdem, 
paulum Sartorem, valentinum fodor, Egidium paruum, Eme- 
ricum Dobos, Eliam Dpsa, Johannem Nyarady, Laurencium 
Simonis, valentinum Cosme, Stephanum Deyka, Demetrium 
Molnár, Mathiam Cosme, Thomam fabrum, Benedictum villi
cum, petrum ffolnagh, laurencium Genchy, Gregorium Olaz, 
Michaelem ffayzy, Anthonium Sartorem, Benedictum Zonka, 
paulum litteratum, petrum Zygedy, Gregorium filium eius
dem, Johannem Chontragh, Ladislaum Zarka, Georgium 
Kezy, ffabianum Kamaras, Mathiam Zarka, Nicolaum pathko, 
Matheum Eskuth, Anthonium Soos, Johannem Sypos, Eliam 
sclauum, Stephanum Fodor, philipum Sypus, Markum Bak, 
Michaelem Blasi, Johannem magnum, Bartholomeum Remek, 
Andreám Chyndar,, valentinum Vegh, paulum Moncho et De
metrium Bak Jobagiones in ffad commorantes eidem in dictis 
octauis statuere committentes — — Insinuando Ibidem eidem, 
vt siue ipse compareat, siue non, vos ad partis comparentis 
Instanciam, Juxta vim et formam generalis decreti prelatorum 
jßt Baronum ac Begnicolamm super huiusmodi actibus poten-
ciarys editi, finem facietis in premissis.-------Datum tercio
die diei Euocacionis et Insinuacionis predictarum. A. D. 1447, 
Kereszteslovagok levéltára Capsa 3. fasc. 6. Nro 68.

a7°) Ersamen fursichtign vnd weisn. Ich lass euch wissn* 
das mir zuegesagt ist fur war, vnd Hie nydn die gmayn Red 
ist, das der Gross Graf czu Ofen verganngn vnd tod sei an 
dem nagstuerganngn phincztag. Auch hab ich mit dem Maut- 
ter zu Raikendorf geret vnd hab Im für gehaldn, wie das vns 
meins Herrn gnad Graf Jorg versprochn hab vor den Hem 
vnd der ganczn lantschafft zu, Ofn Er well vns pei vnser altn 
gerechtikchait vnd gewonháit haltn vnd hab in darumb gepetn 
den Mautter, das er vns also dapei hald, darauf gab er mir zu 
antwurt, Im wer von seinen Herrn nichtz befolhn wordn an
ders, vnd er wolt auch die Maut nemen, das hat er auch ge- 

Knaut N· 10
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tan, vnd sprach alsuil mer wer vns von Im danydn icht vil 
versprochn, wir snllen In darumb begruesán vnd zu Im zie
hen, vileicht erhalt vns alles das, das vns denn versprochn wer 
wardn, vnd maynt die schuld wer mer vnsser wenn Irer, das 
man nicht zu Im kem. Gehn zu Gumarn an sand Maria Mag
dalen tag Im (14) XLVII Jar. Steffan Gmaitl.

Külczime : Den Ersam fursichtignvnd weissn dem Rich
ter vnd Rat der Stat zu prespurgk mein liebn hern. Papír. A 
pozsonyvárosi levéltár rendezetlen irataiból. — Ez ország
gyűlésről így emlékszik a budavári tanács ezen jul. 4. kelt 
levelében :

Salutacione caritatiua pre ordita cum optamine omnis 
boni et augmento. Sagaces et Circumspecti viri fautores et 
Amici nobis sincere grateque dilecti. Ex quadam litera obli- 
gatoriali nobis per famosum et Circumspectum virum Stepha
num literatum de Mykola nostrum Conciuem ostensa, intellexi
mus, duos vestros conciues, videlicet wolffgangum Renes et 
Andreám de Fronaw in quibusdam debitis sibi fore obligatos, 
provt memorata litera obligatorialis id clarius exprimit et de
clarat, Et quia in Congregacione dominorum Prelatorum et Ba
ronum ac procerum Regni tempore Quadragesimali facta vestre 
Sagacitates assenserunt pretactos debitores inducere et infor
mare, vt prefato nostro conciui Ipsorum creditori pro huius- 
modj debitis satisfaccionis complementum facerent et assigna
rent, Ex quo autem vestris Sagacitatibus ipse Stephanus lite
ratus in sua ac sociorum suorum personis se presencialem 
(így) ostendere preconcepit; Idcirco vestris Sagacitatibus sup
plicamus precibus attentis, quatenus memoratum Stephanum 
literatum nostri ob intuitum velitis habere recommendatum ac 
in eis, que sua iura concernent, iuxta mere Juris et Justicie 
ordinem, facere debitam et decisiuam equitatem pleno cum 
effectu, Ne ipsum vlterius plures labores et fatigas (így) con
tingat habere. In eo nobis gratam et acceptam beniuolenciam 
ostensuri. Cupientes suis temporibus grato affectu promereri. 
Datum in Crastino b. vdalrici conf. A. d .' Millesimo quadrin
gentesimo XL VII0.

Judex et Jurati ciues Castij 
Nouimontis Pesthiensis.
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Külczíme : Sagacibus et Circumspectis viris Magistro- 
ciuium Judici totoque Consulatui Ciuitatis Poson. fautoribus 
et amicis nobis sincere grateque dilectis. — A pecsét veres 
viaszban külbehajtásain van. Papír. A pozsonyvárosi levéltár 
rendezetlen irataiból.

27‘) Suppl. Π. 52—102. 1. és Syll. Deer. I . 116— 
135 1.

272) F. h. 39—43. 1.
273) F. h. 115—119. 1.
27ft) Papír. Külbehajtásain a pecsét. Kereszteslovagok 

levéltára., Capsa 3. fasc. 6. Nro 69.
275) Vest. Com. 263. 1.
276) Hártya. V eresfehér selyemzsinóron függ a még ép 

pecsét ily körírattal: Sigillum vniuersitatis regni Hungarie. 
Czímere a szokott kettős kereszt veres viaszban. A Selmecz 
városi levéltárból Boltizsár Ágoston barátom szivességéböl.

277) Schwandtner Π. 50. 1. 2) jegy.
278) Teleki f. h. X. 197.1.
279) Katona f. h. 537.1.
28°) Teleki f. h. X. 199. 1.
28 *) „Item am Erichtag vor sand vrbanűs tag 1 potn 

gen Ofen zum vngrischen landherren, vnd der ist gebesn, 
vnd der hat gute maer pracht auf zway Jar vnd dem schueffen 
dy herren ze gebn 1 libr. den. wien.“ (Számkönyv).

282) Teleki Π. 49. 1.
283) Fejér Authent. Diplom. 138—144. 1. Ponljait Te

leki is közli f. h. 47.1.
***) Teleki X. 214. 1.
285) Teleki u. o. 211. 1., hol azonban ez okmány keltét 

hibásan teszi jun. 20-ra, és Koyachich Suppl. H. 107. 1.
286) Papír. Külbehajtásain a pecsétnyom. Pozsonykáp- 

talani országos levéltár Capsa 28. fasc. 4. Nro 28. '
- 287> Teleki X. 209.1.

288) Papír. Külbehajtásain a veresviaszos pecsétnyom. 
Pozsonykáptalani országos levéltár Capsa 28. fasc. 4. Nro 
21. és 26.

289) Papír. Sorok alatt a veres pecsétnyom. Pozsony
városi levéltár Lad. 13. Nro 27.

10*
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"°) Cornides Vindiciae 279. 1. — E Rokos szónak Len
gyelhonban dívott értelmét egészen világosan meghatározza 
egy 17. századi német krónika, melyet azonban, példányom 
czimlapja hiányozván, közelebb meg nem határozhatok, e sza
vakkal : „Es ward auch um selbige Zeit Anno 1380. eine ge
wisse Art von Aufruhr in Polen eingéfuhret, welche Rokosz 
genennet wird. Es ist nemlich in Ungarn, nicht weit von der 
stadt Pest, ein Ort Rokosz genannt und weil die Ungarn in sel
biger Gegend weiland ihre Zuzammenkünjfte hielten, so ward 
ein solcher Conveni der Rokosz genannt. Als nun zur Zeit dieses 
Königes (Nagy Lajos) einsten der gantze Polnische Adel unter 
dem Vorwände die Freyheit zu beschützen auf geboten ward, so 
war das Wort Rokosz gleichsam das Losungs Wor^ un^  wenn 
sich nachgeheride dergleichen Tumult erreget hat, so ist der 
gantze Aufruhr des Adels Rokosz, und die Rebellen insgemein 
die Rokoszianer genennet worden* (480. 1.).

291) Comment. Π. 201.1.
®92) Commissio propria domini Regis. Ladislaus dei 

gracia Hung. Boh. Dalm. Croacie etc. Rex ac Austrie et 
Stirie dux, necnon Marchio Morauie etc. Fidelibus nostris 
Circumspectis Judici Juratisque . et ceteris Ciuibus Ciuitatis 
nóstre poson. Salutem et gráciám. Quia nos in proximo, dante 
domino, ingressuri Hungáriám, generalem omnium congrega- 
cionem octaua die festi Epiphaniarum domini nunc proxime 
venturi ad Ciuitatem nostram pestiensem indiximus: Ideo 
fidelitati vestre mandamus, quatenus, visis presentibus, certos 
ex vobis pociores cum pleno mandato omnium vestrum ad 
predictum octauum diem festi Epiph. dom. ad dictam Ciuita
tem nostram pestiensem in medium vniuersorum prelatorum, 
Baronum, Nobilium, procerum et terrigerarum dicti Regni 
nostri Hung, illic congregari debencium, mittere debeatis, 
Acturos nobiscum omnia ea, que sunt pro defensione Regni, 
ac bono et vtilitate omnium vestrum. Secus non facturi. Da
tum Vienne die dominico proximo post festum b. Martini 
Episc. et Conf. A. D. 1455. Regnorum nostrorum Anno Hung, 
etc. Sexto decimo, Bohemie vero tercio. — Sorok alatt a tit
kos pecsét. Külczíme nincs. Küljén a fonebb említett német 
szavak. — Papír. Pozsonyvárosi levéltár Lad. 37. sect. 2.

• Nro 25. y
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*93) Bartal. f. h,
294) Suppl. Π. 103. 1.
295) Papír. Ktilbehajtásain a pecsétnyom. Pozsonykáp- 

talani országos levéltár. Capsa 8. fasc. 2. Nro 19.
296) Aug. 11. „Item des freitags noch sannd larenczen 

tag Ist der Statpotbareyer gerietn gen Ofen In der Statnotdu- 
rift mit briefn aws dem Capitl vnd ander brief, di er mit Im 
geftirt hat zum Gubernator vnd zum ungrischen landheren, vnd 
dem hab ich gehn zu zerung 11 flor. auri.“

Aug. 9. „Item vnd vmb wax vnd vmb Seydn zu briefn 
zum Insigln, dem man in dem (talán: Capitl) versiglt hat, di 
der potbareyer mit In geiurt hat gen Ofenn zum Gubernator9 
50 den wien.. Item vnd hab gebn von den briefn ze Schreibn 
dem Capitl Schreiber 52-den.“ (Számkönyv.)

297) Item am pfincztag vor Sand Gilgn tag hab ich gebn 
dem Andre czobl, als der mit den priefn rait gen Öfen, di man 
In dem Capitl versiglt hat, zu zerung 2 flór. auri.w (Szám- 
könyv.)

298) Vest. Com. 263.1.
2" )  Annál. ΙΠ. 60. 1.
30°) F. h. IV. 667.1.
301) Bél Not. ΠΙ. 207.1. és Katona ΧΠΙ. 545.1.
302) „Item am Mitichn vor Exaltacionis s. Crücis sind 

awsgefaren vnser Richter herr ludweig künigsfelder vnd herr 
Gmatl, vnd der Statschreiber mit etzleichn Soldnam gen 
Ofenn zum ungrischn landherrn vnd zum Gubernator In mani- 
cherlay notdurft, den hab wir mit gebn zu zerung, vnd sein 
haim chomen am Samstag noch Michael (sept. 30 ) vnd habn 
verczert In 18 tagn 102 flor. 89-den.“

Nov. 30. „Item am phincztag In die Andree apóst, vmb 
pestynne Sail In das Schief, als der Richter vnd her Gmatl 
etc. gefaren sind gen Ofenn zum vngrischn Tieren} 24 den. 
wien.u

Dec. 12. „Item AmErichtag vor lucie virg. hat uns her 
peter Krawss In die Ratung gelegt von wegen des Gotz kro- 
mer, das der dem potbareyer zu Ofenn auf zerung gelihn hat, 
als di heren do sein gebesn, dorvmb wir den heren peter 
KrawssQ quitirt habn In ainer quittanczn, vnd hat verczert



150

hinab, als der zum Gubernator vnd zu andern hern geczogen 
ist, als der Richter her ludweig künigsfelder vnd her Stephan 
Gmatl vnd der Statschreiber zu Ofen sind gébem zu vnser fra- 
wentag Natiuitatis Marie (Sept. 8., de, mintfönebb láttuk, csak 
13. indúltak el) vnd der hat verfczert In der Stat notdurft 20 
flor, auri.“ (Számkönyv.)

303) „Item Am freitag In die Michaelis, als der ludweig 
künigsfelder vnd her Stephan gmatll chomen mit vnserm Stat
schreiber vnd Iren diennern von Ofenn} do hab emphangn von 
dem vlreich kromer 6 pint wein per 10 den. Domit man sy 
geert vnd enphangen hat, facit 60-den. wien.“ (U. o.)

,304) Sept. 13. „Item am Mitichen vor Exaltacionis s. 
Crucis, als vnsser Richter her ludweig künigsfelder vnd her 
Stephan Gmatl vnd der Statschreiber aus waren gefaren gen 
ofenn zum vngrischn herren vnd avffm Rakuschy ho habn sy 
verert dem Gubernátor vnd geschankt vnd dem Gubernator 
hofmaister vnd dem Emreich Ban, vnd der lantschaft Cancz- 
ler vnd dem andern Gubernator zepeschi lassla (ki ez ?) vnd 
dem peter dyaken, vnd den kunigesman, genant Baroth, 1 
tuch von ach vmb 10 flór. vnd mer des künigs man zerung 
zu der selbign Rais 5 flor. vnd dem Torberti 1 par hosn kost 
1/2 flor. 32 den. vnd man hat verert vnd geschankt den vorgen 
14 Stuk leimbat per 272  flor. auri. Actum zu vnser frawen- 
tag Natiuitatis marie gloriose, virginis (sept. 8.) facit 50 flor· 
4 schill. 17 den.“ (U. o.)

305) Sept. 13. „Item so hat mir herr peter Krawzz In 
die ratung gelegt, darvnib ich Im In ainer Quittung genug 
hab gjetan von wegen vnssers Richter herren ludweig kunigs- 
felder, das Im dye herren geschaf habn ze'gebn vmb sein 
müe, di er getan hat zu der Stat notdurft, als er geczogn ist 
oft auf vnd nyder gen Ofen vnd auff den Rakusch zu vngri- 
schen herrn, Am Mitichn vor Exaltacionis S. Crucis zum 
erstn Mal 16 flor.“ (U. o.)

306) Teleki X. 220. 1. és Π. 52. 1. 2) jegy., höl azon
ban ez okmány kelte (in vigilia b. Marie virg. de nive) hibá
san tétetik aug. 5-ére.

3°7) „Item am phincztag an sand larenczen tag habn 
kauft von heren' Stephan Gmatl 1 Schif, das man darauf des



Gubernator diener vnd Ire Ros gefurt hat gen Ofenn, vnd den 
Guidein wagen, vmb 2Y2 libr. den. wien.u (Számkönyv.)

308) Vest Com. 265. 1.
309) Teleki (IJ. 54. 1.) és Fesslér (IV. 668. 1.) is eléso- 

rolják őket.
31°) Pray Ann. IU  60.1. Teleki f. h. 53. 1.
3n) Teleki f. h. 56. 1. Engel ΙΠ. 124. 1. hibásan teszi e 

küldöttség fejévé Vitéz Jánost.
3l2) Katona XIII. 551. 1. — Ez okmány egyszersmind 

világosan mutatja, hogy az országgyűlés csakugyan Budán 
tartatott (in Ciuitate feudensi conclusum extitit.)

3|3) „Item am phincztag In die Mathei apóst. 1 potn 
gen ofenn mit briefen zu vnsera heren vnd etzliche zeit aüs- 
belibn, 1 libr. denar.w (Számkönyv.)

3‘4) Katona XIII. 543. 1.
315) Papír. Sorok alatt a pecsét. Pozsonyvárosi levél

tár. Lad. 13. Nro 11 d.
316) „Item Am Suntag vor Michael hat man gefurt den. 

pachalo In genotiger potschaft auf ainem Schif herab gen 
Ofen das der tag vnd, nacht varén sehol zum herren gen Ofen, 
zerung 9 sehill. den.u (Számkönyv.)

317) „Item am phincztag vor Michaelis hat aws gehn 
her peter krawzz für mich, darvmb ich Im gégug tan hab, 
das er für mich gehn hat dem Andre zobl zerung gen Ofen, 
als der zu den heren geritn ist gen Ofen mit ain ros In post
schaß. 5 Sch.w (U. o.)

318) „Item Am Mitichen vor Symonis et Jude hab ich 
gebn noch des purgermaister gescheit dem schabeller 1 potn 
zum herren gen Ofen, vnd den selbign potn habn di herren 
von Ofen ferrer geschikt hinab gen Schagklo zum lasla (Ga
ray) Baan, dem hab ich geben 2 flor.w (U. o.)

3|9) Papír. Külbehajtásain a pecsétnyom. Pozsonykáp- 
talani országos levéltár. Capsa 28. fasc. 4. Nro 34.

32°) Papír. Külbehajtásain a pecsétnyom. Pozsonykáp- 
talani országos levéltár Capsa 28. fasc.4 4. Nro 33.

32 *) Papír. A pecsétnyom mint fönebb. U. o. Capsa 6. 
fasc. 10. Nro 11.

322) Kovachich. Suppi. IL 108. 1.
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W) U. o.
324) „Item des Montags von dem faschank (tag) hab ich

gehn dem Alberto Statprocurator, als er hinab geczogen ist 
gen Ofenn mit prieffn zum rechten an seinem solt, vnd zu ze
rung 24 flor, auri,------ vnd besunder 1 flor, auri, darvmb er
von dem wilhalm scherer ein prawnn tuch genomen hat-------
facit alles 25 flor. auri.“ (Számkönyv.)

325) „Item als vnser potbareyer aws gerietn is gen 
Ofenn mit des Capitis briefn vnd mit den Statpriefn zum vn
grischn herren zum Rechtn, des Mantags vor dem faschank, 
dem hab wir mit gebn zu zerung vnd an seinem solt 25 flor. 
auri.“ (U. o.)

32β) Teleki f. h. Π. 60. 1.
327) Schwandtner Π. 48. 1.
328) „Item am ffreitag vor Oculi sind vnser herren aus-

gefaren gen wienn zum vngrischn herren, der Richter der Lud- 
weig kunigsfelder vnd her Gmatl, vnd peter chrawzz vnd her 
hanns Eylausinrok vnd her Stephan Ranes zum römischen 
kunigk, als di vngrischn herren mit Im Taedigetn9 den hab 
wir gebn vnd sind aws belibn vncz dominica letare (mart. 4.) 
49 flor. 3 Sch. 29-d.“ ' 1 '

Mart. 6’. „Item am Mitichn hoch letare In der fastn, hab 
ich emphangen vom herren peter Krawzzn von zerung wegen, 
was di heren au wienn verczert liabn, als vnsser Richter her 
ludweig kunigsfelder* stb. do waren mit den vngi'ischn herren, 
mit dem Orsag Mihal von f  vides wegen------“.

April. 12. „Item' am ffreitag vor Tiburcy et valeriani 
hat vns her peter Krawss In di ratung gelegt, das er gebn hat 
einem diener, der den heren gedint hat (in) wienn, als (die) 
do weren mit den vngrischn herren pey dem Römischen künigk, 
100-den. facit 3 Sch. 10-den.“

„Item vnd hat mit auch gelegt In di raitung von wegn 
herren Stephan gmatls, das der zu der selbign Raisz gebn 
hat den furleutn 4 grossn, facit 21-den.“ (Számkönyv).

329) Mart 6. „------ Item von Anlehens wegen das her
peter Krawz getan hat, dem Statpotbareyer, als der gen Ofen 
geriten was mit priefen zum ungrischn herren von der Stattge- 
rechtikait wegen 24 flor.“ (U. o.)
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33°) Teleki £ h. Π. 60.1.
33<) F. h. 574.1.
332) F. h. 126.1.
333) F. h. Π. 61.1. *
334) Eülczíme: Prudentibus et Circumspectis viris Ju

dici Juratisque Ciuibus Cíuitatis Poson. tanquam Amicis no
stris dilectis. Papír. Külbehajtásain a veres viaszos pecsétnyom. 
Pozsonyvárosi levéltár Lad. 37. Sect. 2. Nro 24-i.

335) E  levél ugyanis csak máj. 4. érkezett Pozsonyba, 
ha ugyan erre vonatkoznak a Számkönyv e szavai: „Item am 
Sambstag an sand flórian tag hab (ich) gebn — des Albrecht 
Statprocurator diener, der den heren von dem Gubernator ho
nod Janusch brief hat pracht, % libr. den.“

336) April. 22. „Item am Mantag vor Sannd Jorigen tag 
hab ich abgerait mit dem peter Ebringer von für wegn, das 
der den Richter herren ludweig kunigsfelder gefurt hat g$n 
Ofen vnd auf den Rakuech vnd herren Stephan Gematl 
vnd vnsern Statschreiber etc. mit 4 Rosen vnd ist aws 
gebesn 18 tag, das man Im Sehol gebn vonydem tag % 
libr. den., daran hab ich Im ausgericht 2. libr. den. vnd 
das vbrig ist man Im noch schuldig.“ (Számkönyv). 
Podgyászuk hajón vitetett le : April 13. „Item am Sambstag 
In die (tollhiba: vor helyett; mert ez ünnep ez évben vasár
napra esett; hacsak, mint a passaui egyházmegyében dívott, 
april 13. nem ülték, akkor megállnának e szavak) Tiburczy 
et valeriani, hab ich — abgerait mit dem Stephan tischer, 
was er der Stat gearibat hat, von erst ein* Spilpret vnd ein 
Zwiefachik pank, das das dye Herren mit In In ain schif gen 
Ofenn gefurt habn, alles vmb V2 libr. den., facit 3 schill· 
den.“ (U. o.)

337) Schwandter Π. 44.1.
338) Külczim eDenn Ersamen vnd weysnn den hern

czu prespurck detur litera. — Papír. A pozsonyvárosi levél
tár rendezetlen irataiból. v

339) , „Item des freitags noch pfingstn sind vnsser herren 
abgefaren gen Ofenn zum ungrischn lanndheren, als sich aller 
lanndheren vnd alle EdUeut vnd Stet dohin Gesamlt habn, 
vnser Richter herr ludweig kunigsfelder, vnd her Stephan
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gmatl vnd her Martiné Gailsam, vnd Bartlme Chocherdarffer, 
vnd her liebhart statschreiber etc. mit vnsern stat soldnern* 
den hab wir mit gebn, das sy verczert vnd verert habn, vnd 
sein wieder haim chomen Am Erichtag vor sand veitstag (jun· 
11.) 150 flor. auri minus 1 flor.“

„Item* vnd hab gebn vmb 10 pint wein, dy di heren vnd 
knecht In des Richter haws gedrunckn habn, als dy chomen 
Am Erichtag vor viti herwieder haim per 3 den. =  30 den.“

„Item so hab ich gebn den furleutn, die dye heren von 
Ofen aufher gefiirt habn gen prespurg, So hab ich gebn dem 
ain furman besunder dem vnger, 6 flor.“ (Számkönyv.)

34°) Kovachich hibásan júniusra teszi. Suppi. Π. 109. 1.
34·) Máj. 17: „Item des freitags noch phingsten hab 

ich enpfangen zu der Rais gen Ofenn, darvmb dy heren In 
dem Rothaws fü r  mich zedeln aws gebn den erbern lewtn} dy
zu der selbigen Rais dargelihn habn, -------vnd der awsczug
der zedl------ dy hat gepracht 56 fl.“ (Számkönyv).

342) Máj. 4 : „Item am Sambstag Floriani mart. hab ich
enphangen von dem Reich thoman, das er der Stat gelihen hat 
den heren gen Ofen zu der Rais, als vnser Richter hinab czog 
mit andern heren-------96 fl.“ (U. o.)

343) Jul. 2 : „Item am Erichtag In die visitacionis Ma
rie virg. hat vns her peter kraws In die Ratung gelegt geli- 
hennsgut, das man den heren getan hat zu der Rais zu Ofen 
vnserm Richter s tb .------ összesen 118 fl. 12 gros.“ (U. o.)

344) Máj. 11. „Item am Sambstag am heilign pfingst
Obund hab ich geben dem heren ludweig künigsfelder, — als 
er sich fuget zu der Rais hinab gen Ofen zum vngrischn land- 
hern vnd zum Hvnad Janusch-------60 flor.“ (U. o.)

345) Máj. 18: „Item des Sambstags vor sand vrbanstag, 
hab wir gehábt fridreich prichnaster vnd wolfinger wolfgang 
zymmergeselln, dye das Schif berait vnd Gedacht habn, dar
anf dy heren gefaren sind gen Ofen, .10 Sch. den.“ (U. o.)

346) Máj. 16: „Item am phincztag noch pfingstn habn 
gehabt Im Schiff 1 nachwachter auf der Tvna, der Im Schiff 
des weins vnd des Statguts gehut hat, als dy herren gen Ofen 
woldn farén, der gehuet hat, 10-den.“ (U. o.)

347) Jul. 2: „Item ein Anlehen, das vns auch her peter
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Kraws In dy Ratung gelegt hat von wegn des heren hanns 
Eylausinrok, vmb di tuch von lofen, vnd dy selbigen tucher 
von lofen habn dy heren zu Ofenn gebn dem Gubernator 
hvnad Janusch von wegn der wued, vnd dy tucher kostn 37 
flor.“ (U. o.)

348) Máj. 17. „Item hab wir geert den Gubernator den 
hvnad Janusch mit ainem kocher, den di heren mit In gefurt 
habn, des kost 3 libr. den.* „Item vnd habn gebn, das man 
den Chocher vergolt hat, 2 flor.“ „Item vnd mit 2 par hant- 
schuchn, di koetn */2 libr. 6 den.“ „Item vnd habn gebn dem 
maler von aim ledrein vmb raif vnd dem Chocher, das erden 
vbergolt hat, 60 den.“ „Item vmb 6 pheil vnd 2 polcz In 
den Chocher vnd 2 strol, das vns der Albrecht Gailsam In dy 
raitung hat gelegt, chost 10 sch. 10 den.“ (U. o.)

349) Jul. 2. „Item am Erichtag In die visitacionis marie 
virg. hat vns herr peter Kraws In die Ratung gelegt, das herr 
Albrecht Galsan Geert hat den purgraff zu Ofenn* als vnsser
heren do sind gebesn, mit aim Schif vnd mit aim tuch-------
vmb 19 flor. auri.“ (U. o.).

35°) Schwandtner H. 40—r33.1.
3 51) Kovachich»Suppl. Π. 108. 1.
352) Verböczy part II. Tit. XIV. Ez okmányt is hibá

san vélik Kovachich (Vest. 271. 1.) Engel (í. h.) és Teleki 
(f. h.) egyenesen a karoktól keltnek.

3*3) Teleki X /2 5 0 .1.
354) Schwandter Π. 45. 1.
3*5) Teleki II. 61. 1.
356) „Item am freitag vor viti modesti hab wir geert den 

Cardinal mit 3 grossn flaschn mit wein, darin sy alle drey 
ist chomen 18 pint per 3. d. =  54 d.“ stb. — Mit jelent
senek ugyané számkönyvnek e szavai: — Jun. 27. „Item 
am phincztag In die ladislai regis vngarie hab wir geert den 
legat, ader denCardinal, der do cham noch dem ersten Cardi
nal, mit 12 pint wein per 4 d. =  48 d.“ stb. — nem értem*

357) Teleki X. 233. 1.
358) „Item am Mantag noch Jacobi apóst hab (ich) 

kauft noch der herren gescheit, 1 schief, daranf der Cardinal
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von Hamburg (Hainburg Pozsony felett) gefaren ist gen pres- 
purgh, vmb 4 fl. 30 d.“ (Számkönyv.)

as») Teleki Π. 111. 1.
3β0) „Item am phincztag noch petronelle virg. 1 poten 

gen Ofenn dem Michl pot zum heren} dem bab ich gebn 70 
den.“ (Számkönyv).

361) „Item am Mitichn (tollhiba Montag helyett) In 
diuisione apostolorum, hab ich gebn zerung dem Andre von 
watndorf vnserm procurator gen ofen zum hvnad Janusch Gu
bernator, und zu der landtschaft von wegen der Kaufleut 4 
flor.“ (U. o.)

36a) Papír. Külbehajtásain a pecsét. Pozsonykáptalani 
' országos levéltár Capsa 28 fasc. 4. Nro 38.

363) Papír. Pozsonykáptalani országos levéltár f. h. 
Nro 35.

3e4) Teleki Π. 212.1.
36*) U. o.
36e) Lásd e csata bö leírását Telekinél II. 78—103.1.
3β7) Ivanics Schwandtnemél H. 58. 1. 2) jegy.
3·8) Teleki Π. 105. 1.
3β9) U. o. 108 és 105. 1. jegyzetben.
37°) Schwandtner II. 58. 1. 2) jegy.
" 0  u . 0 . 3) jegy.
372) IV. rész. 47. fejezet.
373) „Item am freitag In die Nicolay episc. ist vnsser 

Statprocurator Andre von watndarff hinab geritn gén Czyge- 
dein mit priefen zu etzlleichn landherren vnd zu der honad 
Januschn (Szilágyi Erzsébet), dem hab ich mitgebn zu zerung 
5 flor, auri per 7 schill. 10 den. und fúr 5 flór. klain gélt per 
7 schill. den., facit 8 libr. 7 schill. 20 den.“ (Számkönyv.)

874) Teleki X. 239. 1., ki azonban ez okmány keltét 
(feria secunda proxima post fest. Concepcionis b. Marie virg.) 
hibásan teszi dec. 15-ére. Hibásan van továbbá ez okmány 
Szekszárdról (Saxardini) keltve; de ez csak tollhiba lehet s 
azért Teleki helyesen Szegedet tesz helyébe.

37ft) Schwandtner Π. 59. 1. Egyébiránt e levél csak 
töredék.

376) U. o. 58. L



157

377) Papír. Külbehajtásain a pecsétnyom. A pozsony-r 
városi levéltár rendezetlen irataiból.

379) Schwandtner II. 57 —60. 1.
379) Papír. Külbehajtásain a pecsét. Pozsonykáptalani 

országos levéltár Capsa 26 A. fasc. 1. Nro 8.
38°) Papír. Külbehajtásain a pecsétnyom. A pozsony- 

városi levéltár rendezetlen irataiból.
381) Mart. 9. „Item am Suntag In der vastn als man

singet: Reminiscere-----------von wegen des Jorig Gundls-
hawsser, das der gehn hat den heren zu Ofénn 7 walisch stuk 
leymbat dy di heren zu Ofenn den vngrischn landheren vér
ért habn} chostn 26 flor.w (Számkönyv.)

382) Teleki X. 242. 1.
383) Papír. Külbehajtásain a pecsét. Pozsonykáptalani 

országos levéltár Capsa 2 fasc. 6. Nro 12.
384) Papír. Külbehajtásain a pecsét. U. o. Capsa 3. 

fasc. 1. Nro 1.
385) Szeredai Series Episc. Trans. 157.1. — Kivonat

ban Kovachich Suppl. Π. 111.1.
38B) Kovachich f. h/110. 1.
387) U. o.
388) Bizonyosan Pray hasonló állítása (Annál. ΙΠ. 73.1.) 

után indulva, bár nem idézi is ötét.
389) F. h. IV. 683. 1.
39°) F. h. 115. 1.
391) F. h. 144. 1.
39S) F. h. 116. 1. jegy/
393) Szirmay Not. Hist. Cottus. Zemplén. 31. 1. Te

leki is idézi s nem lát benne országgyűlési nyomot sőt, később 
(f. h. 151.1.) maga felhozza a felvidéki városokat, melyek 
követeik által e kövesdi alkudozásnál magokat képviselteték 
még sem mondja, hogy Kövesden országgyűlés lett volna.

394) Papír. Külbehajtásain.a pecsétnyom. Pozsonykáp
talani országos levéltár Capsa 28. fasc. 4. Nro 39. — E neve
zetes okmány egy igen fontos s eddig egészen ismeretlen kö
rülményről tudósít, hogy tudniillik a pozsonyi káptalan is 
változtatta pecsétjét. Erről más alkalommal bővebben.

895) Schwandtner H, 62. 1.
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39β) U. ο. 63. 1.
397) Annál. III. 73. 1.
S98) Teleki is (Π. 134. 1. 1) jegy.) épen ezzel czáfolja 

meg Kovachich állítását a szerinte jövő évi januárban tartott 
országgyűlésről; „Ivanics — úgymond Teleki — a Kova- 
chich által idézett levélnek ily czímet adott: Ex parte Prela- 
torum et Baronum Regni Hung.“ Azt akarta ezzel Teleki 
mondani; hogy e szavak után ama levél nem országgyülés- 
hanem csak országos tanácsra mutat S íme e jelen két levél
ben, melyek pedig épen e szavakkal végződnek, mégis or
szággyűlést lá t!

3" )  F . h . 651. ,1.
40°) Úgy szinte Hunyadinak a kalocsai érsekség és vá- 

czi püspökség ügyében a pápához e napon írt levelei is Bu
dán keltek. Schwandtner H. 64. 65. 1.

401) Hártya. Sorok alatt a veres pecsétnyom. Pozsony- 
városi levéltár Lad. 13. Nro 11. e

409  Teleki H. 120. 1.
403) U. o. 122. 1.
40fc) A pápához írt leveléből az országos tanácsnak. 

Schwandtner Π. 61. 1. és Teleki f. h. 122.1. 2) jegy.
405) Teleki X. 249.1.
40«) F. h. 148. 1.
407) F. h. 675. 1.
408) F. h. 134—138. 1. 1.
409) Schwandtner Ií. 69—75. 1. 1.
41°) Hogy Kovachich ismét hibázott (Suppi. Π. 112.), 

midőn ama Yitézféle levelekben qrszággyülést lát, mondani 
is feles, miután e levelek czime- és befejezései eliggé meg- 
czáfolják.

419 Teleki X. 248. 1.
412) Teleki II. 152.1. E békekötésnél jelenvoltak Kassa, 

Lőcse, Bártfa és Epeijes követei, s a feltéteket szinte hely- 
benhagyák, mint Oiskrának mart. 31. kelt levele mutatja 
(Teleki X. 256. 1.)

413) Tudománytár 1841. aug. füzet 127. J.
4U) Π. 152. 1. 1) jegy. ,
4l5) „Item am Erichtag noch Gotzleiphnamstag sind hi-
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nabgefaren auf ainem Schiff' der purgermaister her Niclas 
flins, vnd her Albrecht Gailsam vnd der hawg vnd der Boreo 
Janusch mit Iren diennem selb 16 person gen Ofen zu der 
lanndschaft vnd zum Gubernator hvnad Janusch vnd sind 
haim chomen am Mantag vor Johannis bapt. (jun. 22.) vnd 
di habn verzert zu der andern Raisz gen Ofenn 35 fl. per 7 
schill. 10 den.“

„Item hat mir der purgermaister In di raitung gelegt, 
das di hern zu der Andern Rais verert haben Confekt vnd 
ander ding zu Ofenn, das chost 5 flor.“

Nov. 5. „Item am phincztag nocA (tollhiba an helyett) 
sant Emreichs tag Item tenemur dem Johannes Chochham 
Gemain ladn vnd Taufl ladn durich ainander, di man geno- 
men hat zum Schif, das man gedakt hat, darauf di herren gen 
Ofen gefaren sind gen Ofenn zu der andern Raisz zu der 
landschaft vnd zum Gubernator, 20 Gemain ladn.“ (Szám
könyv.)

416) Sept. 11. „Item vmb 1. Chocher, den der purger
maister mit Im hinab gen Ofenn gefurt hat vnd verert hat 
den (kimaradt az értelmet adó szó) der chost 1 Iibr. den*“ 
(ü . 0.)

*tr) Teleki X. 259. 1.
418) Schwandtner II. 75. 1.
419) U. o. 77. J .
42°) U. o. 88. 1.
421) U. o. 17. 1. A bibornokoknak írt külön 84. 1.
422) U. o. 83. 1. ·
423) U. o. 89. 1.
424) F. h. 142—150. 1.
425) Schwandtner f. h. 91. 1.
426) Teleki f. h. Π. 151. 1.
427) Mint ez György despotának Szendröröl jun. 24. 

hozzá intézett és Katona szerint (ΧΙΠ. 734. 1.) „barbarum in 
modum“ fogalmazott leveléből kitetszik. .

- 428) Teleki f. h. 154. 1.
429) Említi röviden Kovachich Suppl. Π. 44. 1. Egész 

kiterjedésben közli Teleki X. 262. 1.
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43°) Ez országgyűlésre hivatkozik, úgy látszik, Garay 
László nádor ezen, jun. 28. kelt, okmányával „-------Ca
pitulo ecclesie poson. Ladislaus de Gara R. H. palatínus. —
— dicitur nobis in personis ladislai magni de Gwthor, alias 
vicepalatini, ac Emerici fily eiusdem, Quomodo circa festum 
b. Georgy martiris Egregius Georgius Groff de Bozyn, ac Jo
hannes et Sigismundus fily eiusdem, metas dicte possessionis 
Gwthor, a parte possessions eorum Zemeth, annichilari —
— ac plus quam Tricenta Jugera terrarum arabilium------
occupari et a d ------ possessionem Zemeth annecti fecissent.
-------Azért megidézteti ad octauas festi b. Jacobi Apóst. In
sinuando eisdem, v t ------ nos — Juxta vim et formem gene-
ralis decreti dominorum Prelatorum, Baronum^ et procewm 
regni super huiusmodi actibus potenciarys editi et stabiliti f i 
nem faciemus —-----Datum Bude in vigilia festi bb. petri et
pauli apóst. A. D. 1450· K ívül: Execucio facta Sabbatho 
proximo ante fest. b. Margarethe virg. (jul. 11.) Homo re
gius Johannes de markhaza, Capituli laurencius Canonicus 
et Custos. Pozsonykáptalani országos levéltár Capsa 28. fase. 
4. Nro 45. — Mint különösséget felemlítjük a pozsonyi káp
talannak kevéssel ezután (jul. 28.) kelt okmányát, melyet, 
egészen elütöleg az ezen kori irálytól, a királyhoz czímez : 
Domino nostro Regi Capitulum ecclesie posoniensis, Oracio- 
nes in domino deuotas perpetua cum fidelitate, Vestra nouérit 
Serenitas nos literas Magnifici Comitis ladislai de palécz Ju
dicis Curie vestre Regie Introductorias et Statutorias, Sigillo 
suo consignatas, nobis amicabiliter loquentes, debito recepisse 
cum honore. Et cum nos iuxta earundem continendam una- 
cum petro filio Jacobi de polda Ethy, homine scilicet vestro in 
dictis literis Judicis curie vestre Regie nominatim consignatis 
specificato, nostrum hominem, videlicet honorabilem dominum 
Thomam prebendarium dicte ecclesie nostre ad contenta dic
tarum literarum fideliter exequenda nostro pro testimonio fide- 
dignum duxissemus destinandum, tandem ydem ad nos exinde 
reuersi nobis vniformiter retulerunt, Quod ipsi modo in festo 
beate Margarette virginis et martiris nouissime preterito ad 
faciem porcionis possessionarie in possessione kyspathas vo
cata in Comitatu posoniensi habite, que alias pauli fily Ja-
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cobi de BeneEthy profuisset, vicinis et commetaneis suis 
vniuersis inibi legittime (így) conuocatis et presentibus acces
sisset, Et dum idem homo vester, presente dicto nostro testi
monio, ladislaum et Matheum filios Andree de BeneEthy et 
alterum Andreára et Gregorium filios Stephani de theberethy 
in dominium eiusdem Introduoere eandemque cum suis vtili- 

’ tatibus et pertinencys quibuslibet titulo perpetue empcionis 
possidendam, eisdem statuere voluisset, extunc Emericus de 
Wyfalw familiaris Egregii Ladislai fekethe de pokatheleke, 
nomine et in persona eiusdem domini sui, ipsis contradiccionis 
velamine obuiasset. Ob quam contradiccionis Inhibicionem dic
tus homo vester, presente dicto nostro testimonio, predictum 
ladislaum fekethe, contra annotatos ladislaum, Matheum, An
dreám et Gregorium, ad octauas festi beati. Jacobi Apostoli 
nunc venturi in vestram Regiam euocasset presenciam. Datum 
sedecimo die diej Euocacionis Jam dicto Anno domini M-mo 
CCCC-mo Quinquagesimo.

Papír. Külbehajtásain a kisebb pecsét nyoma. A póka- 
teleki Kondé-család levéltárából.

431) Aug. 10. „Item am Mantag In die laurency 1 potn 
gen Grann zum pischoff von wegen, das man das haws (vár) 
gewonnen hat, vnd ist aws beliben 15 tag, dem hab ich gehn 
13 schill. den.“ (Számkönyv).

432) „Item am Mantag In die laurency ist vnser purger 
Maister awsgefaren mit dem Stat wagen gen wienn zum 
Grafen von Cili von wegen vnsers haws, das man das gewon
nen hat Am Suntag vor laurency (aug. 9.) vnd sind mit Im 
gefaren seine dyener, den hab ich mit gehn auf vnd nider zu 
zerung 4 libr. 30 den.“

Aug. 14. „Item Am Freitag In vigilia Assumpcionis 
Marie virg. hab ich gehn dem Michl pewckl vmb sein Muee, 
als das haws verlam ward, das er den Gräfin von Cili gesucht 
hat  ̂ 60 den.“ (U. o.).

433) Aug. 13. „Item am phincztag noch sant larenczn 
tag, als vnser purgermaister zum Andern Mall mit seinen 
diennern für gegen der Newenstat von wegen vnssers haws 
zum Romischn kunig, zu zerung 4 libr. 70 den.“ (U. o.)

Knaus N. 11^
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454) „Item In die Aseumpcionie Marie virg. hab wir 
geert den klain Laesla ein Bitter, den der Gubernator herge- 
schikt hat von wegen des haws, das man gewonnen hat, mit 
in guttn essen fische, dye chostn 60 d.“ (U. o.)

455) Item am Sun tag noch Decollacionis Johannis bapt. 
hab wir geert des Gubernator Canczler vnd seyne dyenner 
mit 1 flaschn mit wein darin ist chomen 6 pint =  30 cL 
stb. (U. o.)

48e) „Item am Erichtag an vnsser liben frawentag Na- 
traitatis Marie virg., hab wir geert den Orsag, als der mit 
100 pherdn her chain, vnd taedigt hat mit dem Jorig Far- 
hasch vmb das haws von wegen des Gubernator, mit Semln, 
chostn 20 den.tf stb. (U. o.)

437) „Item am Freitag noch Natiuitatis Marie virg. hab 
wir geert gar spet, als der Nad Lasla zu der Stat In taedigen 
ist gerietn von wegen des Gubernator mit 2 flaschn mit wein 
72 den.u (U. o.)

4ás) 1 4 5 1 . Máj* 11, „Item hab wir gebn noch des hem 
purgrafen gescheit des Nad Lasla auf dem haws, dem Maister 
linhart Reinpekchn zymmerman, den man mit den pugsn hi
nab hat geschikt zu vnserm Gnedign hejrn Gubernator, 4 fl. 
auri vnd 8 fl.u (ü. o.)

439) „Item am Sambstag noch Natiuitatis Marie hab wir 
geert den Tomisch kvezzi Balennt (e szavak kitörölvék) vnd 
Farkas Jorig, als di Taedigt habn In des Richter haws mit 1 
flaschn wein zu 6 pintn =  36 den.“ (U. o.)

44°) „Item am Suntag vor des heiligen Crewcz tag 
Exaltacionis hab wir geert den hem pilligram des hAnad 
Janusch dienner mit 1 flaschen wein zu 6 pintn 36 den.“ 
(ü. 0.)

44 0 „Item am Samstag In vigilia Bartholomei apóst 
sind awsgeschikt warden zu Ros in potschaft peter Kursner 
vnd der prokschi mit briefh zum Gubernator gen der freyen- 
stadt, ader wo man den findt, den hab wir gebn zu zerung, 
vnd habn Inn funden zu Boczn 2 libr. den.“ (U. o.)

442) „Item am freitag vor Natiuitatis Marie virg. sind 
ausgeritn der peter Kursner, vnd der pamhartl mit Iren dien-
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nem gen dqr freyenstat zum Gubernátor hvnad Janusch den 
hab wir mit gehn 3 flor.“ (U. o.)

443) „Item am phincztag noch Natiuitatis Marie virg. 
hat dér purgermaister geschikt 1 potn gen Martperig, als 
man saiget, der Gubernator wer do und wQld auf uns czihen7 
21 den. (U. o.) Teleki egy általa közlött (X. 274.1.) okmány
ból hibásan mondja, hogy Hunyadi sept. 9. még Budán volt 
(Π. 156. 1. 2) jegy.) mert ez okmány (datum feria 4. prox. 
ante fest. b. Nicolai) nem sept. 9. hanem dec. 2. kelt.

444) Aug. 18. „Item am Erichtag noch Assumpcionis 
marie .virg. hat vns her partimé Scharrach Inbechant, das er 
selber ein huter. geschikt hat In vogl Thum des tags, als das 
haws gewonnen was} dem hab ich gebn 10 den.“ (U. o.)

445) „Item am Sambstag noch Natiuitatis Marie virg. 
hab wir gehabt den Chuncz hoschn Stain Mecz, der gros pu- 
xen stain Main hat gehawen 1. tag, als der Gubernator zu 
chommen wold, den hab ich ’gebn 25 den.“ (U. o.).

446) „Item am Erichtag noch Exaltacionis s. Crucis hab 
Géerther partimé Scharrah vndher Albrecht Gailsam den Gu
bernator In der Schut mit 3 sch. Semin per 1 obolum facit 
45 den.“ „Item sind awsgefaren In di Schut, a fönebbiek, mi 
3 Rossn mit des Gailsam wagen In , di Schut zum Guberna
tor, denvhab ich gebn zu zerung auf 8 person (?)“ — Oct. 4. 
„Item hat mir her Mathes meindl Inbechant, das er den hem 
partimé scharrah vnd seine diener gefurt hat In di Schut, da- 
rvmb wir nichts gewust habn zum aller erstn. mal zum Gu
bernator 7 als er In selber gefodert hat zu Im7 mit 3 Kossn, 
den hab ich gebn zu furlan 1 tag 80 den.“ (U. o.)

447) „Item am Mitichn hoch Assumpcionis Marie virg., 
als der Grqff von Cili cham7 hab wir geert noch der herren ge
scheit mit ainem veslein wein, das wir kauft habn von dem 
vlreich fluder vmb (?)“ stb. (U. o.).

448) „Item am Mitichn noch Exaltacionis s. Crucis 1 
potn gen Choczsee, das der erfrogen sehol, ab der Graff von 
Cyly chomen wwrd oder nicht zu der taeding mit dem hmad 
Janusch} dem hab ich gebn 1 grossn facit 7 den.“ (U. o.)

449) „Item hab wir geert dem Lamberger des Graffen
11*
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▼on Cyly dienner, ale her wider cham von dem Gubernátor 
mit 1 flaschn mit wein zu 6 pintn, 36 den.“ (U. o.).

4s®) „Item hab wir besunder Geert dem Jacob Lamber- 
ger des Gráffen von Czyly dienner, als der In potschaffc is t 
geritten zum Gubernator, mit 1 Chandl wein zu 3 pintn per 
6 den.“ (U. o.)

45 *) „Item am phincztag In die lampperti episc. habn 
geert her hans Eylausinroch vnd her ludWeig Chvnigsfelder 
vnd her partimé Scharrach vnd herr Albrecht Gailsam, als dy 
gefaren sind In dy Schut mit 4 wagn zum Gubernator mit 
200 Semeln.“ (U. o.)

452) „Item am Sambstag In vigilia Mathei apóst, sind 
abher gefaren auf 1 zulln In di Schut zum Hvnad Janusch a 
fönebbiek, vnd herr Stephan Gmatl vnd her Jorig Meindl 
vnd habn mit In gefurt semell vnd prot vmb 18 den.“ stb. 
(U. o.).

453) „Item am Sambstag In vigilia Mathei apóst. 1 potn 
vber wasser zum herren gen pischolstarif, der dy gewarent 
hat, als dy pey dem Gubernator waren, 10 den.“ (U. o.)

454) Hártya. Vereszöld selyem zsinóron . fiigg ismerős 
pecsétje. Pozsonyvárosi levéltár. Lad. 27. Nro 14.

455) „Item am Erichtag noch Mathei apóst·, ah der Gn- 
bemator Janusch waida cham vmb vespet'czeit, dem hab wir 
gebn zum Obuntmal noch der Statgerechtichait einmal, von 
erst 350 Semi per 1 obolum =  5 Sch. 25 d.

Item vnd habn gebn auf das gesind besunder vmb pol· 
leinsprot 50 d.

Item vnd hab gebn vmb Taller auch besunder 32 den.
Item zum Mal (ebéd) 13 ember wein aws dem Wein 

Jorig Meindl Kamrer.
Item vmb 3 libr. pfeffer von vlreich kromer.
Item vnd vmb % libr. Saffran.
Item vnd vmb % libr. nagl.
Item vmb 4 virdung Ingwer.
Item vmb ein gut gancz Rind von Lenfeint vmb 2 libr« 

5 Schil. den.
Item von Sigl Fleischker Vs gut Swein vnd drei grosse 

Stuk vmb 8% schil. den.
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Item vmb vogl 3 Schil. 20 den.
Item vmb 15 Genns per 13 den. =  6 sch. 15 den.
Item vmb 12 hvnner per 7 üen. =  84 den.
Item vmb 100 ayer von der herbin, 15 ayer vmb 38 den.
Item vmb 3 chais 42 d.

'Item vmb 1 hafen Smalcz 33 den.
Item potigen Chrawnt 1 grossn kessl voller vmb 32 d.
Item vmb 10 hafen grosse vnd Mittere vom peter haf- 

ner 80 d.
» Item vmb eppl vnd vmb piren 32 d.

Item vmb Chrenn 4 d.
Item vmb 6 halb honigk vom harms Mittempekk 36 d.
Item vmb 6 pint essich 1 pint per 6 den.
Item vmb czwiefael 8 den.
Item vmb petersill 4 den.“ (Számkönyv.)
45°) »Ugyanaz nap. „Item hab wir geert den Graffen 

von Cili mit 3 flaschn mit wein aws den wein, den man von 
dem Jorig Meindell chauft hat.

Item vnd mit 60 vogln, dy allerpeste, Sten 60 den.
Item vnd mit 4 vashuner tode, sten per 18 d.
Item vnd mit 3 Kepphuner gute, sten 24 den.
Item vnd besunder mit 2 lebenden vashuner, sten 49 

den.“ (U. o.)
45"') Papír. Sorok alatt a pecséttöredék. Pozsonykápta- 

lani magánlevéltár Capsa B. fasc. 5. Nro 37.
4δ8) „Item am Mantag vor Michaelis, als vnser Richter 

vnd her partimé Scharrach, vnd her Albrecht Gailsam sind 
gefaren mit dem Statwagen In di Schut zum Gubernator den 
habn sy Geert mit 200 Semln, chostn 3 schil. 10 den. Item 
vnd mit 14 pint vnd 1 halb wein. — Item hab wir geert des 
Gubernator veldhaubman mit 2 flaschn wein, 12 pint 72 den.“ 
(Számkönyv.)

459) „Item am Erichtag In die Michaelis hat mir der 
purgermaister In di ratung gelegt, das er vnd ander heren 
mit Iren diennern geczogen sind gen hamburg zum Grafen 
von Cyly, vnd di habn verczert 10 schil. 12 den.“ (U. o.)

46°) „Item am Mitichn noch Michaelis hab ich gebn
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dem peter von dresnitz, das er 1 puttn weinper dem Guber
nator In di Schut getragen hat, zu lann 21 den.“ (U. o.)

4<”) Teleki Π. 148.1.
462) „Item am phincztag noch Michaelis hat der pur- 

gennaister ein Eotn guidein geschikt dem kunig lasla zu ei
ner Erung, mit dem vngenad, der des Gubernator slag ist, 
facit 7 sch.“ (Számkönyv.)

4β3) „Item am Sambstag noch Michaelis sind ausgefa- 
ren ynser Richter her peter Jungettl, vnd her Albrecht Gail- 
sam, vnd her Wolfgang Ranes vnd der parnhart In dy Schut 
zum Gubernator mit vnserm statwagen, den hab wir mitgebn 
zu zerung, vnd richttettn nichtz aios.u (U. o.)

464) Item am Suntag In die Francisci sind di heim zum 
andermal ausgefaren in di Schutt“ (a fönebbiek).. (U. o.).

465) „Item am Mantag noch Francisci conf. 1 potn In 
di Schut zu vnsem heren, als di pey dem Gubernator waren, 
14 den.“ (U. o.)

46e) „Item ugyanaznap hab wir geert des Gubernator 
Suy, mit 3 flaschn mit wein 17!/a pint stb. — Item vndhabn 
In gelost aw$ der padstubn In vnd alle sein gesind, chost 3 
schil. den.“ (U. o.)

. i6T) Item am Mitichn noch Francisci conf.---------------
als der statwagen mit dm puxn fuder war gefurt In di Schut 
zum Gubernator.“ (U. o.).

468) „Datum in Opido Pispeky tercio die festi b. Fran
cisci Conf.“ Tehát Teleki, ki ez okmányt (X. 275.1.) közli, 
hibásan teszi keltét nov. 3-ára s hibásan kövezkezteti belőle, 
hogy Hunyadi csak nov. 3. tá^n indúlt Püspöki felé (II. 
156. 1.)

469) „Item am Mantag vor Colomanni mart., hab wir 
geert den Gubernator mit 1 dreiling virdigen wein, den wir 
kauft habn von heren Caspar Charheren, der chost 23 flor. 
per 7 sch. 10 den. In hoc percepit 5 flor, per 7 sch. 10 den.“ 
(Számkönyv). t

47°) „Item am Erichtag In die Colomanni mart, als der 
Gubernator und diGubematorinhie warm} vmb ein dristnhew 
den Statrosen 9 schih den.“ (U. o.).

47') „Item, ugyanaz nap, als vnser Genedige frawe dy
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Gvbematorin chant, do hab wir ir gehn ein Mal noch der 
Statgerechtikait, ein gut Mal, Ir· und Irem gesind, von erst 
vnb prot zu Tallem vnd vmb Semln 3 schill. 10 den.

Item vmb 2% Ember wein von hodusch Jan liech ein 
pint vmb 6 den. =  2% libr. den.

Item vnd in ein Angster 14 pint wein 84 d;
Item vmb ein halb gut Bind von Erhärt Glukkn 10

schill.
Item vnd vmb ein gut halb Swein von Jorigen 6 schill.
Item vnd vmb 24 Hüner per 7 den. =  5 sch. 18 d.
Item vmb 40 vogelln 40 den.
Item vmb 4 Genns ye eins vmb 13 d. =  52 den.
Item vmb epphl, p irra, Nüs, petersill vnd Chrenn 

21 den.
Item vmb Czwiefael 8 den.
Item von vlreich kromer 1 lat Saffrann.
Item Va libr. pipper.
Item vmb 2 lot nagl.
Item vmb 2 lot Ingewer.“ (U. o.)
472) „Item am Suntag In die luce ewang. hab wir geert 

dy Gubernatorin mit 2 stuk walichs leinbat von dem Niclas 
von Oppeln vnd von vlrich kromer Socio suo vmb 4l/2 flor.

Item vnd von vlreich wimbperger kromer besunder 2 
Stuk walisch leymbat vmb 4Va fl.

Item vnd mer von vlrich wimperger 2 V3 Spull golt per 
1 flór. vnd 1 art. facit 2 flor. 2 1/2 arter.

Item vnd auch von der Gotzn ein Spull gold vmb 1 
flor.“ (ü. o.).

ft73) Tehát e vár oct. 13., mint fönebb mondók, már 
Hunyadi birtokában volt. — E várat, úgy látszik, Farkass 
György adta át neki: 1451. apr. 16. „Item am freitag noch 
Judica hab ich beczalt fur den Jorig Meindell dem Cristan 
smid pey Bedriczer thar (wödriczi kapu) 2 eisnyn klobn, do- 
mit man di grossn pugssn Im haws grabn gehebt hat, di der 
Ffarkasch Jorig mit Im fuder gefurt hat, als der Gubernátor 
Im dm haws hat abgelost, dofur hab ich Im gehn 3 flor.“ 
(U. o.)

474) „Item vnd als di erber purgerin geert habn dy Gu-
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bernatorin, do habn dye erber purgerin getninkchn ee, das 
sy auf das haws gingen, 2 pint wein aws dem Grilnstublein 
per 8 d. =  16 den. (U. o.).

475) Legalább sept 23. 8 is Pozsonyban volt: „Item 
am Mitichn noch Mathei apóst hab wir geert den Spann Ros
gon Jorigen mit 4 Candl wein, der auch der Stat ist ge- 
besn.tf (U. o.).

47e) Fejér Virtus Hunyad. 145.1. Katona ΧΠΙ. 726. L
477) Teleki II. 161. 1.
478) Katona f. h. 726. 1.
47L) Fejér Authent Dipl. 149. 1.
48°) „Item am Suntag vor Martini hab ich enphangen 

von dem Jorig Sehol von wegen 1 Centn puluer, den er ver- 
chauft hat, noch der heren gescheit, dem lasla Bann vmb 12 
flor, auri vnd 1 Tarras puxen vmb 10 fl. auri auf das haws 
gen Teben------ u. (Számkönyv).

481) „Item, ugyanaz nap, ist vnser purgermaister aws- 
gefaren mit des Gubernator Canczler, mit dem statwagen gen 
Odenburgh mit Iren dynern vnd von dan gen der fi&wenstat 
zum Romischn kunigk von wegen des dreiskist zu Odenburgk, 
den hab wir mitgebn 22 flor. per 7 sch. 10 d.“ (U. o.)

482) Item In die Symonis et Jude hab wir gebn des 
Gubernator Thürhuter zu ainer Erung 200 den =  6 schil. 
20 den.“ (U. o.)

483) F. h. Π. 156.1. Hasonlag Engel is ÜL 155.1.
484) Teleki X. 264.1.
485) Datum Bude feria quarta prox, ante fest. B. Nico

lai Conf. (Teleki X. 274. 1. és II. 156.1. 2) jegy.). Tehát Te
leki ez okmány keltét hibásan teszi sept. 9-re.

48e) Schwandtner Π. 93.1.
487) Mint maga Teleki megemlíti Π. 157.1. 4) jegy.
488) Papír. Külbehajtásain a pecsét. Pozsonykáptalani 

országos levéltár. Capsa 1. fasc. 9. Nro 24.
489) „Item Am Mitichn am Aschtag In die Cinerum 

sind abher gefaren auf dem wasser gen Ofen auf ainem Schiff 
her Niclas flins vnser purgermaister vnd her peter Kraws mit
Iren diennern zum lanthem, Item -------hab ich gebn zwain
zymmergesellen, di das schiff gedakcht habn, darauf! di he-
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ren gen Ofenn gefaren sindt, vnd di penk vnd tischs In das 
selbig Schif gemacht habn 60 den.“ (Számkönyv).

490) „Item vnd habn mit In gefurt 1 Spillpret, dofur 
hab ich gebn dem vlreich kromer, das sy zu ainer Erung mit 
ln  gefurt habn 3 libr den.“ (U. o.)

49 *) Máj. 14. „Item am freitag noch sand pangraczn 
tag vmb 4 elln grobn Zwillich zu zwain sekkn, den ain zu 
ain fuder Sakk den Stat Rosen, den andern darin man 
Stokkvisch gm Ofmn hat gefurt, als her Niclas flins vnd her 
peter Krawsz zu Ofen .waren In der Stat notdurft, yede elln 
vmb 12 den.“ — Ez utazás került összesen 10 fl. auri, 23 
libr. 5 schill. 67 den.-ba. (U. o.).

492) „Item am freitag In vigilia philippi et Jacobi sind 
awsgefaren hinab zum vnserm genedigistn herm Gubernator 
Janusch wayda gen Sybmbwrgm, oder wo sy dm finden mügn 
Im lannd zu vngem, her vlreich kursner vnd her partimé 
Scharrach vnd der Statschreiber mit Iren diennern mit dem 
Statwagn, den hab wir mitgebn zu zerung 58 fl. auri vnd 14 
sch. den. vnd 2 flor. auri stb.“ (U. o.).

493) Máj. 25. „Item am Erichtag In die vrbani hab ich 
emphangen von dem wolfgang Gattermayer vom salcz in der 
Schut, das der hat verchauft, di weil der Benedic von Ausser 
ist aws gehem mit dm herm pey dem Gubernator, 5 libr. 7 
sch. 27 d.“ (ü. o.).

49*) Máj. 15. „Item am Sambstag noch s. pangraczn
ta g -----------vmb 2 halsen, dem Fridreich wagn chüecht, als
der mit dem heren — — hinab gm Ofmn zum Gubernator 
gefaren ist, per 50 den. =  3 sch. 10 den.“ (U. o.)

49δ) April. 30. „Item am freitag In vigilia philippi et 
Jacobi hát gebn (der purgermaister) vmb das swert dem her- 
ren Gubernator, darvmb ich Im genug hab getan, 2 flor. 
auri.“ (U. o.).

E követek úgy látszik Temesvártt találkoztak Hu
nyadival. Legalább máj. 18. innen hatalmazza δ fel Pozsony- 
városát ennek kérelmére, hogy a tetten kapott, akár nemes, 
akár nemtelen, gonosztevőket, elítélhesse s büntethesse. S 
máj. 19. hogy némely pozsonyi lakosok felett, kiket ö előbb
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e város hatósága alól felmentett, ismét e város biráskodhas- 
sék. (Teleki X. 294, 295. L).

4Μ) Katona XHL 773. 1. Átírta a Hunyadiak részére 
ugyanott s azon, nap Garay s ez okmányt kiadta Teleki X. 
305. 1. A béke feltétéit ez okmányokból elősorolja Teleki 
Π. 174. 1.

*>7) Fejér. Virtus Hunyad. 158. 1. Teleki Π. 183.1.
498) Teleki Π. 187.1.
499) „Item des Suntags vor sant larenczen tag woldn di 

heren hinabgefaren auf ainem Schif gen Ofen zum Gubernator 
her peter Kraws, vnd her Albrecht Gailsam, vnd herr Bartime 
Scharrach, vnd herr Michl gruntbalt mit Iren diennem, do 
cham In potschaft, das sy hie belibn vber nacht, vnd do 
Kauftet wir In eweins fleisch vnd Rindreins flleisch zu syden 
vnd zu proten vmb 70 den. Item vnd di obgeschriben herren 
di wurdn wertig Am Mantag vor S. larenczn Obund, den hab 
ich mit gebn ze zerung vntz auf sand Gillign tag (sept. 1.) 
9 flór. schlecht és 11 flor, per 7 sfch. 14 d. és ismét 14 flor.u 
(Számkönyv.)

50°) „Item vmb 1 Spilpret (melyet magukkal vittek) 
von Stephan Tischer 40 d.

Item am Suntag noch Natiuitatis Marie hat mir der pur- 
germaister Inbechánt, das er verert hat 1 panczer vnd 1 
kragl, das man genomen hat von dem vinczentz panczer ma- 
cher, als er vnd Gailsam (aug. 9) hinabfuren zum Gubernator. 
Concéssit Aserl lud 24 flor. auri. Item vnd habn verert 1 
Eysn hut der des Richter, heren peter Jungettl ist gebesn. 
Item vnd 2 Newe platn vnd 2 par Mewsí vnd 1 Eysn hut, das 
der Stat ist gebesn. Item am Mantag In vigilia Mathei apóst 
(Sept 20.) hab gebn vmb 1 vessl, darin man gefurt hat Har
nusch dem Gubernator, platen, eisn huet vnd panczer vnd 
kragl als di heren, herr peter Kraws vnsser purgermaister vnd 
her Albrecht Gailsam vnd her Bartime scharrach zi^m Im hi
nab furen, vnd das vessil ist gebesn zu 7 7a Ember gros, chost 
56 den.“ (U. o.).

*°0 Teleki X, 314-318. L
80i) Érdy Tudománytár 1837. XV. 166. L
5°3) Joannes de hunyad Regni hungarie Gubernato?·
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Egregys Georgío Sós de sowar et Ladislao magno de Gwtor 
Comitibus nostris Foson. Salutem et dileccionem. Exponitur 
nobis pro parte honorabilis Capituli Eccleeie S. Saluatoris de 
Posonio, Quomodo uos decimam partem Tributi et uadi we- 
rekenye uocati ipsum Capitulum omni Jure concernens, a 
festo Purificationis b. Marie uirginis proxime elapso ab eodem 
Capitulo indebite occupando et occupari faciendo, pro uobis 
usurpassetis et exigi fecissetis, dictum Capitulum de dimidio 
eorundem Tributi et Teolony (így) penitus excludendo, in preiu- 
dicium eiusdem Capituli et damnum manifestum. Vnde cum nos 
ipsius Capituli Poson. sed et cunctorum Jurium Possessiona- 
riorum ac prouentuum eiusdem, prout ex alys litteris nostris 
eidem Capitulo per nos datis uidere poteritis, specialis tutor 
et protector existimus; Ideo eisdem vestris dileccionibus firmi
ter mandamus, quatenus mox uisis presentibus, totam deci
mam partem ipsius Tributi et vadi Werekenye cum omni eo 
Jure, quo ad ipsum Capitulum pertinet, pacifice et absque 
omni difficulate remittatis seu remitti faciatis. De perceptis 
per uos et.ad uos pertinentes, eidem plenam et omnimodam 
satisfacionem impendendo. Ita uidelicet, ut amplius nobis 
ipsi Capitulo racione preuie non sit opus quoquomodo queru- 
larL In alys etiam iuxta tenorem predictarum aliarum litera- 
rum nostrarum tutores et protectores semper temporibus op
portunis assistatis nostri in persona, presentibus perlectis ex
hibenti restitutis. Datum Bude sabbato proximo post festum 
natiuitatis beate Marie virginis Anno domini Millesimo etc. 
Quinquagesimo primo.

Ulászlónak 1515. évi és „Jeronimus Balbus Doctor 
Praepositus Ecclesie Poson. Secretarius noster etc.w kéré
sére kelt átiratából. — Hártya. Pozsonykágtalani magánle
véltár Capsa G. fasc. 7. Nro 175.

5°4) „Item am Erichtag In dié Exaltacionis s. Crucis 
sindt ausgefaren her Jorig weinbachter vnd her wenczlab 
pernhartl mit den Stat Soldnam ein gut tail, mit dem Stat 
wagn mit 4 Rossen hinab gen Ofen zum Gubernator, den hab 
ich mitgebn zu zerung 11 flor, auri vnd 6 flor. schlecht 5 
schil. 12 d.w (U. io.).

50&) „Item am pfineztag noch Michaelis hab ich gehn
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dem Johannes procurator zu zerung gen Ofen} als man dm  
Gubernator die pugsn hinab geschikt hat au f einem Schiff’ 
vnd er besunder gerittn ist vber lannd, 1 flor, auri 2 flor. 
schlecht. Item hab ich gebn den larencz Nawferigen vnd sei
ner geselschaffc, di dem Gubernator Janusch waida auf ainem 
Schif hinab gefurt habn 5 pugsn vnd pfeil vnd Armbrust, 
dem hab ich mitgebn zerung gen Ofen vnd zu lann, wo man 
den Gubernator find«, 6 libr. 40 den. Item vnd das Schieff, 
darauff man dye pugsn, pfeill vnd Armbrust gefurt hat, das 
chost 3 libr. den. — Item vmb 7500 hawspfeill hab ich gebn 
ye für ein tawsent 4 libr. 60 den. =  31 libr. 7 schill. — Item 
vnd habn chaufft von dem Jacob pagner 5 Armbrust vmb 61/* 
flor. ye 7 schill. 14 den., für ein Guidein facit 6 libr. 16 den. 
Még 15 Armbrustot ezeken kívül. — Item vnd habn chauft 
5 Stain pugsn, dar vmb wais der purgermaister wol, wie viell 
die zentn habn. — Item vnd hab gebn vmb 2 lare vessl, dar 
In man dy pfeill verslagn gefurt hat 50 den. — Item vnd hab 
gebn dem Jorig Scholl vmb ein grosse Stainpugsn, di dye 
herren von Im gekauft habn, di man dem Gubernator hinab 
geschikt hat auf 1 Schiff, chost 24 fl. auri. — Item am Erich- 
tag noch Francisci conf. (oct. 5.) vmb Röt vnd vmb 01, do 
mit man dy ladn zu den grossn pugsn gefaribt hat, di man 
dem Gubernator hinab geschikt hat, 8 gross, facit 25 den.“ 
(U. 0.)

so®) Teleki megfeledkezve, hogy Π. 161. 1. 2) jegyben 
Engelt megigazítá, ki ez egyezményt oct. 25. teszi, most a 
201. lapon, bizonyosan Engel lévén előtte felütve, szinte oct 
25. teszi.

507) Mindezt hosszasan előadja Teleki Π. 190—203.1.
*<>8) U. o. 203. 1.
5°o) Katona ΧΙΠ. 813. 1.
51°) Papír, Ráth Károly szívességéből.
M1) Teleki X. 320. 1. Hibásan teszi ez okmány keltét 

(Datum Bude die dominico prox, ante fest. Purificacionis B. 
Μ. V.) jan. 29.; mert szökő év lévén e jelen, az említett va
sárnap jan. 30. esett.

512) Papír. Külbehajtásain a veres viaszos pecsétnyom. 
A pozsonyvárosi levéltár rendezetlen irataiból.
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sö) Közük e nevezetes okmányt, melyben a jelenvolt· 
magyarok nevei is feljegyezvék, Fejér Virtus Hunyad 167.1. 
Katona ΧΠΙ. 819. 1. Pray Annál. ΙΠ. 89.1. Magyar kivo
natban Teleki Π. 207.1.

«*) Teleki X. 323. L 
5«) U. o. 325. 1.
*’β) U. o. 326. 1.
·«) U. o. 328. 1.
®18) E nap adott itt útlevelet azon követeknek, kik a 

fönebb említett levelet a pápának megvivék. Fejér Audi. 
Dipl. 151. 1.

®19) Papír. A pozsonyvárosi levéltár rendezetlen Ira
taiból.

*") Ráth Károly Muzeum 1857. 109. L 
®91) Papír. Külbehajtásain egyszerű veres viaszos gyü- 

rüpecsét nyoma. Pozsonykáptalani országos levéltár. Capsa 
1. fasc. 14. Nro 31.

®aa) Teleki II. 237. 1.
5a3) E szövetség úgy látszik csak később, October kö

rül, jött végkép létre. Teleki Π. 260. 1,
®a4) Teleki u. o. 241. 1.
®ai) Külczíme: Den ersamen, weisen dem Richter und 

Rat der Stat prespurg vnsem lieben Herren. — Papír. Kül- 
jén a pecsét Pozsonyvárosi levéltár Lad. 20. Nro 37.

5ae) Teleki F. h. 255. 1.
®a7) U. ο. X. 341. 1.
5a8) Aeneas Sylv. után Teleki Π. 260.1.
629) U. o.
58°) U. o. 260-267. 1.
53‘) U. ο. X. 345. 1.
®*a) U. o. IL 267. 1.
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A z  o rs z á g o s  ta n á c s  p e c s é t je
1446. Jul. 30.

Datam Bade Sabbato proximo post festum beate Anne 
matris Marie.

Keresztes lovagok levéltára Capsa 3. fase. 6. Nro. 55.
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H u n y a d i  J á n o s  k o r m á n y z ó  p e c s é t je
1450. Jun. 22.

Datum Bude tercio die termini prenotati (azaz: Sabbati pro 
ximi ante fest. Nativitatis b. Johannis baptiste).

Keresztes lovagok levéltára Capsa 3. fase. 7. Nro 7.






