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I.

Magyarország a mohácsi ütközet után. Társadalmi ellen
tétek. A két ellenkirály és pártja. A Podmaniczkyak el
helyezkedése kezdetben Ferdinánd király, utóbb János 
király pártján. A Vágvidék sorsa. A Podmaniczkyak 
és a két Kosztka-testvér. Podmaniczky János egyénisége.

A mohácsi ütközetben a Podmaniczky-család két 
tagja vett ré sz t: Mihály, a királyi testőrség kapitánya, 
aki az ország bárói között, testőrei élén esett el az egyen
lőtlen küzdelemben és István nyitrai püspök, akinek 
valahogy sikerült az öldöklésből megmenekülve, püspöki 
székhelyét elérnie. Reá, mint családja legidősebb férfi
tagjára hárult természetesen most már a család anyagi 
érdekeinek gondozása, az árvaságra ju to tt kiskorú Pod- 
maniczky-fiúk nevelésének irányítása és életre való elő
készítése.1 Mohács után e feladatok elvégzése számtalan 
nehézséggel volt egybekötve.

István püspök hamar belesodródott a végzetes ket
tős királyválasztás következtében állandósult pártküz
delmekbe, melyek politikailag megosztották és élesen 
szembehelyezték egymással mindazokat, akik az ország 
közéletében súllyal bírtak. Különösen nehéz volt a 
Podmaniczkyak helyzete, ők  II. Ulászló és II. Lajos 
uralkodása idején emelkedtek az ősi magyar főúri csa
ládok közé ; bárói rangjukat és azokat a birtokadomá- 
,nyokat is nekik köszönhették, melyek őket a Vág völ
gyének szinte leghatalmasabb uraivá tették. Mindez er
kölcsileg arra kötelezte őket, hogy a királyi ház érdekeit

1 Podmaniczky-Oklevéltár. II, k. LV. s köv. 11.
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szolgálják azok között a politikai irányelvek között, 
melyeket még II. Ulászló király állított fel a maga és 
utódai számára a Habsburgokkal való szoros családi 
kapcsolatok létesítése és a kölcsönös örökösödési szerző
dések törvénybe iktattatása által. Mohács után a 
Jagellók magyar ágának kihalta időszerűvé tette a 
királyi udvar körül csoportosuló vagy attól függő fő- és 
köznemesség határozott színvallását, melyre főleg azért 
volt szükség, mert az 1505-i rákosi országgyűlési végzé
sekre támaszkodó köznemesi párt II. Lajos király halálá
nak hírére azonnal szervezkedni kezdett, még pedig 
meglepő fürgeséggel és tervszerűséggel. Ennek a pártnak 
a XVI. század első éveitől fogva Zápolyai János erdélyi 
vajda volt a vezére. Trónváltozás esetén e párt szemé
ben évtizedek óta a vajda jelentette a királyi trón 
egyetlen elkéozelhető jelöltjét. Ez volt az oka annak, 
hogy a köznemesi társadalom II. Lajos király tragikus 
halála után csaknem egységesen a vajda személye körül 
sorakozott fel, annyira magától értetődőnek látta a 
megüresedett királyi trónnak Zápolyai Jánossal való 
betöltését.1

A köznemesség állásfoglalásában megnyilvánuló 
egység azokra is hatással volt, akiket egyébként elvi 
vagy személyi ellentétek választottak el az erdélyi 
vajdától, mert a köznemesi párt szervezettsége olyan 
erőt látszott képviselni, mellyel barátnak, ellenfélnek 
egyaránt számolnia kellett. Ezzel az egységgel szemben 
állott a régi főnemesi párt tanácstalansága és szervezet
lensége. Tagjait talán csak az erdélyi vajda személye 
iránt érzett gyűlölet tarto tta annyira-amennyire össze, 
egyébként azonban mindenki külön utakon kereste 
egyéni boldogulását és az új rendben való elhelyezke
dését. A pártok erőviszonyainak mérlegelése kezdetben 
határozottan a köznemesség kilátásainak kedvezett. 
Ez és azonfelül a Podmaniczkyak régi összeköttetései 
a Trencsén megyében is birtokos Zápolyai-családdal, 
voltak az okai annak, hogy Podmaniczky István az 
erdélyi vajda mellé állott. Ismeretes, hogy ő volt az, 
aki 1526 november 11-én a magyar'királlyá választott

1 Y. ö. A három részre szakított ország c. tanulmányommal. 
Magyar Művelődéstörténet. Budapest, 1940. III. k. 10-—11. 11.
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Zápolyai Jánosnak Szent István koronáját a fejére 
tette.1

János király nem bizonyult uralkodásra termett 
egyéniségnek. Híjával volt a hivatástudatnak, a maga
sabb szempontok szerint igazodni tudó ítélőképességnek, 
a válságos időkben annyira szükséges gyors elhatározó 
tehetségnek és mindenekfelett a körülményekhez alkal
mazkodó erélyességnek. A köréje felsorakozott köz
nemesi pártot sem tudta sokáig együtt tartani. Hívei 
uralkodói erényeket és tulajdonságokat vártak tőle s 
ezért hamarosan kiábrándultak a mindenkinek kedvét 
kereső, semmit megtagadni nem tudó új király puha
ságából és erélytelenségéből. Mikor azután úgy látszott, 
hogy a főnemesi párt által királlyá emelt Ferdinánd 
osztrák főherceg egyéniségénél és főleg családi kapcso
latainál fogva inkább megfelel az ország érdekeinek, 
mint az imént megválasztott és királlyá koronázott 
János király, a Zápolyai-párt bomladozni kezdett és 
némi- ellenállás megkísérlése után sorsára hagyta ki
rályát. 1527 nyarán már Podmaniczky István is hűséget 
fogadott Ferdinándnak a maga és családja nevében s 
ezzel a Podmaniczkyak sorsát — legalább is egy időre — 
Ferdinánd királyéval kapcsolta össze.

Ferdinánd királysága azonban csak a messze távol
ból tűnt fel olyannak, mint amely az erőt, a tekintélyt 
s az erőforrások gazdagságát tekintve, János királyét 
meghaladta. Az események kialakulását Ferdinánd 
oldala mellől szemlélve, még régi hívei is kénytelenek 
voltak megállapítani, hogy a Habsburgok világbiro
dalma korántsem áll a magyar király rendelkezésére, 
pedig annakidején ez volt a legtetszetősebb választási 
jelszó Ferdinánd mellett, Ausztriának és Csehországnak 
katonai ereje viszont még János királlyal szemben sem 
látszott elegendőnek, pedig időközben a Zápolyai-párt 
gerincét alkotó köznemesség katonai értéke a Ferdinánd 
király rendelkezésére álló idegen zsoldos haderők katonai 
értékénél is csekélyebbnek bizonyult.1 2

A tanulságok levonását mindkét részről fájdalmas 
csalódások előzték meg. A pártok kiábrándultak vezé

1 Podmaniczky-Oklevéltár. II. k. LXVIII—LXX. 11.
2 Id. tan. Magyar Művelődéstört. III. 14—15. 11.
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reikből, akik nem állottak a helyzet magaslatán és csak 
a pillanatnyi szükségletek szerint cselekedtek. Ferdinánd 
királysága a császárságnak volt a függvénye és ennek 
következtében annak érdekeihez és politikai elgondo
lásaihoz alkalmazkodott. János királysága viszont ren
des hadsereg, képzett diplomácia és megfelelő anyagi 
erőforrások híján sehogy sem tudott gyökeret verni; 
ő maga egyedül állott az országban és barátok nélkül 
a határokon kívül, mert senki sem akarta sorsát 
olyan királyhoz kapcsolni, kinek képességeit, erőfor
rásait és összeköttetéseit határozottan és világosan nem 
ismerte. A pártok kölcsönös csalódása okozta jórészt 
azokat a pártváltoztatásokat is, melyek különösen a 
Mohácsot követő évtizedekben szinte hozzátartoztak a 
mindennapi politikai élethez és a legtöbb esetben sivár 
életfelfogásról tettek tanúbizonyságot. Minden való
színűség szerint ezekben a visszásságokban kell keres
nünk az okát annak, hogy Podmaniczky István a kettős 
királyválasztással szükségképpen együtt járó izgalmak 
és küzdelmek után visszavonult a politikai élettől és 
országos ügyekkel alig foglalkozott. Viszont ezek az 
évek a maguk elvtelenségeivel, önzésével, kapzsiságával 
és erőszakoskodásaival a legrosszabb példák egész soro
zatát tárták  a lassanként férfikorba lépő Podmaniczky- 
fiúk elé, akik lépten-nyomon láthatták, hogy az ország
ban a törvénynek nincs ereje és tekintélye, a becsületnek 
és párthűségnek nincs értéke és a hatalmasokkal szem
ben nincs igaza a kisebbeknek, hogy ököljog uralkodik 
az egész vonalon. A Podmaniczky-fiúkra, különösen 
Jánosra és Ráfaelre ezek a társadalmi bajok végzetes 
hatást gyakoroltak. Mindketten a XVI. század első 
felének hírhedt alakjaivá váltak, kiknek életrajza nem 
tartozik a magyar történelem felemelőbb lapjaihoz.

* **
.Podmaniczky Mihály fiainak : Jánosnak, Rájaelnek 

és Burjánnak nevével először 1528-ban találkozunk 
okleveles emlékeinkben. Ez évben a család egyik fami
liárisa Podmaniczky Mihály és névszerint felsorolt fiai 
nevében tiltakozást jelentett be a budai káptalan előtt 
Dubraviczky Márk királyi kamarásnak néhány pest
megyei birtokba való beiktatása ellen, mert a kérdéses
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birtokokra a Podmaniczkyak is igényt tarto ttak .1 Pod- 
maniczky Mihály és fiai együtt szerepeltek abban a királyi 
itéletlevélben is, mely a bán várkastély tulajdonjogát 
véglegesen tisztázta,1 2 3 továbbá abban az adásvételi 
szerződésben, melyet 1525 október 11-én kötöttek a 
turóci konvent előtt* és végül abban az adománylevélben 
is, melyben II. Lajos király a Podmaniczky-családnak 
ju tta tta  új adomány címén a pilismegyei Kisszántó és

VÁGVÁRALJA (PODHRAGY) XVII. SZÁZADI KÉPE.
(A hegyen Vágbeszterce várának romjai.)

Borosjenő egész, Hidegkút és Felkeszi részbirtokokat a 
királyi joggal együtt.4

Mohács után a család vagyoni ügyeit, mint leg
idősebb családtag, István püspök intézte, aki a bizony
talan közállapotok között is tudott új adományokat 
vagy megerősítéseket kieszközölni a szerint, hogy ki 
volt a helyzet ura. Ebben kora szokását követte. 1527

1 1522 febr. 24. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 277—280. 11.
2 1525 febr. 12. Podmaniczky-Oklt. II. 328—333. V. ö. 

a Bevezetés LIV. lapjával, mely a per rövid történetét tartal
mazza.

3 Podmaniczky-Oklt. II. 369—70. 11.
4 1526 febr. 6. Podmaniczky-Oklt. II. 374—75. 11. A be

iktatás megtörténtéről jelentés 1526 július 26-ról. U. o. II. 
381—384. 11.
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március 27-én János királlyal megerősíthette a II. Ulászló 
király által a Podmaniczkyak részére 1507 március 11-én 
kiállított oklevelet, melyben néhai Podmaniczky János 
besztercei zselléreit a kamara haszna és egyéb adóterhek 
alól felmentette.11529 május 10-én pedig már Ferdinánd 
királytól eszközölt ki adományt a trencsénmegyei Kame- 
nicsán nevű helységről, bár ennek az adománynak gya
korlati értéke egyelőre azért nem volt, mert az ado
mánynak többen ellentmondottak.1 2 3

Szulejman szultán 1529-i hadjárata, mely ez év 
szeptemberében Bécs ostromával ért véget, nagy vál
ságba sodorta a Ferdinánd-pártot. Kitífht ugyanis, hogy 
Ferdinánd királynak nem áll módjában elhárítani a 
török támadásokat, János király ellenben a jelek szerint 
számíthat a szultán fegyveres segítségére. Azok tehát, 
akiknek volt mit félteniük, vagy akik az újból hatalom
hoz jutó János királytól anyagi előnyöket reméltek, 
egymásután otthagyták Ferdinánd király zászlaját és 
János királyhoz csatlakoztak. Köztük volt a közben 
nagykorúságot ért Podmaniczky János is, a legidősebb 
Podmaniczky-fiú. Elhatározása talán szakítást jelentett 
István püspökkel, aki továbbra is kitartott Ferdinánd 
mellett,8 de az is lehetséges, hogy az közös megegyezés 
alapján történt,4 hogy ezzel a nagy Podmaniczky- 
vagyonnak a család kezében való megmaradását bizto
sítsák. János király egyébként szívesen fogadta új párt
hívét, aki még ez év végén pártjához szegődött.5 * *

Ha az akkori közállapotokat tekintjük, akkor meg
kockáztathatjuk azt a feltevést is, hogy Podmaniczky 
János elhatározásában a magánérdekek mellett politikai 
indítóokok és meggondolások is közrejátszhattak. 1527-

1 Podmaniczky-Oklt. II. 386—88. 11.
2 1529 május 24-ről. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 420—- 

423. 11.
3 Podmaniczky-Oklevéltár. II. 435. 1.
4 1529 december 20-án István püspök, továbbá néhai 

Podmaniczky János Ferenc nevű fia és Podmaniczky János 
együtt jelentek meg a nyitrai káptalan.előtt egy ajándékozási 
ügyben (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 429. 1.), ami arra mutat, 
hogy barátságos családi kapcsolatok voltak közöttük.

5 János király 1529 végén (az oklevélben a pontos kelet
hiányzik) hozzájárult ahhoz, hogy Podmaniczky János budai
házát elcserélje. (Podmaniczky-Oklevéltár II. 431. 1.)
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tői fogva a Végvidék harcszíntérré lett, amikor pedig 
a harcok szüneteltek, idegen zsoldosok táborhelyévé. 
A rosszul fizetett és zsákmányoláshoz szokott garázda 
zsoldos hadak ellenség módjára bántak az itteni lakos
sággal, melynek sem élete, sem vagyona nem volt tőlük 
biztonságban. A helységeket kifosztották vagy feléget
ték — 1528 nyarán Trencsén vidékén 13 helység pusz
tult el ilyenformán —, elhajtották a lakosság állatait 
és azokat a szomszédos morváknak adták el.1 De nem 
kímélték a templomokat sem, Krisztusnak és a szentek
nek szobrait elégették, lefoglalták az egyházi jövedel
meket és meggátolták az istentiszteleteket is.1 2

A helyzet 1529 folyamán még rosszabbodott, ami
kor Kazianer császári vezér seregei végigvonultak az 
Északnyugati felföldön. A helytartó és a tanácsosok fel
háborodva jelentették a királynak azokat a kegyetlen
ségeket, amelyeket a zsoldosok korra és nemre való 
tekintet nélkül elkövettek azokon, akik éppen út jókba 
kerültek; még az egyházat sem kímélték, a papokat is 
kínpadra vonták. A lakosság a zsoldos sereget valósággal 
ellenségének tekintette.3 Thurzó Elek királyi helytartó,

1 Báthory István nádor 1528 június 10-én a következő
ket jelentette a királynak : „Haec quae in praesentia ad Trinchi- 
nium patrantur, prorsus intolerabilia videntur, villae enim 
tredecim, haec cum scribere curabam, funditus exustae illis 
in partibus omniaque hostiliter ac per summam crudelitatem 
vastari, armenta boum et equorum rapi ac Moravis vendi 
pretio dicebantur, atque hunc in modum vitae necessarium 
regnum hoc satis alioquin omnibus malorum generibus vexa
tum exhauritur.“ (Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hunga- 
rica. 1528. fasc. 8.)

2 1528 június 13-án a királyi helytartó és a magyar taná
csosok a következőket jelentették a királynak : „Séd cum iám 
negotium Trinchiniense ad exitum properet, necessarium 
non est, ut diutius ecclesiam, eiusque bona possideant, nam non 
modo cultus divinus illic intermissus ac prope sublatus est, 
sed multa nefanda in religionem per hos homines patrata, 
Christi et sanctorum effigies concrematae dicuntur. Propterea 
Maiestati Vestrae supplicamus, dignetur illis mandare, ut ex 
loco decedant, abbatiamque et bona ecclesiae relinquant 
abbati et fratribus libere possidendam.“ (Eredetije a bécsi 
Staatsarchivban. Hung. 1528. fasc. 8.)

3 A helytartónak és a magyar tanácsosoknak 1529 július 
21-i jelentésében olvassuk a következőket: „Dominus Catzian- 
ner nunc redeundo, quam alienationem fecerit in partibus
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Ferdinánd király legrégibb híveinek egyike is kénytelen 
volt felemelni tiltakozó szavát a Csallóközben táborozó 
spanyol zsoldosok garázdálkodása ellen, annyira tűrhe
tetlenné vált már miatt ok a helyzet.1

Ezekhez a nyomorúságokhoz alkotmányos bajok 
is járultak, melyek főleg abból származtak, hogy Fer
dinánd királynak nem volt érzéke a magyar alkotmányos 
élet sajátságai és különösen a nemesség kiváltságos hely
zete iránt és ebből következőleg elnézte, hogy a pénzügyi 
hatóságok és a katonaság erőszakos módon hajtották 
be az adókat és ami különösen zokon esett, nem szokta 
igénybevenni a királyi tanács közreműködését, taná
csait egyáltalában nem hallgatta meg és úgy bánt
superioribus, quam ve e t . . .  tyrannidem exerceat, dictu horren
dum est. Et apud omnes detestabile, nulli enim parcit, non 
ecclesiis dei, non earum sacerdotibus, non aetati, non sexui, 
sed citra discrimen aliquod permisit in omnes incuriam impune 
saeviendi, bona pauperum Maiestatis Vestrae fidelium violen
ter auferuntur et plurimi interficiuntur. Sacerdotes capti tor
mentis afficiuntur, infinitae sunt lachrimae miserorum, palam 
ubique clamantium: hostes ipsos magis laturos, quam istos, 
quos praedicabant ad regni defensionem et eorum salutem, 
pacem et quietem missos esse.“ (Eredetije a bécsi Staatsarchiv
ban. Hung. 1529. fase. 12.)

1 A Csallóközben táborozó spanyol katonák — jelenti 
Thurzó — „rapiunt infantes ex complexu parentum, quos non 
sine pecunia restituunt, interdum in aquam frigidam...  suos 
infantes suffocare volunt, interdum ardentibus prunis divisis 
medios infantes statuunt, ut imminente morte filiorum omnem 
pecuniam parentum exigant. Ad extremam necessitatem iam 
maior pars colonorum rédacta est, cum victum illorum, quem 
absumere non potuerunt Hyspani, aliis ad iniuriam domino
rum vendiderint. Matronae nobiles in silvis latitant, ut vim et 
iniuriam caveant, vel profugiunt, quo remotius possunt ab 
isto furore saevientium, nam non aetati, non sexui parcitur, 
ut mirum sit, quomodo hactenus tolerari haec pestis potuit... 
Nunquam enim similia in Hungária audita sunt, quis enim 
talia, nisi hostis, faceret.. .  Habebunt conventum nobiles die 
dominico proxime de Hyspanorum negocio, qui vellent ad 
istos vicinos comitatus venire, ut similia his, quae in Insula, 
hic quoque perpetrarent, sed adeo sunt commoti oppressione 
insulanorum reliqui universi, ut malint armis decertare ac 
illos vi repellere, quam pati, ut Hispani ad eorum bona acce
dant. Nec sine causa ita sunt animati, non possunt enim ultra 
superiorum temporum afflictiones hanc indebitam oppressio
nem pati, ut videant omnia sua impune rapi et aerem solum 
relinqui“. (Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1531. 
fase. 18.)
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velük, mintha nem élőlények, hanem árnyak volnának.1 
A királyi hatalom minden vonalon gyengének bizonyult. 
Thurzó Elek maga is kénytelen volt elismerni, hogy az

VÁGVÁRÁLJA (PODHRAGY) KELET FELŐL. 
(Fé nyképf elvét el.)

1 A királyi helytartónak és a magyar tanácsosoknak 1530 
április 24-i felterjesztésében olvassuk : „Maiestas Vestra non 
ignorat. . . quantum in libertatibus suis regnum hoc et omnes1 
ordines sint oppressi. Nam de his frequenter ad eam antea 
scripsimus; praelati, abbates, conventus, capitula, vulgares 
etiam sacerdotes, quibus nulli certi redditus, partim per came
rarios, partim per exercitum Maiestatis Vestrae, exemplo antea 
inaudito, exactionibus gravissimis vexati, dominorum baro
num ac nobilium etiam fidelissimorum bona in cinerem ac 
praedam conversa, coloni ad medullas usque exhausti, ecclesiae 
violatae sacra suppellex passim atque impune direpta, monachi 
non pauci trucidati aut oppressi; quot flagitia in virgines ac 
matronas, quam horrendae in Deum et sanctos et mortales 
ad hunc usque diem edantur contumeliae, nos pro rei magni
tudine et atrocitate recensere non possumus. Sed haec saepius 
deplorata, quid de nobis ipsis dicamus? Quos etsi Maiestas 
Vestra consiliarios appellet, usque adeo tamen contempnit, 
ut non modo nulla nobiscum consilia, quae ad Regni huius salu
tem ac statum pertinent, communicare solet, sed nullas prorsus 
aut preces, aut consilia nostra dignatur admittere et plane 
quantum videmus, non pluris nos aestimat, quam si umbra« 
ac mortui essemus.“ (Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 
1530. fase. 14.
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országban a legnagyobb zavar uralkodik, hiányzik a 
közbiztonság, a katonaság rabol és fosztogat, azoknak 
pedig, akik az ország ügyeit vezetni volnának kötelesek, 
semmiféle hatáskörük nincs.1

Thurzónak példaképpen idézett hivatalos felter
jesztéseiben lehettek ugyan túlzások és rikítóbb színe
zések, egészben véve azonban mégis arról tesznek bi
zonyságot, hogy a Ferdinánd király joghatósága alá 
tartozó területeken bizonytalan volt a jogrend, hiány
zott az erős központi hatalom, a fegyelmezett hadsereg 
s a méltányos pénzügyi igazgatás. Az országgal úgy 
bántak, mint fegyveres erővel meghódított tarto
mánnyal, melynek gyengítése szinte magasabb érdeknek 
látszott. Ez a rendszer sok mindent megmagyaráz. 
Megérteti velünk nemcsak az anarchia állandósulását, 
melyet a két ellenkirály kénytelen volt hallgatagon tudo
másul venni s a rendszerré vált pártváltoztatásokat, 
melyek állandóan a legnagyobb zavarokat idézték elő 
a joghatósági határokban, hanem azt a meglepő tényt 
is, hogy a magyar nemesi társadalom ráeszmélt az orszá
gos helyzet katasztrofális jellegére s ezért maga akarta 
kézbevenni az ország sorsának irányítását. Az 1531—32. 
évek folyamán tarto tt rész országgyűlések és tanácsko
zások1 2 tényleg az országos elégedetlenség növekedéséről 
és a királyi hatalom tekintélyének nagy aláhanyatlásáról 
tesznek bizonyságot*

Podmaniczky János szemtanúja volt az általános

1 Thurzó Eleknek 1531 december 27-i és Pozsonyból 
kelt levele Ferdinándhoz a következőket tartalmazza : ,,Quod 
ad negotia publica Regni istius Maiestatis Vestrae attinet, 
cum omnia sint in summa confusione posita et regnum hoc 
sit plenum factionibus, caedibus, rapinis, tempus revera est, 
idque extrema expostulat nescesitas, ut tandem Maiestas 
Vestra vel domesticis his malis opportuna adhibeat remedia. 
Verendum enim est, ne infra paucissimos dies concepti quo
rumdam mali conatus in apertam hostilitatem erumpant, 
maxime cum maior pars ipsorum militarium in hoc ipsum 
conspirasse dicatur. Istorum enim libidini et rapinis modo 
quoque omnia divina et humana sine discrimine subiecta sunt, 
atque in hoc casu nobis, qui hic vices auctoritatis Maiestatis 
Vestrae gerimus, nullus plane locus datur adhibendi aliqua 
remedia.“ (Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1531. 
fase. 19.)

2 Magyar Országgyűlési Emlékek. I. 311. s köv. 11.
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LEDNIC VÁRA ÉSZAKKELET FELŐL. 
(Képeslevelezőlap után.)
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hanyatlásnak, de úgy érezte, hogy nem volna értelme 
valamelyik birtokára visszavonulva, csendben megvárni 
a helyzet tisztulását, amikor mások kihasználva a párt
változtatásokból várható előnyöket és az általánossá 
vált fejetlenséget, annyit szereztek maguknak, amennyi 
csak lehetséges volt. Sok olyan tulajdonság volt benne, 
mely a XVI. század első felének nemesi társadalmát 
általában véve jellemezte ; lehettek kiváló tulajdonságai 
is, egészben véve azonban korának volt a gyermeke és 
mint ilyennek, a hatalmaskodás és a korlátlan vagyon
szerzés vágya voltak legfőbb jellemvonásai. Életpályájá
nak ismertetésénél látni fogjuk, hogy ez a két tulajdon
ság volt politikai magatartásának és közéleti szereplésé
nek legfőbb rugója.

János királyhoz való csatlakozását nem kürtölte 
világgá. Látta ugyan, hogy a szultáni beavatkozás János 
király javára billentette a küzdelem mérlegét, s ezért 
a hozzá való csatlakozás pillanatnyilag előnyöket jelent
hetett, de még nem tudta, mit fog válaszolni a német 
birodalom a Bécs ellen intézett támadásra? Ugyanakkor 
tehát, amikor hűséget fogadott János királynak, a 
Ferdinánd királyhoz való hűségnek a látszatát is igye
kezett megőrizni. Ebben még Ferdinándot is megtévesz
tette, aki 1530 végén neki adományozta azokat a morva
országi, trencsén- és nyitramegyei egész- és részbirtoko
kat, melyeket Szokoly János az ő felesége néhai Pod- 
maniczky Jánosnak elhalt Margit nevű leánya jogán 
bírt.1 Az 1531 március 10-én Podmaniczky János által 
kiállított, egyébként homályos szövegezésű biztosító
levél is úgy van megfogalmazva, mintha ő is Ferdinánd 
király hűséges emberei közé tartoznék,1 2 pedig ugyan
ekkor már Bécsben is tisztában voltak azzal, hogy mit 
tartsanak róla. Közben ugyanis Podmaniczky János és 
hozzá mindenben hasonló öccse, Ráfael elfoglalták a 
Trencsén megyében fekvő Kasza várát. Ez a vár eredeti
leg a Zápolyai-család birtokában volt, de János király 
azt, még erdélyi vajda korában, a Rozson-családnak 
adományozta. Mikor azután a Végvidéket Ferdinánd

1 Az esztergomi káptalan által 1531 januárius 20-án 
kiállított oklevél szövegezése szerint. Podmaniczky-Oklt. 
II. 437—38. 11.

2 Podmaniczky-Oklevéltár. II. 439. 1.
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király seregei megszállották s Kasza vára is kezükre 
került, Ferdinand király azt Petrőczy Pálnak adta. 
Midőn azonban a Rozson-család meghódolt előtte és 
neki hűséget fogadott, elismerte a Rozsonoknak Kasza 
várára támasztott igényeit is.1

A két Podmaniczky 1530 táján foglalta el ezt a 
várat a Rozsonoktól. Valószínű, hogy ezzel egyidejűleg 
szerezték vissza a besztercei várat is, melyet az utóbbi 
időben Ferdinánd katonái vagy hívei szállottak meg 
kétségtelen stratégiai jelentősége miatt.1 2 Ezek után 
természetesen felesleges fáradság lett volna Podma
niczky János részéről a Ferdinánd királyhoz való hűség 
látszatának megőrzése, mert annak a királyi udvarban 
már úgysem adtak h ite lt; ott mint hűtlenné vált alatt
valót tartották számon.3 Ennek azonban szintén voltak 
következményei. Mostantól fogva ugyanis a Podma
niczky-vagyon is elérhető céllá lett mindazok előtt, akik 
a Ferdinánd királlyal szemben megtartott hűség kama
toztatását időszerűnek találták. Ilyenek sokan voltak, 
kis és nagy ragadozók, akik jelentéktelen jobbágy
telkekkel is megelégedtek, ha nagyobb uradalmak meg
szerzésére nem volt kilátás. Közéjük tartozott enyingi 
Török Bálint is, hatalmas birtokok ura, aki nagy gazdag
ságánál fogva irányító szerepet vitt az akkori politikai 
közéletben. Ferdinánd király hívei közé tartozott s a 
Ferdinánd-pártnak volt nagy erőssége, aki kötelességé
nek ismerte mindazok megfenyítését, akik elpártolásuk
kal veszélyeztették a párt erejét, ha abból hasznot 
húzhatott. Amikor tehát köztudomásúvá lett Podma
niczky János elpártolása, azonnal elfoglalta a család 
birtokát alkotó Bán mezővárost a benne lévő várkas
téllyal együtt és azt a Podmaniczkyval perben álló 
Szokoly Jánosnak adta át. Minthogy azonban a két

1 A részletekre 1. Rudnay Béla : Üjfalussyak és Rudnayak 
perei a Petrőczyek ellen. Budapest, 1910. 47. s köv. 11.

2 Beszterce elfoglalására 1. az 1531 március 10-i oklevelet. 
Podmaniczky-Oklevéltár. II. 439. 1.

3 ,,Annotato autem Joanne altero fratre eiusdem condam 
domini episcopi (t. i. Podmaniczky István) Joanni Zapoliensi 
aemulo nostro publico adhaerendo et gratiam a maiestate 
nostra nondum impetrante“ etc. olvassuk Ferdinánd király
nak 1531 április 3-án kelt ítéletlevelében. ■Podmaniczky-Oklt.
II. 445. 1.

ii*
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ellenkirály között fennálló fegyverszünet értelmében 
szigorúan tilos volt mindenféle erőszakos birtokelfogla
lás, mert azok a joghatósági határok megbolygatására 
vezethettek, Podmaniczky János ahhoz a vegyesbizott
sághoz fordult jogorvoslásért, mely 1531-ben Visegrádon 
és Esztergomban tarto tta  üléseit, hogy ítéljen az eléje 
terjesztett peresügyekben.1 A per- meg is indult,1 2 de 
Bán városa egyelőre Szokoly János kezén maradt.3

VÁRPALOTA MAI KÉPE. 
(Fényképfelvétel.)

Török Bálint Beszterce várának megszerzését is 
tervbevette. Tervét Thurzó Elek is pártolta, mert a 
vállalkozás a Csallóközben táborozó spanyol zsoldosok 
segítségével könnyen megvalósíthatónak látszott és 
mert ebben az esetben továbbra is megtarthatta volna 
Pápa várát, melyre újabban Török Bálint is igényt

1 Az egész ügyre 1. az esztergomi káptalannak 1531 aug.
3-i jelentését. Podmaniczky-Okit. II. 451—454. 11.

2 L. az előbbi oklevelet. U. o. II. 453—454. 11.
3 Az 1532-i trencsénmegyei adóösszeírás szerint. Pod- 

maniczky-Oklt. II. 459. 1.
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«melt és melyért hajlandó lett volna a kezén lévő Nyitra 
várát átengedni. Ha ugyanis Török Bálintnak sikerülne 
megszereznie Beszterce várát és azt a király neki ado
mányozná, akkor — Thurzó szerint — lemondana Pápá
ról és átengedné Nyitra várát is.1 A király azonban 
kitért a Thurzó által ajánlott megoldási mód elől1 2 és 
ezzel a Beszterce ellen tervezett támadás kérdése le
került a napirendről. Podmaniczky János, aki tisztában 
volt az akkori igazságszolgáltatás lassú járásával és 
tudta, hogy belátható időn belül aligha kap elégtételt, 
úgy állott bosszút, hogy Török Bálint jobbágyait sanyar
gatta, „borokat és egész marháj okát elvette“ ;3 Trencsén 
megye Ferdinánd-párti birtokos nemességét állandóan 
zaklatta s a Kaszavár szomszédságában fekvő illavai 
várnak elfoglalásával megfészkelvén magát a megye kö
zépső szakaszában, rendszeresen adóztatta a megyebeli 
lakosságot4 és meggátolta a rovásadónak a beszolgálta
tását is.5 Öccse, Ráfael, természetesen mindig bátyjával 
tartott, néha azonban, mint pl. 1531-ben, amikor Vág- 
újhelyt felégette, önállóan is eljárt.6

Kétségtelen, hogy a Vágmentén Podmaniczky János 
elpártolásával megszűnt a korábbi viszonylagos nyuga
lom és annak helyét kisebb-nagyobb arányú helyi harcok 
foglalták el. Nagyobb jelentőségű volt ezek között 1533 
novemberében Lednic várának elfoglalása,7 mely a Pod- 
maniczkyak önbizalmát még jobban megnövelte, mert

1 Thurzó Elek 1531 október 15-i jelentése Ferdinánd 
királyhoz. Podmaniczky-Oklt. II. 455—56. 11.

2 Ferdinánd király 1531 november 25-i válasza. U. o.
II. 456. 1.

3 Hédervári Györgynek 1532 június 27-én kelt leveléből. 
Héderváry-Oklevéltár. II. 53—55. 11. Ugyanez a levél közzé
téve a Magyar Nyelv c. folyóiratban. 1906. 210—211. 11.

4 A megye nemességének panasza Kazianer császári 
fővezérhez 1533 július 21-én. Podmaniczky-Oklt. II. 473—74.11. 
A megye nemessége 1534 januárius 12-én a királyi biztosokhoz. 
Podmaniczky-Okk. II. 481—-482. 11.

5 I.. erre Kazianer császári főparancsnok 1534 januárius 
15-i levelét.

8 Podmaniczky-Oklt. II. 132. 1. A Podmaniczkyak 
a morvaországi birtokosoknak is sok kárt okoztak. V. ö. 
Podmaniczky-Oklt. III. 58. 1.

7 Podmaniczky-Oklt. II. 479. 1. A vár elfoglalását rend
szeres kikémlelés előzte meg. Hupka György vallomása 1539 
dec. 23-ról. Podmaniczky-Oklt. III. 116. 1.
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látták, hogy Ferdinánd király részéről egyelőre még 
csak kísérlet sem történt a kétségtelenül jogcím nélkül 
elfoglalt vár visszaszerzésére és a megye, valamint az 
adószedők részéről ismételten felterjesztett panaszok 
orvoslására. Podmaniczky János oly erősnek érezte ma
gát, hogy megkockáztatta ez idő szerint legnagyobb 
vetélytársának, Kosztka Mikíósnak, Árva, nemkülönben

LEDNIC VÁRA KELET FELŐL. 
(Regélő c. folyóirat 1830.)

Sztrecsen és Lietava várak hatalmas urának ártalmat
lanná tételét is.

Kosztka Miklóst és Pétert annakidején János király 
hívatta be Lengyelországból, aki azután Miklóst a 
királyi gyalogság főkapitányává, Pétert pedig Felső- 
magyarország főkapitányává nevezte ki és nekik ado
mányozta Árva és a trencsénmegyei Sztrecsen és Lietava 
várakat.1 A korábbi időkben sok értékes szolgálatot

1 Kubinyi Miklós : Árva vára. Budapest, 1890. 69. és
74. 11. Podmäniczky-Oklt. II. 455. és 480. 11.
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tettek János királynak, aki megbízható híveinek tarto tta 
őket mindaddig, míg olyan értesüléseket nem szerzett 
róluk, melyek szerint alkuban vannak Ferdinánd király 
követeivel, akik átpártolásra akarják őket reávenni.1 
Ugyanerre az időre esett Podmaniczky Jánosnak a két 
Kosztkával való szakítása is. Podmaniczky eleinte szoros 
összeköttetésben állott'velük, utóbb azonban ellentétek 
támadtak közöttük. Talán birtokügyek miatt, mert 
hiszen Lietava és Beszterce várak uradalmai szomszé
dosak voltak ; talán féltékenység miatt, mert Podma
niczky János figyelembe veendő tényező kezdett lenni 
az Északnyugati felföldön. De bármi volt is oka a köztük 
idővel kifejlődött ellenséges indulatnak, annyi tény, hogy 
Podmaniczky úgy akarta a kérdést elintézni, hogy 
Kosztka Miklóst elfogatta és Beszterce várában őrizet 
alatt tartotta.1 2

Az elfogatás ténye mindenütt nagy feltűnést keltett. 
János király azonnal Podmaniczky Jánoshoz küldte 
Laski Jeromos erdélyi vajdát azzal az utasítással, hogy 
igyekezzék őt reávenni Kosztka szabadonbocsáttatá- 
sára ; ha pedig erre nem volna hajlandó, akkor adja őt 
át János királynak, de ebben az esetben Kosztka köteles 
legyen azonnal átengedni a király embereinek Árva és 
Lietava várakat, Sztrecsen várát ellenben mindaddig 
megtarthatja, míg ügye nem tisztázódik. Ha Podma
niczky még így sem akarná Kosztkát szabadonbocsá- 
tani, akkor a vajda az ő nevében megígérheti neki, hogy 
mihelyt Kosztka Lietavát átadja a királynak, a várat 
azonnal át fogják adni Podmaniczkynak.3 Ugyanezen 
időben Réway Ferenc királyi személynök és Turóc 
megye főispánja is folytatott tárgyalásokat Kosztka 
Péterrel, akit átpártolásra és arra akart reábírni, hogy 
támogassa a Podmaniczky megfenyítésére irányuló mű
veleteket.4 Bár Kosztka Péterben megvolt erre a haj

1 Kubinyi Miklós : i. m. 80—81. 11.
2 V. ö. Réway Ferenc 1534 febr. 18-i (Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 486.1.) és 1534 március 25-i (Podmaniczky-Oklt. 
II. 492—93. 11.) jelentéseivel.

3 János király utasítása 1534 januárius 5-én Laski Jero
mosnak. (Podmaniczky-Oklt. II. 479—481. 11.)

4 Réway Ferenc id. 1534 febr. 18-i jelentése. (U. o. II. 
486. 1.)
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landóság, mégsem került reá a sor, mert Podmaniczky, 
Laski és Kosztka Miklós Beszterce várában megegyeztek 
egymással. Az egyezmény értelmében Kosztka ötezer 
forintot fizetett Podmaniczkynak, s kötelezte magát, 
hogy átadja János királynak a zsolnai harmincatod, 
Laski Jeromosnak pedig Árva várát. Kosztka ezek mel
lett a feltételek mellett több hónapi fogság után valóban

VÁGVÁRALJA (PODHRAGY) NAGY KASTÉLYÁNAK UDVARA. 
(Fényképfelvétel.)

visszanyerte szabadságát,1 de ettől az időtől fogva halálos 
ellensége lett a Podmaniczky-családnak.

A Podmaniczkyak ellen annyiszor hasztalanul sür
getett megtorló intézkedések 1534 elején végre a meg

1 Réway Ferenc id. március 25-i jelentése. (U. o. II. 
492—93. 11. Hupka György vallomásából (1539 dec. 23.) ki
tűnik, hogy a Podmaniczkyak és Laski Jeromos Árva várát 
már korábban meg akarták szerezni és hogy Kosztka Miklós 
megöletése is tervbe volt véve. (Podmaniczky-Oklt. III. 
117. 1.)
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valósulás stádiumába jutottak. Trencsén megye nemes
sége már arra gondolt, hogy bizonyos feltételek mellett 
külön egyességet köt majd Podmaniczkyval,1 de mivel 
Kazianer császári főparancsnok azzal biztatta őket, 
hogy rövid időn belül megtörténnek a szükséges intéz
kedések Podmaniczky János megfékezésére, a megye 
elállóit tervétől. Kazianer azonban csak 1534 elején 
volt abban a helyzetben, hogy száz könnyű fegyverzetű 
lovast küldhetett a megye védelmére, de csak azzal a 
feltétellel, hogy ezeket a kamarának kell fizetnie és 
élelmeznie.2 Réway Ferenc ebbe a fenyítő akcióba sze
rette volna Kosztka Pétert bekapcsolni. Minthogy pedig 
a két Podmaniczky ellen számos olyan természetű 
panasz merült fel, melyekben a már említett esztergomi 
vegyesbizottság volt hivatva ítélkezni, Réway meg
idéztette a két Podmaniczkyt Esztergomba, hogy a 
bizottság előtt feleljenek az ellenük emelt különféle ter
mészetű vádakra. Török Bálint azzal vádolta őket, 
hogy több familiárisát megölték; Szentgyörgyi és 
Bazini Farkas gróf Lednic várának elfoglalása miatt 
emelt panaszt; Pempflinger István, a pozsonyi kamara, 
prefektusa az adójövedelmek erőszakos lefoglalásával, 
Majthényi Bertalan pedig negyven jobbágyának meg
gyilkolásával vádolta őket. A Podmaniczkyak azonban, 
bár;többször megidézték őket, nem jelentek meg Eszter- 
gorhban.8 Podmaniczky János nem sokkal később azzal 
védekezett, hogy mivel nem volt olyan hiteles hely a 
közéiben, mely az ő urának joghatósága alá tartoznék, 
nem tarto tta  magára nézve bátorságosnak az Eszter
gomban való megjelenést. Réwaynak az volt a meg
győződése, hogy ezt a kifogást a Kosztka Miklós bosszú
jától való félelemből tette, miért is két nyitrai kanonokot 
küldött Besztercére, hogy Podmaniczky János előttük 
nevezze meg ügyvédjét, fizesse meg a reája rótt bírságot 
és vegye tudomásul az újból kitűzött tárgyalási napot

1 1534 januárius 12. Közölve Hadtörténelmi Közlemé
nyek. 1912. 131. 1.

2 Kazianer levele a kamarához 1534 febr. 8. Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 484—85. 11. és Hadtört. Közlemények. 1912. 
134—135. 11.

3 Réway Ferenc 1534 március 25-i jelentése. U. ott.
II. 494. 1.

»



XXVI

is, mert ellenkező esetben nélküle, az ő távollétében 
fogják meghozni az ítéletet.1

Az a tény, hogy a császári főparancsnok lovas
csapatot küldött a trencsénmegyei lakosság védelmére, 
gondolkozóba ejtette a két Podmaniczkyt, annyival is 
inkább, mert számoltak a megye fegyveres ellenállásá
nak és a Kosztka-testvérek hathatós közreműködésének

A NAGYBICSEI VARKASTÉLY 1925 TÁJÁN, A RESTAURÁLÁS ELŐTT. 
(Fényképfelvétel.)

lehetőségével is. Podmaniczky János mindamellett kez
detben védelemre szánta magát és hogy legalább a 
Kosztkák részéről ne érhessék meglepetések, akik Zsol
nát birtokukban tartották, a budetini várkastélyt, mely
nek falait az elmúlt harcok idején Ferdinánd seregei le
rombolták, hamarosan helyrehozatta, védelmi állapotba

1 Réway Ferenc 1534 március 29-i jelentése. Podma- 
niczky-Oklt. II. 496—97. 11.
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helyezte és katonasággal megrakta.1 Innen azután leve
leket küldözgetett a bányavárosoknak, melyekben 
pénzbeli támogatást kért tőlük.1 2 Egyik-másik város 
valóban adott is neki pénzkölcsönt, amit Kosztka Miklós 
igen rossz néven vett tőlük, aki maga is megkísérelte 
pénzt kapni a gazdag bányavárosoktól, többek között 
a zsolnai polgárok kezessége mellett.

Abban a küzdelemben, melynek körvonalai kibonta
kozóban voltak, a Podmaniczkyak magukra maradtak. 
János király segítségére nem számíthattak, aki tavasz óta 
figyelmét inkább az ország déli és keleti részeire fordította, 
ott igyekezett pártját újjászervezni, hogy a portától dön
tőbíróként Magyarországba küldött Grittit az ő királysága 
mély gyökereiről és nagyterjedelméről meggyőzhesse. 
Ilyen viszonyok között a Podmaniczkyak sem remél
hették tőle azt a támogatást, melyben egyébként bizo
nyára részük lett volna. Másrészt Ferdinánd király 
hívei is abban fáradoztak, hogy szétrobbantsák a 
Zápolyai-pártot s evégből annak legfőbb támaszait 
igyekeztek Ferdinánd ügyének megnyerni. Réway Fe
renc pl. már 1534 februáriusában tárgyalt Podmaniczky 
Jánossal,3 de eredmény nélkül. Ugyanez év nyarán 
Kazianer vette kezébe az ügyet, akinek azután a magára 
maradt Podmaniczky Jánossal július 27-én a besztercei 
várban sikerült létrehoznia az annyira óhajtott egyes- 
ség&t. Ennek értelmében Podmaniczky és nagyszámú 
hívei valamennyien kegyelmet nyernek Ferdinánd ki
rálytól ; azok az adományok, melyek Podmaniczkynak 
vagy híveinek rovására történtek az utóbbi években, 
érvényüket vesztik, viszont Podmaniczky és hívei új 
adomány címén mindazt megtartják, ami jelenleg 
birtokukban van. Podmaniczkyé marad Lednic vára is 
mindaddig, míg a teljes rend és nyugalom helyre nem 
áll az országban. Hricsó várát visszaszerezheti ugyan 
tőle korábbi birtokosa, de csak akkor, ha megfizeti 
neki azokat a költségeket, melyeket a vár újjáépítésére

1 Thurzó Elek 1534 június 6-i levele Körmöcbánya váro
sához. Podmaniczky-Oklt. II. 498—499. 11.

2 Duboveci János levele a bányavárosokhoz, 1534 június
21. Podmaniczky-Oklt. II. 499—500. 11.

3 Jelentése 1534 februárius 18-ról. Podmaniczky-Oklt.
II. 488. 1.
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fordított. A király visszafizeti neki azokat a kölcsönöket, 
melyeket részben ő, részben pedig II. Lajos király vett 
fel annakidején Podmaniczky István nyitrai püspöktől 
és végül az ő és híveinek a birtokai két évig minden adó
fizetéstől mentesek legyenek.1

Az egyesség a Podmaniczkyak szempontjából a leg
jobbkor történt. Néhány nap múlva ugyanis Kosztka

A VÁGVÁRALJAI KIS-, VAGY MÁSKÉP BALASSA-KASTÉLY 
A RESTAURÁLÁS ELŐTT. (1910 KÖRÜL.) 

(Fényképfelvétel.)

Miklós azzal az ajánlattal közeledett Kazianerhez,1 2hogy 
annak fejében, hogy formálisan is átpártol Ferdinánd 
királyhoz, segítse meg őt a császári főparancsnok Budetin 
vára visszavételében, melyet ő már megszállva tart. 
A főparancsnok keze azonban Podmaniczkyval szemben

1 Közzétéve a Podmaniczky-Oklt. II. 502—506. 11. A köl- . 
csönre vonatkozó részlet kiadva az Egyháztörténeti Emlékek.
II. 362—363. 11.

2 Nogarola levele 1534 augusztus 10-ről. Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 507. 1.
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már meg lévén kötve, ebben nem állhatott Kosztka ren
delkezésére, de abban segítségére volt, hogy Ferdinánd 
királytól kegyelmet és a kezén lévő várbirtokokra új 
adományt nyerjen.1 A nyugalom ezzel a Yágvölgyében 
egyelőre helyreállott. Az eddig egymással szemben álló 
felek az' új adománylevelek értelmében1 2 jogos birtokosai 
lévén eddig bírt vagyonuknak, alkalmazkodtak a 
fennálló jogrendhez. Ügy látszott, hogy Ferdinánd 
király joghatósága az Északnyugati felföldön végre meg
szilárdult.

1 1534 szeptember 28. Podmaniczky-Oklt. II. 508. és 
512.11. Podmaniczky János azonban az új adománynak ellent
mondott. Podmaniczky-Oklt. II. 518—522. és 522—527. 11.

2 I. Ferdinánd új adománylevele 1534 szeptember 29-ről. 
Podmaniczky-Oklevéltár. II. 509—512. 11.



II.

Podmaniczky János és Ráfael átpártolása Ferdináund 
királyhoz. Visszatérésük (1535) János királyhoz. Fráter 
György. Zsámbokrét ostroma. Thurzó Elek szerepe. A két 
Podmaniczky garázdálkodása. Palota vára. A váradi 
béke. Az országos rendek és a kuszáit belpolitikai helyzet.

A két Podmaniczkynak elpártolása János királytól 
nem volt egyedülálló jelenség a politikai pártváltozta
tások ezen virágkorában. Számosán hagyták el János 
király hajóját, attól tartván, hogy az hamarább fog el
süllyedni, semmint azt esetleg várták s ennek következté
ben gondoskodniok kell jövő elhelyezkedésükről. Közé
jük tartozott pl. Erdődy Simon zágrábi püspök, Erdödy 
Péter és az élelmes Nádasdy Tamás, akik 1534 aug. 8-án 
tértek Ferdinánd hűségére, miután a király minden 
követelésüket teljesítette ;x azután pedig a barsmegyei 
Hrussó várának urai, a zábláti Hrussóyak csatlakoztak 
Ferdinánd királyhoz, aki számukra a vár háborítatlan 
birtokát biztosította.1 2 Erdődyékkel és Nádasdyval a 
tárgyalásokat Thurzó Elek és Zalaházy Tamás egri 
püspök közvetítették.3 Hogy az általuk elért eredmény 
milyen nagyjelentőségű volt, abból is kitűnik, hogy 
Ferdinánd király 1534 nov. 11-én Thurzónak és János

1 Egykorú másolatban a bécsi Staatsarchivban. Hung. 
1534. fase. 25. A Nádasdy Tamás, átpártolására vonatkozó 
feltételeket 1. Podmaniczky-Oklt. III. 200—201. 11.

2 Egykorú másolatban a bécsi Staatsarchivban. Hung: 
1534. fase. 25.

3 Thurzó Elek és Zalaházy Tamás 1534 augusztus 8-i 
jelentése. U. ott. Hung. 1534. fasc. 25.
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nevű testvérének adományozta Trencsén és Szucsa 
várakat, továbbá a gazdag trencséni és nagyszombati 
harmincadokat,1 az üresedésben lévő nyitrai püspök
séget pedig unokaöccsének, Thurzó Ferencnek adta.1 2 3 
Mindenki hasznot akart húzni a sajátságos politikai 
helyzetből és különösen abból, hogy János király trónja 
inogni látszott. A Podmaniczkyak is megelégedhettek 
számításaikkal, mert a Ferdinánd királyhoz való pártolás 
nagy vagyoni gyarapodást jelentett nekik, már pedig 
ebben a korban majd mindenénél ez volt a legfőbb cél. 
Egy darab ideig valóban nyugton is maradtak s csak 
annyiban adtak életjelt magukról, hogy itt-ott akadá
lyozni- igyekeztek az adószedők munkáját® és hogy 
akkor, amikor Kosztka Miklóst új adomány címén 
Sztrecsen és Lietava várak birtokába akarták bevezetni, 
a beiktatásnak ellentmondottak.4

Az európai viszonyok alakulását s azok keretei 
között a két ellenkirály hatalmi egyensúlyának kérdését 
azonban élénk figyelemmel kísérték. A Habsburg- 
párthoz való csatlakozásuk hátterében is Ferdinánd 
királysága nemzetközi megszilárdulásának ténye állott.

1 Egykorú másolatban u. ott. Hung. 1534. fasc. 25. 
Kiadva a Podmaniczky-Oklt. III. 19. 1.

2 „Ego Alexius Thurzo de Bethlenfalva etc. fateor et 
recognosco per praesentes, quod cum praefata Maiestas Regia 
etc. ex speciali sua gratia et favore episcopatum ecclesiae 
Nitriensis de iure vacantem egregio Francisco Thurzo de Bethlen
falva nepoti meo dederit et gratiose contulerit. . .  “, — ígéri 
az ő nevében, hogy a katonák zsoldjának fizetésére 4000 irtot 
ad. Az okirat kelte : Bécs, 1534 nov. 11. Egykorú másolata 
a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1534. fasc. 25. V. ö. Ferdinánd 
király 1536 aug. 20-i levelével. U. ott. Hung. 1536. fasc. 29.

Itt kell felemlítenünk, hogy igaz ugyan, hogy a Thurzó 
Eleknek és Jánosnak szóló adománylevél azzal indokolta az 
adomány megtörténtét, hogy Thurzó Elek a király rendelkezé
sére bocsátotta Pápa várát és városát, melyet a következő 
évben Török Bálint kapott királyi adományképpen (Sebestyén 
Béla: Enyingi Török Bálint, mint Pápa város földesura. 
Pápa, 1911. 34. 1.), az ellenszolgáltatás túlságosan nagy lett 
volna Pápáért; viszont nem szolgálhatott nyílt jogcímül az 
a tevékenység, melyet Thurzó Elek a János-pártiak átcsábítása 
körül kifejtett.

3 L. ilyen esetekre a Podmaniczky-Oklt. II. 513—514., 
530—532., 534—535. 11. az 1535. és 1536. évekből.

4 Podmaniczky-Oklevéltár. II 518—522., 522—527. 11.
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Természetes tehát, hogy utóbb arról is tudomást kellett 
venniük, hogy a Gritti-féle kaland lezajlása után János 
király esélyei erősen megjavultak. A francia-török szö
vetség és V. Károly császár túniszi hadjárata ellenséges 
hangulatot teremtett a portán Ferdinánd király iránt, 
pedig alig néhány év előtt a szultán és a Ferdinánd közti 
viszony már szinte baráti jellegűvé vált. Ez a hangulat-

VÁRPALOTA VÁRÁNAK EGYIK RÉSZLETE. 
(Fényképfelvétel.)

változás Magyarországban is köztudomású volt, ezért 
sokan előre biztosítani kívánták magukat egy újabb 
török támadás esetére, melynek valószínűségével Szulej- 
mán szultán 1529-i és 1532-i hadjáratai után számolniok 
kellett. Másrészt azonban mindig- akadtak olyanok e 
kor urai között, akiket a féktelen ambíció, a hatalom
vágy és a birtokéhség sohasem hagyott nyugton, akiket 
egyszerűen lehetetlen volt kielégíteni. Ezek számára 
mindig voltak sérelmek és okok az elégedetlenségre és
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annak a zászlónak az elhagyására, amelyre korábban 
felesküdtek. Ilyen volt a már többször említett Török 
Báliul is, hatalmas uradalmak birtokosa, aki 1535 nyarán 
megkapta Pápa várát és városát, János nevű fia pedig 
ugyanakkor a vránai perjelséget. Minthogy azonban a 
perjelség javainak legnagyobb része zálogban volt a 
Zrínyieknél, Török Bálint azok visszaváltására töre
kedett, azonban ebben a közvetlenül érdekelt Zrínyiek 
megakadályozták. Az ekként támadt perben Ferdinánd 
király a hozzá mindig hű Zrínyiek mellett foglalt állást, 
akik neki rendkívül nagy szolgálatokat tettek Horvát
országban s elejtette Török Bálintot, akiben tulajdon
képpen sohasem bízott.1 E miatt a mélyen megsértett 
Török Bálint 1536 nyarán átpártolt János királyhoz, 
bizonyára abban a meggyőződésben, hogy példáját 
mások is követni fogják. A Podmaniczkyak tényleg követ
ték is, sőt Podmaniczky János talán a portáról érkező 
hírek hatása alatt, vagy talán azért, mert nem akart 
alkalmazkodni ahhoz a jogrendhez, amely az ő kivált
ságos helyzetét a Vág-völgyében megszüntette, már 
1535 őszén visszatért János királyhoz, aki őt ekkor a 
csekélyebb értékű aradmegyei Csálya vár birtokával 
jutalmazta, de megígérte, hogy idővel majd nagyobb 
értékű uradalmat fog neki ju ttatn i.2 Visszapártolása 
egyelőre titokban maradt és csak akkor lépett fel 
nyíltan, János király híveként, amikor már kétségtelen 
volt Török Bálint pártváltoztatása.

Abban, hogy a Podmaniczkyak 1536 folyamán a 
titkos János-pártiságból kilépve, Török Bálint példájára 
nyíltan színt vallottak, kétségtelen része volt Fráter 
Györgynek is, amit utóbb Thurzó Elek is megállapított.3 
Míg ugyanis a Ferdinánd-párt szervezetét évek óta 
Thurzó Elek királyi helytartó irányította, addig a 
Zápolyai-párt szervezetével tulajdonképpen senki sem

1 A részletekre 1. Sebestyén Béta : i. m. 31. s köv. 11.
2 Az 1535 október 11-i adománylevél szövege kiadva a 

Podmaniczky-Oklt. II. 529. 1.
3 „Vidi litteras Heremitae, quibus pollicetur Podmanytzky 

velle mittere auxilia et nunc illos husarones,'qui paulo ante 
erant apud Casso viam, Heremita fecjt vocare et volunt hanc 
obsidionem huius castelli retundere...“ Thurzó Elek 1536 
nov. 5-i jelentéséből. Podmaniczky-Oklt. II. 572.. 1.

m
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gondolt. A párt alig fejtett ki számbaveendő szervező 
tevékenységet, sőt a legtöbb esetben a bomlást sem 
tudta meggátolni. Mióta azonban Fráter György vette 
kezébe János király diplomáciájának és belpolitikai 
kormányzatának irányítását, öntudatosság és határo
zottság lépett az eddigi tervnélküliség és tétovázás 
helyébe. A pártszervezés, az ellenpárt szemmeltartása,

A NAGYBICSEI NAGY KASTÉLY 1887 KÖRÜL. 
(Egykorú képről vett fénykép.)

a párthívek tevékenységének ellenőrzése Fráter György 
személyes feladata lett. Az ő általa képviselt új rendszer 
sem takarékoskodott a birtokadományokkal — az em
beri lélek nagy ismerője nem hagyta figyelmen kívül a 
birtokszerzés vágyának lélekformáló erejét —, de ennek 
fejében cselekvő és tevékeny párttagságot követelt. 
A Podmaniczkyak is megkapták most Hricsó1 és 1 2 
várát, hő óhajtásaik tárgyát, de ennek ellenértékeképpen 
tettekkel kellett párthűségüket bebizonyítani. A kívánt

1 János király 1536 október 6-án kelt adománylevele 
a Podmaniczky-Oklt. II. 553—555. 11.

2 Az 1536 október 6-án kelt adománylevél ugyanott.
II. 557—559. 11.
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párthüséget volt hivatva igazolni az a támadás, mellyel 
a Podmaniczkyak 1536 őszén meglepetésszerűen elfog- 

■ Jalták a zsámbokréti várkastélyt.
A zsámbokréti Zsámbokréthy-család, az úgyneve

zett Olasz-ág, kezdettől fogva Ferdinánd-párti volt. 
Zsámbokréthy Pál, a zsámbokréti várkastély ura, szo
rosabb kapcsolatot tarto tt Thurzó Elekkel és az ő révén 
a Ferdinánd-párttal. Ezzel a családdal éles ellentétben 
állott a divékújfalusi Zsámbokréthy-család, még pedig 
anyagi kérdések miatt, s ezt a gyűlölködést a Podma
niczkyak is átvették a divékújfalusiaktól, akikkel a 
közelmúltban rokonságba jutottak.1 Podmaniczky János 
kész volt arra, hogy a családi viszályt erőszakosan meg
oldja, vagyis elfoglalja a várkastélyt, amivel károkat 
okoz a Ferdinánd-pártnak, a divékújfalusi ág számára 
pedig megszerzi azokat az okleveleket, melyeket eddig 
Zsámbokréthy Pál őrzött, melyekre azonban a másik 
ágnak is szüksége volt jogigényei érvényesítése szem
pontjából. 1536 október elején tehát, miután egyik 
híve az ő utasítására kikémlelte a helyzetet, egy éjjel 
meglepetésszerűen elfoglalta a kastélyt a toronnyal 
együtt és fogságba ejtette Zsámbokréthy Pált és test
vérét. Az okleveleket a jelenlévő Zsámbokréthy Amb- 
rusné vette magához.2

A várkastély elfoglalása, bár azt családi viszályból 
szármázottnak igyekeztek feltüntetni, egyrészt durva 
megsértése volt a két király közt fennálló fegyverszüneti 
egyezménynek, amely az erőszakoskodásokat a leghatá-

1 A családi kapcsolatokat a következő leszármazási tábla 
mutatja :

Podmaniczky Katalin (János és Ráfael nőtestvére)
első férje : Elefánty Mihály

Magdolna
férje : divékújfalusi Zsámbokréthy Boldizsár.
Az itt szereplő Boldizsárnak atyja Ambrus, anyja pedig 

Borcsiczky Borbála volt. (Rudnaij Béla: A Zsámbokréthyak. 
Budapest, 1908. 30—31. 11. Podmaniczky-Oklt. III. 135., 
137. 11.)

2 V. ö. Rudnay Béla: i. m. 31—32. és Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 135—137. 11. Az oklevelek sorsával részletesen 
foglalkozik Rudnay B .: i. m. 32. s. köv. 11.

ni*
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rozottabban eltiltotta, másrészt pedig bizonysága volt 
annak, hogy a Podmaniczkyak hűsége újból megingott. 
Réway Ferenc nádori helyettes, aki Thurzó Elekkel 
együtt a Podmaniczkyak régi ellenségei közé tartozott, 
nagyobb bajok megelőzése végett haladéktalanul meg 
akarta toroini ezt a sérelmet s ezért mindenekelőtt 
megfelelő katonai karhatalomról kívánt gondoskodni. 
A katonai erők összegyűjtése azonban késedelmesen tör
tént, mert különösen a bányavárosok akadékoskodtak. 
Réway a turóemegyeieken kívül számított Kosztka 
Miklós, azután az illavai és kaszai várőrségek csatlako
zására, mely várak a Podmaniczky János és Kazianer 
császári főparancsnok közt 1534 július 27-én létrejött 
egyezmény értelmében vissza kerültek; számított 
továbbá az esztergomi érsek, Thurzó Elek, Nyáry 
Ferenc és mások fegyveres támogatására is, éppen ezért 
kétségtelennek tarto tta  a Podmaniczkyak által elköve
te tt sérelem gyors megtorlását.1 A hadak azonban lassan 
gyülekeztek s Thurzó Elek október, 10-én kénytelen 
volt újból megsürgetni a szomszédos megyéknél és a 
bányavárosoknál a katonai segítséget és a várkastély 
ostromához szükséges faltörő ágyúk és hadigépek hala
déktalan útnak indítását.1 2

Azonban Podmaniczky János sem maradt tétlen. 
A zsámbokréti várkastélyt megerősíttette és védelmi 
állapotba helyeztette, majd támadást intézett a gyűlölt 
Kosztka Miklós birtokában lévő Zsolna város ellen és azt 
elfoglalta. Minthogy egyidejűleg olyan hírek terjedtek 
el mindenfelé, hogy a Podmaniczkyak Krakkóban 800 
lovast fogadtak fel s hogy Murányvár hírhedt kapitánya, 
Basó Mátyás, továbbá a Balassák is fegyverkeznek, 
nagy aggodalom szállta meg a Eerdinánd-pártiakat, akik 
úgy érezték, hogy kellő segítség nélkül nem tudják el
hárítani a János-pártiak támadását. Az árva vári kapi
tány ettől való félelmében segítséget is kórt Réway 
István turóemegyei főispántól.3 Az ostromműveleteket 
Thurzó Elek vezette a Zsámbokréttól dny. fekvő

1 1536 október 6-i levele Körmöcbányához. Podmanyczki- 
Oklevéltár. II. 555—56. 11.

2 Levelei 1536 október 10-ről (U. o. II. 560., 561—52. 11.) 
és 1536 október 12-ről. (U. ott. II. 562—63. 11.)

3 1536 október 14-ről. Podmaniczky-Oklt. II. 563. 1.
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Ludányból. Mivel azonban a várkastélyt jól megerősí
tették, tíznapi kísérletezés után belátták, hogy faltörő 
ágyúk nélkül nem tudják azt visszafoglalni.1 Thurzó 
sem a helytartótanácshoz, sem pedig a királyhoz intézett

A NAGYBICSEI NAGY KASTÉLY A X IX . SZÁZAD ELEJÉN. 
(Egykorú kép fényképmásolata.)

jelentésében nem tagadta, hogy a kormányzat tekintélye 
forog kockán, ha a várat belátható időn belül vissza nem 
veszik. Egyébként meg volt arról győződve, hogy Pod- 
maniczky János csak eszköz mások kezében ; hogy ha
talmas támogatói és barátai vannak ; nem szabad tehát 5

5 Ludány, 1536 október 17. U. ott. II. 564—65. 11.
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napirendre térni az ő támadása felett. Azzal is tisztában, 
volt, hogy a rendelkezésére álló erőkkel aligha lesz lehet
séges elérni a kívánt célt, mert a katonák rosszul van
nak fizetve, kénytelen-kelletlen szolgálnak, nem jelente
nek tehát számbaveendő katonai erőt. Az is kérdéses 
volt szerinte, meddig lehet őket együtt tartani. Meg
győződése szerint feltétlenül szükséges volna Morva
országból segítőcsapatokat hozni, mert a fődolog most 
a gyors és erőteljes cselekvés, ellenkező esetben ez az 
országrész tönkremegy.1

Az a körűimén^, hogy a kis zsámbokréti várkastély ■ 
heteken át eredményes ellenállást tudott kifejteni az 
ostromló csapatokkal szemben, a Podmaniczkyak önér
zetét szerfelett megnövelte. Látták, mily nehezen jött 
össze ez a hiányosan felszerelt ostromló sereg; látták, 
hogy azt még meg is osztották akkor, amikor Kosztka 
kérésére Zsolnát körülzárták. így nemcsak nyugodtan 
néztek az ostrom folytatása elé, hanem megkísérelték 
Szucsa várának megszerzését is, már csak azért is, mert 
ez a vár 1534 óta Thurzónak, legnagyobb ellenségüknek 
a kezén volt.1 2 Ezt nem tekintve azonban tisztában voltak 
azzal, hogy a várnak a Morvaország felé való közlekedés 
szempontjából is nagy jelentősége van. Őrségét sikerült 
megnyerniük maguknak, mire október 20-a táján azt 
meglepetésszerűen elfoglalták. Thurzó sietett ugyan 
Szucsát is körülzárni, de ugyanekkor azt is meg kellett 
állapítania, hogy eddig sehol sem érték el a kívánt ered
ményt s nem is fogják elérni mindaddig, míg a király 
hathatósabb segítségről, így különösen faltörő ágyúkról 
nem gondoskodik.3 Thurzót állandóan foglalkoztatta az 
a kérdés is, honnan meríti erőforrásait a két Podma- 
niczky, mert meglepték azok a hírek, amelyek szerint 
Csehországból sokan csatlakoznak hozzájuk, sőt állítólag 
nagy toborzás folyik Lengyelországban is számukra. 
Minthogy pedig valamennyi zsoldosukat jól fizették, 
biztosra vette, hogy János király nagy összegeket bocsá

1 Thurzó Elek 1536 október 19-i jelentése. Ugyanott. 
II. 565—67. 11.

2 Podmaniczky-Oklevéltár. II. k. 553. I. jegyzet.
s Thurzó Elek 1536 október 23-i jelentése. Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 568—69. 11. V. ö. azonfelül Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 116. 1.
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tott rendelkezésükre. Tudatában volt viszont annak, 
hogy az az ötszáz lovas, melyet a Podmaniczkyakkal 
szemben ők össze tudtak szedni, fölötte csekély mennyi
ség ; ezért, bár tapasztalatai szerint a huszárok jobban 
értenek a parasztság kifosztásához, mint a várak ostro
mához, mégis kénytelen volt azt javasolni Ferdinánd 
királynak, hogy Bakith Pál huszárait is mozgósíttassa 
Zsámbokrét ellen.1

Thurzó jelentései nem hatottak túlságosan Ferdi
nánd királyra. Csak akkor kezdett jobban foglalkozni 
a zsámbokréti esettel, amikor Thurzó arról értesítette, 
hogy a Podmaniczkyakat János király, illetőleg Fráter 
György hathatósan támogatja.1 2 Most már érthetővé 
vált előtte Podmaniczky János szívós ellenállása és 
támadó fellépése Zsolna és Szucsa ellen és most már 
a maga részéről is időszerűnek tarto tta a morva segítség 
igénybevételét. Evégből a morva rendeket Brünnbe 
hívatta, azzal egyidejűleg azonban Bakith Pált is arra 
utasitotta, hogy huszáraival csatlakozzék Thurzó Elek
hez és vele egyetértésben igyekezzék mielőbb a vár
kastély birtokába jutni.3 November 9-én végre meg
érkeztek az annyira sürgetett faltörő ágyúk is s most 
már megkezdhették a várkastély rendszeres ostromát.5 
Az eredmény bizonyára gyorsan mutatkozott volna, ha 
Ferdinánd király, akit újabban már komolyan aggasz
tottak Thurzónak sötét jelentései a hadi helyzetről, a 
katonák készületlenségéről és az ellenpárt hatalmas erő
feszítéseiről, néhány nap múlva akként nem intézkedik, 
hogy az ágyukat azonnal Pozsonyba kell szállítani,4 arra 
való, tekintet nélkül, használatban voltak-e azok, vagy 
sem. Nem lehet tehát csodálkoznunk a felett, hogy az 
ostrom még hónapokig elhúzódott és csak 1537 tavaszán 
ért véget, amikor a Czobor Gáspár vezérlete alatt álló

1 Thurzó Elek 1536 október 26-i jelentése. U. ott. II. 
569—71. 11.

2 1536 november 5-ről. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 572.1.
3 Bécs, 1536 november 9. Ugyanott. II. 574—-76. 11. 

A Bakithnak szóló utasítás u. o. II. 576—77. 11.
4 Thurzó Elek 1506 november 10-i jelentése. U. o. II. 

578—80. 11.
5 Ferdinánd király utasítása 1536 november 14-ről. 

U. o. II. 580—81. 11.
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gyalogosok, akiket Ferdinand király küldött Zsámbokrét 
alá, a várkastélyt végre elfoglalhatták.1

A zsámbokréti ostrom története ország-világ előtt 
feltárta a Ferdinánd király joghatósága alá tartozó 
országrészek gyengeségét, a királyi haderő szervezetlen
ségét és a király rendelkezésére álló anyagi erőforrások 
elégtelenségét. A hazafiak aggodalommal tekintettek 
a jövő elé és egy újabb török támadás esélyeit latolgatva, 
szinte már látták, miként kerül Budavára török kézre.1 2 
Az ország jövőjéért való aggódás miatt mindenünnen 
feszült érdeklődéssel kísérték azokat a tárgyalásokat, 
melyek Nagyváradon folytak a két ellenkirály meg
bízottai között, melyeknek kedvező befejezését élénken 
óhajtották pártkülönbség nélkül. Sokan azonban s köz
tük a Podmaniczkyak is, kevesebbet törődtek az ország 
sorsával. Ezek saját külön érdekeik ápolásában látták 
legfőbb feladatukat; a „közérdek“ fogalmát nem ismer
ték, ellenben nagy szívóssággal és küzdelmektől sem 
riadva vissza törtek egyéni céljaik felé. Thurzó az ilyen 
emberekkel szemben a legerélyesebb rendszabályok 
alkalmazását kívánta. Szerinte a Podmaniczkyaktól is 
mindent el kellene venni, mert különben a Felföldnek 
nem lesz tőlük nyugta.3 A Podmaniczkyak persze nem 
sokat gondoltak a királyi helytartónak róluk alkotott 
kedvezőtlen véleményével, hanem tovább haladtak 
azon az úton, melyet jónak láttak. Azzal sem törődtek, 
hogy Ferdinánd király 1536 december 4-én elvette tőlük 
beigazolt hűtlenségük miatt Bán városát és azt bedegi 
Nyáry Ferencnek adta zálogba.4 Ezek a királyi rendel
kezések csak elméleti jelentőséggel bírtak. Mindaddig, 
amíg Beszterce, Hricsó, Lednic, Szucsa és Budefin 
várak az ő kezükben voltak, magukat a helyzet urainak

1 Rudnaij Béla : i. m. 36. 1.
2 „Sunt, qui ad me tamquam certa scribant, Tuream 

velle omnino Budam habere in manibus suis“, jelentette Thurzó 
1536 november 7-én a királynak. Podmaniczky-Oklt. II. 573. 1.

3 Thurzó 1536 november 10-i jelentése. Ugyanott. II. 
578—'80. 11. Ugyanígy 1537 febr. 20-ról (u. o. II. 600. 1.), 1537 
február 27-ről (u. o. II. 601. 1.1, 1537 márc. 19-ről (u. o. 
II. 603. 1.)

4 Podmaniczky-Oklt. II. 584. 1.
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tarthatták, kiknek parancsát hírhedt skodnikjaik,1 
ezek a mindenünnen összeverődött, a későbbi hajdúkra 
emlékeztető, vad és kíméletlen zsoldosok, vakon teljesí
tették. Számtalan falu lett miattuk elhagyottá.8 1537 
februáriusában Vágújhelyt rabolták ki s Nagyszombat 
vidékéig portyázgattak. A dica behajtását is megakadá
lyozták, sokan már a bányavárosokat is féltették tőlük.1 2 3 
Thurzó a Podmaniczkyak garázdálkodásait közvetlen- 
közeiből szemlélte ; érezte, hogy mint királyi helytartót 
erkölcsi felelősség terheli a megtorlás nélkül maradt 
cselekményekért, de azt is érezte, hogy nem rendelkezik 
azzal a tekintéllyel, amelyre szükség volna ahhoz, 
hogy a Felvidék urait és katonai tényezőit cselekvésre, 
a vele való együttműködésre reábírja. Az erők össze
fogását, a szükséges intézkedések megtételét a király
tól várta és kérte, annyival is inkább, mert a Podma
niczkyak példájára mások is félretolták a kényelmetlen 
törvényeket és az ököljog uralmát vezették be a Fel
földön.4 Még a katonai parancsnokok sem voltak e tekin
tetben kivételek.5

A királyi helytartó izgatásainak és fáradozásainak 
csak annyiban mutatkozott eredménye, hogy Kosztka 
Miklós és rokona Dubovetzi János készek voltak kísér
letet tenni Budetin megszerzésére. Vállalkozásukat 
az udvar is figyelemreméltónak tartotta s ezért segít
séget rendelt számukra.6 * Kosztka csapatai a várat 
már hetekkel korábban megszállották, július végén 
pedig szorosabban körülzárták ; mivel azonban állan
dóan pénzzavarban voltak és a zsoldosokat nem tudták

1 Podmaniczky-Oklt. II. 538., 545., 590., 599. 11. Podma- 
niczky-Oklt. III. 117. 1.

2 1536-ban pl. Alsó-Mostenec és Zavadka. (Podmaniczky-
O lí lp v p l tá r  TT 500 500 11 'l

3 Thurzó Elek 1537 február 26J jelentése. (U. o. II. 600— 
601. 11.) A Podmaniczkyak módszereire jellemző adatok a 
Podmaniczky-Oklt. III. 116. s köv. 11. és 128. s köv. 11.

4 V. ö. Thurzó 1537 március 19-i jelentésével. (U. ott. 
II. 602—603. 11.)

5 Fels Lénárt császári főparancsnok a zólyommegyei 
dicát egészen lefoglalta, ugyanezt akárta tenni Hont megye 
dicájával is. Thurzó 1537 május 12-i jelentése szerint. (Podma
niczky-Oklt. II. 609. 1.)

6 Thurzó Elek id. 1537 május 12-i jelentése. (U. ott. II.
608. 1.)
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fizetni, az ostromot félbe kellett szakítaniok. Ugyanez 
lett a sorsa annak a vállalkozásnak is, mely a szucsai 
vár visszavételére irányult.1 A Podmaniczkyak Zsám- 
bokrét elfoglalása után egy esztendővel époly szilár
dan állottak a Vág vidékén, mint akkor, amikor a vár
kastélyt elfoglalták. Jellemzi az akkori helyzetet, hogy 
a lundi érsek nem mert Nagyváradról hazatérni, mert 
a Podmaniczkyak bizonytalanokká tették az utakat.1 2

A két Podmaniczky-testvér egyébiránt 1537 folya
mán elvált egymástól. Eddig mindig együtt voltak és 
együtt működtek Podmaniczky János tervei és elgondo
lásai szerint, akihez Ráfael mindenben alkalmazkodott. 
S ha ez utóbbinak voltak is önálló ténykedései, azok 
bátyja tudomásával és jóváhagyásával történtek. 1537 
őszén azonban megváltozott a helyzet. János király 
ugyanis azokra az érdemekre való tekintettel, melyeket 
Podmaniczky János és Ráfael a vágmenti harcokban 
szereztek maguknak és annak a húszezer forintnak 
ellenértékeképpen, melyet a Podmaniczkyak bocsátottak 
rendelkezésére Palota várának ostroma alkalmával, 
1537 szeptember 30-án nekik adományozta a Veszprém 
megyében fekvő Palota várát összes Veszprém- és somogy- 
megyeitartozékaival.3Ettőlaz időtől fogva Podmaniczky 
János főleg Palota várában tartózkodott, öccse Ráfael 
pedig az ősi Besztercéből intézte a vágmenti családi 
birtokok ügyeit.

Palota várát 1440—1445 közt Újlaki Miklós erdélyi 
vajda építtette, kinek 1476-ban történt halála után fia 
Újlaki Lőrinc örökölte azt a hatalmas családi vagyonnal 
együtt. Újlaki Lőrinc 1524-ben gyermektelenül e lh alt; 
vagyona feleségére Bakócz Magdolnára szállott, aki 
azonban a szokásos gyászesztendőt be sem várva, 
Csulai Móré László királyi főétekfogómesterhez, Móré 
Fülöp pécsi püspök testvéréhez ment nőül.4 Palota

1 A lundi érsek 1537 augusztus 25-i levele. Podmaniczky-
Oklevéltár. II. 607. 1.

3 Levele 1537 aug. 20-ról. Ugyanott. II. 606. 1.
3 Az adománylevél kiadva a Podmaniczky-Oklt. II. k. 

618—621. 11.
4 Fógel József : II. Lajos udvartartása. Budapest, 1917. 

35. 1. Faller Jenő : A szentferencrendiek elpusztult várpalotai 
rendházának története. Veszprém, 1936. 10. 1.
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vára ekként Móré kezére jutott, ami ellen azonban 
sokan tiltakoztak. így Zápolyai János erdélyi vajda, 
aki arra a szerződésre hivatkozott, melyet atyja Zápo
lyai István nádor kötött volt Újlaki Lőrinccel, mely
nek értelmében kölcsönös örökösödési szerződésre lép
tek egymással. II. Lajos király viszont, aki szintén 
igényt emelt az Újlaki-örökségre, arra hivatkozott, 
hogy Újlaki Lőrinc 1495-ben csak azzal a feltétellel 
kapta vissza birtokait II. Ulászlótól, hogy halála után 
azok a koronára szállanak. A per a hatvani ország- 
gyűlés elé került 1526-ban, amely az erdélyi vajdának 
adott igazat.1 A mohácsi vész miatt és az utána követ
kező zavarok között Móré László háboríttatlanul bír
hatta volna a várat tartozékaival együtt, de erőszakos
kodásaival és fosztogatásaival gyűlöletessé tette magát 
a szomszédos megyék nemessége előtt. A sok panasz 
miatt azután a két ellenkirály megbízottainak rész
vételével 1531-ben tarto tt visegrádi értekezleten úgy 
döntöttek, hogy Mórét ártalmatlanná kell tenni. Erre 
a feladatra János királyt kérték fel,1 2 mint aki tulajdon
jogilag a legközvetlenebbül volt ebben a kérdésben 
érdekelve, aki ez alapon 1533-ban Laski Jeromos erdélyi 
vajdát török segítőcsapatokkal és cseh bányászokkal 
Palota alá küldte. Az ostrom alatt Móré megszökött 
a várból, otthagyván gyermekeit, mire a vár őrsége 
megadta magát.3 Palota várát János király 1533-ban 
Laski Jeromosnak adományozta,4 mikor pedig Laski 
elhidegedett tőle, sőt utóbb Ferdinánd kedvéért el is 
hagyta,5 az időközben újból hozzápártolt Podmaniczky- 
aknak adta a várat, annál is inkább, mert ezek az 
ostrommal járó költségek fedezésére húszezer forintot 
bocsátottak rendelkezésére.

1 Faller Jenő: Jáscl község története. Veszprém, 1934. 
16—17. 11. s ugyancsak tőle : A szentferencrendiek elpusztult 
várpalotai rendliázának tört. 12. 1.

2 Podmaniczky-Oklevéltár. IJ. 619. 1. és Budai Ferenc : 
Polgári I.exicona. II. (Pest, 1866.) 348. 1.

3 Faller Jenő: Palota ostroma 1533-ban. „Veszprém 
vármegye.“ XXXV. évf. 4 8. sz. s ugyancsak tőle: A szent
ferencrendiek etc. 13. 1.

1 1533 szeptember 27-én kelt adománylevelének másolata 
a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1533. fase. 23.

“ V. ö. Budai Ferenc : II. 349—350. 11.
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A várhoz akkoriban a mai Kis- és Nagyszőllős, 
Győrök, Szőllőskislak, Orda, Tömör, Szentgyörgy, Fo
nyód és Bezseny nevű Veszprém- és somogymegyei 
helységek, továbbá az üresen álló pacmáni, ősküi és 
bátorkői várak tartoztak.1 Minthogy pedig a Zápolyai- 
család legalább is 1511 óta kegyura volt a zirci apátság
nak is,1 2 a Podmaniczkyak kieszközölték, hogy 1538 
április elsején János király nekik adományozta az apát
ság kegyuraságát, azzal a feltétellel, hogy amennyiben 
az apáti méltóság megüresedik, arra ők minden egyes 
alkalommal megfelelő katolikus, az eretnekség minden 
mételyétől ment személyeket kötelesek kiválasztani, 
illetőleg kinevezésre ajánlani, akit az apátság javaival is 
ellátni tartoznak.3

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy 1536 
májusa óta Török Bálint, Pápa ura is János királyhoz 
csatlakozott, akkor megállapíthatjuk, hogy János király 
joghatósága Pápa és Palota várak révén jelentékenyen 
megerősödött a Dunántúl, ahol az különösen azóta 
állott ingatag alapokon, amióta az Erdődyek és Nádasdy 
Tamás tőle elpártoltak. Megértjük ennek következté
ben, miért bánt János király oly bőkezűen az adomá
nyokkal akkor, amikor Török Bálintról, vagy a Podma- 
niczkyakról volt szó. Az előbbi még 1536 folyamán 
megkapta tőle Vajdahunyadot és Debrecent,4 5 6 a Podma
niczkyak pedig 1538 tavaszán Leclnic5 és Szucsa6 várakat, 
továbbá új adományban Palota várát tartozékaival és 
a benne rejlő királyi joggal együtt.7 Nagyban erősítette 
helyzetüket az a családi egyesség is, mely köztük és

1 Közelebbi adatok róluk Podmaniczky-Oklt. II. 619—  
620. 11.

2 Horváth Konstantin : Zirc története. Veszprém, 1930. 
70—71. 11. és Podmaniczky-Oklevéltár. III. 16. 1.

3 „Idoneas catholicasque ac aliqua heresis tabe non in
fectas personas toties quoties opportunum fuerit, eligere, 
nominare et praesentare ac eandem eisdem simulcum omnibus 
bonis suis temporalibus conferre valeant atque possint.“ 
Az 1538 ápr. elsején kelt adománylevélből. Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 15. 1.

4 Sebestyén Béla:i. m. 39., 40. 11.
5 1538 április elsejéről. Podmaniczky-Oklt. III. 16—17. 11.
6 1538 április 1. Ugyanott. III. 18—19. 11.
7 1538 április 1. Ugyanott. III. 20—21. 11.
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Podmaniczki] Balázs fia László és az utóbbinak fiai : 
János és Balázs közt 1538 februarius 8-án jött létre, 
mert ez az ügyesség Hricsó válvának, Biese varosának 
és a zsolnai soltészságnak birtokát biztosította szá
mukra.1 Azokat a tárgyalásokat, melyeket Thurzó 
Elek szerint Potlmaniczky Rúl'ael kezdeményezett 
ugyanezen időtájban abból a célból, hogy Ferdinand 
király bizonyos feltételek mellett fogadja újból kegyel
mébe a Podmaniczkyakat, az előzmények ismerete alap
ján nem tarthatjuk komolyaknak. E tárgyalások nem 
Réway Ferenc érdes modorán hiúsultak meg, mint azt 
Thurzó vélte,1 2 hanem azért, inert Podmaniczky Rafael 
azok folytatását nem tarto tta  szükségesnek; látta 
ugyanis, hogy bármikor visszatérhetnek Ferdinand 
király pártjára a nélkül, hogy a múltban elkövetett 
tetteikért felelniük kellene.

Azok a panaszok, amelyek főleg 1538-tól fogva lép- 
ten-nyomon elhangzottak a Podmaniczkyak ellen, való
ban arra mutattak, hogy azok nem gondolhattak őszin
tén a Ferdinánd királyhoz való visszatérésre. Podma
niczky János Palota várából zaklatta Török Rálinttal 
együtt a veszprémi püspökségnek a birtokait ;3 ugyan
akkor Ráfael azokat a határterületeket fosztogatta,4 
melyek területi hovatartozása még nem volt tisztázva, 
annak ellenére, hogy 1522-be'n a besztercei vár uradal
mának Morvaország felé eső határvonalául a Becsva- 
folyót állapították meg.5 Thurzó Elek is tele volt 
panaszokkal a Podmaniczkyak és Török Bálint ellen, 
akik nemcsak a közbiztonságot veszélyeztették, hanem 
nagy károkat okoztak mindenütt a király híveinek ;6 
s mivel tetteiket nem követte megtorlás, példájukat

1 Podmaniczky-Oklevéltár. III. 12—14. 11.
2 Thurzó Elek jelentése 1538 januárius 31-ről. Ugyanott.

III. 5—6. 11.
3 Ferdinánd király 1538 június 27-i levele Thurzó Elek

hez. Podmaniczky-Oklt. III. 26. 1.
4 Ferdinánd király 1538 július 3-i utasítása Thurzó Elek 

számára. Ugyanott. III. 27. 1.
5 V. ö. a Podmaniczky-Oklt. II. k. LV. lapjáról. Az ekkor 

készült térképvázlatot itt“közöljük.
6 Thurzó Elek jelentése 1538 aug. 1-ről. Podmaniczky- 

Oklevéltár. III. 29—30. 11. V. ö. Ferdinánd király 1538 aug. 
15-i levelével. Ugyanott. III. 34—35. 11.
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mások is (pl. Balassa Menyhért)1 követték. Ferdinánd 
király természetesen sietett a János-pártiak vissza
éléseiről János királyt pontosan tájékoztatni és a váradi 
békében foglalt megállapodásokra hivatkozva, a sérel
mek és panaszok mielőbbi orvoslását, esetleg vizsgáló- 
biztosok kiküldését kérte tőle.1 2 Ferdinánd királynak 
kétségkívül igaza lett volna akkor, ha az ő hívei a tör
vény útján keresték volna igazukat s minden egyéni 
megtorlástól, vagy törvényszegéstől tartózkodtak volna- 
Csakhogy — mint Fráter György írta Ferdinánd király
nak — olyan panaszokat, mint aminőket Brodaricshoz 
intézett leveleiben tételenként felsorolt, ők is tömege
sen tudnának előszámlálni. „Higgye el Felséged — úgy
mond —, hogy ha az én uram alattvalói mindazokról 
az igazságtalanságokról, zaklatásokról és kártevések
ről, melyeket Felséged alattvalói részéről mindennap 
kénytelenek' elszenvedni, panaszt emelnének Felséged
nél, akkor egy napja sem volna mentes az efféle panaszok
tól.“ Az adott nehéz viszonyok között nem akarják 
efféle személyi sérelmekkel terhelni Ferdinánd királyt; 
mindent könnyebben elintézhetnek akkor, ha majd 
nyugodtabb idők következnek.3

Ebből a levélváltásból, mely a két ellenkirály között 
közvetve folyt 1538 nyarán, annyi mindenesetre ki
világlik, hogy a váradi béke korántsem hozta meg azt 
a nyugalmat, amely után a két királyi terület lakossága 
annyira vágyódott már évek óta. A nagyoknak nem lehe
tet parancsolni s a két ellenkirály egyaránt óvakodott 
attól, hogy keményebb, vagy érdesebb hangú parancs
szóval megbántsa valamelyik hatalmas párthívét. — 
Török Bálint tehát tovább is sanyargatta a győrmegyeie- 
ket, az adószedőket pedig egyszerűen lecsukatta. Pod- 
maniczky Eáfael ugyanakkor a morva széleken garáz
dálkodott és maga ellen ingerelte a morva urakat, 
akik fegyverrel készültek megtorolni az elszenvedett

1 Ferdinánd király 1538 aug. 19-i levele Brodarics István
hoz. U. o. III. 36. 1.

2 Ferdinánd király 1538 aug. 15. és aug. 19-i levelei 
Brodaricshoz. U. o. III. 34—39. 11.

3 Történelmi Tár. 1878. 229—30. 11. és Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 40—41. 11.
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károkat és sérelmeket.1 Mikor azután Ráfael embere 
elfoglalták az Alsó-Becsva-folyó völgyében fekvő Rose
nau várost, a morva rendek fegyvert fogva kiver
ték őket a tartomány területéről.1 2 Trencsén megyé
nek a besztercei várhoz közelebb, vagy attól távolabb 
eső részei egyaránt sokat szenvedtek Ráfael durva és 
kapzsi katonáitól, akik ellen Thurzó Elek,3 Kosztka 
Miklós,4 a morva urak5 és a rovásadószedők6 a legkülön
félébb vádakat emelték, a nélkül azonban, hogy azzal 
a Podmaniczkyak törődtek volna. A Dunántúl népé
nek zaklatása állandóan továbbfolyt Palota várából, 
Podmaniczky János különösen a papokkal szemben volt 
kíméletlen, kiknek érzékeny károkat okozott. 1538 
őszén zsákmányul ejtette a leveldi karthauziak borszállít
mányát, amivel azoknak négyszáz forintnál nagyobb 
kárt okozott; lovakat is vett el tőlük,7 melyekre bizo
nyára épúgy nem volt szüksége, mint a leveldiek 
borára, de hát ő is, emberei is az efféle fosztogatások
ban látták a vitézi élet lényegét. Csak azon kell csodál
koznunk, hogy az országos rendek az ilyen törvény
telen üzelmekkel nem foglalkoztak azzal az eréllyel és 
szigorúsággal, amelyre szükség lett volna. De sokan is 
voltak, hatalmasok is voltak azok, akik összeütközésbe 
kerültek a törvény betűivel és így az országgyűlések 
csak akkor foglalkozhattak az egyes hatalmaskodási 
vagy fosztogatási esetekkel, ha azokat már sem takar
gatni, sem pedig magyarázgatni nem lehetett nyilván
való botrány nélkül. A baj csak az volt, hogy a kormány- 
hatalom gyenge volt és nem tudott alattvalóinak védel
met biztosítani. Az 1537 november 25-i nyitrai rész
gyűlésen Thurzó Elek őszintén beismerte, hogy miután

1 Ferdinánd király 1538 szeptember 13-i válasza. U. o.
III. 42—45. V. ö. a morvaországi rendek 1538 szept. 19-i 
utasításával. U. o. III. 54. 1.

2 Podmaniczkv-Oklevéltár. III. 45. 1.
3 1538 október 24. U. o. III. 55—56. 11.
4 1538 (közelebbi dátum nélkül). Podmaniczky-Oklt.

III. 56—57. 11.
5 Lomnici Ádám jegyzéke a Podmaniczkyak által okozott 

károkról 1534—1538. U. o .  III. 58—61. 11.
6 1538—40. közt. Podmaniczky-Oklt. III. 61—62. 11.
7 A pozsonyi káptalan 1548 május 17-i jelentéséből. 

Podmaniczky-Oklt. III. 487. 1.
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a királyi hadak akkoriban az ország több helyén igénybe 
vannak véve, a megyék maguk gondoskodjanak védel
mükről „a Podmaniczkyak és a Balassák ellen“ .1 
A magukra maradt megyék természetesen nem gon
dolhattak ellenállásra a várakkal és fegyveres erővel 
rendelkező Podmaniczkyak és mások ellen; ennek 
következtében le is mondtak a támadás gondolatáról, 
csak éppen a panasztétel jogával akartak élni, hogy jelét 
adják elégedetlenségüknek. Jellemzi a helyzetet, hogy 
amikor az 1538 júniusi pozsonyi országgyűlésen szóba 
kerültek Podmaniczky Ráfael fosztogatásai, a rendek 
nem annyira a fosztogatás ténye ellen emeltek panaszt, 
hanem az ellen, hogy az elrablóit jószágot a morvák 
meg szokták vásárolni a Podmaniczkyaktól. Éppen ezért 
kormányintézkedést kívántak a tekintetben, hogy az 
elrabolt jószág vásárlása eltiltassék és a már megvásárolt 
jószágok korábbi tulajdonosaiknak adassanak vissza.2 
A király még ezt sem tudta megígérni, s csak annyit 
helyezett kilátásba, hogy biztosait a váradi béke értel
mében való eljárásra fogja utasítani.3 Hogy az ilyen 
sovány ígéret nem elégítette ki a közvéleményt, amely 
erélyt és határozottságot várt a kormánytól, azt nem 
szükséges külön bizonyítani.

1 Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 20., 21. 11.
2 Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 82. és Egyháztörté

nelmi Emlékek etc. III. 268. 1. V. ö. Podmaniczky-Oklt. III. 
117. lap.

3 „Maiestas Regia commissariis iuxta tenorem inducia
rum negotium dabit.“ Magy. Országgyűlési Emlékek. II. 92. 
és Egyháztört. FImlékek. III. 280. 1.

ív*



A nagyváradi béke jelentősége. Fráter György szerepe. 
A két Podmaniczky helyzete a János-párton. A morva 
határkérdés. Budavár ostroma 1540-ben és 1541-ben.

A két ellenkirály közt folyó évtizedes küzdelem 
mérlege 1536-tól fogva határozottan János király felé 
billent. Török Bálinttal Zala, Somogy és Veszprém 
vármegyék állottak János király pártjára, a Podma- 
niczkyakkal a Vág völgyének nagyrésze, amikor pedig 
1537 nyarán Perényi Péter és Bebek Ferenc is elhagyták 
Ferdinánd király zászlaját, a Felföldön is hatalmas terü
letekkel gyarapodott János király joghatósága. 1536 
decemberében Kassával együtt csaknem az egész Abaúj 
megye meghódolt János király előtt, aki az 1538-i nagy
váradi béke értelmében magát kétségkívül Magyar- 
ország nagyobbik fele törvényes urának mondhatta.1 
A váradi béke az ország felosztásával és a joghatósági 
határok gondosabb megállapításával a jogrendet kí
vánta helyreállítani, hogy a zaklatott lakosság végre 
lélekzethez jusson, tulajdonképpen azonban a jövőbeli 
területi egység útját készítette elő, még pedig Ferdinánd, 
illetőleg utódainak királysága alatt, tekintet nélkül arra, 
hogy lesznek-e János királynak törvényes örökösei, 
vagy sem. Ferdinánd király a távolabbi jövőt tartva 
szem előtt, sok pillanatnyi előnyről mondott le, mert 
szerinte a területi egységnek nem is túlságos messze 
távolban mutatkozó lehetősége megérte a hozott áldo-

1 Lukinich Im re; Erdély területi változásai. Budapest, 
1918. 2. s köv. 11.
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zatokat. A törődött János királyt viszont, aki egyedül 
állott a világban család és hozzátartozók nélkül, telje
sen kielégítette a jelen által nyújtott sok előny. Végre

A N A G Y BIC SEI N A G Y  K A ST É L Y  F Ő B E JÁ R A T A  A  R E ST A U R Á L Á S  

(1920) ELŐ TT.

(F én yk ép felvéte l.)

igazi királynak tekinthette magát, mert hiszen most már 
Ferdinánd is annak nevezte, és ez az eredmény megérte



LIY

azt az áldozatot, melyet a talán soha meg nem születő 
utódok rovására hozott akkor, amikor azok nevében is 
lemondott a magyar királyi koronáról. A béke megkötése 
pillanatában a szerződő felek egyike sem gondolhatta, 
hogy ennek az örök időkre szóló békekötésnek alig lesz 
nagyobb tartóssága, mint egy fegyverszüneti szerző
désnek, mert sem az ellenfeleket nem hozta közelebb 
egymáshoz, sem azokat az ellentéteket nem tudta át
hidalni, amelyek az országot idáig két ellenséges táborra 
szakították. Az a tény, hogy Ferdinánd király a Moldva 
ellen intézett török támadás alkalmával,1 amely azon
ban Erdélyt is fenyegette, nem segítette János királyt, 
amire pedig a váradi béke értelmében kötelezve lett 
volna, váratlanul erőpróbája lett az imént megkötött 
szerződésnek. Kitűnt, hogy a váradi béke feltételeit 
gyakorlatilag végrehajtani nem lehet, mert Ferdinánd 
király erőforrásai magukban véve csekélyek s a minden 
tekintetben lekötött német császár sem rendelkezik 
feltétlenül országainak katonai és pénzügyi erejével.

Ez volt az oka annak, hogy a váradi béke a bel
politikai helyzetképet nem változtatta meg. Nagyjában 
minden maradt a régiben s a különbség a békekötés 
előtti és utáni idők között mindössze annyi volt, hogy 
most már megvolt a kölcsönösen elismeri jogalap, mely
nek megsértését minden egyes esetben felpanaszolhat
ták. Ha az adatoknak hinnünk lehet, akkor különösen 
a János-pártiak szolgáltattak okot a panaszra. Egy 
1539-ből való feljegyzés szerint Balassa Menyhért, 
Bebek Ferenc és Podmaniczky Ráfael állandóan zaklat
ták a Ferdinánd király joghatósága alá tartozó részeket, 
újabb és újabb területeket foglaltak el tőle, mert az 
volt a céljuk, hogy Ferdinánd királyt kiszorítsák az 
országból. A Ferdinánd-pártiak meg voltak arról győ
ződve, hogy ebben a tudatos és tervszerű terjeszkedő 
munkában Fráter György utasításai szerint járnak el.1 2 
Az a jelentés, mely Nyáry Ferenc hontmegyei főispán-

1 Ursu : Die auswärtige Politik des Peter Rares etc. Wien, 
1908. és Századok, 1910. 850—52. 11.

2 1539 februä'rfusa körül kelt emlékirat. Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 67—68. 11. Petrőczy Pál panasza 1539-ből. 
U. o. III. 123. 1.
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nak Fráter Györgygyel 1539 elején folytatott beszél
getéséről számolt be Ferdinánd királynak, Fráter György 
szerepét legalább is gyanúsnak tüntette fel. János 
király kincstartója ugyanis azt az álláspontot képviselte 
— a jelentés szerint —, hogy a váradi béke csak akkor 
tekinthető kötelező erővel bíró államjogi szerződésnek, ha 
azt az ország összes rendjei elfogadják, már pedig nem 
lehet tudni, hogy egy ilyen egyetemes országgyűlés, 
melyen mind a két párt résztvesz, mit fog határozni? 
Hátha majd úgy döntenek, hogy nem lehet tűrni az 
ország felosztását, hanem éppen ellenkezőleg, egy király 
alatt kell egyesíteni az ország egész területét. Megtörtén
hetik, hogy a rendek Ferdinánd királyt visszavonulásra 
fogják felszólítani, de ezzel szemben arra kötelezik 
majd magukat, hogy János király halála után őt, illető
leg törvényes utódait fogják a magyar királyi székbe 
ültetni. Nyáry Ferenc úgy látta, hogy az egyetemes 
magyar országgyűlés gondolata igen népszerű volt 
a János-pártiak között, mert attól a területi egység 
helyreállítását remélték. Szerinte János király és hívei 
azért igyekeznek megnyerni a katonai szempontból 
nagyobb súllyal bíró urakat, hogy ezzel a tervezett jövő 
országgyűlésen többséget biztosítsanak maguknak.1

Abban, amit a Fráter Györgygyel és később a János 
királlyal folytatott beszélgetés tartalmáról Nyáry Ferenc 
előadása nyomán Bécsbe jelentettek, nincs semmi 
lehetetlenség. Elképzelhető volt egy egyetemes magyar 
országgyűlés gondolata1 2 és elképzelhető volt egy általá
nos állásfoglalás is az elvileg elhatározott területi meg
osztás végrehajtása ellen, úgy, ahogy azt az akkori 
idők egyetlen magyar diplomatája, Fráter György 
Nyárynak előadta. A János-párt megerősítésére irányuló 
pártpolitikai tevékenység is annak a szervező munkának 
lehetett része, mely végső céljának az ország területi 
egységének mielőbb helyreállítását tartotta. János király

1 A rendkívül érdekes levél közelebbi dátumát nem ismer
jük ; kelte 1539 íebruáriusra tehető. Podmaniczky-Oklt.
III. 69—71. 11.

2 Meg kell említenünk, hogy az egyetemes országgyűlés 
szükségét az 1539 szeptemberi pozsonyi országgyűlés is el
ismerte. (Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 117. 1.) Ebben 
Fráter György hatását kell látnunk.
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azért adományozta 1539 március 12-én a két Podma- 
niczkynak a Lednic és Hricsó várában rejlő királyi 
jogot, továbbá Szucsa és Palota várát,1 1539 április 
27-én pedig a zsolnai harmincadot,1 2 hogy ezeket a válto
zékony természetű, de használható katonai erőkkel 
rendelkező urakat maga mellett tartósabban lekösse.

Mikor utóbb arról tájékoztatták, hogy a két Pod- 
maniczkynak beiktatása akadályokba ütközött, vagy 
talán olyan körülmények jöttek közbe, melyek az ado
mányleveleknek újból való kiadását szükségessé tették 
— a közvetlen okokat nem ismerjük —, János király 
1539 július 7-én újból, tehát harmadszor kiállította, 
azokat az adományleveleket, melyek Palota, Lednic 
és Hricsó várak birtokát számukra biztosították.3

A Podmaniczkyak a János-párt megerősödését és 
előretörését arra akarták fölhasználni, hogy leszámol
janak a gyűlölt Kosztka-testvérekkel, akik itt észak
nyugaton legkérlelhetetlenebb ellenségeik közé tartoz
tak. Minthogy azonban a Kosztkák is nagy erőforrások
kal rendelkeztek — az ő birtokuk volt pl. az egész Árva 
megye4 — Podmaniczky Ráfael, aki kezdeményezője 
és lelke volt a Kosztkák ellen tervezett vállalkozásnak, 
szövetségesek után nézett, hogy még nagyobb súlyt 
adjon fegyveres föllépésének. Pongráez Gáspár, Óvár 
ura, azonnal hozzácsatlakozott, ami Thurzó Elek meg
ítélése szerint annyit jelentett, hogy Trencsén megye 
északi része elszakadt Ferdinánd királytól.5 Megegyezett 
azután Murány várának hírhedt kapitányával, Basó 
Mátyással is, amivel azt érte el, hogy ellenfeleit Gömör 
megye felől is lekötötte. Maga pedig mindenekelőtt 
a  Kosztkák birtokában lévő Zsolna városát rohanta meg, 
amely a múlt években egyszer már leégett és azt télje-

1 Az adománylevelek szövege közölve a Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 71—73., 73., 74—75., 76—78. 11.

2 Podmaniczky-Oklt. III. 80—81. 11.
3 Az okiratok szövegét 1. Podmaniczky-Oklt. III. 84—85. 

lapokon. A beiktatásról szóló jelentést u. o. III. 92—96., 
97—102., 102—107. 11.

4 Az 1540-i dicalis conscriptio szerint: Föl. Lat. 1008. 
Yol. I. (Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattára.) Y. ö. Lukinich 
Imre : Erdély területi változásai. Budapest, 1918. 4. 1.

5 Thurzó Elek levele 1539 július 11-éről. Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 87—88. II.
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sen feldúlta. Katonai és gazdasági szempontból olyan 
veszteség volt ez, hogy a Kosztkák szinte kilátástalan
nak tartották a további ellenállást.1

Amikor ezek a vágmenti csatározások nagyobb 
arányokat öltöttek, megjelent Podmaniczky János is 
jelentékeny lovassággal, hogy résztvegyen abban a hadi 
vállalkozásban, melyet öccse a maga személyes ügyének 
tekintett és amelytől nemcsak harci babérokat, hanem 
földet és zsákmányt remélt. Nem csodálkozhatunk 
azon, hogy Thurzó Elek környezetében nagy aggoda
lommal tekintettek a Ferdinánd-pártiak jövő sorsa elé.1 2 
Ügy látszik azonban, hogy a Podmaniczky—Kosztka- 
viszály fegyveres elintézését mégis sikerült korlátok közé 
szorítani, mielőtt az még teljesen felkavarta volna 
a Felföld nyugalmát és békéjét. Réway Ferenc közvetí
tésével ugyanis olyan egyesség jött létre a felek között, 
melynek értelmében Podmaniczky Ráfael megkapta 
a zsolnai harmincad felét és a Sztrecsen várához tartozó 
Krasznó helységet, minek ellenében megszüntette Koszt
ka birtokainak fosztogatását. Igaz ugyan, hogy Kosztka 
Miklós rossz néven vette Réwaytól a Podmaniczky 
Ráfaellel szemben tanúsított engedékenységet és ezért 
panaszt emelt ellene a királynál,3 Bécsben azonban 
örültek annak, hogy a viszály véget ért és nem voltak 
hajlandók Kosztka kedvéért felborítani az egyességet. 
Hogy azonban őt se idegenítsék el a Ferdinánd-párttól, 
meghagyták számára továbbra is trencsénmegyei job- 
bágytelkeinek eddigi adómentességét.4

Fontosabb volt ennél a morva-határkérdés, mely 
évtizedek óta foglalkoztatta a hatóságokat azok miatt 
a határsértések miatt, melyek éppen a határok rendezet
lensége mint állandóan napirenden voltak. A határsérté
sekben előljártak a Podmaniczkyak, akiknek birtokai 
a Becsva-folyó vidékéig terjedtek5 és akik ennek követ-

1 Kosztka Miklós és Duboveczi János levele 1539 júl. 13. 
U. o. III. 88—90. 11.

2 Thurzó Elek 1539 július 22-i levele. U. o. III. 91. 1.
3 1539 szeptember 16. Podmaniczky-Oklt. III. 107— 

109. 11.
4 Ferdinánd király rendelete 1539 október 16-án. U. o.

III. 112. 1.
5 L. erre a Podmaniczky-Oklt. II. k. LV. 1.
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keztében azt vitatták, hogy a Becsva-vidék ősidők 
óta Magyarország területéhez tartozott. Minthogy azon
ban a határok nemcsak Vágbeszterce felől, hanem attól 
délre is bizonytalanok voltak, az országgyűlések, külö
nösen az újabb időkben, sürgetni kezdték azok pontos 
megállapítását, hogy meggátolják a rossz szomszédsági 
viszony kialakulását és az egymásrautalt határterületek 
között a mindennapi érintkezés lehetőségét biztosítsák. 
Az 1538 június 26-ára összehívott pozsonyi országgyűlés 
már sürgősnek jelezte a vitás nyugati határszélek rende
zését, s ebben az ügyben Ferdinánd király intézkedését 
kérte. A király, a kérdés fontosságának tudatában, 
azonnal elrendelte a határrendezés előmunkálatainak 
megindítását.1 Mivel azonban nem történt semmi, 
az 1539 szeptemberi országgyűlés újból azt kérte a 
királytól, hogy „végre-valahára“ (iám tandem) rendelje 
el a határkiigazítási munkákat, mert különben a hatá
rokon állandósulni fognak a törvénytelenségek.1 2 Ferdi
nánd király most is mindent ígért és arra utalva, hogy 
a stájer határok felülvizsgálatát már elrendelte, a többi 
határügy mielőbbi rendezését is kilátásba helyezte.3 
A rendek azonban az ilyen, nagy általánosságok közt 
mozgó ígéretekben nem bízván, a királytól a legsürgő
sebbnek látszó morva-határkérdés rendezésére egy meg
határozott nap kitűzését kérték.4 A király azonban ezt 
nem vállalhatta, mert előzetesen a közvetlenül érde
kelt morva rendekkel is tárgyalnia kellett.5

Az elméleti értékű országgyűlési üzenetváltásokkal 
párhuzamosan a morva rendek közvetlen tárgyaláso-

1 Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 78. és 91. 11.
- „Metas Hungáriáé cum Moravis et Stiriensibus ac 

aliis provinciis iám tandem iubeat Maiestas Regia rectificari; 
nam cum videant domini et regnicolae illos cum eis violenter 
agere, protestantur et se non posse aliud iacere, nisi ut metas 
Hungáriáé pro posse ipsorum tueantur.“ 1539 szept. Magyar 
■Országgyűlési Emlékek. II. 129. 1.

3 Magyar Országgyűlési Emi. II. 135. 1.
4 Quod Maiestas Regia dignetur revisioni metarum 

Moraviae certum diem nominare et constituere.“ 1539 okt. 
Magyar Országgyűlési Emi. II. 137. 1.

5 „Maiestas Regia non potest certum diem nominare 
et constituere, antequam de iis rebus cum dominis Moraviae 
colloquatur et conveniat, id quod se primo quoque tempore 
facturam pollicetur.“ 1539 okt. Magyar Orsz. Emi. II. 139. 1.
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kát kezdtek János királlyal és e végből 1539 őszén 
küldöttséget menesztettek hozzá, a határrendezésen 
kívül Podmaniczky Ráfael megrendszabályozását is 
kérve tőle.1 János király a határkérdés rendezésétől, 
mely őt épúgy érintette, mint Ferdinánd királyt, 
nem idegenkedett. Amikor tehát a morva küldöttség 
kívánságáról értesült, Bajoni Benedek és Markos Péter 
személyében kiküldte a királyi biztosokat azzal az 
utasítással, hogy mindenekelőtt békét teremtsenek 
a Podmaniczkyak és a morva urak között s miután 
tájékozódtak a történt károkról, igyekezzenek egyességet 
létesíteni méltányos feltételek mellett a felek között; 
a határokat úgy állapítsák meg, ahogy azok II. Lajos 
király uralkodása alatt voltak ; végül figyelmeztessék 
a morva urakat épúgy, mint a Podmaniczkyakat az 
ekként megvont határok tiszteletben tartására és a jó 
szomszédsági viszony ápolására.1 2 Az utasítás szövege 
arra mutat, hogy János királv udvarában olyannak kép
zelték az országhatárok rendezését, mint a magán
birtokok hatái'ainak megállapítását. Természetes, hogy 
a János király által kiküldött bizottság érdemleges mun
kát nem végezhetett, mert arra nem volt felkészülve. 
Alaposabb tárgyalásokra csak 1551 folyamán került 
a sói, amikor az érdekelt felek bevonásával, a vitás 
határkérdéseket tisztázták.3

Minél jobban mélyültek az ellentétek a két király 
között és minél csekélyebb lett a váradi békének gyakor
lati értéke, annál fontosabb céllá lett mindkét oldalon 
a régi párthívek megtartása és új tagok szerzése által 
a párt megerősítése. A Podmaniczkyak a legutóbbi 
években szilárd János-párti érzelmekről tettek bizony
ságot s bár szolgálataik fejében mindig volt kérhivaló- 
juk, sem János király, sem pedig Fráter György nem

1 Ferdinand király utasítása Bornemisza Pál számára 
1539 okt. 3. Podmaniczky-Okit. III. 110—111. 11. Azoknak a 
károknak tételenként való felsorolását, melyeket a Podmanicz
kyak elkövettek a morva területeken 1. u. o. III. 128—131. 
és 131—133. 11.

2 Buda, 1539 november 7. Podmaniczky-Oklt. III. 113— 
114. lapok.

3 Ezekről a tárgyalásokról annak idején majd szó lesz, 
mert azokon Podmaniczky Báfael is résztvett.
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ütköztek meg mohóságukon, mert akkoriban ez volt 
a szökés. János király már csak azért sem fukarkodott 
híveivel szemben, mert 1539-ben megnősülvén, örököst 
várt, akinek jövő sorsa egyre jobban foglalkoztatta 
s akit — Mátyás királyt utánozva — megbízható és 
hűséges hívek védelmére akart bizni. Minthogy pedig 
a Podmaniczkyak abban is koruk gyermekei voltak, 
hogy nem voltak válogatósak, mert nagyobb birtokok 
híján kisebb birtokokkal is megelégedtek, János király, 
ezt tudva, 1540 március 7-én nekik adományozta Bellus 
városát összes tartozékaival,1 nem sokkal utóbb a 
veszprémi püspökségnek kezében lévő birtokait adta 
nekik,1 2 - ez utóbbiakat zálogban, továbbá Zliecho,3 
Kocskóc és Nosic4 trencsénmegyei falvakkal és végül 
néhány héttel halála előtt a lietavai várhoz tartozó 
Humec nevű helységgel5 ajándékozta meg őket. Ezek 
az adományok mutatják, hogy a két Podmaniczky, 
különösen pedig Podmaniczky János az öregedő és 
törődött János király befolyásosabb hívei közé tartozott, 
kikre érdemes volt a királyi kegyet pazarolni. Hogy 
Podmaniczky Jánost valóban a János-párt vezető 
egyéniségei közé számították, abból is kiviláglik, hogy 
Werbőczy István kancellár és Eszéki Tamás pécsi 
püspök Fráter Györgyön kívül Petrovics Péternek, 
Török Bálintnak és Podmaniczky Jánosnak címezte 
azt a jelentést, melyet 1540 októberében Konstanti
nápolyból küldtek Budára, tudatván velük, hogy Szulej- 
mán szultán János királynak időközben megszületett 
fiát elismerte atyja trónutódának.6

Podmaniczky János politikai jelentőségének alap
ját abban kell keresnünk, hogy hatalmas birtokok urá
nak mondhatta magát. 1540 táján Trencsén megyében 
Lednic, Beszterce, Hricsó vára, továbbá Bán városa

1 Podmaniczky-Oklt. III. 146—147. 11.
2 1540 március 22-én. U. o. III. 147—148. és Egyház

történeti Emlékek. III. 450. 11.
3 1540 május 8. Podmaniczky-Oklt. III. 148—149. 11.
4 1540 május 8. U. o. III. 150., 151—152. 11.
5 1540 június 12. Podmaniczky-Oklt. III. 153. 1.
6 A levél közzétéve a Podmaniczky-Oklt. III. 158—

159. 11. Magyar fordításban Fraknói V. . Werbőczy István 
életrajza. Budapest, 1899. 323. 1.
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összesen 469 portával volt a kezükben1 s ehhez hozzá 
kell számítani még Palota várát tartozékaival és egyéb 
dunántúli birtokokkal együtt. Ez a birtokállomány 
magában véve is tekintélyt és súlyt adott tulajdonosai
nak ; ha pedig figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy 
a nagybirtokosok köré a rokonságon kívül familiárisok is 
csoportosultak nagy számban — és erre igen jó példa 
az a névsor, amely a Podmaniczky János és Kazianer 
császári főparancsnok közt 1534 július 27-én létesült 
megegyezésben szerepel,1 2 — akkor elképzelhetjük, 
hogy valamely nagybirtokos politikai magatartása 
számos közép- vagy kisbirtokos nemesnek politikai 
felfogását is elhatározóan befolyásolhatta. A nagy- 
birtokosokat mindig hosszú uszály követte a politikai 
élet útjain és tulajdonképpen az adott nekik személyi 
jelentőséget, hogy mekkora volt az uszály. Ez a magya
rázata annak, hogy a kettős királyválasztás korában 
az ellenkirályok mindig a nagybirtokosoknak egyenként 
való megnyerésére törekedtek, mert ilyenformán vidé
kek, megye- vagy országrészek megszerzése vált lehe
tővé. Ez teszi érthetővé azt is, hogy miért akart Ferdi- 
nánd király alig néhány hónappal János király halála 
után Réway Ferenc közvetítésével összeköttetésbe 
lépni Podmaniczky Jánossal.3 Podmaniczky azonban 
ekkor még nem látott okot az elpártolásra. A szultán 
állásfoglalása következtében a Fráter György által 
vezetett párt helyzete szilárdnak látszott. Viszont Buda
várának sikertelen ostroma 1540 őszén, amelyet Ferdi- 
nánd hadai kíséreltek meg, arra mutatott, hogy a német 
haderő nem erős, mert bár elfoglalták az ellenpárttól 
Visegrád, Vác, Székesfehérvár és Tata várakat,4 a jelen
tősebb Pápa és Palota várakat már nem tudták meg
szerezni, ezek továbbra is az ellenpárt kezén maradtak. 
A német haderőnek vállalkozása nemcsak nagyfokú 
szervezetlenségről és gyengeségről te tt bizonyságot, 
hanem a politikai előrelátás hiányáról is, mert a had

1 A kimutatást 1. Podmaniczky-Oklt. III. 163—168. 11.
2 Podmaniczky-Oklt. II. 502—503. 11.
3 Ferdinánd király 1540 nov. 11-i levele Podmaniczky 

Jánoshoz. U. o. III. 160. 1.
4 A részletekre 1. Lukinich Imre : Erdély területi válto

zásai. 26—28. 11.
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vezetőség nem számolt azzal, hogy a török beavatkozás 
veszedelmét felidézheti és Budavára jövő sorsát koc
káztathatja. Az adott viszonyok között török támadás 
esetén a Ferdinánd-pártiság csak hátrányokat jelent
hetett. A Podmaniczkyak ezt megérezték és politikai 
magatartásukat ahhoz mérték. A szükségből erényt 
csináltak, hívek maradtak János király fiához, mert 
ezt tanácsolta nekik a szent önzés.

A Podmaniczkyak óvatos és körültekintő maga
tartását az országos helyzet is megmagyarázza. Ferdi- 
nánd király Budavárának ostromát a következő, 1541. 
év tavaszán folytatni kívánta ; e végből nemcsak a had
erő átszervezésével foglalkozott, hanem azzal is, hogy 
a tervezett hadivállalatot nemzeti üggyé emelve, szá
mára a nemesség nagyobb arányú fegyveres támogatását 
megszerezze. Egyfelől tehát pártját igyekezett össze
tartani, másrészt pártolta azokat a törekvéseket, ame
lyek az ellenpárt egységének megbontására irányultak. 
Báthory Andrásnak és Drágfy Gáspárnak megnyerése 
nagy eredmény volt e tekintetben, meg is döbbentette 
Fráter Györgyöt, aki e miatt és az Erdélyből érkező 
kedvezőtlen hírek miatt is aggodalommal tekintett 
a gondjaira bízott János Zsigmondnak jövő sorsa elé. 
A barát, ahogy őt közönségesen nevezni szokták, poli
tikai észszerűségből és az adott helyzettel számolva, 
a török barátság ápolásában és a porta tényleges be
avatkozásában látta az egyedül lehetséges eszközt 
Buda ostromának meghiúsítására és a kis király érde
keinek megóvására. Szulejmán szultán határozott állás- 
foglalása János Zsigmond mellett és érdekében egy közeli 
támadó hadjárat bejelentése,1 melyről mindenki tudott, 
legalább is óvatosságot tanácsolt a Ferdinánd-pártiak- 
nak és mindazoknak, akiknek volt vesztenivalójuk; 
a János Zsigmond-pártiakat viszont fokozottabb tevé
kenységre sarkalta, mert maguk mögött érezték egy 
nagyhatalom fegyveres erejét.

Thurzó Elek királyi helytartó beismerte Ferdinánd 
király előtt, hogy az előkészületek nagyon lassan halad
nak előre ; nem tudják kiállítani az annyira szükséges 
lovasságot sem, mert a nemesség közönyös a tervezett

1 Lukinich Imre : i. m. 28—31. 11.
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vállalkozással szemben ; szerinte csakis abban az eset
ben lehet eredményt remélni, ha megfelelő számú kül
földi zsoldosokkal rendelkeznek.1 Pedig a török háború 
veszedelme nem volt falrafestett rém, mert 1541 
március közepe óta Pest és Buda falai körül komoly 
harcok folytak a törökök és a Pest városát megszállva 
tartó németek, továbbá ez utóbbiak és budai várat 
védelmező János Zsigmond-párti magyarok között.1 2 
A nemesi társadalmat azonban most is jobban érdekel
ték és inkább foglalkoztatták a pártharcok, melyek nem 
egyszer valóságos hadműveletekké nőttek, továbbá 
a pártváltoztatások és az azokkal együttjáró birtok
változások, mint az a kérdés, bejön-e a szultán s ha 
bejön, békét fog-e teremteni a szembenálló felek között, 
vagy pedig hódítani fog. A különben beteges Thurzó is, 
akit Ferdinánd király már csak a példaadás kedvéért is 
a táborban szeretett volna látni, azt nehézményezte, 
hogy a király nem írta meg neki, hogy milyen minősé
gében vegyen részt a háborúban, mint királyi hely- 
tartó-e, vagy pedig mint harcos magyar nemes. Mert 
az nem mindegy ; mint királyi helytartónak ugyanis 
nagy készülettel, méltóságának megfelelő kísérettel 
illik megjelenni, akihez csatlakozniok kell a többi 
nemeseknek, vagy nemesi csapatoknak is ; mindehhez 
viszont megfelelő időre lett volna szükség.3 Ha a királyi 
helytartót is ilyen hiúsági kérdések foglalkoztatták, aki 
pedig tisztában volt a helyzet tragikus komolyságával, 
nem csodálhatjuk a személyi vagy anyagi szempontok 
túlságos érvényesülését azoknál, akiknek látóköre alig 
terjedt túl a szomszéd birtokok mesgyéin, vagy a leg
jobb esetben a megye határain.

A tényleges helyzet félreismerése és a török kérdés
sel szemben tanúsított tájékozatlanság és közönyösség 
mindkét pártot egyformán jellemezte. Podmaniczky 
János épúgy folytatta garázdálkodásait,4 mint annak-

1 1541 április 3-i levele Ferdinánd királyhoz. Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 169—172. 11.

2 Lukinich Im re: i. m. 32—33. 11.
3 1541 április 3-i, már idézett levele. Podmaniczky- 

Oklevéltár. III. 170—171. 11.
4 Ferdinánd király 1540 december 28-i levele Zsolna 

városához. U. o. III. 162—163. 11.
v
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előtte. És Ferdinánd király védelem helyett most is 
csak biztatásokkal, vagy pedig bizonytalan értékű 
birtokadományozásokkal tudta híveiben fönntartani 
az ellentállás és a kitartás szellemét. így ju to tt — ter
mészetesen elméletben — Dominich Gáspár kezére 
Biese város tartozékaival együtt,1 melynek birtokosa 
a néhai Podmaniczky Balázs leszármazottaival tör
tént megegyezés óta (1538)1 2 a két Podmaniczky volt. 
Thurzó Eleknek betegségén kívül az okozta a legnagyobb 
gondot, hogyan szabaduljon a Perényi Péterrel szem
ben fennálló kötelezettség teljesítése alól. Ez a hatal
mas úr nem volt a politikai elvhűség mintaképe, aki 
pártállását különösen az utolsó években elég gyakran 
változtatta. 1537-ig Ferdinánd király hívei közé tarto
zott, ez évben János-pártivá lett, de 1540-ben újból 
visszatért előbbi urához, azonban sohasem ingyen. 
Legutóbb Trencsén várát szerezte meg magának, 
pedig ez a vár 1534 óta Thurzó Elek kezén volt, mint 
zálogbirtok,3 kárpótlásul a Török Bálintnak átengedett 
pápai várért.4 Thurzó halogatta is Trencsén vár át
adását és legalább a várhoz tartozó harmincadokat 
szerette volna továbbra is megtartani,5 mivel azonban 
Perényinek nagy érdemei voltak Báthory András és 
Drágfy Gáspár megnyerése körül,6 Ferdinánd király 
maga is sürgette, bár kárpótlások kilátásba helyezésé
vel, a Perényinek te tt ígéret mielőbbi beváltását, 
vagyis Trencsén átadását.7

Budavár ostroma, melynek sikerében Bécsben fel
tétlenül bíztak és Trencsén vár átadásának kérdése 
mellett, amely különösen Thurzót és Perényit érdekelte, 
a két Podmaniczky mozgolódásai kisebb jelentőségűek-

1 Ferdinánd király adománylevele 1541 április 5. U. o.
III. 173—174. 11.

2 1538 februárius 8. Podmaniczky-Oklt. III. 12—14. 1L
3 Podmaniczky-Oklt. III. 19. és 72. 11. Továbbá Károlyi 

János: A trencséni vár. Trencsén, 1910. 54—58. és 63. 11.
4 Sebestyén B éla: i. m. 23. 1. Podmaniczky-Oklt. III. 

178. lap.
5 Thurzó Elek 1541 május elseji levele a királyhoz. 

Podmaniczky-Oklt. III. 175—179. 11.
6 Thurzó Elek 1541 május 2-i levele. U. o. III. 179—181.1L
7 Ferdinánd király válasza 1541 május 4-ről. U. o. III. 

181—183. 11.
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nek látszottak. Thurzó kötelességszerűen írt ugyan róluk 
a királynak,1 hogy az országos érdekű ügyek iránt való 
érzékének is jelét adja, de Ferdinánd király csak annyit 
mert megígérni, hogy ha Budavárát már megszerezték, 
vagy ha az időközben összegyűlő hadsereg egy részét 
a budai vár ostroma sikerének kockázata nélkül a Fel
földön garázdálkodó urak megfékezésére fordíthatják, 
feltétlenül fellép a Podmaniczkyak ellen.® Ez a sovány 
vigasztalás annyit jelentett, hogy azok az országrészek, 
melyek a legtöbbet szenvedtek a garázda uraktól, 
magukra vannak hagyva, segítségre nem számíthatnak 
és ennek következtében maguk kénytelenek gondos
kodni védelmükről. Thurzó Elek jelentette is a király
nak, hogy az északnyugati vármegyék a védelem hiánya 
miatt visszahívni szándékoznak azt a lovasságot, melyet 
a török által ostromolt Pest alá küldtek, mert máskép
pen nem tudnak védekezni a Podmaniczkyak1 2 3 és azok 
ellen a mindenünnen összeverődött fosztogató bandák 
ellen, melyek az újabb időben nagyon elszaporodtak 
a Felföldön és ott a közbiztonságot erősen veszélyez
tették. Sokan ebben is a Podmaniczkyak kezét látták.4

1 Thurzó Elek 1541 május elseji, már idézett levele. 
U. o. III. 178. 1.

2 Ferdinánd király 1541 május 4-i válasza. U. o. III. 
184. lap.

3 Thurzó Elek 1541 május 15-i levele. U. o. III. 185— 
187. lapok.

4 Thurzó Elek 1541 május 18-i levele. Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 188—190. 11.

♦ v
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Budavár török kézre jutása (1541) és hatása. A német 
birodalom hadi vállalata 1542. Az 1542-i pozsonyi ország- 
gyűlés és a Podmaniczkyak. A Podmaniczkyak pártvál
toztatása, annak indító okai. Az 1543-i török támadás. 
A Podmaniczkyak hűségesküje. Megegyezésük Kosztka 

Miklóssal. Podmaniczky János halála.

Ismeretes, liogy a Roggendorf Vilmos császári fő
vezér parancsnoksága alatt álló haderőt 1541 augusz
tusában Buda alatt akkora vereség érte, hogy annak 
hatása alatt Pest város német őrsége is elmenekült. 
Ismeretes az is, hogy a német sereg romlását nyomon 
követte Budavárának török kézre jutása is 1541 aug. 
29-én, melynek Podmaniczky János is szemtanúja 
volt,1 s ezzel tényleg bekövetkezett az a veszedelem, 
melytől az ország jövő sorsán aggódó magyar haza
fiakon kívül Közép-Európa is évek óta rettegett. Az új 
területi felosztás, mely szultáni parancsra jött létre, 
csak tetézte a közelmúltból ismert bajokat, mert a török 
joghatósági terület határai nem voltak megállapítva. 
Eltűnt a jogbiztonság érzése elsősorban azokból az 
országrészekből, melyek Budavárának, vagy a török 
felvonulási területként tekintett Duna—Tisza-közének 
szomszédságában voltak. De eltűnt a távolabbi részek
ből is, mert bár a szultán János Zsigmond érdekeinek 
védelmezése címén főleg a Ferdinand király jogható
sága alá tartozó magyar földet szállotta meg és változ-

1 Martonfalvay Imre deák emlékiratai. Századok, 1867.
50. lap.
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ta tta  hódoltsági területté, a valóságban azok az ország
részeit sem maradtak biztonságban a törökök elől, 
melyek a szultán által pártfogolt János Zsigmond alatt
valóinak vallották magukat.

A közhangulat mindezek miatt egységesen török- 
ellenessé vált.. Felismerték a helyzet tarthatatlanságát, 
melyei a kettős királyság intézménye idézett elő. Innen 
az országos közvélemény gyors megváltozása, melynek 
hatása alól Fráter György sem vonhatta ki magát. Az 
1541 december 29-i gyalui szerződés, mely a területi 
egység helyreállításának érdekében feláldozta János 
Zsigmond trónját,1 annak az erkölcsi nyomásnak volt 
a következménye, mely különösen a törökbarát pártnak 
lelkiismeretére nehezedett.

Az új politikai felfogás országosan megnyilvánuló 
hatása alól a Podmaniczkyak sem vonhatták ki magu
kat. Ez a magyarázata annak, hogy míg 1541 őszén 
minden lelki gátlás nélkül folytatták megszokott garázda 
életmódjukat,1 2 a gyalui szerződés megkötése óta mér
sékelték magukat, sőt mérlegelni kezdték a Ferdinánd 
király előtt való meghódolás gondolatát is.

A német birodalom részéről 1542 őszére tervezett 
nagy támadás, mely Budavárának visszavételét és a 
törököknek kiszorítását tűzte ki célul, s melynek ará
nyairól Podmaniczky János az 1542 február 19-i ország- 
gyűlésen értesült,3 aggodalomba ejtette a két Podma- 
niczkyt. A császári hadak győzelme esetén ugyanis 
mindazok, akik a múltban Ferdinánd király ellenségei 
közé tartoztak, ki voltak szolgáltatva a királyi kegye
lemnek. Minthogy pedig a Podmaniczkyaknak sok volt

1 A részletekre 1. Lukinich Imre : Erdély területi változá
sai c. műve 40—41. 11.

2 Thurzó Elek 1541 nov. 11-i levele Besztercebányához. 
Podmaniczky-Oklevéltár, III. k. 193. 1. Podmaniczky Ráfael 
1541 szeptemberében elfoglalta a Nyitra megyében fekvő 
kolosi apátságot és annak birtokait (Podmaniczky-Oklevéltár. 
III. 503—505.), továbbá a pozsonyi káptalannak Szulóc nevű 
birtokát. (Podmaniczky-Oklevéltár. III. k. 531.) Lehetséges, 
hogy ugyanezen időtájt an pusztította el a Majthényiek kesselő- 
kői uradalmának falvait, Novák nevű helységgel együtt. 
(Szerémy—Ernyey J . : A Majthényiek és a Felvidék. Buda
pest, 1913. I. 144. 1.)

3 Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 305. 1.
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az ellenségük, köztük olyanok is, akiknek, mint pl. 
Thurzó Eleknek, a király előtt nagy volt a befolyásuk, 
a két testvér joggal ta rthato tt attól, hogy mindent el
veszíthetnek. Ezért lett olyan sürgős számukra, hogy 
még a hadműveletek megkezdése előtt tegyenek kísér
letet a királlyal való megegyezésre, amikor még ők is 
súllyal bíró tényezők. 1542 kora tavaszán egyik embe
rüket Speyerbe küldték, ahol a király éppen tartóz
kodott és tőle kegyelmet kértek. Bár Ferdinánd király 
nem utasította vissza kérésüket, de határozott választ 
sem adott nekik,1 a hír megdöbbentette Thurzót, akit 
Melegnani őrgróf, a császári haderő főparancsnokának 
helyettese tájékoztatott arról, hogy a PodmaniczkyaK 
mit terveznek. Thurzó nem hitt meghódolásuk őszinte
ségében és csak abban az esetben lett volna hajlandó 
nekik hitelt adni, ha biztos és kétségbe nem vonható 
bizonyságát adják hűségüknek, ami Thurzó szerint 
abban állana, ba visszaadják a jogtalanul elfoglalt bir
tokokat és különösen a várakat.1 2 Hogy a Podma- 
niczkyak mennyire átérezték helyzetük kényes voltát, 
s azt, hogy az óhajtott királyi kegyelmet minél előbb 
meg kell nyerniük, abból is kitűnik, hogy 1542 nyarán 
mindazokat a birtokokat, melyeket 1540-ben, mindjárt 
János király temetése után a székesfehérvári káptalan
tól elfoglaltak és azóta is birtokukban tartottak, vissza
adták.3

A német birodalom hadivállalatának 1542 október 
elején szenvedett nagy kudarca, melynél nagyobb szé
gyen és gyalázat még nem érte a birodalmat Ferdinánd 
király szavai szerint,4 váratlanul felborította a helyze
tet. Most már a Podmaniczkyaknak sem volt annyira 
sürgős a Ferdinánd királlyal való megegyezés, sőt úgy 
látták, hogy kedvezőbb alkudozási feltételekre is vár
hatnak. Ez sokakra fájdalmas csalódást jelentett, főleg

1 Ferdinánd király 1542 április 29-i levele Thurzó Elekhez. 
Podmaniczky-Oklevéltár. III. 198. 1.

2 Thurzó Elek levele a királyhoz ■ 1542 április 14-éről. 
Ugyanott. III. 195—197. 11.

3 A káptalan 1542 június 15-i bizonyságlevele. Podma- 
niczky-Oklevéltár. III. k. 204—206. 11. és Egyháztörténeti 
Emlékek. IV. k. 50—51. 11.

4 Lukinich I. : i. m. 43. 1.
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olyanokra, akikkel a Podmaniczkyak már tárgyalá
sokat kezdtek. Ilyen volt giletinci Ostrosith János aki
től Podmaniczky János a II. Lajos király halálát követő 
zavaros időkben elfoglalta Bellus mezővárost s aki 
azóta sem tudott hozzájutni birtokához.1 Azzal a Pod
maniczkyak természetesen tisztában voltak, hogy meg
bízhatatlan magatartásuk mindenütt nagy visszatet
szést fog kelteni. Igaz ugyan, hogy közel ezer porta 
birtokában lévén,1 2 figyelembe veendő katonai erőt 
jelentettek a Vág völgyében, de mégis meggondolandó 
volt ennek az érdekeket sértő és kihívó politikának 
folytatása akkor, amikor nyilvánvaló volt, hogy tulaj
donképpen mindenki ellenük van. Erre kétségtelen 
bizonyságul szolgált az 1542 novemberi pozsonyi ország- 
gyűlés, ahol kemény szavak hangzottak el a két testvér 
ellen, sőt egyenesen a törvénycikkek közé iktatták azt 
a határozatot, melynek értelmében, amennyiben a két 
Podmaniczky két hónap alatt nem hódol meg és az erő
szakosan elfoglalt jószágokat és várakat törvényes 
tulajdonosaiknak vissza nem adja, akkor olyanoknak 
tekintendők, mint akik a hűtlenség bűnét elkövették. 
Felkérték a királyt arra is, hogy Morvaországban és 
Sziléziában tiltássá el zsoldoson fogadását a Podma
niczkyak számára.3

1 Trencsén megye 1542 október 9-i tanúsítványa Ostro- 
sitli János számára. Podmaniczky-Oklevéltár. III. 209—211. lk

2 A magyar kamara 1542. évi zárószámadása szerint. 
Ugyanott. Ilf. 234. 1.

3 Az 1542. országgyűlésen alkotott, törvénycikkek közül 
a XLIV. és XLV. artikulusok. Az előbbinek szövege a követ
kező :

,,Praeterea,quia constat omnibus Statibus Regni,inter alios 
Joannem et Raphaelem Podmaniczki, nulla publicae pacis 
et constitutionis penitus habita ratione, non curato etiam, 
quod et alias Regnum hoc per communem hostem in ultimum 
devenerit excidium, in hanc usque diem ad fidelitatem et 
obedientiam Suae Maiestatis non accessisse, castra item et 
castella, ac omnia bona et iura possessionaria ecclesiastica et 
saecularia per hos annos violenter per eos occupata, remittere 
non curasse, imo etiam modo continuas regnicolis violentias 
et alia mala inferre non cessare : Propterea omnium domino
rum praelatorum et baronum, caeterorumque regnicolarum et 
statuum consensu decretum est, ut iidem Joannes (et) Raphael 
Podmaniczki infra duos menses, a die ultimi diei praesentis 
conventus et constitutionis computando, ad fidelitatem et
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Viselt dolgaiknak az országgyűlési törvénycikkek
ben való megörökítése nem lehetett közömbös a két 
Podmaniczkynak. Emléküknek ilyen módon való fenn
maradásával még ők is törődtek, pedig csak a jelennek 
éltek és család és utódok híján nem gondoltak a jövő
vel. A.z a tény azonban, hogy az ország színe előtt meg
bélyegezték őket, arra mutatott, hogy az országos köz-

obedientiam, praefatae Maiestatis Regiae accedere, gratiam
que regiam pro se impetrare, castra item et castella ac oppida, 
villas et iura possessionaria ecclesiarum Dei, necnon universo
rum dominorum et regnicolarum, sed et quondam Joannis 
regis, quae videlicet per ipsos a manibus subditorum suae 
Maiestatis intercepta ac violenter ac male occupata sunt, 
illis quibus adempta sunt, infra id tempus remittere, restituere 
vel resignare debeant et teneantur. Ubi vero iidem Joannes 
et Raphael Podmaniczki nulla neque fidelitatis regiae, neque 
publicae tranquillitatis regni et constitutionis habita ratione 
castra et castella, bonaque et iura possessionaria praenominata 
spoliatis restituere et gratiam regiam pro se impetrare recusa
rent, extunc ipsi, tamquam notorii infideles regis exnunc prout 
extunc et extunc prout exnunc, de facto proscripti et condem
nati habeantur, universique nobfles regnicolae, qui eisdem 
servitio obligati sunt, statim, elapso illo termino duorum 
mensium, eosdem Joannem et Raphaelem Podmaniczki sub 
poena notae perpetuae infidelitatis, confiscationisque bono
rum suorum relinquere debeant, nec illis amplius servire 
praesumant. Si vero iidem Joannes et Raphael Podmaniczki 
praesenti constitutioni nostrae paruerint et satisfecerint, 
extunc Maiestas Regia de postulationibus ipsorum, si quas 
citra praescriptorum bonorum alienorum detentionem habent, 
instar aliorum fidelium regnicolarum Maiestatis Suae iudi- 
cium et iustitiam debitamque satisfactionem administrare 
facere dignetur.“ (Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 451— 
452. 11.)

A XLV. artikulus a következőket tartalmazza: ,,Cum 
denique publica querela sit, de certis quibusdam Moravis 
nobilibus, eos stipendiis praefatorum Joannis et Raphaelis 
Podmaniczki impune vivere, pecudes et pecora fidelium sub
ditorum Maiestatis eius abigere, interdum furto, interdumvero 
manu violenta auferre et in Moraviam propellere et aut pro 
se retinere, aut aliis palam vendenda curare, interdum vero 
pro rebus, quae dictis Podmaniczki necessariae sunt, in foris 
publicis, commutatione facta, dare solere, quod facinus, nisi 
per primos Marchionatus Moraviae illis admitteretur, subditi 
Regiae Maiestatis levioribus damnis per illos alienos afficeren
tur, eo quod intra regnum emptores vix habere possent. Caete- 
rum iidem stipendiarii Podmaniczki eisdem dominis suis in 
destructionem subditorum Maiestatis Regiae, stipendiis, eorun-
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vélemény elvesztette türelmét és az igazságszolgál
tatás megtorló intézkedéseit követelte velük szemben* 
A közelmúltból Pekry Lajosnak és Perényi Péternek 
esete -— pedig ez a két főúr az ország leghatalmasabb

A NAGYBICSEI KISKASTKLY HOMLOKZATA A RESTAURÁLÁS 
(1918) ELŐTT.

(Fényképfelvétel.)

urai közé tartozott és nagy összeköttetésekkel rendel
kezett1 — intő példa volt számukra a tekintetben, hogy 
a törvények megszegéséből és az erőszakoskodások ei

dem Podmaniczki in ipso Marchionatu gentes conducere solent. 
Et quia ipsi Podmaniczki etiam in ducatu Silesiae tales stipen
diarios habere dicuntur : ideo publico nomine supplicamus, 
Maiestas Regia dignetur serio committere capitaneis utriusque 
provinciae, ut talibus iniuriis et damnis fideles et subditos 
Suae Maiestatis et alias satis superque afflictos, amplius affi
cere ne patiantur. Provideatur etiam per primores cum omni 
severitate, ne quis de caetero sub eorum stipendio maneat, 
vel denuo accedat.“ (Magyar Országgyűlési Emlékek. II. k. 
452—453. 11.)

1 V. ö. Budai Ferenc : III. 37. és 53—55. 11.
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követéséből nem lehet többé rendszert csinálni. Mind
ezek meggondolása arra késztette őket, hogy keressék 
a királyi kegyelem útját. E végből Nádasdy Tamás1 és 
Fráter György közbenjárását1 2 is igény be vették. Kétség
kívül Ferdinánd király utasítására történt, hogy a 
helytartótanács menedéklevelet adott Podmaniczky 
Jánosnak,3 hogy személyesen és közvetlenül tárgyalhas
son a meghódolás feltételeiről és módozatairól. A tár
gyalások valóban megindultak s eredményükként a 
helytartótanács kéthavi fegyverszünetet adott a Pod- 
maniczkyaknak, hogy kellőképpen felkészülhessenek 
az érdemleges tárgyalásokra. Yárdai Pál esztergomi 
érsek, az új királyi helytartó, aki 1542 decembere óta 
látta el a méltóságáról lemondott és nem sokkal utóbb 
elhalt Thurzó Elek hatásköréi,4 kevés reményt fűzött 
a küszöbön álló egyezkedésekhez,5 mert Réway Ferenc 
nádori helyettes közlése szerint Podmaniczky János 
összeköttetésben állott a törökökkel.6 A Király ellen
ben, aki egyszer már békét és nyugalmat akart látni 
királysága területén, tudomásul vette a Podmaniczkyak- 
naK adott kéthavi haladékot, de arra utasította a hely
tartótanácsot, hogy amennyiben a Podmaniczkyak 
mégis folytatnák űzelmeiket, velők szemben a leg
szigorúbban járjanak el.7

Arra vonatkozólag, hogy a Ferdinánd párti urak 
körében mennyire nem bíztak a két Podmaniczky-test- 
vér megtérésének őszinteségében, igen jellemző Réway 
Ferenc tervezete. A nádorhelyettes ugyanis korábbi

1 Podmaniczky János levele 1543 januárius 14-ről. Pod- 
maniczky-Oklevéltár. III. 237—38. 11.

2 Fráter György 1543 január 22-i levele Ferdinánd király
hoz. U. o. III. 238. 11.

3 Nádasdy Tamás levele 1543 február 22-ről. Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 244. 1.

4 L. erre a Podmaniczky-Oklevéltár. III. k. 241. 1. jegy
zetét.

5 A királyi helytartónak és a helytartótanácsnak 1543 
február 23-i jelentése. Podmaniczky-Oklt. III. 245—47. 11.

6 Réway Ferenc levele 1543 február 28-ról a királyhoz. 
(U. o. III. 248. 1.) A levélben említett melléklet, mely Podma- 
niczky Jánosnak a törökökkel való összeköttetéseit igazolná, 
hiányzik.

7 A királyi utasítás 1543 március 3-ról. Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 248—49.
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tapasztalatai alapján kárbaveszett fáradságnak tekin
te tt minden olyan kísérletet, mely a Podmaniczkyakkal 
való tartós és őszinte megegyezés létesítésére irányult. 
E helyett azt hangoztatta és baráti körben annak az 
elgondolásnak igyekezett híveket szerezni, hogy őket 
egyszerűen ártalmatlanokká kell tenni. Elképzelése 
szerint a mindenünnen összegyüjtendő ágyúk és meg
felelő számú gyalogságból és lo\asságból álló sereg 
erejére támaszkodva, el kell foglalni először Budetin 
és Hricsó várakat s azután a többieket i s ; így véget 
vethetnek a Podmaniczkyak hatalmának a Vág völgyé
ben.1

Réway tervezettben kétségkívül nagy szerepet 
játszott a "fantázia. Az akkori körülmények között nem 
lehetett komolyan gondolni ügyük szerzésére, vagy 
nagyobb számú gyalog-és lovascsapat fogadására csupán 
azért, hogy azzal egyetlen egy garázda főurat meg
fékezzenek. Réway elgondolása, melyről kétségkívül 
mások is tudtak, annyiban mindamellett célt ért, hogy 
Podmaniczky Jánost arra késztette, hogy ne várja be a 
számára engedélyezett kéthónapi haladékot, hanem 
azonnal kérjen a királytól kegyelmet. Kegyelmet kérő 
folyamodványa, melyet Palota várából 1543 március 
26-án intézett a királyhoz, nem volt meghunyászkodó 
alázatos irat, hanem nagy önérzetről tanúskodó öniga
zolás. Emlékezteti benne Ferdinánd királyt, hogy ami
kor János királynak, az ő kegyelmes urának halála után 
felajánlotta neki szolgálatait, a királyi biztosok és 
tanácsosok elzárták előle a hozzávezető utat s még 
embereit sem engedték közelébe. Ugyanezek elragadták 
tőle azokat a birtokokat, melyek jogosan megillették 
és azokat még ma is birtokukban tartják. Ugyanezek 
a  pozsonyi országgyűlésen őt és testvérét hűtlenséggel 
vádolták meg s a megyékben is ellenük izgatták a nemes
séget. Arra kéri a királyt, hogy ne adjon hitelt a róla 
szóló gonosz híreknek; ő és testvére mindig készek a 
király hűséges szolgálatára. Felhívja Ferdinánd király 
figyelmét a törökök részéről fenyegető veszedelemre és 
arra, hogy mily nagy érdemeket szereztek maguknak a

1 Réway Ferenc levele Nádasdy Tamáshoz 1543 március 
23-ról. U. o. III. 250—53. 11.
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föld védelmében Werbőczy Imre tolnamegyei főispán 
és Tallóci Bánffy Boldizsár, akiket éppen ezért jóindula
tába ajánlja. A maga személyét illetőleg arra kéri a 
királyt, hogy őt és testvérét, valamint embereit erősítse 
meg a korábban nyert adományokban ; ő hajlandó 
mindazokat a birtokokat, melyeket esetleg jogtalanul 
ta rt a kezében, törvényes tulajdonosaiknak visszaadni, 
ha neki is visszaadják mindazt, amihez törvényes joga 
van.1

Ferdinánd király Ungnad János magyarországi 
főkapitányt bízta meg a tárgyalások vezetésével.1 2 
A Podmaniczkyak őhozzá küldték el, a királytól nyert 
általános elvi hozzájárulás után, azokat a feltételszerű 
kívánságokat, melyeknek teljesítésétől tették úgyszól
ván függővé a hűségeskü letételét. Maguk és híveik 
számára amnesztiát s a János királytól kapott birtok
adományok megerősítését, elsősorban Palota várát a 
zirci és jásdi apátságokkal és a hozzájuk tartozó birto
kokkal kérték. Ha a király magához akarja váltani 
Palota várát és a két apátságot, akkor kárpótolja őket 
Nyitra várával és a nyitrai püspökség birtokaival, 
melyekhez különben is meg volna a jogcímük. Kérik 
Lednic és Hricsó várakat is, hogy pedig ez utóbbi miatt 
a volt tulajdonosok ne zaklassák a királyt, kétezer 
forintot helyeznek letétbe abból a célból, hogy ebből az 
összegből Bazini és Szentgyörgyi^ Farkas .özvegyét és 
Imrefy Péter árváit kárpótolják. Űj adományban kérik 
Szucsa várát, továbbá Bellus mezővárost több, név- 
szerint felsorolt birtokkal együtt. Minthogy pedig a 
király még nem fizette meg nekik azt az összeget, 
melyet a már többször említett ezüst koporsó átvétele 
alkalmával annak idején magára vállalt, ennek az 
összegnek a fejében kérik Illává várát zálogban ; kérik 
továbbá a szerdahelyi várkastélyt tartozékaival, de 
készek a várkastélyt másfélezer forintért visszaadni. 
A kolosi apátságot Elefánty János számára, a zsolnai 
harmincadot, továbbá a sárosmegyei Makovica várát 
maguk, illetőleg Hagymásy László örökösei számára,

1 Podmaniczky-Oklevcltár. III. 253—256. 11.
2 Ungnad János főkapitány nyílt parancsa 1543 április 

23-ról. Ugyanott. III. 258. 1.
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végül a Szulyóiak és a Rozsonok igényeinek kielégíté
sét és a birtokaik után járó adóknak maguk számára 
való felhasználását kérték.1 A király elvben elfogadta 
ezeket a kívánságokat,1 2 amire Warkoch György székes- 
fehérvári kapitány is kérte3 s bár közben a királyi hely
tartótanács részéről olyan jelentések érkeztek Bécsbe, 
melyek szerint a Podmaniczkyak most is csak úgy

A NAGYBICSEI KISKASTÉLY HOMLOKZATA A RESTAURÁLÁS
UTÁN.

(Fényképfelvétel.)

viselkednek, mint viselkedtek annakelőtte,4 Ferdinánd 
király 1543 július 20-án megerősítette a két Podma- 
niczky és Ungnad főkapitány között Pőstyénben június 
18-án kötött egyességet.5

1 1543 március körül. Podmaniczky-Oklevéltár. III. 259— 
263. és Egyháztörténeti Emlékek. IV. 174—175. 11.

2 Egyháztörténeti Emlékek. IV. 175—176. 11. Podma
niczky-Oklevéltár. II. 264. 1.

3 Warkoch Györgv 1543 április 17-i levele. Podmaniczky- 
Oklevéltár. III. 265—266. 11.

4 Pozsony, 1543 május 5. Podmaniczky-Oklevéltár. IIJ. 
266—268. 13.

5 Podmaniczky-Oklevéltár. IJI. 284— 85. 11.
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1543 nyara óta nagyobb arányokban bontakozott 
ki a török támadás, mely válasz kívánt lenni a szeren
csétlen véget ért multévi német birodalmi hadivállalatra. 
E hadjárat folyamán — mint ismeretes — elveszett 
Valpó, Siklós és Pécs vára s a török haderő július 15. 
körül már Székesfehérvár irányában nyomult előre. 
A város hatósága, mely felismerte a veszély nagyságát, 
de egyúttal tudatában volt a város hiányos felkészült
ségének is, a Palota várában tartózkodó Podmaniczky 
Jánostól kért tanácsokat és főleg segítséget,1 aki viszont 
haladéktalanul Várallyai Szaniszló pécsi püspökhöz 
fordult ebben az ügyben. Podmaniczky arra figyel
meztette a püspök útján az urakat, hogy legalább 
Fehérvár, Esztergom és Győr várak védelméről gondos
kodjanak, ha már a többi végvárat sorsukra bízzák is, 
azonban a pécsi püspök sem tehetett egyebet, mint 
hogy továbbította Podmaniczky levelét Kecheti Már
ton veszprémi püspökhöz, továbbá Ungnad János és 
Nádasdy Tamás főkapitányokhoz, arra kérvén őket, 
hogy tegyenek meg minden lehetőt az ország védel
mére.1 2 A török haderő azonban e levélváltások és 
izengetések közben ellenállás nélkül haladt Székes- 
fehérvár felé. A dunántúliak eleinte arra számítottak, 
hogy Ferdinánd király személyes vezetése alatt meg
indulnak majd az elhárító hadműveletek — éppen 
ezért Beiczy Ambrus látható megbotránkozással írta 
1543 július 12-én Nádasdy Tamásnak, hogy Podmaniczky 
János Beszterce várába készül és nincs szándékában 
megvárni Palota várában a csá,zárt3 —, azonban sem 
a király nem mutatkozott, sem pedig az annyira szük
séges védelmi intézkedések nem történtek meg a kellő 
időben. Azok számára, akik tisztában voltak a tényle
ges helyzettel, nem okozhatott meglepetést az a nagy 
veszteség, mely a dunántúli királyi területet 1543 
folyamán Székesfehérvár, Tata és Esztergom vára

1 1543 július 15. Podmaniczky-Oklevéltár. III. 280— 
281. lapok.

2 Várallyai Szaniszló levele 1543 július 21-ről. Ugyanott. 
III. 285—87. 11.

3 Podmaniczky-Oklevéltár. III. 279. 1.
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elvesztésével érte,1 de mégis általános nagy lelki meg
rázkódtatást jelentett annak a tényneK a beigazolódása, 
bogy a magyar királynak sem pénze, sem ereje nincs 
az országot végromlással fenyegető veszedelem elhárí
tására és hogy nincs pénze és ereje a német császári 
korona birtokosának sem.

Az a fordulat, mely az országos közvéleményben 
az 1543—44-i török támadás hatása alatt bekövetkezett, 
Ferdinánd király szempontjából kétségkívül kedvezőt
len volt. Az ország területének szétmállásáért a király
nak vagy kormányának kellett a felelősségei vállalni. 
Tehetetlenségük a hódító török hatalommal szemben 
annyira nyilvánvaló volt, hogy jogosulttá tette a leg- 
kaményebb bírálatot is. Meg lehet tehát értenünk azo
kat az elszakadási törekvéseket, melyek ugyanezekben 
az években északkeleten és a Tiszántúl új erőre kaptak, 
mert nyilvánvaló volt, hogy a János Zsigmondhoz való 
csatlakozás az adott viszonyok között az egyetlen 
lehetőség a török hódítás elkerülésére. Annál meglepőbb, 
hogy a Podmaniczkyak nemcsak távolmaradtak ezek
től a mozgalmaktól, hanem úgyszólván még életjelet 
sem adtak magukról.1 2 Az a tény, hogy a török hódoltság

1 Lukinich Imre : Erdély területi változásai. 47. 1. Podma- 
niczky János gondoskodására mutat az a levél is, melyet 1543 
augusztus elsején írt Kecheti Márton veszprémi püspökhöz. 
„Quae Reverendissima Dominatio Vestra ex parte praesidii 
auxiliorumque Albam praestandorum ad nos scribat, accepimus, 
quicquid in nobis est, libenter operam nostram illis pollicemur 
et praestabimus curabimusque, ut quamprimum ista necessa
ria illo inducantur. In reliquo Reverendissimam Dominatio
nem Vestram valere feliciter optamus. Quantum vero ad 
decimas servitorum Reverendissimae Dominationis Vestrae 
attinet, rogamus eandem, potius velit nobis auxilio esse, ut 
illae decimae exigantur in usum communem, nam non parvas 
farinas et alia necessaria ex propriis nostris Albam induximus. 
Si tamen pro tempore licebit, non obstamus, ut in hoc quoque 
Reverendissimae Dominationi Vestrae morem geramus. Nova 
non habemus nunc, nisi intelligimus fortissimam oppugnatio
nem Strigoniensem esse. Valeat rursus eadem feliciter. Ex 
castro Palotha, prima die Augusti, anno Domini 1543.“ (A levél 
közölve az Egyháztörténeti Emlékek. IV. 287—288. 11.)

2 Möller György lőcsei plébános naplójegyzetei szerint 
Podmaniczky Ráfael, továbbá Basó Mátyás öccse Demeter 
és mások 1543 június-júliusban megtámadták a szepesmegyei 
Lapis refugiin épült karthauzi kolostort és azt kifosztották,
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gyors terjedése következtében a töröli ék két félre 
szakította az országot és hogy a János Zsigmond jog
hatósága alá tartozó terület kormányzati súlypontja 
a távoli Erdélybe került, a Podmaniczkyak számára 
csak egyetlen életlehetőséget m u ta to tt: a kitartást 
Ferdinánd és utódai királysága mellett. Az új területi 
elhelyezkedés a Vágvölgyet teljesen bekapcsolta a ki- 
rálvi Magyarország életterébe; minden centrifugális 
politika tehát szemben találta volna magát a királyi 
hatalom erejével, amely ellen éppen az új területi el
helyezkedésnél fogva, sehonnan serg volt segítség vagy 
támogatás remélhető. Természetes, hogy ennek az új 
geopolitikai helyzetnek világos felismerése időbe telt. 
Sokáig nem lehetett tudni ugyanis, hogy az elszakadási 
mozgalmak milyen irányban haladnak, elérik-e a Vám
vonalat, vagy pedig megmaradnak az Erdéllyel hatá
ros területeken. Míg ez a kérdés el nem dőlt, a Pod
maniczkyak is figyelő álláspontot foglaltak el és nem 
döntöttek jövő politikai magatartásuk tekintetében. 
Mikor azonban kétségen felül állott, hogy az Észak
nyugati-Felföldön nincs visszhangja az elszakadási 
mozgalmaknak, mert hiszen az itteniek semmit sem vár
hattak volna Kelet-Magyarországtól, a Podmaniczkyak is 
levonták a következményeket és most már formálisan is 
meghódoltak Ferdinánd király előtt. 1544 december 
végén hűséget esküdtek Ferdinánd királynak.1

A Podmaniczky Ráfael által letett eskü szövegét 
ismerjük. A szövegből kitűnik, hogy a Podmaniczkyak 
ebben az időben katholikusok voltak. S valóban, semmi

azután végigpusztították egész Szepes megyét. (Történelmi 
Tár. 1905. 416. 1. és Egyháztörténeti Emlékek. II. 419. 1.) 
A kolostor kirablása tényleg megtörtént, de a tetteseket csak 
hírből ismerte Möller. Peregi Albert, aki a Szepességet a rablók
tól megtisztító Báthory András főkapitány egyik bizalmas hívé
től részletesen értesült az ottani eseményekről és felsorolja 
a résztvevőket, Podmaniczky Ráfaelt nem említi. Nem is való
színű, hogy akkor, amikor tárgyalások folytak a Podmanicz
kyak és az udvar között, Ráfael résztvett volna egy ilyen 
rablóvállalkozásban.

1 1544 december 24. Podmaniczky-Oklevéltár. III. 303— 
304. 11. és Egyháztörténeti Emlékek. IV. 400— 401. 11. Itt 
ugyan csak Ráfaelről van szó, de kétségtelen, hogy János is 
letette a hűségesküt.
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olyan adatot nem ismerünk róluk, mely protestáns 
vallási felfogásukat igazolná. Azok az erőszakoskodá
sok, melyeket egyháziak és egyházak ellen ismételten 
elkövettek, nem protestáns vallási meggyőződésükből, 
hanem garázda, erőszakos és hatalmaskodó természe
tükből származtak. Az természetesen nem lehetetlen, 
hogy utóbb protestánsokká lettek, mint annyian mások 
ebben az időben, de 1544 végéig, legalább külsőleg, 
a katholikus egyház tagjainak tekinthetők.

A Podmaniczkyak megtérése nem jelentett azon
nal teljes nyugalmat a Felvidéken, de előkészítette a 
békés életformákhoz való visszatérést. Voltak ugyan 
még rendezésre és megoldásra váró kérdések, különö
sei a Podmaniczkyak által erőszakosan lefoglalva 
tarto tt birtokok kapcsán, abból a készségből azonban, 
mellyel újabban mindkét Podmaniczky alkalmazkodni 
látszott a megváltozott viszonyokhoz,1 arra lehetett 
következtetni, hogy az ellentétek áthidalásának útjait 
és módjait meg lehet találni. A Podmaniczkyakkal szem
ben megnyilvánuló hangulatváltozást legjobban az 
1545. évi februáriusi pozsonyi országgyűlés mutatta, 
mely hatályon kívül helyezte az 1542. évi pozsonyi 
országgyűlésnek megbélyegző határozatait,1 2 őket a 
hűtlenség vétke alól feloldotta, de arra kötelezte mind
kettőjüket, hogy tizenöt nap alatt jogos tulajdonosaik
nak visszaadni tartoznak az általuk jogtalanul elfoglalva 
tarto tt birtokokat és pedig minden feltétel nélkül, köte
lesek azonfelül alávetni magukat Trencsén megye jog
hatóságának, hogy a megye, melyet ők valósággal ketté
szakítottak, újból egységessé legyen.3

1 1544 december végén átengedték, legalább is elvileg, 
Ostrosith Jánosnak Bellus városát, továbbá a Kasza várához 
tartozó helységeket, amivel egy régóta húzódó pernek vetettek 
véget.

2 1542. art. XLIV. és XLV. Magyar Országgyűlési Emlékek. 
II. 452—453. 11.

3 1545. art. XLVII. mely így hangzik : „Et quia domini 
de Podmanin iám in gratiam regiam redierunt, ob hoc iidem 
ex illa nota infidelitatis, qua in conventu Posoniensi proscripti 
erant, exnunc absolvuntur. Iidem autem infra quintum deci
mum diem praesentis diei universa bona dominorum et nobilium 
et aliorum occupata, semota omni conditione, restituere et 
castellum quoque Szerdahel infra eundem diem sine omni

V I
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A Podmaniczkyak a pozsonyi országgyűlés végzé
seinek megfelelően, ha nem is éppen az előírt időben, 
igyekeztek kötelezettségeiknek megfelelni.1 A Podma- 
niczky-kérdés ilyenformán elintézettnek volt tekint
hető. Megoldásra várt azonban Trencsén megye másik 
garázda és összeférhetetlen természetű főurának, 
Kosztka Miklósnak felségsértési ügye, mely szoros kap
csolatban állott a Podmaniczkyakkal. 1544 végén a két 
Podmaniczky akként nyilatkozott, hogy amennyiben 
Ferdinánd királytól megfelelő kárpótlást nyernek, ké
szek Ostrosith Jánosnak visszaadni Bellus városát 
és a kaszai várhoz tartozó helységeket. A király elfogadta 
az ajánlatot és nekik adományozta Zsolna városát 
az ottani soltészsággal, továbbá Kraszno és Zavodje 
nevű helységekkel együtt. Zsolna és az említett helysé
gek idáig Kosztka Miklós birtokában voltak. Kosztka 
azonban 1543-ban résztvévén azokban a rablóhadjára
tokban, melyeket a Szepesség ellen intéztek, e miatt 
elvesztette Lietava várát, melyet a király Báthory 
András királyi tárnokmesternek és ezidőszerint egy
úttal a királyi hadak főkapitányának adott. Mikor 
azután Lukácsi János nyitrai kanonok a beiktatást a 
helyszínén el akarta végezni és e végből megérkezett 
Rajec városába, Kosztka Miklós reátámadt a kanonokra 
és Kíséretére, azokat szolgáival véresre verette, úgy, 
hogv a kanonok a kapott sérülések következtében 
meg is halt.2 E miatt Kosztka ellen felségsértési pert 
indítottak, az ítélet alapján pedig vagyonát elkobozták,

conditione manibus domini reverendissimi locumtenentis 
assignare, aliisque omnibus tractatibus et articulis transactio
nis regiae cum ipsis factae satisfacere et omnia onera in defen
sionem regni instar aliorum fidelium subditorum Maiestatis 
Regiae gerere debebunt et subditos quoque fideles et pauperes 
regnicolas iniuriis et oppressionibus non afficiant. Comi Laium 
Trinchiniensem hactenus per eos in duas partes scissum in 
unionem remittant et in locum sedis eiusdem comitatus tam 
ad iudicia, quam alia onera subeunda libere congregari per
mittant.“ (Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 671. 1.)

1 1545 nyarán visszaadták a veszprémvölgyi apácáknak 
azokat a birtokokat, melyeket évek óta elfoglalva tartottak. 
1545 június 11. Podmaniczky-Oklevéltár. III. 311—314. 11.

2 Az egész esetet és az ebből támadt pert részletesen leírja 
Vagner József■: Adalékok a nyitrai székeskáptalan történeté
hez. Nyitra, 1896. 120. s köv. 11.
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mellyel a király természetesen szabadonjrendelkezbe- 
tett.1 Kosztka szívósan védekezett és különösen a 
Zsolnára, Krasznóra és Zavodjéra vonatkozó királyi 
adománv érvényteleníttetésére törekedett, de 1545 
nyarán Réway Ferenc turócmegyei főispán, mint nádor
helyettes akként ítélt, hogy az esztergomi káptalan 
haladéktalanul iktassa he a két Podmaniczkyt a már 
említett város és helységek birtokába.1 2

A Kosztka—Podmaniczky-kérdés azonban ezzel 
az ítélettel korántsem nyert elintézést. A Podmanicz- 
kyak az általuk a múltban gyakorolt módszer szerint, 
vagyis fegyveres erővel akarták engedékenységre szorí 
tani Kosztkát. Azzal az ürüggyel tehát, hogy Kosztka 
emberei'állandóan rabolják és fosztogatják a kereskedő
ket, akik e miatt elkerülik a Podmaniczkvak kezén 
lévő vám- és harmincadhelyeket, megtámadtáK Sztre- 
csen várát s e vár környékén, nemkülönben a beszter
cei és a lietavai uradalmak határterületein kisebb erős
ségeket emeltek. Ez ellen az eljárás ellen nemcsak 
Yárdai Pál esztergomi érsek és királyi helytartó emelt 
óvást, hanem maga gróf Salm Miklós magyarországi 
főkapitány is. Mindketten azt kívánták, hogy azonnal 
hagyják abba Sztrecsen várának ostromát, rombolják 
le az erősségeket és általában tartózkodjanak minden 
erőszak alkalmazásától. A helytartó és a helytartó- 
tanács még külön követet is küldött a szemben álló 
felekhez, elsősorban a két Podmaniczkyhoz, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy óvakodjanak a törvénytelen
ségektől, s ha nem engedelmeskednek, akkor a főkapi
tány kénvtelen lesz velük szemben fegyveres erővel 
eljárni.3 Azonban sem a figyelmeztetés, sem pedig 
a követ útján adott fenyegetés nem használt. Ennek 
következtében gróf Salm főkapitány csapatokat kül
dött Sztrecsen alá és a Podmaniczkyak által emelt 
erősségek lerombolására. A királyi csapatok elsősorban 
a Rajectől északra fekvő zbinowi erődítményt szállot

1 Ferdinánd király 1544 december 25-i rendelete. Pod
maniczky-Oklevéltár. III. 305—307. 11.

2 Podmaniczky-Oklevéltár. III. 314—321. 11.
3 Az 1545 szeptember elsején kelt utasítás, mely az 

előzményeket is ismerteti, a Podmaniczky-Oklevéltár. III. 
328—333. 11.
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ták meg, hogy onnan Sztercsen felé vonuljanak. A királyi 
csapatok megjelenése azonban gondolkodóba ejtette 
a szemben álló feleket, akik ekkora túlerővel szemben 
kockázatosnak tartván minden ellenállást, most ön
ként lerombolták a kérdéses erősségeket, megszüntették 
az ellenségeskedéseket, sőt négy hónapra szóló fegyver- 
szünetre léptek egymással, a következő feltételek mel
lett : A Podmaniczkyak Zsolna város és az ottani 
harmincad kivételével visszaadják Kosztkának mind
azokat a helységeket, melyek Sztrecsen várához tartoz
nak, Kosztkát és híveit azok birtokában nem háborgat
ják és nekik károkat nem okoznak. Kosztka elismeri, 
hogy Zsolna városa és az ottani harmincad jogosan 
a Podmaniczkyakat illeti, a Podmaniczkyak névszerint 
felemlített híveit és azok birtokait nem háborgatják 
s a kereskedőket nem zaklatják. Ha egy s más tekintet
ben ellentétek merülnének fel közöttük, akkor a király
hoz fordulnak döntésért.1

A zbinowi fegyverszünettel helyreállott a béke és 
a nyugalom az évek óta zaklatott Trencsén megyében. 
A fegyverszünetet, ismerve a szerződő felek személyes 
tulajdonságait, senki sem tartotta ugyan véglegesnek, 
de a négyhónapi fegyverszünet így is nagy eredmény 
volt és mindenesetre reményt nyújtott a törvényes 
rend jövő uralmára. A zbinowi fegyverszünet egyéb
iránt Podmaniczky János utolsó ténykedése volt. 
Nem sokkal megkötése után elhalt. Elhalálozásának 
idejét még csak megközelítőleg sem ismerjük, mert 
a rendelkezésünkre álló forrásokban erre vonatkozólag 
adatot nem találtunk. Benne a XVI. század első felének 
egyik típusszerű alakja tűnt le. Halálát senkinek sem 
volt oka sajnálni, vagy gyászolni.

1 1545 október 25. Podmaniczky-Oklevéltár. III. 335—
338. lapok.
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Semple, 1538 januárius 31.

Bethlen]alvi Thnrzó Elek királyi helytartó és országbíró 
jelenti I. Ferdinánd magyar királynak, hogy néhány 
megye, és a bányavárosok vonakodnak az eddigieknél 
nagyobb adóterheket magukra vállalni s azonfelül, külön
leges helyzetükre hivatkozva, elsősorban saját védelmükre 
gondolnak. Podmaniczky Ráfael egyezkedni kívánt, bár 
feltételei túlzottak voltak, ő mégis megkezdte vele a tárgya
lásokat ; talán meg is egyezett volna vele, ha Réway Ferenc 
illetéktelenül külön tárgyalásokat nem kezdett volna Podma- 

niczkyval. Híreket közöl az ellenpártiakról.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1538. fase. 34.

Sacratissima etc.
Scripseram proximis diebus ad Maiestatem Vestram, 

non faciliter posse convocari eos, qui tractatibus et 
ordinationibus Nitriensibus interfuerunt,1 ut volunta
tem Maiestatis Vestrae ex iis nunciis cognoscerent, 
quos ad ipsam expediverant. Nihilominus per litteras 
tentabo omnia, quae huc pertinere videntur., Vocati 
erant etiam antea Nitriam comitatus Turociensis, 
Zoliensis, Arwa et Lypthoviensis, sed causabantur, se 
conditionibus confoederationis teneri et propterea ad 
nullos alios tractatus et ordinationes accedere posse.1 2

1 Ez az utalás az 1537 november 25-ére összehívott 
nyitrai részgyűlésre vonatkozik, melyre az északnyugati 
vármegyék és a bányavárosok meghívattak. (Magyar Ország- 
gyűlési Emlékek. II. kötet. Budapest, 1875. 20. 1.)

2 Az előbb említett nyitrai részgyűlésen Árva, Liptó, 
Turóc és Zólyom megye nem képviseltették magukat, arra 
hivatkozva, hogy a köztük fennálló szövetség értelmében nem 
vehetnek részt a nvitrai részgyűlésen. (Magy. Orsz. Emlékek. 
II. 20. 1.)

í *
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Miserant etiam civitates montanae nuncios suos,1 
per quos exposuerunt gravitatem simul et magnitudi
nem onerum sibi per confoederatos impositorum, ita 
ut diu portare ea vix possent. Visum mihi erat, ut 
cum illis alio aliquo termino indicto agerem, si quid vel 
auxilii in communem, ad aliarum etiam partium defen
sionem necessarii, vel contributionis obtinere possem. 
Egi itaque non uno, sed duobus terminis, frustra tamen, 
omnis conatus cessit, negantibus, illis, se quicquam 
contribuere posse, cum ex confoederationis instituto 
amplius conferrent, quam par esset, aut ipsorum hume
ris conveniret et ut accipio, non cessant modo quoque 
contribuere sedulo, sed inde nonnisi ad quosdam 
commoda redeunt, lamentantibus civitatibus et colonis 
illorum comitatuum.

Copiae vero inter illos decretae,1 2 saltem nomine 
tenus aluntur, nec arbitror vel decimam earum partem 
paratam esse. Omnino autem, si urgentior necessitas 
incumbat, in partibus, quae sunt Tureis viciniores, 
ne unicum quidem equitem ab illis exspectare, alleganti
bus illis, praesidia militum non ad remotiora loca, sed 
suam provinciam defendendam esse ordinata.1 Ita viclet 
Maiestas Vestra, quis usus sit illius confoederationis 
et an permittendi sint in ea oppressione, qui mensibus 
singulis contribuere coguntur, quamquam et species 
ipsa schismatis, quod sibi tantum illi sentiant, vix 
probari potest, tamen nescio, quomodo debeat Maiestas 
Vestra hoc admittere, ut in contributionibus et defensio
nis ordine sese illi a reliquis comitatibus separentur, 
neque locumtenentem, aut officiales Maiestatis Vestrae 
audiant et ultra hoc, quod nulla utilitas publica ex

1 A bányavárosok arra utalva, hogy későn értesültek 
a gyűlés kihirdetéséről, eleinte nem küldtek követeket Nyitrára 
(Magy. Orsz. Emlékek. II. 20. 1.), Thurzó jelentéséből azonban 
kiderül, hogy utóbb meggondolták magukat és követeiket 
mégis elküldték a gyűlés helyére.

2 A nyitrai részgyűlésen Thurzó arra hívta fel az egybe
gyűlteket, hogy mivel a királyi hadak .ezidőszerint az ország 
több helyén le vannak kötve, maguk gondoskodjanak saját 
védelmükről, főként a Podmaniczkyak és a Balassák ellen. 
(Magyar Orsz. Emlékek. II. 20—21. 11.)

a A nyitrai részgyűlésnek az adózásra és a katonáskodásra 
vonatkozó részleteit 1. Magy. Orsz. Emlékek. II. 21—22. II.



iliorum institutis sequatur. Igitur si quid Maiestat i 
Vestrae in hoc factu optimum videbitur, dignetur me 
de sua sententia gratiose informare.

Praeterea Raffael Podmanytzky1 postularat iis 
diebus aliquot septimanarum inducias, medio fidelis 
et subditi Maiestatis Vestrae egregii Bwryany Schelln- 
dorff in Moravia1 2 residentis, per quem etiam indicave
rat, se ad Maiestatis Vestrae obedientiam non gravate 
rediturum, si articuli et postulationes suae, oiim domino 
Joanni Katzianer oblatae,3 per Maiestatem Vestram 
confirmarentur, prout se dominus Katzianer obliga
visset. Missae sunt ad me illius postulationes, quae 
quidem tales erant, ut vix ulla iura paterentur obser
vari, sed ne subito repellerem hominem, denunciavi 
missurum esse me, qui cum illo, aut eius hominibus 
tractarent. Delegi itaque praecipuos quosdam nobiles, 
quos cum informatione Trincinium versus expedivi. 
Conabar indignas postulationes illius temperare et ea 
moderari, quemadmodum Maiestatis Vestrae dignitas, 
fidelium suorum utilitas et iustitia ipsa videbantur 
postulare. Nam ille et debita quaedam ex veteribus 
inscriptionibus refundi et relinqui sibi fortalitia quaedam 
postulabat, quae violentia et dolo malo acquisita possi
det. Ego vero certam legitimorum debitorum refusio
nis spem illi pollicebar, aliena vero bona reddi postula
bam et in summa, viam quandam ostenderam, ut 
Maiestas Vestra de illius fidelitate secura esse, fidelesque 
sui absque periculo violentiarum illius, tuti reddi

1 Podmaniczky Rál'ael, az 1526-ban Mohácsnál elesett 
Podinaniczky Mihálynak volt a fia. Ő és bátyja János tipikus 
képviselői a részekre szakadt magyar királyság garázda, önző 
és erőszakos főurainak. E kötet anyaga kizárólag a két Podma- 
niczky-testvér szereplésének történetével foglalkozik, bár 
a Podmaniczky-Oklevéltár II. kötetében is számos adat vonat
kozik rájok.

2 Burian Schellendorf von Hornsberg morvaországi birto
kos. J. Schwoy: Topographie v. Markgrafthum Mähren. 
II. Wien, 1793. 479. 1. A kötetben gyakran esik róla szó.

3 Podmaniczky János 1534 július 27-én Kazianer János 
császári főparancsnokkal egyességre lépett és rokonságával 
és híveivel együtt ineghódolt I. Ferdinánd királynak. 
(Podmaniczky-Oklevéltár. II. 502—506. II. V. ö. Podmaniczky- 
Oklevéltár. IÍ. 509—512. II.) Itt erre az egyezményre történik 
hivatkozás.
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potuissent. Atque agebam haec cum summo respectu 
commodorum Maiestatis Vestrae.

Sed futuros hos meos tractatus olfaciens egregius 
Franciscus de Rewa1 ingessit se, totam cum Raffaele 
transactionem ad se derivaturus, effecit, ut ille secum 
in colloquium veniret, ubi nescio, an sua sponte, vel 
ad hoc instructus, tam dura iniquaque postulavit, ut 
licet ea, quibus alias dominus Katzianer annuerat, 
iniqua magna ex parte sint et iniusta, vicit tamen 
iniquitate ea omnia postrema postulatio. Nec ausim 
affirmare illum adolescentem missis prius ad me suis 
articulis tam indigna, secundo loco postulaturum fuisse 
sua sponte, sed incepit paulatim res innotescere, ut 
privatum commodum in his quaesitum aperte videri 
possit, quando commutationibus castrorum alienorum, 
quo intenderit tractator, abunde declarabat. Ita mei 
conatus impediti sunt.

Quod si vero videbit Maiestas Vestra eum rerum 
statum propediem futurum, ut nullis cum hoc ipso 
Raffaele tractatibus opus sit, existimo rem in hoc 
praesenti statu relinquendam, neque ullos cum illo 
tractatus habendos. Si vero aliquam aliam mutationem 
existimat futuram et ita videbitur Maiestati Vestrae, 
rursum tractatus cum illo aggrediar, licet prima hac 
vice homines mei ob coeptos cum Reway prius tracta
tus frustra laborarint, ego tamen me Maiestatis Vestrae 
instructioni accomodabo.

Alia quae scriptu digna essent, non occurrunt, 
nisi quod audio missum esse legatum Thureae ad Joan- 
nem illumque nunc esse in itinere, unde etiam per 
homines suos idem nuncius Joannis officialibus, - qui 
Rudae sunt, denuntiavit, iniungens principis sui nomine, 
ut arx Budensis vacua ac nuda reddetur, quandoquidem 
adveniente aestate, Turearum tyrannus eo esset ven
turus et illic hospitaturus. Dicitur iste legatus recta

1 Réway Ferenc nádori helytartó már az előző években is 
tevékeny szerepet vitt a Felvidék nyugalmának helyreállítá
sára irányuló munkában. (Erre vonatkozólag a Podmaniczky- 
Oklevéltár II. kötetében számos adat található.) Ez irányú 
eddigi szereplése adott neki jogcímet a Thurzó által nehéz- 
ményezett tárgyalásokra is.
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Varadinum contendere.1 Copiae Turcicae, quae circa 
Seghedinum1 2 saevierunt, dicuntur propius Budam acces
sisse, ubique et pecora abigere et homines caedere atque 
capere, adeo nullum delectum faciunt illi boni Joannis 
fautores. Me et fidelia servitia etc. Ex Sempthe, ultima 
die Januarii, anno Domini 1538.

Eiusdem Maiestatis Vestrae fidelis servitor

Thurzo.
K ívü l: Sacratissimae Maiestati Regiae etc. (Zárópecsét.)

Jegyzet: Ferdinánd király Prágából 1538 februárius 22-én 
a következőket válaszolta Thurzó Eleknek : ,,De civitatum 
montanarum gravaminibus, ratione confoederationis, visum 
est nobis consilio et opinioni tuae assentire acquiescereque, 
ut in contributionibus et defensionis ordine comitatus isti a 
reliquis non separentur, quare mandata desuper expediri 
fecimus. Ut videbis, tractatus tuos cum Raffaele Podmanytzky 
per Franciscum Reway eo modo, quo scripsisti, perturbatos 
esse, indigne ferimus, poteris autem eos, si opus sit, rursum 
cum illo aggredi.“ (Fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. 
Hung. 1538. fase. 34.)

1 Itt folytak azok a tárgyalások (v. ö. Károlyi Árpád •“ 
Adalék a nagyváradi béke s az 1536—1538. évek történetéhez. 
Századok, 1878. 831. s köv. 11.), melyek az 1538 febr. 24-én létre
jött ú. n. nagyváradi békében értek véget.

2 Szeged vára és városa.
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A pozsonyi káptalan előtt egyfelől Podmaniczky Katalin, 
Elefánti Mihály özvegye és Elefánti György, másfelöl 
Thurzó Elek királyi helytartó és országbíró bizonyos feltételek 
mellett elcserélik a nyitramegyei Üjlaklehota és Nagysarló, 
illetőleg a pozsonymegyei Maftény és Apctf birtokokat.
Egyszerű, XVIII. századi másolata az Országos Levéltár 

Múzeumi Levéltárában. Ocskay-iratok.

Nos capitulum ecclesiae Posoniensis memoriae 
commendamus per praesentes, quod egregius Georgius 
de Lephanthy,1 ac generosa domina Catherina Podma
niczky, relicta egregii condam Michaelis de Lephanthy2 
praedicta coram nobis personaliter constituti,3 quod 
Georgius Lephanthy onera et quaelibet gravamina 
Joannis, Francisci et Valentini suorum, ac .Joannis, 
Emerici, Simonis et Laurentii, praefati condam Michae
lis Lephanti fratris sui carnalis filiorum,1 aliorum etiam

1 Az Elelanty-család (Nagy Iván : Magyarország családid.
IV. 24—25. 11.) egyik, névleg is ismeri tagja, aki 1028-ban 
egy hatalinaskodási perben szerepeli. (Podmaniezkv-Oklevéllár. 
II.' 412—41(5. 11.)

2 Podmaniczky Katalin Podmaniczky Mihály leánya. 
(Podmaniczky-Oklevéltár. II. k. LVII. 1.) Kleíánty Mihálytól 
született leányát Magdolnát a divékújfalusi Zsámbokréíhy- 
családból származó Boldizsár vette feleségül, (Rudnay Béla : 
A Zsámbokréthyak. Budapest, 1908. 30—31. 11.) Podmaniczky 
Katalin Elefánty Mihály halála után Guzich Horváth Miklós
nak lett a felesége (Rudnay Béla : i. m. 30., 34., 40. 11.), de ez 
a második házasság csak 1538 után jöhetett létre, mert külön
ben a fenti oklevél arról tudomást vett volna.

:1 Az oklevél szövegéből kimaradt: confessi süni.
4 A családi leszármazás ezek szerint a következőképpen 

állítható össze :

P o z s o n y ,  1 5 3 8  f e b r u a r i u s  3 .

Elefánly Benedek (?)

Mihály György
fel. Podmaniczky Katalin

■ K"~T7 T '
János Imre Simon Lőrinc Magdolna

János Ferenc Bálint



universorum fratrum, proximorum et consanguineorum 
suorum, quos infrascriptum tangeret aut quomodolibet 
in futurum tangere posset negotium, in se ipsum assu
mens, sponte et libere confessi sunt et retulerunt in 
hunc m odum : Quod quia spectabilis ac magnificus 
dominus comes Alexius Thurzo de Bethlenfalua iudex 
curiae regiae et locumtenens serenissimi principis et 
domini domini Ferdinandi, divina favente clementia 
Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae regis etc. totales 
suas possessionem Ujlak-Lehota1 vocatam ac portionem 
possessionariam in possessione Nagy Sallo1 2 vocata, 
omnino in comitatu Nittriensi existentibus habitas, 
simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibus
libet, quovis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem 
possessionem et portionem possessionariam de iure 
et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, 
vigore litterarum honorabilis capituli ecclesiae Nittrien- 
sis superinde confectarum, praefatis Georgio Lephanthy 
ac dominae Catherinae, ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus universis per modum concambialis per
mutationis conditiones et articulos in praeallegatis 
litteris praefati capituli Nittriensis expressos et speci
ficatos dedisset, permutasset et perpetuo inscripsisset: 
Ob id vicissim idem Georgius Lephanti et domina 
Catherina oneribus, modo quo supra, in se assumptis, 
totales portiones ipsorum possessionarias in possessione 
Majtheny3 vocata in comitatu Posoniensi existenti 
habitas, simul cum duabus curiis nobilitaribus ibidem 
habitis, hortisque ad easdem pertinentibus, necnon 
cunctis aliis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, 
terris scilicet arabilibus etc. (következik a szokásos fel
sorolás), quovis nominis vocabulo vocitatis, ad easdem 
portiones possessionarias, nec non curias nobilitares 
de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debenti
bus ac etiam simul cum totali curia nobilitari et universo

1 Azonos a Nyitra és Üjlak közt fekvő Lehota helység
gel, melyet a Görög Deinetcr-féle térképen Aba-Lehota néven 
találunk feltüntetve.

2 Nagy sarló (Nagysalló) nevű helység Bars megyében 
van, Lévától k. Nyitra megyében két Sarlóska nevű helységet 
ismerünk, az egyik az előbb említeti Lchotától ék. Erről van szó.

3 Máj tény h. Szeredtől ny.
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irnmo (!) omni et totali iure ipsorum haereditario in 
totali possessione Apaj,1 aliisque quibuslibet iuribus 
ipsorum possessionariis intra metas eiusdem possessio
nis Majtheny existentibus vel adiacentibus, memorato 
domino comiti Alexio Thurzo locumtenenti, suisque 
haeredibus et posteritatibus universis pro praedictis 
totali possessione Ujlak-Lehota et portione possessio- 
naria eiusdem in possessione Nagy Sario vocata, in 
praeallegato comitatu Nittriensi existenti habitis dedis
sent, permutassent et iure perpetuo inscripsissent, 
prout dederunt, permutarunt et perpetuo iure in
scripserunt, litterarum et litteralium instrumentorum 
suorum, factum praedictarum portionum possessionari- 
arum, iurisque haereditarii ipsorum in totali possessione 
Apaj et aliis intra vel ad metas dictae possessionis 
Majtheny adiacentium, tangentium et concernentium, 
quae scilicet aliorum etiam bonorum et iurium posses- 
sionariorum eorundem factum continerent, exempla 
seu paria in aliquo capitulo transumere, quae vero 
seorsim absque unione aliorum bonorum et iurium 
possessionariorum per ipsorum praedecessores acquisi
torum confectae essent, in specie eidem domino locum
tenenti regio reddere promiserunt coram nobis, assu
mentes nihilominus praefati, Georgius Lephanti et 
domina Catharina praedictum dominum locumtenen- 
tem, suosque haeredes et posteritates universos in 
pacifico dominio dictarum portionum possessionaria- 
rum in praefata Majtheny habitarum contra quoslibet 
legitimos impetitores, signanter vero ratione illorum 
quingentorum florenorum, pro quibus olim illae portio
nes possessionariae in Majtheny habitae, per quoscun
que fuissent, quibuscunque utcunque impignoratae, 
vel obligatae, alios etiam quoscunque causidicos et 
actores defensando conservare suis propriis laboribus 
et expensis tali modo : quod si iidem Georgius Lephanthy 
et domina Catharina praefatum dominum locumte- 
nentem vel suos haeredes in eisdem portionibus ipsorum 
conservare non possent, extunc praedictas possessio
nem Ujlak-Lehota et portionem possessionariam eius
dem domini locumtenentis in Nagy Sario habitas,

1 Apaj h. Majtény szomszédságában, ettől é.
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simul cum cunctis earimdem utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet, memorato domino locumtenenti, suisque 
haeredibus et posteritatibus pacifice possidendas per
mittere et resignare, illos etiam 150 florenos dicto 
domino locumtenenti, quibus dictae portiones in 
Majtheny habitae ex manibus magnifici domini Fran- 
cisci Nyary1 redemptae sunt et liberatae, nec non 50 
florenos, ratione certarum litterarum obligatoriarum 
per eundem dominum locumtenentem prudenti et 
circumspecto iudici civitatis Tyrnaviensis solvendos, 
idem Georgius Lephanthy et domina Catharina, 
ipsorumque haeredes et posteritates reddere et restituere 
debeant, hoc etiam adiecto, quod si idem dominus 
locumtenens suique haeredes easdem possessionem et 
portiones possessionarias suas de manibus ipsorum 
redimere et alia bona, similem colonorum numerum 
continentia in comitatu Nittriensi ubivis existentia, 
libera et minime litigiosa praedictis possessione et por
tione possessionaria secundum deliberationem octo 
proborum et nobilium virorum ad hoc eligendorum dare 
potuerint, extunc praefati Georgius Lephanthy et do
mina Catharina, ipsorumque haeredes, huiusmodi bona 
acceptare et ad se recipere praedictasque possessio
nem Ujlak-Lehota, portionemque in Nagy Sario habi
tam eidem domino locumtenenti, suisque haeredibus 
permittere teneantur ipso facto. Harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum die 
dominica, in festo Sancti Blasii episcopi et martiris, 
anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo octavo.

1 Nyáry Ferenc 1537-től fogva hontmegyei főispán. 
(Budai Ferenc: Polgári Lexikona. Pest, 1866. II. 475—478.)
V. ö. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 473., 556., 584. és 602. 11.
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3 .

A nyilrui káptalan előtt néhai Podmaniczky Balázs fia 
László és f ia i: János és Balázs azért a nagy segítségért, 
melyet Podmaniczky Mihály fiai : János és Háfael 
különböző időkben nekik nyújtottak és kiváltképpen Hricsó 
vára és Biese város visszaszerzése körül tanúsítottak, 
Hricsó várát és Bic.se városát, nemkülönben a zsolnai 
városi soltészságot átengedik Podmaniczky Jánosnak és

Ráfaclnek.

Eredetije papiroson, hátlapján pecsét nyomaival az Országos 
Levéltárban. Kincstári osztálv. Neorégestrala acla. Jasc.

334. n'r. 30.

Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae com
mendamus per praesentes litteras nostras, quod egre
gius Ladislaus, filius condam Blasii de Podmanyn et 
Joannes, filius eiusdem Ladislai coram nobis persona
liter constituti onera et quaelibet gravamina Blasii, 
filii eiusdem Ladislai, aliorum etiam quorumlibet 
fratrum et consanguineorum suorum, quos infrascrip- 
tum tangeret sew quoquomodo in futurum tangere 
posset negotium, in seipsos et cunctas eorum haeredi- 
tates recipiendo sponte et libere sunt confessi et retu
lerunt eo modo, quodquia magnifici domini Joannes 
et Raphael, filii condam Michaelis, filii olim Ladislai 
de Podmanyn, fratris scilicet carnalis dicti quondam 
Blasii de eadem Podmanyn eisdem Ladisiao ac filiis 
eiusdem Joanni et Blasio,1 totique familiae eorum, multa 
beneficia, officiaque boni fratris, in eorum plerisque 
necessitatibus per hos annos praestitissent, praestarent- 
que etiam modo, quemadmodum etiam in futurum 
praestituros non dubitarent, tum igitur ex eo, tum 
etiam praemissae sanguinis mutuae convinctionis habita 
ratione et praeterea quia iidem domini Joannes et

N y i t r a ,  1 5 3 8  f e b r u a r i u s  8 .

1 A családi viszonyokra vonatkozólag I. az oklevél végén 
lévő jegyzetet és leszármazási táblát.



Raphael castrum Ryeho ac oppidum Bycche1 in comi
tatu Trinchiniensi habita, eundem Ladislaum et filios 
suos praedictos et per eos dictosque Joannem et Raphae- 
lem de Podmanyn concernentia, propriis eorum labori
bus et impensis a manibus alienis reobtinuissent et 
|)ossessione eorum assecuti fuissent, totum et omne 
ius ipsorum, omnemque iuris et dominii proprietatem, 
quod et quam in eisdem castris Rycho ac oppido Bycche 
et item scultetia oppidi Solna1 2 in eodem comitatu 
Trinchiniensi habiti, necnon oppidis, villis, possessioni
bus, praediis, aliisque universis bonis et iuribus posses- 
sionariis, utilitatihusque et emolumentis quibuslibet, 
ad castrum ipsum et oppidum ac scultetiam praescrip
tam de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere 
debentibus haberent, in praefatos dominos Joannem 
et Raphaelem transtulissent, prout defacto transtule
rant, coram nobis pleno cum effectu, harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum. Datum feria sexta in 
festo Sanctae Elenae reginae, anno Domini millesimo 
quingentesimo tricesimo octavo.3

Jegyzet: Ez az oklevél a Podinaniczky-család lörténelére 
vonatkozólag igen fontos adatokat tartalmaz. Kitűnik belőle, 
hogy Podmaniczky Balázs, akit a család leszármazási tábláján 
nem tudtunk elhelyezni,4 testvére volt Podmaniczky Lászlónak, 
Antal (de Lucska, elhalt 1428 e.) fiának.5

Az oklevélben említett Balázs fia László kétségkívül 
azonos azzal a Precsint Lászlóval, vagy Vencellel, aki 1508 
május 11-én fiai : János és Balázs nevében is elcserélte precsini 
birtokrészét Podmaniczky János Lehotka nevű birtokával,4

1 Hricsó várára és Biese városára vonatkozólag 1. a Pod- 
inaniczky-Oklevéltár. 1. 245., 257., 260—61., 264—265. 11. 
V. ö. Bevezetés. I. k. LiX. 1.

2 Podmaniczky-Oklevéltár. I. k. LVIII. 1.
5 SzenL Ilona napja Knauz szerint (Kortan. Budapest. 

1876. 196. 1.) „egyike a legzavartabb ünnepeknek, mert nap
táraink kétféle Ilonát összezavartak“. Volt Ilona-nap febr. 
S-án (némelyek szerint 7-én), április 15-én, május 22-én, 
(vagy 20-án), augusztus 18-án és október 12-én. Magyar- 
országban a középkorban a május 22-it szokták leginkább 
megünnepelni. ( Knauz : 197. 1.)

1538-ban a feria sexta februárius 8-án esett Szent Ilona 
napjára; ígv az oklevél fenti dátuma helytálló.

4 V. ö.' Podmaniczky-Oklt. I. k. XLIX. 1.
> Podmaniczkv-Oklt. I. k. XXXIV. 1.
4 Podmaniczkv-Oklt. 1. 545 - 548. 11.
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s aki már 1495-ben is említtetik, mint Precsin egyik leiének 
tulajdonosa.1 1 Ez utóbbi oklevélben szerepel „nobilis Georgius 
filius condam Ladislai de Podmanin et de Preczyn“ is. Ezt 
a Györgyöt — úgy látszik, tévesen — Podmaniczky László 
(f 1488—89 körül) fiával azonosítottam.2 3 Azért tévesen, mert 
Podmaniczky László (t 1488—89) legfeljebb csak 1470 után 
nősülhetett másodszor, feleségül vévén Gúthi Országh Ilonát.2 
Ebből a második házasságból született László nevű fia 1490 
előtt olyan korban halt el,4 hogy semmiképpen sem lehetett 
az 1495-i oklevélben megnevezett Györgynek az atyja. Fel
tevésünk szerint: az a Precsini László, akinek Precsini György 
volt a fia, s aki már 1495 előtt elhalt, fitestvére volt Podma
niczky Antalnak (de Lucska, f  1428 körül); a már említett 
1495 július 17-i egyességi okiratban Podmaniczky Balázs 
fia László úgy szerepel, mint „frater...  ipsius Gcórgii eon- 
divisionalis5,“ ami közeli vérrokonságra mutat. Azon feltevés 
szerint, hogy t. i. Precsini György atyja László Podmaniczky 
Antalnak volt a testvére, Precsini György és testvérei jól el
helyezhetők6 a család leszármazási tábláján, mely ekként 
kiegészítve, a következőképpen alakulna ki :

Kelemen

László (de Precsin et Podmanin) Antal (de Lucska, f 1428 k.)
________ I__________________
í i

Márta (f 1495 e.) Zsófia György de Precsin 
I férje Kazalka László et Podmanin

Janos

László (f 1488—89 k.) Balázs (f 1480) 
László de Precsin

! í
János (1538) Balázs (1538)

i ...... i
János (f 1514) Mihály (f 1526) István (+1530) László (+ 1490 e.)

iJános
I

Ráfael Burján

1 Podmaniczky-Oklt. I. 200—261. il.
2 Podmaniczky-Oklt. I. 200., 262. 11.
3 Podmaniczky-Oklt. I. k. XLVI. 1.
4 Podmaniczky-Oklt. II. k. XLII. 1.
5 Podmaniczky-Oklt. I. 262. 1.
6 A Podmaniczky-Oklt. I. 545. 1. látható leszármazási 

tábla szintén téves.
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János király a veszprémmegyei zirci apátság kegyúri jogát 
Podmaniczky Jánosnak és Ráfaelnek adományozza.

Rakovszkv György által hitelesített XVI. századi másolata 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Acta eccl. f. 21. nr. 10.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes, quibus expedit universis, quod nos 
debitum habentes respectum ad integerrimam fidem 
ac fidelitatem, obsequiorumque gratissima merita fide
lium nostrorum magnificorum Joannis et Raphaelis 
Podmanyczky de Podmanyn, qui iidem sacrae primum 
huius regni nostri Hungáriáé coronae et deinde maiestati 
nostrae pro locorum et temporum diversitate, non par
cendo personis, rebusque suis cum summa semper 
fidelitatis perseverantia exhibuerunt et impenderunt, 
iuris patronatus abbatiae de Zyrch in comitatu Wespri- 
miensi existentis, quantum ad collationem eiusdem 
abbatiae atque electionem personarum idonearum eis
dem Joanni et Rapliaeli Podmanyczky de nostrae regiae 
potestatis plenitudine authoritateque speciali duximus 
dandum et conferendum, immo damus et conferimus 
hire perpetuo et irrevocabiliter per eosdem tenendum 
et habendum declarantes per expressum, quod a modo 
deinceps futuris semper temporibus quotiescunque prae
dictam abbatiam vacare contigerit, ad eandem praefati 
Joannes et Raphael Podmanyczky idoneas catholicasque 
ac aliqua heresis tabe non infectas personas, toties 
quoties opportunum fuerit, eligere, nominare et prae
sentare ac eandem eisdem simulcum omnibus bonis 
suis temporalibus conferre valeant atque possint. 
Datum Budae, feria secunda proxima post dominicam 
Laetare, anno Domini millesimo quingentesimo trice^ 
simo octavo, regnorum vero nostrorum duodecimo.

4.

B u d a ,  1 5 3 8  á p r i l i s  1 .

Joannes rex manu propria.
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Jegyzet: Zápolyay János már 1511-ben Zirc kegyura 
volt és mint ilyen, ő nevezte ki az apátokat is. Azokban a küz
delmekben. melyek 1526 után közte és I. Ferdinánd között 
a magyar korona birtokáért folytak, Zirc jelentékeny tényező
nek bizonyult, nemcsak földrajzi helyzete, hanem az apátság
hoz tartozó nagy birtokok révén is. János király helyzete 
ezen a vidéken még inkább megerősödött 1533-ban, amikor 
régi híve Laski Jeromos elfoglalta Palota várát. Mivel pedig 
a vár elfoglalásához szükséges pénz egy részét, 20 ezer forintot 
Podmaniczky János bocsátotta János király rendelkezésére, 
a király, mint a 7. sz. oklevél mutatja, a két Podmaniczky- 
1 estvérnek adományozta Palota várát. Itt kell megemlíteni 
azt is, hogy a két Podmaniczky vallási meggyőződése ingatag 
alapon állhatott; ezért kötötte ki a katolikus vallásához 
ragaszkodó János király, hogy az apátságot megüresedés esetén 
érdemes katolikus egyénnek kell adományozniok. A Podma- 
uiczkyak ezt a feltételt úgy kerülték ki, hogy az apátságot 
megtartották maguknak. (V. ö. Horváth Konstantin: Zirc 
története. Veszprém, 1930. 70....72. 11.)

5.

Buda, 1538 április 1.

János király a trencsénmegyei Lednic várában rejlő 
királyi jogot tartozékaival együtt Podmaniczky Jánosnak 

és testvérének, Ráfaelnek adományozza.

Eredetije hártyán, papírral íedelt pecséttel ellátva, az Orsz.
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 421 nr. 30.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Groatiae etc. memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes, quibus expedit, universis, quod nos 
debitum (ut decet) habentes respectum ad praeclaram 
fidem ac fidelium servitiorum, gratissima cuinulataque 
merita fidelis nostri magnifici Joannis Podmanyczky 
de Podmanyn, quae idem sacrae primum huius regni 
nostri Hungáriáé coronae et deinde maiestati nostrae 
pro locorum et temporum diversitate, non parcendo 
personae, rebusque suis cum summa semper fidelitatis 
perseverantia exhibuit et impendit, quorum intuitu 
nos quoque volentes eundem gratia et liberalitate nostra 
regia prosequi, totum et omne ius nostrum regium, si 
quod in totali castro Lednycze nominato, in comitatu
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TJirynchiniensi existeiiti, quod praefatus Joannes Pod- 
manyczky divino auxilio suffragante de manu hostili, 
non absque magna suorum caede et sanguinis effusione 
violenter obsidione cinctum excepisset,1 prae manibus
que suis etiam nunc existeret, qualitercumque haberemus 
aut idem nostram ex quibuscunque causis, viis, modis, 
et rationibus concerneret maiestatem, simulcum uni
versis oppidis, villis, possessionibus, praediis, portioni
busque ac quibuslibet iuribus possessionariis, ubilibet 
et in quibuscumque comitatibus dicti regni nostri Hun
gáriáé existentibus ac quocumque nomine nuncupatis 
ad idem castrum de iure et ab olim pertinentibus, ac 
pariter, cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet, terris scilicet arabilibus etc. (következik a 
szokásos felsorolás), quovis nominis vocabulo vocitati^, 
sub suis veris metis et antiquis existentibus memorato 
Joanni Podmanyczky ac Raphaeli fratri suo carnali, 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis dedi
mus, donavimus et contulimus, immo damus, donamus 
et conferimus hire perpetuo et irrevocabiliter tenendum, 
possidendum pariter et habendum, salvo iure alieno, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum. 
Quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuerint reportatae. Datum Budae feria 
secunda proxima post dominicam Laetare, anno Domini 
millesimo quingentesimo tricesimo octavo, regnorum 
vero nostrorum duodecimo.

Joannes rex
manu propria.

1 Lednic várát Podmaniczky János 1533 novemberében 
foglalta el Szentgyörgyi és Bazini Farkas gróftól. (Podmaniczkv- 
Oklevéltár II. 479., 494. 11.) Amikor Podmaniczky János 
1534-ben megegyezett Kazianer császári főparancsnokkal, 
a vár az egyesség értelmében továbbra is megmaradt Podma
niczky János birtokában. (Podmaniczky-Oklt. II. 504. 1.). Üj 
királyi adományra azért volt szükség, mert a Podmaniczkyak 
közben elpártoltak Ferdinándtól és János királyhoz csatla
koztak.

9
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János király a trencsénmegyei Szucsa várát tartozékaival 
és a benne rejlő királyi joggal együtt Podmaniczky János

nak és Rájaelnek adományozza.
Hártyára írt, papírral fedett pecséttel ellátott ercdeLijc az 

Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 92. nr. 1.

6.

B u d a ,  1 5 3 8  á p r i l i s  1 .

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes, quibus expedit universis, quod nos 
debitum (ut decet) habentes respectum ad praeclaram 
fidem ac fidelium servitiorum gratissima cumulataque 
merita fidelis nostri magnifici Joannis Podmanyczky de 
Podmanyn, quae idem sacrae primum huius regni nostri 
Hungáriáé coronae et deinde maiestati nostrae pro 
locorum et temporum diversitate, non parcendo per
sonae rebusque suis cum summa semper fidelitatis per
severantia exhibuit et impendit. Quorum intuitu nosque 
volentes eundem gratia et liberalitate nostra regia 
prosequi, totale castrum nostrum haereditarium Zwcha 
vocatum1 in comitatu Trinchiniensi habitum, quod per 
incautam negligentemque sui conservationem ad manus 
hostiles inciderat, sed illud postea ipse Joannes de 
manibus eiuscemodi hostilibus obsidione cinctum eri
puisset et prae manibus suis etiam nunc existeret,2 
simulcum universis oppidis, villis, possessionibus, prae
diis, portionibusque5 ac quibuslibet iuribus posses-

1 A Zápolyai-család 147.) óta Trcncsén és Szucsa várak
nak volt a tulajdonosa ; ebben az esztendőben Mátyás király 
a trencséni várat tartozékaival, Szucsa várával és Radna major
sággal együtt 15 ezer aranyért Zápolyai Istvánnak adomá
nyozta. ( Károlyi János : A trencséni vár. Trencsén, 1910. 
18. 1. Podmaniczky-Oklevéltár II. k. LXVIII. 1.) Ezért nevezi 
az oklevél Szucsa várát „castrum nostrum haereditarium“-nak.

'- Szncsa vára 1586 októberében került Podmaniczky 
János kezére, I. Ferdinánd 1536 oki. 31-én kelt levele szerint 
(Podmaniczky-Oklevéltár II. 571. 1.). 1537 nyarán Ferdinánd 
csapatai megkísérelték visszafoglalni, de eredmény nélkül. 
(A lundi érsek 1537 aug. • 25-i levele. Podmaniczky-Oklt. 
II. 617. 1.).
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sionariis ubilibet et in quibuscunque eomitatibus dicti 
regni nostri Hungáriáé existentibus ac quocumque 
nomine nuncupatis, ad idem castrum de iure et ab olim 
pertinentibus ; item totum et omne ius nostrum regium, 
si quod in eodem castro aut suis pertinentiis praenarratis 
etiam alias qualitercunque haberemus, aut illud et 
eaedem nostram ex quibuscunque causis, viis, modis 
et rationibus concernerent maiestatem, ac pariter cum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, 
terris scilicet arabilibus etc. (következik a szokásos fel
sorolás) quovis nominis vocabulo vocitatis sub suis 
veris metis et antiquis existentibus memorato Joanni 
Podmanyczky ac Raphaeli fratri suo carnali ipsorumque 
haeredibus et posteritatibus universis dedimus, dona
vimus et contulimus, immo damus, donamus et con
ferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendum, 
possidendum pariter et habendum. Salvo iure alieno. 
Harum nostrarum vigore et testimonio litterarum, 
quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuerint reportatae. Datum Budae 
feria secunda proxima post dominicam Laetare. Anno 
Domini millesimo quingentesimo tricesimo octavo, reg
norum vero nostrorum duodecimo.

Joannes rex
manu propria.

Jegyzet : Trencsént és SzucsáL 1534 óta Thurzó lilék bírta 
zálogban. Erre vonatkozik Thurzónak következő elisniervénye : 
,,Castra Trynchen el Zwcha vocata cum civitate Trinchiniensi 
et aliis eorundem castrorum pertinentiis universis, nec,non 
totales et integras tricesimas Thrinchinienses et Tyrnavienses, 
simul eum omnibus tricesimis filialibus ad easdem Thryncinien- 
sem et Tyrnaviensem, veluti capitales tricesimas ab antiquo 
pertinentes. . . mihi et magnifico Johanni Thurzoni fratri 
meo carnali, meisque ac eiusdem Johannis fratris mei haeredi
bus et posteritatibus universis in quadraginta millium floreno- 
rum Hungaricalium summam dedit, inscripsit et impignora- 
vit.“ (Egykorú másolata, melyen 1534 november 11 -i kelet 
olvasható, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1534. fase. 25.) 
Az adományt azért kapta, mert átengedte Eerdinánd király
nak Pápa várát és városát.

A nagyszombati fiókharmincadok ekkor a következők 
voltak : Szakolca, Sassyn, Holies, Szenice és Szempc. A trencséni 
filiák a következők voltak : Üjhely, Verbó, Leszko, Borsitz, 
Illává. .Mesztecsko, Puhó, Beszterce, Belus és Yicsap. Trencsén-
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hez tartozott még a zsolnai és az árvái fiókharmincad is. E két 
utóbbit azonban Ferdinánd király három évre Kosztka Miklós
nak és Péternek lekötötte. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 15154. 
ad 11. Xov. fasc. 25.)

i.

Buda, 1538 április 1.

János király Palota várát tartozékaival és a benne rejlő 
királyi joggal együtt Podmaniczky Jánosnak és Rájaelnek 

adományozza.
Eredetije hártyán, papírral fedett pecséttel, az Orsz. Levéltár

ban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 422. nr. 31.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes, quibus expedit universis, quod nos 
debitum, (ut decet) habentes respectum ad praeclaram 
fidem et fidelium servitiorum gratissima, cumulataque 
merita fidelis nostri magnifici Joannis Podmanvczkv 
de Podmanyn, quae idem sacrae primum huius regni 
nostri Hungáriáé coronae et deinde maiestati nostrae 
pro locorum et temporum diversitate, non parcendo 
personae rebusque suis cum summa semper fidelitatis 
perseverantia exhibuit et impendit, quorum intuitu 
nos quoque volentes eundem gratia et liberalitate nostra 
regia prosequi, totale castrum nostrum Palotha nomi
natum in comitatu Wesprimiensi habitum,1 quod 
illustris ac magnifici quondam Laurentii de Wylak, 
ducis Bozne etc. praefuisset,1 2 sed vigore cuiusdam 
contractus et fraternalis adoptionis alias inter eundem 
quondam Laurentium ducem ab una, ac dominum 
genitorem nostrum charissimum felicis memoriae3 ab

1 Palota várára 1. Csánki Dezső: Magyarország történet i 
földrajza. III. 210. Singer Ábrahám : Palota város történetéből. 
Várpalota, 1921. 20. és köv. 11. Podmaniczky-Oklt. II. tilg. I.

2 Faller Jenő: A szentferencesek elpusztult várpalotai 
rendházának tört. Veszprém, 1930. 11. s köv. 11. Csánki : 
III. 288—89. 11.

3 Zápolyai István nádor, a család hatalmának és gazdag* 
ságának megalapítója. Életrajzát I. Budai Ferenc: Polgári 
Lexikonában. III. 108— 174. 11.
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altera parlibus init i et stabilitae ia nostram maiestatem 
devolutum extitisset et redactum, simulcum universis 
oppidis, villis, possessionibus, praediis, jiortionibusque 
ac quibuslibet; iuribus possessionariis ubilibet et in 
quibuscunque comitatibus dicti regni nostri Hungáriáé 
existentibus ac quocunque nomine nuncupatis, ad idem 
castrum de iure et ab olim pertinentibus, item totum 
et omne ius nostrum regium, si quod in eodem castro 
aut suis pertinentiis praenarratis, etiam alias qualiter- 
cunque haberemus, aut illud et eaedem nostram ex 
quibuscunque causis, viis, modis et rationibus con
cernerent maiestatem, ac pariter cum cunctis suis 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet 
arabilibus etc. (következik a szokásos /elsorolás), quovis 
nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et 
antiquis existentibus memorato Joanni Podmanyczky 
ac Raphaeli fratri suo carnali, ipsorumque haeredibus 
et posteritatibus universis dedimus, donavimus et contu
limus, immo damus, donamus et conferimus hire per
petuo et irrevocabiliter tenendum, possidendum pariter 
et habendum, salvo i ure alieno, harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum, quas in formam nostri 
privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint 
reportatae. Datum Uudae, feria secunda proxima post 
dominicam Laetare, anno Domini millesimo quingen
tesimo tricesimo octavo, regnorum vero nostrorum 
duodecimo.

Joannes rex
manu propria.

.Jegyzet : Ismeretes, hogy Zápolyai János király Palota 
várát összes tartozékaival együtt már 1527 szeptember 30-án 
a két Podmaniczkynak adományozta. (Az adománylevél 
szövege kiadva a Podmaniczky-Oklevéltár II. k. 618—621. 11.) 
Hz a szöveg bővebb, mint a fenti oklevél szövege, mert részle
tesen indokolja az adománylevél kiadásának előzményeit és 
mert a vár összes tartozékait is felsorolja. Üj adománylevél 
kiadására kétségkívül azért volt szükség, mert az előbbi 
érvényesítésére nem volt alkalom, talán azok miatt a zavarok 
miatt, melyeket Török Bálintnak János királyhoz való csatla
kozása idézett elő, főleg Veszprém megye területén.



Kosztka Miklós folyamodványa I. Ferdinánd magyar 
királyhoz, melyben a Podmaniczky János által okozott 
nagy károkra hivatkozva, Zsolna városa, azonfelül Sztre- 
csen és Lietava várak tartozékai számára adómentességet 
kér. Kéri továbbá, hogy a korábban neki néhány évre ado
mányozott harmincadok egyideig még hagyassanak meg

az ő kezében.
Eredetije, hátlapján záró gyűrűspecsét nyomaival, a bécsi 

Staatsarchivban. Hung. 1538. fase. 35. föl. 18—20.

Serenissime ac potentissime rex et domine domine 
gratiosissime. Post meorum serviciorum fidelem, humi
lem ac debitam subiectionem Sacrae Regiae Maiestati 
Vestrae longevam sanitatem atque gloriosam de cunctis 
Sacrae Regiae Maiestatis hostibus victoriam summo 
cordis mei affectu cupio. Non dubito, quin Sacram 
Regiam Maiestatem Vestram latere possit, quam ingen
tibus incommodis atque damnis una cum subditis meis, 
quos Sacra Regia Maiestas Vestra ex sua innata gratia 
atque benignitate mihi in usürn iure hereditario muni
ficentissime donaverit, ab adversario Sacrae Regiae 
Maiestatis Vestrae ipso Podmaniczky suisque complicibus 
affectus sim, praecipue miserum hoc oppidum Zolna1 
dictum quam saepissimas expilationes direptionesque 
et incendia perpessum sit, ad postremum vero funditus 
igne absumptum soloque aequatum est, ita ut omnino 
nihil praeter locus (!), ubi Zolna fuit, relictus sit. Non 
solum vero oppidum hoc, sed et omnes possessiones 
arcium Lethawa1 2 et Strzeczen,3 quibus ignis pepercit,

1 A dűlt betűvel szedett szövegrészek az eredetiben alá 
vannak húzva.

2 Lietava vár (Zsolnától dny.) korábbi történetére 1. adato
kat a Podmaniczky-Oklt. I. k. XYIII., XXVI., XXXVII., 
továbbá a 9., 177., 178., 180. 11. Podmaniczky-Oklt. II. k.
480., 519., 522—527. 11.

3 Sztrecsen v. Sztrecsno vár Trencsén és Turóc megye 
határán, a Vág-f. balpartján ; régi történetére adatok találha
tók a Podmaniczky-Oklt. I. k. XVIII., továbbá a 9., 102.,

L i e t a v a ,  1 5 3 8  m á j u s  9 .



adeo idem adversarius expilavit, diripuit, ut nihil possit 
is (!) subditis esse miserius. Quae res etiam plurimis 
baronibus dominisque fidelibus Sacrae Regiae Maiestatis 
Vestrae in confesso est. Quare Sacram Regiam Maie- 
statem Vestram, dominum meum gratiosissimum humil
lime rogo, dignetur ex.sua innata clementia hos cives 
miseros exustos, multisque aliis modis iam penitus 
exaustos ac in nihilum redactos a contributionibus et (ut 
vocant) dicis sacrae regiae maiestatis vestrae in certos 
annorum decursus privilegiis eiusdem regiae maiestatis 
eximere atque sublevare. Non solum vero hos praefatos 
cives, verum etiam et reliquos ex pertinentiis arcium 
Lethawa et Strzeczen, quo tandem iterum reaedificari 
atque in suis possessionibus victitare utcunque valeant 
et ut quoque ego penes Sacram Regiam Maiestatem 
Vestram has arces fovere atque sustentare in futurum 
possem.

Nam Sacra Regia Maiestas Vestra benigne perpen
dere dignetur, quando quidem subditi ex pertinentiis 
praedictarum arcium adeo sunt depopulati, expilati 
atque exausti, ut omnino non valeant mihi iustos census 
proventusque dependere, quam mihi sit difficile arces 
praedictas fovere atque sustentare. Ratione vero trice
simae, quam Sacra Regia Maiestas Vestra ex sua gratia 
mihi utendam contulerat,1 ita adversarius idem Pod- 
maniczky impedimento fuit, ut toto illo Sacrae Regiae 
Maiestatis Vestrae donationis tempore omnino parum aut 
nihil inde lucri et quaestus mihi cesserit. Nam nullus 
mercatorum prae illo atque suos complices (!) hoc iter 
tricesimae Zolnensis arripere ausus fuit. Proinde 
quum Sacra Regia Maiestas Vestra cuncta haec clemen
tissime animo perpendere dignabitur, certissimam fidem 
et spem apud Sacram Regiam Maiestatem Vestram 
habeo, me in hac parte benigniter exauditum iri, tricesi- 
mamque eandem longiori tempore mihi utendam ob susten-

059., 565—68. Podmaniczky-Okll. II. k. XXII. 258., 481.,
493., 518—522., 522—527., 623. Lietava és Sztrecsen várakat 
1529-ben nyerte adományban János királytól az akkor még 
hívei közé tartozó két Kosztka-testvér. ( Kubinyi Miklós: 
Árva vára. Budapest, 1890. 74. 1.)

1 1534-ben. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1534. ad 11. Nov. 
i'asc. 25. V. ö. a 6. sz. oklevél jegyzetével.)
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tátionem praedictarum arcium benigniter atque gratiose 
condonari. Praeterea, si Sacra Regia Maiestas Vestra 
dignabitur audire hunc iudicem de Zolna, oretenus 
fusius Sacrae Regiae Maiestati Vestrae declaraturus sit. 
In reliquo me ipsum Sacrae Regiae Maiestati Vestrae 
humillime commendo. Ex arce Lethawa feria quinta 
post Stanislai 1538.

Sacrae Regiae Maiestatis Vestrae
deditissimus 

Nicolaus Kostka de Sedlecz.

K ívü l: Serenissimo ac potentissimo principi et domino 
domino Ferdinando divina favente clementia Romanorum, 
Hungáriáé, Roemiae etc. regi semper augusto, infanti Hyspa- 
niarum, archiduci Austriae etc. domino gratiosissimo. (Záró 
gyűrűspecsét nyomaival.)

A felségfolyamodványhoz mellékelt külön lapon 
Kosztka Miklós aláírásával még a következő utómat olvas
ható :

Serenissime ac potentissime rex. Hos articulos debui 
proponi (!) Sacratissimae Regiae Maiestati Vestrae, 
quae sunt obmissae in litteris.

Sacratissime ac potentissime rex. Unum oppidum 
erat ab antiquis ad Streczeni pertinebat (!), illud oppidum 
est ablatum a Strzeczen a domino Rewagi Ferencz1 
ed (!) datum est domino Neari (?) Nicolao.1 2 Sacratissime 
ac potentissime rex, hoc oppidum Sacram Regiam 
Maiestatem Vestra rogat, ut restitui suorum (!) di
gnaretur.

Secundum. Sacratissime rex, si necessitas fuerit, 
quod dominus meus, Kostka deberet ad praelium ire, 
ipse est depauperatus et destructus. Ipse petit Sacram 
Regiam Maiestatem Vestram, ut Sacra Regia Maiestas 
Vestra daret litteras ad montana ad Cremniciam,3 ut 
mutuo darent sibi mille florinorum, sive ad tricesimam

1 Réway Ferenc nádori helytartó. L. az 1. sz. oklevél 
megfelelő jegyzetét.

2 Nyáry Miklós neve valószínűleg tévesen szerepel Nváry 
Ferenc vagy Nyáry Lőrinc neve helyett. (A családra 1. Nagy 
Iván : VIII. 183. s köv. 11.)

3 Körmöcbánya bányaváros.
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illud petit a Sacra Regia Maiestale ut gratiosissimo 
domino suo.

Sacrae Regiae Maiestatis Vestrae
Nicolaus Kostka.1

Jegyzet: Az oklevélhez tartoznak a következő iratok :

I. h'erdinánd király megnyugtatja Kosztka Miklóst a felöl, 
hogy kérését jóindulattal kezeli, már utasította is Thurzó Elek 

királyi helytartót, hogy tájékozódjék a tényállásról.
Fogalmázványa bécsi Staatsarchiv. Hung. 1538. fase. 35. tol. 8.

Ferdinandus ele.
Egregie fidelis dilecte. Ex litteris tuis gratiose intelleximus 

ea, (piae a nobis petiisti. Super quibus tamen ob gravissimo
rum negotiorum magnitudinem, quibus nunc distinemur, 
nihil in consilio nostro decernere potuimus. Cum autem ad 
partes istas brevi appropinquaturi sumus, commodius erit, 
ut vel in Moravia, vel Viennae iterum apud nos instes. Et nos 
tunc tibi pro qualitate temporis rerumque dispositione conveni
entem relationem facturi sumus. Quantum vero ad oppidum 
illud, quod ab antiquo ad Streczen pertinuisse asseris, attinet, 
commisimus iocumtenenti nostro in Hungária. Alexio Thurzo, 
ut vocatis ad se partibus, (piarum interest, de tota causa et 
iuribus earundem se diligenter informet et eotunc id, quod ius 
et aequitas dictaverit, agat et exequatur. Quae tibi ad 
litteras luas respondenda, nuntiumque tuum haucl diutius 
hic tenendum putavimus. Datum Wratislaviae 2. Junii 1538.

B)
Boroszló, 1538 június 2.

I. Ferdinánd arra utasítja Thurzó Elek királyi helytartói, hogy 
Koszlka Miklós folyamodványa tárgyában tartson vizsgálatot.
Fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1538. fase. 35.

fok 7.
Ferdinandus etc.
Spectabilis et magnifice fidelis dilecte. Exposuit nobis 

egregius fidelis nobis dilectus Nicolaus Kostka, quoddam 
oppidum, quod antiquitus ad Strezcni pertinuerit, per Franci-

1 A két Koszlka-lestvérre: Péterre és Miklósra 1. a 
Podmaniczky-Oklt. II. 455. és Kubinyi M. : Árva vára. 69. 1.
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scum Reway ablatum fuisse a Strezenj et datum postea Nicolao 
Nyary, humiliter proinde supplicando, ut dictum oppidum 
restitui facere dignaremur. Nos igitur cuique suum reddi 
volentes, tibi praecipimus, ut vocatis ad te partibus, quarum 
interest, cognitisque earum iuribus, id pro authoritate tibi 
in hac parte a nobis attributa, vel per amicabilem compositio
nem, vel iure mediante decernas, quod in istiusmodi re de more 
consuetudineque regni fieri solet, nostram in eo omni modo 
executurus voluntatem. Datum Wratislaviae, 2-da Junii 1538.

Balról a szöveg mellett expediálási jel.

9 .

Olmüc, 1538 június 27.

Ferdinand király Thurzó Elek királyi helytartóval másolat
ban közli a veszprémi püspöknek levelét, aki panaszkodik 
Török Bálint és Podmaniczky János erőszakoskodásai

miatt.
Fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1538. fase. 35.

.Caeterum arces tuas Moraviae vicinas tem
pore necessitatis non deseremus. Porro ex inclusa 
copia videbis, quam graviter queratur episcopus 
Vesprimiensis1 de iniuriis sibi a Valentino Therek1 2 et 
Joanne Pudmenytzky sub praesentibus induciis illatis, 
quae res merito per commissarios utriusque constitutos 
decidi debet.“

Jegyzet : Azonos tartalmú levél mént ugyanazon napról 
keltezve a veszprémi püspökhöz is. (Fogalmazványa ugyanott.)

1 Kccheti Márton, aki a volt veszprémi és egyúttal egri 
püspöknek Zalaházi Tamásnak, az ezidőszerinti magyar kancel
lárnak volt az unokaöccse. „Sororis reverendissimi domini 
Agriensis etc. filius.“ (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1535. fase. 27.) 
Amikor Zalaházi elhalt, Capuanus bíbornok (1536 márc. 8.) 
Kecsetit ajánlotta Ferdinánd figyelmébe, aki 1536-ban való
ban megkapta a püspökséget (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 
1536. fase. 28.), 1537-ben pedig a tihanyi apátságot is. (Fogal
mazványa bécsi Staatsarchiv. Hung. 1537. fase. 30.) Kecheti 
Márton jellemzését 1. Erdélyi Gyula : Veszprém város története 
a török idők alatt. Veszprém, 1913. 12—13. 11. L. azonfelül 
Magyar Orsz. Emi. II. 62—63. 11.

2 Erdélyi Gyula : i. m. 10—11. 11.



27

Ferdinand király egy hozzá felterjesztett panasz kapcsán 
és a morva rendek sürgetésére arra utasítja Thurzó Elek 
királyi helytartót, hogy közbenjárva a János-pártiaknál, 
tiltássá el Podmaniczky Ráfaelt a morva területek zakla
tásától mindaddig, míg a vitás területek birtokjogát nem

rendezik.
Fogalinazvánva a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1538. fase. 36.

föl. 13.

10.

Z n a i m ,  1 5 3 8  j ú l i u s  3 .

Ferdinandus etc.
Spectabilis et magnifice fidelis dilecte. Exposuit 

nobis non sine magna querela dominus de Pernstain,1 
quod ipse Podmanitzky2 non cesset, prout assuevit, 
occupare et molestare fundos suos, adeo quod ipse de 
Pernstain cogatur tandem vim vi repellere et suo ob id 
nomine omnes status atque ordines marchionatus 
nostri Moraviae Olomucii vehementer insteterunt, ut 
secundum confederationem pacis de oportuno in iis 
remedio providere dignaremur. Quare tibi serio prae
cipientes mandamus, ut nomine nostro cum Joanne 
adversario nostro,3 vel ipsius locumtenentibus seu 
consiliariis tantum agas et efficias, quo ipse Podma
niczky cum effectu inhibeatur, ut ab eiusmodi mole- 
stationibus imposterum omnino cesset seseque conti
neat, nec quidquam ratione dictorum fundorum atten
tare praesumat usque ad ulteriorem eorundem contro
versiae decisionem, ne exinde aliquid gravioris mali 
oriatur. Nostram in eo omnimodam exeeuturus volun
tatem. Datum in oppido nostro Znoyma 3.4 Julii.

1 Joannes a Pernstein et in Helíenstein Morvaország 
helytartója. Schwoy Fr. J. : Topographie v. Markgrafthum 
Mähren. Wien, 1793. I. 107. Dudik B. : J. P. Ceroni’s Hand
schriftensammlung. I. Brünn, 1850. 37. 1., különösen pedig 
Bretholz Bertold: Neuere Geschichte Böhmens. I. Gotha, 
1920. 32—33. 11. s passim.

2 Az 1538 júniusi pozsonyi országgyűlés is panaszt emelt 
Podmaniczky Ráfael fosztogatásai ellen. (Magyar Orsz. Emi.
II. 82. és 93. 11.)

3 Zápolyai János királyra vonatkozik.
4 A napi kelet eredetileg „4“ volt, ezt a számot azután 

átjavították „3“-ra.
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Thur zó Elek királyi helytartó jelenti Ferdinand királynak, 
hogy a híveiket a János-pártiak részéről ért zaklatások és 
támadások miatt János király budai helytartójához és 
Fráter Györgyhöz fordult panasszal, de eddig eredmény 
nélkül. Üjabban különösen Török Bálint és Podmaniczky 
Ráfael ellen hallatszanak panaszok; jelenti azt is, hogy 
egyre aggasztóbb hírek érkeznek a törökök hadikészületeiről : 
gondoskodód hírszerzésről, hogy megbízható adatokat 
közölhessen a királlyal. Nem mulasztja el azonban felhívni 
az ő figyelmét a zsoldosok garázdálkodásaira, melyek nem- 
esak a birtokosokat, hanem a jobbágyokat is elkeserítik, 

miért is sürgős közbelépés szükséges.
Eredetije a bécsi Staatsarchiban. Hung. 1538. íasc. 36.

föl. 1—3.

Sacratissima maiestas regia, domine clementissime.
Praemissa fideliorum servitiorum meorum humil

lima commendatione. Direxerat ad me Maiestas Vestra 
praeteritis diebus supplicationes Petri et Michaelis 
ßakyth,1 Joannis Oztrosyth,- Pauli Petrewczy1 2 3 et 
nonnullorum aliorum fidelium suorum et simul man
daverat, darem operam, quo ipsa illa detrimenta fide
lium Maiestati Vestrae displicere Joannitae cogno
scerent, nisi iuxta articulorum contenta commissarios 
primo quoque tempore expedirent ac cognitis ruptarum

1 Bakith Péter, tesLvére a magyar történelemből ismeri 
Bakith Pálnak (Podmaniczky-Oklt. 11. 456., 495., 565—66.. 
571., 575. 11.) ; 1537-ben ,,aulae familiaris“-ként van felemlítve. 
(Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1537. fase. 33.). Életrajzát 1. Budai 
Ferenc : I. 53—55. 11. Bakith Mihály, az előbbiek testvére, 
1535—37-ben szintén az ,,aulae famiíiaris“-ok közt szerepel. 
(U. o. Hung. 1535. fasc. 27. és 1537. fasc. 33.) A Bakithokra 
1. Jedlicska P á l : Kiskárpáti Emlékek. II. Eger, 1891. 8. s köv. 11.

2 Ostrosith János ugyancsak familiáris lehetett ; 1548- 
ban Trencsén várának volt a parancsnoka és egyúttal Tren- 
csén megye főispánja. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1548. íasc. 55.)

3 A petrőci és kaszavári Petróczy v. Petrőczy-családra 
1. Nagy Iván : IX. 278—79. II. Petrőczy Pálra 1. Podmaniczky- 
Oklevéltár II. 490. 1.

11.

G a l g ó c ,  1 5 3 8  a u g u s z t u s  1 .
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induciarum causis, curarent rectificanda, quae violenter 
acta essent.

y\ccepi, Serenissime Rex, plures ego et frequentiores 
suorum querelas et antequam de ea ipsa re ad me 
Maiestas Vestra scriberet, non semel, neque iterum 
hortatus fueram Joannis locumtenentem Budae consti
tutum1 ac etiam, quem primariae auctoritatis sciebam 
apud illos, fratrem Georgium heremitam.1 2 Omnis 
tamen sollicitatio et exhortatio mea in irritum cessit ; 
tantum enim abfuit, ut a molestatione subditorum illi 
suos' cohiberent, ut ne responsum quidem ullum ad 
frequentes meas litteras darent. Interim tamen Valen
tinus Therek et vicinus iste Raffael nunquam veriti sunt, 
occupare fidelium bona, eripere proventus et semper in 
ditionem Maiestatis Vestrae latius sese ingerere. 
Postremo cum hac transiret dominus Vaciensis,3 4 egi 
cum illo quoque. Hic quoniam operam suam in hoc 
omnem est pollicitus, nisi iam aliquid efficiat, quis 
deinceps urgendus sit, non video. Sed interim decimas 
capituli Jauriensis et abbatis sancti Martini Valentinus 
colligit et miseri illi tantum non fame moriuntur, praeser
tim abbas,* cui ultra alias molestias castri quoque con
servandi cura et necessitas incumbit. Scripsi his diebus 
ad dominum Vaciensem, qui paulo ante graviter 
aegrotabat, a quo responsum certius, quam ab aliis 
expecto. Sed an hoc tempore mitti commissarii per 
Joannem possint, subdubito. Est enim Joannes de 
Turearum motu et progressu multum sollicitus et 
videtur ea res omnes animi illius curas occupasse. Nunc 
in ista ambiguitate, an vi repellatur Joannitarum violentia,

1 Pöstyéni (Pesthyeny) Gergely országbíró, 1535-ben 
locumtenens Budensis. (Bécsi Staatsarch. Hung. 1535. 
fasc. 27.) Rövid életrajzát 1. Budai Ferencnél: III. 60—61. 11. 
Podmaniczky-Oklt. II. 612. 1. L. Szalag L. : Magyarország 
története. IV. 164. 1.

2 Fráter György.
3 Brodarics István. (Egyháztört. Emlékek III. k. 219.. 

243., 244., 248., 255., 257., 263., 264. 11.) A dűlt betűkkel 
szedett szavak az eredetiben alá vannak húzva.

4 Mihály pannonhalmi főapát. Az Egyháztört. Emi.
III. 232. 1. közölt adat is mutatja a főapátság nehéz helyzetét. 
L. azonfelül Molnár Szulpic: A pannonhalmi főapátság tör
ténete. Budapest, 1906. (A pannonhalmi Szent Benedek- 
rend tört. IV.) 492—93., 688—692. 11.
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cuperem ex Maiestate Vestra cognoscere. Memini quidem 
prius factam esse huius mentionem, cum diceret 
Maiestas Vestra, vires suas quoque et servitorum suorum 
adhibendas, ut subditi sui conservarentur. Sumus 
quidem ad hoc aggrediendum, ut video, non satis 
parati. E t si eos, qui circa partes Cassoviae sunt, con
vocare placeat, tardius dispersi illi contrahentur et 
alioqui (!) rapinis assueti ampliori damno, quam utilitati 
futuri sunt.

Rediit ad me quidam nuncius meus ex partibus 
Tholnae, qui de Turearum conatu1 sciscitatus ex fide- 
dignis cognovisse se dixit, nihil amplius sciri1 2 posse, 
quam quod copiae ad Belgradum paratae sint, vic
tualiaque et non parvum belli apparatum navibus 
impositum esse et universos ex nutu ducum pendere. 
Famam quidem invasionis Valachiae sparsam, sed 
omnibus rerum gnaris hanc famam suspectam esse. 
Significatum est praeterea mihi litteris cuiusdam amici, 
Tureas omnino Budam invadere statuisse, dissimulare 
tamen et alio iter ostendere propterea, quod vellent 
improvise ad locum praesidio destitutum advolare. 
Hoc consilio Joannes iussit complures suos et quidem 
praecipuos ex militaribus Budam intrare cum omni 
apparatu. Eo et commeatus noji mediocris comportari 
dicitur. Istrembeg cum suis paratus dicitur esse seor
sum, expeetare tamen motum exercitus, qui ad Bel
gradum est. Expecto ex inferioribus locis in horas 
certiora. Quidquid habuero, perscribam Maiestati 
Vestrae. Ex meis litteris intellexit Maiestas Vestra 
subortam quandam difficultatem apud hos comitatus 
tam  in contribuendo subsidio oblato, quam gentibus 
conscribendis. Constitui igitur brevi dominos et unum 
atque alterum ex singulis comitatibus, ut una cum domino 
Strigoniensi3 agam discutiamque, si possibile sit, dif-

1 A lapszélen a titkár kezétől a következő jegyzet olvas
ható : Nova de Turcis.

3 A ,,sciri posse. . . Tureas omnino“ szövegrészt tartal
mazó sorok a lapszélen egy függőleges vonallal vannak meg
jelölve.

3 Várdai Pál, 1527-től választott esztergomi érsek (Bécsi 
Staatsarchiv. Hung. 1526.) 1548-ban halt el. Budai Ferenc : 
III. 360—72. Podmaniczkv-Okll. II. 556. 1.
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facilitates subortas, ut et subsidium conferatur et con
ducantur milites, quibus si non aliud praestare licebit, 
vel saltem plebs contineatur, ne fama hostili percita 
ad effusam fugam ruat, sed ad loca tu ta  recipiatur.

Maiestas Vestra dignabitur mandare datis litteris 
ad dominos et comitatus, ut citra moram instruant milites 
et expediant, quos alere debent ratione bonorum. Idque non 
expectata dica, qua semper omnium spe tardius con
ferri solet. Nam si contributionis administrationem 
expectabunt, tandem forsitan, si hostis appropinquet, 
nihil harum facere licebit. Optime recordari maiestas 
vestra poterit, ad plurimas fidelium suorum clamores 
saepius mihi commissum ab ipsa esse, ne paterer 
opprimi miseros per mansionem et violentias equitum, 
qui in bonis alienis citra ullam solutionem victum 
omnem auferre solent et plurima mala per summam 
licentiam patrare solent. Dedit et proxime ad me man
datum Maiestas Vestra de cohercendis hoc genus 
hominibus et propterea volui significare, quod collegit 
Balthasar Banffy1 certum numerum equitum, qui per 
alios dimissi fuerunt. Hos cum pecunia alere nequeat, 
non solum tamen retinere vult, sed et multo plures 
conducere et attrahere intendit atque, ut dicunt, modo 
annis superioribus usurpato in omnium despectum 
servare conatur. Hos, quamquam non libenter quem
quam accusare soleam, manifestas tamen violentias 
tacere non possum, quas illi prope sub oculis meis 
agunt, hos, inquam, dimisit, ut ex aliorum bonis et 
rebus ereptis sese equosque suos nutriant. Monui 
hominem, cum ad me venisset et ostendi mandatum 
Vestrae Maiestatis ad me datum. Nihilominus tamen 
illi ex una possessione nobilium in aliam se conferunt 
et absque precio cuncta auferunt. Delatae sunt ad me 
querelae nobilium et misso nuntio hortatus sum illos, 
ut bonis aliorum excederent, indebite ablata resti
tuerent et continerent se in bonis domini ipsorum. 
Proterve nimium et superbe responderunt, se nec 
excessuros quopiam, nec detrectaturos pugnam, si 
quis eiicere illos teiltet et morituros citius, quam dis

1 Thallóczi Bánffy Boldizsár 1535-ben „aulae regiae 
familiaris“, 1540-ben kapitány. Podmaniczky-Oklt. TI. 603. 1.



cedant. Itaque, serenissime rex, constitui illos, si 
potero, alio ablegare, quod Maiestati Vestrae signifi
candum duxi. Pati enim violentias illorum non possum, 
cum uno vix amplius milliari grassentur. Quodsi 
maiestas vestra iubebit, ut reverendissimus dominus 
Slrigoniensis et alii domini suas in hunc usum copias 
mihi dent meisque adiungant, contendam hanc regio
nem, si vires suppetent, ab hoc genus licentiae assuetis 
purgare. Turbant enim isti et Maiestatis Vestrae 
negotia et publica commoda. Hinc enim sunt difficul
tates, quae multis clamoribus obiiciuntur, quoties 
subsidium Maiestati Vestrae postulatur. Quod scilicet 
multos tales violentos vident impune versari, qui ereptis 
aliorum rebus tales, quales sunt, evaserunt.

Me et fidelia servitia mea in gratiam Maiestatis 
Vestrae humiliter commendo. Ex Galgocz, prima die 
Augusti anno 1538.

Eiusdem Maiestatis Vestrae sacratissimae
fidelis servitor 
Thurzo m. p.

A levélhez fűzött cédulán még a következőket írja 
a királynak (a cédula kézírása, tintája, papírja egyező a 
főszövegével) :

Non caret suspicione, quod idem dominus Banffy 
ausus est non semel fecisse mentionem cruciatae, 
seu belli cruce signatorum, nonnihil etiam visus est 
loqui de suis servitiis ea via recuperandis, si alia non 
esset. Poterit undique dimissorum ac perditorum 
hominum magnam vim contrahere et tantam seditio
nem suscitare, ut aegre tandem et cum ruina provin
cialium coherceri possint. Haec soli Maiestati Vestrae 
scripta esse velim propter vitandas cum talibus simul
tates.
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Tremsen vármegye riwásadó-összeirásából.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIII. p. 151—16(1. 11.

Item processus superioris et inferioris comitatus 
Thrinchiniensis colonorum connumeratio dicae Regiae 
Maiestatis per denarios L. per egregios Paulum Theleky1 
dicatorem electum, ac Bartholomeum de Borchycz,1 2 
Ladislaumque de Egresd3 iudicem nobilium feria secunda 
in die Mariae nivis facta, anno Uomini P5-3-8.

Processus superior Bartholomaei Borchyczky iudi- 
cis nobilium comitatus Trinchiniensis.

Item pertinentiae castri Kazza.

Alias possessiones Podmanvczky4 occupavit.

Item pertinentiae castri Lewa.

Item oppidum Belus. Podmanyczky occupavit.

12.

H .  n .  1 5 3 8  a u g u s z t u s  5 .

1 1531-ben kaszai várnagy és egyidejűleg adószedő is 
volt. Podmaniczky-Oklt. II. 458. 1.

2 Borcsiczky Bertalan trencsénmegyei szolgabíróra 1. a 
Podmaniczky-Oklt. II. 256., 421—423., 441., 448., 464., 475. II.

3 Egresdy László trencsénmegyei szolgabíró, a megye 
történetében jelentékeny szerepet vivő Egresdv-család ( Naau 
Iván : IV. 11—12. 11.) tagja.

1 Podmaniczky Ráfael.
3
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I. Ferdinánd király felszólítja Brodarics István váci püs
pököt, eszközölje ki János királynál, hogy Török Bálint 
és Podmaniczky Ráfael a fegyverszünet alatt is folytatott 
hatalmaskodásaikat hagyják abba; szükségesnek tartja 
továbbá, hogy János király részéről is mielőbb biztosok 
küldessenek ki a közben felmerült panaszok és sérelmek 

megvizsgálására.
Fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban, Jhmg. 1538. fuse. 3ti.

íol. 87.

13.

L i n z ,  1 5 3 8  a u g u s z t u s  1 5 .

Ferdinandus etc.
Reverendissime, devote sincere dilecte. Creberrimis 

in dies interpellamur querelis fidelium subditorum 
nostrorum, quemadmodum Valentinus Thereck et 
Raphael Podmanyczky1 nihil vereantur sub istis induciis 
nostrorum occupare bona, proventus eripere et semper 
sese in ditionem nostram latius ingerere, dictumque 
Valentinum decimas capituli Jauriensis et aliarum eccle
siarum1 2 colligere, necnon dicas subditis nostris imperare 
et exigere audere et perinde agere solere, ac si nullae 
vel auditae essent inter nos et dominum vestrum indu
ciae. Quare cum istius modi violentias et iniurias, pro 
eo ac debemus, graviter feramus et antea devotionem 
vestram gratiose requisiverimus, ut apud dominum 
suum nomine nostro ageret, quo iuxta articulorum in 
literis induciarum contenta iam tandem commissarii 
expedientur, qui cognitis ruptarum induciarum causis 
curarent rectificanda, quae violenter utrinque acta 
sint, praesertim cum nostros commissarios iamdudum 
deputaverimus,3 devotionem vestram impense adhuc 
hortamur, ut tantum  efficere laboret, quo dominus suus 
subditos suos a molestatione fidelium nostrorum cohi

1 Oldalt a fogalmazó kéz írásával a következő meg
jegyzés található : Negotium commissariorum.

2 Az „et aliarum ecclesiarum“ szavak a fogalmazó kéz 
által utólag vannak utalójellel a lapszélen betoldva.

3 A ..praesertim. . . deputaverimus“ szövegrész szintén 
utólag van betoldva.
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beat, neque illos in ditionem nostram latius se 
ingerere permittat, quin potius commissarios suos sine 
longiori mora1 expediat, a quibus omnia rectificari pos
sint, prout in articulis induciarum comprehensum est. 
Alioquin operam nos dare oportebit, ut talia oportuna 
remedia afferantur, quo jurisdictionem nostram manu- 
teneamus nostrosque fideles subditos a damnis et iniuriis 
defendamus. Petimus autem super hisce literis nostris, 
id quod et antea postulavimus, citum responsum a 
devotione vestra.

Datum Lintii, 15. Augusti 1538.
Jegyzet: A fogalma/.vány elején, a baloldali hasábban 

kivetve : Stephano Broderieo“. Alább az expediálási kézjegy.

14.

Emis, 1538 augusztus 19.

1. Ferdinánd király felkéri Brodarics István váci püs
pököt, hogy a János király párthívei, köztük a Podmanicz- 
kyak által a fegyverszünet alatt elkövetett és általa most 
esetenként felsorolt hatalmaskodások és visszaélések meg
szüntetése s a károk jóvátétele végett járjon közben János

királynál.
Fogalmazvánva a bécsi Staatsarchivban. Hung. 153S. fase. 30. 

föl. I l l  15.

Ferdinandus etc.
Reverendissime, devote, sincere dilecte. Redditae 

sunt nobis successive plures Devotionis Vestrae litterae 
de XXVII., XXIX. Julii mensis proxime praeteriti et 
III., VII., VIII. et XI. praesentis ad nos datae, in quibus 
diligentiam suam circa nova de Turcharum conatibus 
scripta valde gratam probatamque habuimus,2 hortantes

1 A „suos. . . mora“ szavak a sor fölé vannak ulalójellel 
beloldva a fogalmazó kéz által.

- Brodarics a váradi béke létesítése és a béke végrehajtása 
érdekében sokat fáradozott ; sűrű levelezésben állott nemcsak 
Ferdinánd királlyal, hanem a király vezéreivel és az országos 
méltóságokkal is. V. ö. pl. : EgvhóztörL. Emlékek III. 219-—20., 
243—44., 247 IS., 204,, 205.' II.

3*



eam gratiose, ut in eo scribendi officio continuare perge- 
reque velit. Praesertim cum non ignoret, non minus 
regis et domini sui, quam nostrum interessé, ut de 
istiusmodi Turearum motibus expeditioneque in singulos 
pene dies certiores fiamus.

Serenissimum regem Poloniae, fratrem et affinem 
nostrum charissimum1 multis ante diebus per literas 
ciim proprio nuncio ad se missas vehementer admonui
mus et rogavimus, ut ne bellum contra Moldavum 
susceptum prosequatur,1 2 quin potius impendentia nunc 
a Tureis pericula respiciens ad ferendas nobis et serenis
simo regi Joanni suppetias animum inducat; quem 
rursus hac de re non nisi diligentissime alteris literis 
nostris adhortati sumus, ut nolit in tanto totius reipub- 
licae Christianae periculo privatas persequi iniurias.

Ad res Sclavonicas tutandas nullis certe neque 
sumptibus neque laboribus parcendum esse iam dudum 
statuimus.

Joannem Paxy3 una cum ceteris captivis ad manus 
iocumtenentis nostri, Alexii Turzonis ab Vesprimiensi 
consignari identidem mandavimus.

Atque in dies magis magisque ex omni parte gravis
simis querelis fidelium subditorum nostrorum aures 
nostrae obtunduntur de iniuriis et violentiis, quas 
Valentinus Terek cum sociis suis, necnon Melchior 
Balassa,4 Joannes et Raphael Podmanyczky et alii 
nonnulli adversae partis5 sub istis induciis annalibus 
non sine iurisdictionis nostrae diminutione exercere 
audent et conantur. Conqueritur episcopus Vesprimi-

1 A Jagelló-házból való I. Zsigmond (1506—1548.), 
aki öccse volt II. Ulászló magyar királynak, I. Ferdinánd 
apósának. (Hübner J.: Genealogische Tabellen. Leipzig, 1712. 
96. és 107. tábla.

2 A lengyel-moldvai ellentétekre 1. J. Ursu: Die auswärtige 
Politik des Peter Rares, Fürst von Moldau. Wien, 1908. 129. 
s köv. 1.

3 A pakosi Paksy-család tagja. 1551-ben veszprémi 
kapitány. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1551. i'asc. 61.) lile tél, 
1. Budai Ferencnél: III. 22—23. 11. ■

4 Balassa Menyhért, János király párthíve, egyike e kor
szak legtöbbet emlegetett garázda és önző főurainak. L. Budai 
Ferenc: I. 59—70. 11.

5 Az utóbbi négy szó a fogalmazó kezétől utólag van 
a lapszélen betoldva.
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ensis1 illiusque ecclesiae capitulum, Valentinum Tereck 
omnes decimas frugum abstulisse conarique et decimas 
vinorum auferre minita rique sese omnes illorum pro
ventus usurpaturum ac bona occupaturum eo praetextu, 
quod aliquando ante inducias ea tenuerit et proventus 
anno superiori diripuerit, quasi liceat ea, quae ante 
inducias male occupata bene amiserat, nunc rursum 
sub induciis occupare. Queruntur nobiles comitatus 
Jauriensis, se ad congregationem quandam per Valen
tinum Tereck1 2 vocatos esse inauditaqe connumeratione 
taxarum vexari eundemque nobilibus in comitatu Sem- 
proniensi et vicinis locis mandasse, ut tributum una 
cum certis victualibus conferant. Ex multis autem 
plurimorum querelis intelleximus plerosque esse, in quos 
potestatem ante praesentes inducias serenissimus rex 
Joannes vel Valentinus nunquam habuit. Queruntur 
miseri et deplorandi exiles Cassovienses, se nullibi in 
istis induciis refugium, habere, neque a iis, qui in Cassovia 
sunt, tutos esse, quippe qui eos capitaliter persequi, 
capere, divexareque non cessent, illisque ne in hunc 
quidem diem permitti, ut agros et bona sua circum et 
extra Cassoviam, sicuti serenissimus rex Joannes con
sensit, colere possint, de qua re et antea devotionem 
vestram admonueramus, ut cum rege suo ageret.3 Lamen
tatur4 fidelis noster Hieronymus Horwath,5 Valentinum 
Tereck sub generalibus induciis bona sua et fratris 
depopulatum esse, in quibus plus quam trium millium 
florenorum damnum intulerit, insuper sex possessiones 
eorum occuparit occupatasque teneat, variis etiam et 
intolerabilibus eosdem vexationibus vexet. Deplorant 
et indignantur regnicolarum nostrorum status expo

1 A már említett Keclieti Márton.
2 A „per Valentinum Tereck“ szavakat a fogalmazó keze 

toldta be utólag a lapszélen.
3 A dűlt betűkkel szedett szavak az eredetiben alá vannak 

húzva.
4 A „Lamentatur... exercere“ szövegrészt a fogalmazó 

toldotta be utólag a lapszélen.
5 „Hieronymus Horwath de Wazon“, olvassuk egy 

oklevélben. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1538. f. 30.) Tehát 
a vásonkői Horváth-család ( Nagy Iván : V. 164. 1.) tagja ; 
katona volt. L. I. Fcrdinándnak 1537 szept. 16-án hozzá inté
zett levelét. Egyháztört. Emlékek. III. k. 188. 1.
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nentes, adversam partem conari fideles subditos nostros 
in comitatibus Castriferrei, Jaurensi, Soproniensi, Trin- 
chiniensi, Vesprimiensi, Zaladiensi et Honthensi fere in 
totum subiicere, dicas violenter exigere et omnem 
tirannidem in eisdem comitatibus exercere. Delatum 
est praeterea ad nos, Anthonium Lossonczy1 fratrem 
suum, qui sub nostra fidelitate est, ex arce Zalancz1 2 
contra leges induciarum violenter eiecisse deturbasseque 
et multis in locis fidelium nostrorum bona ab adversa 
parte vexari diripique audimus perinde, acsi nullae 
essent induciae. Quae res ut sunt nobis graves et permo
lestae, ita nisi statim rectificentur et tollantur, prout 
rectificari et tolli debent expeditis iuxta induciarum 
contenta commissariis, necessario nos commovebunt et 
compellent ad ineundas rationes opportunaque remedia 
adhibenda, quibus et iurisdictionem nostram contra 
eiusmodi gravamina et inconvenientia manuteneamus 
et subditos nostros a talibus iniuriis minime ferendis 
protegamus. Hortamur itaque Devotionem Vestram, 
agat nomine nostro apud serenissimum regem Joannem, 
ut induciae integre observentur a suis, bona ecclesiae 
Vesprimiensis remittantur, ablataeque decimae resti
tuantur per Valentinum Tereck, ditioni nostrae nihil 
detrahatur, subditis nostris nulla tributa imponerentur, 
exules Gassovienses iuxta promissum a rege Joanne 
factum permittantur agros et bona sua circum et extra 
Gassoviam colere, Hieronymo Horwath et fratri suo 
possessiones per Valentinum occupatae restituantur 
cum illatorum damnorum satisfactione,3 fratri Antonii 
Lossonczy, fideli nostro, castrum Zalancz reddatur, a 
quo sub induciis deiectus est, comissarii sine -mora 
expediantur.4 Alioquin non videmus cur vel Joannem

1 Losonczy Antal, testvére volt Losonczy IsLvánnak 
(Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1539. fase. 40.) ; 1527. Ferdinand 
íőpohárnokmestere. ( Buday F. : II. 376. 1.) Tragikus halálára 
1. Nagy Iván : VII. 176. 1.

2 Szalánc vára Abaúj vármegyében.
3 A „Hieronymo Horwath... damnorum satisfactione“ 

szövegrészt a fogalmazó a lapszélen betoldotta.
4 A „comissarii sine mora expedianLur“ szavak a fogalmazó

agos betoldásai.
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Paxy1 vel alios liberari iubeamus,1 2 * quin potius causa 
erit, quamobrem salvis etiam induciis nostros fideles 
contra tot iniurias tuendas suscipiamus. Sed haec omnia 
medio commissariorum utrinque recte rectificari po
terunt, ut istiusmodi iam tandem controversiae direp
tionesque sub ipsis principiis decidantur® auferanturque, 
ne maiora forsan mala et inconvenientia sequantur et 
invalescant.

In negotio fratris Devotionis Vestrae clementer an
nuimus illius petitioni, Francisco vero Kapolnay4 man
davimus per annexas,5 ne Stephanum Banffy6 impediat 
in bonis suis et si quae occupavit intra tempus indu
ciarum, , u t ea remittat. E t haec ad literas Devotionis 
Vestrae breviter respondere voluimus. Datum Enns, 
19. Augusti 1538.7

1 Az eredetiben aláhúzva.
2 E sorral egy magasságban a lapszélen a fogalmazó 

írásával : „Gregorium Lonyay“. Ez a Lónyav Gergely János- 
párti volt, egyidcig Kassa parancsnoka. (Buday F. : II. 372— 
373. Nagy Iván : VII. 163. 1.) Felesége Kenderessy Borbála 
volt. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1540. fase. 43.)

:l A „sub ipsis principiis decidantur“ szavak a fogalmazó 
utólagos betoldásai.

4 Kápolnay Ferencre 1. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 
566. 1.

5 A „per annexas“ szavak a lapszélen vannak betoldva.
11 Alsólindvai Bánffy István 1542— 1548-ig zalamegyei fő

ispán. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1538. fase 35. ; 1542. fase. 47. ; 
1548. fase. 55.)

7 A napi kelet 29-ből van 19-re javítva.
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Nagyvárad, 1538 augusztus 30.

Fráter György választott várnái püspök a Brodarics István 
váci püspök áltál közvetített panaszok és vádak ügyében 
azt válaszolja Ferdinánd királynak, hogy János király a 
biztosokat a kellő időben kiküldötte, de azok a törökök hadi- 
készülődéseinek hírére visszatértek; a felsorolt hatalmas- 
kodási esetekre vonatkozólag megjegyzi, hogy hasonló 
panaszsorozatokkal ők is előállhatnának, de a jelenlegi 
súlyos helyzetben nem akarják effélékkel terhelni Ferdinánd 
királyt; ha nyugodtabb idők következnek be, akkor mindent 

könnyebben elrendezhetnek.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. íasc. 30. föl. 173— 
174. Közzétette Károlyi Árpád : Tört. Tár. 1878. 229—230.11.

Serenissime princeps et domine domine clementis
sime. Servitutis meae debitam commendationem. Literas 
Maiestatis Vestrae paulo ante ad dominum reveren
dissimum Vaciensem datas1 idem dominus reveren
dissimus Vaciensis ad me dederat. Indignatur Maiestas 
Vestra contra subditos maiestatis domini mei clemen- 
tissimi, magnificum dominum Valentinum Therek, 
Gabrielemque Podmanyczky,1 2 ut qui ex bonis subditorum 
Maiestatis Vestrae dicas peterent et nescio in quas 
decimas semet ingererent. Quod praeterea maiestas 
domini mei iuxta continentiam articulorum suos com- 
missarios mittere non curasset, ad haec per praesentem 
occasionem Maiestati Vestrae respondere volui, nam 
maiestas domini mei eorum, quae inter Maiestates 
Vestras conclusa fuerant, non erat immemor ac proinde 
suos commissarios statim ineunte mense Julio expedi
verat. Verum ubi de Thurearum contra regnum hoc 
adventu fama supervenerat ratioque temporis suaderet, 
ut quivis pro salute patriae se in expeditionem praesen
tem praepararet, ita et illi commissarii redierunt. 
Ceterum de iniuriis, quas Maiestatis Vestrae subditi

1 Vonatkozik Ferdinánd király 1538 augusztus 19-i 
levelére. L. a 14. sz. a.

2 Tévesen, „Rafaelem“ helyed.

15.
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retulerunt,1 existimo equidem Maiestatem Vestram non 
mediocriter turbari, praesertim autem, quod Maiestas 
Vestra credit suos subditos in officio perseverare. Sed 
tamen Maiestas Vestra persuasum habere dignetur, ut 
si nos subditi maiestatis domini mei de omnibus iniuriis, 
molestiis et dampnis, quae per Maiestatis Vestrae sub
ditos quotidie fere perpetrantur, conqueri et Maiestatem 
Vestram obtundere voluissemus, nulla dies a querelis 
vacua praeteriisset. At nos maluimus pro condicione 
temporis haec aequo animo sufferre, quam ut Maiestatem 
Vestram publico christianitatis bono defensionique 
huius regni intentam hisce querelis interturbaremus. 
Scimus enim quinque aut decem possessionum occupa
tione vel dicarum exactione, aut aliquarum decimarum 
ablatione Maiestatum Vestrarum diciones non absummi, 
quod praeterea, ubi dei optimi benignitate haec prae
sentia negotia felicem exitum consequentur, ea omnia 
inter Maiestates Vestras complanari ac debito modo 
resarciri poterunt. Quare Maiestati Vestrae tanquam 
domino meo clementissimo supplico, ne in praesenti
arum propter hasce querelas commoveatur, quin potius 
illis rebus, quae salutem huius regni concernunt, prout 
Maiestas Vestra instituit, incumbere dignetur, neque 
enim fieri potest, ut eodem tempore, cum Thurea prae
bemur et iudicia administrentur. Posteaquam autem, 
ut dixi, ista graviora dei auxilio absolventur, facile 
Maiestates Vestrae de omnibus istis concordabunt et 
omnia inter Maiestates Vestras non magno negotio 
rectificabuntur. Precor deum, ut Vestram Maiestatem 
salvam et incolumem conservare dignetur. Datum 
Varadini, 30. Augusti, anno domini 1538.

Maiestatis Vestrae
additissimus servitor

Frater Georgius, electus Varadiensis,
serenissimi Hungáriáé regis thesaurarius.

Kívül: Záró gyűrűs ostyapecsét és címzés: Serenissimo 
principi et domino domino Ferdinando, Dei gratia Romanorum 
et Bohemiae etc. regi, domino mihi clementissimo.

1 V. Ö. Fráter Györgynek 1538 március 30-án Várdai 
Pálhoz írt levelével. Tört. Tár. 1878. 217—218. 11., s április 
8-ról Thurzóhoz írt levelével. U. o. 1878. 219—221. 11.
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16.

Linz, 1538 szeptember 13.

Ferdinánd király értesíti Fráter Györgyöt, hogy fájdalom
mal vett hírt a török seregeknek Moldvába való betöréséről; 
ha János király idejekorán értesítette volna őt a szultán 
készülődéseiről, akkor módjában állott volna nagyobb erőket 
küldeni, de így is mindent elkövet, hogy a segítő haderőt 
szaporítsa. A biztosok kiküldéséről kívánságára lemond, 
de attól tart, hogy a Podmaniczkyak zaklatásai a morva

országi rendeket megtorlásra jogja késztetni.

Fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1538. fase. 37. 
Közzétette Károlyi Árpád a Tört. Tár. 1878. 232—234. 11.

Ferdinandus etc.
Reverendissime, devote, sincere dilecte. Binas 

rursus Devotionis Vestrae literas accepimus, quarum 
ex prioribus1 non libenter sane cognovimus, Turearum 
caesarem transmisso Danubio cum copiis suis in Mol
dáviám pervenisse.1 2 Quod igitur Devotio Vestra impense 
rogat, ut ne simus in mittendo subsidio nostro tardiores, 
sciat iam copias nostras tam  Hispanorum quam Germa
norum ex Owario3 viam ingressas ad Transsylvaniam 
recte contendere, eoque ut accelerent, quoad eius 
fieri queat, urgebimus et quia summam necessitatem 
instare praesentisque temporis rationem summopere 
expostulare facile consideramus, ut sine longiori mora 
dilationeque progredientes advolent. Devotionis Vestrae 
partium erit operam dare, ut per ditionem serenissimi 
regis Joannis compendiosiore via, ocius traducantur, ne 
forsan alicuius rei ad profectionem eorum maturandam 
requisitae et idoneae defectu diutius impediantur quam 
expediat. Etenim si in tempore fuissemus a rege vestro 
de istis Turearum motibus admoniti, prout cum reveren
dissimo Stephano Broderico locuti fueramus, longe

1 1538 augusztus 16. Tört. Tár, 1878. 223—225. 11.
2 Szulejman szultán moldvai hadjáratára 1. J. Ursu: 

i. m. 160 s köv. 11.
3 Magyaróvár.
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maioribus et efficatioribus auxiliis pro impendentis1 
nimirum periculi magnitudine succurrere potuissemus, 
id quod nobis ob temporis brevitatem iam facti perdif- 
ficillimum esse, non ignorat Devotio Vestra. Nihilominus 
tamen omnia, quae ad conservationis regni istius com
munis et totius christianitatis salutem spectent, totis 
viribus agere procurareque haud negligemus. Sicuti in 
omnes sane vias rationesque incumbimus, ut, quod 
nunc temporis angustia praestari non potest, paulo 
post amplificatis contractisque ex omni parte viribus 
ad validiorem expeditionem defensionemque atque com
munem adeo resistentiam praeparetur. . . In qua re 
conficiejida toti subinde versamur.

Circa commissarios iuxta continentiam articulorum 
mittendos tollendasque iniurias, quae fidelibus nostris 
a regis et domini vestri subditis, praesertim a Valentino 
Tereck et Gabriele Podmanycky1 2 sub istis induciis in
feruntur, visum fuit nobis valde necessarium ét expe
diens esse, ut non obstantibus Turearum impressionibus, 
per commissarios utrinque missos rectificandis violentiis 
opera daretur ; idque cum pro conservatione initae pacis 
et concordiae, tum quia per hoc longe plura auxilia a 
subditis nostris in Hungária expectanda fuissent, qui 
nunc aliquanto sequiores ad ferendas suppetias se 
praestant, quod ne domi quidem suae se satis tutos 
putant propter continuas vexationes et depraedationes, 
quae ex adversa parte sine aliqua intermissione fiunt. 
Unde omnino consultum utileque fuisset, ut ad aver
tendas errores et inconvenientia, quae plurima sane 
inter istas violentias ultroque citroque commissas 
rapinas emerserunt, commissariis iam dudum negotium 
rectificandi datum esset, quod per nos non (?) stetit. 
At vero cum temporis istius urgentissima necessitas 
cohortetur quemque nunc pro salute patriae suae in 
expeditionem praesentem se praeparare, permittimus, 
ut donec fluctus isti conquiescent, commissariorum 
mittendorum negotium differatur. Sed ita tamen, ut 
Devotio Vestra omnibus modis interim curet et efficiat

1 E szó előtt törölve : rei.
2 Éppen úgy, mint Fráter György 1538 augusztus 30-i 

levelében (1. 15. sz. a.), itt is tévesen : „Rafaelé“ helyett.
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apud serenissimum regem suum, ne eius subditi posthac 
fideles nostros vel minima in re molestare, gravare au l 
perturbare pergant, sed potius omnis materia et fomes 
discordiarum tam  praeteritarum, qiiam futurarum, 
quibuscunque remediis fieri queat, extinguatur.

Nolumus enim Devotionem Vestram ignorare, quod 
magnates marchionatus nostri Moraviae quotidianis 
iniuriis a Podmaniczky lacessiti,1 ut qui eorum homines 
atque bona tam  ferro quam igne infestare haud cesset, 
palam coram nobis testati sunt, se vim vi repulsuros 
et armis acceptis iniuriam vindicaturos esse, nisi deprae
dationes istius modi apud adversam partem avertere 
studeamus, adeo quod veremur eos diutius contineri non 
posse a nobis, quin non obstantibus induciis armata 
manu vim propulsent. Praeterea etiam fideles nostri, 
Petrus et Michael Bakyth,1 2 aulae nostrae familiares 
denuo ad nos scripserunt per literas hodie acceptas, 
Valentinianos3 decimas frugum in comitatu nostro 
Jauriensi ademisse et ex hominibus illorum, quos ad con- 
numerationem emiserant, nonnullos captos tenere ac 
decimas vinorum similiter auffere conari ipsum Valen- 
tinum. Cuius contra inducias facinora non possunt nobis 
non esse permolesta. Nos equidem fidelibus nostris, ut 
ab iniuriis abstineant, gravissimis edictis nostris in
hibuimus. Idque ut curaret locumtenens noster4 nomine 
nostro, tum alias saepe tum etiam nunc mandavimus. 
Mirum tamen non est, si qui ex subditis nostris irritati 
per adversam partem ad defensionem sui, suaeque 
iniuriae ultionem descendant. Confidimus itaque Devo- 
tionemVestram opera admonitioneque sua elaboraturame, 
ut ne nostris ansa occasioque posthac detur ad perpe
trandum quidquam, quod ab induciis sit alienum. Id 
quod etiam nos apud nostros curabimus. Alioquin 
nullus iniuriarum damnorumque futurus est finis. 
Quod literis Devotionis Vestrae rescribendum impraesen
tiarum duximus. Datum Lintii, XIII. Septembris 1538.

1 Podmaniczky Rafaelről van szó. L._ a 10. sz. a. közzétett 
oklevelet is.

2 Bakith Mihályra 1. a 11. sz. alatti oklevél jegyzetét.
a Török Bálint hívei.
4 Thurzó Elek országbíró.
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A fogalmazvány első lapján, az első sor magasságában 
a lapszélen a címzett neve : „Fratri Georgio“. Alább a lap közepe 
táján pedig az expediáló kézjegye látható.

Pessina Mars Moravicusának Ceroni-kéziratgyüjteményé- 
ben lévő másolatában találjuk a következő, a Podmaniczkyak- 
kal vonatkozásban álló adatot:

„Eodem anno (1538) insolentiores aliqui ex Hungaris. . . 
occupata arce Roznow1 in dextra Beczwae ripa, supra Mezri- 
ciuin oppidum in arduo colle sita, ceperunt vicinis omnibus 
supra modum esse graves ..  .vias latronum more obsidere.. . 
divina atque humana immani crudelitate confundere. Erat 
per id tempus supremus Provinciae Capitaneus Ioannes Kuna 
a Kunstat et Podibrad, tum vetustate familiae tum rebus 
a se quondam praeclare gestis, longe clarissimus, sed tum senio 
saevissimisque articulorum doloribus obnoxius, ideoque sella 
gestari solitus, qui cum belli munia exercere amplius non posset, 
Wenceslao de Ludanicz et Paulo Zierotinio in mandatis dedit 
(1539), ut collecto ex provincialibus milite, contra hanc imma
nem latronum colluviem ocius proficiscerentur, ac illata vi 
expugnatoque receptaculo in eam severe animadverterent. 
At illi scelerum poenas veriti, priusquam Moravi. . .  venissent, 
accepta nobiliori suppellectile, arce excesserunt. Hanc post- 
modum anno sequenti (1540) Ferdinandus Caesar, ne iterum 
latrocinantium esset receptaculum, dirrui iussit.“ ( B. Dudik: 
I. P. Ceroni’s Handschriftensammlung. I. Brünn, 1850. 38. 1.)

17.

Buda, 1538 szeptember 13.

.1 budai káptalan előtt Podmaniczky János a maga és 
Burján és Ráfael nevű testvérei nevében is a pestmegyei 
Szele, Félegyház és Györgye birtokokhoz való minden jogát 
eladja 600 forintért Dubraviczky Mihálynak és fiainak : 
Miklósnak és Mihálynak, továbbá Márk fia inak: Ber

talannak és Jánosnak.
Egyszerű XVIII. századi másolata az Orsz. Levéltárban. 

Táblai oszt. 4—975., 44. 1.

Nos capitulum ecclesiae Budensis memoriae com
mendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit universis, quod magnificus dominus Joannes

1 Rozsnau v. az Alsó-Beczva völgyében, a magyar határ 
közelében.
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Podmanyczky de Podmanyn coram nobis personaliter 
constitutus, onera et quaelibet gravamina fratrum 
suorum Burian1 et Raphaelis similiter Podmanyczky 
de eadem Podmanyn, fratrum scilicet suorum car
nalium super se assumens proposuit et sponte con
fessus est in hunc modum, quomodo ipse pro quibusdam 
suis ac suorum fratrum praenominatorum necessitatibus 
ad praesens summe urgentibus evitandis, totum et 
omne ius suum, ac fratrum suorum, si quod in posses
sionibus Szele et Felegyhaz, necnon portione pos- 
sessionaria Györgye, omnino in comitatu Pestiensi 
existentibus,1 2 habitis et adiacentibus, simulcum cunctis 
ipsarum utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scili
cet arabilibus etc. ( következik a szokásos felsorolás) quovis 
nominis vocabulo vocitatis, ad easdem de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, egregio 
Michaeli de Dobravicza ac Nicolao et Michaeli filiis 
eiusdem, necnon Bartholomaeo et Joanni filiis egre
gii condam Marci de eadem Dobravicza,3 ipsorumquc 
haeredibus et posteritatibus universis pro sexingentis 
florenis, ducentis in aureis, puri, veri, boni et iusti 
ponderis, quadringentis vero in monetis bonis plene 
coram nobis, prout dixit, levatis et receptis, annotatis 
Michaeli de Dobravicza ac Nicolao et Michaeli filiis 
eiusdem, necnon Bartholomaeo et Joanni filiis praefati 
condam Marci de eadem Dobravicza hire perpetuo et 
irrevocabiliter tenendum, possidendum pariter et haben
dum, nullum ius nullamve iuris et dominii proprietatem, 
quod videlicet et quam idem dominus Joannes Podma- 
nyczky aut fratres sui praenominati in eisdem habuis
sent, aut quoquo modo habere sperassent, vel ab magni
fico condam domino Francisco, filio condam Joannis 
similiter Podmanyczky de eadem Podmanin4 in ipsum

1 Podmaniezky János és Rafael melleit jelentéktelenebb 
szerepet vitt.

2 Tápiószele és a tőle déjre fekvő Félcgyház-puszla. 
továbbá a mai Tápió-Györgye, Üjszásztól nyugatra.

3 A Dubraviczky-családra 1. Nagy Iván : III. 406—409. 11. 
és Turul. XXX. 145. s köv. II. Az itt felemlített családtagokra, 
főleg Márkra 1. Podmaniczky-Oklt, II. 278., 433-34. II.

4 Az oklevélben említett birtokokat Podmaniezky János 
szerezte meg (Podmaniezky-Oklevéltár. II. k. XXVI. I.); 
azért van itt felemlítve Ferenc nevű fia.
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ac suos fratres condescendisset, sed totum et omne 
ius, omnemque iuris et dominii proprietatem in praefa
tos Michaelem Dubraviczky, ac Nicolaum et Michaelem 
filios eiusdem, necnon Bartholomaeum et Joannem 
filios praefati condam Marci de saepefata Dobravicza 
transferendo pleno iure, harum nostrarum vigore et 
testimonio praesentium mediante. Datum feria sexta 
proxima ante festum Exaltationis salutiferae sanctae 
crucis, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo 
octavo.

18.

Brünn, 1538 szeptember 19.

A morvaországi rendek utasítása I. Ferdinánd királyhoz 
küldött követeiknek a Morvaországot érintő különféle 
ügyekről és sérelmekről, többek között a Podmaniczky 
Ráfael által elkövetett hatalmaskodásokról és kártételekről, 

melyeknek jóvátételét kívánják.
Egykorú, egyszerű, de hivatalos használatra készült másolat, 
a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1538. fase. 37. föl. 70—75. 11.

Instruction an den allerdurchleuchtigsten groii- 
mechtigsten Fuersten und Herrn, Herrn Ferdinanden 
römischen, hungarisChen und behmischen etc. Khunig 
etc. von Herrn Haubtman und andern Herrn Prelaten, 
Bitterschaft und denen von den Stetn des Marggraft- 
humbs Meehern jetzt zu Brünn beiainander versandt, 
den wolgebornen Hern Hern Hainrichen von Meseritsch,1 
Hern Hannsen von Liechtnstain,1 2 den erwirdigen 
Herrn Andree Abt zu Pruckh,3 Herrn Sigmunden Abt

1 Ez a család „lomnitzi“ (von Lomnitz) néven is szerepel, 
mert birtokukban volt Gross-Meseritsch, Lomnitz etc. 1519-ben 
megszerezték Brumowot, Kloboukot és Szlavicsint. (Schwoy : 
II. 205. 1.) „Heinrich von Meseritsch auf Lomnitz“ 1541— 
1544-ig a morvaországi hadaknak volt a fővezére. (Bretholz 
Bertold: Neuere Geschichte Böhmens. I. Gotha, 1920. 293. 1.)

- Hans von Liechtenstein 1529-ben a morva hadaknak 
egyik vezére. (Budik B. : I. P. Ceroni’s Handschriften
sammlung. I. Brünn, 1850. 37. 1.)

3 Bruck an der Thaya, Znaim közelében, itt premontrei 
kolostor volt. (Georg Ludwig: Chronik von Brünn. Ed. P. 
Chlumeckg. Brünn, 1859. 67. 1. Budik B. : i. m. I. 76.. 77. 11.)
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zu Obrwitz,1 den edln und gestrengen Hern Niclassen 
Prusynowsky,1 2 Wilhelmen Waleczkj,3 den Ersamen 
Janen Salczer und Janen Telnitzer Bürger zu Olmütz 
und Brünn gegeben.

Erstlich solt ir der khüniglichen Majestät unsere 
unterthenige, gehorsame willige Dienst mit Winschung 
derselben (kn.) Majestät langwierigen Gesundt und 
Begierung sagen. Daneben ir Majestät erinnern, wie 
ir Majestät von Anfang (der)selben Begierung bis auf 
jetzige Zeit manichfeltige Begern umb Hilf an Gelt 
und Volkh an uns geth(an), zu welchen Hilfen wir aus 
khainer Pflicht, sunder aus aignem gueten Willen und 
Lieb, so wir zu ir Majestät tragen, ausserhalb aller 
Freihaiten, Aussatzungen und Begnadung, die wir von 
ir Majestät Vorfarn, Khunigen und Marggrafen haben, 
mit unserm und unserer Unterthanen grossem Nachtail 
und Schaden verwilliget und dieselben allen neben 
unserm Zuesagen mit der That volbracht, des beweislich 
darbracht und für ain Warhait bekhennt werden 
möcht, daß bei irer Majestät Regierung mer Hilf an 
Gelt und Volkh von uns ir Majestät gethan und ervolgt, 
dann den vorigen Khünigen bei aller Menschen Gedeeht- 
nus bescheen. Aber was wir gethan, haben wir dasselbe mit 
wolbedachtem Muet und ir Majestät zu guetem Geen 
gethan, der unzweivenlicher Hoffnung, daß ir khünigl. 
Majestät uns soliches mit derselben Gnaden, wie ir 
Majestät Vorfarn unsern Vorfarn und uns für ain 
jetzliche Steur, so iren Majestät ausserhalben unserer 
Freihaiten bescheen, mit sundern Gnaden und Merung 
unserer Privilegien, auch in ander Weg gethan, wide- 
rumb ergetzen werde.

Jetzt aber auf Verschienern Landtag zu Olmütz, 
als uns ir Majestät abermals umb ain Hilf begert, ist 
von Stund an in derselben khüniglichen Majestät 
Fürtrag begriffen und vermelt worden, wo dj Stende

1 Obrowitz, Brünntől ék. Premontrei kolostorának tör
ténetére 1. Schwoy: II. 273—278. 11. U. itt Zsigmond apát is 
említve.

2 Nicolaus Prusinowsky von Wickow und auf Syrowic. 
(Chlumecky P . : Die Registen der Archive im Markgrafthum 
Mähren. I. Brünn, 1856. 56. 1.)

3 Személyi adatait nem ismerjük.
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oder ainicherlai Personen ire Anlig'en und Beswerungen 
irer Majestät fürbrachten, daß ir Majestät ainen jeden 
mit derselben Ra(t) verhorn und ainer rechtlichen 
und gnedigen Versorgung, sovil gebürlich und irer 
Majestät in demselben erraichen wierdt mögen, zu
verhelfen gerueche. Also, daß wir (er)khenen sollen, 
daß an ir Majestät, als ainem cristlichen Kh(ü)nig 
und unserm gnedigisten Herrn, nichtz erwinden solle. 
Wie wir dann alle Stend auch sunder Personen auf 
solich khüniglicher Majestät gnedig Erpieten unser 
Beswerden irer Majestät schriftlich eingelegt. Aber als 
ir Majestät di Antwort der Hilf halben von uns empfan
gen, irer Majestät Begern nach, haben ir Majestät auf 
dieselben Beswerungen von uns eingelegt, auch auf 
unser unterthenig diemütig Bit mit ainer khuertzen 
Antwort uns abgefertigt, nichtz geörtert, sunder alles 
an Irrungen und Aufzugen gelassen und von dannen 
verruckht. Also daß uns davor und gleich allemal bei 
Regierung irer Majestät soliches beschieht, wenn ir 
Majestät von uns neben derselben Fürbringen Antwort 
empfaht, daß ir Majestät unser gemaine und persond- 
lichen Sachen zu khainer Ortnung und entschaft 
bringt, sunder hinweckh verrücken thut.

Was aber den ainen Ar tiki betreffend, so ir Maje
stät von uns zu Olmütz von wegen Beschickhung der 
Inwoner und Landfriden dieses Marggrafthumbs, auch 
Betzwingung zum Rechten aus dem Land mit Verstri- 
ckhung und Gefenknussen fürgehalten, auch auf unser 
diemütig Furbit, die wir derselben halben, denen Aich 
ain solches, als Herrn Janen Dubczianskj1 sambt 
seinen Mitgesehen begeben, von wegen irer Verstrickhung 
und Gefenkhnus Erledigung an ir khünigliche Majestät 
gethän und thun, haben ir Majestät dem Herrn Haubt- 
man Antwort geben, daß ir Majestät auf unser Fürbit und 
Begern das thun und dartzue verwi(l)ligen welle, daß sich 
derselb Jan Dubczianskj sambt seinen Mitgesehen aus 
allen irer Majestät Landen hinweckh thun und derselben 
miessig geen sollen und das solches nemlich zu den 
künftigen Weinachten beschee. Daneben daß sich auch 
der Dubczanskj sambt seinen Mitgesellen bei Glauben

L Közelebbi adatokat nem ismerünk róla.
4
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und Trauen, also wie inen ir Majestät desselben Verstands 
ain Copei zuezustellen verschaffen will, irer Majestät 
verschreiben, daß sie jetzt und zu künftigen Zeiten, 
wo sie sein werden, von iren Secten Ainigung, die sie 
inen selbst erdacht, nit reden und khain Disputation 
nicht begeben, noch ainicherlai Tractaten beschreiben 
sollen, noch werden. Im andern, daß ir Majestät jetzt 
auf diesem Landtag durch Herrn Dobeschen von Czer- 
nacho, derselben Gesanten, unser Begern, so wir an ir 
Majestät auf vorigen Landtag zu Olmütz in Gegen
wart irer Majestät von wegen Ansetzung der gemainen 
Landtag gethan, erinnern thut, mit dieser Furhaltung, 
dieweil jetzt ain gmainer Landtag von irer Majestät in 
Merhern angesetzt ist, wurde uns alle Stend geduncken, 
etwas Notturftigs irer khüniglichen Majestät des gemai
nen Nutz und diese Marggrafthumbs zu handeln und 
solches artiklweis zu beschreiben und dieselben irer 
Majestät übersenden, daß wir dasselbe macht haben, 
doch daß wir nichtz entlichs beschliessen, oder ordnen 
sollen, es hette dann zuvor ir Majestät dasselbe gesehen, 
erwogen und derselben khüniglichen Willen zuwor (!) 
uns ir Majestät bewilligen wolt, uns angezaigt. Ob 
solichem wir alle Stend nit claine Betriebnus und Be- 
swernus tragen und billich tragen müssen. Erstlich daß 
ir khünigliche Majestät bei den gemainen Landtagen 
allain derselben Sachen zu ainer Ortnung und unsern 
aller gemainen und sunder Personen Notturft aine 
Irrung und Aufschub stellen und hinweckraisen. Auch 
daß ir Majestät auf Unterricht ainer Person Herrn Janem 
Dubczianskj, ainen Inwoner zum Beeilten seßhaft und 
des Landfrids genossen aus dem Land zu der Verhör und 
Rechtfertigung mit derselben Person beschicken und ine 
darczue halten, über solches, daß dieselb Person zu 
irer erdachten und ungerechten Clag nit gestellen 
darffen. Inen Dubczanskj und mit ime eczlich Personen, 
so neben ime gestanden, auch Inwoner zum Rechten 
gesessen und des Landfrids genossen, on Verhör und 
Erwegung in di Gefenkhnus verstrickht und dieselben 
noch heutiges Tags auf unser ünderthenig diemütig 
Bit und khüniglicher Majestät von Poln, auch der 
Stend in Beheim Fürbit aus solcher Verstrickhung nit 
ledig zellen wellen ; khainer andern Gestalt, allain si
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sollen sich aus diesem Marggrafthumb thun und das 
Land meiden und ain ungewonliche, auch inen nit woll 
mügliche Verschreibung zu halten, auf sich zu machen. 
Zum dritten, daß ir khünigl. Majestät uns nit allain di 
gemainen Landtag, wo es dj Notturft eraischet, wie 
dann soliche Freihait bei den vorigen Khünigen, 
unsern Herrn und irer Majestät Vorfarn gewesen, on 
sunderer irer Majestät Bewilligung zu bestimmen und 
zu legen entgegen. Auch über solc(he) ernstlich bevelhen, 
was wir auf solchen ge(mainen) Landtagen, uns durch 
ir Majestät angeseczt, handln wo(lln) (?), das wir 
solches artiklweis beschreiben und ir Majestät über
senden auch nichtz entlichs beschliessen und ordnen 
sollen, es hette dann zuvor ir Majestät soliches gesehen, 
erwogen und derselben weitern khüniglichen Willen zuwor 
ir Majestät uns bewilligen wollt, angeczaigt. Und nemlich 
aus diesen Ursachen : Durch soliche eilunde irer Majestät 
Weckhraisen von den gemainen Landtagen on Vollen
dung der Sachen von uns an ir Majestät angebracht, 
sunderlich westhalben zwischen uns den Herrn Prelaten 
und Ritterstand an ainem und denen von den Stetn 
anders Tails zu thun, je lenger des grosseren Zwitrach- 
ten erwachsen, dadurch das Recht und dj Gerechtikhait 
iren freien Fortgang nit haben mag.

Am andern : Daß ir khünigl. Majestät denselben 
Herrn Janen Dubczianskj sambt seine Mitgesellen zum 
Rechten sesshafte Inwoner und des Landfrids genossen 
on Verstrickhung und freie Verschreibung, also wie sy 
sich guetwilliglich erboten und wir ir Begem, auch 
unser Fürbit in sich gehalten, aus diesen Marggrafthumb 
nit ledig zellen wellen. Wann unser Landfrid, in deme 
ir Majestät der forderist und obrist Landfrider ist, von 
ir Majestät, auch unsern Forfarn von nichte anders 
wegen aufgericht und noch heutigs Tags von anders 
wegen nit gehalten wierdt, allain daß ainer auf den 
andern mit khainem Gewalt greiffen, sunder in diesem 
Marggrafthumb fridlich mit dem Rechten und in ander 
Weg durch die Gerechtikhait dasihenig, so ainer wider 
den andern verschuldet oder pflichtig wäre, erlangten 
und derselben Freihaiten, Ordnungen und gueten alten 
Herkhumen, Gewonhaiten fridlich gemessen mochten. 
Darbei uns dj Khünig, unsere Herrn und ir Majestät

4*
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■Vorfarn allemal gnediglich pleiben lassen, uns aus dem 
Land zu der Rechtfertigung (ausgenomen dj Eer 
betreffend) neben unser aigen Vereinigung nicht be
zwungen, weder auf ainicherlai Person on Verhör und 
gnuegsame Erwegung, als Inwoner und des Landfrids 
Genossen dieses Marggrafthumbs mit khainer Ver- 
strickhung oder Gefenkhnus griffen.

Zum dritten : Daß dj Inwoner dieses Marggraft
humbs allemal dieser Freihaiten genossen. Wer in 
diesem Land nit wonen wellen, daß dieselben in andere 
Land on Hinderung und Irrung der Khunig (!) irer 
Majestät, auch anderer des Landfrids Genossen, befo- 
rab on solich Verstrickhung und Verschreibung, so ir 
Majestät von Herrn Dubczansky und Mitgesellen 
begern thut, frei und sicher hinweckh ziehen mögen.

Zum vierden : Daß sv auf den gemainen Land
tagen der Notturft nach durch ir Ordnungen mit Ab- 
und Zuethun zu ordnen und zu beschliessen Freihait 
und Macht gehabt. Und was sy also aus aintrechtigen 
Willen geordnet und beschlossen und haben erkhennt, 
daß darüber ainer Bestettung von khüniglicher Majestät 
nottürftig wäre, allererst haben sy soliches an dj 
khünigliche Majestät anbracht und ir Majestät umb ain 
Bestettung darüber gebeten, des wierdt noch heutiges 
Tags von uns gegen ir Majestät verhaklen.

Demnach solt ir dj khünigl. Majestät ir aller 
Unterthenikhait diemütigist biten, dieweil wir zuvoran 
in demselben unterhenigisten Gehorsam, darinnen sich 
unser Vorfarn den vorigen Khunigen irer Majestät 
Vorfarn verhalden, uns ir Majestät auch verhalten. 
Und über soliches ausserhalb aller Pflicht und unserer 
Freihait aus aignem gueten und freiem Willen uns in 
allerlai Hilfen, so ir Majestät stets von uns begern nit 
mit clainem Abgang und Schaden unser Güetter und 
Unterthanen, mer dann wir je den vorigen Khünigen 
unser Herrn gethan, uns gehorsamlich finden lassen. 
Und auch dieweil dj khünigl. Majestät ein forderister 
und obrister Landfrider ist, sunderlich, daß ir Majestät 
alle Freihaiten, Ordnungen und guet altherkhumen 
Gewonhaiten uns zu bestettigen und dabei pleiben zu 
lassen, sich verbunden, damit ir Majestät uns gnedigist 
dabei pleiben lassen welle und uns aus dem Land zu der



Verhör und Rechtfertigung ausserhalb des ordeniichen 
Rechtens ausgenommen, was dj Eer betreffend, nicht 
dringen noch verstricken, ausserhalb ainer Verhör 
durch dj Landsfrider und Erkhantnus der Verschuldung 
weder uns auch aus diesem Land on Verstrickhung 
und Verschreibung frei zu ziehen nit entgegen sein und in 
den Handlungen auf den gemainen Landtagen in unserm 
rechtlich zuegepirrenden Notturften, was irer Majestät 
Obrigkait nit zuwider, khain Hinderung thun wollt. 
Und denselben Herrn Dubczianskj sambt seinen Mitgesel
len aus der Verschreibung, darinnen sy jetzt sein, die
weil sy selbst begert, daß inen soliches zuegelassen, aus 
diesem Land zu ziehen, on soliche Verstrickhung und 
Verschreibung, so ir Majestät von inen begert, ledig 
zellen und ain freien sicheren Abzug mit iren Personen 
vergönnen wolt Auf (daß) sy als des Landfrids genossen 
auch der Freihaiten, wie unsere Vorfarn und wie auch 
rechtlich neben dem Landfrid und unsern Freihaiten 
gemessen sollen und möchten. Alsdann soliches nit 
allain inen als Inwonern und Landfridsgenossen aus 
der Ritterschaft, sunder allen andern allemal soliches 
zuegelassen worden und heutiges Tags von irer Majestät 
on alle und jede Verstrickhung und Verschreibung in 
ander Land zu ziehen zuegelassen wierdt. Und dieweil 
wir dann von irer khüniglichen Majestät nichtz neues 
und davor ungewonlichs begern, weder auch ir Maje
stät an derselben Regalien und Obrigkait, so ir Majestät 
rechtlich zuegepürt, jetzt oder khunftiglich was ent
ziehen wellen, sunder begern dabei unsere Vorfarn 
von den vorigen Khünigen unsern Herrn allemal 
verhalden gewesen, auch dabei zu pleiben. Und daß 
uns ir Majestät mit den oberzelten Beswerden uns 
nit besweren und soliche vormals ungewonliche Sachen 
ausserhalb des Landfrids und unserer Freihaiten nicht 
dringen welle, dann es uns ungepürlich auch unmöglich 
aus dem Landfrid, Freihaiten und guet altherkhumen 
Ordnungen und Gewohhaiten uns von unserm Vorfarn 
verlassen und den vorigen Khünigen desgleichen auch 
von irer khünigl. Majestät beste(tigt?) zu weichen.

Auch wollt ir ire Majestät erinnern, daß wir mer 
dann ain mal auch zue Olmütz im Landtag an ir Maje
stät gelangt, wie des Podmanitzkj Volkh in dieses
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Marggraithumb durch Straif und sunst treflichen 
Schaden zuefügen, bitend ir Majestät, soliches zu 
verhütten und zu verstellen und uns un dem zu ver
sorgen, wie uns dann ir Majestät zu Olmütz zu Antwort 
geben, daß ir Majestät deshalben schreiben und darczue 
thun wellen, damit ime soliches verstellt und geweert 
werde. Nun solt ir Majestät wissen, daß dieselben Leut 
des Podmanitzkj Herrn Adamen Braumovszkj,1 Herrn 
Burján Swietlowskj1 2 und eczlichen andern Inwonern 
durch Entfrembdung des Viehs, Ros und in ander Weg 
schaden zuezufügen nit aufhören. Derhalben bit auch 
ir Majestät, damit ir Majestät uns in dem neben derselben 
gnedigen Zuesagen und Pflicht gnediglich versorgen 
und solichen Muetwillen des Podmanitzkj und seinen 
Leuten zu vorstellen und dj vorigen gethanen Schaden 
zu ainer Ergetzlichait und Beczalung zu bringen 
gerueche. Wo aber soliches nit beschall, mögen ir Maje
stät erkennen, daß wir in dem unser Mitgenossen des 
Landfrids nit verlassen möchten, dadurch ain Un(aini)k- 
hait zu Nachtail und Schaden ir Majestät auch der
selben Unterthanen im Khunigreich Hungern und 
Marggraithumb Merhern entsteen mocht. Hiemit wellen 
uns in allem irer khünigl. Majestät bevelhen haben 
und umb ain gnedige und förderliche Antwort biten.

Datum Brünn am Pfintztag nach des heiligen 
Creutz Tag, anno etc. im XXXVIII-ten.

Kívül (más, de egykorú kéztől) : „Legatio Moravica Viennae 
non multum honesta, mense Octobris anno 1538. 317.“

1 Személyi adatait nem ismerjük.
2 Swietlowski Burián morvaországi nemes 1526 óta Zápo- 

lyai János király adományából Sztrecsen várnak és Zsolna 
városának volt a zálogos birtokosa. Az 1526 december 21-én 
Esztergomban kelt adománylevélnek idevágó szövege ekként 
hangzik: „Castrum nostrum haereditarium Sthrechen appella
tum in comitatu Thrinchiniensi habitum, simul cum oppido 
Solna nominato, ac aliis universis oppidis, villis, possessioni
bus, praediis, portionibusque et iuribus possessionariis ad 
idem castrum de iure et ab antiquo pertinentibus.. .  generoso 
Buriano Swethlowezky pro decem millibus florenis auri puri 
Hungaricalibus veri et iusti ponderis, ac tribus millibus simili
ter florenis monetae Hungaricalis, centum denarios pro quo
libet floreno computando. . . titulo pignoris duximus obligan
dum et inscribendum.“ (Egyidejű másolata a bécsi Staatsarchiv
ban. Hung. 1526. fase. 2.)
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Galgóc, 1538 október 24.

Thurzó Elek királyi helytartó jelentése I. Ferdinánd király
hoz, melyben beszámol a Podmaniczky Ráfael állal el
követett hatalmaskodásokról és ezek megszüntetése végett 

a János királlyal való gyors megegyezést ajánlja.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töre
dékeivel, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1538. fase. 37.

föl. 68.

19.

Sacratissima etc.
Praemissa humillimorum servitiorum meorum in 

gratiam Maiestatis Vestrae commendatione. Quae 
fuerint continue querelae subditorum Maiestatis Vestrae 
de violentiis tum occupationibus possessionum, pro
ventuum et territoriorum per partem adversam factis, 
Maiestas Vestra hisce temporibus per me et alios abunde 
fuit informata. Scio Maiestatem Vestram de hisce 
rebus frequenter Joannis consiliarios admonuisse, quod 
et ego saepissime feci, sed nihil profectum est. Nam 
ista non modo non cessant, sed auguntur potius quo
tidie et eo res deducta est, ut induciae istae Maiestatis 
Vestrae cum Joanne ab omnibus passim contemnantur. 
Id autem fit cum diminutione dicionis Maiestatis 
Vestrae. Maximae autem istae occupationes fiunt per 
Valentinum Therek et Podnamiczky (I).1 His iam bo
nam partem comitatus Trinchiniensis pro se denuo 
occupavit et occupat quotidie. E t cum michi potissi
mum non conveniat inducias praesentes violare, id enim 
etiam ita a Maiestate Vestra in mandatis habeo, volui 
Maiestati Vestrae denuo supplicare, ut hisce rebus 
dignaretur iam tandem cum Joanne, finito potissimum 
bello isto Turcico, modum invenire, ut dicio Maiestatis 
Vestrae et bona occupata restituantur, de violatoribus 
induciarum debitae poenae sumantur. Alioquin nulli

1 Podmaniczky Ráfael, akivel Thurzó Elek éles ellentét
ben állott azóta, hogy a két Podmaniczky elpártolt Ferdinánd- 
tól és Thurzó birtokainak egy részét, pl. Szucsa várát el
foglalta.



unquam tractatus seu super induciis, sive pacem rati 
et firmi futuri sunt. Facile autem est hoc Joanni conni- 
vere, cum hoc modo dicio illius accrescit et ista Maie- 
statis Vestrae diminuitur atque utinam sinceriter omnia 
apud Joannem et suos circa praesentia negotia agan
tur. E t cum his me et fidelia mea servitia Maie- 
stati Vestrae humillime commendo. Ex arce Galgocz, 
24. die Octobris, anno Domini 1538.

fidelis servitor 
Thurzo m. p.

K ívü l: gyűrűs záró oslyapccsét és címzés : „Sacratissimae 
maicstati regiae, domino meo clemenlissimo.“

20.

H. n. 1538.

Szedleci Kosztka Miklós folyamodványa a királyhoz, 
melyben a lietavai és sztrecseni várakhoz tartozó és Pod- 
maniczky Ráfael által kifosztott jobbágyainak háromévi 

rovásadómentességet kér.
Egykorú hivatalos másolata a bécsi Staatsarchivban. Hung. 

1538. fase. 38. föl. 75.

Sacratissima etc.
Quandoquidem pluries Vestrae Sacratissimae Re

giae Maiestati enucliata sint discrimina, ruinae, deva
stationes miserrimorum colonorum in possessionibus 
arcium Lethawa et Zthrechen,1 quae factae suht a 
certis annis ab adversario Podmaniczky, qui praeceden
tibus annis non in tantum erant molestati et inter
cepti, quam praesenti anno ex incursione facta tempore 
messis, quoniam pecora eorum abigere et bona eorum 
abstulere frugesque in nihilum redactae sunt in agris 
et id propter absentiam miserrimorum subditorum, 
volentes magis consulere vitae eorum quam privato 
commodo, hoc est frugibus et bonis, quas habuere,

1 Lietava és Sztrecscn várakra vonatkozólag 1. a 8. sz. 
oklevelet.
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fugae se contulerunt in alienas provincias Moraviae 
et comitatus Thurocziensis, ita in summa egestate et 
miseria incurrerunt, a quibus ego parvum vel nullum 
commodum habere possum. Qui tamen adversarius 
Vestrae Sacrae Regiae Maiestatis et hactenus a Jacto 
pessimo se non destitit, si non viribus vel potentia 
mediante, sed clam et furtim. Ideo Vestrae Sacrae 
Regiae Maiestati supplico ratione miserimorum sub
ditorum, dignetur erga eos inclinatum habere animum 
et ipsis gratiosissime condonare libertatem usque 
spatium trium annorum, praesertim a dicis seu taxis, 
quas pro subsidio solent tribuere Vestrae Sacrae Regiae 
Maiestati, ut possint iterum revalere et Vestrae Sacrae 
Regiae Maiestati in posterum usui fore, tum etiam, ut 
ego valeam commodius castra finitima Vestrae Sacrae 
Regiae Maiestatis tueri et defendere et conservare simul 
cum illis. Super his a Vestra Sacra Regia Maiestate 
desidero clementissimam relationem ac ad priores 
literas.

Eiusdem Vestrae Sacrae Regiae Maiestatis

deditissimus 
Nicolaus Kostka de 

Sedlecz.1
Jegyzet: A szöveg első sorával egy magasságban a lap

szélen: „Copia". A szöveg alján pedig: „A tergo: Sacra
tissimae regiae maiestati, domino meo clementissimo."

1 Kosztka Miklósra 1. a 8. sz. oklevél megfelelő jegyzetét.
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H. n. 1538.
Lomniczi Adám jegyzéke a Podmaniczkyak által okozott

károkról.
Eredeti feljegyzés, papíron, az Orsz. Levéltár Múzeumi Levél

tárában. Törzsanyag.
Registrant dampnorum illatorum hominibus 

et subditis domini Adam de Lomnicze1 et in Brumow1 2 
factis et patratis anno Domini 1534.

Item anno eiusdem 1534 Dominica ante festum 
Pascitatis3 in possessione Lehota abstulerunt iudici 
duos boves et equam unam.

Item in eodem anno alios boves duos circa festum 
divi Venceslai4 abstulerunt.

Item eodem anno abstulerunt apum alneria quat
tuor, illius totius dampni ponderat flor. XXIIII gross. X.

Cum autem insequebantur post illos boves usque 
ad oppidum Lednicze,5 nam vestigia bovum usque 
illinc sese extenderant et declinassent ad hospitium 
cuiusdam oppidani Miloss vocati in oppido Lednycz, 
extunc de nocte quidam Jamba cum suis sociis irruerunt 
hospitium eorum de nocte et ipsis —■ quaeque habue
runt — abstulerunt ab eis ; item unam pixidem Martino 
Drasstyk receperunt, Georgio cuspidem et securim, 
Simoni cuspidem.

Item in annum sequentem circa festum divi Nicolai6 
abstulerunt Martini Simonis vaccam, valentem flor. II.

1 Lomnitz h. és vár Brünntől nyé. Az itt birtokos Lomni- 
cziak 1519-ben megszerezték Brumowot, Szlavicsint és Klo- 
boukot. (Schwoy: Topographie v. Markgrafthum Mähren. II. 
Wien, 1793. 204—205. 11.) Az itt említett Lomniczi Adám 
újraépítette Brumow várát, fiúutódok nélkül halt el. (Schwoy :
II. 495. 1.)

2 Brumow vár Morvaországban, a Vlara-szoros közelé
ben feküdt. A brumowi váruradalmat, mint ismeretes, Podma- 
niczky László szerezte meg a családnak. (V. ö. Podmaniczky- 
Oklevéltár. I. XLIII—XLIV. 11.), de- 1519 óta a Lomniczi- 
család birtokába jutott.

3 1534 március 29.
4 1534 szeptember 28. körül.
5 Lednic h. Vöröskőtől é., Trencsén megyében.
6 1535 december 6 körül.

21.



Item ad annum tertium in profesto Joannis bap
tistae1 abstulerunt cuidam feminae Barthosska vocatae, 
equam unam, valentem flor, quinque.

Item ad quartum annum subsequentem in pro
festo Egidii1 2 cuidam Rzekuss nomine tunicam et 
tenacula abstulerunt, valentem flor. II. Item iudici 
duas tunicas valentes flor. II. abstulerunt et illud 
accepit quidam Hayek nomine de Lednycze cum suis 
sociis.

Item anno isto fecerunt dampnum uno subdito 
nomine Ogocziowi cum ad possessionem Lehota3 iverat 
totius dampni computat pro flor. VII. esse patratum. 
Et illuc -aderat Hayek de Lednycz, Misso de Hogenycz, 
Ladislaus Srssun (?) de Klesstyna4 homines domini de 
Podmanyn cum aliis eorundem complicibus.

Item dampna illata hominibus et subditis de pos
sessione Potecze.5

Item anno 1534. iudici de eadem treS boves abstu
lerunt et altero subdito penes dictos boves Stankowi 
nomine equam unam abstulerunt, boves valentes flor. 
XII., equam vero valentem flor. IIII.

Item anno sequenti Bedlowczowi nomine, unum 
bovem et unam vaccam valentem flor. VI. abstulerunt.

Item eodem anno in messe eidem duos equos 
valentes flor. XIIII. abstulerunt.

Item eodem anno cuidam Marco equam et vaccam 
valentes flor. VIII. abstulerunt.

Item anno 1538. in carnisprivio6 in montibus 
Hrozenkow7 cuidam Kosstial abstulerunt flor, in para
tis IIII. et filio iudicis flor. II. et penes hoc quidcunque 
circa currus invenerunt, omnia abstulerunt et insuper 
iudicis filium ex pixide sagitaverunt et circa istud 
adfuerunt isti Ladislaus Csinatlao, filius de Lednycze, 
Thomas Juraczka, filius de eadem Lednycz et frater

1 1536 június 23.
2 1537 augusztus 31.
3 Talán a Lednic szomszédságában lévő Lehotáról van szó.
4 Kliestina h. Vágbesztercétől ény., a Vág-folyó jobb

partján.
5 Potec (Potetsch) h. Klobouktól ék. Morvaországban.
6 1538 március 5.
1 Valószínűleg az Alt-Hrosinkau (Hrozinkov stary) h. 

körül elterülő hegység, Trencséntől ény., a határon.
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ipsius Wassek nomine et filius Hylka, ille filium iudicis 
sagitavit et illi adfuerunt illinc cum sociis eorundem.

Item dampna illata hominibus et subditis de pos
sessione Sczudlow.1

Item anno 1536. Marconi de eadem quattuor vaccas 
valentes flor. VIII. abstulerunt.

Item ad annum sequentem cuidam Farfaczky 
nomine unam equam valentem flor. V. abstulerunt.

Item eodem anno cuidam • Venceslao de eadem 
duos equos valentes flor. IIII. abstulerunt.

Item Bisowi in domo sua et eius socero tunicas 
VII. et quidcunque in domo invenerunt receperunt et 
in paratis fl. III. abstulerunt et illius dampni totius 
ponderat flor. XVI. illatum esse et illic adfuerat Misera 
de Stiawnyk1 2 cum sociis suis.

Item altera vice abstulerunt sibi falcastrum Iapi
dem falcastralem sotularia et securim et illic adfuerunt 
Holy, filius Hylkn et Franczek Wawra de Lysa3 4 cum 
sociis suis.

Item Trzretakowi in domo abstulerunt duas 
tunicas valentes flor. III.

Item Pesskoni duos boves abstulerunt valentes 
flor. VIII., quidam Hatlamas de Lednycza cum sociis 
suis.

Item iudici cum Zyclio et Petro tibialia, ocrea, 
pixidem pro gross. XL. acceperunt.

Item hominibus de Bylniczo1 sues et porcos IIII. 
abstulerunt et rursus restituerunt II. c

Item hominibus de Stryelnc5 sues et porcos II X. 
abstulerunt.

Item anno 1538. circa festum beatae Margarethe0 
Mazdrowi boves quinque abstulerunt et duas vaccas 
valentes flor. XXVI.

Item anno praesenti eodem in profesto beatae

1 SLudlow h. Klobouktol ék., a magyar határ közelében.
2 Styavnik li. Nagybicsétől ény., Trenesén megyében.
2 Lisza h. Lednictől é. a morva halár közelében.
4 Bilnitz h. Brumowtól d., Morvaországban.
2 Azonosítható a Klobouktól ék. fekvő Strzelna helység

gel Morvaországban.
f> 1538 július 13 körül.
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Mariae Nativitatis1 minus una XXX. capras abstulerunt 
et illud abstulerunt montium custodes de Lednycza 
et circa hoc unum equum valentem flor. IIII. accepe
runt.

Item anno praesenti in die Philipi et Jacobi1 2 
Andreae Tekun cutes XVIII. valentes flor. VII. abstu
lerunt.

Eodem die Simoni Suprassymu vaccas VIII. ca
pras X. valentes flor. XX. abstulerunt.

Eodem die Petro Machoni pecora, vaccas et iumenta 
XV. et capras XV. valentes flor. XL. abstulerunt.

22.

II. n. 1538—1540.

A magyar kamara rovásadó-elszámolásának a Podma- 
niczkyakra vonatkozó tételei.

LredeLije az Országos Levéltárban. Városi és kamarai íratok, 
b’ol. Lat. 1008. I.

(7. 1.) Subsidium Anni 1538.
Comitatus Trinchiniensis.

Exitus :
Gabriel Podmanyczky3 in hoc comitatu violenter 

exegit unacum bonis Nicolai Orozlankewy4 fl. 91 d. 75.
In isto tamen comitatu bona Podmanyczky 

laciunt portas 996.
Nicolai Kozka portae 300. Qui bona sua connu

merare non permiserunt.
(78. 1.) Regestum primi subsidii medii floretii anni

1540.

1 1538 szeptember 7.
2 1538 május 1.
3 Podmaniczky Rafaelről van szó.
4 Oroszlánkövy Miklós, vagy Oroszlánkői, máskép Szlop- 

nai Miklós. L. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 138., 283., 463. 11. 
1527-ben Trencsén megye főispánja. (Károlyi János : A tren- 
eséni vár. Trencsén, 1010. 53. és 61. II.)
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(85. 1.) Comitatus Trinchiniensis.
Summa portarum, demptis bonis dominorum Pod- 

manyczky et Kozka, qui non permiserunt connumerare, 
facit portas 825%. Quae per medium florenum compu
tatae faciunt fi. 412. d. 25.

Podmaniczky in bonis Gasparis Pongracz1 et 
aliorum nobilium violenter exegit fl. 93 d. 25.

23.

Sztrecsen, 1539 februarius 23.

Szedted Kosztka Miklós levele a királyhoz, melyben a 
Podmaniczky Ráfaeltől kifosztott jobbágyai részére rovás
adómentességet és egyben utasítást kér, hogy a Kraszno 
falut háborgató Podmaniczkyval szemben mitévő legyen.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét töredékeivel, a bécsi 

Staatsarchivban. Hung. 1539. fase. 39. föl. 36.

Serenissime ac potentissime rex et domine domine 
gratiosissime.1 2 3 Post meorum debitam atque humilem 
servitiorum commendationem longaevam sanitatem et 
prosperum in rebus successum, gloriosam denique de 
cunctis Vestrae Regiae Maiestatis hostibus victoriam 
eidem tanquam domino meo clementissimo ex animo 
percuperem. Quemadmodum Vestrae Regiae Maiestati 
constat, quod Vestra Regia Maiestas ad instantem 
petitionem meam pauperes colonos meos ex innata sua 
clementia per annum a dicis atque contributionibus 
fisco Vestrae Regiae Maiestatis pertinentibus litteris 
suae maiestatis graciose efficere atque immunes facere 
dignata e s t : Nunc autem oblatae sunt mihi litterae 
Vestrae Regiae Maiestatis, ut etiam a subditis suis 
dicam, quae hoc temporis constituta est, exigerem. 
Propterea Vestram Regiam Maiestatem, tanquam domi
num meum clementissimum humilime rogo, conside

1 Szentmiklósi Pongrácz Gáspár. Nagy Iván : IX. 425. 1.
Podmaniczky-Oklevéltár. II. 521. 1.

3 Kosztka Miklósnak I. Ferdinánd királyhoz intézett 
hasonló tartalmú folyamodványait 1. a 8. és a 20. sz. oklevelek 
glatt.
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rando Vestra Regia Maiestas paupertatem atque mise
riam subditorum meorum, quam his praeteritis annis 
ab adversario Vestrae Regiae Maiestatis Podmaniczky 
patiebant (!), aliqui autem vitas atque bona sua perdi
derunt, si possibile est, Vestra Regia Maiestas pauperes 
colonos meos liberos ab eadem dica nunc constituta 
permittere, tanquam dominus meus clementissimus, 
committere digneat (!). Absque quo autem Vestra 
Regia Maiestas manere non dignetur, mandato Vestrae 
Regiae Maiestati recusare nolo. Tamen Vestrae Regiae 
Maiestati notum facio, quod subditi mei nimis ab 
eodem Podmaniczky sunt expilati, nec ego hunc usque 
diem in dominio meo ab illo Raphaele Podmaniczky 
pacem habere possum. Qui pagum Krasno,1 de quo 
saepius Vestrae Regiae Maiestati insinuaveram, vexare 
non desinit. In qua iam et domos destruxit et quicquid 
mali subditis meis perficere potest, hoc agit. Ideo 
Vestram Regiam Maiestatem, tanquam dominum meum 
clementissimum, quam possum, maxime rogo, velit 
Vestra Regia Maiestas mihi informationem dare, quali
ter me contra illum adversarium Vestrae Regiae 
Maiestatis gerere liceat? An debeo ei resistere et quo 
pacto ipse contra me geritur, tali modo eidem re
taliare? Tamen qualitercunque Vestra Regia Maiestas 
michi informationem dare dignebit (!), in omnibus me 
conservare volo. Cum his unacum servitiis meis Vestrae 
Regiae Maiestati, tanquam domino meo clementissimo 
me humillime commendo atque Vestrae Regiae Maie
stati superinde relationem gratam opto. Datum in arce 
Streczen dominica Invocavit, 1539.

Vestrae Regiae Maiestatis
deditissimus

Nicolaus Kostka de Sedlecz.
K ívü l: záró gyűrűs ostyapecsét és címzés : Serenissimo ac 

potentissimo principi et domino domino Ferdinando divina 
favente clementia Romanorum, Hungáriáé, Boemiae etc. regi 
semper augusto, Infanti Hyspaniarum, archiduci Austriae etc. 
domino meo gratiosissimo.

1 I-iraszno h. a Kiszuea-patak völgyében, Zsolnától é.
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Pozsony, 1539 februárius 28.

Thurzó Elek királyi helytartó arra kéri Ferdinánd királyi, 
hogy engedjen szabad folyást az igazságszolgáltatásnak, 
mert azok a hírek, melyek arról szóltak, hogy a király 
egyeseknek, akik ellen eljárás indult meg, haladékot adott, 
erős visszatetszést keltettek mindazoknál, akik tűrhetetlen
nek találták a jogoknak egyesek által ismételten történt 
megsértését és akik a törvény erejétől várták ennek az 

állapotnak megjavítását.
Eredetije a bécsi Slaatsarchivban. 11míg. löd!). fast*. 3í).

tol. 44 —45.

Sacratissima etc.
Praemissa fidelium servitiorum meorum humil

lima commendatione. Intellexi a quibusdam, eam esse 
Maiestatis Vestrae voluntatem, ut quemadmodum fide
les sui instantissimis precibus flagitabant, iudicia suum 
haberent progressum. Propterea operam daturus sum, 
ut hanc Maiestatis Vestrae voluntatem ad comitatus 
describam, eos autem, qui hinc taedio incertae ex- 
pectationis discessissent, revocem et retineam, qui hic 
sedulo expectant. Intellexi tamen datam esse per 
Maiestatem Vestram nonnullis personis omnium causa
rum prorogationem et a praesentibus iudiciis exemp
tionem. Quod ego, dici vix potest, quantum sim admi
ratus. Imprimis hoc, quod quidam conati sunt Maie
statem Vestram persuasionibus suis inducere, ut con
sentiret ad hoc, quod sibi apud universos subditos suos 
odium et alienationem animorum conciliaret. Nam si 
quis iudicia respiciat, certum est ea postulata et flagi
ta ta  propterea, quod omnium vota erant (de bonis 
loquor), ut vaganti licentiae frena imponerentur, ut 
spoliationum et rapinarum auctores ereptoresque bono
rum et rerum alienarum legibus punirentur et ut spes 
et aviditas quorundam reprimeretur, qui in tanta scele
rum impunitate nil non sibi licere putant. Ego nomi
nibus omnium abstineo, ne quisquam ex odio designari 
se putet. Quemadmodum tamen vulgi fama circum

24.
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ferre cepit, illis omnibus Maiestas Vestra iudiciorum 
exemptionem largita esse dicitur, de quibus to t publice 
simul et privatim querelae fuerunt et sunt quotidie, qui 
malorum omnium causae, qui rapinarum, furtorum, 
caedium, violentarum occupationum auctores esse 
inultorum clamoribus dicti sunt. Pqtest Maiestas Vestra 
gratiose in memoriam revocare, quantopere immeri
torum et innocentium subditorum suorum oppressioni
bus condolere se ostendit semper; quae commiseratio 
i uste ab optimo principe et catholico proficisci debuit, 
neque transmittenda silentio erat toties ad ipsam delata 
suorum oppressio, maxime ea, cui adhiberi remedium 
non magno negotio posse videretur, cum scilicet in sup 
potestate essent hi, qui spoliasse, occidisse, aliena bona 
occupasse et per vim et summam iniuriam possidere 
etiam dicerentur. Ostendit Maiestas Vestra hoc genus 
violentias et suorum oppressiones non satis aequo animo 
ferre, cum fieri inquisitiones contra illos decrevit. Facta 
est, in Maiestatis Vestrae conspectum res perducta est, 
ut auctores violentiarum, existimem* sibi ignotos esse 
non posse. Horum causa iudicum postularentur, 
Maiestas Vestra gratiose annuit. Res enim aequissima 
postulabatur. Nunc si hos iudiciis subtractos fideles sui 
audiant, denegarique videant actiones, quibus Maiestas 
Vestra palam consensisse videbatur, nescio, quo animo 
imposterum esse, aut quid contra violentos bonorum 
suorum possessores sperare possint. Sed praeclari illi 
consultores, qui hoc idem persuadere adnixi sunt, 
praetendent, illos reipublicae causa interim absentes 
iudiciis seu actionibus suis intendere non posse. Ita 
quidem est, si eiusmodi actiones forent, quae de iure 
cogerent reum personaliter iudicio adstare debere. Sed 
quoniam iniuriarum et violentiarum actio etiam per 
procuratores ex regni consuetudine geri et curari possit, 
non est, cur prorogatio generalis detur illis, qui vitan
dorum. iudiciorum potius quam militiae occasionem hoc 
tempore amplecti aut quaerere videntur. Fui et ipse 
olim in principum consilio, neque ignoro quibus proro
gatio causarum huiusmodi dari solita s i t ; illis nimi
rum, qui ad remotissimas regni partes missi reipublicae 
causa abesse debebant. Idque tantisper, donec com
meatu esset locis laborantibus subventum. Nam qui
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continuam militiam quacunque de causa suscepisset, 
praesertim, si de violentis actibus fuisset aliqua ex 
parte suspectus aut notatus, non poterat hanc laesis 
noxiam prorogationem obtinere, quamvis tunc con
finia remotiora et hostis longius abesset. Nunc tam 
proxime in ipsis regni visceribus hostis est, nullibi non 
confinia, nullibi non bellorum et pugnarum materia 
et prorogantur tamen causae talium hominum. Maiestas 
Vestra Sacratissima dignetur violentia malorum opres- 
sos subditos suos coram se clamantes imaginari et 
considerare, qui vident sibi tamdiu carendum bonis 
per vim ereptis, quamdiu prorogatoriis istis militia 
placuerit. Imo diutius, nam non semper continuantur 
judicia et haec ipsa a multo iam tempore desiderata et 
expectata sunt. Nunquam tamen illi ipsi iudicia aut 
correptionem verebuntur, si licebit semper se militiae 
titulo exemptos reddere. Coniicient enim se subito in 
militiam quandocunque vel levis aura iudiciorum sonu
erit, cum videant illam factis suis tantopere patro
cinari. E t cum hoc nunquam malorum finis erit, nun
quam ab eripendis alienis bonis, a spoliatione et aliis 
violentiis manus abstinebunt, neque ulla subditis suis 
spes erit defensionis in Maiestate Vestra contra horum 
nunquam cessantem violentiam. Poterant cognosci 
citra solennem iuris administratio nem causae eorum, 
qui minus violenti sunt et quibus inter se civiles sunt 
actiones. Quae tamen omnia ridicula sunt, si immunes 
illi sint, quorum maxime causa postulantur iudicia.

Haec volui ad Maiestatem Vestram scribere, cui 
humillime supplico, dignetur tam diuturnas fidelium 
suorum querelas, oppressiones et innocentium- iusti- 
tiam postulantium eiulatus considerare atque ex aequi
tatis et iustitiae ratione decernere, quid potissimum 
faciendum sit et me suae voluntatis ac deliberationis 
certum reddat. Non possum, credat Maiestas Vestra, 
satis mirari, quod quidam invitae (ut credo) Maiestati 
Vestrae persuadere nituntur ista et quod in istis per
suadendis nec deum ipsum eiusque iustitiam timeant, 
nec homines et futuram de ipsis opinionem vereantur. 
Expecto a Maiestate Vestra Sacratissima certam et 
suorum fidelium postulationi respondentem delibera
tionem ac responsum et cum iis fidelia servitia mea in
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gratiam Maiestatis Vestrae humiliter recoinmendo. 
Posonii, ultima Februarii 1539. ,

Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae
fidelis servitor 
fidelis servitor1 
Thurzo m. p.

K ívül: záró gyűrűs ostyapecsét és címzés : „Sacratissimae 
maiestati regiae, domino meo clementissimo.“

Jegyzet: Thurzó Elek álláspontja az volt, hogy az 1539-re 
összehívandó országgyűléssel egyidőben az országos törvény
szék is kezdje meg munkáját, amit a nemesség erősen sürgetett. 
Thurzó leveléből az tűnik ki, hogy az országos törvényszék 
egybehívásának hatalmas és befolyásos ellenzői voltak, s 
Thurzó a levélben ezek ellen kelt ki. Ferdinánd utóbb Thurzó 
álláspontját elfogadta. Magy. Orsz. Emi. II. 115. 1.

II. n. 1539 februárius.

Emlékirat arról, hogy miért kívánják János király biztosai 
elhalasztani a tárgyalásokat a nagyváradi békében meg
határozott hatalmaskodási és birtokiigyekben; hogy Fráter 
Györgyöt kell keresni a fegyverszüneti egyezmény után 
történt erőszakoskodások mögött ; hogy olyan irányú törek
vés állapítható meg, mely Ferdinánd király teljes háttérbe, 

szorítására törekszik.
Eredeti hivatalos emlékirat a bécsi StaaLsarchivban. Hung. 

1539. fasc. 39. föl. 23.

Secreta et Maiestati Vestrae confidenter nunciata. 
Item quod dilatio iudiciorum1 2 tres ob causas fit. 

Primo, quod timent multos violatores induciarum. 
Secundo, quod timent magnam diminutionem regis 
eorum ditionis. Tertio, quod nollent amittere occasio

1 Másodszor a névaláírásnál Thurzó által sajátkezűleg 
odaírva.

2 Y. ö. erre vonatkózólag az előbbi okiratot. A kérdés az 
1539 szeptemberi országgyűlésen került tárgyalásra. A rendek 
ekkor a következőket határozták : „Celebrationes iudiciorum 
generalium in festo epiphaniarum domini (1540 január 6)
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nem, qua ipsi semper sub induciis studuerunt rem et 
ditionem eorum augere. Vident enim, quod Maiestas 
Vestra sancte et inviolate observat et observare tacit, 
parti vero adversae omnia impune licent.

Item, quod quaecunque egerunt et agunt contra 
inducia Bebek,1 Balassa,2 Podmanyczky et alii, omnia 
ex voluntate et commissione fratris Georgii agunt et 
hoc eis est commissum, ut ditionem regis eorum potius 
modis omnibus dilatent, quam aliquid cedant.

Item per Joannem regem prolatum est : adhuc, 
inquit, res mea pendet et finis nemini certus.

In summa in eo contendunt omnibus viribus et hoc 
moliuntur, ut Maiestatem Vestram e regno Hungáriáé 
omnino excluderent et totum regnum vendicarent. 
Ideo provisione opus est.

Jegyzet: Az emlékiratra Károlyi Árpád azt jegyezte fel, 
hogy az az 1539 február 10-i okirathoz tartozik.

Posonii inchoentur, aliae tamen causae, videlicet Lransmissiona- 
les, ac quinque casus novae occupationis et alii novi actus 
potentiarii, a festo beati Gregorii proxime praeterito (1539 
március 12) patrati et commissi per dominum locumtenentem 
ubicunque constituetur, incessanter indicentur.“ Magyar 
Orsz. Emi. II. 118. és 128. 11.

1 Bebek Ferenc, aki 1537 nyarán pártolt János király
hoz Perényi Péterrel együtt. (V. ö. Lukinich I. : Erdély területi 
változásai. Budapest, 1918. 2. 1.)

2 Bizonyára Balassa Menyhért.
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H. n. 1539 februárius.

«9

Jelentés Fráter Györgynek Nyáry Ferenccel állítólag foly
tatott beszélgetéséről, melyen János király is résztvett, 
melyből kitűnik, hogy melyek voltak ekkoriban Fráter 
Györgynek, illetőleg a János-pártiaknak tulajdonképpeni 

politikai céljai és törekvései.
Egykorú, az osztrák udvari kancellárián készüli emlékirat, 
kétségkívül I. Ferdinánd számára. Bécsi Staatsarchiv. Hung.

1539. febr. föl. 25—26.

Frater Georgius episcopus Varadiensis thesaurarius 
Franciscum Niary1 in convivio, equitando et deam
bulando aliquoties blande admonuit, ut ad mutuum 
amorem rediret ac se cum aliis Hungaris militibus amice 
coniungeret mutuamque concordiam et ipse amplecte
retur. Niary ioco et ridens respondit, id iam minime 
fieri posse, quia regiae maiestates ea lege inter se con
cordarunt, ut subditus unius regis ad alium ire absque 
bona voluntate ipsorum non possit. Respondit frater 
Georgius : quis scit, quid adhuc futurum erit. Duo 
homines non possunt unum regnum ad ea servanda 
cogere, quae ambo inter se conclusere. Oportet, ut 
publicatis conditionibus pacis, ex consensu duorum 
regum una generalis diéta celebretur, in qua quis scit, 
quid per regnicolas tractabitur aut etiam concludetur. 
Quid si non patientur Hungari regnum dividi et in hoc 
convenire incipient, quod regnum Hungáriáé penes 
unum regem maneat. Quo concluso unanimi consilio et 
deliberatione supplicabunt regi Ferdinando, ut con
sideratis tot tantisque regni Hungáriáé calamitatibus, 
quibus Hungária per hosce annos miserabiliter vexata 
est, permittere velit sua maiestas eos penes unum regem 
•Joannem manere, donec ille vixerit. Post cuius decessum 
parati erunt suam maiestatem pro domino ipsorum 
accipere sine contradictione. Et plura alia in hanc 
sententiam suae maiestati regnicolae excogitare et

1 Nyáry Ferenc 1533-ban mint ,,aulae familiaris“ említ- 
tetik (Podmaniczky-Oklt. II. 473.), 1537-től fogva hontmegyei 
főispán. (Podmaniczky-Oklt. II. 556.) Ferdinánd király hívei 
közé tartozott.
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nuntiare incipient mirabiles , excusationes, ob quam 
causam non possunt pati regni divisionem et sic cogetur 
unus regum regnum relinquere, velit-nolit.

Haec monachus frater Georgius partim manifestis 
verbis, nonnunquamobliquis sermonibus ipsiNiaryper mo
dum insinuationis nutu et significatione intelligere dabat,

E t in eandem quasi sententiam idem Niary plura ab 
aliis aulicis Joannis intellexit, talia supervenire affir
mantes ex diéta illa generali, quam celebrari necesse est.

In summa summarum affirmat Niary, haec pro 
certo apud Johannitas intellexisse, quod Johannes et 
subditi ipsius ac etiam multi ex subditis regiae maiesta- 
tis habent magnam spem in illa futura diéta generali 
regnicolarum, quod in ea diéta regnum Hungáriáé per 
diversas practicas ad unitatem redigetur et sub unum 
tantum regem veniet.

Causa est, quare ipsi Niary haec verisimilia esse 
videntur, quod Johannes et frater Georgius totis viribus 
conantur militares homines a regia maiestate ad sese 
allicere, quibus hac ratione illis mirifice favent.

Ex subditis vero regiae maiestatis, cui id curae 
esset, Agriense episcopo mortuo,1 nemo est tempore 
cuius in diéta Posoniensi solebant convenire triginta 
septem comitatus integri, modo vix quattuor fuere, hoc 
facit militarium hominum a regie (!) maiestate alienatio.

Joannes ioco quasi interrogavit Franciscum Niary : 
quid dedit tibi in Germania dominus tuus? Respondit 
Niary : ea, quae mihi dare prius consueverat, stipendium 
videlicet honestum. At ille : non interrogo de stipendio, 
sed quaero, quae bona et quasarces? Respondit: nunquam 
laboravi apud suam maiestatem, ut mihi in Germania 
aliqua bona vel arces daret. Dedit tamen haec omnia in 
Hungária, quando de iis suae maiestali supplicavi. Risu 
tandem inter eos finitae sunt huiusmodi collocutiones.

Dixit praeterea Joannes: arcem, inquit, quam 
possides, Brank1 2 in bono loco sita est, ut ego intel-

1 Zalaházi vagy Szalaházi Tamás, aki veszprémi püspök is 
volt. 1536-ban elhalt. V. ö. a 9. sz. oklevél jegyzetével.

2 Ez a név tévesen szerepel a trencsénmegyei Bán város 
helyett, melyet I. Ferdinánd 1536 december 4-én Nyáry Ferenc
nek 2000 írtért zálogba adott. Bán város, mint ismeretes, Pod- 
maniczky-birtok volt. L. erre a Podmaniczky-Oklt. II. 584. 1.
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lexi; capax multorum equitum. Propterea commodé 
ex eá arce et ipsius Casparis Chobor1 Holych1 2 non 
parva servitia regno praestare quispiam possit, si ex 
animo aliquis regno servire vellet.

Subiunxit Joannes: Libenter, inquit, audio, 
quando in aliqua arce in regno Hungáriáé sita ca
stellanos Hungaros esse intelligo, in quibus vero Ger
manos non libenter pati possum.

Putat Niary, quod militarium hominum a maie- 
state regia alienationis causam dederunt quidam pro
ceres et nonnulli nobiles ex subditis regiae maiestatis, 
quorum potius intererat militares homines in gratia 
maiestatis regiae conservare, sine quibus regni alicuius 
imperium vix commode a quocunque principe manu- 
teneri potest.

Hac de causa credit Joannem laborare per se 
quibuscunque modis illos ad se allicere, quemadmodum 
iam maiorem partem allexit.

27.

Buda, 1539 március 12.

János király a trencsénmegyei Lednic várában rejlő 
királyi jogot tartozékaival együtt Podmaniczky Jánosnak 
és Ráfaelnek adományozza azokért az érdemekért, melyeket 

a Trencsén körüli harcokban szereztek.
Eredetije papíron, pecsét nyomaival, az Orsz. Levéltárban. 

Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334. nr. 24.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. Memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes quibus expedit universis, quod nos,

1 A coborszentmihályi Czobor-család ( Nagy Iván :
III. 205—210. 11. és Jedlicska P á l: Kiskárpáti Emlékek. II. 
Eger, 1891. 4—5. 11.) névleg is ismert tagja; résztvett 
a különféle hadivállalatokban. ( Budai F. : I. 326. 1.) 1543 
előtt elhalt; ebben az esztendőben említtetnek „orphani 
Gasparis quondam Chobor“. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 
1543. f. 50.)

2 Holies vára (Nyitra vm.) Czobor-birtok volt. V. ö. 
Jedlicska P á l: i. m. II. 7—8. 11.
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debitum ut decet, habentes respectum ad praeclaram 
fidem ac fidelium servitiorum gratissima cumulataquc 
merita fidelis nostri magnifici Joannis Podmanyczky 
de Podmanyn, quae idem sacrae primum huius regni 
nostri Hungáriáé coronae et deinde maiestati nostrae 
pro locorum et temporum diversitate, non parcendo 
personae, rebusque suis, per haec praesertim impacata, 
bellicisque tumultibus plena tempora, in superioribus 
huius regni nostri partibus circa castrum nostrum 
paternum et haereditarium Thrinchiniense,1 solus ipse 
Joannes cum fratre suo carnali magnifico Raphaele pro 
dignitate nostra regia proque exaltatione regiminis 
nostri cruento certamine, proelioque saepe cum hostibus 
nostris commisso, summa semper fidelitatis perseve
rantia exhibuit et impendit. Quorum intuitu nosque 
volentes eundem gratia et liberalitate nostra regia 
prosequi, totum et omne ins nostrum regium, si quod 
in totali castro Lednycze1 2 nominato in comitatu 
Thrinchiniensi existenti, quod praefatus Joannes Pod
manyczky divino auxilio suffragante, de manu hostili 
non sine magna suorum caede et sanguinis effusione, 
violenta obsidione cinctum, excepisset, prae mani
busque suis etiam nunc existeret, qualitercunquc 
haberemus, aut idem nostram ex quibuscunque causis, 
viis, modis, et rationibus concerneret maiestatem, 
simul cum universis oppidis, villis, possessionibus, 
praediis, portionibusque ac quibuslibet iuribus posses- 
sionariis ubilibet et in quibuscunque comitatibus dicti 
regni nostri Hungáriáé existentibus, ac quocunque 
nomine nuncupatis, ad idem castrum de iure et ah 
antiquo pertinentibus, ac pariter cum cunctis, suis 
utilitatibus et pertinentiis, quibuslibet, terris scilicet 
arabilibus etc. (következik a szokásos felsorolás), quovis 
nominis vocabulo vocitatis, sub suis veris metis et 
antiquis existentibus, cum pro praemissa fidelium 
servitiorum exhibitione, tum vero pro illis quinque 
millibus florenis, quos ipse Joannes Podmaniczky ad

1 Trencsén 1528 óta Ferdinand király, illetőleg 1584 óta 
mint zálogbirtok, Thurzó Elek birtokában volt. (Károlyi 
János : i. m. 54—58. és 63. 11.)

2 Lednic várára s arra vonatkozólag, hogyan került az 
Podmaniezky-kézre, 1. az 5. sz. oklevél megfelelő jegyzetéi.



gentium suarum equitum scilicet et peditum tempo
ribus istis contra aemulos nostros, conservatione, et in 
expugnationeque dicti castri Lednycze exposuisset et 
absumpsisse perhibetur, memorato Joanni Podma- 
nyczky, ac per eum praefato Raphaeli fratri suo carnali, 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis, 
quemadmodum per priusque donasse recolimus, ita 
etiam ex nunc et de novo dedimus, donavimus, et 
contulimus, immo damus, donamus et conferimus iure 
perpetuo et irrevocabiliter tenendum, possidendum 
pariter et habendum, salvo iure alieno, harum no
strarum vigore et testimonio litterarum mediante. 
Quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuerint reportatae. Datum Budae in 
festo beati Gregorii papae. Anno Domini millesimo 
quingentesimo tricesimo nono, regnorum vero nostro
rum tredecimo.

Johannes rex
manu propria.

Jegyzet: Jelen kötet 5. sz. alatti oklevele János király 
1538 április elsején kelt adománylevele a két Podmaniczky- 
lestvér számára Lednie váráról. Ä most (27. sz. a.) közzétett 
oklevélnek indokolása részletezőbb.

28.

Duda, 1539 március 12.

János király Szucsa várát, amelyet Podmaniczky János 
foglalt vissza az ellenségtől, tartozékaival együtt érdemei 
jutalmául neki és testvérének Ráfaelnek adományozza.

Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Orsz. 
Levéltárban. Kincst. oszt. ,N. R. A. f. 421. nr. 14. Ugyanott 
Eakovszky György által hitelesített XVII. századi másolata is.

Jegyzet : Az oklevél szövege teljesen egyezik az 1538 
április elsején kelt adománylevél szövegével, melyet a <i. sz. a. 
lettünk közzé.
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Buda, 1539 március 12.

János király a trencsénmegyei Iiricsó várában rejlő 
királyi jogot, tartozékaival együtt Podmaniczky Jánosnak és 
Rájaelnek adományozza azokért az érdemekért, melyeket 

a Trencsén körüli harcokban szereztek.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Orsz, 

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334. nr. 11.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. Memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes quibus expedit universis, quod nos 
debitum (ut decet) habentes respectum ad praeclaram 
fidem ac fidelium servitiorum gratissima cumulataque 
merita fidelis nostri magnifici Joannis Podmanyczky de 
Podmanyn, quae idem sacrae primum huius regni nostri 
Hungáriáé coronae et deinde maiestati nostrae pro 
locorum et temporum diversitate, non parcendo per
sonae rebusque suis, per haec praesertim impacata 
bellicisque tumultibus plena tempora partibus in 
superioribus regni huius nostri circa castrum nostrum 
haereditarium et paternum Thrinchiniense,1 solus ipse 
Joannes cum fratre suo carnali magnifico Raphaele pro 
dignitate nostra regia, proque exaltatione regiminis 
nostri, cruento certamine, prelioque saepe cum hosti
bus nostris commisso, summa semper cum fideli
tatis perseverantia exhibuit et impendit, quorum intuitu 
nosque volentes eundem gratia et liberalitate nostra 
regia prosequi, totum et omne ius nostrum regium, si 
quod in totali castro Rycho nominato,2 in comitatu 
Thrinchiniensi existente, quod praefatus Joannes Pod
manyczky divino auxilio suffragante de manu hostili

1 L. erre vonatkozólag a 27. sz. oklevél megfelelő jegyzetét.
3 Láttuk már, hogy 1538-ban Podmaniczky Balázs fia 

László s ennek János és Balázs nevű fiai Hricsó várát és Biese 
várkastélya a két Podmaniczky-testvérnek átengedték (3. 
sz. a.). így tehát ezen a címen is jogos tulajdonuknak tekint
hették. Hricsó várra vonatkozólag az utalásokat 1. a 3. sz. 
oklevélnél.

. ... ‘ 29.



7 5 '

non sine magna suorum caede et sanguinis effusione 
violenta obsidione cinctum excepisset,1 prae manibusque 
suis etiam nunc existeret,1 2 qualitercunque haberemus, 
aut idem nostram ex quibuscunque causis, viis, modis 
et rationibus concerneret maiestatem, simulcum uni' 
versis oppidis, villis possessionibus, praediis portio
nibusque, ac quibuslibet iuribus possessionariis, ubilibet 
et in quibuscunque comitatibus dicti regni nostri 
Hungáriáé existentibus, ac quocunque nomine nun
cupatis, ad idem castrum de iure et ab antiquo per
tinentibus, ac pariter cum cunctis suis utilitatibus et 
pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus etc. 
(következik a szokásos felsorolás), quovis nominis voca
bulo vocitatis sub suis veris metis et antiquis existen
tibus, cum pro praemissa fidelium servitiorum exhibi
tione, tum vero pro illis sex millibus florenis, quos ipse 
Johannes Podmanyczky ad gentium suarum equitum 
scilicet et peditum temporibus istis contra aemulos 
nostros conservatione et in expugnationeque dicti 
castri Rycho exposuisse et absumpsisse perhibetur, 
memorato Joanni Podmanyczky ac per eum praefato 
Raphaeli fratri suo carnali, ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus universis, quemadmodum per priusque 
donasse recolimus, ita etiam ex nunc et denuo dedimus 
donavimus et contulimus; immo damus, donamus, 
et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter tenendum, 
possidendum pariter et habendum, salvo iure alieno, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum. 
Quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuerint reportatae. Datum Budae, in 
festo beati Gregorii papae, anno Domini millesimo 
quingentesimo tricesimo nono, regnorum vero nostro
rum tredecimo.

Joannes rex 
manu propria.

1 Hricsó vár elfoglalása 1536 augusztus-szeptemberében 
történhetett. Podmaniczky-Oklt. II. 558. 1.

2 V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. 591., 599., 609. 11.
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:to.
'Buda, 1539 március 12.

János király a veszprémmegyei Palota várát somogy- 
megyei tartozékaival együtt Podmaniczky Jánosnak és 

testvérének Ráfaelnek adományozza.
Eredetije papíron, rányomott pecsét, töredékeivel, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. b 421. nr. 47.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae 
et Croatiae etc. memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes, quibus expedit universis, quod nos 
debitum, (ut decet) habentes respectum ad praeclaram 
fidem ac fidelium servitiorum gratissima, cumulataque 
merita fidelis nostri magnifici Joannis Podmaniczky 
de Podmanyn, quae idem sacrae primum huius regni 
nostri Hungáriáé coronae et deinde maiestati nostrae 
pro locorum et temporum diversitate, non parcendo 
personae, rebusque suis, cum summa semper fideli
tatis perseverantia exhibuit et impendit, quorum 
intuitu nos quoque volentes eundem gratia et liberali- 
tate nostra regia prosequi, totale castrum nostrum 
Palotha nominatum, in comitatu Wesprimiensi habi
tum, quod illustris ac magnifici quondam Laurentii 
de Wylak, ducis Boznae etc. praefuisset,1 sed vigore 
cuiusdam contractus et fraternalis adoptionis alias 
inter eundem quondam Laurentium ducem ab una, ac 
dominum genitorem nostrum charissimum felicis me
moriae2 ab altera partibus initi et stabilitae in nostram 
maiestatem devolutum extitisset et redactum et quod 
tandem praemortuo ipso Laurentio duce ad manus 
Ladislai More de Chwla® per indirectum quodam modo 
devenerat, sed eodem Ladislao More per commissarios

1 Budai F. : III. 343— 16. 11. Csonki JJ. : III. 288—281). II. 
V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. 619. 1.

a Faller Jenő: A Szentferencesek, elpusztult várpalotai 
rendházának története. Veszprém, 1936. 11. s köv. 11.

a Csulai Móré Lászlóra 1. Budai F. : II. 453—455. 11. 
Fógel J . : II. Lajos udvartartása. 35. 1. Ismeretes, hogy Móré 
László nőül vette Újlaki Lőrinc özvegyét, ezen a címen szerezte 
meg magának Palota várát.
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tam nostros, quam etiam serenissimi Ferdinandi Roma
norum et Bohemiae regis etc. vigore quarundam in
duciarum alias inter nos et eundem Romanorum 
regem in Wyssegrad constitutarum atque firmatarum 
Strigonii1 de commissione, utriusque nostrum plenaria 
cum authoritate constitutorum ob violatas per ipsum 
Ladislaum praemissas inducias nota perpetuae in
fidelitatis, amissioneque capitis ac omnium bonorum 
suorum processu iuris condempnato, nos virtute huius- 
modi latae commissarioruin sententiae, manu violenta 
obsidione cinctum, Dei adiutorio expugnavimus, mani
busque nostris regiis applicavimus, simulcum possessioni
bus Zewlews, Gyewrek, Zewlews Lak, Orda, Themes, 
Zenth Gyewrgh, Fonod, et Bessen1 2 appellatis in Simi- 
giensi, aliisque universis oppidis, villis, possessionibus, 
praediis, portionibusque ac quibuslibet iuribus possessio- 
nariis, tam in eodem Simigiensi, quam etiam alias 
ubilibet et in quibuscumque comitatibus dicti regni 
nostri Hungáriáé existentibus ac quocumque nomine 
nuncupatis, ad idem castrum de iure et ab olim perti
nentibus, item totum et omne ius nostrum regium, 
si quod in eodem castro aut suis pertinentiis praenarra
tis etiam alias qualitercumque haberemus, aut illud 
et eaedem nostram ex quibuscumque causis, viis, modis 
et rationibus concernerent maiestatem, ac pariter cum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, 
terris scilicet arabilibus etc. (következik a szokásos fel
sorolás), quovis nominis vocabulo vocitatis, sub suis 
veris metis et antiquis existentibus, memorato Joanni 
Podmanyczky ac per eum Raphaeli fratri suo carnali, 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis, 
quemodmodum per prius quoque donasse recolimus, 
ita etiam ex nunc et de novo dedimus, donavimus et 
contulimus, immo damus, donamus et conferimus 
iure perpetuo et irrevocabiliter tenendum, possidendum, 
pariter et habendum, salvo iure alieno, harum nostra
rum vigore et testimonio litterarum. Quas in formam 
nostri privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie

1 Podmaniczky-Oklt. II. 619. 1. jegyzet.
2 Az itt felsorolt helynevek meghatározását 1. Podma

niczky-Oklt. II. 619—20. 11.
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fuerint reportatae, Datum Budae, in festo beati Gregorii 
papae, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo 
nono, regnorum vero nostrorum tertio decimo.

Johannes rex 
manü propria.

31.

Brünn, 1539 április 17.

I. Ferdinánd király arra kéri János királyi, hogy a fegyver
szünet és béke ellenére morva alattvalóit háborgató Podma- 

niczky Ráfaelt tiltsa el a további hatalmaskodástól.
Eredeti fogálmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1531*. 

fase. 39. föl. 41—43.

Ferdinandus etc.
Serenissime etc. Quam acerbe apud nos omnes 

marchionatus Moraviae status ordinesque in hoc 
praesenti conventu communi nomine super indignis 
et intollerabilibus plane iniuriis, grassationibus el 
violentiis, quas variis modis Raphael Podmanitzky, 
Serenitatis Vestrae subditus fidelibus nostris et antea 
intulit et nunc inferre non cessat, Serenitas Vestra ab 
eorundem statuum scripto huc annexo1 abunde cogno
scere poterit. E t quamvis alias dicti Podmaniczky 
audaciam temeritatemque, quam in nostros exercere 
non intermittit, Serenitati Vestrae non semel1 2 insinuan
dam notamque facere curaverimus, tamen cum praefati 
status neque finem, neque modum ullum vident eiusmodi 
iniuriarum et damnorum, quibus continue contra 'pacis 
induciarumque leges per ipsum Podmaniczky et compli
ces suos afficiuntur, magnis sane precibus a nobis im
praesentiarum efflagitarunt, ut illorum indemnitati 
consulere dignaremur. Quum quidem tot tantasque 
violencias diutius tolerare a publico quasi grassatore 
illis non modo grave, verum etiam intolerabile futurum

1 A „scripto huc annexo“ szavakat a fogalmazó utólag 
iktatta az egyidejűleg törölt „supplici libello hisce incluso“ 
szavak fölébe.

2 A „non semel“ szavakat' a fogalmazó utólag toldotta 
be a lapszélen.
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esset, cumque ipsos tantopere commotos et ad ulciscen
das iniurias suas illataque damna accensos1 esse perspice
remus, noluimus illorum indignationi concedere, sed 
recepimus, nos hanc causam , per literas non nisi dili
genter apud Serenitatem Vestram acturos, bona spe 
freti, quod iuxta induciarum pacisque initae et con
firmatae conditiones Serenitas Vestra istius seditiosi 
hominis animum, tot modis ad rapinas, spoliationesque 
intentum, severitate sua cohibitura esset. Quam ob rem 
tandem Serenitatem Vestram in vim induciarum et 
pacis inter nos mutuo initae per praesentes hortamur, 
nolit deinceps vel ipsi Podmaniczky vel aliis ex subditis 
suis connivere, ut talia indigna facinora adversus 
fideles nostros perpetrare praesumant, utpote in aper
tam et manifestam violationem tum induciarum tum 
pacis praedictae. Equidem omnes occasiones, quae vel 
inducias vel pacem labefactare queunt, semper evitare 
cupimus. Sed hoc tamen Vestram Serenitatem praemoni
tam nunc1 2 esse volumus, si pergat ipse Podmaniczky 
cum suis sociis sua frequentare latrocinia, quod prae
fatos status nostros amplius vix continere poterimus, 
quominus vim vi repellant et iniuriarum atrocitatem 
quocunque possunt modo ulciscantur. Negue erit, cur 
nobis ob hoc ulla culpa imputetur, si quid forte inde 
gravius sequatur. Nam etiam nos, nisi reprimantur tam 
facinorosorum hominum audaces pessimique conatus, 
id quod Serenitatem Vestram post cognitionem istorum 
malorum effecturam nihil dubitamus, subditos et fide
les nostros usque adeo hostiliter opprimi nequaquam 
imposterum tolerare possemus. Proinde ab eadem 
Serenitate Vestra iterum atque iterum petimus, cum 
effectu saepedicto Raphaeli Podmaniczky, subdito suo 
inhibere velit, ne imposterum fideles nostros tam 
indebitis violentiis aggredi praesumat, quin potius sese 
induciis et initae paci conformem gerat et ab vexandis 
subditis nostris prorsus abstineat. Quod si non3 fiat,

1 E szó előtt a következő : „mirum in modum paratos et“ 
szövegrész törölve.

2 A „nunc“ szót a fogalmazó utólag írta a lapszélre.
3 A „Quod si non“ szavakat utólag iktatta be a fogalmazó 

á törölt „ne dicti status marchionatus Moraviae“ szavak 
helyére.
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necessario cogemur inire ea remedia, quibus fideles 
nostri a to t iniuriis defendi possint. E t haec quidem ad 
iustas dictorum statuum nostrorum querelas operae1 
pretium duximus, Serenitati Vestrae diffusius declarare, 
quo magis operam det, antenominati Podmaniezky vim 
temeritatemque cum debita severitate cohibere com- 
primereque. Quae feliciter valeat. Datum in Prunna, 17. 
Aprilis 1539.

Kívül, a fogalmazvány mellső borítólapján a címzett neve : 
„Regi Joanni“ s valamivel alább az expediálást jelző kézjegy. 
Ugyanez a szöveget tartalmazó első lap bal hasábján is ismét
lődik.

32 ,

Buda, 1539 április 27.

János király a zsolnai harmincadot Podmaniczky Jánosnak 
és Ráfaelnek adományozza a Trencsén vára körül folyt 

harcokban szerzett érdemeik jutalmául.
lire delije papíron, rányomott pecsét nyomaival, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 421. nr. 17.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. memoriae commendamus tenore praesen
tium significantes, quibus expedit universis, quod nos 
debitum habentes respectum ad praeclaram fidem, 
fideliumque servitiorum cumulata merita, fidelium 
nostrorum magnificorum Joannis et Raphaelis Podma- 
nyczky de Podmanyn, quae ipse (így!) sacrae primum 
huius regni nostri Hungáriáé coronae ac deinde maiestati 
nostrae pro locorum et temporum varietate non par
centes personis, rebusque ipsorum per haec praesertim 
impacata, bellicisque tumultibus plena tempora in 
superioribus regni nostri partibus circa castrum nostrum 
haereditarium et paternum Thrinchiniense1 2 pro digni-

1 E szó előtt törölve a „non potuimus“ szavak.
2 L. a „haereditarium et paternum“ kifejezés jelentőségére 

a tí. sz. a. közölt oklevél jegyzetéi és Podmaniczkv-Oklevéltár 
II. 553. 1.
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talc nostra regia, proque exaltationeque regiminis 
nostrae cruento certamine proelioque saepe cum hosti
bus nostris commisso, summa semper cum fidelitatis 
perseverantia exhibuerunt et impenderunt. Quorum 
intuitu nos quoque volentes eosdem gratia ac liberali- 
tate nostra regia prosequi, totalem tricesimam nostram 
regalem in oppido nostro Solna nominato1 in comitatu 
Thrincyniensi adiacente aliisque filiabus tricesimis ad 
idem oppidum pertinentibus2 exigi consuetam, simul- 
cum universis proventibus ac utilitatibus suis memora
tis Joanni et Raphaeli Podmanyczky vita ipsorum 
durante tenendam, utendam, in ususque suos proprios 
convertendam dedimus, donavimus et contulimus, 
immo damus, donamus et conferimus praesentium per 
vigorem. Quocirca vobis fidelibus nostris moderno futu
risque thesaurariis nostris harum serie mandamus 
firmiter, quatinus in perceptionem fructuum et utili
tatum praescriptarum tricesimarum nostrarum vita, 
praenotatorum Joannis et Raphaelis Podmanyczky, 
ut praefertur, durante, vos ingerere, manusque vestras 
immittere nusquam praesummatis, nec sitis ausi modo 
aliquali, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Budae, die dominico proximo post festum beati 
Marci ewangelistae, anno Domini millesimo quingen
tesimo tricesimo nono.

Joannes rex 
manu propria.

1 A zsolnai harmincad tulajdonképpen a trencséni harmin
cad filiája volt. (L. 6. sz. a. oklevél jegyzetét.)

- A zsolnai fiókharmincad 1534 óta Kosztka Miklós birto
kában volt. L. a. 8. sz. alatt kelt oklevelet.

6
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Vágsellye, 1539 június 18.

I. Ferdinánd király meghagyja a nyitrai káptalannak, 
hogy Podmaniczky János és Ráfael részére írja át a 
trencsénmegyei Kamenicsán birtokra vonatkozó okleveleket.
Átírva a nyitrai káptalannak 1539 június 19-én kelt oklevelé

ben. (L. a 34. sz. alatt lévő oklevelet.)

33.

34.

Nyitra, 1539 június 19.

A nyitrai káptalan I. Ferdinánd király 1539 június 16-án 
Vágsellyén kelt parancsa értelmében Podmaniczky János 
és Ráfael részére átírja Ferdinánd királynak 1529 május 
10-én Linzben kelt parancsát is magában foglaló 1529 

május 24-én kelt oklevelét.
Eredetije papíron, rányomott pecsét nyomaival, a nyitrai 
káptalan levéltárában. Stat. et met. 1530—1540. nr. 438.

Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae com
mendamus per praesentes, quod nos litteras serenissimi 
principis et domini domini Ferdinandi divina favente 
clementia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae etc. regis 
etc. requisitorias clause emanatas, nobisque praecepto- 
rie loquentes et directas maxima cum obedientia rece
pimus in haec verba :

Ferdinandus divina favente clementia Romano
rum, Hungáriáé, Bohemiae etc. rex etc. fidelibus nostris 
capitulo ecclesiae Nittriensis salutem et gratiam. Expo
nitur maiestati nostrae in personis magnificorum Joannis 
et Raphaelis de Podmanyn, quomodo certa quaedam 
paria litterarum vestrarum siue introductoriarum et 
statutoriarum, sive aliarum quarumcunque factum 
possessionis Kamenchan1 vocatae, in comitatu Trinchi- 
niensi habitae concernentium, earum scilicet, quae ad 
reverendum condam dominum Stephanum de dicta

1 Podmanic-zky-Oklt. II. 137. 1.
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Podmanyn, olim episcopi ecclesiae Nittriensis1 patruum 
ipsorum exponentium consequenterque ad eosdem 
exponentes, vel ex forma et tenore litterarum ipsarum 
spectare dinoscerentur, in vestra sacristia seu conser- 
vatorio ecclesiae vestrae more solito reposita haberen
tur et locata. Quibus ipsi exponentes pro iurium suo
rum sustentatione plurimum indigerent et essent 
necessarii. Fidelitati igitur vestrae harum serie fir
miter praecipientes committimus et mandamus, qua
tenus acceptis praesentibus praescripta paria litterarum 
in vestra sacristia sive conservatorio ecclesiae vestrae 
praenotatae diligenter requiri et reinveniri faciatis, 
requisitarum et reinventarum tenorem in transsumpto 
litterarum vestrarum eisdem exponentibus modis omni
bus extradare debeatis et teneamini iurium suorum ad 
cautelam. Cavetis tamen, ne fraus aut dolus in hac 
parte eveniat aliqualis. Secus non facturi. Datum in 
oppido Sellye, feria quarta proxima post festum beato
rum Viti et Modesti martirum,2 anno Domini millesimo 
quingentesimo tricesimo norio.

Nos itaque mandatis praefati domini nostri regis 
ad plenum obedire cupientes, ut tenemur, paria prae
scriptarum litterarum introductoriarum et statutoriarum 
factum dictae possessionis Kamenchan vocatae in comi
tatu Thrinchiniensi habitae concernentium in con
servatorio dictae ecclesiae nostrae diligenter perquiri 
fecimus et reinvenimus, quarum tenor de verbo ad ver
bum sequitur et est talis : Serenissimo principi etc. 
( Következik a nyitrai káptalannak Ferdinánd király 
1529 május 10-én Linzben kelt iktatóparancsát is magában 
foglaló 1529 május 24-én kelt jelentése.3)  Unde nos ad 
mandatum praefati domini nostri regis paria prae
scriptarum litterarum introductoriarum et statutoria
rum transcribi et transsummi ac praesentibus litteris 
nostris patentibus inseri facientes, in transsumpto 
earundem litterarum nostrarum eisdem exponentium

1 Podmaniczkv István nyitrai püspökre 1. Podmaniczky- 
Oklevéltár II. k. LVIII—LXXVII. II.

- 1539 június 18.
:i Az oklevelek kiadva a Podmaniczkv-Oklevéltár II. k. 

419., 120—423. II.
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iuriuin suorum ad cautelam duximus concedendas. 
Datum in festo beatorum Gervasii et Prothasii marti- 
rum, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo 
nono praescripto.

35.

Buda, 1539 július 7.

János király 1537 szeptember 30-án Nagyváradon kelt 
oklevelét, amely szerint a veszprémmegyei Palota várát, 
Veszprém- és somogymegyei tartozékaival együtt Podma- 
niczky Jánosnak és testvérének Ráfaelnek adományoztad 
újból megerősíti és meghagyja a budai káptalannak, hogy 

a beiktatást végezze el.
Átírva a budai káptalannak 153!) szeptember 7-én kelt és a be

iktatást bizonyító oklevelében. (Lásd a 42. sz. alatt.)

36.

Buda, 1539 július 7.

János király 1536 október 6-án Nagyváradon kelt oklevéléi, 
mely szerint Lednic, várát és tartozékait1 2 a királyi joggal 
együtt Podmaniczky Jánosnak és testvérének Ráfaelnek 
adományozta, most újból megerősíti és meghagyja a budai 

káptalannak hogy végezze el a beiktatást.
Átírva a budai káptalannak 1539 szeptember 13-án kelt és 

a beiktatásról szóló oklevelében. (Lásd a 43. sz. alatt.)

1 Az 1537 szeptember 30-án kelt adománylevél kiadva 
a Podmaniczky-Oklevéltár II. 018—621. II. Az 1538 április 
elsején kelt új adománylevelet 1. jelen kötet 7. sz. alatt. Az 1539 
március 12-i adománylevelet pedig jelen kötet 30. sz. alatt.

2 Az 1536 október 6-i oklevél kiadva a Podmaniczky- 
Oklevéltár II. 557—559. 11. Az 1538 április elsején kelt új ado
mánylevelet 1. a jelen kötet 5. sz. alatt. Az 1539 március 12-i 
adománylevelet pedig a 27. sz. alatt.
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Buda, 1539 július 7.

János király 1536 október 6-án Nagyváradon kelt okle
velét, mely szerint a Irencsénmegyei Hricsó várát1 tartozé
kaival és a királyi joggal együtt Podmaniczky Jánosnak 
és testvérének Ráfaelnek adományozta, megerősíti és meg
hagyja a budai káptalannak, hogy az iktatási végezze el.
Átírva a budai káptalannak 1539 szeptember 15-én kelt, 
s a beiktatást bizonyító oklevelében. (Lásd a 44. sz. alatt.)

37.

38.

Buda, 1539 július 8.

Fráter György vármii püspök és királyi kincstartó nyug
tatja Dubraviczky Mihályt annak a 400 forintnak a kifize
téséről, mely összegei Fráter György a Dubraviczky-család 
kérésére és az ö terhökre fizetett ki Podmaniczky Jánosnak, 
akitől a Dubraviczkyek 600 forintért megvásárolták Szele, 

Györgye és Félegyház birtokokat.
Egyszerű, XVIll. századi másolata az Országos Levéltárban.

Táblai oszt. 4—915. és 4—975.

Frater Georgius electus Varadieiisis,1 2 thesaurarius 
et consiliarius regiae maiestatis, castellanusque ac pro
visor castri Budensis etc. recognoscimus per praesentes 
litteras nostras, nobilem Michaelem Dubraviczky, filium 
condam Michaelis Dubraviczky3 illos quadringentos 
ilorenos, quos nos magnifico domino Joanni Podma- 
nyczky in sortem et rationem illorum sexingentorum 
florenorum, pro quibus ipse dominus Podmanyczky

1 Az 153(5 október (5-án kelt adománylevél kiadva a Pod- 
maniczky-Oklevéltár II. k. 553—555. 11. Az 1539 március 12-i 
új adománylevelet 1. jelen kötet 29. sz. alatt.

2 Fráter György 1534-től fogva volt választott váradi 
püspök; pápai megerősítése 1539 május 30-án történt. — 
í  Gams B. : Series episcoporum etc. Ratisbonae, 1873. 385. 1.)

3 A Dubraviezky-családra 1. jelen kötet 17. sz. oklevelét.
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totum ius suum, quod in possessionibus Zele, Györgye 
et Felegyház vocatis, omnino in comitatu Pestiensi 
existentibus habuisset, dicto condam Michaeli Dubra- 
viczky et suis haeredibus iure perennali inscripsisset et 
vendidisset, propter praescriptum Michaelem, filium 
dicti condam Michaelis Dubraviczky solveramus, nobis 
integre et totaliter restituisset, dedit enim ad manus 
nostras auri puri et iusti ponderis centum quadraginta 
novem florenos, qui cum additione quadraginta de
nariorum faciunt ducentos octo florenos et sexaginta 
denarios, in monetis vero Ferdinandinis dedit centum 
nonaginta unum florenos et denarios quadraginta, 
insimul computando faciunt quadringentos florenos. 
Super quibus eundem per praesentem quietum et 
expeditum reddidimus. Budae, feria tertia inter octavas 
Visitationis beatissimae virginis Mariae, anno Domini 
millesimo quingentesimo trigesimo nono.

G. thesaurarius manu propria.

Jegyzet: Az oklevél szövege azt tartalmazza, hogy az adós 
(Dubraviczky) 400 frtnyi adósságát aranyforinttal és I. Fer- 
dinánd-féle magyar dénárokkal törlesztette, még pedig leolva
sott 149 aranyforintot, amelyet 40 den. hozzáadásával 208 írt 
60 dénárba számítottak, valamint 191 forint és 60 dénárt. 
A két forintösszeg —■ a forintot' száz dénárjával számítva — 
adja a tartozás összegét, 400 irtot. Az aranyforintösszeg dénár
száma, vagyis 20,820 (a 40 den. hozzáadásának betudásával), 
egy aranyforint 139-7316 dénáros árfolyamának felel meg, 
kikerekítve : 139% dénárnak (139-75 x 149 =  208 frt 22% den.). 
Ellenben az aranyforintösszeg teljes egyenértéke a 40 den. 
levonása nélkül pontosan megfelel 140 dénáros árfolyamnak. 
Az aranyforint országos árfolyamai a XVI. század első felében : 
1516-ig : 100, 1516—1525 : 110, 1525—1529 : 120, 1530—1532 : 
125, 1533—1538 : 128, 1539—1541: 133ll , 1542—1546 : 136 és 
1547—1575 : 140 den. Ettől a „hivatalos“ árfolyamtól azonban 
különböző okoknál fogva eltért a tényleges árfolyam (ezüstár 
hanyatlása, ezüstpénz tökéletlen verése, valamint nagy ko
pása stb.), amely eltérést az aranyforint felárának nevezhetjük. 
A királyi kincstárnok tehát 65/,J—62/:- den. felárt számított a 
fizető fél javára. Aranyra átszámítva kitesz a 400 frt összege, 
az aranyfrt 139% den. árfolyamának alapulvételével, 286-26 
aranyfrtot, a 140 dénáros árfolyam alapján pedig 285-71 
aranyfrtot. Ez a két összeg kitesz aranypengőben 3830 P 59 f, 
illetve 3823 P 23 f összeget. A kiszámításra nézve v. ö. Magyar- 
Zsidó Oklevéltár. IV. kötet, 440—449. 11.

A felár százaléka 4%—4%. A Podmaniczky-féle birtok
test eladási ára, 600 forint, a szerint, hogy mily időpontját
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helyettesítjük be az eladásnak, 120--128 dénáros aranyforint
árfolyamok mellett 1525 és 1538 közt a következő aranyforint-, 
illetve aranypengőösszegeknek felel meg : 120 dénár árfolyam : 
500 aranyfrt (6690 P 75 f), 125 den. árfolyam : 476-19 arany
forint (6372 P 15 f) és 128 den. árfolyam : 468-75 aranyfrt 
(6272 P 58 f). (Kováts Ferenc egyetemi tanár iír szíves köz
lése.)

39.

Galgóc, 1539 július 11.

Thurzó Elek kir. helytartó levele Ferdinánd királyhoz, 
melyben jelenti Podmaniczky Ráfael újabb hatalmaskodá- 
.sait és hírt ad arról, hogy Pongrácz Gáspár is Podma
niczky pártjára állt; utasítást kér, mitévő legyen, hogy a 

király a megye többi részét el ne veszítse.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töre
dékeivel, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1539. fase. 39. föl. 47.

Sacratissima maiestas, domine clementissime.
Post fidelium servitiorum meorum humillimam 

recommendationem. Nuper me adhuc apud Maiestatem 
Vestram existente, insinuaveram, in comitatu Tryn- 
cziniensi, dicione eiusdem, quales abstractiones et 
violentae occupationes per Podmaniczky sunt com
missae e t in dies committuntur. Nunc, nescitur ultro 
an ex necessitate, Caspar Pongracz alias Owari dictus1 
unacum castro suo Owar1 2 illi Podmaniczky adhaesit 
castrumque suum praefatum in manus ipsius Podma
niczky consignavit, unde plures occupationes et violen
tiae in subditos Maiestatis Vestrae fieri poterunt. Ego 
autem absque scitu Maiestatis Vestrae nullum possum 
adhibere remedium. Nam Podmaniczky ille movit 
seditionem contra Koczkas,3 fideles Maiestatis Vestrae ; 
timendum est igitur, ne ex arce illa praenominata Owar 
certa pars istius comitatus Tryncziniensis distrahatur et

1 Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár 1535-ben is 
említtetik. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 521. 1. L. azonfelül 
Nagy Iván : IX. 425. 1.

2 Ővár, a Yágvölgy legrégibb várainak egyike; Sztre- 
csennel együtt a Vágvölgyet védelmezték Turóc megye felől. 
L. a Podmaniczky-Oklevéltár. I. k. XVIII. 1.

3 A két Kosztka-testvért : Pétert és Miklóst érti.
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a Maie state Vestra alienatur. Quare Vestrae supplico 
Maiestati, dignetur de praemissis me informare, quid 
faciendum sit. Cum his me et servitia mea fidelia 
Maiestati Vestrae humillime recommendo. Ex arce 
Galgocz, 11. Julii 1539.

fidelis servitor 
Thurzo m. p.

K ívü l: záró gyűrűs ostyapecsét; címzés : Sacratissimae 
regiae maiestati, domino elementissimo.

40.

Sztrecsen, 1539 július 13.

Szedleci Koszlka Miklós és Duboveei János jelentése Fer- 
dinánd királyhoz, melyben beszámolnak Podmaniezky 
Ráfael újabb pusztításairól, a Podmaniczky-párl hadi- 

készületeiről és segítséget kérnek ellenük.
Eredetije, hátlapján egy vörös és egy fekete gyűrűs-zárópecsét 
töredékeivel, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1589. fase. 39.

föl. 50—51.

Sacratissima regia maiestas, domine domine cle
mentissime.

Post fidelium servitiorum nostrorum in gratiam 
Maiestatis Vestrae humilem commendationem. Sacra
tissima Maiestas Vestra iam aliquoties scribere dignata 
est ratione ipsius tricesimae in comitatu Arvensi exigi 
solitae, quam Maiestas Vestra usque tranquillitatem 
huius regni Hungáriáé, licet ab antiquo ad arcem Arvam 
pertineat, nobis utendam et percipiendam inscripserit,1 
ut magnifico domino Hieronymo Lasky2 exigenda 
resignaretur. Domine clementissime, quamvis haec 
ipsa tricesima ab antiquo, prout si Vestrae Regiae 
Maiestati visum fuerit, vicinis comitatibus comprobari 
poterit, ad arcem Arvam spectat, denique iuxta Vestrae 
regiae Maiestatis inscriptionem . nondum a nobis

x L. erre vonatkozólag a 6. és 8. sz. alatt közzétett okleve
leket.

2 Laski Jeromos erdélyi vajda, siradi palatinus. Podnia- 
niczky-Oklevéltár. II. 479. 1.
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alienari deberet. Nullam quippe hactenus hoc in regno 
sentimus tranquillitatem ac Regia Maiestas Vestra 
aliis occupata negotiis nos protegere et defendere non 
dignatur. Praetermissis itaque aliarum partium tur
bationibus Maiestati Vestrae perscribendo nostram 
duntaxat difficultatem paucis attingere placuit. Inprimis 
qualiter ipse Podmaniczky transactis temporibus cum 
resistere et sese nobis opponere nequiret, in deditionem 
Maiestati Vestrae se subierit, ubi medio domini Cazianer 
concordati uterque Vestrae Maiestati in deditionem 
cessit.1 Successu vero temporis accepta quacunque 
minus iusta occasione, a Vestra Maie,stale defecit et 
factioni, regis Joannis adhaesit,1 2 3 unde habitis non 
modicis auxiliis bona nostra devastare et expilare cepit, 
sperans et arces, quas nos marté nostro aquisivimus ac ex 
Maiestatis Vestrae collatione possidemus, assequi posse. 
Cum itaque nil nequius patrari potuisset, oppidum 
Solnam, ad arcem Strechen pertinens, funditus igne 
delevit. Nunc vero feriis scilicet divi Procopii proxime 
praeteritis,1 idem adversarius coactis non modicis 
copiis, insultum in possessiones nostras fecit, quas adeo 
immaniter et minus Christiane tractavit et expilavit et 
praecipue oppidum Solnam, ut desperandum sit de 
eiusdem qualicunque restauratione, cum eos ipsos 
oppidanos ceterosque longe ab eorum aedibus abesse 
oporteat, e quibus iam nihil utilitatis cedit. Nos itaque 
crebro illi resistentes plane defecimus, destituti et 
auxilio et sumptu.

Hoc etiam Vestrae Maiestati constet (!), quo modo 
Caspar Owary4 arcem propriam, quae ab arce Strechen 
adeo proxima est, ut tantummodo fluvio Wagh diri
matur, in potestatem et manus eiusdem adversarii 
assignaverit et dederit. De qua tantos insultus facere

1 L. a Podmaniczky János és Kazianer császári főparancs
nok közt 1534 július 27-én kötött egvességet. Podmaniczkv- 
Oklcvéllár. II. 502 - 506. 11.

2 János király már 1535 október 11-én Podmaniczky 
Jánosnak adományozta az aradmegyei Csálya várat. (Podma- 
niczky-Oklevéltár. II. 529. 1.) L. azonfelül a Podmaniczkv- 
Oklevéltár. II. 558. i. jegyzetét.

3 1539 július 4.
1 Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspárra 1. a közvetlen 

előbb közzétett oklevelet; u. ott van szó Óvár váráról is.



9 0

ceperunt, ut servitoribus nostris tuto ex arce exire non 
liceat. Conspirati praeterea cum praefecto arcis Murán,1 
utraque ex parte ingentia damna nobis intulerunt in- 
ferreque non desistunt. Insuper certo nobis relatum est, 
eosdem adversarios ex partibus Hungáriáé maiores 
contra nos copias expectare, quibus resistere non est 
opis nostrae propter exiguos proventus, quos etiam 
Maiestas Vestra a nobis alienare et alteri, cui nihil cum 
adversariis Maiestatis Vestrae nunc negotii est, conferre 
dignatur, cum nos revera a Maiestate Vestra pro fide
libus servitiis nostris multo plura expectaverimus, 
nedum olim parta amittere deberemus. Nihilominus 
non desperamus, hunc exiguum proventum Maiestatem 
Vestram apud manus nostras relicturam.

Tametsi aliquas pro tenuitate nostra nunc com
paraverimus contra ipsum hostem copias (quibus etiam 
solutione minus respondere possumus), viribus tamen 
nos ille superat. Quare Maiestati Vestrae humillime 
supplicamus, dignetur nobis festino non deesse auxilio 
nosque ab istis insultoribus gratiose defendere. Maiestati 
Vestrae nos et servitia nostra in gratiam commendamus 
eandemque ex animi sententia valere optamus. Datum 
in arce Strechen feriis divae Margarethae virginis, anno 
domini 1539.

Eiusdem Maiestatis Vestrae

fideles subditi et servitores

Nicolaus Kostka de Sedlecz 
Joannes de Dubowecz.1 2

K ívü l: Két címeres gyűrűs-zárópecsét nyoma ; az egyik 
vörös, a másik zöld viaszban.

Címzés : Sacratissimae Romanorum, Germaniae, Hungáriáé, 
Boemiaeque etc. regiae maiestati etc. infanti Hispaniarum, 
archiduci Austriae, duci Burgundiáé etc. domino nostro 
clementissimo.

1 Basó Mátyás volt ebben az időben Murány várának 
kapitánya. V. ö. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 563. 1. Későbbi 
szereplésére 1. Lukinich Imre: Erdély területi változásai. 
18., 22., 48., 56. 11.

2 Duboveci János árvamegyei főispánra 1. Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 500. 1. Itt kell megjegyeznünk, hogy a névalá
írások nem sajátkezű aláírások.
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Thurzó Elek kir. helytartó jelentése Ferdinánd királynak 
arról, hogy Podmaniczky János megjelent Besztercén, 
bizonyára azért, hogy a Kosztka Miklóssal hadakozó 
öccsét Rájaelt támogassa ; nem kétli, hogy ezek a harcok 

sok szenvedést jognak okozni a lakosságnak.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1539. íasc. 39.

föl. 71—72.

Sacratissima maiestas regia, domine clementissime.
Servitiorum meorum meorum (így, kétszer) humil

lima et fideli commendatione praemissa. Fatigatum ex 
itinere cum vidissem cursorem, hanc postham visum 
est celerius requieto alio nuntio Maiestati Vestrae, quae, 
me ut Viennam moverem, mandabat, rescribere, prout 
et rescripsi. Aliud quid addam non occurit, nisi quod 
hesterna nocte Joannes Podmaniczky,1 qui apud 
Joannem agebat, per vicinas has partes Bistriciam ad 
fratrem suum Raffaelem ascendit1 2 non sine certo 
equitum numero. Non vana opinio est, futurum, ut 
digladianti cum Nicolao Kozka fratri suo se coniugat 
et non incentorem solum, verum etiam ducem ho
stilitatum se praebeat. Non inutile est, si de. his Maiestas 
Vestra consultet. Verum nemo ambigere debet, quin 
privatae hae contentiones magnam fidelium in locis 
propinquis agentium ruinam secum trahant. Undique 
enim non nisi innocentes et iniuriae obnoxii opprimun
tur. Maiestati Vestrae fidelia servitia mea recommendo. 
Galgocii, 22 die Julii 1539.

Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae
fidelis servitor 

A. Thurzo.
K ívül: Címeres gyűrűs záró ostyapecsét.
Címzés: Sacratissimae maiestati regiae, domino meo 

clementissimo etc.

1 Podmaniczky János az utóbbi időkben jobbára a Dunán
túl tartózkodott.

2 Podmaniczky Ráfael a vágbesztercei várból zaklatta a 
Ferdinánd-pártiakat, vagy személyes ellenségeit.

41.

G a l g ó c ,  1 5 3 9  j ú l i u s  2 2 .
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A budai káptalan bizonyítja, hogy János királynak 
1539 július 7-én Budán kelt parancsa értelmében Pod- 
maniczky Jánost és Bájáéit vegyes adomány címén be
vezette a veszprémmegyei Palota várának, továbbá a 
somogymegyei Szőlősgyörök, Szőlőslak, Orda, Temet, 
Szentgyörgy, Fonyód, Resseny és a veszprémmegyei Pár

mány, Eskö és Bátorkö elpusztult várak birtokába.

Eredetije hártyán, bíborvörös, téglavörös és zöldszám zsinóron 
függő pecséttel az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. 

fasc. 334. nr. 2.

Nos capitulum ecclesiae Budensis omnibus Christi 
fidelibus praesentibus et futuris praesentium notitiam 
habituris salutem in omnium salutis largitore. Ad uni
versorum notitiam harum serie volumus pervenire, 
quod nos litteras serenissimi principis et domini domini 
Joannis Dei gratia regis Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae 
etc. domini nostri gratiossissimi introductorias et sta- 
tutorias pro parte magnificorum Joannis et Raphaelis 
Podmanyczky de Podmanyn clause confectas et ema
natas nobisque preceptorie sonantes et directas, ho
nore et reverentia, quibus decuit, recepimus in haec 
verba :

Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae Budensi 
salutem et gratiam. Noveritis, quod fidelis noster 
magnificus Joannes Podmanyczky de Podmanyn 
nostram veniens in praesentiam, exhibuit et praesen- 
tavit nobis quasdam litteras nostras donationales 
Waradini, secundo die festi sancti Michaelis archangel)1 
in anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo 
septimo, regnorum vero nostrorum, undecimo transacti 
in pergameno privilegialiter confectas, sigilloque nostro 
secreto inpendenti communitas, quibus mediantibus

B u d a ,  1 5 3 9  s z e p t e m b e r  3 .

1 1537 szeptember 30.
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nos, intuitu fidelium servitiorum suorum, quae1 etc. modo 
et ordine ac ex causis et rationibus litteris in eisdem 
nostris donationalibus clare declaratis iure perpetuo 
dedisse, donasse et inscripsisse dinoscimur. Quibus 
exhibitis et praesentatis praenotatus Joannes Pod- 
manyczky retulit nobis eomodo, quod ipse propter 
frequentem bellorum tumultum et temporis huius 
inpacacitatem, quo in servitiis nostris continue prae
occupatus fuisset, seipsum vigore antedictorum litte
rarum nostrarum donationalium in dominium praedicti 
castri Palotha pertinentiarumque eiusdem debito tempore, 
prout de iure et consuetudine ipsius regni nostri debuis
set, per nostrum et vestrum homines introduci statui
que facere minime potuisset, ideo formidaret huius- 
modi litterarum nostrarum donationalium vigorem 
expirasse, per hocque in suis iuribus aliquem defectum 
pati posse. Supplicavit itaque maiestati nostrae, u t sibi 
de opportuno iuris remedio gratiose providere digna
remur. Nos igitur consideratis praescriptis fidelibus 
servitiis ipsius Joannis Podmanyczky, per eum regno 
huic nostro deindeque nobis exhibitis, ex superhabun- 
clanti gratiae nostrae dono de regiaeque nostrae pote
statis plenitudine, qua eiuscemodi defectus iurium fide
lium nostrorum reformare soliti sumus, praescriptas 
litteras nostras donationales non obstante eo, quod 
revolutio anni datarum ipsorum, intra quam praemissa 
statutio fieri debuisset, praeterisset, in vigore suo duxi
mus relinquendas, decernentes per expressum praenar- 
ratam statutionem in dominium praenotati castri 
Palotha, pertinentiarumque suarum per totum hoc 
integrum annum a die datarum praesentium compu
tando legitime fieri posse atque debere. Fidelitati igitur 
vestrae harum serie firmiter mandamus, quatinus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, 
quo praesente magistri Stephanus de Iwanch,2 aut

1 Innen a szöveg azonos azzal a szöveggel, mely a Podma- 
niczky-Oklevéltár. II. 618—620. 11. megjelent ; mindössze 
annyi az eltérés, hogy a közzétett oklevél az Újlaki Lőrinc 
és János király anyja közt történt egyességet említi, ellenben 
a mostani oklevél János király atyját nevezi meg szerződő fél
ként. A szöveg egyezése miatt annak újból való közzétételét 
mellőzhetőnek véltük.

2 Ivánczi-család élt Zala megyében (Csánki: III. 155.,
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Mathias de Tholna,1 vel Nicolaus de Kechkemeth,2 
maioris cancellariae nostrae notarii, sin Joannes de 
Simoni,3 seu Briccius Rywghnyanczky de Ozorowcz,4 
neve Nicolaus Marsowczky de Marsowczffalva,5 aliis 
absentibus homo noster de curia nostra regia per nos 
ad id specialiter transmissus, ad facies praedicti castri 
Palotha cunctorumque oppidorum, villarum, posses
sionum, prediorum ac portionum et iurium possessiona- 
riorum aliarumque pertinentiarum eiusdem castri ac 
desertorum castrorum, vicinis et commetaneis suis 
universis inibi legitime convocatis et praesentibus, 
accedendo, introducat praefatos Joannem et Raphaelem 
Podmanyczky in dominium eiusdem earundem et 
eorundem, statuatque idem, easdem et eadem eisdem 
ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis prae
missae nostrae donationis ac iuris nostri regii et inscrip
tionis nostrae titulo ipsis incumbente, perpetuo possi
denda, si non fuerit contradictum; contradictores vero, 
si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatos Joannem 
et Raphaelem Podmanyczky nostram personalem in 
praesentiam ad terminum competentem, rationem contra
dictionis eorundem reddituros. E t posthaec huiusmodi 
introductionis et statutionis seriem cum contradicto
rum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et 
commetaneorum, qui praemissae statutioni intererunt

156.) és Vas megyében. (Csúnki: II. 828.) Az lvánczi-család 
Nagy Iván szerint valószínűleg kihalt (V. 262. 1.). Az itt emli- 
tett Ivánczi István kancelláriai jegyző személyi adatait nem 
ismerjük.

1 Közelebbi személyi adatai nem ismeretesek.
- Az ismert Kecskeméthy-családok (1. Nagy Iván :■ VI.

138—140. 11.) valamelyikének tagja, kinek személyi adatait 
nem ismerjük.

3 Valószínűleg azonos azzal a Simonyi Jánossal, akii 
1560-ban Bars megye volt alispánjaként említenek. (Nagy 
Iván : X. 205. és Podmaniczky-Oklevéltár. II. 527. 1.)

1 Rudnyánszky Bereck a dezséri Rudnyánszky-család 
tagja (Nagy Iván : IX. 797—816. 11.), 1524-ben királyi ember
ként szerepelt. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 307. 1.) Podma- 
niczky János híveihez tartozott. (Podmaniczky-Oklevéltár.
II. 503. 1.) Ozor helységben volt birtokos, innen az oklevélben 
említett ,,de Ozorowcz“.

5 Mar sófalvi Marsovszky Miklós 1534-ben Podmaniczky 
János hívei közt említtetik. Podmaniczky-Oklevéltár. IÍ. 
502. 1. L. azonfelül Nagy Iván: VII. 341. 1.

i



ac oppidorum, villarum, possessionum, iurium posses- 
sionariorum inibi statuendorum nominibus, terminoque 
assignato, ut fuerit expediens, dictae nostrae personali 
praesentiae fideliter rescribatis. Datum Budae, feria 
secunda proxima post festum visitationis sacratis
simae virginis Mariae,1 anno Domini millesimo quin
gentesimo tricesimo nono, regnorum vero nostrorum 
tredecimo.

Unde nos mandatis domini nostri regis in omnibus 
obedire volentes, ut tenemur, unacum praenominato 
Stephano de Iwanch maioris cancellariae suae maie- 
statis notario ad id specialiter transmisso, nostrum 
hominem, videlicet honorabilem magistrum Emeri- 
cum de ZewdynI 2 socium et concanonicum nostrum 
nostro pro testimonio fidedignum duximus transmitten
dum. Qui tandem exinde ad nos reversi, pariformiter 
nobis retulerunt eomodo, quomodo ipsi feria tertia 
proxima post festum assumptionis sacratissimae Vir
ginis Mariae novissime transacto praeteritum3 ad facies 
praescripti castri Palotha vocati,-vicinis et commetaneis 
eiusdem universis et signanter nobilibus Nicolao et 
Mathia de Ladan,4 Stephano de Kezy5 * iudicibus nobi
lium comitatus Albensis et altero Nicolao de Inotha0 
praeterea ibidem in praescriptis castris desertis7 Pacz- 
man,8 Eskew,9 et Bathorkew10 II vocatis coram praenomi
natis, vicinis et commetaneis inibi existentibus,12 item 
feria quinta proxima post praedictum festum assump

I 1539 július 7.
3 A magyarszögyéni Szögyény-család (Nagy Iván : X. 

844. s köv. 11. és XIII. 359. 1.) tagja.
1539 augusztus 19.

4 A Ladányi-család (Csánki: III. 379. 1.) tagja.
" A Fejér megyében birtokos Keszi-családnak (Csánki :

III. 375. 1.) tagja.
8 Inota h. Fejér megyében, Székesfehérvártól ny. Az Inotai- 

család a XV. században Veszprém megyében említtetik. 
(Csánki: III. 275. 1.)

7 Az utolsó öt szó kivakart helyre van írva.
8 Csánki: III. 226., 277., 289. 11.
a A mai Öskű területén fekhetett. Csánki: 111. 210., 

245. 11.
10 Faller Jenő: Hol feküdt Bátorkő vára '? Veszprém, 

1936. 16. 1.
II A szövegben tévesen : „existentem“ áll.
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tionis sacratissimae virginis Mariae proxime praeteri
tum ad facies totalium possessionum Zewlwsgywrek, 
Zewlewslak, Themer et Orda1 appellatis, ad eundem 
( így!) castrum Palotha pertinentibus, vicinis et com- 
metaneis eorundem possessionum universis, item nobi
libus Ambrosio Bor1 2 et altero Ambrosio Józan cie 
Naghgamaas,3 ac altero Ambrosio Chal,4 Petro Ronya 
de Chehy,5 item provido Gregorio Lwkacz de Eghhazas- 
chehy6 jobagione egregii Joannis Orczy de Zewlews- 
gwgy7 in possessione sua Eghhazaschehy commo
rante, in ipsius domini sui persona inibi legitime con
vocatis et praesentibus, accessissent, ubi praefatus ho
mo regius, dicto testimonio nostro praesente, intro
duxisset eosdem Joannem et Raphaelem Podmanyczky 
hi dominium eiusdem, earundem et eorundem, statuis- 
setque idem, eosdem et eadem eisdem, ipsorumque 
haeredibus et posteritatibus universis, simulcum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, praemisso 
donationis, iurisque regii et inscriptionis titulo ipsis 
incumbenti perpetuo possidenda, diebus legitimis et 
horis congruis, praefatis regio et nostris hominibus in 
facie eiusdem et eorundem permanentibus, nullo 
contradictore protunc inibi, neque expost coram nobis 
in capitulo apparente. In cuius rei memoriam, firmi
tatemque perpetuam praesentes litteras nostras privi- 
legiales pendenti sigillo nostro consignatas ad relationes 
dictorum regii et nostri hominum duximus conceden
das. Datum sedecimo die diei exequutionis, introductio
nis et statutionis praedictorum, anno Domini supradicto.

1 A felsorolt helységek közelebbi meghatározását 1. a 
Podmaniezky-Oklevéltár. II. 619—-620. 11.

2 A Veszprém megyében birtokos siinonházi Bor-család 
(Csánki: III. 265. 1.) egyik tagja.

3 Nagygamás h. a Balaton közelében, Lelle és Boglár 
vidékén feküdt. Csánki: II. 607. 1. A Józan-családra nincsenek 
adataink.

4 Személyi adatai nem ismeretesek.
5 Csehi h. a Balaton mellett, Szőllősgyöröktől ény. fek

szik. (Csánki: II. 597. 1.)
6 Valószínűleg az előbb említett Csehi h. közelében 

feküdt.
7 Az Orczy-család Somogy megyében volt birtokos. 

(Csánki: II. 689. 1.) A „Zewlewsgwgy“' helynevet nem tudjuk 
közelebbről meghatározni.
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.1 budai káptalan bizonyítja, hogy János király 1539 
július 7-én Dudán kelt és az 1536 október 6-án Nagy
váradon kelt adománylevelél is megerősítő parancsa értel
mében Podmaniczky Jánosi és Ráfaelt beiktatta Lednic 

vára, tartozékai és az ottani királyi jog birtokába.
Eredetije hártyán, bordóvörös, vörös és zöld selyemzsinóron 
függő pecséttel ellátva, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt.

N. R. A. fase. 124. nr, 25.

Nos capitulum ecclesiae Budensis, omnibus Christi 
fidelibus praesentibus et futuris praesentium notitiam 
habituris, salutem in omnium salutis largitore. Ad 
universorum notitiam harum serie volumus pervenire, 
cpiod nos litteras serenissimi principis et domini domini 
Joannis, Dei gratia regis Hungáriáé, Dalmatiae, Croa- 
tiae etc. domini nostri gratiosissimi introductorias et 
statutorias pro parte magnificorum Joannis et Ra- 
phaelis Podmanyczky de Podmanyn clause confectas et 
emanatas nobisque praeceptorie loquentes et directas, 
honore et reverentia, quibus decuit, recepimus in haec 
verba :

Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae Budensis 
salutem et gratiam. Noveritis, quod fidelis noster ma
gnificus Joannes Podmanyczky de Podmanyn nostram 
veniens in praesentiam, exhibuit nobis et praesentavit 
quasdam litteras nostras donationales Waradini octavo 
(lie festi beati Michaelis archangeli in anno Domini 
millesimo quingentesimo tricesimo sexto, regnorum 
vero nostrorum decimo transacti1 in pergameno privi- 
legialiter confectas, sigilloque nostro secreto inpendenti 
communitas, quibus mediante nos intuitu fidelium 
servitiorum suorum, quae ipse sacrae primum huius 
regni nostri Hungáriáé coronae ac deinde maiestati 
nostrae pro locorum et temporum varietate, non par
cendo personae, rebusque suis, per haec praesertim

3 3 .

B u d a ,  1 5 3 9  s z e p t e m b e r  1 3 .

1 15:iti október <!. Az adománylevél közzétéve a Podma- 
uiez.ky-Oklcvéltár. II. 557- 559. It
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impacata, bellicisque tumultibus plena tempora, parti
bus in superioribus regni huius nostri circa castrum 
nostrum haereditarium et paternum Thrynchiniense 
pro dignitate nostra regia, cruento certamine proelioque 
saepe cum hostibus nostris commisso, summa cum 
fidelitatis perseverantia exhibuit et impendit, tunc 
vero pro illis septem millibus florenis Hungaricalibus, 
quos idem Joannes Podmanyczky tempore expugna
tionis castri Lednycze nominati in comitatu Thrynchi- 
'niensi habiti, quod alias apud manus generosae dominae 
Sophiae de Zablath, relictae magnifici condam Wolff- 
gangi comitis de Bozyn et de Sancto Georgio fuisset,1 
sed propterea, quod ipsa domina Sophia2 factioni 
Germanicae adhaerendo, castro de ipso fidelibus sub
ditis nostris plurima dampna, iniurias, spoliaque diversa 
patrabantur atque committebantur, idem castrum 
praefatus Joannes Podmanyczky propriis suis sumpti
bus et expensis, exercitu conflato, violenta manu 
expugnavit atque cepit, simulcum universis oppidis, 
villis, possessionibus, praediis et portionibus, ac aliis 
iuribus possessionariis ubilibet et in quibuscunque 
comitatibus praedicti regni nostri Hungáriáé adiacen- 
tibus, ac quocunque nomine nuncupatis, ad idem 
castrum de iure et ab olim pertinentibus, item totum 
et omne ius nostrum regium, si quod in eodem castro 
Lednycze et praescriptis universis pertinentiis suis 
qualitercunque habéremus, aut idem et eaedem nostram 
ex quibuscunque causis, viis, modis et rationibus con
cernerent maiestatem, ac pariter cum cunctis suis 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet sub suis veris 
metis et antiquis existentibus memorato Joanni, Pod
manyczky ac per eum magnifico Raphaeli fratri ger
mano suo, ipsorumque haeredibus et posLeritatibus 
universis, modo et ordine, ac ex causis et rationibus 
litteris in eisdem nostris donationalibus clare declaratis, 
iure perpetuo dedisse, donasse et inscripsisse dinosce- 
bamur.

1 L. a Podmaniczky-Oklevéltár. II. 479 és 504. 11.
- Bazini és Szentgyörgyi Farkas gróf második felesége 

Zábláti Lőrinc leánya Zsófia volt, Ákosházi Sárkány Ambrus 
őzvegye. Budai F. : III. 241. és Ila Bálint tan. Turul, 1927. 
04. 1.
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Quibus exhibitis et praesentatis, praenotatu i Joan
nes Podmanyczky retulit nobis eo modo, quod ipse 
propter frequentem bellorum tumultum et temporis 
huius impacacitatem, quo in servitiis nostris conti
nue praeoccupatus fuisset, seipsum vigore antedicta- 
rum litterarum nostrarum donationalium in dominium 
praescripti castri Lednyche, pertinentiarumque eius
dem debito tempore, prout de iure et consuetudine 
ipsius regni nostri debuisset, per nostrum et vestrum 
homines introduci statuique facere minime potuisset. 
Ideo formidaret huiusmodi litterarum nostrarum dona
tionalium vigorem exspirasse, per hocque in suis iuribus 
aliquem defectum pati posse. Supplicavit itaque maie- 
stati nostrae, ut sibi de opportuno iuris remedio gratiose 
providere dignaremur.

Nos igitur consideratis praescriptis fidelibus ser
vitiis ipsius Joannis Podmanyczky, per eum regno 
huic nostro, deindeque nobis exhibitis, ex superhabun- 
danti gratiae nostrae dono de regiaeque nostrae pote
statis plenitudine, qua eiuseemodi defectus iurium fide
lium nostrorum reformare soliti summus, praescriptas 
litteras nostras donationales non obstante eo, quod 
revolutio anni datarum ipsarum, intra quam praemissa 
statutio fieri debuisset, praeteriisset, in vigore suo 
duximus relinquendum, decernentes per expressum, 
praenarratam statutionem in dominium praenotati 
castri Lednycze pertinentiarumque suarum per totum 
hoc annum a die datarum praesentium computandum, 
legittime fieri posse atque debere. Fidelitati igitur 
vestrae harum serie firmiter mandamus, quatinus 
vestrum mittatis hominem pro testimonio fidedignum, 
quo praesente magistri Stephanus de Iwanch, aut 
Mathias de Tholna, vel Nicolaus de Kechkemeth maio
ris cancellariae nostrae notarii, sin Joannes de Sy- 
mony, seu Briccius Rywghnyanczky de Ozorowcz, sin 
Nicolaus Marsowczky de Marsowezffahva,1 aliis absen
tibus homo noster de curia nostra regia per nos ad id 
specialiter transmissus, ad facies praedicti castri Led
nycze cunctoruinque oppidorum, villarum, possessio-

1 Az oklevélben megnevezett egyénekre vonatkozólag lásd 
az előbbi (42. sz.) okirat jegyzeteit.

7*
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mim, praediorum ac portionum et iurium possessio- 
nariorum aliarumque pertinentiarum eiusdem castri, 
vicinis et commetaneis suis universis inibi legittime 
convocatis et praesentibus, accedendo, introducat prae
latos Joannem et Raphaelem Podmanyczky in domi
nium eiusdem et earundem statuatque idem et easdem 
eisdem ipsorumque haeredibus et posteritatibus uni
versis, praemissae nostrae donationis ac iuris nostri 
regii et inscriptionis nostrae titiilo, ipsis incumbenti, 
perpetuo possidendum, si non luerit contradictum; 
contradictores vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra 
annotatos Joannem et Raphaelem Podmanyczky no
stram personalem in praesentiam ad terminum com
petentem, rationem contradictionis eorundem reddi
turos. Et posthaec huiusmodi introductionis et sta
tutionis seriem cum contradictorum et evocatorum, 
si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui 
praemissae statutioni intererunt, ac oppidorum, villa
rum, possessionum, iuriumque possessionariorum inibi 
statuendorum, nominibus, terminoque assignato, ut 
fuerit expediens, dictae nostrae personali praesentiae 
fideliter rescribatis. Datum Budae feria secunda pro
xima post festum visitationis sacratissimae virginis 
Mariae,1 anno virginei partus eiusdem millesimo quin
gentesimo tricesimo nono, regnorum vero nostrorum 
tredecimo.

Nos itaque mandatis praefati domini nostri regis 
in omnibu obedire volentes, ut tenemur, una cum 
jiooili Briccio Rywdnyanczky de Ozorowcz, homine 
suo regio, de curia ad id specialiter transmisso, nostrum 
hominem, videlicet honorabilem magistrum Emericum 
de Zewdin socium et eoncanonicum nostrum1 2 ad 
praemissa fideliter peragenda, nostro pro testimonio 
1'idedignum duximus transmittendum. Qui tandem 
exinde ad nos reversi, pariformiter retulerunt eomodo, 
quomodo ipsi in festo decollationis beati .Joannis 
baptistae novissime transacto praeterito,3 ad facies 
praescripti castri Lednycze, vicinis et commetaneis 
eiusdem universis et signanter egregiis Nicolao de

1 1539 július 7.
2 L. az előbbi (42. sz.) oklevél megfelelő jegyzetéi.
:l 1536 augusztus 29.
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Orozkmkew comite comitatus Thrynchyniensis,1 ac 
Joanne, filio eiusdem Nicolai, item nobilibus Wenceslao, 
Joanne Cristiansky de Nadas,2 Martino de Egred,3 
Joanne Sswehla de Ozor,4 Ladislao Prechensky de 
Leliota,5 Georgio de Mezne,8 Nicolao et Wenceslao de 
Okrwcz,7 Benedicto et Nicolao Skraba de Prwska8 
inibi legittime convocatis et praesentibus, accessissent, 
ubi praefatus homo regius, dicto testimonio nostro

1 Oroszlánkövy vagy Szlopnai Miklósra 1. jelen kötet
22. sz. oklevelét. L. azonfelül a Levéltári Közlemények. 1937 :
233., 235. s 1938 : 246. 11.

3 A nádasi Terstyánszky-család (Nagy Iván : XI. 111. és 
következő 11.) tagja. Ugyanaz, akiért 1535-ben Trencsén 
megye kezességet vállalt. Az 1535 május 3-án kelt oklevél 
szövege a következő : ,,Xos universitas nobilium comitatus 
Trinchiniensis recognoscimus per praesentes, quod quemad
modum nobilis Venceslaus junior Trstyansky ad judicatum 
et dictum quorumdam terminorum, quod idem Trstyansky 
Joanni Zapolyensi certum numerum peditum in partibus 
istis conducere et adducere vellet, de commissione et mandato 
speciali magnifici domini Joannis Catzianner etc. per domi
num capitaneum Trinch inieiisem detentus erat, quem nos 
ad fideiussoriain cautionem super totum comitatum accepimus, 
ista conditione, quod ipse Venceslaus Trstyansky de culpa 
ista, de qua inculpatur, in uno mense coram Regia Maiestat e 
etc. aut magnifico domino Joanne Catzianner etc. suam inno
centiam expurgaret. Si vero se expurgare nequiverit de hac 
culpa, extunc quandpcunque amoniti fuerimus per dominum 
capitaneum arcis Trinchiniensis, eundem juniorem Trstyanszky 
illic constituere, unde acceptus est, tenemur et obligamur.“ 
Ha nem sikerül Terstyánszkyt előállítani, akkor a trencséni 
kapitánynak jogában áll Terstyánszkv birtokát lefoglalni. 
(Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1535. fase. 27.)

3 Az Egresdy-család (Nagy Iván:  IV. 11-12.  11.) tagja.
1 Az ozoróci és mittai Svehla-család ismert tagja. (Podma- 

niczky-Oklevéltár. II. 503. 1. Rudnay Béla : A Zsámbokréthyak. 
Budapest, 1908. 31. 1. Levéltári Közlemények. 1938. 243. 1.)

5 Azonos azzal a Preesinszky Vencellel, aki 1534-ben 
említtetik Podmaniczky János hívei közt. (Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 502. 1.)

6 A Mednyánszky-csálád (Nagy Iván:  VII. 382—384. 11.) 
tagja.

7 Az Okruczky-család (Podmaniczky-Oklevéltár. I. 355—
356., II. 503. 11.) tagjai.

8 Bohunici Skraba vagy máskép Bolgár Adám neve isme
retes ebből az időből. (Rudnay Béla : A Zsámbokréthyek.
32., 99. 11.) Lehet azonban, hogy a Pruszkai-családnak (Nagy  
Iván: IX. 499 -500. és Podmaniczky-Oklevéltár. II. 140. 11.) 
egyik Lagjáról van szó.
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praesente, introduxisset eosdem Joannem et Raphaelem 
Podmanyczky in dominium eiusdem castri Lednycze 
et pertinentiarum earundem statuissetque idem et 
easdem eisdem ipsorumque haeredibus et posteritati
bus universis simulcum cunctis suis utilitatibus et 
pertinentiis quibuslibet, praemisso donationis iurisque 
regii et inscriptionis titulo, perpetuo possidendum, 
diebus legittimis et congruis horis, praefatis regio et 
nostris hominibus in facie eiusdem permanentibus, 
nullo contradictore pro tunc inibi, neque expost coram 
nobis apparente. In cuius rei memoriam firmitatemque 
perpetuam praesentes litteras nostras privilegiales, 
pendenti sigillo nostro consignatas, ad relationes dicto
rum regii et nostri hominum duximus concedendas. 
Datum sedecimo die diei exequutionis, introductionis 
et statutionis praemissorum, anno Domini supradicto.

44.

Buda, 1539 szeptember 15.

A budai káptalan bizonyítja, hogy János királynak 
1539 július 7-én Budán kelt és a: 1536 okt. 6-án Nagy
váradon kelt adománylevelét is megerősítő parancsa értel
mében Podmaniczky Jánost és Ráfaelt beiktatta Hricsó 
várának, tartozékainak és az ottani királyi jognak birto

kába.

Eredetije hártyán, függőpecsétje zsinórostól elveszett, az 
Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334. rir. 8.

Nos capitulum ecclesiae Budensis omnibus Christi 
fidelibus praesentibus et futuris praesentium notitiam 
habituris salutem in salutis omnium largitore. Ad 
universorum notitiam harum serie volumus pervenire, 
quod nos litteras serenissimi principis et domini domini 
Joannis, Dei gratia regis Hungáriáé, Dalmatiae, Croa- 
tiae etc. domini nostri gratiosissimi introductorias et 
statutorias pro parte magnificorum Joannis et Rapha- 
elis Podmanyczky de Podmanyn clause confectas et 
emanatas, nobis praeceptorie sonantes et directas,



honore et reverentia, quibus decuit, recepimus in haec 
verba :

Joannes Dei gratia rex Hungáriáé, Dalmatiae, 
Croatiae etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae Buden- 
sis salutem et gratiam. Noveritis, quod fidelis noster 
magnificus Joannes Podmanyczky de Podmanyn no
stram veniens in praesentiam exhibuit nobis et praesen- 
tavit quasdam litteras nostras donationales, Wara- 
dini octavo die festi sancti Michaelis1 in anno Domini 
millesimo quingentesimo tricesimo sexto, regnorum 
vero nostrorum decimo transacti in pergameno privi- 
legialiter confectas, sigilloque nostro secreto impen
denti communitas, quibus mediante nos intuitu fi
delium servitiorum suorum, quae ipse sacrae primum 
huius regni nostri Hungáriáé, deindeque maiestati 
nostrae pro locorum et temporum varietate, non par
cendo personae rebusque suis, per haec praesertim 
impacata tempora, plena bellicisque tumultibus, parti
bus in superioribus regni huius nostri circa castrum 
nostrum haereditarium et paternum Thrynchyniense 
pro dignitate nostra regia, cruento certamine proelio
que saepe cum hostibus nostris commisso, summa 
fidelitatis cum perseverantia exhibuit et impendit, 
tum vero pro illis novem millibus florenis, quos idem 
Joannes Podmanyczky tempore expugnationis castri 
Hrycho nominati, in comitatu Thrynchyniensi Imbiti, 
quod antea in manibus egregii quondam Petri Emreffy 
de Zerdahei1 2 fuisset, sed per incautam et negligentem 
eius conservationem in manus hostiles, Germanicae 
scilicet factionis, inciderat et de quo fidelibus subditis 
nostris multa dampna, nocumenta ac iniuriae intereban
tur, ad solutionem peditum et aliarum gentium ad 
praemissam expugnationem ipsius castri Hrycho con
ductarum, praescriptum castrum Hrycho, quod idem 
Joannes Podmanyczky de praedictis manibus hosti
libus (bombardis adhibitis) non sine multa caede et 
sanguinis effusione suorum proborum servitorum et 
aliorum virorum militantium, violenta manu, ut prae

1 1536 október 6. Az oklevél kiadva a Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 553—555. 11.

2 Szerdahelyi Imrefy Péter atyja, Mihály nyerte királyi 
adományban Hricsó várát. Podmaniczky-Oklevéltár. I. 575. I.

i o :í
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fertur, expugnavit, atque cepit, simulcum universis 
oppidis, villis, possessionibus, praediis et portionibus, 
ac aliis iuribus possessionariis, quocunque nomine 
nuncupatis, ad idem castrum Hrycho de hire et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, ubilibet 
et in quibuscunque comitatibus praedicti regni nostri 
Hungáriáé adiacentis, item totum et omne ius nostrum 
regium, si quod ;n eodem castro Hrycho et praescriptis 
universis pertinentiis suis qualitercunque haberemus, 
aut idem et eaedem nostram ex quibuscunque causis, 
viis, modis et rationibus concernerent maiestatem, ac 
pariter cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet, sub suis veris metis et antiquis exislentibus, 
memorato Joanni Podmanyczkv ac per eum magnifico 
Raphaeli fratri germano suo ipsorumque haeredibus el 
posteritatibus universis, modo et ordine ac ex causis et 
ratiombus litteris in eisdem nostris donationalibus 
clare declaratis, hire perpetuo dedisse, donasse et 
inscripsisse dinoscebamur. Quibus exhibitis et prae
sentatis, praenotatus Joannes Podmaniczky retulit 
nobis eo modo, quod ipse propter frequentem bellorum 
tumultum et temporis liuius impaeacitatem, quo in 
servitiis nostris continue praeoccupatus fuisset, se 
ipsum vigore antedictarum litterarum nostrarum dona- 
tionalium in dominium praescripti castri Hrycho, perti- 
nentiarumque eiusdem debito tempore, prout de hire 
et consuetudine ipsius regni nostri debuisset, per no
strum et vestrum homines introduci statuique facere 
minime potuisset, ideo formidaret huiusmodi litterarum 
nostrarum donationalium vigorem exspirasse, per hoe- 
que in suis iuribus aliquem defectum pati posse. Supph- 
cavit itaque maiestati nostrae, ut sibi de opportuno 
iuris remedio gratiose providere dignaremur. Nos igi
tur consideratis praescriptis fidelibus servitiis ipsius 
Joannis Podmanyczky, per eum regno huic nostro, 
deindeque nobis exhibitis, ex superhabundanti gratiae 
nostrae dono, de regiaeque nostrae potestatis pleni
tudine, qua huiuseemodi defectus durium fidelium no
strorum reformare soliti sumus, praescriptas litteras 
nostras donationales non obstante eo, quod revolutio 
anni datarum ipsarum, intra quam praemissa statutio 
fieri debuisset, praeteriisset, in vigore duximus relin-
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quenduni. Decernentes per expressum praenarra tam 
statutionem in dominium praenotati castri Hrycho 
pertinentiarumque suarum per totum hoc annum a 
die datarum praesentium computando, legittime fieri 
posse atque debere. Fidelitati igitur vestrae harum 
serie firmiter mandamus, quatinus vestrum mittatis 
hominem pro testimonio fidedignum, quo praesente 
magistri Stephanus de Iwanch, aut Mathias de Tholna, 
vel Nicolaus de Kechkemeth maioris cancellariae no
strae notarii, sin Joannes de Symony, seu Briccius 
Rywghnyaczky de Ozorowcz, sin Nicolaus Marsowczky 
de Marsowczfalwa,1 aliis absentibus homo noster de 
curia nostra regia per nos ad id specialiter transmissus, 
ad lacies praedicti castri Hrycho cunctorumque oppido
rum, villarum, possessionum, praediorum, ac portio
num et i urium possessionariorum, aliarumque perti- 
nentiarum eiusdem castri, vicinis et commetaneis suis 
universis inibi legitime convocatis et praesentibus, 
accedendo, introducat praefatos Joannem2 Raphaelem 
Podmanyczky in dominium eiusdem et eorundem, 
statuatque idem et easdem eisdem, ipsorumque haere
dibus et posteritatibus universis, praemissae nostrae 
donationis ac iuris nostri regii et inscriptionis nostrae 
titulo, ipsis incumbenti, perpetuo possidendum, si non 
fuerit contradictum; contradictores vero si qui fuerint, 
evocet eosdem contra annotatos Joannem et Raphaelem 
Podmanyczky nostram personalem in praesentiam ad 
terminum competentem, rationem contradictionis eo
rundem reddituros ; et post haec huiusmodi introduc
tionis et statutionis seriem, cum contradictorum et 
evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et comme- 
taneorum, qui praemissae statutioni intererunt, ac oppi
dorum, villarum, possessionum iuriumque possessiona
riorum inibi statuendorum nominibus, terminoque as
signato, ut fuerit expediens, dictae nostrae personali 
praesentiae fideliter rescribatis. Datum Budae feria 
secunda proxima post festum visitationis sacratissimae 
virginis Mariae,3 anno virginei partus eiusdem mille

1 Az iit  em lítőit személyekre 1. a 42. sz. oklevél meg
felelő jegyzeteit.

- A szövegből kimaradt az : ,,e t“ kötőszó.
5 15,49 július 7.
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simo quingentesimo tricesimo nono, regnorum vero 
nostrorum tredecimo.

Nos itaque mandatis vestrae serenitatis in omni
bus obedire volentes, ut tenemur, unacum nobile 
Briccio Rywghnyanczky de Ozorowcz, homine vestrae 
serenitatis de curia sua regia ad id specialiter transmisso, 
nostrum hominem, videlicet honorabilem magistrum 
Emericum de Zewdin socium et concanonicum nostrum1 
ad praemissa fideliter peragenda nostro pro testimonio 
fidedignum duximus transmittendum. Qui tandem 
exinde ad nos reversi, pariformiter retulerunt eo modo, 
quomodo ipsi die dominico proximo post festum decolla
tions beati Joannis baptistae proxime praeteritum2 ad 
facies praescripti castri Hrycho, vicinis et commetaneis 
eiusdem universis et signanter egregio Moisi Zwnyogh 
de Jezenycze,3 item Joanne Prylesky4 et Felice de 
Kyskothysso,5 Ladislao Stwgnyczky de Nagh Kot- 
hysso,6 altero Ladislav Wychen,7 Joanne, Gáspár de 
dicta Kothysso,8 Wencislao de Hrabowka,9 Georgio ac 
Martino de eadem Hrabowka,10 Mychaele Mysso de 
Peeklyna,11 Matthia Kyral de praedicta Peeklyna12 et

1 Szögyéni Imrére 1. a 42. sz. oklevél jegyzetét.
2 1539 augusztus 31.
3 Jeszenicei Szunyogh Mózes, mint láttuk (Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 437. 1.), sógorságban állott a két Podmaniczky- 
val. Természetes, hogy Podmaniczky János hívei közt találjuk 
felsorolva. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 502. 1.)

4 A prileszi Prileszky-családra 1. Nagy Iván : IX. 481— 
486. 11. Podmaniczky-Oklevéltár. I. 162. 1.

5 Valószínűleg a Prileszky-család tagja. 1519-ben is szere
pelt egy „Nicolaus Pryleczky de parva Kothesso“. Podma
niczky-Oklevéltár. II. 240. 1. Nagy- és Kiskotesó helységek 
Trencsén megyében, Nagybicsétől ék.

6 1519-ben említve „Mathias Sthwpyczky de altera 
Kotesso“. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 240. 1.) A családra 
lásd Nagy Iván : X. 386. 1. Podmaniczky-Oklevéltár. I. 86. 1.

7 Egy Viczen Miklós 1524-ben és 1525-ben is említtetik : 
„Nicolaus Wyczen de Hothesow“. (Podmaniczky-Oklevéltár. 
II. 297., 355. 11.)

8 A Kotesói-családnak (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 503.1.) 
tagjai.

9 Hrabovszky Lászlóra vagy másként Vencelre 1. a 
Podmaniczky-Oklevéltár. II. 297—298., 312., 323. stb. 11.

10 Hrabovszky Márton neve 1525-ben is említve. (Podma
niczky-Oklevéltár. II. 312. 11.)

11 Peklina birtok Hricsóváraljától dk. esik.
12 Személyi adatait nem ismerjük.
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altero Mathia de Hwboke,1 in eorum personis inibi 
legittime convocatis et praesentibus, accessissent. Ibi 
praefatus homo regius, dicto testimonio nostro prae
sente, introduxisset eundem Joannem et Raphaelem 
Podmanyczky in dominium eiusdem castri Hrycho ac 
cunctarum pertinentiarum earundem statuissetque idem 
et easdem eisdem, ipsorumque haeredibus et posteri
tatibus universis simulcum cunctis suis utilitatibus et 
pertinentiis quibuslibet praemisso donationis iurisque 
regii et inscriptionis titulo, ipsis incumbente perpetuo 
possidendum, diebus legittimis et hor;s congruis prae
fatis regio et nostri hominibus in facie eiusdem perma
nentibus, nullo contradictore pro tunc inibi neque 
expost coram nobis apparente. In cuius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam praesentes litteras nostras 
privilegiales pendenti sigillo nostro consignatas, ad 
relationes dictorum regii et nostri hominum duximus 
concedendas. Datum sedecimo die diei executionis, 
introductionis et statutionis praedictorum,1 2 anno Do
mini supradicto.

45.

Sztrecsen, 1539 szeptember 16.

Szedted Kosztka Miklós panaszt emel Ferdinánd király
nál Podmaniczky Ráfael hatalmaskodásai és Réway Ferenc 

tárgyalásai miatt és támogatását kéri.
Egykorú hivatalos másolata a bécsi Staatsarchivban. Hung. 

1539. fase. 40. föl. 25.

Serenissime rex et domine mihi clementissime, etc. 
Post oblationem fidelium servitiorum et mei 

ipsius perpetuam commendationem etc. Literas Vestrae 
Serenissimae Regiae Maiestatis accepi omni honore, 
quo decuit, quibus scribit et mandat comparere et 
interessé personam meam simul cum ceteris fidelibus 
Vestrae Sacrae Regiae Maiestatis ad proximam congre-

1 Tulajdonképpen Hloboke h. Hricsó vár tartozékai közt 
felemlítve. (Podmaniczky-Oklevéltár. I. 84. 1.)

2 1539 szeptember 15.
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gatioiiem festi divi Mathei apostoli Posonio celebrata.1 
Ubi omni conatu ex animo illic comparere non nebli
gerem, ex quo Sacrae Regiae Maiestati Vestrae ex 
debito officio et servitio constituere teneor, nisi ipsa 
controversia non antevertisset, quae habita erat cum 
Podmaniczky, hoste et adversario Vestrae Sacrae 
Regiae Maiestatis, de quo ante crebrius solitus scribere 
fui,1 2 me ab eödem discrimina, violentias, rapinas et 
iniurias accepisse et non modicos sumptus elocasse, ut. 
unorum (!) castrorum proventus insufficientes erant. 
Xam posteaquam inter me et adversarium Vestrae 
Sacratissimae Regiae Maiestatis medio magnifici domini 
Francisci de Rewa etc.3 anno iam fere transacto tem
pore induciarum compositio quaedam ageretur, mediam 
partem proventuum tricesimae Zolnensis eidem adver
sario adscripsit. Praeterea pagum Krazno dictum4 
arci Zthrechen ab antiquo pertinentem eodem tempore 
me penitus inscio eidem hosti adscribere non addubi
tavit. Haec an ex voluntate Vestrae Sacrae Regiae 
Maiestatis egerit, vel .secus, ipse viderit, quoniam ab 
eo tempore idem Podmaniczky eundem pagum expilare, 
devastare et occupare pro se non desistit, ratione cuius 
istae controversiones, dissensiones, guerrae et alia id 
genus mala exorta sunt. Ubi jterűm per eundem domi
num Franciscum de Rewa acta est denuo quaedam 
compositio cum praescripto adversario, concreditus 
est pagus ille anterecensitus fidelibus manibus domini 
Bwriany Schalndorff5 usque ulteriorem iuris admi- 
nistrationem et revisionem dominorum commissario- 
rum. Quapropter Sacrae Regiae Maiestati humiliter 
supplico, dignetur rationem mei et servitiorum meorum

1 Ferdinand király 1539 szeptember 21-re hívta össze 
a rendeket Pozsonyba. (Magyar Orsz. Kink II. 11(1. 1.)

2 Kosztka Miklósnak leveleit 1. jelen kötet 8., 20., 22.. 
40. sz. alatt.

:l Láttuk már, hogy Thurzó Klek is panaszt em elt Ferdi- 
nánd király előtt Réway Ferenc tárgyalásai m iatt, mert 
úgy látta, hogy azokban tú lzott engedékenység nyilvánul meg 
az ellenféllel szemben. Erre m utat reá most Kosztka is.

1 Krasznóra vonatkozólag 1. Koszlka löd!) február 2,‘1-i 
levelét. (Jelen kötet 23. sz. a.)

5 L. Thurzó Elek 1538 januárius 31-i levőiéi. (Jelen kötet 
1. sz. a.)
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habere, ut proventus seu possessiones non adscriban- 
lur inanibus adversarii Vestrae Sacrae Regiae Maiesta- 
tis, sed potilis maneant ad tuendas et deffendendas 
arces finitimas sustentandasque, cum iure et ab antiquo 
non alias, quam ad arces has spectaverint, quas denique 
Vestra Sacra Regia Maicstas gratiose conferre non sit 
dedignata. Quare iterum Vestrae Sacrae Regiae Maiestati 
supplico, velit in his rebus consilio et ope gratiose mihi 
non deesse, cui me et servitia mea fidelia perpetuo 
commendo. Datum ex arce Zthrechen feria tertia pro
xima post festum exaltationis sanctae crucis, anno 
domini 1539.

Eiusdem Vestrae Sacrae Regiae Maiestatis
deditissimus 

Nicolaus Kostka 
de Zedletz.

K í v ü l  : Sacratissimae regiae m aiestati, domino meo 
dem entissim o.

J e g y z e l  : Kosztka fenti levelét egy bizalmas embere v itte  
Ferdinand királyhoz. Erre vonatkozik a következő levél is :

Sacratissime rex et domine domine clem entissim e etc. 
Post oblationem fidelium  servitiorum m ei ipsius commen
dationem etc. Deputavi hunc praesentium  exhibitorem, 
familiarem meum, in certis negotiis ad Vestram Sacratissimam  
Kegiam Maiestatem. Igitur Vestrae Serenissimae Regiae 
Maiestati supplico hum iliter praesentibus, quatenus eum  
gratiose exaudire dignetur. In reliquo me et servitia mea 
fidelia perpetue commendo. E x arce Ztreehen, decima sexta  
Septembris anno 1539.

Eiusdem Vestrae Sacratissimae Regiae M aiestatis

deditissimus 
Nicolaus K ostka  
de Sedlecz etc.

K í v ü l : Gyíirűs-zárópeesét nyoma.

C í m z é s :  Serenissimo principi et domino domino Ferdinando 
divina Clementia favente Romanorum, Hungáriáé, Rohemiae 
etc. regi semper augusto, infanti Hispaniarum, archiduci 
Austriae etc. domino m ihi semper dem entissim o.

Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1539. fase. 40.
föl. 20.
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ifi.

Ferdinánd király Bornemisza Pált abba a küldöttségbe 
rendeli ki, melyet a morva rendek indítottak János király
hoz, főleg a Podmaniczkyak által rendszeresen űzött 
hatalmaskodások ügyében és arra utasítja öl, hogy min
denben segítse a küldöttséget és egyúttal megbízható híre

ket szerezzen János király szándékairól és terveiről.
Eredeti fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1539. 

fase. 40. föl. 27.

B é c s ,  1 5 3 9  o k t ó b e r  3 .

Ferdinandus etc.
Egregie fidelis dilecte. Ordines et status universi 

marchionatus nostri Moraviae propter atroces et intole
rabiles iniurias, direptiones, caedes, incendia, quae a 
Podmanitzkyorum familia eiusque complicibus, perdi
tis hominibus, nullo fine perpetiuntur, certos inter
nuntios de permissu nostro ad Joannem regem emen
daverunt, flagitaruntque a nobis, ut quo querelas suas 
plenius commodiusque exponerent et mandata pera
gerent, adhiberemus eis procuratorem quempiam, qui 
rebus his agendis unacum ipsis sedulam operam impen
deret, cuiusque ipsi consilio et procuratione freti iniuncta 
legatione perfungerentur. Quoniam autem, quicquid 
ad fidelium subditorum nostrorum calamitates et 
iniurias depellendas pertinet, nihil in nobis desiderari, 
nihil prorsus a nobis neglectum aut negatum ipsis 
videri volumus, visum plane nobis fuit, tibi1 id iam 
negotii dare, idque oneris imponere, ut una cum ipsis 
ad Joannem regem proficisceretis. Quare mandamus 
tibi atque harum serie firmiter iniungimus, ut te cum 
dictis internuntiis, qui propediem eo venient, reiectis

1 Ferdinand király utasítása Bornemisza Pálnak szól: 
Bornemisza 1538-ban titkár volt (béGsi Staatsarchiv. Hung. 
1538. fase. 37.), 1539-ben titkár és egyúttal „administra
tor tricesimarum et aliorum proventuum regni Slavoniae“. 
(U. ott 1539. fasc. 39.) 1541-ben „secrctarius et tricesimarum 
Budensium praefectus“. (U. ott 1541. fasc. 45.) 1543-ban 
consiliarius. (IT. olt 1543. fasc. 50.)
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omnibus impedimentis, in viam des ac causam illam 
totam, quam quidem uberius ex ipsis cognosces, tua 
assistentia ita adiutam habeas, tantumque ipse etiam 
agas et perficias, ut per te nihil laboris studiique ad 
celerem et optatam negotii perfectionem1 praetermis
sum, nihil non tentatum fuisse videatur.

Sin autem Joannis regis animum ad reprimendam 
istiusmodi Podmaniczkyorum audaciam temeritatem
que minus moveri ac tale quidem responsum, quale nos 
sane speramus et aequitas ipsa postulat, elici non posse 
senseris, tunc fac, intelligat, nos vel invitos ea remedia 
inituros, quibus tam effrenatae facinorosorum hominum 
licentiae, modum statuamus atque ostendamus, eos, 
qui levitate et mansuetudine nostra abusi sunt, id 
impune non laturos.

Porro allatum ad nos est, dictum Joannem regem 
Rascianos ad stipendia sua clam conducere aliaque 
item moliri, quae non tam paci, quam bello respon
deant. Ea autem diligenter et solerter omnia atque his 
similia, quaecunque poteris per te explorari et quicquid 
ita deprehenderis1 2 ad nos quamprimum perferri volu
mus. Nostram in omnibus seriam et omnimodam 
executurus voluntatem. Datum Viennae, die 3. Octobris 
anno 1539.

Jegyzet: A fogalmazvány elején, az első sor magasságá
ban, az üresen hagyott balhasábon kivetve a címzett neve : 
„Paulo Bornemyzza“. Alább pedig ugyanitt: expediálási 
jegy.

1 Az „ad celerem.. . perfectionem“ szavakat utólag 
iktatta a rendelet fogalmazója a lap szélére.

2 Az ,,et quicquid ita deprehenderis“ szavakat utólag 
iktatta be a fogalmazó a törölt „explorataque“ szó helyébe.
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Ferdinánd király meghagyja a pozsonyi kamarának, hogy 
Kosztka Miklós mentességét továbbra is tartsa fenn, mert 
Kosztka Podmaniczky János ellenségeskedése miatt több 

katonát kénytelen tartani.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópeesétlel, az 
Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. 

nr. 20. Fényképmásolata az Orsz. Levéltárban.

Ferdinandus etc.
Venerabilis ac egregii fideles dilecti. Quoniam 

fidelis noster magnificus Nicolaus Koska de Zedlecz 
infestatur plerumque ab infideli nostro Joanne Pod- 
manyezky eamque ob rem cogitur necessario copi
osiorem alere satellitum numerum, tum in suipsius, 
tum in nostrae ditionis defensionem : Propterea volu
mus vobisque mandamus, ut exemptionem, quam a 
nobis habet,1 eidem inviolate observare ac observari 
facere debeatis. Secus nulla ratione facturi. Datum 
Viennae, in festo divi Galli confessoris, anno Domini 
millesimo quingentesimo tricesimo nono.

Ferdinandus m. p.
.lauriensis.1 2 3
Kívül : Venerabili ac egregiis Albérlő de Peregi prae 

posilo Quinqueecclesiensi, consiliario nostro ac praefecto 
Camerae nostrae, caeterisque consiliariis Camerae eiusdem 
fidelibus dilectis.

17.

B e c s ,  1 5 3 9  o k t ó b e r  1 6 .

1 Koszlka Miklósnak I. Ferdinándhoz intézőit folyamod
ványait 1. jelen kötet 8., 20., 23., 40. és 45. sz. alatt.

- A győri püspökség 1520 -1539-ig üres volt, 1539 1540-ig
l'jlaki Ferenc volt a püspök. (Gams-: 374. 1.)

3 Peregi Albert 1536-ban „praepositus Quinqueecclesien- 
ses, consiliarius et secretarius camerae“. (Bécsi Staatsarchiv. 
1536. fase. 28.) 1540-ben „praepositus Quinqneecclesiensis et 
camerae Hungáriáé praefectus“. (U. ott 1540. fasc. 41.,)
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János király ulasílása a magyar-morva határrendezés és 
a morva rendek, valamint Podmaniczky János közt lévő 
ellenséges viszony elintézésére kiküldött biztosok : Bajoni 

Benedek és Markos Péter számára.
Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. f. 1170.

nr. 12.

Informatio magnificis Benedicto de Bayon1 et Petro 
Markos de Kerekzallas1 2 consiliariis Sacrae Begiae 
Maiestatis Hungáriáé etc. ad dominos commissarios 
marchionatus Moraviae data.

Primo, ut omnes differentias et controversias inter 
Moravos et magnificum Joannem Podmanyczky de 
Podmanyn subortas revideant et amicabiliter com
ponant.

Ut damna etiam utrinque illata simili modo 
revideant et complanent.

Ut limites confiniorum inter hoc regnum Hungá
riáé et Morauiam in eodem termino etiam imposterum 
stent, in quo tempore mortis serenissimi principis do
mini Ludovici regis felicis recordationis3 steterunt et 
nihil penitus etiam nunc in rectificandis metis inno
vetur.

Quod deinceps ex neutra parte quippiam denuo 
attentetur, per quod rursus inter subditos Maiestatis 
Begiae et dominos Moravos novae dissensiones suboriri 
possint, sed bona vicinitate invicem fruantur.

E t pro de caetero neutra pars tales teneat vel 
foveat, per quos rursus illationes damnorum et iniuri-

1 A Bihar megyében birtokos Bajoni-családra 1. Csánki::
I. 628. 1. Bajoni Benedekre Budai F. : I. 46. 1. 1542-ben is 
említik, mint Izabella királyné tanácsosát. (Bécsi Staatsarchiv. 
Hung. 1542. fase. 48.)

2 Kerekszállás h. Komárom megyében feküdt. (Csánki:
III. 503. 1.) Az itt említett Markos Péter tanácsos személyi 
viszonyait nem ismerjük. Említve az Apponyi-Oklevéltár. H. 
28. 1. is.

3 II. Lajos király (1516—1526). A határrendezésre, 
mellyel annak idején foglalkozni fogunk, később került a sor.

4 « .

B u d a ,  1 5 3 9  n o v e m b e r  7 .  , ;

8
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arum utrinque committantur. Datum Budae, septima 
die Novembris, anno Domini millesimo quingentesimo 
tricesimo nono.

Hátlapján egykorúlag: Az morwjayakhoz injnjeinvw 
tjanjulsagal boejatjak Bayonvt.

49.

Szklabinya, 1539 december 23.

Hupka György vallomása azokról a merényielekről, árulá
sokról és törvénytelenségekről, melyek az utóbbi években 
Trencsén megye területén és Morvaországban történtek és 
melyek mögött a legtöbb esetben a két Podmaniczky állott.
Eredetije, papírral fedett pecséttel ellátva, az Orsz. Levéltár

ban. Kincst. oszt. Acta Cameralia. Series T. fase. 31.

Nos Ferdinandus etc.
Memoriae commendamus per praesentes litteras 

nostras, quod fidelis noster magnificus Franciscus de 
Rewa personalis praesentiae nostrae in iudiciis locum- 
tenens et comes comitatus de Thwrocz1 etc. ad eandem 
nostram personaliter accedendo praesentiam, fideliter 
retulit nobis eo modo, quod cum ipse ad instantiam 
et legittimam petitionem fidelis nostri egregii Joannis 
de Dwbowecz, comitis comitatus Arwensis1 2 ad castrum 
eius Arwa vocatum in eodem comitatu Arwensi ha
bitum concessisset, ibique sabbato proximo post festum 
conceptionis beatissimae Mariae virginis3 unacum eo
dem Joanne de Dwbowecz, necnon fidelibus nostris 
egregiis et nobilibus Joanne de Okolyczna, vicecomite 
comitatus Lypthowiensis,4 Georgio de Rakow, simi
liter vicecomite comitatus de Thurocz,5 altero Geomin

1 Réway Ferencre 1. jelen kötet 1., <3. és 45. sz. okleveleit.
- Duboweci (de Dubowecz) János árvái főispánra 1. a 

41. sz. oklevelet.
3 1539 december 13.
4 Okolicsányi János liptómegyei alispán. (Nagy Iván : 

Vili. 206. 1.)
5 Rakovszky Györgyturóemegyei alispánra 1. Podmaniczkv- 

Öklevéltár. IL 519., 523., 613. II.'
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de Kyspalwdya,1 Mathaeo Pongracz de Zenthmyclos,2 
Mathia de Kwbyn,3 Michaele Plathy de Naghpalwdya,4 
Nicolao de Benycz,5 Martino Tharnowczky de Jezer- 
nycze,6 Adamo de eadem Jezernycze7 et Joanne Le- 
hoczky de Kys Rakow,8 tamquam iudex pro cogni
tione causae proditionis infrascriptae pro tribunali 
consedisset, dictus Joannes de Dwbowecz quendam 
Georgium Hwpka de Broda Hungaricali,9 oppido 
marchionatus nostri Morawiae, coram eo personaliter 
iuri sistere curavisset. Qui quidem Georgius Hwpka 
sponte et libere, sine quavis tortura haec, quae sequun
tur, confessus fuisset.

Primum : quod idem Georgius Hwpka ad occiden
dum quacunque arte praedictum Joannem de Dwbo
wecz, dominum suum, per Wencezlaum Wlahowzky,10 
dicti marchionatus nostri Morauiae nobilem, subordi- 
natus et conductus fuisset et ad eam rationem idem 
Georgius Hwpka ab eodem Wenceslao Wlahowzky 
triginta aureos levasset, quam subordinationem et 
conductionem contestatus extitisset magnifico etiam 
Joanni Kwna de Kwnsthath,11 capitaneo marchionatus

1 A kispalugyai és bodafalvi Palugyav-család tagja. 
A családra 1. Századok, 1909. 888—896. 11.

2 A szentmiklósi és óvári Pongrácz-család nemesi vonalá
nak egyik alapítója. (Nagy Iván : IX. 434. 1.)

3 A Kubinyi-családnak az a tagja, aki Nagy Ivánná] 
(VI. 493—494. 11.) Máté név alatt szerepel, mint a család 
deményfalvi ágának megalapítója.

4 Nagypalugyai Plathy Mihályra 1. Nagy Iván : IX. 313. 1. 
A család régebbi tört. Majláth Bélától. Turul, 1899. 49. s köv. 11.

5 Beniczky Miklós, utóbb Turóc megyének alispánja. 
(Nagy Iván : 1. 295. 1.)

8 Az alsólelóci és jezernicei Tarnóczy-család (Nagy 
Iván : XI. 58. 1.) tagja.

7 A jezernicei Jezerniczky-család (Nagy Iván : V. 344. 1.) 
tagja.

8 A kisrákói Lehoczky-esalád (Nagy Iván : VII. 80. 1.) 
tagja, talán ugyanaz, aki I. Ferdinándtól címerújítást kapott.

9 Magyarbród (Broda Hungaricalis) város Morvaország
ban. Leírását és történetét 1. Schwoy : II. 488. s köv. 11.

10 Wlachowitz h. a brumowi uradalomhoz tartozott; ettől 
a helységtől vették nevüket a wlachowitzi Wlachowskyak. 
(L. Schwoy : 11. 668. 1. V. ö. u. o. II. 485., 515. 11.)

11 A Kunstadti Kuna-család 1422-ben Brumow várának 
lett a birtokosa, de a vár még ugyanebben a században gaz-

s*
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nostri Morawiae fratribusque suis et item fratribus 
dicti Wenceslai Wlahowzky, necnon egregio Buriano 
de Wlcznow1 aperte constitisse.

Item quod exustiones pagorum praescripti mar- 
chionatus nostri per hos annos factae fuissent per 
quendam Nicolaum Rynoreczky et complices eius, ex 
subordination et conductione magnifici Hyeronimi 
Lasky2 et Joannis Podmanyczky.

Item quod interceptionis castrorum Lednycze et 
Zwcha idem Wlahowzky cum fratribus suis praeci
pua causa fuisset; ipse enim Wenceslaus et fratres eius 
castrorum priorem provisionem et custodiam, prae
sertim vero dictus Wenceslaus explorassent, ita ut 
omnia, quae ad intercipiendam arcem ipsam Lednycze 
conducere videbantur, dictus Wenceslaus Wlahowzky 
sub praetextu emendorum agnorum paulo, antequam 
arx ipsa per ipsos Podmanyczky interciperetur, ad 
eandem arcem personaliter se conferendo, diligenter 
explorasset et omnia explorata ipsis Podmanyczky 
retulisset, per hocque eos ad intercipiendam arcem 
ipsam instigasset; custodiam vero et provisionem castri 
Zwcha idem Wenceslaus et fratres eius per quosdam 
rusticos suos, quos se specie trituratorum frugum sub 
ipsam arcem misisset, explorassent et sic tandem de 
omnibus Joannem et Raphaelem Podmanyczky mature 
certiores reddidisset.

Item quod idem Wenceslaus Wlahowzky conatus 
fuisset castrum etiam Illewa3 per proditionem inter
cipere, in qua quodam tempore duos suos proditores, 
videlicet quendam Hwlewacz de Klobwk et Haram- 
basa4 habuissent, tamen arci illi, in qua bona custodia 
habebatur, nequaquam obesse potuissent.

Item quod idem Wenzeslaus Wlahowzky a praefato

dát cserélt. (Schwoy: II. 495. 1.) A család jelentékeny szerepet 
vitt Morvaország történetében. 1

1 Máskép Burian Swietlowsky v. Wlcznow. (Schwoy:
II. 583. 1.) Swietlowskyra 1. a 18. sz. a. oklevelet.

2 Lasky Jeromosra 1. jelen kötet 40. sz. oklevelét.
3 Illává vára Trencsén vármegyében.
4 A Magyar Oklevél-szótár (szerk. Szamota István és 

Zolnai Gyula) szerint harambasa : dux praedonum ; subcapi- 
taneus seu harambasa (347. h.).
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Buriano de Wlcznow pro castro Zthrecheii arte aliqua 
intercipiendo conductus luisset et ab eodem Buriano 
ad eam rationem florenos centum levasset.

Item dum Joannes Podmanyczky castrum Gymes1 
intercipere nitebatur, idem Podmanyczky explora
torem quendam Valentinum in pago sub castro ipso 
Gyines degentem habuisset.

Item quod pro intercipienda arce Arwa1 2 aliqua 
arte proditoria ipse Georgius Hwpka conductus fuis
set florenis quadringentis per praefatum Hyeronimum 
Lasky, id quod constitisset Joanni quoque regi et 
Joanni Podmanyczky.

Item quod pro necando seu occidendo magnifico 
Nicolao Kozka subordinati essent per dictum Pod
manyczky quidam Nicolaus Cherny, Konchok, Zle- 
liowzky et alii malefici zazkodnyczy dicti,3 circiter 
quinquaginta.

Item quod Joannes et Raphael Podmanyczky 
pecora, quae ex Hungária abigerent, dicto Joanni 
Kwna capitaneo in Morauiam plerumque propellere 
solent, pro quibus ille pulveres, salnitrum, pixides et 
alia id genus munitionum genera illis mittere con
suevisset.

Item quod omnis exploratio, quae fieri solet in 
praefato marchionatu Morawiae in favorem Joannis 
regis, constaret dicto capitaneo et fratribus eius, qui 
praecipue faverent ipsi Joanni regi et quod explora
tionem huiusmodi non segniter exercerent, dictus 
Wenceslaus Wlahowzky et quidam Michael Pessek.

Item quod exustio domorum praefatorum Nicolai 
Benyczky et Georgii Rakowzky ex speciali subordina- 
tione et inductione Christofen Seraphin de Thothprona4 
per quosdam homines maleficos ipsorum Podmanyczky 
facta fuisset et quod in eo idem Seraphin habuisse

1 Gymes vára Nyitra megyében, a Forgách-család tulaj
donában.

2 Árva vára 1534 óta Duboweci János birtokában volt. 
(Kubinyi M. : i. m. 81—82. 11. és Podmaniczky-Oklevéltár. 
II. 500. 1.)

3 Skodnyak a latin malefactornak lengyel lordítása. 
(Podmaniczky-Oklevéltár. II. 538., 590., 599. 11.)

4 Tótpróna li. Turóc megyében.
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coadiutores Paulum Roson.1 Joannem Dauid,1 2 Bene
dictum Prassyczky3 et Nicolaum Rajchanzky.4

Item quod ex inductione et subordinatione eiusdem 
Christoferi Seraphin quidam Joannes Syrmir, Konczoh 
et alii dictum Georgium Rakowczky, turn circa domum 
suam in possessione Kelemenffalwa5 6 habitam, tum in 
via, quae ex Thwrocz ad Lypthowiam ducit,“ aliquo
ties observassent, volentes eundem vel occidere vel 
capere.

Item, quod cum superioribus temporibus prae
fatus Joannes de Dwbovecz pro conducendis peditibus 
ad Hungaricalem Broda praescriptam se contulisset, 
tunc ibidem praenominatus Wenceslaus Wlahowzky 
in quandam domum hospitii sui opera cuiusdam mulier
culae cocae hospitis ipsius Joannis de Dwbowecz ad 
id tribus aureis conductae nocte intempesta decimo 
se peditibus pixidariis subintrasset eo animo, ut ipsum 
Joannem de Dwbovecz illic necasset, tamen cum ille 
bene provisus fuisset, nil contra eum attemptare ausus 
fuisse.

Item quod in quavis necessitate memoratorum 
Podmanyczky pedites in Morauia dictus Wenceslaus 
Wlahowzky conduceret et ad illos personaliter dedu
ceret, sicuti et tempore obsidionis castelli Bwdetyn7 
cum quinquaginta peditibus illic fuisset.

Item quod speciales insidias pararet ipsi Joanni 
de Dwbowecz praescriptus Nicolaus Cherny.

Super his autem omnibus dictus Georgius Hwpka 
per praefatum locumtenentem personalis praesentiae 
nostrae semel atque iterum et tertio, ut moris est, in

1 A mitici Rozson-család (Nagy Iván : IX. 770. 1. és 
Rudnay B. : Üjfalussyak és Rudnayak perei etc. Budapest, 
1910. 53. 1.) egyik tagja, talán ugyanaz, aki 1519-ben is említ- 
tetik. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 211. 1.)

2 Valószínűleg a turócszentpéteri és isztebnyei Dávid- 
család (Nagy Iván : III. 252. s köv. 11.) tagja.

3 Személyi adatai nem ismeretesek.
4 Talán a Rajcsányi-család (Nagy Iván : IX. 588—593. 1.) 

tagja.
5 Kelemenfalva (Kelemenova) h. Turóc megyében, Tót- 

prónától d.
6 Az út a Vágmentén vezetett Turóc megyéből Liptó 

megyébe.
7 Budetin vára Zsolna mellett, Trencsén megyében.
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iudicio legittime interrogatus et admonitus, iinmo 
etiam dum extremam vocem edidisset, mércédéin pro
ditionis suae, nempe capitis poenam recepturus, eo 
iam in manibus carnificis existente, omnia praemissa 
et quaevis praemissorum singula ad fidem suam Deo 
debitam et animae suae perditionem modo praemisso 
facta fuisse palam et manifeste contestatus extitisset. 
Qua quidem locumtenentis personalis praesentiae 
nostrae relatione accepta, praesentes litteras nostras 
sigillo nostro, quo ut rex Hungáriáé in iudiciis utimur, 
obsignatas, per manus eiusdem locumtenentis personalis 
praesentiae nostrae memorato Joanni de Dwbowecz 
iurium , suorum ad cautelam duximus concedendas. 
Datum in Sclabynya,1 feria tertia proxima post fe
stum beati Thomae apostoli, anno Domini millesimo 
quingentesimo tricesimo nono.

50.

H. m 1539.

Duboveci János folyamodványa I. Ferdinánd királyhoz, 
melyben beszámol a Podmaniczkyak ellen viselt harcokról, 
s a királytól katonái számára fizetést és segítséget kér.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1539. fase. 40.

föl. 25—26.

Serenissime ac invictissime rex, domine domine cle
mentissime. Vestrae Regiae Maiestati notum facio, que
madmodum Vestra Regia Clementia suis gratiosissimis 
scriptis mihi mandare dignata erat, ut ipse animad- 
vertentiam habens omnium inimicorum Vestrae Regiae 
Maiestatis, qui maximo studio die nocteque malum 
conantur regno Ungariae inferre, quinquaginta equos 
bene armis ornatos ad repellendos adversarios procurarem,1 2 
super quos Vestra Regia Clementia mihi servitutem 
adseribere placuit et equitibus mercedem solvere. Ut

1 Szklabina vára Turóc megyében, Turócszentmárton- 
tól dk.

2 A dűlt betűkkel szedett szavak az eredetiben alá van
nak húzva.
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ipsémét videns Vestrae Regiae Maiestatis scripta reali
ter comprobanda esse a Podmaniczky eiusque coad- 
iutoribus, curavi quinquaginta equos totidemque arma
tos milites, quos per spatium integrae aestatis maximis 
impensis sustinui, ut Vestrae Regiae Maiestatis bene
placitae voluntati et desiderio satisfacere possim. 
Quicquid aeris et substantiae habui, omnia in milites 
impendi, qui etiam hodiernam in diem usque mércédéin 
optant ac praestolantur sumptus agentes in meum 
nocumentum. Quos profecto non inaniter ad mandatum 
Vestrae Regiae Maiestatis sustinui et habui, sed habens 
frequentes cum hostibus congressus, realiter repugna
bam et abigebam. Quod meis scriptis Vestrae Regiae 
Maiestati declarare abstineo. De quibus negotiis reve
rendissimus in Christo dominus episcopus Logun- 
dinensis1 Vestrae Regiae Maiestati interrogatus (ut 
reque) copiose narrabit certioremque faciet. Quare 
Vestram Regiam Maiestatem, dominum meum clemen- 
tissimum humiliter rogo, ut Vestra Regia Maiestas mihi 
huius modi mércédéin providere dignetur, unde, onus 
tantae molestiae, quod graviter ab equitibus fero, sublevare 
ac deponere possim, etiam qui Vestrae Regiae Maiestati 
mea debita et iusta servitia agere populumque mili
tarem occasione data facilius disponere possim.

Caeterum clementissime rex, Vestram Regiam Ma
iestatem certiorem facio, quod tempore praeteritae 
aestatis officiales dicti Pekrlai1 2 de persona mea ceteris- 
que Vestrae Regiae Maiestatis fidelibus hanc technam 
et conspirationem fecerunt cum Basio Mathia,3 Pod
maniczky et aliis eius coadiutoribus, quod super me per

1 Kétségkívül a lundi érseket, Wese Jánost érti, aki a 
Habsburgok udvarában élt. (Noszkay Ödön : Oláh Miklós 
levelezésének művelődéstörténeti vonatkozásai. Érsekújvár, 
1903, 59. 1.)

2 Pekry Lajos 1532-ben „eapitaneus regiae maiestatis“ 
(bécsi Staatsarchiv. Hung. 1532. fase. 20.). 1532-ben Hradek 
várának tulajdonosa. (U. ott 1536. fasc. 29.) 1537-ben „gentium 
nostrarum levis armaturae eapitaneus“._(U. ott 1537. fasc. 30.) 
Ugyanabban az esztendőben Liptó és Varasd megye főispánja. 
(U. ott 1537. fasc. 30.) Pekry rövid életrajzát 1. Budai F. :
III. 36—38. 11.

3 Basó Mátyás murányi kapitány. (Podmaniezkv-Oklevél- 
tár. II. 563. 1.) L. jelen kötet 40. sz. oklevelét is.
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bona et fundum, quo fruitur Pekrlaus, quae etiam non 
procul a me in possessionem habet, hostes ad interimen
dum me meosque mittere debuerant. Super quos ipse 
nullam animadvertentiam neque curam habui ea de 
causa, quia iste Pekrlaus erga Vestram Regiam Maiesta- 
tem fatebatur se esse fidelem et constantem, licet non 
tam manifeste rescire potui, fueratne ipsius Pekrlai 
consensus ac voluntas ad hanc conspirationem, sed de 
officialibus ipsius quam optime mihi constabat, quod 
suam intentionem ad perfectionem perducere vole
bant. At deus optimus maximus ex sua ineffabili gratia 
mihi eorum fallaciam ita notam fecit, quod ipse de 
negotio-prospexi atque curavi, ut hi nulla ratione ausi 
fuerant adversus nos bellum insumere nosque depo
pulare. Quare, Clementissime Rex, cum ipsius officiales 
tam nefandum facinus hisce temporibus ausi fuerant 
ad se accipere, multo magis nunc, cum eorum dominus, 
Pekrlaus, quibuscunque de causis in carceribus Vestrae 
Regiae Maiestatis detinetur, aliquid dolose cogitabunt 
adversus subditos Vestrae Regiae Maiestatis, qui ali
quod magnum malum inferre possint. Quare Vestram 
Regiam Clementiam humiliter rogo, si quid dolose ad
versum me meosque, Vestrae Regiae Maiestatis fideles 
subditos conari velint, quid mihi agendum esset, ex 
Vestra Regia Clementia certior evadere cupio. Nam 
deum testor, me nihil attentare velle absque consensu 
et voluntate Vestrae Regiae Maiestatis. E t si quippiam 
dedecori aut malo Vestrae Regiae Maiestati, mihi vero 
ad contemptum et his ad gloriam (?) factum fuisset, 
vix valebo ea ferre. Verum in his omnibus me Vestrae 
Regiae Maiestati, domino domino meo clementissimo 
commendo ac gratiosum responsum opto. E t ego 
Vestrae Regiae Maiestati quam officiosissime fidelia 
promptaque servitia studebo exsequi.

Vestrae Regiae Maiestatis
fidelis subditus

Joannes a Dubowecz.

Kívül jelzet: Humilis supplicatio vestrae regiae maiestati 
Joannis a Dubowecz. (A levél egész szövege az aláírással 
együtt egy kéz írása.)
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Jegyzet: Pekry Lajos elfogatása 1537 végén, vagy 1538 
elején történt. Az elfogatás igen nagy feltűnést keltett, mert 
Pekry hatalmas összeköttetésekkel rendelkezett. Felesége a 
mazoviai herceg leánya volt. Magáról az elfogatás tényéről 
Thurzó Elek kir. helytartó 1538 januárius 24-én a következő
ket jelentette Ferdinánd királynak: „Seribit ad me Maiestas 
Vestra et iubet, ut ea, quae Ludovicum Pekry scirem contra 
Maiestatis Vestrae auctoritatem, nec non in perniciem et 
oppressionem fidelium suorum egisse, describerem. Volui 
igitur Maiestati Vestrae mandatis satisfacere et licet male
facta illius Pekry innumera sint et usque adeo clara, ut omni
bus notissima esse debeant, quicunque in Sclavonia, Simigio, 
comitatibus Castriferrei et Zaladiensis morantur, fere enim 
universi, quamquam inviti, senserunt illius nocentes manus, 
ex innumeris autem pauca quaedam consignavi et his litteris 
inclusi. Dedi tamen ad quosdam litteras, a quibus ampliorem 
descriptionem exspecto, missurus eam ad Vestram Maiestatem, 
quamprimum accepero, licet non facile sit omnes occupationes 
bonorum, spoliationes et violentias omnes conscribere.“ 
(Thurzó eredeti levele Semptéről, a mellékletekkel. Bécsi 
Staatsarchiv. 1538. fase. 34.) Ugyancsak Thurzó jelentette 
Ferdinánd királynak 1538 februarius 6-án : „Alebat curiam 
usque adeo pompose (bizonyára felesége kedvéért, aki mazoviai 
hercegnő volt), ut principem aliquem haud immerito putasset 
rerum ignarus aliquis et cum ad amplissimam illam magna 
cupiendi famem, necessarius ex legitimis proventibus sumptus 
non faceret, cogebatur rapinis explere, quod aliter non poterat.“ 
(Ugyanott 1538. fasc. 34.)

51 .

R. n. 1539.

Előadói előterjesztés, kétségkívül a kancelláriai titkártól, 
a király elé terjesztett és elintézést igénylő magyar ügyek

ről, köztük a Podmaniczkyak hatalmaskodásairól.
Eredeti (töredékes) előterjesztés a bécsi Staatsarchivban. 

Hung. 1539. fasc. 40. föl. 108—109.

Item idem Johannes Ostrosyth1 supplicat, ut ex 
quo alias Maiestas Vestra in sortem servitiorum suorum 
centum florenos in proxima contributione de bonis

1 „Joannes Ostrosyth, frater Nicolai Ostrosyth, aulae 
familiaris“, olvassuk 1538-ban és 1539-ben. (Bécsi Staats
archiv. Hung. 1538. fasc. 34.; u. o. 1539. fasc. 40.) Az Ostrosyth 
családra 1. Nagy Iván : VIII. 301—303. 11. Ostrosyth Miklósra 
Budai F. : III. 18. 1. és Podmaniczky-Oklevéltár. II. 571. 1. 
Ostrosyth Jánosra pedig jelen kötet 11. sz. oklevelét.
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suis levandos concessit et tamen in congregatione 
statutum sit, u t omnis contributio ad cameram exolva- 
tur, dignetur mandare ipsis camerariis, quatenus et 
hos centum florenos de bonis suis levandos una cum 
praescriptis quadringentis florenis pro debitis fratris 
sui de ista proxima contributione persolvere debeant.

Paulus Petrewczy1 conqueritur de Raphaele et 
Johanne Podmaniczky, quod sub praesentibus induciis 
illud, quod reliquum fuerat, videlicet tres possessiones 
suas occuparent et alias varias oppressiones intulerunt, 
quare supplicat pro gratioso auxilio, quo sublevatus 
arcem ipsam1 2 inter tot hostilitates conservatam, diu
tius conservare possit.

Episcopus Vesprimiensis3 supplicat, ut licet nego
tium restitutionis bonorum commiserit tractandum 
apud adversarium locumtenenti et ceteris consiliariis 
in Hungária, velit tamen etiam hic idem negotium 
coram dominis episcopo Transylvaniensi4 et Francisco 
Bathyani5 commendare.

Praeterea exponit, hic quendam instare apud Maie- 
statem Vestram, ut cogat eundem episcopum ad restitu
tionem castri Thadigka.6 Ipse autem dicit, idem castrum

1 Petrőczy Pálra 1. jelen kötet 11. sz. oklevelét.
2 I. Ferdinánd 1527-ben Kasza várát Petrőczy Pálnak 

adományozta ; tehát Kasza váráról van szó. (Ruänay B. : 
Űjfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen. Budapest, 
1910. 41. 1.)

3 A veszprémi püspök Kecheti Márton volt. (L. jelen kötet 
9. sz. oklevelét.)

4 Statilius János. Életrajzi adatait 1. Budai Ferenc: 
III. 150—151. 11. Fágel József : II. Lajos udvartartása. 41— 
42.11. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 388.1. Egyháztört. Emlékek. 
III. k. 324—325. 11. Lehet azonban, hogy Gerendi Miklós vál. 
erdélyi püspökről van szó. (Magy. Orsz. Éml. II. 64. 1.)

5 Batthyány Ferenc 1526-ban banus Croatiae (bécsi 
Staatsarchiv. 1526.) ; 1533-ban ,,ex dominis baronibus consili
arius ordinarius (u. o. Hung. 1533. fasc. 23.) ; 1534-ben comes 
comitatus Castriferrei (u. o. Hung. 1534. fasc. 24.); 1538-ban 
comes comitatus Castriferrei, consiliarius. (LT. o. Hung. 1538. 
fasc. 37.) Életrajzát 1. Budai F. : I. 179—181. 11.

6 Tátika vára a Petheő-család tulajdona volt, de Kecheti 
Márton 1538 elején azt elfoglalta. Az 1538 júniusi pozsonyi 
országgyűlés is foglalkozott ezzel a hatalmaskodási üggyel. 
(Magy. Orsz. Emi. II. 80. 1. és Egyháztört. Emi. III. 267. 1. 
V. ö. Magy. Orsz. Emi. II. 92. 1.)
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esse in manu fidelissimi servitoris Maiestatis Vestrae, 
illos tamen, qui antea possidebant, non fuisse veros et 
bonos fideles Maiestatis Vestrae, prout probabitur, cum 
tempus erit. Item, quod unus, qui hic instat, nomine 
Bartholomei Maythyny,1 dixerit palam in congrega
tione nuper Posonii habita,1 2 episcopum Vesprimiensem 
improbum et proditorem. De hac itaque infamia idem 
episcopus expectat de praefato homine iudicium et 
satisfactionem.

Ceterum, quod in solutione facienda per cameram 
Hungáriáé nulla spes sit et supplicat, dignetur Maiestas 
Vestra saltem medietatem summae solvendae pro nunc 
Viennae in pecuniis, deinde in pannis dari facere, alioquiu 
quod milites suos non poterit retinere, neque arcem 
conservare.

Georgius Barczai Transylvanus3 aulae Maiestatis 
Vestrae familiaris, supplicat, dignetur Maiestas Vestra 
eidem pro servitiis suis cum panno aut in pecunia 
solutionem impendi facere, quum pro quinque TnrTisrims 
sibi servitiorum suorum salarium debeatur.

Ladislaus Berchyny4 supplicat, dignetur Maiestas 
Vestra illi aliquod subsidium facere in panno et pecu
niis, ut possit se parare et servire, ubi Maiestas Vestra 
iusserit, cum Maiestatem Vestram mandasse intellexe
rit, ut omnes servitores sint prompti cum omni bellico 
apparatu, suas autem res omnes esse impignoratas. 
Ostenditque, quod de centum illis florenis, quos sibi

1 Majthénvi Bertalanra 1. Podmaniczky-Oklevéllár. II. 
427. 1.

2 Majthényi Bertalan tagja volt annak a követségnek, 
melyet az 1538 júniusi pozsonyi országgyűlés I. Ferdinándhoz 
küldött. (Magy. Orsz. Emi. II. 72. 1.) A pozsonyi országgyűlés 
alkalmával történhetett Majthényi részéről az itt olvasható 
kijelentés.

3 A nagybarcsai Barcsay-család egyik tagja. ( Kővári/ 
László : Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854. 26. 1. 
Nagy Iván : L 190. 1.) A „Transylvanus“ szó utalójellel van 
betoldva a fogalmazó által.

4 Bercsényi László „aulicus regiae maiestatis“-ként em
lítve 1535-ben. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1535. fase. 27. és 
u. ott 1539. fasc. 40.) A róla szóló adatok összeállítva Thaly 
Kálmántól: A székesi gr. Bercsénvi-család. I. k. Budapest, 
1885. 14—18. 11.



1 2 5

Prágát' dari iusserat, ne obuluin quidem habuerit, 
quare non potuit ire ad dominum Nicolaum Jurissit.1

Andreas Horwath2 supplicat, ut sibi de quadrin
gentis florenis sibi pro servitiis suis debitis, prout 
constat per literas distributoris solutionum et pecu
niarum, cum quo posuit rationem, gratiose satisfieri 
iubeat Maiestas Vestra et contentum reddere iuxta 
dicti distributoris literas sigillatas, quum et ipse servi- 
toribus suis debet ac fidem et honorem suum ipsis et 
aliis obstrinxit.

Balthasar Bamphy3 supplicat, ut Maiestas Vestra 
circa Kenned (!)4 hic cum domino Bathyani et circa 
redemptionem bonorum suorum apud Fukaros5 et 
relictam Macedoniay6 ac etiam circa nova servitia sua 
iam tandem finem facere, quemadmodum in Gratz 
Maiestas Vestra sibi gratiose pollicita est. E t praeterea 
ad Kermed (!) maiorem summam, quam antea, deli
beraverat, inscribi facere dignetur, quum ad rationem 
novorum servitiorum, postquam ex miserabili illa clade 
venit, ne obulum quidem habuit.

Item ut Maiestas Vestra illum certiorem facere 
dignetur, quo in statu servitium suum apud se pendeat.

Petrus et Michael Backyth7 ostendunt se quidem, 
ut tenetur, paratos esse parere mandatis Vestrae Maie-

1 Jurisics Miklós, — „liber baro a Giins, consiliarius et 
camerarius“ 1533-ban. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1533. 
fase. 22.) 1537-től fogva : generalis et supremus capitaneus 
exercitus nostri in regno Sclavoniae et Inferioris Austriae“. 
(U. o. 1537. fasc. 32.)

2 Horváth András (de Mihalevith) 1537-ben mint „familia
ris episcopi Vesprimiensis“ (bécsi Staatsarchiv. Hung. 1537. 
fasc. 33.), 1538-ban mint éneklőkanonok „cantor ecclesiae 
Vesprimiensis“ (u. o. 1538. fasc. 35. és 36. és Egyháztört. Emi. 
III. 282—283.11.) van feltüntetve. Az előterjesztésben eredetileg 
„Anthonius“ név szerepelt.

3 Tallóci Bánffy Boldizsár 1535-ben „aulae regiae familia
ris“. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1535. fasc. 27.) „De Thallowcz“ 
néven u. o. 1537. fasc. 30. 1540-ben capitaneus. (U. o. 1540. 
fasc. 44.)

4 Körmend, Vas vármegyében, a Batthyányak birtoka.
5 A Fugger-családnév magyaros alakja.
6 Macedóniai Miklós özvegye Istvánffy Anna. („Anna 

Islwanffy relicta quondam Nicolai de Macedonia.“) Bécsi 
Staatsarchiv. Hung. 1540. fasc. 42.

7 A Bakythokra vonatkozólag 1. jelen kötet 11. sz. ok
levelét.
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statis in observandis induciis, adversarium tamen- 
dies noctesque niti, ut quaecunque possit, contra digni
tatem Maiestatis Vestrae perpetret, occupationibus 
diversorum bonorum, iudicum et officialium apprehen
sionibus et pactationibus eorundem ac aliorum etiam 
miserorum hominum, pecorum abactionibus aliarum- 
qua rerum abductionibus et depraedationibus et insoli
tis dicarum exactionibus. Unde, si Maiestas Vestra 
aliter non curaverit et illos in hoc vinculo tenuerit, 
necessum esse, quod sibi multa subiiciat, quae sunt sub 
dominio Maiestatis Vestrae. Supplicant itaque, ut eius 
rei curam gerere dignetur, ne penitus opprimantur.

Alexius de Bethlen1 scribit Maiestati Vestrae, quod 
quidam in pronunciandis sententiis reverendissimo 
Strigoniensi1 2 proximus, cum de ferendo auxilio in pro
ximo conventu consultabatur, dixerit, non convenire, 
ut et gentem et subsidium pecuniarium darent, sed ut 
proventum, quem iure tantum dare deberent, idest 
singuli viginti denarios Hungaricales numerarent. Hanc 
summam cum et huic proximus diceret, se respondisse, 
hoc non fore subsidium, sed esse iustum proventum 
Maiestatis Vestrae. Cum itaque de eorum ageretur 
negotio, considerare deberent, quantum pro eliberationc 
Maiestas Vestra exposuerit, quantamque et nunc susce
perit curam. Haec cum diceret, iussus silere conticuit.

Item quod sicuti percipere potuit, in hoc laborat, 
quod castra in manus Germanorum data ex manibus 
eorum excipiat (!), quia dicunt, hoc esse contra ius et 
privilegiorum ipsorum.

Item quod incitetur a quibusdam ad redeundum, 
nec debeat expectare liberationem eorum a Maiestate 
Vestra, hoc enim nunquam futurum esse.

De provisione Pragae deputata dixit, se ne obulum 
quidem habuisse, neque sperare se habiturum. Suppli
cat ideo, ut alio modo sibi providere dignetur, cum

1 Bethleni Bethlen Elek (1478—1549) erdélyi politikus, 
erdélyi alvajda és a székelyek ispánja. Életrajzi adatait 
lásd Lukinich Imre: A bethleni gr. Bethlen-család története. 
Budapest, 1927. 56—62. 11.

2 Yárdai Pál, aki 1549-ben halt el. (L. jelen kötet 11 zs. 
oklevelét.)
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nunquam fuerit pauperior, quam nunc sit et nesciat, 
unde se suosque sustentare possit.

Archiepiscopus Strigoniensis scribit, se cum do
mino locumtenente1 proposuisse eas conditiones, quas 
Maiestas Vestra iusserat Petro Bakyth pro remittendo 
episcopatu Jauriensi ad manus Wylacky.1 2 Ipsum tamen 
aliud respondisse nihil, quam quod utprimum Maiestas 
Vestra Viennam venerit, mox ambo fratres ad eandem 
proficiscentur et de hac re concludent. Hanc autem 
relationem eo spectare, ut diutius episcopatum reti
neant praetextu, quod frater ipsorum multa exposuerit 
ad conservationem arcis. Decere autem Maiestatem 
Vestram rem ita gerere, ut isti diutius tergiversari non 
possint.

De conventu, quid in eo impetratum sit, cognoscet 
ex oratoribus.

Munitionem arcis Romáron nulla ratione potuisse 
obtineri, allegantibus nobilibus tum illorum oppres
sionem, tum messem instantem, tum alias innumeras 
difficultates.

Se autem velle iubere colonis suis praedictae arci 
circumvicinis, ut, ubi poterunt, in munitione arcis 
praedictae sint praesto.

Ultimo excusat Balthasarem Banffy, quod non 
discesserit ex Praga in contemptum Maiestatis Vestrae, 
sed quod acceptis certis pecuniis pro viatico, ex quodam 
consiliario intellexerit, se posse domum redire. Qui 
ideo tanquam fidelis servitor, expectat ordinationem 
factam cum eo in Gratz, ut effectum sortiatur.

Alexius Turzo locumtenens excusat se, quod di
versa scripserit, quam exploratores Maiestatis Vestrae 
nunciarint allegatque rationes, cur id quandoque (?) 
evenire soleat.

Scribit etiam se habere quosdam expeditos ad 
confinia. Quicquid per hos relatum fuerit, se scripturum

1 Thurzó'Elck királyi helytartó.
2 Üjlaki Ferenc 1538—1540-ig győri püspök. (Gams :

374. 1.) A győri püspöki javak éveken át a Bakythok birtoká
ban voltak, 1538-tól fogva történtek kísérletek arra vonatkozó
lag, hogy azok a püspöknek visszaadassanak. (Egyháztört. Emi.
IV. 225-220., 231.; 250 251. 11.)
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Maiestati Vestrae. Qui licet non nisi ad Walpo1 usque 
proficisci possint, affirmare tamen officiales illos, ad 
quos misit homines amicos, nuncios suos Belgradum et 
Zenderew1 2 usque libere semper commeare solere.

Hortatur Maiestatem Vestram, curam gerat muni
endae civitatis Budensis, ne per Mehmet begum ante
vertatur, qui dies et ( itt megszakad az ív negyedik lap
jával az előadói előterjesztés szövege).

52.

H. n. 1539 táján.

Felsorolása azoknak a hatalmaskodási eseteknek, melyeket 
Podmaniczky János emberei a szomszédos morva terüle
teken, különösen Pernstein János birtokain elkövettek.
Eredetije papíron, az Országos Levéltár Múzeumi Levél

tárában. Törzsanyag.

Registrum in facto metarum ac aliarum pertinen- 
tiarum et iuriorum (így !) ad partem generosi ac magni
fici domini de Pernstein3 spectantium, inter ipsuih 
et dominum generosum Johannem de Podmanin 
factum etc.

Quoniam ipse dominus Joannes de Podmanin 
nullo iure sese in bona et pertinentias eiusdem magnifici 
domini de Pernstein intromittit, tam in pascendis 
pecoribus in metis suis, quam etiam piscaturis in fluviis 
et aquis eiusdem indebite sese intromittit, non tantum 
ipsius magnifici domini bona spectare videatur, sed 
etiam illius marchionatus Moraviensis et inhabitatorum 
eiusdem marchionatus attingere videatur.4 Nam ultra 
quam duo miliaria ex metis istius marchionatus usque

1 Valpó vára Baranya vármegyében.
3 Szendrő (Semendria) vára a Duna mellett, Belgrádtól 

k eletre, a szerb parton.
3 Pernstein János morvaországi helytartó már 1538 

nyarán panaszt emelt Ferdinánd királynál a Podmaniczkyak 
ellen. (L, erre vonatkozólag a 10. sz. oklevelet.)

4 Oldalt más kézzel megjegyezve : Post,inducias et usqúé 
hodiernum diem.
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possessionem Houiosi1 vocatam in metas eiusdem 
magnifici domini de Pernstain sese intromittit, in quod 
prius nullus praedecessorum suorum sese intromise
runt, quod huic marchionatu (!) bene constare videatur.

Item. Valachis2 et aliis subditis domini de Fern
stem idem dominus Podmaniczky in locis praedictis 
in dies multa damna inferre admittit in abductione 
pecorum et aliarum rerum ablationibus.

Item. Super capitaneum de Roznow3 servitorem 
eiusdem domini de Pernstein, si quo pacto eundem 
comprehendere aut invadere potuisset, subditis ac 
servitoribus suis admiserat ac commisit, non habendo 
prius cum eodem domino quicquam agere, neque cum 
marchionatu isto.

Servitores, ut vocant zaskodni4 eiusdem domini de 
Podmanin, nullo respectu mediante in viis liberis 
subditos domini gratiosi de Pernstein non semel spoliis 
affecerunt, vulneraverunt et aliquos interfecerunt. Ubi 
etiam aliqui ex his malefactoribus in extrema illorum 
die confessi extiterant : ea. omnia, ad usum et utilita
tem ipsius domini de Podmanin et ad castra sua sese 
inferre.

Item servitores ac zasskodni praedicti domini de 
Podmanin, quos ex subditis domini gratiosi de Pern
stein in metis eiusdem propriis, prope castrum Roznow 
circa castrum in campo arripuerant et ad castrum 
Bistrzicz, nullo respecto iure, abduxerunt, ibidemque 
eosdem in carcere detinentes, de quibus eodem, domino 
de Podmanin bene constare videatur. Illa autem om
nia, quae subscribuntur, hic et longe maiora possunt

1 Howiessy h. Morvaországban, a Beczva-folyó mellékén. 
A helységre 1. “Schwoy : II. 526. 1.

- „Jen e ..., so die Gebirge des hradischer und prerauer 
Kreises bewohnen, heissen insgemein Wallachen, ihr Gebirge 
aber die Wallachey“, olvassuk Schwoynäl: I. 26. 1. — Walla- 
ehisch-Meseritsch neve (az Alsó-Beczva völgyében) ma is 
használatos. „In diesem Gebirge — írja Schwoy : III. 121. 1. — 
ist die sogenannte mährische Wallachey, deren Bewohner ein 
hartes, beschwerliches Leben gewohnt sind, sich von den 
übrigen Landes-Inwohnern sehr unterscheiden und meistens 
durch Viehzucht ihre Nahrung werben.“

3 Németül Rosnau, Wall. Meseritschtöl k. (Schwoy: 
III. 173. 1.)

1 A szó jelentésére 1. a 49. sz. oklevél jegyzetét. 9
9



130

testibus fidedignis probari, vera esse. Ubi nisi in hoc 
regno maiestatis et istius regni respectus habeatur, 
eidem domini de Podmanin in tantis et maioribus 
potuissent recompensari.

Item per servitores sive Zasskodni eiusdem domini 
de Podmanin per filium Ladislai Filkas de Ssczawnik1 
et Rusniak de Radeny1 2 et cum aliis sociis suis ista 
patrata sunt ac damnum intulerunt subditis domini 
de Pernstein ex pago Zubcziho.3

Item Martino de Zubcziho iudici acceperunt tuni
cam, tibialia et eius uxori velamen, peplum, cingulum et 
eius sorori tunicam ac velamen pretextum pro VIII. 11.

Item aliis de eadem omnia, quae habuerunt, 
abstulerunt pro VIII. fl.

Item subditis de Liptale4 facta et illata sunt damna 
ibidem dominica ante festum Sancti Martini duo anni 
elapsi5 * summa in toto facit V% fl. 1 ortonem.

Isti illic adfuerunt Johannes Mitru de Dupkowa1' 
filius Michinczky de Lebnicz,7 8 9 Petrus hadiiudikP

Item damna illata in possessione Honiesi per 
eosdem servitores domini de Podmanin. Quae in toto 
facit XXI. fl. XII. den.

Item Paulo Machaczowi de eadem, pro pecoribus 
II. equae, quae rem anserunt, et quae redditae sunt, 
aduc (!) pro damno imputatur fl. L.

Item aliis subditis de eadem, quatuor seraturas 
vulgo pily9 acceperunt, valentes XVI. fl.

Eidem Machaczowi ablati sunt retia pro fl. II.

1 A Nagybicsétől ény. eső Styavnikról lehel szó.
2 A névalakot nem tudom közelebbről meghatározni.
3 Valószínűleg a Roznautól ny. fekvő Zubri helység.
4 Lipthal h. Wsetintól d., Morvaországban.
5 Ha a szöveget úgy lehet értelmezni, hogy a két év előtti 

Szent Márton-napról van szó, akkor : 1537 november 4.
0 Dubkova h. Trencsén megyében, Puchótól ény., a 

morva határ közelében.
7 Bizonyára Lednic h. Puchótól ny.
8 Oldalt más kézzel megjegyezve : Actum anno 1539 in 

profesto Mariae Magdalenae. (1539 július 21).
9 A pila =  fűrész szónak többes nominativusa a tót 

nyelvben.



131

Item1 aliis subditis de Joanna ablatae et receptae 
res ipsorum, valentes Ilii. fl.

Item Andrea de Giczin1 2 ibidem in Lomensko3 
ablati et recepti sunt pepla c pro XL. f.

Summa praesentis II. fl. Ilii. fl. VIII. den.

53.

H. n. 1539 után.

Felsorolása azoknak a károknak, melyeket Podmaniczky 
Rájael jobbágyai Kunowitzi János morvaországi alkamarás 

jobbágyainak okoztak.
Eredetije papíron, az Országos Levéltár Múzeumi Levéltárá

ban. Törzsanyag.

Significatum est, quibus hominibus ac subditis 
magnifici domini domini Johannis de Kunowcz4 et in 
Broda Ungaricali,5 subcamerarii marchionatus Mora- 
viae servitores domini Podmaniczky damna fecerunt.

Item. Petro et Paulo Antal de Nimnicz6 receperunt 
in montibus Hroznikow7 quatuor equos bonos, qui 
constabant 60 florenos, dum veherunt pannos uni 
mercatori ad Bistricam in Bania8 et 16 interfecerunt 
Nicolaum Sicora de Nimnicz.

Item ibidem locorum acceperunt Matheo Placzka 
et Venceslao Zeliczko de Nimnicze quatuor equos bonos, 
qui constabant ad minus 64 florenos et isti equi ducti 
sunt ad castrum Bistricam et ad istos equos petias

1 Oldalt más írással: 1537.
2 Stary Giczin, németül Alttitschein h. a preraui kerület

ben, Wall. Meseritschtől é. (Schwoy : III. 10—12. 11.)
3 Közelebbről nem tudjuk meghatározni.
4 Prosznici János váradi püspöknek unokaöccse Kuno- 

■witzi János, Magyar-Bród birtokosa. (Schwoy: II. 493. 1.)
5 Hungarisch-Bród (Uhersky Brod) város az Olsava 

völgyében. (Schwoy: II. 488—494. 11.)
6 Nimnic h. Trencsén megyében, Vágbesztercétől ny., 

a Vág-f. jobbpartján.
7 A Hrozinkói hegyek az Alt-Hrosinkau (Hrozinkov 

stary) helység körül elterülő hegyek a magyar-morva határon.
8 Besztercebánya város.

9*
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pannorum alligaverunt et ad castrum Histricam porta
verunt. Posthac, dum Paulus Antal et Venceslaus 
Zeliczko de Nimnicz unacum Jacobo Obaczeny de 
Bistricka,1 subdito domini Buriani de Wlcznow1 2 per- 
gerunt cum litteris domini capitanei marchionatus 
Moraviae ad dominum Podmaniczky ad castrum Histri
cam, ibi sub eodem castro Histrica viderunt aliquos ex 
eisdem equis in pascuis et aliquos ex eisdem in castro 
Histrica habuerunt. E t de eodem damno scitum habent 
Johannes Koczkowsky de Trenczin et Crussina.3

Anno Domini 1531 altera septimana jejunii4 
dum Novam Civitatem devastaverunt,5 Rozen,6 
Sscraba7 et Ssissowsky8 9 cum adiutoribus suis acceperunt 
Nicolao Hodrek et Georgio Podmaniczky3 de Nimnic 
sex equos bonos, currum et instrumentum, cum quo 
currus onustus sublevatur, wulgo hewer vel tecuir10 11 
appellatur. Constabant illi equi cum illo damno 60 
ilorenos.

Eodem anno et die vocatis acceperunt Paulo Antal 
de Nimnicz sex equas, currum et instrumentum, cum 
quo currus onustos sublevant, vulgo hewer nuncupatum. 
E t illud damnum cum equis constabat 63 florenos. 
E t de illo damno cives Novae Civitatis scitum habent, 
ut nobis de illo damno testimonium sub sigillo civili 
dederunt.

Anno Domini 1539 1'eria sexta post festum Mathei11 
acceperunt quattuor equos in pratis Brodensibus,12 
dum pro feno equitavit, Martino Pachal de Broda

1 Bistritzka h. Wall. Meseritschtől d., Morvaországban.
2 Máskép Burian Swictlowsky v. Wlcznow. L. jelen kötet 

49. sz. oklevelét.
3 Koczkowsky János volt trencséni bíró. (Podinaniezky- 

Oklevéltár. II. 545—546. 11.)
4 1531 február 26—-március 4.
5 Vágújhely Trencséntől dny. Az esetre Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 601. és 622. 11.
6 A Rozson-családra 1. jelen kötet 49. sz. oklevelét.
7 A Skraba-családra 1. jelen kötet 43. sz. oklevelét.
8 Egy Sisowsky Benedek 1534-ben említve Podmaniczky 

János familiárisai közt. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 503. 1.
9 A Podmaniczky-család egyik ismeretlen tagja.

10 Hever tót nyelven emelőrudat jelent.
11 1539 szeptember 26.
12 A Magyar-Bród körül elterülő rétek.
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Ungaricali et illos equos praelatus Martinus secutus est 
vestigiis cum aliquibus adiutoribus suis usque castrum 
Sucza1 et timendo, ut eos non interficerent, non fuerunt 
ausi castrum Sucza propius accedere, sed domum 
reversi sunt. E t isti adiutores Martini Pachal fuerunt 
nomine, item : Laurentius Wladika, Jacobus Mathiae, 
Stanislaus, Georgius, Laurentii, Petrus Chudych, 
Johannes Biesny, Venceslaus Halaba, omnes de 
Nimnicz et Johannes iudex de Coritna,1 2 Johannes 
Stephani condam et Mathias Kezczan, Venceslaus 
Petri et Johannes Pachal, isti de Broda Ungaricali. 
E t deinde Johannes Wlach de Broda vidit ex istis 
quatuor equis duos equos ductos ad curiam Kamenicz,3 
pertinentem domini Adam Scraba et quod cum istis 
equis araverunt in campo istius Scraba. E t Burianus 
Bohdai similiter vidit, cum istis equis in eodem campo 
Scrabonis araverunt. Et constabant isti quatuor equi 
34 florenos.

Summa veniet totius damni subditorum praescripto
rum domini subcamerarii : 281 floren.

Jegyzet: Utána következik a károk cseh-lót szövege.

54.

Szklabinya, 1540 januárius 13.

I. Ferdinánd király meghagyja a nyitná káptalannak, 
hogy Zsámbokréthy Pál zsámbokréti kastélyának Podma- 
niczky János állal történt elfoglalása alkalmával a Zsám
bokréthy Ambras özvegye, Borbála állal elvitt oklevelek 
ügyében Zsámbokréthy Pál részére tartson tamwallatást.
Átírva a nyitrai káptalannak 1540 januárius 27-én kelt ok

levelében. (L. az 56. sz. alatt.)

1 Szucsa vára. L. jelen kötet 6. sz. oklevelét.
2 A helynevet nem tudjuk közelebbről meghatározni.
3 Talán Kamencsán helységgel (Illavától ny., a Vág-folyó 

jobbpartján) azonosítható. .
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Szklabinya, 1540 januárius 13.

I. Ferdinánd király meghagyja a nyitrai káptalannak, 
hogy Zsámbokréthy Pál panasza tárgyában, mely szerint 
Zsámbokréthy Ambrus özvegye 1536 május 27-én, amikor 
t. i. Podmaniczky János az ő zsámbokréti várkastélyát 
elfoglalta, Podmaniczky embereinek segítségével a vár
kastélyból az ö tulajdonát képező okleveleket elvitte, a hatal- 

maskodót idézze meg.
Átírva a nyitrai káptalannak 1540 januárius 27-én kelt jelen

tésében. (L. az 57. sz. alatt.)

55.

56.

Nyitra, 1540 januárius 27.

A nyitrai káptalan jelenti Ferdinánd királynak, hogy 
1540 januárius 13-án Szklabinyán kelt parancsa értel
mében Zsámbokréthy Pál azon panasza tárgyában, mely 
szerint Zsámbokréthy Ambrus özvegye 1536 május 27-én, 
amikor t. i. Podmaniczky János az ő zsámbokréti várkasté
lyát elfoglalta, Podmaniczky embereinek segítségével a vár
kastélyból az ő tulajdonát képező okleveleket elvitte, 

a hatalmaskodót megidézte.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Orszá
gos Levéltár Múzeumi Levéltárában őrzött Simonyi-családi

levéltárban.

Serenissimo principi et domino domino Ferdinando 
etc. domino ipsorum gratiosissimo capitulum ecclesiae 
Nittriensis orationum suffragia devotarum perpetua 
cum fidelitate. Vestra noverit Serenitas nos litteras 
eiusdem Vestrae Serenitatis exhibitorias, ammonito- 
rias et certificatorias pa ten ter. confectas nobisque 
praeceptorie sonantes et directas maxima cum obedi- 
entia recepisse in haec verba :

Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo eccle
siae Nittriensis salutem et gratiam. Exponitur maiestati
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nostrae in persona fidelis nostri egregii Pauli de Sam- 
bokreth,1 quomodo sabbatho proximo post festum 
Ascensionis Domini in anno eiusdem millesimo quingen
tesimo tricesimo1 2 sexto transacto praeteritum, dum 
scilicet castellum ipsius exponentis Sambokreth voca
tum3 in comitatu Nittriensi habitum per Joannem 
Podmanyczky violenter fuisset captum,4 nobilis do
mina Barbara, relicta nobilis condam Ambrosii de 
dicta Sambokreth,5 6 nescitur unde mota, gentibus et 
copiis eiusdem Joannis Podmaniczky se ipsam commi
scendo, castellumque ipsum subintrando, certas litte
ras et litteralia instrumenta, factum universorum 
bonorum et iurium possessionariorum ipsius expo
nentis tangentes et concernentes, in eodem castello 
habitas et reposita, manibus suis applicando aspor- 
tasset et quo suae placuisset voluntati, fecisset potentia 
mediante, in praeiudicium et dampnum ipsius expo
nentis valdemagnum. Quia autem huiusmodi causae 
extra omnes terminos octavales in curia nostra regia 
per iudices regni ordinarios pro quinto decimo die 
discuti debent et adiudicari, fidelitati igitur vestrae 
harum serie firmiter praecipientes committimus et man
damus, quatenus praesentes litteras nostras memoratae 
dominae Barbarae per hominem vestrum pro testi
monio fidedignum, exhiberi et praesentari faciatis. 
Quae si personaliter reperiri poterit, benequidem, 
alioqui idem homo vester de domo habitationis sive 
solitae eiusdem residentiae ammoneat eandem, dicat- 
que et committat eidem verbo nostro regio, ut ipsa 
decimoquinto die a die huiusmodi exhibitionis com
putando, personaliter vel per procuratorem suum legi
timum coram personali praesentia nostra modis omni
bus comparere debeat et teneatur, rationem de praemis

1 Zsámbokréthy Pálra 1. Rudnay Béla: A Zsámbokréthyak. 
Budapest, 1908. 30. s köv. 11.

2 1536 május 27.
3 Nyitrazsámbokrét Bántól d., a Nyitra-folyó völgyében.
‘ A várkastélyt Podmaniczky János 1536 őszén fogta

ostrom alá és be is vette. (Rudnay Béla : A Zsámbokréthyak. 
31—32. 11. L. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 560., 561—563. 
stb. 11.)

6 Zsámbokréthy Ambrusné sz. Borcsiczky Borbála. Az ese
tet Rudnay B. részletesen ismerteti: i. m. 30. s köv. 11.
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sis redditura, certificando insuj)er eandem, quod sive 
ipsa termino in praescripto coram dicta personali 
praesentia nostra compareat, sive non, nos ad partis 
comparentis instantiam id faciemus in praemissis, quod 
dictaverit ordo iuris. E t posthaec huiusmodi exhibitio
nis, ammonitionis et certificationis seriem, ut fuerit 
expediens, terminum ad praedictum, personali praesen
tiae nostrae praenotatae fideliter rescribatis. Datum 
in arce Sklabynnya feria tertia proxima ante festum 
beatae Priscae virginis,1 anno Domini millesimo quin
gentesimo quadragesimo.

Nos itaque mandatis eiusdem Vestrae Serenitatis 
ad plenum obedire cupientes, ut tenemur, unum ex 
nobis, videlicet venerabilem magistrum Michaelem de 
Baan custodem ecclesiae nostrae antedictae socium et 
concanonicum nostrum1 2 ad praemissas exhibitionem 
et ammonitionem faciendas, nostro pro testimonio 
fidedignum duximus destinandum. Qui tandem exinde 
ad nos reversus, nobis retulit hoc modo, qualiter ipse 
in dominica Septuagesima praeterita3 ad dictam posses
sionem Sambokreth vocatam in dicto comitatu Nittriensi 
existentem habitam, consequenterque domum habitatio
nis sive solitae residentiae eiusdem dominae Barbarae 
ibidem habitam accessisset, ubi ipsam personaliter 
reperisset, praescriptasque litteras Vestrae Serenitatis 
eidem exhibuisset et praesentasset, ammonuissetque 
eandem, dixissetque et commisisset eidem verbo Vestrae 
Serenitatis regio, ut ipsa decimo quinto die a die huius
modi exhibitionis computando personaliter, vel per 
procuratorem suum legitimum coram dicta Vestrae 
Serenitatis personali praesentia modis omnibus com- 
parere debeat et teneatur, rationem de praemissis 
redditura, certificasset insuper eandem, ut sive ipsa 
termino in praescripto coram dicta Vestrae Sereni
tatis personali praesentia compareat, sive non, eadem 
ad partis comparentis instantiam id faciet in praemissis,

1 1540 januárius 13.
2 Báni Mihály őrkanonokra 1. Vagner József : Adalékok 

a nyitrai székeskáptalan történetéhez. Nyitra, 1896. 115. 1.
3 1540 januárius 25.
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quod dictaverit ordo iuris. Datura tertio die diei ammo- 
nitionis praenotatae,1 anno Domini suprascripto.

Kívül: Personali praesentiae regiae maiesLatis. Pro 
egregio Paulo de Sambokreth contra nobilem dominam Barba
ram, relictam nobilis condam Ambrosii de eadem Sambokreth 
ad terminum intranominatum exhibitionis, ammonitionis et 
eertificationis relatio.

A hátlap balszélén perbeli feljegyzések.

57.

Nyitra, 1540 januárius 27.

A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy I. Fenlinánd király
nak 1540 januárius 13-án Szklabinyán kelt parancsa 
értelmében tanúvallomást tartott a zsámbokréti várkastély
nak Podmaniczky János által történt elfoglalása alkalmá
val Zsámbokréthy Ambrus özvegye Borbála által elvitt 

oklevelek ügyében.
Eredetije papíron, hátlapján pecsét nyomaival, az Országos 
Levéltár Múzeumi Levéltárában őrzött Simonvi-levéltárban.

Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae com
mendamus per praesentes litteras, quibus expedit uni
versis, quod nos litteras serenissimi principis et domini 
domini Ferdinandi etc. attestatorias nobis praeceptorie 
sonantes et directas, maxima cum obedientia recepi
mus in haec verba :

Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae 
Nittriensis salutem et gratiam. Expositum est maiestati 
nostrae in persona fidelis nostri egregii Pauli de Sam
bokreth,1 2 qualiter dum annis superioribus castellum 
eiusdem exponentis Sambokreth vocatum in comitatu 
Nittriensi habitum, per Joannem de Podmanyn rebel
lem nostrum violenter captum fuisset,3 nobilis domina 
Barbara, relicta nobilis condam Ambrosii de dicta 
Sambokreth, gentibus ipsius Joannis Podmanyczky se

1 1540 januárius 27.
2 L. jelen kötet 56. sz. oklevelét.
3 Erre vonatkozólag 1. a Podmaniczky-Oklevéltár. II. 

560., 561—563. 11. és az előbbi (56. sz.) oklevelet.
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iungens et commiscens, in praescriptum castellum 
subintrasset. illincque certas litteras et litteralia instru
menta factum bonorum et iurium possessionariorum 
ipsius exponentis universorum tangentia et concer
nentia, in eodem castello habitas et reposita, manibus 
suis applicando asportasset et quo suae placuisset vo
luntati, fecisset. Super quo idem exponens pro iurium 
suorum sublevamen fassionibus et attestationibus cae- 
terorum nobilium et ignobilium alterius etiam honestae 
conditionis comitatuum Nittriensis, Thrinchiniensis et 
Barsiensis hominum ad praesens summe indigeret et 
esset necessarium. Fidelitati igitur vestrae harum serie 
firmiter praecipiendo committimus et mandamus, qua
tenus vestrum mittatis hominem pro testimonio fide- 
dignum, quo praesente Benedictus de Nagapon,1 vel 
alter Benedictus de Kysapon, aut Paulus de eadem,2 
seu Georgius de Bassan,3 sive Joannes de Raychan, 
neve Benedictus de eadem,4 namque Petrus de Praz- 
nowcz, aut Paulus de eadem,5 vel Matheus de Belawar,6 
seu Gregorius de Babyndal,7 aliis absentibus homo 
noster ad universos attestantes, quos dictus exponens 
vel procurator eiusdem duxerit nominandos, accedere, 
ab eisdemque ad fidem eorum Deo debitam, fidelita
temque nobis ac sacrae coronae nostrae observando, 
quicquid de praescriptis litteris constiterit, sciat, in-

J A nagyapponyi Apponyi-család (Nagy Iván : I. 57. s 
következő 11.) névleg is ismert tagja. Számos adat található 
róla az Apponyi-Oklevéltár. II. (Budapest, 1930.) 16. s köv. 11.

2 Kisapponyi Benedekre és Pálra 1536-ból és 1549-ből 
adatok Rudnay Bélánál : A Zsámbokréthyak. 34. 1.

3 A Bossányi-család (Nagy Iván : II. 207—213. 11.) .tagja.
4 A Rajcsáni-család (Nagy Iván : IX. 588. s köv. 11.) 

közelebbről nem ismert tagjai.
5 A Praznóczy- vagy Praznovszky-család (Nagy Iván:  

472—475. 11.) névleg is ismert tagjai.
6 Bélavár valószínűleg azonos a későbbi Belovárral 

(Körös megye). Csánki D. : Körös megye a XV. században. 
Budapest, 1893. 19. 1. Egy Bélavári Endre nevű kanonok 
1542—1571-ig a nyitrai káptalan tagja volt. (Vagner J. : 
i. m. 119. 1. és Rudnay B. : Üjfalussyak és Rudnayak perei a 
Petrőczyek ellen. Budapest, 1910. 63. 1.)

7 A Babindáli-családra 1. Nagy Iván : I. 78—79. 1. és 
br. Forster Gyula: Koros és a Berényiek. Budapest, 1927. 
119—-120. 11. Babindáli Mátyásra a Podmaniczky-Oklevéltár. 
II. 124. stb. 11.
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quirat et experiatur meram, plenam atque omnimo
dam certitudinis veritatem et tandem super huiusmodi 
rescitae veritatis praemissorum serie, ad relationem 
dictorum nostri et vestri hominum litteras vestras ipsi 
exponenti necessarias dare et emanari facere modis 
omnibus debeatis et teneamini, iurium suorum ad 
cautelam. Secus non facturi. Datum in arce Sclabynya, 
feria tertia proxima ante festum beatae Priscae vir
ginis,1 anno Domini millesimo quingentesimo quadra
gesimo.

Nos igitur mandatis praefati domini nostri regis ad 
plenum obedire cupientes, ut tenemur, unacum praefato 
Joanne de Raychan, homine dicti domini regis in prae
scriptis litteris suae maiestatis inter caeteros speciali- 
ser conscripto, unum ex nobis, videlicet venerabilem 
magistrum Michaelem de Baan,1 2 custodem ecclesiae 
nostrae antedictae socium et concanonicum nostrum 
ad praemissa fideliter exequenda nostro pro testimonio 
fidedignum duximus destinandum. Qui tandem exinde 
ad nos reversi, nobis consona voce retulerunt hoc modo, 
qualiter ipsi sabbatho proximo ante dominicam Sep
tuagesimae nunc praeteritam3 primum ad Symony 
in Barsiensi,4 deinde Wyzochan, Trinchiniensi,5 tan
dem vero ipso die Septuagesimae dominico6 ad prae
dictam Sambokreth possessiones in dicto Nittriensi 
comitatibus existentes habitas accessissent, ubi testes 
infranominati coram eisdem personaliter constituti, 
ad eorum fidem Deo debitam, fidelitatemque praefato 
domino nostro et eius sacrae coronae observandam, 
quicquid eisdem de praescriptis litteris constaret, sci
vissent, inquisivissent et experti fuissent, meram, 
plenam atque omnimodam certitudinis veritatem. Qui 
quidem testes, seorsim iurati et examinati, fassi fuis
sent modo et ordine subscripto.

Item nobilis domina Appolonia, consors nobilis

1 1540 januárius 13.
2 Báni Mihály őrkanonokra 1. az 56. sz. alatt közzétett 

oklevél jegyzetét.
3 1540 januárius 24.
4 Simonyi h. Bars vármegyében, Oszlántól ny.
5 Viszocsán h. Zay-Ugróctól d., Trencsén vármegyében.
6 1540 januárius 25.
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Michaelis de Zylad1 iurata et examinata i'assa fuisset, 
quod post captionem et expugnationem castelli dicti 
Pauli Sambokrethy in eadem Sambokreth habiti, per 
Joannem Podmanyczky ac gentes suas, nobilis domina 
Barbara relicta nobilis condam Ambrosii Sambokrethy 
post gentes eiusdem Joannis Podmanyczky versus 
Bystriciam profecta fuisset et ipsa quoque domina 
Apollonia testis unacum domina Barbara, consorte 
Georgii Khyles vocati, pro reobtinendis bo iis eorun
dem de dicto castello per easdem gentes direptis et 
asportatis versus dictam Byztriciam profecta fuisset, 
dictamque dominam Barbaram in itinere in oppido 
Bellus1 2 vocato reperissent simulque cum ipsa Byztri
ciam ascendissent cumque dicta domina Barbara 
castrum Bystriciensc intrasset, tandem eadem domina 
Barbara per quendam feminam Annam, consortem 
providi Georgi Cherna de dicta Sambokreth eidem 
dominae Appoloniae testi nunciasset, ut non (tr is ta 
retur eo, quod litteras suas reperisset, tandem dicta 
domina Appolonia testis exinde domum reversa fuisset, 
ipsaque domina Barbara ibidem Byztriciae remansis
set, eidemque vestes dedissent, insuper equos quoque 
coloni seu jobagionis sui eidem restituissent, tamen 
ipsa eosdem vendidisset, pretiumque eorundem, quo 
suae placuisset voluntati fecisset.

Item nobilis domina Sophia, consors nobilis Gaspa- 
ris de dicta Simony,3 filia nobilis condam Francisi 
Nadasy,4 iurata et examinata fassa fuisset, quod ipsa 
tempore expugnationis castelli Sambokreth adhuc in 
capillis existens praesens fuisset ac cum gentibus Joan
nis Podmanyczky in castellum intrasset, dumque 
universa bona ipsius Pauli Sambokrethy ex castello 
exportata in ladulis ad currus locata f-uissent, dicta 
domina Barbara penes currus stetisset.

Item nobilis Andreas Nadassy in Sambokreth5

1 Talán a gelléníalvi előnevet használó nyitramegyei 
Szilády-család (Nagy Iván : X. 704. 1.) tagja.

2 Bellus h. Vágbesztercétől dny., a Vág-folyó balparlján.
3 Simonyi Gáspárra 1. a Podmaniczky-Oklevéltár. II. 48., 

51., 55., 56., 60., 61. stb. sz. okleveleket.
4-5 A családról közelebbi adataink nincsenek ; lehet,

hogy a nádasi Terstyánszky-család tagjairól van szó.
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praescripta commorans iuratus et examinatus fassus 
luisset, quod tempore expugnationis castelli Sambok- 
reth praefata domina Barbara inter gentes Joannis 
Podmanyczky versata fuisset, tandemque eadem do
mina Barbara ad ipsum testem venisset, in hocque Deo 
omnipotenti maximas gratias egisset, quod omnes 
litterae prae manibus suis forent et quae sibi nocivae 
luissent, illas filius suus nobilis Baltasar, in ardentem 
fornacem praeiecisset et concremasset, alias vero 
litteras sibi utiles reservasset et prae manibus haberet ; 
sciretque praefatam dominam Barbaram post gentes 
dicti Joannis Podmanyczky versus Byztriciam ascen
disse, equosque jobagionis sui, quos idem Joannes Pod
manyczky tempore diremptionis dicti castelli abduci 
fecisset, eidem dominae Barbarae restitutos fuisse, 
tamen exinde domum rediens, eosdem vendidisset, 
pretiumque eorumdem consumpsisset, neque dicto 
jobagioni suo restituisset, mansissetque eadem domina 
Barbara, iuxta quod et annotata domina Appollonia 
testis testificata extitisset, in castro Byztricziensi, 
indeque postmodum lacta reversa fuisset.

Item providus Joannes Suczanczky jobagio nobi
lis Benedicti Palathay1 iuratus et examinatus fassus 
fuisset, quod cum testis quodam tempore triturator 
nobilis Baltasaris, filii praefatae dominae Barbarae, 
extitisset atque ad stubam, ut ipsum Baltasarem ad 
horreum pro mensurando tritico purgato vocaret, 
intrasset, vidisset coram ipso maximam copiam litte
rarum magnis sigillis munitas.

Item providus Joannes Iwanis dictus, molitor 
dominorum nobilium de Sambokreth, iuratus et exa
minatus fassus fuisset, praemissam fassionem et attesta
tionem dicti Joannis Suczanczky testis praecedentis 
per omnia ab eodem accepisse et intellexisse.

Item providus Georgius Moczer jobagio praefatae 
dominae Barbarae in Sambokreth, iuratus et examina

1 A családot nem ismerjük közelebbről. Valószínűtlen, 
bogy kapcsolatban állanának a magyarpalatkai Palatkay- 
családdal, mely a 17. században Kolozs megyében volt birtokos. 
(Nagy Iván : IX. 32—33. 11.) Rudnay, az esetet tárgyalva, 
Palojthav Benedeket említ. (A Zsámbokréthyak. 34. 1.) A Pa- 
lojthay-cs. valamelyik tagjának szereplése valószínűbb is.
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tus fassus fuisset, quod tempore expugnationis castelli 
Sambokreth dicta domina Barbara inter pedites et 
gentes Joannis Podmanyczky praesens fuisset et penes 
castellum stetisset et etiam quando praefatum Paulum 
Sambokrethy ac matrem et uxorem cum familia sua ex 
isto castello exmisissent, praesens fuisset ; idemque 
testis etiam tempore expugnationis in castello praesens 
fuisset, duosque equos ipsius testis eotunc gentes Joan
nis Podmanyczky violenter abstulissent, quos tandem 
Byztriciae, licet ad manus dictae dominae Barbarae 
restituissent, tamen eadem domina Barbara eidem 
testi non reddidisset, sed quo suae placuisset voluntati, 
fecisset; audivissetque idem testis a quodam Petro 
sartore claudo, quod omnes litteras, quae eidem 
nocivae fuissent, in ardentem fornacem proiecissent, 
quae vero utiles, sibi ipsis reservassent; sciret etiam 
dominam Barbaram Byztriciae aliquantulum r[eman]- 
sisse, novisque vestibus indutam rediisse.

Item praefata domina Anna, consors providi Georgii 
Cherna de Sambokreth iurata et examinata fassa fuis
set, quod mox post expugnationem castelli Sambokreth 
domina Barbara [cum] gentibus et peditibus .Joannis 
Podmanyczky in ipsum castellum intrasset, vidis- 
setque eandem ibidem cum Joanne Podmanyczky 
loquentem et post hoc pro reobtinendis aliquibus bonis 
suis Byztriciam profectam fuisset et exinde indutam 
veste nova et pelliceo domum rediisse; audivissetque 
Byztriciae praefatum Joannem Podmanyczky ac ma
trem eius et Joannem Swella,1 ac Schawnyczky,1 2 fami
liares ipsius Joannis Podmanyczky, rogasse, quod 
litteras illas, quas de castello Sambokreth asportassent, 
eidem restituerent; vidissetque idem testis, tunc certas 
litteras eidem restitutas fuisse; idem domina testis 
tunc praefatae dominae Barbarae quam pedisequa 
fuisset.

Item providus Petrus sartor claudus de dicta Sam
bokreth iuratus et examinatus fassus fuisset, quod

1 Az ozoróci és mittai Svehla-család tagja. 1534-ben 
Podmaniczky János familiárisai közt említik. (Podmaniezky- 
Oklevéltár. II. 503. l.);|Említve 1536-ban és 1549-ben is. (Rud- 
nay B . : A Zsámbokréthyak. 31. 1.) L. a 43. sz. alatt is.

2 Közelebbi adatokat nem ismerünk róla.



143

tempore, quo castellum Sambokreth per gentes Joannis 
Podmanyczky expugnatum fuisset, idem testis tunc 
in castello fuisset, dumque universi in castello existen
tes, exinde exmisissent, statim dictam dominam Bar
baram ante portam dicti castelli ambulantem con
spexisset, audivissetque postea idem testis ab ore nobi
lis Baltasaris, filii dictae dominae Barbarae, quod omnes 
litteras quaecumque ipsi utiles fuissent, pro se reser- 
vasset, nocivas vero in ardente fornace concremasset; 
audivisset insuper ex ore eiusdem Baltasaris, quod in 
domo venerabilis magistri Georgii de Trinchinio lec
toris et vicarii olim ecclesiae Nittriensis,1 qui tunc ser
vitor eiusdem lectoris extitisset, certas litteras concre
masset, suadente sic ipsi praefato domino suo, quod 
dictae litterae sibi non utiles, sed potius nocivae essent; 
vidissetque eotunc dictam dominam Barbaram cum 
Joanne Podmanyczky loquentem et bibentem et tan
dem post ipsum versus Byztriciam euntem.

Item providus Gregorius litteratus jobagio nobi
lis Benedicti Palathay de eadem Sambokreth iuratus 
et examinatus fassus fuisset, audivisse dictam domi
nam clamantem et vociferantem ad turrim ecclesiae 
in dicta ecclesia de Sambokreth constructam, dicen- 
temque scholastico Ladislao Mosthny dicto, ut hostium 
ecclesiae aperiret, si autem aperire nollet, in frusta 
dissecaretur; audivissetque etiam ab honorabili Ven- 
ceslao protunc plebano de eadem Sambokreth 1 2 quod 
domina Barbara omnes litteras, quae sibi proficuae 
fuissent, pro se reservasset, nocivas vero igne concre
masset.

Item providus Benedictus Pridowok inquilinus 
eiusdem Pauli Sambokrethy iuratus et examinatus 
fassus fuisset, quod post expugnationem castri Sambok
reth per gentes Joannis Podmanyczky, unacum aliis 
de castelli exivisset, vidisset statim dictam dominam 
Barbaram loquentem cum Joanne Podmanyczky in 
hunc modujn : Domine, domine, litteras, litteras illas

1 Trencséni György kanonok 1520-ban említve. (Vagner J.: 
i. m. 114. 1.)

2 1536-ban említik László zsámbokréti segédlelkészt, aki 
azután Radosnyán plébános lett. Valószínűleg ugyanarról 
van szó. (Rudnay Béla: A Zsámbokréthyak. 33. 1.)
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tantummodo, quae me concernunt, restituere velis; 
audivissetque postea, per ipsam certas litteras dila
cerata^ fuisse.

Item providus Nicolaus Pethegy eiusdem dominae 
Barbarae ac Paulus Kenghel, Pauli Sambokrethy 
jobagiones iurati et examinati lassi fuissent, scire 
dictam dominam Barbaram post gentes Joannis Pod- 
manyczky versus Bystriciam ascendisse, ipsamque 
ibidem perseverasse, tamdiu, donec suae placuisset 
voluntati ; scirent etiam ipsam ibidem vestitam fuisse.

Item providus Georgius Kwchyra jobagio eiusdem 
Pauli Sambokrethy iuratus et examinatus fassus luis
set, audivisse dominam Barbaram ad Johannem Pod- 
manyczky vociferantem, dicentemque sibi, quod nisi 
litteras suas eidem [remittejre dignaretur et quod nunc 
potens esset, cum ipso omne bonum foret eo, quod 
omnes litteras prae manibus suis h[abere] ; audivisset 
etiam ipsam dominam Barbaram dicentem in hunc 
modum : Kapsa vel non kapsa, sed iam prae manibus 
suis haberet.

Item providus Thomas Weres jobagio eiusdem 
Pauli Sambokrethy, iuratus et examinatus fassus 
fuisset, audivisse in domo sua thabernatia a praefato 
Petro sartore, quod domina Barbara omnes litteras, 
quae ad profectum et utilitatem ipsius fuissent, re- 
servasset, sibi vero nocivas concremasset; audivisset 
insuper idem testis ex ore eiusdem dominae Barbarae 
narrantis sic, quod melius foret Paulo Sambokrethy 
cum ipsa iure non procedere, sed processum iuris relin
quere, quoniam ipsa conscia esset huiusmodi orationis, 
quam si semel dumtaxat legerit, usque annum super
vivere non poterit.

Item honorabilis Venceslaus plebanus de Nagtha- 
polchan1 coram nobis in capitulo requisitus ad con
scientiae suae puritatem fassus fuisset, audivisse a 
quodam Ladislao scholastico de Sambokreth,1 2 quod 
cum idem scholasticus emisset quoddam v îs vini et a 
praefata domina Barbara cellarium impetrasset ad

1 Személyi adatait nem ismerjük.
2 Ugyanaz, aki előbb szerepelt „Ladislaus Mosthny 

dictus“ név alatt.
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educiliandum dictum vas vini, nesciret tamen, utrum 
ipsa domina Barbara fuisset particeps eiusdem vini, 
an non et quod priorem expugnationem castelli Sam- 
bokreth, statim secundo aut tertio die eadem domina 
Barbara Byztriciam ad Joannem Podmanyczky ascen
disset, indeque certas litteras et alia litteralia instru
menta perduxisset, inter quas unas ex eisdem litteris 
idem testis agnovisset, quas condivisionales litteras 
dicti Pauli Sambokrethy fuisse retulisset, quas eadem 
domina Barbara nobili Carolo, marito nobilis condam 
dominae Barbarae, relictae egregii olim Petri Sam
bokrethy1 condonasset et manibus suis applicasset; 
alias vero litteras in domo venerabilis magistri condam 
Georgii lectoris et praedecessoris ecclesiae Nittriensis,2 
quia dictae dominae Barbarae utiles non fuissent et 
nocivae, igne concremasset, quod ipsamet domina 
Barbara ex proprio ore retulisset et fassa fuisset; 
deinde post secundam expugnationem praedicti castelli 
nobilis Adam Skraba3 dictus castellanus castri Joan- 
nis Podmanyczky Byztriciensis, eandem dominam 
Barbaram ad se vocari fecisset, eidemque nigram cap
sam litteris plenam dedisset, quas idem testis in domo 
cuiusdam jobagionis eiusdem dominae Barbarae in 
dicta Sambokreth commorantis, circa mensam sedentis 
per dictam dominam Barbaram ad mensam locatas 
conspexisset, eademque domina viso ipso teste, sta
tim ipsum ad se vocasset et dictas litteras eidem osten
disset atque ad legendum manibus suis dedisset, ex 
quarum lecturis idem testis certas litteras factum uni
versorum bonorum dicti Pauli Sambokrethy tangen
tes, agnovisset; idemque testis annotatam dominam 
Barbaram, ut praescriptas litteras dicto Paulo Sam
bokrethy restitueret, ammonuisset, illa vero econtra 
restituere nolle retulisset, sed illas, quae ad utilitatem 
suam essent, conservare, alias vero nocivas, quae sibi 
in contrarium forent, igne comburi asseruisset; tem-

1 Közelebbi adatokat nem ismerünk róla.
2 Valószínűleg az a Trencséni György kanonok, akiről 

fentebb volt szó.
3 Bolgár Skraba Ádám trencséni polgár, előbb Podma- 

niczky János familiárisa. (Rudnay B. : A Zsámbokréthyak. 
32., 33. II.) L. jelen kötet 43. sz. alatt közzétett oklevelét is.

10
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pore vero, quo praelata domina Barbara praemissa 
retulisset, praesentes fuissent etiam alii testes, gnan- 
ter vero providi Georgius Gywran dictus, Andreas 
filius providi condam Procopii de Sambokreth et Jo
annes Zoorad de eadem Sambokreth, praescriptasque 
litteras ibidem conspexissent et manibus tractassent.

[Ad] quam quidem attestationem praenominato
rum testium praesentes litteras nostras ad relationem 
praefatorum dicti domini regis et nostri hominum 
praefato Paulo Sambokrethy exponenti iurium suorum 
ad cautelam duximus concedendas. Datum tertio die 
diei ultimae attestationis praenotatae, anno Domini 
suprascipto.

Lecta et correcta in capitulo.

58.

Buda, 1540 március 7.

János király Bellus nevű városát Podmaniczky Jánosnak 
és általa testvérének Ráfaelnek adományozza.

Rakovszky György által hitelesített XVI. századi másolata 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 421. nr. 13.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé etc. me
moriae commendamus tenore praesentium significan
tes, quibus expedit universis, quod nos debitum, ut 
decet, habentes respectum ad praeclaram fidem, ac 
fidelium servitiorum gratissima cumulataque merita 
fidelis nostri magnifici Joannis de Podmanyn, - quae 
ipse sacrae primum huius regni nostri Hungáriáé coro
nae, ac deinde maiestati nostrae pro locorum et tem
porum diversitate, non parcendo personae ac rebus 
suis, cum summa semper fidelitatis constantia exhibuit 
et impendit, totale oppidum nostrum haereditarium et 
paternum Beljws nuncupatum1 in comitatu Thrinci- 
niensi habitum, in cuius pacifico dominio idem Joannes 
Podmanyczky a certo temporis spatio ex annuentia ac 
collatione nostra regia perstitit et modo quoque per

1 Bellus h. Vágbesztercétől dny.
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sistit, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet, terris scilicet arabilibus etc. (következik a 
szokásos felsorolás) ad idem oppidum de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub 
suis veris metis et antiquis existentibus, memorato 
Joanni Podmanyczky ac per eum magnifico Raphaeli, 
fratri suo carnali, ipsorumque haeredibus et posteri
tatibus universis, tamquam merum et sincerum ius 
nostrum dedimus, donavimus et contulimus, imo da
mus, donamus et conferimus hire perpetuo et irrevocabi
liter tenendum, possidendum pariter et habendum, 
salvo iure alieno, harum nostrarum vigore, atque testi
monio - litterarum, quas in formam nostri privilegii 
redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. 
Datum Budae in dominico Laetare, anno Domini mil
lesimo quingentesimo quadragesimo, regnorum vero 
nostrorum decimo quarto.

59.

Nagyvárad, 1540 március 22.

János király a veszprémi püspökségnek kezén lévő birto
kait : Őssit, Berenhidát, Peremartont és Szentistvánt 

Podmaniczky Jánosnak elzálogosítja.
Eredetije papíron, papírral fedett pecsét töredékeivel, az 
Orsz. Levéltárban, lvincst. oszt. N. R. A. fasc. 1081. nr. 60. 

Közzétéve az Egyháztörténeti Emlékek. III. 450. 1.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé etc. recog
noscimus per praesentes litteras nostras, quod nos 
totales possessiones episcopi et1 capituli Wesprimiensis 
Ewssy,2 Berenhyda,3 Peremaarthon4 et Zenth Isthwan5 
vocatas in comitatu Wesprimiensi existentes, habitas,

1 E két szót (episcopi et) a kancellár utóbb toldta be.
2 Ősi h. Palotától dk. ( Csánki: III. 245. 1.)
3 Berenhida város, a mai Berhida h. Palotától d. ( Csánki : 

III. 212. 1.)
1 Peremarton, Berhida szomszédságában. Palotától délre 

fekszik. (Csánki: III. 215. 1.)
5 Szentistván h. Veszprémtől k. (Csánki: III. 252. 1.)

1 0 *
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quae nunc in manibus et potestate nostra haberentur, 
fideli nostro magnifico Joanni Podnanyczky ( így !) de 
Podmanyn pro ea summa mille florenorum, quam ipse 
in servitiis nostris et regni nostri arduis exposuit, cum 
omnibus fructibus et utilitatibus earundem duximus 
inscribendas et obligandas et per eum tam diu tenendas, 
donec ipsa summa mille florenorum eidem Joanni Pod
nanyczky ( így )  per nos aut per eos, quibus intererit, 
effective persoluta fuerit. Immo inscribimus et obli
gamus, harum nostrarum vigore et testimonio littera
rum. Datum Waradini, feria secunda proxima post 
dominicam Palmarum, anno Domini millesimo quin
gentesimo quadragesimo, regnorum vero nostrorum 
decimo quarto.
Joannes rex 

manu propria.
Correcta per me regium cancella
rium1 in dictionibus episcopi 

etc. prout supra.

60 .

Torda, 1540 május <S.

János király a írencsénmegyei Zliecho birtokol, mely az 
elpusztult szkalkai apátsághoz tartozott, Podmaniczky 

Jánosnak és Ráfaelnek adja.
Rakovszkv György állal hitelesített XVI. századi másolata 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Acta eccl. f. 30. nr. 48.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé etc. memo
riae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis, quod nos debitum, ut decet, 
habentes respectum ad praeclaram fidem, fideliumque 
servitiorum gratissima, cumulataque merita fidelis 
nostri magnifici Joannis Podmanyczky de Podmanyn, 
quae ipse sacrae primum regni nostri Hungáriáé coronae,

1 János király kancellárja Werbőczy Tstván volt ekkor. 
(Magy. Orsz. Emi. II. 168. 1.)



149

ac deinde inaiestati nostrae pro locorum et temporum 
diversitate, non parcendo personae, ac rebus suis cum 
omni fidelitatis constantia exhibuit et impendit, 
totalem possessionem Zlyko vocatam1 in comitatu 
Tbrinciniensi habitam et nunc prae manibus ipsius 
Joannis Podmanyczky, ut idem asserit, existentem 
pacifice, quae alias ad abbatiam ecclesiae sancti Bene
dicti circa Thrincinium1 2 fundatae pertinuisse, sed ipsa 
ecclesia et abbatia ad extremam ruinam devenisse 
penitusque desolata extitisse et legitimo possessore 
destituta esse perhibetur, simul cum cunctis suis uti
litatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet 
arabilibus etc. ( következik a szokásos felsorolás) ad 
eandem possessionem de iure et ab antiquo spectanti
bus, pertinereque debentibus, sub suis veris metis et 
antiquis existentibus, praemissisque, sic ut praefertur, 
stantibus et se habentibus, memorato Joanni Podma
nyczky, ac per eum magnifico Raphaeli fratri suo car
nali, ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis 
dedimus, donavimus e t . contulimus, immo damus, 
donamus et conferimus hire perpetuo et irrevocabiliter 
tenendam, possidendam pariter et habendam, salvo iure 
alieno, harum nostrarum vigore et testimonio litte
rarum, quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, 
dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in 
oppido nostro Thordensi,3 tertio die festi Ascensionis 
Domini, anno eiusdem millesimo quingentesimo 
quadragesimo, regnorum vero nostrorum decimo 
quarto.

1 Zlieeho (Zljechov) h. Illavától dk. a hegyek között, 
a Strasov-hegy alján.

2 Az egykori bencésapátságról, a szkalkairól van szó, 
melynek romjai Trencséntől é. a Vág-folyó jobbpartján lát
hatók. Az apátságra vonatkozólag 1. Podmaniczky-Oklt. 
II. 223., 419., 465. 11.

3 Az 1540 április 24-re Tordára összehívott erdélyi ország- 
gyűlésre I. Magy. Orsz. Emi. II. 152. 1.
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János király Kocskóc és Nosic nevű trencsénmegyei 
birtokait Podmaniczky Jánosnak és általa testvérének, 

Ráfaelnek adományozza.
Rakovszky György által hitelesített XVI. századi másolata 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. í. 421. nr. 9.

Nos Joannes Dei gratia rex Hungáriáé etc. memo
riae commendamus tenore praesentium, quibus expedit 
universis, quod nos debitum, ut decet, habentes re
spectum ad praeclaram fidem ac fidelium servitiorum 
gratissima cummulataque merita fidelis nostri magni
fici Joannis Podmanyczky de Podmanyn, quae ipse 
sacrae primum huius regni nostri Hungáriáé coronae, 
ac deinde maiestati nostrae pro locorum et temporum 
diversitate, non parcendo personae et rebus suis cum 
summa semper fidelitatis constantia exhibuit et im
pendit, totales possessiones nostras haereditarias ac 
paternas, utramque Kochkocz1 et Nozyche2 apellatas 
in comitatu Trinciniensi habitas, simul cum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet 
arabilibus etc. (következik a szokásos felsorolás), sub 
suis veris metis et antiquis existentibus, memorato 
Joanni Podmanyczky, ac per eum magnifico Raphaeli 
fratri suo carnali ipsorumque haeredibus et posterita
tibus universis, tamquam merum et sincerum ius 
nostrum, dedimus, donavimus et contulimus, imo 
damus, donamus et conferimus, hire perpetuo et irre
vocabiliter tenendas, possidendas, pariter et habendas, 
salvo iure alieno, harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante. Quas nos in formam nostri pri
vilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint repor
tatae. Datum in oppido nostro Thordensi,3 tertio die 
festi Ascensionis Domini, anno eiusdem millesimo quin
gentesimo quadragesimo, regnorum vero nostrorum 
decimo quarto.

1 Alsó- és Felsőkocskóc h. Rellustól é. 1532-ben Kasza 
vára tartozékai közt említik. Podmaniczky-Oklt. II. 467. 1.

2 Nosic h. Bellustól é., a Vág-folyó balpartján. Ugyancsak 
Kasza várának tartozékai közt (1. fent) fordul elő.

3 L. az előbbi oklevél megfelelő jegyzetét.

61.

T o r d a ,  1 5 4 0  m á j u s  8 .
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62.

János király meghagyja a székesfehérvári keresztesek 
konventjének, hogy Podmaniczky Jánost és Ráfaelt ado
mány címén vezesse be a trencsénmegyei Kocskóc és 

Nosic helységek birtokába.

Eredetije papíron, hátlapján nagy zárópecsét nyomaival,
az Orsz. Levéltárban. N. R. A. fasc. 484. nr. 21.

Jóannes Dei gratia rex Hungáriáé etc. fidelibus 
nostris conventui ecclesiae cruciferorum de Alba,1 
salutem et gratiam Quod nos debitum (ut decet) haben
tes respectum ad praeclaram fidem ac fidelium ser
vitiorum gratissima cumulataque merita fidelis nostri 
magnifici Joannis Podmanyczky de Podmanyn, quae 
ipse sacrae primum huius regni nostri Hungáriáé 
coronae, ac deinde maiestati nostrae pro locorum et 
temporum diversitate, non parcendo personae ac rebus 
suis, cum summa semper fidelitatis constantia exhibuit 
et impendit, totales possessiones nostras haereditarias 
ac paternas, utramque Kochkowcz et Nozycze appel
latas1 2 in comitatu Thrinchiniensi habitas, simulcum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, 
memorato Joanni Podmanyczky, ac per eum magnifico 
Raphaeli fratri suo carnali ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus universis, tamquam merum et syncerum 
ius nostrum, dederimus, donaverimus et contulerimus, 
velimusque eosdem in dominium earundern per no
strum et vestrum homines legitime facere introduci. 
Fidelitati igitur vestrae harum serie mandamus firmiter, 
quatenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo praesente Joannes Marsowczky,3 seu

1 A székesfehérvári keresztesek konventjére lásd Podma- 
niczky-Oklevéltár II. 407. 1.

2 L. erre az előbbi oklevelet.
3 Marsovszky János, a Marsovszky-esalád ( Nagy Iván : 

VII. 340. s köv. 11.) egyik tagja. Említve a Podmaniczky-Oklt. 
II. kötetében, az 1518—-1535 közti évekből, számtalan esetben.

T o r d a ,  1 5 4 0  m á j u s  8 .
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alter Joannes Sándor de Zlabnycza,1 sive Brkxius de 
Rwdno,1 2 vel Joannes Swehla,3 aliis absentibus homo 
noster regius ad facies praescriptarum possessionum 
utriusque Kochkowcz et Nosycze in dicto comitatu 
Thrinchiniensi habitarum, vicinis et commeta neis 
earundem universis inibi iegittime convocatis et 
praesentibus, accedendo, introducat praelatos Joannem 
et Raphaelem Podmanyczky in dominium earundem, 
statuatque easdem eisdem, ipsorumque haeredibus et 
posteritatibus universis cum cunctis ipsarum utilita
tibus et pertinentiis quibuslibet, praemisso i ure ipsis 
incumbenti, perpetuo possidendas, si non luerit contra
dictum. Contradictores vero si qui luerint, evocet 
eosdem contra annotatos Joannem et Raphaelem Pod
manyczky ad terminum competentem, nostram perso
nalem in praesentiam, rationem contradictionis eorun
dem reddituros. E t posthaec huiusmodi introductionis et 
statutionis seriem cum contradictorum et evocatorum, 
si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui 
praemissae statutioni intererunt, nominibus, termi
noque assignato, ut luerit expediens, dictae nostrae 
personali praesentiae fideliter rescribatis. Ratum in 
oppido nostro Thordensi, tertio die festi Ascensionis 
Domini, anno eiusdem millesimo quingentesimo 
quadragesimo, regnorum vero nostrorum decimo 
quarto.

K ívü l: Fidelibus nostris conventui ecclesiae crueiferorum 
de Alba. Pro magnificis Joanne et Raphaele Podmanyczky de 
Podmanyn, introductoria et statutoria.

.1 hátlap balmrkán : Lecta. Alatta : Koczkowcz et Nozycze.

1 Szlavnicai Sándor János 1518—-1519-ben említve a 
Podmaniczky-Oklt. II. 195—96., 198., 210., 214. II.

2 Rudnyánszky Bereck 1524-ben királyi ember. (Podma- 
niczky-Oklt. II. 307. 1.) L. azonfelül jelen kötet 42. sz. oklevéléi.

3 L. reá vonatkozólag a jelen köleL 43. sz. oklevelét.
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G3.

János király a lielavai várhoz tartozó Humec nevű ősi 
birtokát Rodmaniezky Jánosnak és általa testvérének 

Ráfaelnek adományozta.
Rakovszkv György által hitelesített XVI. századi másolata 
az Orsz. Levéltárban. Kinest. őszi. X. R. A. f. 121. nr. 5.

Nos .Joannes Dei gratia rex Hungáriáé etc. me
moriae commendamus tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis, quod nos attendentes et con
siderantes fidem et fidelium servitiorum gratissima, 
cumulataque merita fidelis nostri magnifici Joannis 
Podmanyczky de Podmanyn, quae ipse sacrae primum 
huius regni nostri Hungáriáé coronae, ac deinde maie- 
stati nostrae pro locorum et temporum varietate cum 
omni semper animi stii constantia exhibuit et impendit, 
totalem possessionem nostram haereditariam et pater
nam Hwmech1 appellatam in comitatu Thrinchiniensi 
habitam, alias ad castrum nostrum, Lethowa nomina- 
lum, pertinentem, ab eodem castro nostro seque
stratam simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinen- 
tiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus etc. (követ
kezik a szokásos felsorolás), quovis nominis vocabulo 
vocitatis, ad eandem possessionem de iure et ab antiquo 
spectantibus, pertinereque debentibus, memorato 
.loanni Podmanyczky, ac per eum magnifico Raphaeli, 
fratri suo carnali, ipsorumque haeredibus et posteri
tatibus universis dedimus, donavimus et contulimus, 
imo damus, donamus et conferimus iure perpetuo et 
irrevocabiliter tenendam, possidendam, pariter et 
habendam, salvo iure alieno, harum nostrarum vigore 
et testimonio litterarum. Quas in formam nostri 
privilegii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint 
reportatae. Datum Albae Gywleae (így) ,2 secundo die 
festi beati Barnabae apostoli, anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo, regnorum nostrorum 
decimo quarto.

1 Chumec h. Zsolnától é. Lielava tartozékai közt 1536-ban 
felsorolva. (Podmaniczkv-Oklevéltár II. 587. 1.) 

a Gyulafehérvár, latin alakjában Alba Julia.

G y u l a f e h é r v á r ,  1 5 4 0  j ú n i u s  12.
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I. Ferdinánd király meghagyja Trencsén vármegye ható
ságának, hogy Kosztka Miklós részére a közte és a Pod- 
maniczkyak, nemkülönben a Szentmiklósi Pongrácz Gáspár 

közt fennálló peres ügyben tartson tanúvallatást.
Átírva Trencsén megye 1540 augusztus 23-án Trencsénben kelt 

oklevelében. (L. ezt a 66. sz. alatt.)

64.

Á r v a v á r a ,  1 5 4 0  j ú l i u s  7 .
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Trencsén, 1540 augusztus 23.

Trencsén vármegye hatósága bizonyítja, hogy I. Ferdinánd 
királynak 1540 július 7-én Árva várában kell parancsára 
a Kosztka Miklós, Podmaniczky János és Ráfael, továbbá 
a Szentmiklósi Pongrácz Gáspár birtokai közötti vitás 

határra vonatkozólag a tanúvallatást megtartotta.
XVIII. századi egyszerű másolata,, végén három gyűrűspecsét 
jelzésével, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Szunyogh- 

levéltár fasc. 9. és N. R. A. fasc. 1169. nr. 32.

Nos Paulus de Baracska vicecomes1 et iudices 
nobilium comitatus Trenchiniensis, memoriae com
mendamus per praesentes, quod nos litteras serenis
simi principis domini domini Ferdinandi etc. patentes, 
praeceptorie loquentes et directas, honore, quo decuit, 
recepimus in haec verba :

Ferdinandus etc. fidelibus nostris egregiis ac 
nobilibus Paulo de Baracska vicecomiti et iudicibus 
nobilium comitatus Trenchiniensis salutem et gratiam.

* Az oklevelek számozásában itt hiba történt, egy szám 
kimaradt. Minthogy a sorszámok nem érintik a lényeget, az 
újravaló számozás pedig a jegyzetek miatt sok nehézséggel 
járt volna, — a sorszámozást változatlanul hagytuk.

1 Baracskay Pál trencsénmegyei alispánra vonatkozólag 
lásd a Podmaniczky-Oklevéltár II. 423., 440—46., 448—50., 
515. és 587. 11.
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Expositum est maiestati nostrae in persona fidelis 
nostri magnifici Nicolai Kosztka de Schedlecz,1 quo
modo inter ipsum ab una, necnon magnificos Joannem 
et Raphaelem de Podmanin ab altera, ac egregium 
Casparem Pongracz de Szent Miklós1 2 a tertia partibus 
in festo beati Bartolomaei apostoli proxime venturo,3 
per arbitros partium earundem ad id electos, quarun- 
dam differentiarum rectificatio futura est, in qua cer
torum quorundam nobilium et ignobilium istius comi
tatus Trenchiniensis hominum idem exponens fideli 
attestatione plurimum esset necessarius. Fidelitati 
igitur vestrae harum serie firmiter praecipientes com
mittimus et mandamus, quatenus acceptis praesentibus, 
tu  Paule Baracskay, adscitis tibi primum duobus 
iudicibus nobilium istius comitatus Trenchiniensis, ac 
universos attestantes, quos homines ipsius exponentis 
nominaverint, accedendo, exacto prius ab eisdem testi
bus, ut moris est, firmissimo iuramento, quidquid de 
interrogatis ipsis constiterit certitudo veritatis, sciatis, 
inquiratis et experiamini meram, plenam, atque 
omnimodam certitudinis veritatem et tandem super 
huiusmodi depositione testium litteras ipsi exponenti 
necessarias per vos dari volumus et mandamus 
iurium suorum ad cautelam. Secus non facturi, prae
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in arce 
Arva, feria quarta proxima post festum Visitationis 
beatissimae virginis Mariae,4 anno millesimo quingen
tesimo quadragesimo.

Nos itaque requisitionibus praefati domini nostri 
regis immo et mandatis suae maiestatis in omnibus 
obtemperare cupientes, ut tenemur, convoeatisque et 
requisitis huiusmodi testibus, feria quarta proxima 
post festum Assumptionis beatissimae virginis Mariae 
proxime praeteritum5 in civitate Threnchiniensi, 
qualis ipsis in praemissis constaret certitudo veritatis,

1 Sedleci Kosztka Miklósra 1. jelen kötet 45. és 47. sz. 
okleveleit.

2 Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspárra 1. jelen kötet 
40. sz. oklevelét.

3 1540 augusztus 24.
4 1540 július 7.
6 1540 augusztus 18.



1 5 6

iurati, examinati modo et ordine subscripto, lassi et 
attestati sunt ac recognoverunt coram nobis isto modo : 

Item providus Stanno Valachus, filius Philippi, 
de possessione Thuri,1 colonus magnifici domini Ladislai 
Ország de. Guth2 ac Vannek Valachus, filius eiusdem 
Philippi de possessione Porti,3 colonus domini Petri 
Bakics,4 fassi sunt unanimiter in hunc modum, quod 
nos a patre nostro, qui adhuc vivit, cui sunt circa annos 
centum,5 audivimus et noster quoque existente aetate 
iuvenili audivit ab hominibis antiquis, quod metae seu 
granices vadunt et incipiuntur ab aqua dicta Kvsucza6 
sursum aquam dictam Rakova,7 deinde vero ad ver
ticem et summitatem montis Ocbodniczc,8 ab Ochod- 
nicza vero ad Stoleczni9 summitatem montis, post 
Stoleczni vero infra fluvium dictum DIuha,10 abinde ad 
Predmir rivulum,11 per rivulum vero Predmir sursum ad 
Mladika12 pratum cum dominis Moravis, deinde vero 
per verticem montis usque cacumen dictum Sirchino- 
vecz,13 a Sorchinovecz vero per summitatem montis

1 Minthogy adataink vannak arról, hogy Lietava környé
kén vlachok éltek a XV. században (1492. Podmaniczkv- 
Oklevéltár I. 580. 1.), nem lehetetlen, hogy az itt említett 
Thuri helység azonos a Zsolnától dk. eső Turo helységgel.

2 Gúthi Országh László. Nógrád és Heves megye íő- 
ispánja ; 1544-ben halt el. (Jedlicska P. r  Kiskárpáti emlékek.
II. 505. 1.)

3 Talán a Túrótól ény. fekvő Porubka helységgel azono
sítható.

4 Bakits Péterre 1. jelen kötet 11. sz. oklevelét.
5 Fentebb már utaltunk arra, hogy ezen a vidéken már 

a XV. század vége felé éltek vlachok.
6 A Kiszuca-folyó Zsolnánál szakad a Yág-folyóba:
7 A Rakova-folvó Csacától ny. ömlik a Kiszucába.
8 Ochodnica helység ma is van Kiszuca-Üjhelvtől é. 

Valószínűleg a közelében lévő valamelyik hegyet nevezlek 
mons Ochodnieének.

9 A Stoleczni-hegy fekvését pontosan nem ismerjük, 
bizonyára azonban Oehodnicától ny. feküdt.

10 Dluha helynév egy kis patak mellett, Turzovkától d. 
ma is megvan.

11 A Predmir-patak Turzovkánál ömlik a Kiszucába.
12 A Nyugati-Beszkidekben, a magyar-morva határ

vidéken lehetett.
13 Szorcsinovec helynév ma is megtalálható Csacától é.
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cum domino duce Thessiniensi1 usque Dierova,I 2 a 
Dierova vero per verticem montis ad Poczoditha,3 
de Poczodita per verticem montis ad Rabava,4 hoc 
iam cum domino Komorosz,5 deinde vero ad lacum, 
vulgo Brod,6 deinde sursum per aquam dictam Salu,7 
abinde vero ubi aquae conveniunt Sala cum Radcha,8 
tandem inter easdem aquas super vertice montis ad 
Riczierova,9 de Riczierova per summitatem montis ad 
Bezgideczi10 II per verticem super Ochrudlicza,11 de 
Ochrudlicza per verticem montis ad Pupov,12 per sum
mitatem montis ad Rosatecz,13 de Rosutcza ad montes, 
vulgo Hole,14 per Hole verticem montis ad aquam 
dictam. Oskorn15 usque fluvium Vagh,16 abhinc vero 
per fluvium Vagh super Zhalki,17 deinde vero super 
Hole dictae Zavazke18 ex altera parte fluvii Vagi.

Item providi Petrus Valachus et Andreas Valas- 
sini de villa Chisina,19 coloni domini Nicolai Koczka 
iurati examinati fassi sunt, in omnibus conveniunt cum 
superioribus testibus.

Idem omnes quatuor Valachi interrogati fassi

I Ebben az időben Vencel Adam (1524—1579) volt a 
teschcni herceg. (J. Hübner : Genealogische Tabellen. Leipzig, 
1712. 103. tábla.)

2—4 Az oklevélben említett neveket nem tudjuk a mai
elnevezésekkel azonosítani.

5 A lengyel eredetű Komorovski-család a XV. század
ban szerezte meg magának Árva megyét s bár onnan őket
Mátyás király kiszorította ( Kubinyi M. : Árva vára. 56. s köv. 
lapok), Árva megye egyes részeit továbbra is megtartották

ß—7 Földrajzilag nem tudjuk meghatározni.
8 Valószínűleg a Kraszno helységtől keletre eső Raca

( 1230) hegy szomszédságában kell keresni.
9 Rycerrova hegy (/( 1207) Rácától k.

10 Rycerrova és az ettől dk. eső Okruhlica ( 1165)
hegy közt lehet.

II Okruhlica / Üjbeszterce helységtől dk. fekszik.
13 Pupov Ökruhlicától dny. esik.
13 Roszadec /  , Pupovtól d. van.
14 A Kis-Fátra hegységnek valamelyik részét érti.
15 Fekvését nem tudjuk közelebbről megjelölni.
1,1 A Vág-folyó.
17 Ismerünk egy Skalki nevű hegyet Rajectől é., de kérdés, 

azonos-e az oklevélben említett heggyel.
18 Fekvését nem ismerjük.
19 Alsó- és Felső Tizsina helységek Várnától (Varin) ék.
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sunt, quod antiquum castrum1 Sztrechen castro sic erat et 
simul utebantur, quia semper dominus, qui praeerat 
castro Sztrechen, possidebat et defendebat aquas et 
montes adversus Staro Hratzki1 2 et quod ad arcem 
veterem ullas metas in montibus habebant, sed post
quam dominus Pongracz gregem ovium acquisivit, 
coloni de possessione Czisina Yalachi ex sua bona 
voluntate absque scitu domini sui cum grege eiusdem 
pascua diviserunt, tantum sicuti uni ex vicinis ipsorum.

Super qua quidem attestatione praefatorum testi
um praesentes litteras nostras praefato magnifico 
domino Nicolao Kocztka iurium suorum ad cautelam 
duximus concedendas. Datum Trenchinii, ex sede 
nostra, feria secunda, in vigilia beati Bartholomaei 
apostoli, anno Domini 1540.

(57.

Konstantinápoly, 1540 október 17.

Werbőczy István kancellár és Eszéki Tamás pécsi püs
pök levele Fráter György váradi püspökhöz, továbbá 
Petrovics Péterhez, Török Bálinthoz és Podmaniczky 
Jánoshoz a portán elért eredményekről, többek között 
arról, hogy a szultán János király fiát elismerte atyja 

trónutódának.
Eredetije papíron, két zárópecsét nyomával, az Orsz. Levél
tárban. Kincst. oszt. Acta publ. í. 40. nr. 88. Magyar fordítása 

Fraknóitól: Werbőczy István életrajza. 323. 1.

Reverendissime ac spectabiles et magnifici domini 
et amici nobis observandissimi, salutem et obsequiorum 
nostrorum commendationem. Nocte hac scribente opor- 
tunitate, facere non potuimus, quin summam legationis 
nostrae hic apud excelsam caesareae maiestatis portam 
peractae,3 brevibus dominationibus vestris perscribere

1 Ővár a Vág-folyó jobbpartján, Ruttkától é., Sztrecscn 
várral szemben.

2 Óvár tót elnevezése.
3 Werbőczy István portai követségére 1. Fraknói V. : 

Werbőczy István életrajza. Budapest, 1899. 321. s köv. II.
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mus. Sciant itaque dominationes vestrae, nos refutatis 
rationibus adversariorum, Deo optimo authore de 
omnibus negotiis nostris optatam a potentissimo 
caesare habuisse relationem. Hoc est natum felicis 
memoriae domini nostri clementissimi in solio paterno 
cum tota implicatione et omnibus terminis regni 
Hungáriáé et Transsylvaniae per eius maiestatem 
relictum esse, existimamusque nos ad valedicendum 
cras introduci et sequente die, Deo auspice, hinc movere 
posse. Reliqua omnia in nostro reditu a nobis ipsis 
dominationes vestrae intelligent. Quas diu felicissimos 
ad vota valere desideramus. Datum Constantinopoli, 
decima septima die Octobris, anno Domini 1540.

Stephanus de Werbewch cancel
larius et Joannes de Ezek episco
pus Quinquecclesiensis.1

K ívü l: Reverendissimo ac spectabilibus et magnificis 
dominis Georgio episcopo Waradiensi, thesaurario,1 2 Petro 
Petrowych comiti Themesiensi,3 Valentino Therek de Enyng4 
capitaneo generali, Joanni Podnamyczky ( így!)  dominis et 
amicis nobis observandissimis.

1 A pápa 1539 június 9-én erősítette meg pécsi püspöksé
gében. Egyháztört. Emi. III. 357. 1.

3 Fráter György, aki szintén ebben az időben (1539 
május 30.) nyerte el a pápai megerősítést. (U. o. III. 357.1.)

3 Petrovich Péter életrajzát 1. Budai Ferencnél: III. 
70—72. 11.

4 L. részletes életrajzát Sebestyén Bélától: Enyingi Török 
Bálint, mint Pápa város földesura. Pápa, 1911. Budai is részle
tesen foglalkozik életével: III. 317—323. 11.
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Ferdináml király meghagyja Podmaniczky Jánosnak, 
hogy a hozzá küldött Rémay Ferenc personálisnak, aki 
királyi megbízatásból jár nála, mindenben higgyen.
Eredeti fogalmazványa a bécsi Staatscharchivban. Hung.

1540." fasc. 44. föl. 51.

Ferdinandus etc.
Reverende,1 devote fidelis1 2 nobis dilecte. Commi

simus magnifico fideli nobis dilecto Francisco de Rewa 
comiti Turociensi, consiliario nostro et personalis 
praesentiae nostrae in iudiciis locumtenenti nonnulla 
tibi, nostro nomine exponenda, sicuti ab eo coram 
intelliges. Quae cum de mente et voluntate nostra 
procedant, te gratiose requirimus, uf ei in his, quae 
verbis nostris3 referet, plenam et indubitatam fidem 
adhibere teque superinde ita gerere exhibereque velis, 
prout de te speramus atque plane confidimus. Id, quod 
omni gratia nostra erga te4 recognoscemus. Datum in 
Civitate nostra Nova, die 11. mensis Novembris 1540.

Jegyzet: A szöveg élén a lapszélen kivetve a címzett neve : 
Praeposito Albensi. Alább ugyanott a kiadmányozási kézjegy.

A szöveg alatt folytatólag pedig a következő utasítások 
a kancellária irodája részére :

In simili ad capitulum Albense : Venerabiles devoti fideles 
nobis dilecti.

Ad iudicem, iuratos cives5 ac totam communitatem civi
tatis Albensis.

Ad Joannem de Podmanyn : magnifico nobis dilecto.5
Item ad venerabiles in albis 3.
Ad egregios in albis 4.
Ad aliquot cives specialiter in albis 3 : Prudens et circum

specte.

1 A törölt „venerabilis“ szó helyébe iktatva.
2 A sor fölé betoldva.
3 A „verbis nostris“ szavak a törölt „nostro nomine“ 

helyébe vannak betoldva.
4 Az „omni gratia nostra erga ac“ szavak helyett eredeti

leg „nostra gratia aliquando“ állt.
5 E szó előtt törölve : ceterosque.
“ E sor előtt törölve : Ad Podmaniczky.

68.

B é c s ú j h e l y ,  1 5 4 0  n o v e m b e r  1 1 .
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69.

S z t r e c s e n ,  1 5 4 0  n o v e m b e r  1 2 .

Scdleci Koszika Miklós arról értesíti Besztercebánya váro
sát, hogy miután Ferdinánd király akként rendelkezett, 
hogy a Podmaniczky kezén lévő harmincadokat foglalja le, 
meghagyja a városnak, hogy áruik után ezentúl neki 

fizessék meg a harmincadot.
Sasiuck V. Ferenc másolata Besztercebánya levéltárából 

az Orsz. Levéltár Múzeumi Levéltárában. Másolatok.

Prudentes et circumspecti viri et domini amici 
nobis honorandi, salutem et amicitiam cum sincera 
complacendi voluntate. Scripsit nobis Sacra Regia 
Maiestas dominus noster clementissimus e Nova civi
tate Austriensi1 decima octava Octobris emanantes1 2 
ratione tricesimae aput (így!) manus Podmanitzki 
extantis, quatenus per nos occuparetur et integre 
exigeretur. Igitur visum est nobis Vestras Dominatio
nes praesentibus certiores reddere in eo negotio, ut si 
eisdem contigerit cuprum vel alia mercimonia exvehi 
vel invehi in regnum, nobis plenarie et integre solvere
tur. Quod supereat Vestras Dominationes optamus 
bene et feliciter valere. Ex arce nostra Strechen, feria 
quinta, in festo beati Martini episcopi, anno Domini 
1540.

Nicolaus Kostka 
de Sedlez et in Lethawa.

K ívü l: Prudentibus et circumspectis dominis iudici 
et iuratis civibus civitatis Novisolii etc. dominis et amicis 
nobis honorandis.

1 Bécsújhely.
2 1540 október 18.

i i



162

I. Ferdinánd király arról értesíti Zsolna városát, hogy 
Podmaniczky János erőszakoskodásai ellen most nem 
tudja őket megsegíteni, mihelyt azonban teheti, gondoskodni 

fog a város védelméről.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Esterházy hit
bizományi levéltárban. Kép. 28. fase. L. nr. 188. Fénykép- 

másolata az Országos Levéltárban.

Ferdinandus etc.

Circumspecti fideles dilecti. Quae nobis vestris de 
iniuriis et oppressionibus Joannis Podmanyczky in 
litteris significastis, plane intelleximus et non sine 
molestia tulimus vestras caeterorumque fidelium subdi
torum nostrorum calamitates et damna. Nec dubium 
vobis sit, quin brevi vestris tribulationibus clementer 
subveniamus. Scire tamen vos volumus, ut fortalicium 
illud1 ex quo tot mala vobis inferuntur, demoliatur ! 
Utque nos ad distrahendum id fortalicium auxilia in 
praesentia mittamus, commode fieri non posse. Exercitus 
enim noster, ut scitis, in grandioribus nunc rebus est 
occupatus,1 2 quem in multas partes sine incommodo 
nostro dividere non possumus. Persuasum tamen 
vobis habeatis, ut primum Dei benignitate praesens 
res nostra effectum sortietur, quod brevi futurum 
speramus, huic quoque rei nos ita provisoros (!), 
quod partes quoque istae ab hisce iniuriis, latrociniisque 
tutae erunt. Itaque interea temporis, quantum potestis, 
vos ab ipsius Podmanyczky iniuriis praecaveatis. 
Datum in Nova Civitate nostra Austriae, in festo

70.

B é c s ú j h e l y ,  1 5 4 0  d e c e m b e r  2 8 .

1 Valószínűleg Budelin várkastélyról van szó, mely az 
1530-i trencsénmegyei összeírás szerint, a Podmaniczkyak 
kezén volt. (Podmaniezky-Oklevéltár. II. 599. 1.)

2 Ferdinánd hadivállalatára (1540 őszén) és legközelebbi 
terveire (1540 telén) ). L u k i n i c h  I .  : Erdély területi változásai. 
26. s köv. 11.
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Sanctorum Innocentium, anno Domini millesimo quin
gentesimo quadragesimo.

Ferdinandus m. p.

K í v ü l : Circumspectis indici ac iuratis, caeterisque uni
versis civibus oppidi Solna, fidelibus dilectis.

71.

II. n. 1540. Közelebbi kelet n.

A Podmaniczky-család trencsénvármegyei várainak és 
vártartozékainak összeírása.

Eredetije a Jankovicli-család rácalmási levéltárában.

Bona descripta magnifici domini de Podmanyn 
castri Lednicz1 et aliorum castrorum suorum in comi
tatu Thrinchiniensi existentium :

Oppidum Lednitz ....................
Lehotta sub arce2 ..................
Kwassow3 ................................
Oppidum Pucho4 ......................
Breznicze maior cum libertinis
Beznicze minor5 ........................
Horenicze una cum libertinis6. 
Strezenitze una cum libertinis7 
Hrabowka8 ................................

1 Lednic várára vonatkozólag t. jelen 
közzétett oklevelét.

2 Azonos a későbbi Lehola-Váraljával, 
szomszédságában.

3 Kvassó h. Vöröskőtől dk.

portae 17
por. 2
por. 12
por. 8 '/2
por. 10
por. 8
por. 8
por. 8
por. 2

tét 5. sz. alatt

a vár közvetlen

1 Pucho város a Vág-folyó jobbpartján.
5 Alsó- és Felsőbrcznic h. Lednictől k., illetve dk. 
c Horenic h. Bellustól ény., a Vág-folyó jobbpartján.
7 Sztrezenic h. Puchótól d.
8 Hrabovka ti. Puchótól d. Megkülönböztetendő attól, 

mely Trencsétől é. fekszik és 1532-ben Szuesa-vár tartozékai 
közt említik. Podmaniczky-Oklevéltár 11. 464.

n



1 6 4

Bezdegow1 ..................................................  por. 1
Dohnanj2 ..................................................  por. 8
Meztetzko3 ................................................  por. 4%
Ihryste4 ....................................................  por. 5
Hostina5 ....................................................  por. 5
Nymnitze8 ..................................................  por. 5
Lupohlaw7 ..............................................  por. 3
Zubak8 ........................................................  por. 4
Moztiste9 ......................................  por. 2
Zbor10..........................................................  por. 3
Zaricze11 111 ....................................................  por. 3%
Luka12..........................................................  por. 5
Lyza13 ......................................................  por. 4
Dupkowa14 ................................................  por. 4

Pertinentiae arcis BeztertzeVo domini de Podmanyn :

Podwazy inferior16....................................  por. 2
Vdicza maior..........................................   por. 3
Vdicza minor17..........................................  por. 2
Orlowe18......................................................  por. 2
Oppidum Beztertze19................................  por. 25

1 Bezdedo h. Puchótól ny.
2 Dohnán h. Puchótól ény. ■
3 Mesztecsko h. a Bela-patak völgyében, Puchótól ény. 
1 Ihristye h. Puchótól ény.
8 Hosztina h. Puchótól é.
6 Nimnic h. Puchótól ék., a Vág-íolyó jobbpartján.
7 Upohlav h. Puchótól é. 
s Zubák h. Lednicétől é.

Mostiste h. Dohnántól é.
10 Zbora h. Mesztecskótól k.
" Zarjecs h. a Bela-patak völgyében, Mesztecskótól é.
12 Luki h. az előbbitől é.
13 Lisza h. az előbbitől ny.
14 Dubkova h. Luki helységtől é. lí  három utóbbi lakossága 

1532-ben : Valachi néven említtetik. Podmaniczky-Oklevéltár
II. 466. lap.

15 A besztercei várra 1. Podmaniczky-Oklevéltár I. le. 
XXXVII. 1.

16 Podvázs h. a vártól ny., a Vág-íolyó jobbpartján.
17 Nagy- és Kisugyics h. a vártól ny., a Vág-folyó jobb- 

partján.
18 Őrlővé Beszterce városával szemben, a Vág-folyó 

jobbpartján.
111 A mai Vágbeszterce város.



165

Prosne1 ......................................................  por.
Hatne2 ......................................................  por.
Klestina3 ....................................................  por.
Milochow4....................................................  por.
Preczyn5 ....................................................  por.

Ibidem libertinus unus est..........................
Marikowa6 ..................................................  por.
Domanitz7 ..................................................  por.

Ibidem sunt libertini duo ..........................
Lednitze8 ....................................................  por.

Ibidem lib e rtin i............................................
Praznow9 ....................................................  por.

Ibidem lib e rtin i............................................
Wrh Tepla10 ............................................  por.
Kosteletz11 ................................................  por.
Zazkalj12 ....................................................  por.
Podmanyn13 ..............................................  por.
Bodina lhota14 ......................................  por.
Gzawkowa lhota15......................................  por.
Faczkow16 ...........................   por.
Kwassowska lhota17 ................................  por.
Teppla18......................................................  por.

6
4 
8 
6 
8 
1
7

10
2
8 
2
5 
2
5 2 
2 
3
6 
5

15
5
2

1 Proszne h. a Marikovski-patak völgyében, a két Ügyies
tül északra.

2 Hatne h. Proszne h. szomszédságában.
3 Kliestina h. az előbbiektől ny., a hegyek közt.
4 Milochov h. Vágbeszterce városától ny., a Yág-folyó 

balpartján.
5 Precsin h. Vágbeszterce városától dk., a Domaniska- 

patak völgyében.
6 Marikowa (Alsó-, Felső-) h. a Marikovski-patak völ

gyében.
7 Domanis h. Precsintől dk.
8 Lednic h. Domanistól é.
" Prazno h. Vágbesztercétől k.

10 Vrch-Teplah. Vágbesztercétől k., a Holasnje-hegységben.
11 Kostelec h. Vágbesztercétől k.
12 Zaszkal h. az előbbitől ény.
13 Podmanin h. Vágbesztercétől k.
14 Azonos Bogyina helységgel, Precsintől ék.
15 Azonos Cselko-Lehota helységgel, Domanistól d.
16 Facsko h. a Rajcsanka-patak völgyében, Rajectől d.
17 Valószínűleg a későbbi Nemes-Kvassó h., Vágbeszter

cétől délkeletre.
18 Vágtepla h., Vágbesztercétől é., a Vág-folyó balpartján.



Wrtyzer1 ..................................................  por. 2
Plewnyk2 ....................................................  por. 8

Ibidem libertini ..............................................  2
Drenow3 ..................................................  por. 10
Kwassow4 ..................................................  por. 5%
Welika Czerna5 ........................................  por. 5
Sthawnyk8 ..................................................  por. 3

Ibidem, qui se dicunt esse Walachos, 
sed colunt agros, instar aliorum
incolarum, sunt ................................  por. 16

Réka7 omnino deserta
Woznitze8 ..................................................  por. 2
Superior Podwazy9....................................  por. 2
Oppidum Predmyr18................................  por. 12
Sebestyenfalwa11........................................  por. 4
Podhradi sub arce.12 Hi dicunt servire ad

arcem.

Pertinentiae arcis Hryczow.13
Jezenicze kostelna14 ....................
Popradne15 ....................................
Stupne18..........................................
Brewniste17 ....................................

1 A későbbi Farkast! h., Vágteplától é.
2 Plevnik h. Farkasától é., a Vág-folyó balpartján.
3 Magyarul Somfalu h. Plevnik szomszédságában.
I Valószínőleg elírás Rasso (Rassov) helyett, mely hely

ség Somfalu szomszédságában fekszik.
5 Nagy-Cserna h. Rajectől ny.
0 Styavnik h. Nagybiesétől ény., a Styavnik-patak 

völgyében.
7 Helye közelebbről nem határozható meg.
8 Hvoznic h. Nagybiesétől dny.
!l Felsőpodvázs h. a besztercei vártól é., a Vág-íolyó 

jobbpartján.
10 Predmér város, Vágbesztercétől ék., a Vág-folyó bal

partján.
II Sebestyénfalva v. Sebestani h., a besztercei vártól é.
12 Vágpodhrágy h. a vár tövében.
13 Hricsó vára, 1. a jelen kötet 3. sz. oklevelét.
14 Kis- és Nagy-Jeszenic h., a vártól é., a Vág-folyó jobb

partján.
15 Popradno h. a Popradno-völgyben, Nagybiesétől ny.
16 Sztupne h. az előbbitől d.
17 Bronisce h. Popradnótól d.

por. 5
por. 4
por. 7
por. 4
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Surnowytze1 ............................................  por. 2
Petrowicze, deserta.I 2 Ubi est allodium i

domini de Podmanin.
Kolarowitze3 ..............................................  por. 5
Rowne4 ......................................................  por. 3
Dluhe pole5 * ............................................  por. 5
Welika Kotessowa® ..............................  por. 6
Urychow inferior7 ..................................  por. 2

Ibidem libertinus............................................  1
Hrychow superior8 ..................................  por. 4
Owczarsko9 ..............................................  por. 4
Pekelna.10 II Dicunt se esse servitores arcis . por. 2
Lehotka11 ..................................................  por. 1
Kysbycze12 ................................................  por. 5
Oppidum Bycze13 ....................................  por. 15

Pertinentiae oppidi Ban.14
Oppidum Ban ..........................................  por. 20
Prawoticze15................................................  por. 6
Prwsy16 ............................ .......................... por. 3
Brezolup17....................................................  por. 3

I Psurnovic h. Nagybicsétől ény.
Petrovice h. az előbbitől é.

3 Kolarovic h. Petrovicétől é.
4 Rovne li. Nagybicsétől ék.
3 Dlhepole h. Rovnétől k.
I! Nagykoteso h. a Vág-folyó jobbpartján, Nagybicsétől 

északkeletre.
7 Alsó-Hricsó h. a Vág-folyó balpartján, Zsolnától ny.
8 Felső-Hricsó h. Zsolnától ény., a Vág-könyökben.
!l Ovcsársko h. Zsolnától ny.

10 Peklina h. Zsolnától dny., a hegyek közt.
II Valószínűleg a Felső-Hricsótól dk. eső Lehota h.
12 Kisbicse h. a Vág-folyó jobbpartján.
13 Nagybiese v. a Vág-folyó jobbpartján.
11 Bán város Trencsén megye déli felében, Nyitrazsámbok- 

réttől é. fekszik.
15 Pravotic h. Rántól dk.
le pruz h. Bántól é.
17 Brezolup h. Bántól k., Nvitra megye határa közelében.



1 6 8

Noztycze1 ..............................................  por. 3
Podluzan1 2 ..................................................  por. 4

Summa portarum facit 
469.

K í v ü l : Signatura bonorum ac possessionum simul et 
portarum magnifici domini de Podmanyn.

72.

H. n. 1541 március 6.

Trencsén vármegye rovásadó összeírásából.
1541.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIII. p. 187—201.

Item regestrum super dicam Maiestatis Regiae 
unius floreni, circa dominicam Invocavit3 factum 
ac per egregios Benedictum Roson4 et iudices 
nobilium connumeratum in hoc comitatu Thrinchi- 
niensi anno, u t supra.

Item processus superior comitatus Trinchiniensis 
per Michaelem5 indicem nobilium comitatus.

Item pertinentiae castri Kazza, Egregii Pauli de 
Petrowcz.6 c . ,

Item caeteras possessiones Podmanyczky occupa
vit et usque nunc possidet.

1 Alsó-, és Felsőnasticz h. ; az előbbi Bántól é., az utóbbi 
északkeletre fekszik.

2 Podluzsán h. Bántól é. a Bebrava-patak völgyében 
fekszik.

3 1541 március 6.
4 A mitici vagy mittái Rozson-család (1. jelen kötet 49. sz. 

oklevelet) egyik tagja ; talán ugyanaz, aki már 1518—1519- 
ben is említtetik. (Podmaniczky-Oklevéltár II. 189., 192— 
194., 211. 11.)

5 Személyi adatait nem tudjuk közelebbről megállapítani.
6 Petrőczy Pálra 1. jelen kötet 11: és 56. sz. oklevelét.
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Item processus inferior comitatus Thrinchiniensis, 
per eosdem connumeratus, anno ut supra.
Item processus nobilium.

Item Lieskowe.1 Quae antea in pignore fuit apud 
castellanum Podmanyczky, nunc redempta est, p. IIII. 
solvit.

Praeterea bona per Podmanyczky occupata et per 
Petrum Doctorem1 2 non sunt connumerata, neque 
permissa exigi.

73.

Sempte, 1541 április 3.

Thurzó Elek helytartó jelenti Ferdinánd királynak, hogy 
a nemesség körében nincs nagy készség a hadbavonulásra ; 
nem hiszi, hogy lehetséges lesz gyalogosok helyett lovasokat 
küldeni a táborba, mert nincs takarmány; őt magát több 
ok, főleg beteges állapota tartja vissza attól, hogy a táborba

vonuljon.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1541. fase. 45. föl.

36., 37. és 39.

Sacratissime princeps etc.
Praemissa fidelium servitiorum meorum humillima 

commendatione. Literas Maiestatis Vestrae in dominica 
Laetare3 datas, hodie, hoc est in dominica Judica,4 
hora septima ante meridiem accepi. Hinc videt Maiestas 
Vestra, quanta cum celeritate literae suae perferantur, 
etiam si de magnis rebus scriptae sint, de quibus men
tem suam cognoscere deberem tempestive.

Scribit Maiestas Vestra Sacra et mandat, ut

1 A helynévre vonatlkozólag 1. Podmaniczky-Oklevéltár 
II. 190. 1. jegyzet.

2 Doktor Péter trencsénmegyei birtokos. (Podmaniczky- 
Oklevéltár II. 460—461. 11.)

3 1541 március 27.
4 1541 április 3. Thurzó éles megjegyzése, hogy a posta 

még fontos ügyekben is annyira késedelmes, hogy Bécsből 
Semptéig egy hét kell egy levél számára •— érthető.
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diligentissime urgeam et sollicitem equites dominorum 
et comitatum, quo mature ad dominum capitaneum 
generalem1 mittantur. Dignetur Maiestas Vestra scire, 
quod hoc ipsum dies et noctes sollicitare non cesso. 
Videbit tamen, qui mandatis suis parituri sint et qui 
non et tandem inobedientes, ut merentur, punire 
Maiestas Vestra poterit. Praeterea scribit Maiestas 
Vestra, non posse se mutare deliberationem suam, 
nec admittere, ut pro equitibus pedites mittantur. 
Intelligo et ipse, Sacratissime Rex, quod equites contra 
hostilem equitatum imprimis sint necessarii. Sed cum 
in plerisque locis equites haberi nullo modo possint, 
primum, quod annona omnis et pabulum desit, deinde, 
quod hi, qui apparatum equestrem habere solent, ad 
dominorum servitia se applicare semper soleant, vereor, 
ne, si pedites respuantur, nec equites ordinari possint 
et sic in ista impossibilitate tales nihil praestent. In 
hoc tamen casu videretur mihi, ut pro uno equite pedites 
duo acceptarentur.1 2

Tertio, arbitratur Maiestas Vestra praesentiam 
meam in ipsa expeditione non parum profuturam, quod 
exemplo meo magis moverentur subditi sui. E t propterea 
hortatur gratiose, ut pro amore erga patriam moverem 
me cum equitibus meis. Hoc pacto enim Maiestas Vestra 
credit et alios promptiori animo ituros.

Optassem profecto, ut cum apud Maiestatem 
Vestram fui, tum essem hac de re admonitus, ut potuis
sem intelligere, quali conditione mihi esset in castris 
versandum, an veluti unus ex communibus militibus. 
Nam qualiscumque sim, cuperem, ut post Maiestatem 
Vestram aliquis ad statum meum respectus haberetur. 
Vidi etenim plerumque et me inferiores recusasse 
profectionem (tametsi Maiestas Vestra mandaret), si 
decentem statum et conditionem non viderent. Expectas-

1 A magyarországi császári hadak főparancsnoka Fels 
Lénárt volt. 1537-ben a címe a következő : Sacrae Romanorum, 
Hungáriáé et Bohemiae Regiae Maiestatis consiliarius, camera
rius, supremus curiae mariscalcus, ac generalis in regno Hun
gáriáé capitaneus. (Bécsi Staatsarch. Hung. 1537. Iase. 32.) 
Magyarországi főparancsnoknak 1537 febr. 21-én nevezték ki.

2 Az általános részvétlenségre, mellyel Ferdinánd vállal
kozása az országban találkozott, 1. Lukinich I. : i. in. 32. I.
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sem profecto et ipse, ut ita Maiestas Vestra me ad 
hoc tempestive fuisset exhortata, ut potuissem huic 
profectioni me accomodare cum honore meo et cum 
vitatione irrisionis aliorum. Nunc ad apparandum me, 
video, tempore esse opus, nam et commeatus, qui in 
partibus inferioribus deest, instruendus est et vehendus 
mecum, si ad castra venire volo. E t praeterea, cum 
huiusmodi officium post Maiestatem Vestram habeam, 
opus esset, ut non solum mei equites, sed et aliae aliquae 
copiae mecum essent.

Est et impedimentum aliud, nam cum aegritudo 
ista, quae mihi magis quam vellem familiaris est, ita 
pedes 'et manus impedit, ut utraque fascia obvoluta 
et ligata sint. Hinc videt Maiestas Vestra, qualis ego 
miles, aut saltem qualis eques sim, qui nec pedum nec 
manuum officio uti possum ; tantum abest, ut ad ali
qua belli munia obeunda, aut pugnam aptus sim. 
Alioqui si vires sufficerent, neminem arbitror, qui 
salutem patriae magis promotam cuperent, quam ego. 
His tamen omnibus non obstantibus, si Maiestas 
Vestra adhuc in eodem proposito est et ita praecipit, 
paratus sum venire, etiam si in lectica mihi eundum 
sit, atque illic durare, quamdiu vires meae alioqui 
satis inbecilles patiuntur. Si tamen, ut saepies usu 
venit, aegritudine correptus fuero, plane inutilis erit 
omnibus praesentia mea et mihi periculosa. Nam aérem 
frigidum non semper tolerat natura mea et forte non 
deerunt etiam, qui, si me aegritudine pressum remanere 
alicubi viderint, metum in causa esse cavillentur. 
Sed utcunque illi sentiant, non eget aegritudo mea 
multis excusationibus, cum notior sit et frequentior, 
quam vellem.

Bene tamen suspicor, unde ista Maiestati Vestrae 
sunt inculcata. Credat pro certo Maiestas Vestra, quod 
si tam firma sanitas mihi esset, non expectassem hanc 
suam exhortationem, sed ultro abiissem. Nunc Maiestas 
Vestra dignetur me reddere certiorem, cuius ego miles 
in castris ero, aut quod habebo officium, quia non 
mereor, ut Maiestas Vestra me eo dirigat cum ignominia 
mea, cum nec illi omnes praesto sint, qui in stipendio 
Maiestatis Vestrae deberent militare. Ceterum dominus 
capitaneus generalis videtur nimium festinare. Scripsi
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ego aliis literis ad Maiestatem Vestram et suasi caute 
esse tentandam pugnam cum Hungaris solis, sed opus 
esse, u t equites gravis armaturae et pedites externi 
adsint, ne exemplo Ludo vici regis1 temere pauci cum 
pluribus congrediantur. Nam si copias istas paucas 
amittemus, non solum de Pesth actum erit,1 2 sed et 
spem omnem conservandi regni Maiestas Vestra depo
nere cogetur. Non ignorabat tamen Maiestas Vestra 
pro suo sapientissimo consilio ita belli rationem et 
consilia temperare, ut nihil praecipitanter fiat. Propterea 
iterum repeto, quod Maiestas Vestra certissime credat, 
hostes sine externo milite non profligari. Ego, ut praemisi, 
responsum Maiestatis Vestrae expecto et informationem 
de mea profectione, deque statu et conditione mea in 
castris. Cum his fidelia servitia mea Maiestati Vestrae 
humiliter commendo. Ex Sempthe in dominica Judica 
1541.

Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae
fidelis

servitor Thurzo.3
Egy külön cédulán a kővetkező s. k. utóirat:
Maiestas Vestra non imputet mihi, si ad bellum istud 

nomine locumtenentis ire nequaquam possum, quia sub tantis 
et tam multis capitaneis mihi non est locus, neque interim uti 
volo eo titulo. Tamen veluti unquam ex incolis, vadam (?), 
quatenus potero; sperabam et expectassem Maiestatem 
Vestram aliam rationem habituram honoris mei, postquam 
illud visum illi fuit, ut irem in hanc expeditionem, ut taceam 
de aliis circumstantiis, quae hic considerandae forent. Nulla 
vel princeps locumtenentem suum militem aliis subiectum 
facit, ego ludibrio exponi debeo etc.

Idem Thurzo.

1 II. Lajos király sorsára hivatkozik, aki a mohácsi ütkö
zetben túlerővel szállott szembe.

2 Pest ostroma 1541 március 12-e óta folyt.
3 A „servitor Thurzo“ szavak Thurzó kezével vannak írva.
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Becs, 1541 április 5.

I. Ferdinánd király az Imrefy György halála következté
ben a koronára szállt, de most a lázadó Podmaniczky János 
kezén lévő trencsénmegyei tíicse várost tartozékaival együtt

Dominich Gáspárnak adományozza.
Hivatalos másolata az Orsz. Levéltárban, Kincst. oszt. Ben. rés. 
1560 dec. 18. B. melléklete. Hivatalos tartalmi bejegyzése 

a Kincst. oszt. Lib. reg. I. 302.

Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit uni
versis, quod nos spectantes fidelitatem ac servitia egregii 
Casparis Thominith,1 quae idem sacrae imprimis regni 
nostri Hungáriáé coronae, deinde maiestati nostrae 
solerti cura exhibuit et impendit, oppidum Bycha vo
catum1 2 in comitatu Trinchiniensi situm, una cum 
fortalicio deserto et combusto in eodem oppido existenti, 
ac simulcum villis, possessionibus, portionibusque et 
quibusvis iuribus possessionariis ad idem oppidum de 
iure et ab antiquo pertinentibus, quae per mortem et 
defectum seminis nobilis quondam Georgii Imreffy3 
rite et legitime ad nos et sacram regni nostri Hun
gáriáé coronam devoluta esse perhibentur, simul cum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, 
terris scilicet arabilibus etc. (következik a szokásos fel
sorolás), sub suis veris metis et antiquis existentibus, 
praemissis, sic ut praefertur, stantibus et se habenti
bus, memorato Caspari Dominith, suisque haeredibus 
et posteris universis dedimus, donavimus et contuli

1 Dominich Gáspár 1530 óta Hricsó várának volt a pa
rancsnoka (Podmaniczky-Oklevéltár II. 477.); 1534-ben Ka- 
zianer János katonai parancsnok szolgálatában állott (Podma
niczky-Oklevéltár II. 484—85.11.); 1540-ben „aulicus regius“- 
ként említve. (Bécsi Staatsarch. Hung. 1540. fasc. 44.)

- Nagybicse város és a várkastély.
3 A Szerdahelyi Imrefy-családra 1. Podmaniczky-Oklevél

tár I. 176. 1. Imrefy Györgyre 1. Podmaniczky-Oklevéltár
II. 313., 315—16., 350—54., 372., 439. 11.

74.
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mus, immo damus, donamus et conferimus iure per
petuo et irrevocabiliter tenenda, possidenda et ha
benda, salvo iure alieno.

Quoniam autem ipsum oppidum Bycha nunc apud 
manus rebellis nostri Joannis Podmanizky esse dici
tur, assecuramus ipsum Gasparem, quod si praefatus 
Joannes Podmanizky per aliquas conditiones et trans
actiones a nobis vel a capitaneo nostro in gratiam et 
fidelitatem nostram acciperetur, per easque condi
tiones et transactionem omnia bona, quae nunc ipse 
Podmanizky apud manus suas habet, eidem Podma
nizky possidendum permitterentur, nos ipsum forta- 
licium combustum ac oppidum et villas, aliaque bona 
ad1 ipsum oppidum pertinentia ex eiusmodi trans
actionis vinculo exempta et excepta esse volumus, ut 
si per ignorantiam vel oblivionem idem fortaliciuin et 
oppidum caeteraque bona ac villae, ad ipsum oppidum 
spectantia praedicti Podmanizky relinquerentur, nolu
mus ulla ratione, ut contra hanc nostram donationem 
ab ipso Caspare Dominith alienentur, neque in toto, 
neque in parte. In cuius rei testimonium praesentes 
nostras l.tteras dedimus, quas in formam nostri privi
legii redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint repor
tatae. Datum Viennae, quinta die Apprilis ( így !), anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo, 
regnorum nostrorum Romani undecimo, reliquorum 
vero decimo quinto.

1 A szövegben hibásan : „ e l“ áll.
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Sempte, 1541 május 1.

Tliurzó Elek kir. helytartó tájékoztatja Ferdinánd királyt 
azokról az ellentétekről, melyek közte és Perényi Péter 
közt bizonyos vár átengedése miatt támadtak; felvilágo
sítást kér a tekintetben, hogy ha Trencsént átengedné, 
köteles-e egyúttal a várhoz tartozó harmincadokat is át
engedni ? Jelenti, hogy Podmaniczky János újból készü

lődik.

Eredetije a bécsi SLaatsarchivban. Hung. 1541. fasc. 45. íol. 1—2.

Sacratissima etc.
Fidelium servitiorum meorum humillimam et per

petuam commendationem. Saepissime et coram et per 
Iiteras, tum etiam per servitores meos supplicavi 
Maiestati Vestrae Sacrae, ut dignaretur ex sua clementia 
intueri servitia mea fidelia et eorum respectu liberare 
me ea obligatione, quam domino Petro Pereny1 feci, 
non mei privati commodi causa, sed ut rebus Maiestatis 
Vestrae inservirem eiusque commoda promoverem. 
Sperabam profecto Maiestatem Vestram clementer et 
gratiosius curam de hac re habituram et non passuram, 
ut res eo deveniat, quo ego arcem meam1 2 3 illi assignare 
cogerer, praesertim quod ad gratiosas Maiestatis Vestrae 
exhortationes ad hoc descenderim. En mitto illius lite- 
ras, quibus plane negat, se diutius expectaturum. Erat 
prius tanta cum illo concordia et unio, ut amicum et

1 Perényi Péter, Perényi Imre nádornak (Podmaniczky- 
Oklevéltár II. 10. 1.) fia, temesi főispán, erdélyi vajda, Abaúj 
megye főispánja stb. (Nagy Iván: IX. 233. 1. Budai F.: III. 
45—56. 11.) Perényi Péter csak 1537 nyarán pártolt át János 
királyhoz, de ennek halála után újból visszatért Ferdinánd 
királyhoz, bizonyos feltételek mellett. ( Lukinich I. : i. m.
2., 18., 19., 20. 11.)

2 A Thurzó Elek kir. helytartó birtokában lévő tren-
cséni vár, melyet Perényinek kellett átadnia a király és 
Perényi közt létrejött egyesség értelmében. V. ö. a 77. sz. 
oklevéllel.

75.
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fratrem cognoscerem. Nunc video milii cum illo ad 
odia esse deveniendum, licet non tam  illum accusare 
possum, quod repetit id, quod habet obligatum, quam 
deplorare meam facilitatem, qui ad ista me ingessi et 
bona mea inscribendo perdidi. Quod mihi certe one
rosum et acerbum non esse non potest. Yenissem ego 
ipse huius rei gratia ad Maiestatem Vestram, si mihi 
sanitas et impensae adfuissent, aut saltem nuncium 
aliquem misissem, sed in eam rerum angustiam (ut de 
adversa valetudine taceam) deveni, ut facultas etiam 
nunciorum mittendorum voto meo non respondeat. 
Dominum certe Pereny video ea austeritate ingenii 
praeditum esse, ut in hoc genere ne parenti quidem suo 
facile parsurus sit, si ille e mortuis existat. Proinde cum 
tot meis supplicationibus nihil apud Maiestatem Ve
stram effecerim, cogor, ubi terminus advenerit et ille 
satisfactionem postulaverit, aliquam arcium mearum 
illi dare, nec est alia, quam dare possim, praeter Trin- 
cinium.1 Nolo enim, ut ex propinqua Nitria quottidie 
ille, aut sui mea bona diripiant et depraedentur, licet 
Trincinium mihi Maiestas in commutationem Papae 
dederat.1 2 Igitur arcem et bona illi assignare debebo, 
reservata mihi portione illa tricesimae, quam ego obno
xiam obligationi non feci. Cupiebam equidem et antea, 
ut dominus vicecancellarius3 Maiestatis Vestrae copiam 
inscriptionis Maiestatis Vestrae exhiberet, ut scirem, 
an arx ea duntaxat cum bonis et pertinentiis sit in
scripta, vel etiam tricesimae. Sed literarum obliga
toriarum copia mihi facta non est. Quod ut et modo 
Maiestas Vestra dari iubeat, supplico. Omnino enim

1 Említettük már (1. jelen köt. 6. sz. oklevelet), hogy Thurzó 
Elek 1534 óta volt Trencsén zálogos birtokosa. (Bécsi Staats
archiv. Hung. 1534. fase. 25.)

2 Pápa városa 1528-ban jutott kir. adományképpen 
Thurzó Elek kezére ; mikor azonban Török Bálint hajlandó 
volt Ferdinánd királyhoz csatlakozni, de ennek fejében többek 
közt Pápa városát kérte, — a király azt valóban neki adomá
nyozta, de Thurzót Trencsénnel kárpótolta. (V. ö. Sebestyén D. : 
Enyingi Török Bálint mint Pápa város földesura. Pápa, 
1911. 23. 1.)

3 1539-ben említtetik „Mathias Held doctor, consiliarius, 
vicecancellarius et orator“. (Bécsi Staatsarch. Hung. 1539. 
fasc. 40.) Lehet, hogy ő szerepel Thurzó levelében.
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promissioni meae satisfacere debeo, etiam si universa 
bona mea obligassem. Viderit tamen et deus et Maie- 
stas Vestra atque iudicet, an ego hoc pacto meis 
privari debeam et tale damnum accipere, ut de insigni 
iniuria interim taceam. Deberet merito Maiestas Vestra 
per aliquos apud illum laborare et efficere, ut dominus 
Pereny recuperationem Budae1 et cum hoc refusionem 
summae promissae ex tricesimarum fructu expectaret, 
id, quod Buda obtenta commodissime fieri posset. Ea 
certe sunt, Sacratissime Bex, mea servitia, ut abunde 
mereri videantur, ne in hac damnorum discrimine per 
Maiestatem Vestram deserar, si quis tamen est servi
tiorum fidelium respectus.

Ceterum haec, quae scripturus sum, cuperem ad 
alios non pervenire. Credo intellexit Maiestas Vestra 
ex domini generalis capitanei,1 2 aut domini Pereny lite
ris, quales interceptae sint literae eorum, qui Budae 
sunt, dominorum nunciata ad Valeritinum Therek3 et 
huius item ad illos responsum continentes et quisnam 
ille sit, qui Valentinum solitus sit reddere certiorem 
omnium earum rerum, quae in castris Maiestatis 
Vestrae tractari solita fuerunt. Sed iam tandem tolli 
suspicio potuit et innotescere personae illius synceri- 
tas. Significavi ego domino generali, quales illius homi
nis literas viderit quidam servitor meus in arce Papa» 
ubi captus tenebatur. Censeo quidem hoc per Maiesta
tem Vestram nequaquam contemnendum esse, caute 
tamen agendum, nam si offecerit ille, facta sua in 
lucem venisse et extra dubitationem esse, verendum 
est, ne quam confusionem faciat aut damnum det. 
Senseram ego iam ante similia, novitque Maiestas 
Vestra, sibi esse proposita, ipsa tamen credere utcunque 
noluit. Hoc tantum volui Maiestati Vestrae scribere, 
quod certa sit, istum nihil scisse nec scire, quod cum

1 Perényi Péternek Buda és Pest ostroma körül vitt 
szerepére 1. Lukinich I. : i. m. 32—33. 11.

2 Roggendorf Vilmosra vonatkozik, aki az ostromművele
teket vezette. L. Veress Endre : Izabella királyné. Budapest, 
1901. 140. s köv. 11.

3 A „Therek“ név utólag van betoldva a fogalmazó 
kezével a sor fölé.

12
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Valentino et prius et nunc commune non luerit, aut 
non sit. Sed de his satis.

Redeo iterum ad dominum Pereny, qui videtur 
mihi imputare, quod pecuniam dicae praesentis homi
nes sui iam dudum non exegerunt et quod ad hoc non 
soli sui admissi sunt. Nescio certe, cur hoc mihi tribuat, 
quandoquidem culpandus non sim, si Maiestati Vestrae 
ita visum est, ut pro certiori cognitione quantitatis 
levandae domini camerarii quoque debeant advigilare. 
Praeterea, Serenissime Rex, scripsit ad Maiestatem 
Vestram dominus generalis, scripsi et ipse de extir- 
patione Podmaniczky, nondum tamen ullum respon
sum habui. Is Podmaniczky,1 parum abfuit, quin muni
tionem quandam occuparet, unde ingens poterat de
trimentum contingere fidelibus Maiestatis Vestrae. Nunc 
vero hoc idem m olitur: accersit ex Polonia equitatum 
et iam habere numerum aliquem dicitur, latronum 
praeterea manus ad illum confluit quotidie, ut omnino 
obsidere munitionem aliquam aut construere velle 
videatur. Hoc tempore autem, cum equites ex hac 
provincia collecti in castra missi sint, nulli, quod quidem 
sciam, denuo hic conscribi aut levari poterunt. Si vero 
illo tumultum concitante peditatu ex colonis collecto 
utamur, inutilis erit omnis, conatus. Poterit autem 
accidere, ut eodem tempore et Valentinus1 2 in parte 
Transdanubiana se moveat et iste hac, ita distracti 
per hos duos minus sufficient coloni sese defendere 
absque stipendariis et conscriptis militibus, praesertim 
equitibus. Quare Maiestas Vestra dignetur his tem
pestive remedium adhibere. Poterat dominorum Mora- 
vorum opera fieri, ut isti Podmaniczky perpetuo-absti
nuissent a turbandis subditis Maiestatis Vestrae et 
nunc non aliunde, quam illinc posset inveniri modus ad 
istos domandos.

Quod ad mea negotia et supplicationem superius 
expressam attinet, iterum atque iterum humillime 
supplico, dignetur Maiestas Vestra Sacra gratiosum 
dare responsum, ut sciam, quid mihi sit sperandum aut 
expectandum. Et cum hoc mea fidelia servitia in

1 Podmaniczky János.
2 Török Bálint.
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gratiam Maiestatis Vestrae humiliter recommendo. Ex 
Sempthe, prima die Maii 1541.

Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae

fidelis servitor

A. Thurzo.1

76.

Sempte, 1541 május 2.

Thurzo Elek kir. helytartó jelentése a lengyelekkel folyta
tott tárgyalásokról, Buda ostromáról és néhány főár át- 

párlolása érdekében folytatott alkudozásokról.

Eredetije a bécsi Staatsarchivben. Hung. 1541. fasc. 45.
föl. 4—6.

Sacratissime.
Fidelium servitiorum meorum humillimam com

mendationem.
Accepi heri quaternas simul literas Maiestatis 

Vestrae de XIX, XXI, VI et VII. praeteriti mensis 
datas, quibus dignata est respondere ad literas meas 
post reditum ex castris scriptas et cum hoc significat, 
oratorem Polonum non nisi generalia quaedam attulisse 
et idcirco etiam cum generalibus dimissum Budam. 
Quandoquidem in tractatibus Polonicis1 2 nullam spem 
Maiestas Vestra haberet, nihilominus aliis literis man
dat, ut diligenter attendam ad reditum illius ex Buda 
et si quos per reginam viduam3 cognovero, mitti (!) ad 
Maiestatem Vestram tractatuum habendorum gratia, 
subito me itineri committam et Viennae constitui 
debeam, ut tantis tractatibus interessé possim. Certissi
mum esse credo ego, Serenissime Rex, id, quod Maiestas

1 A névaláírás Thurzó Elek s. k. írása.
2 A lengyelekkel folytatott tárgyalásokra 1. Veress Endre : 

Izabella királyné. Budapest, 1901. 130. s köv. 11.
3 Izabella királyné, Zápolyai János özvegye.

12 *
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Vestra in illa particula attigit, nimirum, quod ne1 
tractatibus Polonicis nulla ponenda sit spes, nam 
utcunque regina Isabella m ittat ad tractandum suos 
et qualescunque, non stat tamen penes illam, ut Maie- 
stati Vestrae Buda dedatur; sed multo magis iudico 
ego, hoc ipso tractatu postulato perdi tempus et ex
trahi tantisper, donec Mehmet beg2 refectis per pascua 
equis revertatur. In illo enim omnis rebellium horuin 
spes sita est. Existimarem viam hanc, quam Maiestas 
Vestra ingressa est, ad recuperationem Budae et par
tium illarum et certissimam et tutissimam per hocque 
nullo pacto negligendam esse, quandoquidem optime 
Maiestas Vestra novit, quid secutum est, quoties in 
ipso procinctu et cursu belli ad tractatus est deventum. 
Ego quidem semper fui et sum paratus Maiestatis 
Vestrae mandatis obedire et modo libens tractatoribus 
illis se moventibus veniam, si modo id adversa valetudo 
mea patiatur,3 quae talis est, ut nunc primum lectum 
exire incipiam ; decubui enim fere ab eo omni tempore, 
quo ex castris reversus sum, nec video eam corporis 
firmitatem, ut aliquid certi de mea Viennam profectione 
spondere possim. Igitur si cessatum aliquo casu fuerit, 
adversae valetudini meae tribuere Maiestas Vestra 
dignabitur.

Concordia, ad quam cum domino Nicolao comite 
de Salmis1 eiusque coniuge ineundam Maiestas Vestra 
me hortabatur per literas, iam finem habet. Transacta 
res est non sine detrimento nostro. Nihilominus et pacis 
et gratiosarum exhortationum Maiestatis Vestrae ratio
nem habere volui et sic dominus comes hinc ad castra 
est profectus.

' A „ne“ szó a sor fölé van utalójellel betoldva.
2 Mellemet bégre 1. Veress Endre : i. m. 125—12(1., 138. II.
3 Thurzó Elek 1543 januárius 25-én halt el 53 éves korá

ban, hosszas betegeskedés után. ( Budai F. : III. 299—300. 11.)
4 Gr. Salm Miklós 1532-ben „magister cubiculariorum 

et consiliarius“-ként szerepel. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 
1532. fase. 20.) 1537-ben : „consiliarius et supremus camera
rius“ . (U. o. 1537. fasc. 30.) 1548-ban : comes Posoniensis, 
supremus magister cubiculariorum et consiliarius. (U. o. 
1548. fasc. 55.)
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Cum domino Bathori1 et Dragfy1 2 libenter omnes 
modos queram, ut circa obedientiam Maiestatis Vestrae 
solidi persistant, id quod ex Maiestatis Vestrae informa
tione fiet, modo illi huc veniant. Nec puto illos recusatu
ros hoc, quicquid est itineris, si dominus Strigoniensis3 
et dominus Pereny non recusabunt, licet ego illis duobus 
putabam relinquendos esse tractatus, qui cum Bathori 
et altero fieri deberent, cum viderem me ad illos profi
cisci non posse.

Cum his fidelia servitia mea in gratiam Maiestatis 
Vestrae humiliter recommendo. Ex Sempthe 2. die 
Maii 1541.

Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae

fidelis servitor 
Alexius Thurzo etc.4

K ívü l: Címeres gyűrűs zárópecsét. Címzés : Sacratissimae 
Maiestati Regiae; domino meo clementissimo.

Külön cédulán a következő utóiról:
Videretur non inconsultum fore, si Maiestas Vestra 

subsidium equitum gravis armaturae ex haereditariis provin
ciis datum, quod nondum ad castra descendit, Maiestas Vestra 
in loco necessario constituendum iuberet, ut conatibus Valen
tini Therek resisteretur, si quid ille attentaret. Nam et alioqui 
equites illos hoc témpore non puto vehementer necessarios 
circa Budae oppugnationem.

1 Báthory Andrással Serédi Gáspár, Ferdinánd király 
felsőmagyarországi főkapitánya, már 1540 óta folytatott alku
dozásokat a l-'erdinándhoz való csatlakozás érdekében, de 
eredmény nélkül. Utóbb Perényi Péter tárgyalt vele, aki való
ban reá is bírta a Zápolyai-párt elhagyására. ( Lukinich I. 
i. m. 19., 20. 11.)

2 Drágffy Gáspár csatlakozására vonatkozólag 1. Luki
nich 1. : i. m. 19., 20. 11.

3 Várdai Pál, aki Thurzó Elek halála után kir. helytartó 
lett. ( Budai V. : III. 371. 1.)

4 Az aláírás nem sajátkezű.
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Bécs, 1541 május 4.

I. Ferdinánd király válasza Thurzó Elek kir. helytartó
nak ugyanazon évi május 1. és 2. kelt jelentéseire.

Eredeti fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1541. 
fase. 45. föl. 7—8.

Ferdinandus etc.
Spectabilis et magnifice fidelis dilecte. Accepimus 

binas literas tuas de prima et secunda Maii,1 ex quibus 
prioribus intelleximus,1 2 te valde esse sollicitum, ne 
a nobis neglectus cogaris arcem Trinchiniensem cedere 
spectabili et magnifico Petro Pereny, prout te erga 
illum obligavisti, petens proinde humiliter a nobis 
magna cum instantia,3 ut liberandi tui ab ea obligatione, 
intuitu servitiorum tuorum,4 memores esse vellemus. 
In eo certe, quemadmodum etiam antea ad te scripsi
mus, scire debes, nos hactenus continue cogitasse de 
via et modo aliquo, quo5ipsum Pereny contentum red
dere teque adeo ab obligatione illa6 eliberare potuisse
mus, sed cum hucusque7 modum id faciendi invenire 
nullo pacto8 potuerimus, impediti videlicet tot et tan
tis gravissimis impensis, quas in9 praesentem expeditio
nem fecimus et adhuc in dies facere cogimus. Ne tu  
tamen propterea damnum in cedendo Trinchinio patia

1 L. az előbbi két (75—70. sz.) levelet.
2 Az „ex quibus prioribus intelleximus“ szavak a lapszélen 

vannak betoldva, a törölt „ad quarum priores haec tibi clemen
ter respondendum duximus. Nos . . . denuo intellexisse“ helyett.

3 A „magna cum instantia“ szavak utalójellel vannak a 
lapszélen betoldva.

4 Az „intuitu servitiorum tuorum“ szavak utalójellel van
nak a sor fölött beiktatva ; hasonlóképpen a „certe“ szó is.

5 A „quo“ szó a törölt „quibus“ szó helyett a sor fölött 
van betoldva.

6 Az „illa“ szó szintén a sor fölött van betoldva.
7 A „hucusque“ szó a törölt „hoc tempore“ szavak helyébe, 

a sor fölött van betoldva.
8 A „nullo pacto“ szavak a törölt „nullo modo“ szavak 

helyett a sor fölött vannak.
9 Az „in“ szó a törölt „circa“ helyett, a sor fölött van 

beiktatva.

77.
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ris, mandavimus iám1 magnificis et generosis Yilhelmo 
baroni a Rogendorff,1 2 supremo expeditionis nostrae 
commissario ac Nicolao comiti a Salm et in Neuburg 
ad Oenum etc.3 fidelibus nobis dilectis eisque instruc
tionem dedimus agendi et tractandi cum ipso Petro 
Pereny, ut attentis4 plurimis maximisque impensis, 
quibus nunc pro5 obtinenda Buda regnique possessione 
in dies6 obruimur, velit terminum7 solutionis summae 
ei promissae adhuc diutius et praesertim tam  diu 
differre et prorogare,8 quoad civitatem Budensem, (quod 
quidem deo auctore brevi futurum confidimus) obtinea
mus. Nam tunc plures vias eum contentandi habituri 
sumus et ipse interim nihil detrimenti patietur. Confi
dimus itaque illum omnino huic gratiosae voluntati et 
requisitioni nostrae sic satisfacturum, ut tu, quemad
modum nobis, tuis ita exigentibus maximis benemeritis, 
summae curae est, in cedenda arce Ztmchinii9 ab eo 
amplius non molesteris et10 nullum plane damnum 
ex ea tua obligatione accipias, id quod nos curaturos 
esse tibi de nobis omnino polliceri debes. Quicquid autem 
praefati expeditionis nostrae supremus commissarius 
et comes a Salm se apud ipsum Petrum Pereny effecisse 
nobis significaverint, nos id statim ad te perscribendum 
curabimus.

Quantum attinet ad personam illam, de qua nobis

1 Az ,,iam“ szó a sor fölött betoldva.
- Roggendorfra vonatkozólag 1. a 75. sz. oklevelet.
3 Gr. Salm Miklósra 1. a 70. sz. oklevelet.
4 Itt egy betoldott, de olvashatatlan szó van.
5 E szó előtt törölve : „adipiscenda regni possessione“.
* Az „in dies“ szavak a sor fölött vannak utalójellel be

toldva.
7 A „terminum“ szó szintén utalójellel van betoldva a sor 

fölött.
8 Ez a szó is utólag van betoldva.
!l Hibásan írva „Thrinchinii“ helyett.

IU Az „et nullum plane damnum...  perscribendum 
curabimus“ szövegrész utólag van utalójellel a lapszélen be
toldva, a törölt „et deinde eundem Pereny de nobis optime 
contentum futurum, id, quod tibi de nobis omnino polliceri 
debes“ helyébe.
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secreto1 scripsisti, memores erimus, ut id, quod ea in 
re factu opus est, bono modo exequamur.2

Quoad conatus Podmaniczky, non videtur nobis 
hoc tempore faciendum, ut equites illos, de quibus 
scribis, contra illos vel alios rebelles nostros3 mittamus, 
cum, u t scis, in continuatione coeptae4 expeditionis 
contra Budenses maiori quo possumus numero multum 
consistat. Sed tamen, si fieri poterit, quando maiores 
copiae5 congregatae erunt6 vel saltem postquam Buda 
potiti fuerimus, eas rationes inire studebimus, ut tam 7 
dictorum Podmaniczky, quam aliorum rebellium nostro
rum8 conatus et machinationes ita comprimantur, 
ut subditi et fideles illi nostri ab ipsorum oppressionibus 
et continuis molestationibus plane liberentur.

Venimus nunc ad alteras tuas literas, in quibus 
quod nobis de tractatibus Polonicis consulis, in illis 
scilicet nihil spei ponendum esse, clementi animo 
abs te accipimus et in ea sententia plane persistere 
volumus, oblationem autem tuam veniendi ad curiam 
nostram casu, quo cum oratore Polono” aliqui consiliarii 
reginae Isabelae ad nos sese conferent, non solum 
libenter audivimus et benigne acceptamus, sed etiam 
te denuo gratiose requirimus, ut si et in quantum per 
valetudinem tuam licuerit, in. eum eventum10 id facere 
non praetermittas, perlibenter etiam intelleximus inter 
te et comitem a Salm concordiam coivisse, pro11 ea 
scilicet gratia, qua erga utrumque vestrum ducimus.

1 A ,,secreto“ szó a sor fölött van betoldva.
2 Előzőleg törölve : „exequatur“, „posse“, „queat“ és 

„efficiatur“ szavak.
3 A „vel alios rebelles nostros“ szavak a lapszélen .utólag 

vannak betoldva.
4 E szó előtt törölve : „Maiori.“
5 E szó előtt törölve : „adhuc.“
6 A „quando... erunt“ szövegrész a lapszélen van be

toldva a törölt „vei ante“ után.
7 E szó a sor fölött van betoldva.
8 A „quam aliorum. . . nostrorum“ szavak a lapszélen 

vannak betoldva.
'J Czarnkowski András lengyel kanonok, kinek ebben az 

időben folytatott diplomáciai tevékenységét Veress Endre (i. m.
109. s köv. 11.) részletesen ismerteti.

10 Az „in eum eventum“ szavak a lapszélen vannak be
toldva.

J1 E szó előtt törölve : „ea cum gratia erga utrumque.“
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Porro omnino confidimus, le negotium, quod tibi 
cum Báthory et Dragffy tractandum commisimus, 
ita curae habiturum, ut illud iuxta voluntatem nostram 
prioribus litteris ad te perscriptam conficias. E t haec 
sunt, quae ad literas tuas inpraesentiarum respondenda 
duximus.

Datum 4. Maii 1541. Viennae.
Jegyzet: A fogalmazvány első oldalán a baloldali hasábon 

a szöveg első sorainak magasságában a címzett neve : „Tur- 
zoni.“ - - Alatta evpedíciós jel.

7«.

Sempte, 1541 május 15.

Tliurzó Elek kir. helytarló jelentése a: északnyugati 
megyék hangulatáról, mely csak rosszabbodni jog, ha a 
királynak huzamosabb ideig tartó távollétéről tudomást 
szereznek ; nem titkolja aggodalmait a Perényi Péterrel 

folytatott tárgyalások huzavonája miatt.
Eredetije a bécsi Slaalsarehivban. Hung. 1511. fasc. 45. 

föl. 21—22.

Sacratissima etc.
Praemissa fidelium servitiorum meorum humillima 

et perpetua commendatione. Communi fama perlatum 
ad me est, Maiastatem Vestram brevi ex Vienna discessu
ram. Quod uti non sine gravissimis et pernecessariis 
causis fieri credo, ita vehementer opus esse iudico, ut 
ante suam profectionem Maiestas Vestra non solum 
de recuperatione partium regni huius sui, sed et de 
subditorum defensione certum modum et ordinem 
institueret. Quamvis magnificus dominus Wilhelmus 
a Rogendorff praesentis expeditionis Maiestatis Vestrae 
commissarius generalis nihil videatur praetermissurus 
eorum, quae ad belli gerendi rationes pertineant, 
non ignorat tamen Maiestas Vestra, quantus sit violen
torum et praedas agentium numerus, quot miseri debi
liores opprimantur et quam late pateat spoliantium 
istorum licentia et impunitas, quae nisi coherceatur, 
pax inter subditos constare non potest, nam et bella
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in hunc finem suscipiuntur. Antequam igitur Maiestas 
Vestra longius abeat, internae etiam suorum tran
quillitati prospiciat, oportet, nam indignissimum est 
tantum  uni aut alteri licere, ut terras et regiones vastent 
et misera plebs perinde atque ab hostibus spolietur. 
Quod si remedium nullum adhibeatur, futurum est, 
ut istorum numerus, qui nunc non nisi temporis fallendi 
sunt studiosi, multum augeatur et Maiestas Vestra 
pauciores visura sit fideles, praesertim si quem motum 
ad hostibus fieri videant illi. Quo modo autem his 
occuratur et quod remedium adhiberi possit, forsitan 
conventus alicuius aut saltem consiliariorum ordina
tione esset providendum, licet saepissime ea, quae in 
publicis congregationibus conclusa sunt, in irritum 
abierunt, contravenientibus illis ipsis, qui praesentes 
ordinationi interfuerunt et qui credebant aequalem esse 
respectum ad observantes et negligentes id, quod im
pune contravenientibus cessisse toties videre poterant. 
Ego tamen Maiestatis Vestrae Sacrae iudicio committen
dum duco, quicquid ipsa faciendum in hac necessaria 
provisione duxerit, omnino tamen contemnendum non 
existimo aut silentio transmittendum.

Ceterum hi tres aut quatuor comitatus ex mandato 
Maiestatis Vestrae miserant qd solvendam obsidionem 
Pesthiensem certum equitum numerum, quem continue 
internere(!) in castris dicunt se non posse, cum negent 
omnibus tantas esse facultates, ut sumptum aut stipen
dium suis equitibus subministrent et alioqui cum habeant 
infidam vicinitatem Podmaniczky, vehementer se prae
sidio illorum equitum indigere clamant. Illum enim in 
dies sese apparare audiunt et mali aliquid moliri. 
Gravantur etiam, quod cum ex comitatibus superiori
bus neminem, neminem ex Transdanubianis in castra 
venisse sciant, se imprimis onerari et cogi ad ea, a qui
bus alios impune abesse liceat, cum dominos, tum 
comitatus. Itaque vereor, ne Maiestatis Vestrae di
scessu cognito, isti suos equites revocent aut etiam 
citius. Proinde et huic negotio esset tempestive provi
dendum, licet vix putem diutius istos durare posse, 
quam quoad praesens Budae obsidio aliquem exitum 
habeat.

Domini consiliarii bellici quamvis habeant infor-
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mationem a Maiestate Vestra, ut mecum ea communi
cent, quae statum rerum Hungaricarum concernunt, 
hucusque tamen nihil video, quod mecum sit communi
catum. Tametsi neque sum nimis sollicitus, ut sciam 
ea, quae video alios nolle, ut sciam, aequiori certe 
animo ferrem, si praesertim et ipse non impedirer in 
his, quae mei officii sunt, quae si mihi libera non sunt, 
frustra hoc officium aut titulum potius porto. Essent 
profecto mihi plura de statu huius officii Maiestati 
Vestrae dicenda, sed cum discessuram ipsam intelligam, 
abstinebo expectaboque felicem Maiestatis Vestrae 
reditum et addam to t annorum molestiis hanc brevem 
moram, ubi tamen ipsa redierit, non differam.

Praeterea significarat mihi Maiestas Vestra, gra
tiose se commisisse ipsi domino de Rogendorff et 
domino Nicolao comiti a Salmis etc., ut cum domino 
Pereny tractarent contenderentque studiose, ut ille 
aut certam conditionem, quae offeretur, amplecteretur, 
aut consentiret ad terminum aliquem ulteriorem ex- 
pectandum. An praedicti domini hos cum ipso domino 
Pereny tractatus aggressi sint, nescio. Nihil enim de 
hac re per illos est mihi significatum. Attamen hoc scio, 
quod dominus Pereny frequentissime et plus quam 
opportunissime me urget, ut obligationi meae satis
faciam. Et cum Maiestati Vestrae exploratissimum sit, 
me ex syncerissima erga ipsam fide et inserviendi 
promptitudine ad hanc obligationem faciendam descen
disse, video, omni meo studio hoc mihi paravisse, ut 
ab ipso domino Pereny odium recipiam et detrimentum 
tantum. Cogor enim illi arcem unam ex meis assignare 
et dare, sed an ista reportare debeam pro fidelissimis 
servitiis meis, iudicet deus et deinde Maiestas Vestra 
atque omnes boni. Videtur dominus Pereny omnia, 
quae ex conclusione Maiestatis Vestrae cum illo inita 
in effectum deducta non sunt, mihi imputare. Mihi 
tamen hoc imprimis molestum est, quod nisi domini illi 
cum eo transigant, insigne detrimentum accipere cogor, 
ut de iniuria taceam. Cum his fidelia servitia mea Maie
stati Vestrae Sacratissimae humiliter commendo. Ex 
Sempthe, 15. die Maii 1541.

fidelis servitor 
Thurzo.
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A szöveg és a lap alján olvasható aláírás közt a követ
kező utóirat van közbeiktatva:

Post scripta, reductae sunt ad me ex castris literae 
Maiestatis Vestrae, quibus denuo mandat, ut urgeam 
exactionem dicae domino Pereny designatam. Ego quid 
in his possim, descripsi prius aliquot literis, ultimo per 
dominum Albertum praepositum1 nunciavi. Is idem 
narrare poterit ac nominatim indicare Maiestati Vestrae, 
qui sunt qui obstent, qui dicto audientes non sint. 
Ego quod potui, omnibus modis tentavi, comites tamen, 
quibus ista exactio vel officii ratione incumberet, cogere 
auctoritate et literis et nomine Maiestatis Vestrae non 
possum. Nec mirum, si illi ipsi non meas tantum, sed 
et Maiestatis Vestrae literas contemnunt. In summa, in 
sola Maiestate Vestra stat his difficultatibus remedium 
adhibere, ne licentia et contemptus crescat in maius, 
quam crevit.

K ívü l: Címeres gyűrűs záró ostyapecsét. Címzés :
Sacratissimae regiae maiestati, domino meo clementissimo.

79.

Sempte, 1541 május 18.

Thurzó Elek kir. helytartó jelentése az északnyugati 
felföldön uralkodó nyugtalanságról és azokról a hatalmas

kodásokról, melyekben a Podmaniczkyak kezét látja.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1541. í'asc. 45. föl.

31—32.

Sacratissima.
Fidelium servitiorum meorum humillimam commen

dationem. Mandat iterato per literas suas Maiestas 
Vestra, ut omnibus modis studeam exigere id, quod 
inexactum est in dica imposita. Credo, abunde potuit

1 Peregi Albert pécsi prépost, tanácsos és kamarai titkár 
(1536-ban) ; 1540-ben „camerae Hungaricae praetectus“.
(Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1536. i'asc. 28. és 1540. fasc. 41.) 
L. jelen kötet 47. sz. oklevelét.
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Maiestas Vestra edoceri per dominum Albertum prae
positum,1 quo in statu res versatur. Quicquid enim ego 
in his habebam aut praestare poteram diligentiae, 
id solum consumpsi in istam sollicitationem et ubi 
auctoritatis Maiestatis Vestrae ratio valuit, contri
buerunt omnes. Si Franciscus Nyary1 2 exegit quidem, 
sed non praesentavit, id non ex mea cessatione contigit, 
nec mihi imputari potest. In aliis comitatibus, si comites 
officium non faciunt et minus sunt dicto audientes, 
fit ex licentia et impunitate, quae iam plus, quam 
par esset, radices misit. E t multum vereor, ne imposte- 
rum et hi, qui in mea vicinia siti, auctoritate Maiestatis 
Vestrae moti semper contribuerunt, quod erat contri
buendum, se a contribuendo retrahant, cum negli- 
gentiam et inobedientiam videant aliis impune cedere. 
Mussitant enim et modo nonnihil et se aliis ridiculos 
ob promptitudinem contribuendi dicunt. Atque uti- 
nam non ita se res habeat.

Ceterum significatum est mihi, Sacratissime Princeps, 
quendam Szarovecz cognomento, Moravum an Bohe- 
mum,3 ignoro, diffidasse Maiestati Vestrae et omnibus 
suis regnis ac subditis et cum collecta latrunculorum 
manu, circa arcem Branch,4 aut Holytsch,5 interdum 
circa Eleskew6 versari, latrocinia exercere, spoliare et 
trucidare eos, quos per itinera deprehenderit. Unde hinc 
tanta temeritas sit, ignoro et vix credo citra mutuam 
cum aliquibus intelligentiam hoc illum praesump
turum fuisse.

Venerat huc proximis diebus dominus Sigismun- 
dus Korlathkewy,7 citatus per castellanum Francisci 
Nyary in negotio honoris, quem secutus fuit quidam 
de nobili genere Moravus, Hynek nomine officii causa. 
Ui dum reverterentur, ita sunt pessime tractati, ut 
servitorum aliqui vulnera ab illis latronibus acciperent

1 Peregi Albert pécsi prépost. L. a 78. sz. oklevél jegyzetét.
2 Nyáry Ferencre 1. jelen kötet 2ti. sz. oklevelét.
3 Személyét illetőleg közelebbi adatokat nem ismerünkróla.
4 Berenes vára, Nyitra megyében, Szakolcától dk.
5 Holies vára Szakolcától d. Nyitra megyében.
6 Éleskő vára Pozsony m. L. Jedlicska P á l: Kiskárpáti 

Émlékek II. k. 7. s köv. 11.
7 A Korláthkői-család (Nagy Iván : VI. 352—54. 11.) 

egyik tagja.
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et unus interficeretur. Direptae sunt vestes et impedi
menta omnia atque sarcinae istorum, ita ut vix vita 
salva maneret. Fervent et alioqui omnes sylvae et itinera 
latrociniis, ut nullibi tutum  iter sit et iam magna ex 
parte mercaturae cessant. Spoliantur enim non onera 
et mercimonia portantes solum, sed et tabelliones nihil 
praeter literas habentes. Praeterea quot et quantae 
sint querelae de quarundam arcium praefectis et fre
quenti iniuria in vicinos, Maiestas Vestra usque ad 
taedium intellexit. Quod si maleferiatis istis et ultro 
praedas sitientibus accedat manus aliqua latronum 
duce illo diffidatore,1 timeo ne talis confluat numerus, 
ut magno tandem negotio profligari possit. Facile 
namque et praedae spe et impunitate alliciuntur tales, 
cum et iudicia nulla sint et licentia crescat. Itaque 
non inconsulte fiet, si Maiestas Vestra dignabitur 
tempestive opprimendi illius diffidatoris curam habere, 
ne malum hoc latius serpat et subditi sui impunitate 
gaudeant. Cum his fidelia servitiä mea Maiestati 
Vestrae Sacratissimae humiliter commendo. Ex Sempthe,
18. die Maii 1541.

Eiusdem Maiestatis Vestrae Sacratissimae

fidelis servitor 

Thurzo.

Kívül: Címeres gyűrűs záró oslvapecsél.

Címzés : Sacratissimae regiae maieslati domino meo 
clementissimo.

Kétségkívül Podmaniczky .Jánost érti.
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80.

1. Ferdinánd király megengedi a székesfehérvári polgárok
nak, hogy azokért a károkért, melyeket Podmaniczky János 
okozott nekik, a palotai várhoz tartozó és most Podmaniczky 
kezén lévő Csór, Kati, Gyón és Esztemér birtokokat le

foglalhassák a vár visszaszerzéséig.
Hivatalos bejegyzés az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Líb. 

reg. 1. 303.

Anno Domini millesimo quingentesimo quadra
gesimo primo, Viennae, decima quinta Junii1 datae 
sunt litterae manu regia subscriptae, quibus medianti
bus Sua Maiestas ob benemerita civium Albensium, 
tum propter eorum accepta damna a Podmanyczky, 
eisdem civibus Sua Maiestas permisit, ut ipsis liceat 
possessiones Chor,1 2 Kwthy,3 Gyon4 et Ezthemer5 ad 
castrum Palotha pertinentes, quas ipse Podmanyczky 
per vim tenet, occupare liceat (így!), easque cum 
omnibus suis pertinentiis, fructibusque et emolu
mentis eousque tenere, atque possidere libere possint, 
donec ipsa arx, vel per expugnationem, vel alia qua
cunque via ab ipsius rebellis Suae Maiestatis manibus 
recuperare poterit, ita tamen, ut postquam arx ipsa 
recuperabitur, quoniam arx illorum et bona supra- 
nominata ad magnificum Ladislaum More,6 qui fidelis 
Suae Maiestatis est, pertinent, vult Sua Maiestas, ut 
cives ipsi bona ipsa remittant.

B e c s ,  1 5 4 1  j ú n i u s  1 5 .

1 1541 június 15.
2 Csór h. Fejér megyében, Székesfehérvártól nyé.
3 Ma Kuti, Székesfehérvártól nyé.
4 Ma Kis- és Nagy-Gyón néven puszták Fejér megyében, 

Bodajktól nyd.
5 Isztimér h. Fejér megyében, Székesfehérvártól ény.
6 Móré Lászlóra 1. jelen kötet 30. sz. oklevelet.
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Thurzó Elek kir. helytartó levele Ferdinánd királyhoz, 
melyben jelenti Podmaniczky készülődéseit, melyek veszé

lyeztetik a király híveinek biztonságát.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töredé

keivel, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1541. fase. 46.

Sacratissima etc.
Ego nihilominus quoscunque possum, moveo, re

quiro, urgeo et ut exemplo quoque invitem alios, hoc 
biduo dimittam quintam colonorum ex bonis meis ad 
castra Maiestatis Vestrae, ubi iam antea sunt equites 
mei. Hunc certe comitatum et vicinos terret metus 
violentiarum Podmaniczky. Nec sine causa, cum ille 
habeat aliquas equitum et peditum copias partim con
ductas, partim coactas ex suis et videatur in omnem 
nocendi occasionem intentus. Quod et prius declara
vit oppugnata arce quadam et direptis certorum nobi
lium domibus, cum me Vissegradum descendisse audis- 
set. Non est dubium, quin et modo aliquid aggrediatur, 
ubi abesse me et descendisse ad castra equites et pedites 
huius regionis senserit. Ego tamen, ut praemisi, in 
descensu ad Strigonium id facturus sum, quod Maiesta- 
tem Vestram velle cognovero. Ex Galgocz. 8. die Julii, 
anno 1541.

fidelis servitor 
Thurzo.

Kívül: Sacratissimae Maiestati Regiae, domino meo 
clementissimo.

81.

G a l g ó c ,  1 5 4 1  j ú l i u s  8 .
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82.

Thurzó Elek királyi helytartó tudatja Besztercebánya váro
sával, hogy mivel Podmaniczky János ellen készül és szük
sége van a Réway Ferenc rendeletére a város környékén 
készült ágyának továbbszállítására, a város legyen ebben 

segítségére.
Sasinek V. Ferenc másolata Besztercebánya levéltárából.

A? Orsz. Levéltár Múzeumi Levéltárában. Másolatok.

Prudentes et circumspecti amici dilecti, salutem 
et commendationem. Non est opus, ut multis declare
mus, quantopere defensione indigeat haec provincia 
contra adversarium istum Podmaniczky, cuius violen
tiis constituimus Deo auxiliante occurrere. Cum inter 
caetera, volente ac consentiente magnifico domino 
Francisco Revay1 etc., bombarda illa, quam idem domi
nus Franciscus Revay circa civitatem vestram praepa
randam curavit, indigemus, pro qua reddenda etiam 
dominum capitaneum castri Soliensis1 2 requirimus, quare 
vos quoque hortamur et rogamus, Maiestatis etiam 
Regiae auctoritate requirimus, ut in illa bombarda 
in sedem suam collocanda atque adducenda omni 
auxilio et opera hominibus, ad hoc per nos et ipsum 
dominum Revay missis, adesse velitis et debeatis, ut 
equis atque iumentis adhibitis possit tormentum illud 
per aliquot milliaria adduci, hortamur, ne secus feceri
tis. Valete. Nitriae, 11. die Novembris 1541.

Comes Alexius Thurzo de Bethlenfalva 
iudex curiae et locumtenens Regiae 

Maiestatis.
Kívül: Prudentibus et circumspectis iudici et iuratis 

ac communitati civium civitatis Novisoliensis, amicis hono
randis.

1 Réway Ferencre 1. jelen kötet 1., 8. stb. okleveleit.
2 Zólyom vára.

N y i t r a ,  1 5 4 1  n o v e m b e r  1 1 .
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Thurzó Elek királyi helytartó jelenti a királynak, hogy az 
ellenpártiaktól Peleske várát sikerült ugyan visszafoglalnia, 
de ezek és a két Podmaniczky nem engedik a dikát behaj
tatni ; a hűségre visszatérők számára kiállított okleveleknek 

átázása szükségessé teszi újak kiállítását.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töre

dékeivel, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1542. fase. 47.

Sacratissima etc.
Arx Peleske1 nuper per Valentinianos1 2 occupata, 

sicut Maiestas Vestra iam intelligere potuit, recuperata 
est. Valentiniani et duo fratres Podmanyczky hactenus 
neque restitutionem bonorum occupatorum fecerunt, 
neque bona sua et comitatus, quos possideant, connu
merare et dicare permiserunt, neque admittent, nisi 
ad hoc plane vi cogantur; his, cum nondum collectae 
sunt pecuniae et equites ac pedites nondum sunt 
conducti, non fuit modus, quo resistatur, vel quo cogan
tur ad obedientiam et cum hoc genus hominum per 
publicam constitutionem, qui scilicet nostris conclusio
nibus stare nolunt, nota infidelitatis damnatum s i t ,' 
profecto suo tempore Maiestati Vestrae cogitandum 
erit, ut tandem huiusmodi publicae tranquillitatis 
violatores, meritis poenis afficiantur.

Litterae gratiae, quas Maiestas Vestra ad me misit 
in personas illas, sicut Maiestas Vestra a me habuit 
informationem, ita sunt destructae, ut plane revocare 
eas oporteat; arbitror enim illas alicubi in aquam 
cecidisse et ita, antequam huc perferrentur, esse putre
dine et humiditate affectas. Dignetur itaque Maiestas 
Vestra eas revocari facere iuxta paria illarum litterarum, 
quas nos commhsarii iisdem dominis dederamus et ad

1 A mai Pölöske (Piliske) község szomszédságában feküdt, 
Zalaegerszegtől dk., Zala megyében. A várra vonatkozó adato
kat 1. Csánkin&l : III. 13. és 23—24. 11.

2 Török Bálint, illetőleg a Török-család hívei.

8 3 .
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festum divi Georgii,1 quo tempore expectantur a dominis, 
qui gratiam Maiestatis Vestrae petierunt, huc remittere. 
Cum his me et fidelia servitia mea Maiestati Vestrae 
humilis commendo. Ex castro Sempthe, decima Aprilis, 
anno Domini 1542.

fidelis servitor 
Thurzo.

Jegyzet: Thurzó Elek jelentéséből csupán a Podmanicz- 
kyakra vonatkozó részt tettük közzé.

84.

Sempte, 1542 április 14.

Thurzó Elek királyi helytarló jelentése Ferdinánd király
hoz a két Podmaniczkynak adandó kegyelem és annak 

feltételei tárgyában.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, a bécsi 
Staatsarchivban. Hung. 1542. fase. 47. A jelentés, melyből 
csak néhány részletet teszünk most közzé, egész terjedelem

ben megjelent a Magyar Országgyűlési Emlékek. II. 
386—395. 11.

Sacratissima etc.
Praemissa fidelium servitiorum meorum humillima 

et perpetua commendatione. Redditae sunt mihi hodie 
Maiestatis Vestrae Sacrae litterae de prima huius Spyrae 
datae,2 simulcum exemplo memorialis eius, quod nomine 
dominorum dominus Christoferus Battiany3 exhibuisset. 
Iniungit mihi Maiestas Vestra, ut certa memoriale illud 
articularim iudicium meum aperirem, non tanquam 
unus ex statibus Hungáriáé, sed quasi secretus consili
arius suus. Quanquam magna pars articulorum memori
alis illius ita clara et ab aequitate non abhorrens videatur,

1 1542 április 24.
3 Speyer, 1542 április 1.
3 Batthyány Kristóf, Ferenc volt horvát bán, vasmegyei 

főispán és királyi tanácsos, fitestvére. 1543-ban „magister 
pincernarum“-ként említve. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1539. 
fase. 39. U. o. fase. 50.) L. azonfelül Budai F. : I. 183. 1.

13*



1 9 6

ut vix alicuius iudicia egeat, aut alia interpretatione, 
quam quemadmodum a Maiestate Vestra postulata 
sunt, nihilominus, ut Maiestatis Vestrae mandato satis
facerem, paucis, quae circa ista mihi videbantur, expli
cari volui.

Ludovicum Pekry libertate donari,1 mihi non videtur 
inconveniens, prius tamen vellem, ut et Valentiniani 
et ipsi Podmaniczky essent in certa et indubitata 
obedientia Maiestatis Vestrae, praestarentque re ipsa, 
quae in constitutionibus publicis sunt expressa.

Cum accepissem Maiestatis Vestrae literas, paulo 
post supervenerunt et litterae domini marchionis ex 
Strigonio,1 2 scribit ille factam esse per Maiestatem 
Vestram gratiam duobus Podmaniczky, distulisse tamen 
causam, seu negotia eorum ad felicem reditum Maiestatis 
Vestrae. Accepi ego unacum certis literis gratiae Maie
statis Vestrae litteras similiter gratiae istis Podmaniczkys 
datae. Hucusque tamen Podmanini isti nec gratiam 
Vestrae Maiestatis et litteras ullas petierunt,3 nec rever- 
sales dederunt, neque quicquam eorum exequi et 
complere voluerunt, quae publicis constitutionibus sunt 
ordinata. Ubi plane et principaliter expressum est, ut 
bona omnium vi et per fraudem erepta restituantur, 
Maiestas Vestra dignetur considerare, an simpliciter et 
non expressa observatione constitutionum generalium 
gratia fieri debeat hisce hominibus inconstantibus et 
quorum fidei parum tribui possit et an horum causa 
a reliquis separari debeat. Neque cogantur ad aliena

1 Pekry Lajosra vonatkozólag 1. jelen kötet 50. sz. ok
levelét. Pekry Lajos kiszabadulásának kérdésével a magyar 
országgyűlések is foglalkoznak. így az 1538 júniusi pozsonyi 
(Magy. Orsz. Emi. II. 63., 67., 79—80., 92. 11.), az 1538 augusz
tus séllyei (u. o. II. 100., 109. 11.), az 1539 szeptemberi pozsonyi 
(u. o. II. 119., 121., 130., 136. 11.), az 1542 februáriusi beszterce
bányai (u. o. II. 319., 322., 377., 383., 400. 11.) stb. ország- 
gyűlések.

2 Joannes Jacobus de Medizy, marchio in Melignano, 
capitaneus generalis in regno Hungáriáé locumtenens, olvassuk 
egyik iratban. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1541. fase. 46.) 
L. egyébként a következő (85.) sz. okiratot is. Melignaninak 
az 1542. évi hadjáratban való részvételére 1. Károlyi Árpád 
tanulmányát: A német birodalom hadi vállalata Magyar- 
országon. 1542. Századok, 1880. 628. s köv. 11.

3 V. ö. erre vonatkozólag a 85. sz. irattal.
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violenter ablata restituenda. Quodsi fiet, futurum est, 
ut et alii universi ad gratiam redeuntes, tantam exemp
tionem a communi lege et impunitatem petant, quanta 
istis dabitur. Hoc Valentiniani petent, hoc alii male- 
feriati homines, ut confusione semel admissa, omnia, 
quae pro bono publico sunt constituta, in fumum obeant, 
nihilque ad effectum perveniat. Certum est enim hoc 
exemplum imitaturos etiam alios violentos, qui et modo 
cum non habent, quod praetendant, dum repetuntur 
occupata bona, hoc solum causantur, quod non esset 
expressum articulis, ut restitutionem bonorum ipsi 
inciperent. Sed tamen non recusare, modo alios resti
tuentes videant, forsitan Maiestas Vestra cum his 
Podmaninis gratiam faceret, nondum informata fuit 
de publicis statutis.1 Quae quia iam optime novit, 
poterit certius et magis e re communi statuere. Si vero 
adhuc probabit simplicem istis factam gratiam, citra 
observationem eorum, quae instituta sunt et ita stat 
sententia, ut retineant isti aliena et maxima fortalicia, 
quae in dies muniuntur, viderit, an gratum futurum sit 
statibus huius regni sui, qui ratificationem potius, quam 
imminutionem constitutionum a Maiestate Vestra Sacra
tissima expectant. Me et fidelia servitia mea in gratiam 
Maiestatis Vestrae Sacratissimae humiliter commendo. 
Ex Sempthe, 14. die Aprilis, 1542.

Maiestatis Vestrae Sacratissimae
fidelis servitor 

Thurzo.

Kívül: Sacratissimae Romanorum, Hungáriáé et Bohe- 
miae etc. Regiae Maiestati, domino meo clementissimo. Ad 
manus proprias. /"'lito 

I ito 
^»'itissime.

1 L. Magyar Orsz. Emlékek. II. 82., 93. 11. (1538.)
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I. Ferdinánd király tudatja Thurzó Elekkel, hogy a két 
Podmaniczkynak elvileg kegyelmet adott ugyan, a végleges 
megegyezést azonban Ausztriába leendő visszatérése idejére 

halasztotta.
Eredeti fogalmazványa, melyből csak a Podmaniczkyakra 
vonatkozó részt közöljük, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 

1542. fase. 47.

85.

L i n z ,  1 5 4 2  á p r i l i s  2 9 .

Ferdinandus etc.
Quod marchio Melegnani1 ad te scripserit, factam 

esse per nos duobus Podmaniczky gratiam, distulisse 
tamen causam seu negotia eorum ad felicem reditum 
nostrum. Verum quidem est, ipsos apud nos, dum adhuc 
Spirae essemus, habuisse certum hominem propter 
illorum negotia et impetrandam a nobis gratiam. (Sed 
cum nimis inconvenientia peterent, non visum est 
quidquam cum eis concludere, sed nuntium absque 
aliquo certo responso remisimus. Non abhorrentes 
tamen, ut illi in gratiam nostram recipiantur, si aequas 
conditiones ferre, constitutionesque generales obser
vent,) quibus forma consueta in genere gratiam fecimus, 
nempe, quod eos in bonis suis manere permittemus 
et contra ius illos ad dictorum bonorum cessionem vel 
restitutionem cogi non sinemus. Caeterum alias parti
culares petitiones eorum usque in felicem reditum 
nostrum in Austriam reiecimus. Et haec quidem sunt, 
quae aliter ad litteras vestras rescribere voluimus. 
Datum in (így!)  Linzi, 29. Aprilis 1542.

Alatta : Turzoni.
Jegyzet: A ( )-jel között lévő részek az eredeti fogalmaz

ványban törölve vannak.

1 L. erre az előbbi oklevél megfelelő jegyzetét.
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Podmaniczky János levele Nádasdy Tamáshoz, melyben 
jóindulatát és azt kéri tőle, hogy gondoskodjék a dunántúli 

katonaság jékentartásáról.
Eredetije papíron, hátlapján vörös viaszba nyomott gyűrűs
zárópecsét nyomaival, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 

Nádasdy-levéltár. Missiles.

Magnifice etc. Quoniam nuper Magnificentia Vestra 
bonum erga nos animum se habiturum litteris declaravit, 
id quod nos contemplatione officii et dignitatis Magni
ficentiae Vestrae gratum et perspicuum anteferimus, 
rogantes et cupientes, quo ipsa Magnificentia Vestra 
etiam expost eodem bono animo erga nos se praebeat 
et quibus interest, committat. His enim diebus proxime 
praeteritis tam servitores regiae maiestatis ad partes 
Zaladienses existentes de copiis domini Th(. . Qywel,1 
tum etiam alii bonis nostris dampna et incendia commi
nati sunt. Cum autem satis ardeat, scintillis opus est 
minime. Nam nos iuxta admonitionem Magnificentiae 
Vestrae certos homines nostros nunc quoque pro resol
vendis rebus nostris apud regiam maiestatem habemus, 
igitur rogamus iterum Magnificentiam Vestram, ut 
huiusmodi contemptus et simulatos et manifestos 
cohibere velit, nos quoque certificare, ut se accomodare 
sciremus. In reliquo eidem nostra officia commendamus. 
Ex castro Palotha, 29. Aprilis 1542.

Joannes de Podmanyn etc.
Kívül: Magnifico domino domino Thomae de Nadasth 

etc. comiti ac citra Danubium regiae maiestatis supremo 
capitaneo etc. domino et amico honorandissimo.

Jegyzet: Nádasdy Tamás (1494—1562) ettől az időtől 
fogva állott kimutathatólag összeköttetésben a két Podmanicz- 
kyval. Nádasdy pályáját végig tekintve, róla is elmondhatjuk, 
hogy a XVI. századnak volt a fia, ugyanazokkal az erényekkel 
és ugyanazokkal a fogyatkozásokkal, mint kortársai legnagyobb 
része. Eleinte Ferdinánd pártján találjuk, 1529 után azonban 
János királyhoz csatlakozott, aki őt, képzettségére és tagad

1 Személyi adatait közelebbről nem ismerjük.

86,
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hatatlan tehetségére való tekintettel, nagy jövedelmekhez 
és befolyáshoz juttatta. Nádasdy mindamellett nem szakította 
meg összeköttetéseit Ferdinánddal sem, amiben nagy része 
volt Kanizsay Orsolyával való házasságának is, akit János 
király fiúsíttatott (1535) és aki ennek következtében örökölte 
a nagy Kanizsay-birtokokat. Megjegyzendő, hogy ugyanakkor, 
amikor a fiúsítás megtörtént, Nádasdy már megegyezett 
Ferdinánddal átpártolása feltételeire vonatkozólag. A feltéte
lek a következők voltak :

„Universa bona haereditaria et impignoratitia Georgii, 
Ladislai et filii eius Francisci de Kanysa1 conferet et donabit 
Regia Maiestas domino Thomae de Nádasd ac dominae Ursulae, 
filiae dicti Ladislai de Kanysa, eorumque haeredibus universis 
eodem iure, quo idem Ladislaus Kanysay possedit.

Item omnia ea iura, quae habet domus et familia de Kanysa 
in quibuscunque bonis, quae nunc apud manus alienas habentur.

Chokakew1 2 faciet Maiestas Regia restitui domino Thomae et 
eius sponsae.

Maiestas Regia donabit hac una vice Abbatiam de Zala- 
war3 illi, quem dominus Thomas de Nadasd eius maiestati 
praesentaverit, idoneum tamen et sufficientem.

Comites Croatiae restituent bona ad castrum Sthenysnyak4 5 
pertinentia, tam ante inducias, quam sub induciis occupata. 
Mandabit Maiestas Regia, ut de dampnis tempore occupationis 
domino Thomae et eius servitoribus illatis satisfaciant, item 
de perceptis proventibus.

Habebit dominus Thomas Nadasdy salarium a Maiestate 
Regia ad equites centum, eo modo, quo unus ex capitaneis 
regiis iuxta ordinationem per Maiestatem Regiam superiori 
anno factam habere debet.

Dabit operam Maiestas Regia apud serenissimam dominam 
Mariam reginam sororem suam, ut cameras salium Maramaru- 
siensium in officium aut arendam ipsi potius domino Thomae, 
quam cuique alteri locare velit.

Regia Maiestas dominum Thomam non coget, ut contra 
personam Joannis Scepusiensis6 in campo áut in oppugnations 
aliqua bellum gerat, nisi ipsamet Maiestas Regia expeditioni 
interresset. Quoties tamen Joannes Tureas secum auxiliares

1 Kanisay-családra 1. Nagy Iván : VI. 63. s köv. 11. Kanisay 
Lászlóra a Podmaniczky-Oklevéltár. II. 95. 1.

2 Csókakő vára Fejér megyében. Csánki: III. 304—305. 11. 
Károly János: Fejér vármegve tört. III. (Székesfejérvár, 
1899.) 286—354. 11.

3 L. erre Komoróczy György : Nádasdi Tamás és a XVI. 
századi magyar nagybirtok gazdálkodása. Budapest, 1932. 
22—23. 11.

4 V. ö. Komoróczy Gy. : i. m. 25. 1. A vár visszaszerzése 
azonban nehézségekkel járt. V. ö. Zrínyi Miklós 1543 április 
30-i levelével. (Barabás Sámu : Zrínyi Miklós életére vonatkozó 
levelek és okiratok. Budapest, I. 1898. 44—45. 11.)

5 János király.
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habebit, dominus Thomas nulla utetur excusatione, quin 
faciat, quod Maiestas Regia iusserit. Et alioqui mittet servito- 
res suos cum aliis fidelibus regiis, etiam si ipse interessé non 
posset, quocunque opus fore videbitur.

Assecurabit eum Maiestas Regia, quod etiam si regnum 
dividi contingat, dominum Thomam et bona sua in parte 
Joannis cedere non patietur et si regnum totum Joanni cederet, 
efficiet, ut praescriptas conditiones habeat apud Joannem.

Habebit gratiam et impunitatem de omnibus dictis, 
scriptis et factis, habebunt sui amici, consanguinei et familiares, 
qui ad obedientiam Regiae Maiestatis redierint, quibus etiam 
bona per regios occupata reddentur.

De his, quae per dominum Thomam Nadasdy hucusque 
sunt acta, nec in persona, nec is rebus et bonis, nec is honore, 
verbis aut factis per Maiestatem Regiam offendetur, nec per 
alios offendi eum Regia Maiestas patietur. Acta in Wasarhel, 
ut supra.“ (Egyidejű másolata a bécsi Staatsarchivban. 
Hung. 1534. fase. 25.)

A Nádasdyval való alkudozásokat Thurzó Elek és Zalaházy 
Tamás egri püspök vezették. (Thurzó Elek 1534 augusztus 
8-án Pápán kelt jelentése Ferdinánd királyhoz. U. o. Hung. 
1534. fasc. 25.) A Somlyóvásárhelyt lefolyt alkudozások ered
ményeképpen Erdődy Simon zágrábi püspök, továbbá Erdődv 
Péter is Ferdinánd mellé állottak. Hűségnyilatkozatuk 1534 
augusztus 6-án kelt. Itt említjük meg, hogy Nádasdy és Zala
házy püspök közt nem volt baráti a viszony. Kitűnik ez Nádas- 
dynak 1537 június 15-én Sárvárról Ferdinánd királyhoz inté
zett leveléből: „Tametsi condam reverendissimus Agriensis 
non fuerit mihi amicus, tamen non poteram eum odisse, praeser
tim ob constantem fidelitatem suam erga Vestram Maiestatem.“ 
(Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1537. fasc. 31.)

Ferdinánd mindamellett nehezen tudott felmelegedni 
Nádasdy iránt és ezért éveken át nem vette igénybe az ő 
szolgálatait. Bakich Pál 1537 augusztus 18-án erre vonatkozó
lag a következőket jelentette Ferdinánd királynak : „Caeterum 
hesterno die apud dominum Thomam de Nadasd eram, qui 
summis querelis magnisque indignationibus protulit, per 
Vestram Sacratissimam Maiestatem ipsum oblitum esse et ut 
ad nulla servitia Vestrae Maiestatis Sacratissimae, licet et 
ipse servire tum in Sclavonia, tum versus Cassoviam potuisset, 
perquisitus esset. Dolet plurimum, se ad nulla servitia Vestrae 
Sacratissimae Maiestatis eum perquisitum esse, opinaturque 
se fortassis apud Vestram Sacratissimam Maiestatem per 
aliquem accusatum, eum inhumanum effeminatumque esse. 
Proponit et alia his similia, ipsi summe moestissima.“ (Bakich 
Pál levelének az eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 
1537. fasc. 32.) Erre Ferdinánd király a következőket vála
szolta : „Circa gravationes Nadasdy, eae etiam antea ad nos 
delatae sunt. Te autem latere nolumus, nos eos tantum con
duxisse, qui nos requisiverunt, quique prae rerum tenuitate, 
sine stipendio nostro sese vix sustentare potuissent. Praeterea
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cum iam ingens periculum illi regno, patriae ipsius Nadasdy 
impendeat, nosque gentes nostras eo miserimus, seseque 
subditi nostri omnes, quantum quisque tum bonis, tum persona 
propria potuit, instruxerint et in auxilium patriae promptos 
sese demonstraverint, sperabamus equidem, quod et ipse 
Nadasdy, cum unus sit non ex minimis provincialibus Slavo- 
niae, debuisset re ipsa et ultro ad praefatum Joannem Catzianer, 
quanto maiori apparatu potuisset, proficisci, ibique una cum 
caeteris strenuis patriae defensoribus pro patria sua pugnare, 
sicuti quemque virum fortem decet. Confidimus tamen eum 
adhuc et quo certius nunc periculum instare videt, eo alacrius 
arma pro ipsa patria suscepturum esse.“ (Fogalmazványa a 
bécsi Staatsarchivban. Hung. 1537. fase. 32.) Bár a királyi 
válasz hangja hűvös volt, Nádasdy mégis elérte azt, hogy a 
király őt és Keglevich Pétert 1537 decemberében horvát- 
szlavon bánná kinevezte. „Harum serie firmissime praecipien
tes mandamus, ut dictos Thomam Nadasdy et Petrum Kegle- 
wyth pro veris banis. . . suscipiatis et agnoscatis“, olvassuk 
Ferdinánd királynak 1537 december 9-én Kremsben kelt 
rendeletében. (Fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung. 
1537. fase. 33. Közzétéve Magy. Orsz. Emi. II. 240—242. 11.) 
Ettől az időtől fogva, mint ismeretes, Nádasdy gyorsan emel
kedett. V. ö. Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete. 
Budán, 1838. és Komoróczy György: Nádasdy Tamás és a 
XVI. századi magyar nagybirtok gazdálkodása. Budapest, 
1932.

87.

Linz, 1542 április 29.

Ferdinánd király válasza Thúrzó Elek királyi helytartó 
április 8-i levelére, melynek tartalmát tudomásul veszi 
ugyan, de egyúttal megnyugtatja a tekintetben, hogy a vizs
gálatot elrendeli annak megállapítása végett, hogy Thurzó 

miért nem kapta kézhez a királyi válaszokat.

Eredeti fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1542.
fase. 47.

Ferdinandus etc.
Redditae sunt nobis litterae tuae de dato octava 

huius mensis Aprilis, ex quibus intelleximus, quem
admodum nonnulli regnicolae et subditi nostri et prae
sertim Valentini Tereck et Podmaniczky homines sese 
his, quae in publico proxime celebrato conventu Novi-
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soliensi conclusa et statuta sunt,1 minus obtemperantes 
exhibeant non solum in eo, quod subsidium promissum 
administrare recusent et renuant, sed etiam quod 
colonos ei subditos nostros pro eorum libitu gravare et 
opprimere non vereantur, cum latiori hac significatione, 
quod et si necessarium esset, ut contra istiusmodi in- 
obedientes punitione celeris in exemplum procederetur, 
id tamen propter praesentem rerum statum et Tureae 
propositum et conatus fieri non queat et praeterea, 
quod ad plerasque litteras tuas nullum responsum a 
nobis acceperis et prout latius in litteris tuis habetur : 
Ad quae tibi clementer responderimus, nos non aliter 
recordari posse, quum quod ad singulas litteras tuas 
responsum clementi animo dederimus. Quae responsa 
si ad te perlata non sunt, non possumus suspicari aliud 
nisi, quod alicubi apud postas litterae nostrae neglectae 
sint. De qua re diligentem indagationem fieri curabimus. 
Datum in oppido nostro Linczio 29. Aprilis, 1542.

Alui: Turzoni.

1)8 .

Sempte, 1542 május 1.

Thurzó Elek kir. helytartó jelenti a királynak, hogy mivel 
sokat beszélnek a Török Bálintnéval és a Podmaniezkyval 
folytatott tárgyalásokról, melyek értelmében azok megkapták 
volna a birtokaik után járó rovásadót, attól tart, hogy az 
ilyenféle engedékenység nem jó példa lesz a többieknek.
Eredetije, melyből csak a Podmaniczkyakra vonatkozó részt 
közöljük, papírral fedett gyűrűs-zárópecséttel, a bécsi Staats- 

arehivban. Hung. 1542. fasc. 47.

Sacratissima etc.
Multa hic iactantur de secretioribus transactionibus 

habitis per Maiestatem Vestram cum Valentini Therek 
Coniuge1 2 et servitoribus, item cum Podmaniczky. Si quid

1 A besztercebányai országgyűlés (1542 március) végzésére 
lásd Magy. Orsz. Emi. II. 359—374. 11.

2 Török Bálint 1541-ben, Buda várának török kézre 
jutása alkalmával, fogságba esett és azóta a Héttoronyban
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est eiusmodi et si sciri convenit, Maiestas Vestra parti
cularius me dignetur edocere. Jactant illi permissam 
esse ipsis tributi praesentem exactionem non solum in 
propriis bonis, sed et aliorum, quibus utuntur. Idque 
genus plurima indigna, quae me clam sunt, multum hoc 
obstat contributioni publicae, animique etiam conferre 
volentium exemplo hoc turbantur et se quisque negli- 
gentiorem praestat, ubi videt tantum indulgeri male imo 
pessime meritis hominibus hi et recusant aliorum bona 
reddere. Viderint illi, atque coram Deo respondeant, 
qui hoc Maiestati Vestrae consuluerunt. Ex Sempthe 
prima Maii, 1542.

fidelis servitor 
Thurzo.

K ívü l: Sacratissimae Romanorum, Hungáriáé et Bohe- 
iniae etc. Regiae Maiestati, domino meo clementissimo.

89.

Székesfej érvár, 1542 junius 15.

A fejérvári káptalan nyugtatja Podmaniczky Jánost 
és testvérét Ráfaclt, továbbá Mladozky János palotai vár
nagyot a káptalan Veszprém- és fejérmegyei birtokainak 
visszaadásáról, melyeket Podmaniczky János János király 

halála után elfoglalt.
Eredetije papíron, hátlapján ovális pecsét nyomaival, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. Fasc. 1018. nr. 58. 
Másolata a budapesti egyetemi könyvtárban. Collectio Heve- 
nessiana. 36. k. 378—379. 11. Kiadva az Egyháztörténeti 

Emlékek. IV. 50—51. 11.

Nos capitulum ecclesiae Albensis memoriae com
mendamus per praesentes, quod quamvis magnificus 
dominus Joannes Podmaniczky de Podmanin superiori
bus annis, videlicet statim post sepulturam serenissimi 
condam principis et domini domini Joannis piae me-

tartották őrizet alatt. Vagyoni kérdésekben özvegye, Pemflin- 
ger Katalin, utóbb fia i: János és Ferenc intézkedtek.
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moriae regis Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae1 etc. 
bona et possessiones ecclesiae nostrae, puta Wynyola,1 2 
Kovachy,3 Nana,4 Chathar5 et Rosthas6 in Wesprimiensi, 
ac Naghffyle,7 Atthya,8 Choor,9 Zent Myhal10 11 et Saag11 
in Albensi comitatibus existentes habitas, pro se ipso 
occupaverit, occupatasque usque in praesentiarum 
tenuerit et possederit, fructusque et utilitates earundem 
hactenus perceperit et percipi fecerit, tamen expost 
certis bonis respectibus et rationalibus de causis dicta 
bona ecclesiae nostrae nobis remisisset et relaxasset, 
manusque suas exinde penitus et omnino excepisset; 
ideo nos matura inter nos deliberatione praehabita, 
eundem dominum Joannem de Podmanyn ac fratrem 
eius carnalem dominum Raphaelem, nec non Joannem 
Mladozky12 castellanum castri Palota, aliosque cunctos 
familiares et servitores eiusdem de et super occupatione 
detentioneque et fructuum eorundem bonorum nostro
rum perceptione, generaliter vero omnium iniuriarum, 
damnorum, nocumentorum, quas et quae in praedictis 
bonis ecclesiae nostrae infra tempus occupationis usque 
modo ad datum praesentium fecisse dinoscerentur, 
quitos et expeditos ac modis omnibus absolutos reddi
dimus et commisimus, imo reddimus et committimus 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum me-

1 János király temetése 1540 szeptember vége felé tör
tént Székesfejérvárott. (L. erre Lukinich I. : Erdély területi 
változásai. 24. 1.)

2 Ma Vilonya h. Veszprémtől k. (Csánki: III. 260. 1.)
3 A mai Kiskovácsinak felel meg, Palotától d. (Csánki :

III. 239. 1.)
4 A mai Bakony-Nána, Zirctől ék. (Csánki: III. 243. 1.)
6 Ma puszta Tótvázsony és Barnag közt. (Csánki: III.

225. 1.)
6 Ma puszta Kiskovácsi és Küngös közt. (Csánki: III. 

249. 1.)
7 Ma Füle h. Székesfejérvártól dny., a veszprémi határon. 

(Csánki: III. 328. 1.)
8 Ma puszta Moha és Csurgó közt, Székesfejérvártól ény. 

(Csánki:  III. 317. 1.)
9 Csoór h. Székesfejérvártól nyé. felé. (Csánki : III. 323. 1.)

10 Ma Szentmihály h. Székesfejérvártól dny. (Csánki :
III. 349. 1.)

11 Ma puszta, Székesfejérvártól nyd. felé. (Csánki : III. 
344. 1.)

12 Közelebbi adatokat nem ismerünk róla.
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diante. Datum feria quinta in octava festi Sacratissimi 
Corporis Christi. Anno Domini Millesimo quingentesimo 
quadragesimo secundo.

90.

Székesfej érvár, 1542 augusztus 22.

A fejérvári keresztesek konventje bizonyítja, hogy kikül
döttei előtt Podmaniczky János és Hayymássy László 
özvegye oly megállapodásra léptek, mely szerint Hagy- 
mássyné a sárosmegyei Makovica vár és tartozékai felét 
átengedi testvérének, Katalinnak, Podmaniczky Mihály

özvegyének és fiainak : Jánosnak és Ráfaelnek.
Eredetije papíron, hátlapján pecsét töredékeivel az Országos 
Levéltár Múzeumi Levéltárában őrzött br. Balassa-levél-

tárban.

Nos conventus cruciferorum domus hospitalis eccle
siae beati regis Stephani de Alba.1 Memoriae commen
damus tenore praesentium significantes, quibus expedit 
universis, quod nos ad instantiam et legitimam peti
tionem generosae dominae Luciae, filiae magnifici con
dam Joannis Kystharczay,2 relictae videlicet egregii

1 A keresztes-lovagoknak Szent István király tiszteletére 
emelt templomára 1. Rupp Jakab : Magyarország helyrajzi 
története. I. (Pest, 1870.) 237—241. 11. Károly János : Fejér
vármegye története. II. 149—461. 11. Csánki: III. 311. 1. 
L. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 407. 1.

2 A családi leszármazást és a Podmaniczkyakkal - való 
kapcsolatot a következő, ennek az oklevélnek adatai alapján 
készült leszármazási tábla mutatja :

Tárczay v. Kistárczay János

Katalin Lucia
f. Podmaniczky Mihály ( f i 526) f. Berekszói Hagymássy László.

János Ráfael Kristóf Lestár

A családi kapcsolatokra 1. Podmaniczky-Oklevéltár. II. k. 
LV—LVI. és II. k. 160. 1. Budai F. : III. 270. 1.
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condam Ladislai Haghmassy de Berekzo1 ac magnifici 
domini Joannis Podmanyczky de Podmanyn duos ex 
nobis, videlicet honorabiles et religiosos fratres Seba- 
stianum de Dalmad1 2 praeceptorem et custodem ecclesiae 
nostrae praedictae et Ambrosium de Alba3 probos cruci- 
feros socios nostros conventuales ad infrascriptam fas- 
sionem audiendam nostris pro testimoniis fidedignos 
duximus transmittendos. Qui tandem exinde ad nos 
reversi, nobis uniformiter retulerunt eo modo, quod 
ipsi die Dominica proxima ante festum beati Bartho- 
lomaei apostoli proxime praeteritum4 ad castrum 
Palotha vocatum5 accessissent, ubi idem Joannes Pod- 
maniczky ab una et praefata domina Lucia Tharczay 
partibus ab altera coram ipsis personaliter constituti, 
eadem domina Lucia Tharczay onera et quaelibet grava
mina Ghristopheri et Ewstachii Haghmassy filiorum 
suorum super se assumens, per eosdem dominam 
Luciám Tharczay et Joannem Podmanyczky sponte et 
libere confessus extitisset pariter et relatum in hunc 
modum, quod quamvis inter ipsas partes ratione et 
praetextu certorum negotiorum quaedam contentionis 
et differentiae, dissensionumque materiae motae fuerint 
et subortae, tamen iidem Joannes Podmanyczky et 
domina Lucia matura deliberatione praehabita, taliter 
inter se concordassent et ad talem pacis et concordiae 
devenissent unionem perpetuo duraturam, quod vide
licet, primo : sopitis et sedatis ac complanatis omnibus 
et singulis causis differentiae et litium processibus 
qualitercunque contra sese motis, suscitatis et persecu
tis, praefata domina Lucia Tharczay directam et

1 A berekszói Hagymássy-családra 1. Nagy Iván : V. 15— 
18. 11., ahol azonban a leszármazás téves. Az itt említett 
Kristóf nagyobb szerepet vitt János Zsigmond pártján azokban 
a harcokban, melyek 1557-től fogva Ferdinánd ellen folytak 
az északkeleti felföld birtokáért. (V. ö. L u k i n i c h  I .  : Erdély 
területi változásai. 86. s köv. 11.)

2 Dalmady Sebestyén 1529—1551-ig volt a konvent 
perjele. (Károly János:  i. m. II. 161. 1. R u p p  J. : i. m. I. 
241. 1.)

3 Személyi adatait nem ismerjük.
4 1542 augusztus 20.
5 Palota várára 1. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 618— 

621. 11.
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aequalem medietatem castri Makowycza1 in comitatu 
de Sáros existentis et habiti, quod per generosam con
dam dominam Saram, consortem praefati condam 
Joannis Kystharczay tum certa pecuniarum suarum 
propriarum summa, tum vero per viam concambialis 
permutationis emptum fuisset, simulcum omnibus op
pidis, castellis, possessionibus, villis ac portionibus et 
iure possessionario aliisque cunctis suis utilitatibus et 
pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus etc. 
( következik a szokásos felsorolás), ad eandem medietatem 
dicti castri Makowycza de iure et ab antiquo spectan
tibus pertinereque debentibus, generosae dominae Cathe- 
rinae Tharczay, sorori suae uterinae, filiae dicti condam 
Joannis Kystharczay, relictae videlicet condam magni
fici Michaelis Podmanyczky de dicta Podmanyn, ac 
praefato Joanni Podmanyczky et Raphaeli fratri eius
dem carnali natu minori, filiis eiusdem dominae Gatha- 
rinae Tharczay, ipsorumque haeredibus et posteritatibus 
universis ob zelum et amorem fraternalis dilectionis 
dedisset, donasset et contulisset, prout iidem Seba- 
stianus praeceptor et Ambrosius crucifer coram ipsis 
dedisse, donasse et contulisse retulerunt iure perpetuo 
et irrevocabiliter tenendam, possidendam, pariter et 
habendam tali modo, quod dum quibuscunque ratio
nibus ac viis et industria iidem Joannes et Raphael 
Podmanyczky praefato castro potiri possunt, statim 
medietatem eiusdem castri Makowycza simulcum om
nibus suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet eidem 
dominae Luciae Tharczay ac praenominatis Ghristophero 
et Ewstachio, ipsorumque superstitibus universis remit
tere et resignare debeant et teneantur. Si vero praefata 
domina Lucia Tharczay vel Christopherus et Ewstachius 
Haghmassy dominium et proprietatem ipsius castri 
Makowycza, priusquam praefati Joannes et Raphael 
Podmanyczky haberent, reobtinere et habere poterint,

1 Makovica várára 1. Csánki : I. 282. 1. A Tárczaiakra u. o. 
I. 327—328. 11. Makovica vára azonos Zboró várával, a vár 
új elnevezése a XVI. században történhetett ; ettől fogva 
inkább Zboró néven emlegették a várat, de maga az uradalom 
megtartotta az eredeti Makovica elnevezést. V. ö. Tóth Sándor : 
Sáros vármegye monográfiája. II. (Budapest, 1918.) 247. és 
277. 11.
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nichilominus tamen mox praescriptam medietatem 
ipsius castri manibus eorundem dominae Catherinae 
Tharczay, ac Joanni et Raphaeli Podmanyczky dare 
et assignare debebunt, absque omni difficultate. Nec 
hoc praetermisso, sed per expressum declarato, quod 
neutra partium super partem alteram ratione laboris, 
fatigiorum et expensarum in reobtentione dicti castri 
factarum vel fiendarum quicquam accipere valeat, sed 
dictas medietates in alterutrum resignando, absque 
omni solutione remittere et in alterutrum resignare 
debeant, suntque astrictae eaedem partes, tali vinculo 
obligaminis mediante, quod si qua partium praescrip
tarum praemissam ordinationem et compositionem in 
toto vel in aliqua sui parte infringere attentaret et 
observare nollet quoquo modo, extunc talis pars in
fringens contra partem alteram in praemissis pacifice 
persistentem, in aestimationem praefatorum bonorum 
convincatur et convicta habeatur eo facto, ad quod 
eaedem partes sese coram praefatis nostris testimoniis 
spontanea earum obligaverunt voluntate, harum nostra
rum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum 
tertio die termini praenotati, anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo secundo.

91.

Trencsén, 1542 október 9.

Trencsén vármegye Ostrosüh János kérésére bizonyítja, 
hogy Podmaniczky János és Ráfael most is hatalmukban 
tartják Ostrosithnak Illává nevű várához tartozó Bellus 

mezővárost és egy dvoreci jobbágytelket.
Eredetije papíron, két ép gyűrűs-pecséttel és egy harmadik
nak a nyomaival, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. 

íasc. 495. nr. 15.

Nos Paulus de Baraczka vicecomes1 ac iudices et 
universitas nobilium comitatus Trinchiniensis memo
riae commendamus per praesentes, quod egregius do-

1 Baracskay Pál trencsénmegyei alispánra 1. Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 423. 1.

14
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minus Joannes Oztrosyth de Giletyncz1 etc. nostram 
veniens personaliter in praesentiam, nobis per modum 
querimoniae exponere curavit in hunc modum, quo
modo annis superioribus, post obitum videlicet serenis
simi principis condam domini Ludovici Dei gratia 
regis Hungáriáé et Bohemiae etc. felicis reminiscentiae1 2 
magnifici domini Joannes et Raphael Podmaniczky de 
Podmanin oppidum Beluss3 et in possessione Dworecz 
dicta4 unam sessionem jobagionalem in isto comitatu 
Thrinchiniensi existentes, ad castrum Ilewa5 6 de iure 
et ab antiquo pertinentes, a manibus eiusdem domini 
Joannis Oztrosyth potentia mediante occupassent, ac 
iuxta constitutionem universorum dominorum prae
latorum, baronum et electorum regnicolarum in con
ventu eorum generali nuper Novizolii de regio edicto 
celebrato® factam, sub poena ibidem denotata ipsi 
domino Joanni reddere et remittere debebant, nec 
infra dominicam Palmarum nunc praeteritam, sed nec 
usque modo remittere et resignare curassent, eadem 
occupata etiam modo in contemptum praemissae gene
ralis constitutionis ac praeiudicium et damnum dicti 
domini Joannis Ostrosyth manifestum possidendo. Et 
quia praetactum oppidum Beluss, ac sessionem joba
gionalem in possessione Dworecz ad praetactum castrum 
Ilewa de iure et ab antiquo semper pertinuisse et per
tinere, occupationemque per iam fatos dominos Joannem 
et Raphaelem de Podmanin modo praemisso factam 
esse, nec tamen hactenus remissa fore, sed modo quoque 
conservari nobis omnibus palam et manifeste constat, 
ideo nos ad petitionem praefati domini Joannis Oztrosyth 
coram nobis factam, veluti iustam et iuri conson,am, 
praesentes nostras litteras testimoniales eidem dandas

1 A giletinci Ostrosith-család Pozsega megyéből jött 
Magyarországba. (Nagy Iván : VIII. 301. 1.) Az itt említett 
János 1538-ban „aulae familiaris“-ként van felemlítve. (Bécsi 
Staatsarchiv. Hung. 1538. fase. 34.) Később Trencsén megye 
főispánja volt.

2 II. Lajos magyar király (1516—1526). ’
3 Bellus város a Vág-f. balpartján, Kaszától é.
4 Dworec h. Liborcsa helységbe olvadt bele. Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 147. 1.
5 Illává vára.
6 L. a 87. sz. oklevél megfelelő jegyzetét.
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duximus et concedendas. Datum Trinchinii in loco 
sedis nostrae iudiciariae, feria secunda proxima post 
beati Francisci, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo secundo.

92.

H. n. 1542 december 7.

Veszprém vármegye rovásadó-összeírásn.
Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 

portarum. Tom. XLIX.

15421
Regestrum super dica comitatus Wesprimiensis in diaeta 
Posoniensi ordinata unius floreni et medietatis sexa

gesimae.

Dicatores :
Laurentius Zerethy2 et Ambrosius de Beycz.3 

Processus quatuor iudicum nobilium. 
Processus Martini András de Chyeghle.4 

Nagjenyew.5
Domini episcopi Jauriensis portae XYI. Solvit. 
Pauperes X.
Desertae VII.
Iudex relaxatus 

Thorna.6

1 A szám felett, a lap sarkában : Decembris 7. procedere 
est incepta.

2 A Szereti- (Szeredi) cs. tagja, a család nevét a Fejér 
megyében fekvő Szeret (Szered) helységtől vette. (Csánki : 
III. 350., 389—390. 11.)

3 A beiczi Beiczy-család tagja, a család vasmegyei. (Pala
tinus József : Vasmegyei nemes családok története. Szombat
hely. I. 1911. 63—66. 11.)

4 A Csöglyei- (Csiglei) cs. tagja. (Csánki: III. 268. 1.)
5 Nagyj enő helységnek a mai Tüskevár felel meg. Csánki : 

III. 213. 1. és Molnár Ernő: A Nagyjenő-tüskevári páloskolos
tor. Budapest, 1936. 5—6. 11. Rupp J. : i. m. 293—296. 11. 
Békefi Rémig : A Balaton környékének egyházai és várai a 
középkorban. Budapest, 1907. 234—235. 11.

6 Torna h. Tüskevártól dny.
14*
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Relictae Francisci Essegwary1 portae VIII. Solvit. 
Pauperes IIII.
Desertae V.
Iudex relaxatus 

Krakozewrchek.1 2
Pauli Zercheky3 porta 1. Solvit.
Ioannis Josa4 porta 1. Solvit.

Warmolna.5
Relictae Francisci Essegwary porta 1 

Nag Bersen.6
Petri Erdewdy 7 
Pauperes XI.
Desertae VI.
Iudex I.

Alsokamond.8 
Andreae Choron9 
Pauperes VIII.
Desertae VI.
Iudex relaxatus 

Felsewkamond10 11 
Andreae Choron 
Petri Chaby11

Solvit, 

portae XVIII. Solvit.

portae VIII. Solvit.

portae II. 
porta I.

Solvit.
Solvit.

1 Az Esegvári-cs. (Csánki: III. 270. I. Nagy Iván : IV. 
80. 1. Békefi R. : i. m. 257—260. 11.). Esegvári Ferenc (f 1523 
június után) felesége Himfy Ilona volt. (Nagy Iván : u. o.), 
Békefi szerint (i. m. 260. 1.) Orsolya asszony.

2 Ma Karakókörcsök Tüskevár közelében.
3 A Szörcsöki- (Szercseki) család (Csánki: III. 287. 1. 

Nagy Iván:  X. 853. 1.) tagjá.
4 Talán a Zala megyében birtokos Jósa-család (Csánki: 

III. 156. 1.) tagja.
5 Fekvését nem tudjuk meghatározni.
6 Nagyberzseny ma puszta Tüskevár mellett, dny. 

(Csánki:  III. 223. 1.)
7 Erdődy Péter vasmegyei főispán. (Budai F. : I. 380— 

381. 11. Nagy Iván : IV. 63. 1.)
8 Bizonyára azonos a mai Nagykamond helységgel, Tüske

vártól nyé.
9 A devecseri Csórón-család a megye jelentékenyebb 

birtokoscsaládai közé tartozott; az itt említett András a 
megye alispánja volt. V. ö. Lukcsics P á l : A vásárhelyi apácák 
története. Veszprém, 1923. 38—39. 11. Azonfelül Csánki: 
III. 268. 1.

10 Felsőkamond a mai Kiskamonddal azonosítható.
11 Valószínűleg a Vas megyében is birtokos Csapi-család
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Farkasii Chaby porta I. Solvit.
Ladislai Hoztothy1 porta I. Tenetur.
Petri Horwat2 porta I. Solvit.
Georgii Baso3 porta I. Solvit.

PrythJ
Relictae Nicolai Jakap.5 porta 1. Solvit.

Illewffalwa6 
Farkasii Hoztothy porta 1. Solvit.
Pauper Ilii. 

Kyrtha.7 
Petri Horwat portae XXVI. Solvit.
Pauperes XVI. 
Desertae Vilii. 
Iudex 

Pokyzkaz.8
Nobilium Poky9 portae VI %. Solvit.
Pauperes Ilii. 
Desertae II.
Iudex y2. 
Dominorum Hosthffy10 portae VI. Solvit.

(Csánki: III. 138—-139. II.) tagja; ez a csalá<% Veszprém 
megyében is birtokos volt. (Csánki: III. 266. I.)

1 A Hosszutóti-család (Csánki : III. 275. 1. Nagy Iván :
V. 178—179. I.) tagja.

2 A megyében több Horváth nevű birtokos-család volt 
(Csánki: III. 274. 1.) ; közelebbi adatokat nem ismerünk az 
itt említett Horváth Péterről.

3 A bedegei Basó-család (Csánki: III. 264. 1.) tagja.
4 Ma Kis- és Nagypirit, Somlyóvásárhelytől ény., a 

megye határszélén. (Csánki: III. 247. 1.)
;i A családról nincsenek közelebbi adataink.
8 Üllőfalva ma azonos a Kamondtól é. fekvő Ülőfa

pusztával. (Csánki: III. 258. 1.)
7 Ma Kerta néven Tüskevártól ék. találjuk. (Csánki : 

III. 238. 1.)
8 Azonos a mai Felsőiszkázzal, amely a középkori ok

levelekben Izkaz, Töttös Izkaz és Mindszentizkaz néven 
szerepel. Minthogy Töttösizkaz a XV. század végén a Pókai- 
vagy Póki-család birtokában volt, az összeírásban említett 
Pokyzkaz azonos Felsőiszkázzal. V. ö. Lukcsics P á l : i. m. 16— 
17. 11. és Csánki: III. 235. 1.

,J A Győr megyében is birtokos mérgesi Poki-család 
(Csánki: III. 284. 1.) tagja.

10 Az asszonyfalvi Ostffy-család (Nagy Iván : VIII. 292— 
295. 11. és Csánki: III. 282. 1.) tagjai, akik rokonságban állot
tak az Fsegvári-, Poki- és Hosszutóti-családokkal.



2 1 4

Pauperes Ilii.
Kapolnas Izkaz.1

Ambrosii Kaldy1 2 porta 1.
Relictae Michaelis Gymolthy3 4 porta 1.

Eghazas Izkaz.4
Monialium de Wasarhel5

Pauperes III.
Desertae II.
Iudex

Chewz.6
Monialium de Vasarhel

Pauperes XI.
Desertae V.
Iudex 1.

W ath.7
Farkasii Hozthothy
Pauperes VI.
Combustae III.

Band.8
Farkasii Hozthothy 
Emerici Zambo9
Emerick Junioris10 11 

Gergely.11

portae XII. Solvit.

portae XVII. Solvit.

portae VI %. Solvit.

portae III. Solvit,
p o r tá é iig . Solvit, 
porta 1. Solvit.

1 Kápolnásiszkáz a mai Alsó-iszkáznak felei meg. (Luk- 
csics P. : i. m. 17. 1.)

2 Vagy a jutási Káldi-család (Csánki: III. 276. 1.), vagy 
pedig a vasmegyei alsó- és felsőkáldi Káldi-család (Naqii 
Iván: VI. 21—26. 11.) tagja.

3 A Gyimolti-család (Csánki : III. 272. 1. és Nagy Iván :
IV. 469. 1.) tagja.

4 Egyházasiszkáz talán a mai Felsőiszkáznak felel meg.
5 A somsóvásárhelyi apácakolostor történetét Éupp 

Jakab : I. 344. 1. és Lukcsics Pál írta meg részletesen előbb 
idézett művében.

6 Csősz h. ma puszta Palotától ény. (Csánki : III. 227. 1.)
7 Külső-Vát h. Veszprém megyében, Pápától ny.
8 Ma Külső- és Belsőbánd-puszták Pápától dny. (Csánki : 

III. 220. 1.)
9 A mezőlaki Zámbó-család (Nagy Iván : XII. 302— 

307. 11. Csánki : III. 293. 1.) tagja. 1536-ban királyi ember. 
(Sebestyén Béla: Enyingi Török Bálint, mint Pápa város 
földesura. Pápa, 1911. 25. 1.)

10 Ifjabb Zámbó Imre, az előbbi család tagja.
11 Ma Gergeli vagy Gergelyi b. Pápától nv. (Csánki: 

III. 231. 1.)
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Andreae Ghoron 
Farkasii Hoztothy 

Wynar1
Jacoby Sytkey1 2 

Pauperes Ilii. 
Iudex Y>.

Zalok.3
Domini Thwrzonis4 
Farkasii Hozthothy 

Autffalwa.5 6
Andreae Choron

Pauperes III.
.Dabron.8

Heremitarum de Vason7 
Pauperes VII.
Desertae XII.
Iudex I.

Nyarag.8
Andreae Ghoron 

Pauperes VII. 
Desertae XV. 
Iudex

Myhalhaza.9
Augustini Nadasdy10 * 

Bekas Azzonffalva11 
Georgii Bekassy12

portae III. Solvit, 
portae II. Solvit.

portae 1111%. Solvit.

portae III. Solvit, 
portae II. Solvit.

porta 1. Solvit, 

portae XVIII. Solvit.

portae XIII. Solvit.

porta 1.

portae XII. Solvit.
1 Vinár h. az előbbi szomszédságában, Pápától ny.
2 A Vasmegyében is birtokos Sitkei-család (Nagy Iván : 

X. 236 -240. 11. Csánki : II. 848. I. és III. 286. 1.) tagja.
3 Ma Nemes- és Pórszalók h., Pápától ny. (Csánki : 

III. 251. 1.)
4 Thurzó lilék királyi helytartó.
5 Ma puszta Antfa néven, Pápától dny. (Csánki: III. 

219. 1.)
6 Ma Dobrony h. Pápától dny. (Csánki : III. 228. 1.
7 A vázsonyi pálosok. (Rnpp Jakab : I. 345—348. 11). és 

Csánki: III. 290. 1.)
6 Nyárág (Nyárád) ma Nyárád h., Pápától dny.
9 Mihályháza, Pápától nyd.

10 A Nádasdy-család (Nagy Iván: VIII. 14—27. 11.) 
egyik tagja ; a család már a XV. század végén birtokos volt 
Mihályházán. (Csánki: III. 242. 1.)

Békás h. Pápától ny. Asszonyfalva ma Asszonyfa- 
puszta, Mezőlak m. é.

12 A békási Békássy-család történetét 1. Palatinus József :
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Pauperes Ilii. 
Desertae VI. 

Mezewlak.1
Emerici Zambo senioris 

Pauperes VI. 
Desertae Ilii.

portae VIII. Solvit.

Emerici Zambo iunioris 
Pauperes III. 
Desertae II.

portae VII. Solvit.

Relictae Melchioris Zambo 
Thema.2

porta I. Solvit.

Farkasii Hoztothy porta I. Solvit.
Ladislai Hoztothy 

Azzonffalwa.3
portae II. Solvit.

Emerici Zambo senioris 
Pauperes VI.

portae V%. Solvit.

Emerici Zambo iunioris 
Uterque Borsosgywr.4

porta I. Solvit.

Consortis Valentini Therewk5 
Pauperes VI.
Desertae II.

Lak.®

portae XXII. Tenetur.

Georgii Hathalmy7 
Pauperes X. 

Dalka.8

portae XII. Solvit.

Georgii Hathalmi portae XI. Solvit.
Pauperes III.
Iudex I.

Cholt.9 i.

i. m. I. 69—77. 11. Az itt említett Békássy György 1549-ben 
Veszprém megye másodalispánja. (Palatinus : I. 69—77. 11.) 

' Mezőlak h. Pápától ny.
2 Téma ma Tima-p. Borsosgyőr és Mihályháza közt. 

(Csánki : III. 256. 1.)
3 L. fentebb a 4. sz. jegyzet alatt.
4 Ma Borsosgyőr Pápa mellett dny.
5 Török Bálintné Pempfllnger Kata. (L. a 88. sz. oklevelet.)
6 Lak ma Héttornyú-Lak h. Pápa mellett d. (Csánki : 

III. 240. 1.)
7 A Hathalmi-család (Nagy Iván : V. 67—70. 11. és 

Csánki : III. 273. 1.) tagja.
8 Ma Dáka h. Pápától dny.
9 Ma Csót h. Pápától ék.
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Domini reverendissimi 
niensis

Pauperes VII. 
Vanyola.1

Prioris de Lewel.1 2 
Pauperes IV. 

Koppan.3
Abbatiae de Beel.4 

Pauperes VII. 
‘Iudex I.

Papa.5
Consortis Valentini 

Pyarcz6
Pauperes VI. 
Iudex I. 

Hozzw ucza.7 
Pauperes XVIII.
Juratus 1.

Zentlazlo ucza8 
Pauperes VII.
Domus hospitalis 
Iuratus

Kowach wcza9 
Pauperes VII.
Iuratus I.

Lak wcza10
Pauperes VIII.
Iuratus I.

portae XI. Solvit,

portae V 1 4 . Solvit,

portae XII. Solvit.

Therewk
portae XXXVII. 

portae XXXVIII. 

portae XXVIII.

portae XXXIIII. 

portae XXXVII.

1 Vanyola h. Pápától ék.
2 Levéld ma Kis- és Városlőd h. Veszprémtől nyé. (Csánki: 

III. 213. 1.) A karthauziak voltak itt a földesurak. (Békefi R. : 
i. m. 227—228., 279. 11.) Rupp J. szerint (I. 302—304. 11.)
1533., 1534. és 1548-ban Péter nevű szerzetes volt a perjel.

3 Koppány h. Pápától k.
4 Bakonyiéi h. Veszprémtől ény. (Csánki : III. 221. 1.) 

A bakonybéli bencés apátságra 1. Csánki : III. 263. 1. Rupp J. : 
I. 278. 1.

5 Pápa várra és városra 1. Csánki: III. 210. és 214. 11.
6 Pápa város piaca.
7 A pápai Hosszú-utca később is említve. (1628 : Rupp : 

I. 311. 1. 1770 : Rupp : I. 312. 1.)
8 Szent László-utca.
9 Kovács-utca.

10 Lak-utca.
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Wyzwcza.1
Pauperes VIII. 
Iuratus I.

portae XVIII. I

Bellerzeg.1 2
Pauperes II. 
Iudex I.

portae XII.

Ibidem molendinum plebani 
Zenthywan.3

porta I.

Stephani Zenthywany4 
Nagdem.5

portae 1111%. Solvit.

Francisci Repassy6 
Zewch.7

portae III. Solvit.

Andreae Choron 
Thezer.8

portae 11%. Solvit.

Andreae Choron 
Pauperes VIII. 
Desertae VI. 

Sagh.9

portae VI. Solvit.

Andreae Choron 
Desertae IIII. 

Thamassy.10 11

porta I. Solvit.

Domini Thurzonis 
Pauperes VII. 
Desertae XVI. 

Zentlazlo.11

portae XII. Solvit.

Farkasii Chaby12 portae III. Solvit.

1 Víz-utca.
2 Bellérszeg. Már 1464-ben is említve. (Sebestyén Béla : 

i. m. 20. 1.)
3 Szentivány h. Pápától ék.
4 A Szentiváni-család (Csdnki : III. 287. 1.) tagja.
5 Nagydém h. és Kisdém-p. Pápától ény. (Csánki : 

III. 228. 1.)
6 A Répási-család (Csánki : III. 285. 1.) tagja.
7 Szűcs h. Pápától k.
8 A mai Pápa-Teszér li. Pápától ék.
9 A Pápától ék. fekvő Ság helységgel azonos. (Csánki : 

III. 249. 1.)
10 A mai Bakonytamási, Zirctől ény. Az összeírás ívén 

megjegyezve : Per excursionem Tureorum deficit numerus 
prioris dicae port. VIII.

11 Ma Magyar- és Németszentlászló Zirctől ény. (Csánki: 
III. 253. 1.)

12 A Csapi-családra 1. fentebbi jegyzetünket.
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Pauperes IIII.
Desertae VI.

Kegery.1
Farkasii Chaby portae V. Solvit.

Pauperes VII.
Desertae V.

Gyrolt.1 2
Farkasii Chaby portae VIII. Solvit.

Desertae XII.
Roman.3

Domini episcopi Jauriensis.
Propter excursionem Tureorum deserta.

Gycz.4
Nobilium.
Propter excursionem Tureorum deserta.

Cher.5 6
Nobilium.
Propter excursionem Tureorum deserta.

Pathona.'1
Joannis Kolos.7 portae VI. Solvit.
Ibidem propter excursionem *

Tureorum desertae portae LX.
Gheche.8

Prioris de Leweld portae XII. Solvit.
Ibidem propter excursionem

1 Kegyer ma Kenyeri-p. Zirctől é. (Csánki: III. 237. I.)
2 Gyifolt h., ma Gyirót Zirctől é. Az összeíráson meg

jegyezve : In istis duobus possessionibus (t. i. Kegyer és 
Gyirót) deficit numerus prioris dicae per excursionem Tur
eorum port. VI.

3 Ma Románd h. Zirctől é.
4 Ma Gic h. Romándtól dny.
5 Ma puszta, Csehi néven Gic szomszédságában. (Csánki: 

III. 225. 1.) Az összeíráson megjegyezve Roman, Cher és 
Gicnél: Per excursionem Tureorum numerus prioris dicae in 
istis tribus possessionibus deficit port. XIII.

6 Ma puszta, Patony néven Devecser és Pusztamiske 
között. (Csánki: III. 248. I.) Az összeíráson megjegyezve : 
Per excursionem Tureorum numerus prioris dicae deficit 
port. XII.

7 A némái Kolos-család (Nagy Iván : VI. 307—308. 11. és 
Csánki: III. 278. 1.) tagja.

8 Gecse h. Marcaltőtől k. Az összeíráson megjegyezve : 
Per excursionem Tureorum deficit numerus prioris dicae 
port. VT.
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Tureorum desertae XXII.
Wazar.1

Domini episcopi Jauriensis portae X. Solvit.
Pauperes VIII. 
Desertae XII. 

Takachy.2
Sebastiani de eadem3 portae II. Solvit.
Joannis Vsaly4 porta I. Tenetur.
Blasii Wsaly porta I. Tenetur.

Ihazy.5
Georgii Hathalmi portae VI %. Solvit.

Pauperes VII. 
Marczalthew.6

Nicolai Marczalthey7 portae X. Solvit.
Pauperes V. 

Kyrlaffelde.8
Consortis Valentini Therewk portae III. Tenetur.

Wyffalw.9
Heremitarum de Porwa10 porta I. Solvit.

Achad.11
Dominbrum Zambo porta I. Solvit.

Processus Michaelis de Tege.12

Dewecher.13
Andreae Choron portae XII. Solvit.

Pauperes X.
Desertae propter pestem VIIII.

1 Vaszar h. Marcaltőtől k.
2 Takácsi-p. Pápától é.
3 A Takácsi-család (Csánki: III. 287. 1.) tagja.
4 A már említett Uzsali-család (Nagy Iván: XI. 416— 

417. 11. és Csánki: III. 289. 1.) tagja.
5 A mai Ihászi-pusztának felel meg, Pápától ény.
6 Marcaltő v. Vas, Sopron és Győr megye találkozó- 

pontján, Pápától ény.
7 A Marcaltői-család (Nagy Iván : VII. 293—294. 11. és 

Csánki: III. 280. 1.) tagja.
8 Ma puszta, Marcaltőtől d.
9 Ma puszta, az előbbi szomszédságában, Marcaltőtől d.

10 A porvai pálosokra 1. Csánki : III. 284. 1.
11 Acsád h. Pápától ény.
12 A Tegyei-család (Csánki: III. 287. 1.) tagja.
13 A megye délnyugati határán, a Torna-f. mellett fekszik.
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Kochar koronthal.1
Andreae Choron 

Pauperes VI. 
Desertae Ilii. 

Zeek.2

portae III. Solvit.

Andreae Choron 
Pauperes Ilii 

Thosok.3

portae Ilii. Solvit.

Andreae Choron 
Pauperes Ilii. 
Desertae II. 

Kyszelews.4

portae 1111%. Solvit.

Monialium de Vasarhel 
Pauperes VI. 
Desertae III. 

Podar.5

p. XVI. Solvit.

Relictae Stephani Gyczy6 
Pauperes Ilii.

p. IIII. Solvit.

Stephani Zenthywany 
Alason.7

P- 1 Vz- Tenetur.

Petri Vsaly8 p. III. Solvit.
Stephani Zenthywany 

Pauperes VI. 
Desertae III. 

Nagzelews.9

p. VI %. Solvit.

Petri Horwat 
Pauperes XXV. 
Desertae XVI. 
Iudex I.

p. XXXVI. Solvit.

1 Valószínűleg azonos a mai Kiskolontár-pusztával, 
Devecser mellett dk.

2 Ma puszta, Devecsertől ék.
3 Tósok h. Devecsertől k.
4 Kisszőllős h. Somlyóvásárhelytől ény.
5 Ma puszta Podár néven, Pápától d. (Csánki: III. 

247. 1.)
6 A Giczi-család (Nagy Iván : IV. 386. s köv. 11. és Csánki: 

III. 272. 1., továbbá Nagy Miklós tanulmánya: Turul. XLIII.) 
tagja.

7 Ma Nagy-Alásony h. Pápától dny.
8 Az Uzsali-család (1. fentebb) tagja.
9 Ma Nagyszőllős h. Somlyóvásárhelytől énv. (Csánki : 

III. 254. 1.)
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Dóba.1
Petri Erdewdy 

Pauperes Vilii. 
Desertae V. 

Orozy.1 2

P- XVI. Solvit.

Pauli Orozy3 P- I. Solvit.
Bone Orozy 

Tege.4
P- I. Tenetur.

Balthasaris de Bolde5 
Merethe.6

P- I. Tenetur.

Pauli Hozthothy 
Pauperes VI. 

Ewthwes.7

P- vy2. Solvit.

Andreae Choron 
Nozlop.8

P- i i . Solvit.

Andreae Choron 
Pauperes VI. 
Desertae Ilii. 

Beche.9

P- vi y2. Solvit.

Farkasii Hozthothy P- n y2. Solvit.
Emerici Zambo P- i i . Solvit.
Relictae Melchioris Zambo 

Perechke.10 11
P- i. Solvit.

Relictae Oswaldi Rwmy11 
Pauperes V.
Desertae III.

Kwp.12

P- vy2. Solvit.

Consortis Valentini Therewk P- XX. Tenetur.

1 Dóba h. Somlyóvásárhelytől é.
2 Oroszi h. az előbbi szomszédságában.
3 Oroszi-család (Nagy Iván: VIII. 276—278. 11. és 

Csánki : III. 282. 1.) tagja.
4 Ma puszta Tegye néven, Oroszi és Dóba szomszéd

ságában.
5 A Boldéi-család (Csánki: III. 265. 1.) tagja.
6 Ma Dohához tartozó puszta, Somlyóvásárhelytől é.
7 Ma puszta Ötvös néven, Pápától d.
8 Noszlop h. Pápától, d.
" Ma puszta, Noszloptól k.

10 A mai Pölöskével (Pápától d., Noszlop közelében) 
azonos. (Csánki : III. 246—247. 11.)

11 A Vas megyében birtokos Rumi-család (Nagy Iván : 
IX. 817—822. 11. és Csánki: III. 285. 1.) tagja.

12 Kúp h. Pápától d.
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Pauperes X. 
Desertae XII. 

Kowachy.1
Thomae Beken1 2 p. II i/2. Solvit.
Bernardy Beken p. i i  y2- Solvit.
Petri Kowachy3 p. 

Norap.4
II. Solvit.

Andreae Choron p. 
Desertae VII.

Debres.5

VI. Solvit.

Domini episcopi Jauriensis p. II. Solvit.
Capituli Jauriensis p. 

Igar.6
I. Tenetur.

Consortis Valentini Therek p. 
Pauperes V.
Desertae IIII.

Hanthe.7

VII. Tenetur.

Praepositi Hanthensis8 p. 
Pauperes III.
Desertae IIII.

Agaghlyk.9

III. Solvit.

Heremitarum de Porwa10 11 p. I. Tenetur.
Abbatiae de Beel p. 

Sawol.11
I. Tenetur.

Relictae Balthasaris litterati12 p. 
Pauperes III.

Odoska.13

v y 2. Solvit.

Relictae Francisci Essegwary p. i i . Solvit.

1 Pápától délre-fekvő helység. (Csánki : III. 239. 1.)
2 A kovácsi Bekény-család (Csánki : III. 265. 1.) tagja.
3 A Kovácsi-család (Csánki: III. 278. 1.) tagja.
4 Ma Noráp h. Pápától d.
5 Ma Döbrés-puszta Pápától d.
6 Azonosítható a Pápától délre fekvő Igal-pusztával.
7 Azonos a Pápától délre fekvő Hánta-pusztával. (Csánki : 

III. 233. 1.)
8 A hántai prépostságra 1. Csánki: III. 273. 1. és Rupp J.: 

I. 2., 464—466. 11.
9 Agyaglik ma puszta Pápa határában, d.

10 A porvai páloskolostorra 1. Rupp J. : I. 319. 1.
11 Sávoly-puszta Pápától k.
12 Személyi adatait nem ismerjük.
13 Ma puszta, Hodoska néven, Pápától k. (Csánki: 

III. 234. 1.)
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Pauperes II.
Gymolth.1

Andreae Choron 
Desertae XX. 

Beeb.2

p. VI. Solvit.

Andreae Choron 
Pauperes III. 

Olazffalw.3

P- 1 1 1 % - Solvit.

Andreae Choron 
Pauperes Ilii. 

Wghod.4

P- HI. Solvit.

Andreae Choron 
Pauperes III. 

Jako, Debrenthe.5

P- 1 1 1 1 % . Solvit.

Relictae Francisci Essegwary p. 
Pauperes IUI.
Desertae V.

Jaar.6

V ya Solvit.

Georgii Hathalmy 
Ganna.7

por. r n . Solvit.

Abbatiae de Beel 
Pauperes VI. 
Desertae II. 

Polyan.8

por. vy2. Solvit.

Abbatiae de Beel 
Pauperes VI. 
Desertae III. 

Borsát.9

por. VIII. Solvit.

Abbatiae de Beel 
Pauperes II. 
Desertae IIII.

P- III. Solvit.

Rennek.10

1 Ma Gyimót helység, Pápától ék.
2 Béb h. Pápától k.
3 Az előbbi szomszédságában fekvő helység.
4 Ugod h. Pápától k.
5 Jákó h. Pápától dk. ; Debrente a mai Döbrönte, az 

előbbi szomszédságában.
6 Ma puszta Jákó és Döbrönte szomszédságában.
7 Ma Kis- és Nagyganna h. Pápától dk.
8 Pólyán (Magyar- és Német-) h. Pápától d.
9 Ma Alsó- és Felsőborsat-púszták Devecsertől ék.

10 Ma Ajka-Rendek h. Devecsertől ék. (Csánki: Ili. 249.1.)
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Prioris de Leweld p. 
Pauperes III.
Desertae V.

Ayka utraque.1

VIII. Solvit.

Emerici Aykay vicecomitis1 2 p. 
Pauperes YI.
Desertae II.

XV.

Michaelis et Stephani Aykay p. 
Bölde,3 Lewrynthe,4 Chekwt.5

I. Tenetur.

Relictae Francisci Essegwary p. 
Pauperes IV.

Choltha.6
Domini episcopi Wesprimi-

Ilii. Solvit.

ensis p. 
Pauperes Ilii.
Desertae VII.

Koronthal.7

Ilii. Tenetur.

Georgii Korontaly8 p. III. Solvit.
Relictae Georgii Senioris p. 

Nag Bogdan.9
I. Solvit.

Relictae Francisci Essegwary p. 
Pauperes VI.
Desertae II.

Padragit.10 *

XI. Solvit.

Monialium Wesprimiensium11 de p. 
Pauperes VII.
Desertae Ilii.

fl. XI. Solvit.

Halymba.12

1 Ma Ajka, Deveesertől kd.
2 Az ajkai Ajkay-család történetét 1. Palatinus József : 

id. mű 7—16. 11. A XVI. századi családtörténet azonban 
ismeretlen. A családra 1. még Csánki : III. 261. 1.

3 Bőidé h. a mai Bódé, Deveesertől k. (Csánki: III. 224.1.)
4 Ma Lőrinte-puszta Deveesertől kd. (Csánki : III. 241. 1.)
5 Ma Csékút, Deveesertől kd.
* A mai Csóta-puszta Lőrinte szomszédságában. (Csánki : 

III. 226. 1.)
Ma Kolontár h. és Kiskolontár-puszta Deveesertől dk.

8 A Korontáli-család (Csánki: III. 278. 1.) tagja.
11 Devecser környékén fekhetett. (Csánki : III. 223. 1.)

10 Padrag h. Devecser és Nagyvázsony közt. Az össze
íráson megjegyezve : Sexagesimum non solvit.

'1 A veszprémvölgyi apácákra 1. Csánki: III. 292. 1.
,2 Halimba h. Deveesertől dk.

15
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Relictae Francisci Essegwary 
Pauperes Ilii.

Myske.1

P- IIII. Solvit.

Ant.honii Myskey1 2 
Pauperes IÍII.

P- IIII 1 4 . Solvit.

Andreáé Choron 
Lowas.3

P- I. Solvit.

Monialium de Yasarhel 
Pauperes VII. 
Desertae III. 

Wasarhel.4

P- XI. Solvit.

Monialium de eadem 
Pauperes XXV. 
Desertae III. 

Locus sedis. 
Borszewrchek5

P- XLIII. Solvit.

Prioris de Leweid 
Pauperes VII. 
Desertae Ilii. 

Warasleweld.6

P- VI. Solvit.

Prioris de eadem 
Pauperes XXV. 
Desertae XVI. 

Locus congregationis. 
Kys Leweld.7

P- VII. Solvit.

Prioris de Leweld p. 
Pauperes XVIII.
Desertae VII.

Sedis Wespremiensis.

XVIIII. Solvit.

1 Miske h. Devecsertől d.
2 A Miskei-család (Csánki : III. 280. 1.) tagja.
3 A mai Lovas-puszta Devecsertől dny.
4 A már említett Somlyóvásárhely város.
6 Borszörcsök h. a Somlyóhegy tövében, Somlyóvásár- 

helytől é.
6 Azonos a mai Városlőd helységgel, Devecsertől k. Lásd 

Béke/i R. : i. m. 227—228. 11.
1 Kislőd h. az előbbi szomszédságában.
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Processus Michaelis Morocza de Wamos.1

Pwla.2
Andreae Choron 

Pauperes VII. 
Desertae II. 

Talad.3

portae II. Solvit.

Andreae Choron 
Pauperes Ilii. 

Wason.4

P- II. Solvit.

Petri Horwat 
Pauperes XX. 

Chepel.5

P- X. Solvit.

Petri Horwat 
Pauperes Ilii. 
Desertae III. 

Weresto.6

P- vy2. Solvit,

Petri Horwat 
Pauperes VIII. 
Desertae III. 

Nagh Barnagh.7

P- xy2. Solvit.

Petri Horwat 
Pauperes VI. 
Desertae V. 

Kys Barnagh.8

P- XI. Solvit.

Joannis Farkas9 
Pauperes Ilii. 

Thotwason.10

P- ii. Solvit.

' A vámosi Morocza-család (Csánki : III. 281. 1.) tagja. 
- Pula h. Nagyvázsonytól ény., ma Zala vármegye 

területén.
3 Eltűnt helység, mely Nagyvázsony körül fekhetett. 

(Csánki: III. 114. 1.)
4 A mai Nagyvázsony, Veszprémtől dny. (Csánki : III. 

259. 1. Békefi R. : í. m. 85—86., 237—243., 267—270. 11.)
5 Ma puszta, Nagyvázsonytól é. (Békefi R. ; i. m. 71. 1.) 
3 A mai Vöröstó h. Nagyvázsonytól kd.
7 Barnag h. (Magyar- és Német-) Nagyvázsonytól k. 

(Csánki : III. 220. 1.)
8 Az előbbi jegyzet ide is tartozik.
!l A megyében birtokos Farkas-családok (Csánki: III. 

270—271. 11.) valamelyikének tagja.
10 Tótvázsony h. Veszprém és Nagyvázsony közt fekszik. 

(Csánki: III. 259. 1.)
15*
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Relictae Francisci Essegwary p. 
Pauperes VII.
Desertae IIII.

Pauli Deregdy1 p.
Pauperes II.

Bylyghe.1 2
Relictae Francisci Essegwary p.

Pauperes III.
Capituli Wesprimiensis p.

Pauperes V.
Hydegkwt.3

Andreae Choron p.
Pauperes III.

Joannis Farkas p.
Pauperes II.

Fayz.4
Capituli Wesprimiensis p.

Pauperes III.
Praepositi de Ewrs5 pauper. 
Praepositi maioris p.

Pauperes III.
Domini episcopi Wesprimi

ensis p.
Wamos.6

Capituli Wespremiensis p.
Dómini episcopi Wespremi

ensis p.
Monialium Wespremiensium7 

de portis fl.
Bakon Herend.8 

Petri Horwat p.

vy2. Solvit.

YI. Solvit.

VI. Solvit.

Ilii. Solvit.

III. Solvit.

II. Solvit.

II. Solvit.

III. Solvit.

I. Solvit.

II. Solvit.

ín  y2. Solvit.

vy2. Solvit.

VI. Solvit.

1 A Dörögdi- v. Deregdi-család (Csánki : III. 269. 1.) 
tagja.

2 Ma puszta, Biliege néven, Tótvázsonv halárában. 
(Csánki: III. 223. 1.)

3 Ma Nagy- és Kishidegkút h. Veszprémlől dny.
4 Faisz h., ebben az időben város (Csánki: III. 212— 

213. 11. és Békefi R. : i. m. 72—73. 11.), Veszprémlől d.
5 Az örsi prépostságra 1. Csánki: III. 283. 1.
s Vámos h. Veszprémtől dny.
7 A veszprémvölgyi apácákra 1. Csánki: 1II. 292. 1.

Az összeíráson megjegyezve : Sexagesimum non solvit.
8 Herend h. Veszprémtől nyé.



229

Pauperes VII. 
Nemethy.1

Andreae Choron p. 1111%. Solvit.
Pauperes XV. 

Zenthghal.1 2 
Andreae Choron p. XIIII. Solvit.

Pauperes XXIII. 
Wesprim.3 

Capituli P- XV. Solvit.
Pauperes. VII.

Desertae per combustionem 
domini Podmanyczky V.

Domini episcopi P- II. Solvit.
Praepositi maioris P- I. Solvit.
Plebani S. Nicolai P- I. Solvit.
Altaristae ibidem 

Zentamas wcza4 
Domini episcopi Vesprimi-

P- I. Tenetur.

ensis
Bodogazzanffalwa.5 *

Monialium Wesprimiensium,

P- v  %. Tenetur.

de portis fl. VI. Solvit.

Processus Ambrosii Mathys.0 

Zentkyralzabagya.7
Gregorii Posa8 p. I. Solvit.
Relictae Benedicti Mathys p. I. Tenetur.

1 Ma puszta, Herendtől ény.
2 Szentgál h. Veszprémtől nyé. (Csánki : III. 252. I. 

Békefi R. : i. m. 82. 1.)
3 Veszprém város.
4 Veszprém középkori földrajzára 1. Csánki : III. 216— 

218. II. és Békefi R. : i. m. 8—18. 11. Szenttamás-utcánál az 
összeírásban megjegyezve : Nil solvit, sunt lictores, exemptae 
ab omni solutione.

5 Herend és Bánd helységek körül fekhetett. (Csánki: 
III. 224. 1.) Az összeíráson megjegyezve : Sexagesimum non 
solvit.

* A Mátés-család (Csánki : III. 280. 1.) tagja.
7 Szentkirály-szabadja h. Veszprém mellett, dk. (Csánki : 

III. 253. I. és Békefi R. : i. m. 82—84. 11.)
8 A Pósa-család (Csánki : III. 284. 1.) tagja.
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Kys Bérén.1
Capituli Wespremiensis p. Ilii.

Pauperes Y.
Nag Bérén.1 2

Monialium Wespremiensium,
de portis fl. X.
Pauperes III.

Mama.3
Monialium Wespremiensium,

de portis fl. XII.
Pauperes Ilii.

Sándor.4
Monialium Wespremiensium,

de portis fl. YII %.
Pauperes III.

Kenesse.5
Monialium Wesprimiensium,

de portis fl. XXXII.
Pauperes V ilii.

Kayar.6
Monialium Wesprimiensium,

de portis fl. VIII.
Pauperes IV.

Domini episcopi Wesprimi-
ensis P- x i i i i  y2

Urbani Sary7 P- X.
Valentini Chathary8 P- III.
Stephani Fwrko9 P- I.

Solvit. 

Solvit. 

Solvit. 

Solvit. 

Solvit.

Solvit.

Solvit.
Solvit.
Solvit.
Tenetur.

1 Ma Kisberény-p. Veszprémtől dk.
2 Ma Vörösberény h. az előbbi szomszédságában. (Csúnki: 

III. 222. 1.) Békefi szerint (i. m. 80. 1.) Szárberény, másnéven 
Kisberény, ma Vörösberény. Az összeíráson megjegyezve: 
Sexagesimum non solvit.

3 Ma puszta a Balaton mellett. (Csánki : III. 241. 1. és 
Békefi: i. m. 76. 1.) Az összeíráson megjegyezve : Sexagesimum 
non solvit.

4 Az előbbi szomszédságában feküdt. (Csánki : 111.
249. 1.) Az összeíráson megjegyezve : Sexagesimum non solvit.

5 Kenese h. a Balaton ék. partjának közepén. Az össze
íráson megjegyezve : Sexagesimum non solvit.

8 A mai Balaton-Kajár h. Az összeíráson megjegyezve : 
Sexagesimum non solvit.

7 A Sári-család (Csánki: III. 285. 1.) tagja.
8 A Csatári-család (Csánki: III. 267. 1.) tagja.
9 Személyi adatait nem ismerjük.
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Lepsen.1
Gregorii Komornyk2
Francisci Zychy3
Relictae Pauli Phylep.4
Anthonii Marton5 

Zenthgerg.6
Cantoris Albensis 

Chayagh.7
Urbani Jósa8
Anthonii Marthon 

Rostás.9
Urbani Sary 

Papkezy.10
Capituli Wespremiensis 

Lyther.11
Relictae Francisci Essegwary 

Kadartha.12
Capituli Wespremiensis 

Jwthas.13
Capituli Wespremiensis 

Ratoth.14
Capituli Wespremiensis
Praepositi de eadem 

Hagmaskeer.15
Domini episcopi Wespremi

ensis

p- X. Solvit.
p- XVIII. Solvit.
p- miy* Solvit.
p. i. Tenetur.

p- XVI. Solvit.

p- II. Solvit.
p- I. Solvit.

p- III. Tenetur.

p- XXII. Solvit.

p- V. Solvit.

p- XVII. Solvit.

p- II. Solvit.

p- VIII. Solvit.
p- I. Solvit.

p- VI. Solvit.

1 A mai Lepsény h. Enyingtől é. (Csánki: III. 260. 1.)
2 Személyi adatait nem ismerjük.
3 Személyi adatait nem ismerjük.
4 Személyi adatai nem ismeretesek.
5 Talán a perei Márton-család (Csánki: III. 280. 1.) 

tagja.
4 A mai Mezőszentgyörgy h. Enyingtől é.
7 Csajág h. Veszprémtől dk.
8 Személyi adatait nem ismerjük. Talán a sávolyi Jósa- 

család (Nagy Iván : V. 354. 1.), vagy a Zala megyében is 
birtokos Jósá-család (Csánki: III. 156. 1.) tagja.

0 Ma puszta Kiskovácsi és Küngös közt, Kenésétől é. 
Az összeírásban megjegyezve : Podmaniczky recepit.

10 Veszprémtől délkeletre fekszik.
11 Litér h. Veszprémtől k.
12 Kádárta h. Veszprém mellett, ék.
13 Jutas-puszta Veszprémtől é.
14 Rátét h. Veszprémtől é. Békefi R. : i. m. 223. 1.
15 Hajmáskér h. Veszprém és Palota közt.
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Lazy et Warsan.1 
Abbatiae S. Martini.
Per excursionem Tureorum desertae.

Pertinentiae castri Gheznek.2

Weym3 v y2. Solvit.
Rcdc4 i •Per excursionem Tureorum desertae.Sykator5 .
Gheten6 p.
Ozlop7 p.
Wamheg8 p.
Zenthkyral.9

Domini episcopi Jauriensis p. 
Ennyng.10

Domini Francisci Batthyani11 p. 
Fokzabady.12

Praepositi Albensis p.
Thotffalw.13

Consortis Valentini Therek p. 
Waam.14

Domini Francisci Reway16 p.

X.
III.
II.

Solvit.
Solvit.
Solvit.

I. Tenetur.

XXVIIII. Tenetur. 

XVII. Solvit.

XII. Tenetur.

VIIII. Tenetur.

1 Lázi és Varsány helységek a megye északi részében, 
Zirctől é. Az összeírásban megjegyezve : Lazy et Warsan 
deficit numerus prioris dicae port. XXII.

2 Csesznek várra 1. Csánki: III. 208—209. 11. (Zirctől é.) 
Tartozékai u. ott felsorolva.

3 A mai Veim-pus'zta Zirc mellett, ké.
4 Réde h. Kisbértől dny.
5 Sikátor h. az előbbitől ny.
6 Csetény h. Zirctől ék.
7 Oszlop h. Zirctől ék.
8 Ma puszta, Csesznek és Bakonyszentkirálv közt.
9 Ma Bakonvszentkirály (Magyar-, Német-), Zirctől é.

10 Enying h. a megye dk. részében.
11 Batthyány Ferenc vasmegyei főispán és kir. tanácsos
12 Fokszabadi h. Enyingtől d.
13 A megye dk. sarkában volt. (Csánki : III. 257. 1.)
14 Ma puszta Simontornya közelében, Tolna megyében. 

(Csánki: III. 258. 1.)
15 Réway Ferenc, ebben az időben nádorhelyettes.
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Komar.1
Mathiae Baronyay1 2 

Maros.3
P- VIII. Tenetur.

Domini Andreae Báthory4 
Zylas.5

P- VI. Tenetur.

Balthasaris Zylassy6 
Igar.7

P- II. Tenetur.

Fratrum de Symonthornya8 
Daad.8

P- III. Tenetur.

Nobilium. P- Ilii. Tenetur.
Jegyzet: Az összeírásnak azok a tételei, melyek az egyházi 

birtokok adózását tüntetik fel Veszprém megyében, ki vannak 
adva az Egyháztört. Emlékek. IV. 142—146. 11.

1 Bizonvára azonos a mai Mezőkomárommal, Enying- 
től d.

2 Öcsényi Baranyai Mátyás 1540 körül a tatai vár 
parancsnoka. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1540. fase. 43.)

3 Ma Sió-Maros h., Enyingtől dny.
4 Báthory András, Szatmár és Szabolcs megye főispánja 

és 1543-ban magyarországi főkapitány. (Bécsi Staatsarchiv. 
Hung. 1542. fase. 47. 1543. fase. 50.)

5 A megye délkeleti zugában feküdt.
“ A Szilasi-család (Csánki: III. 287. 1.) tagja.
7 A mai Fejér megyében fekszik, a tolnamegyei Ozorá- 

tól ké. (Csánki: III. 234. 1.)
8 A simontornyai domokosok zárdája (Rupp J. : III. 

289—290. 11.) a török világban lett néptelenné.
8 Ma puszta Fejér megyében, a tolnamegyei Simon- 

tornya mellett ény. (Csánki : III. 406. 1.)
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93.

H. n. 1542.

A magyar kamara zárószámadásának a Podmaniczkyakra 
vonatkozó tételei.

Az Országos Levéltár Múzeumi Levéltárában. Kamarai iratok. 
Föl. Lat. 920. vol. IV.

Introitus et exitus paratarum pecuniarum anni
1542.

(84. 1.) Regestum subsidii unius floreni et sexage
simae colonorum, anni 1542 in diéta Novizoliensi1 
ordinato.

Comitatus Thrinchiniensis :

(87. 1.) Joannes et Gabriel Podmanyczky1 2 
de portis 988 levaverunt fl. 988.

Quarum sexagesima facit fl. 658.

Iidem Podmanyczky occupaverunt certos nobiles 
ad iurisdictionem ipsorum, ad numerum personarum 34.

1 Az 1542 márciusi besztercebányai országgyűlésre 1. 
Magyar Orsz. Emi. II. 359—374. 11.

2 Tévesen, „Rafael“ helyett.
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94.

H. n. 1542.

Veszprém vármegye rovásadó-lajstromából.
F.redetije az Orsz. Levéltárban. Kamarai levéltár. Conscrip

tiones portarum, fase. 5.

Anno 1542.
Regestum super contributione dicae unius floreni et 
sexagesimae iuxta constitutionem Novizoliensem per 
egregios Valentinum Chathari vicecomitem1 ac Thomam 

Bartha1 2 dicatae.

Comitatus sedis Wesprimiensis :
Rostás3

Urbani Sari4 portae III. tenetur.
Pauperes II.
Deserta I.
Wastata per dominum Podmanyczky, 

nil potuit solvere.

Item certa pars comitatus per dominum Podma
nyczky occupata, qui nec sua, nec aliorum bona dicari 
permisit. *

Comitatus Wespremiensis sedis Vasarhel5 dicata 
per Emericum de Ayka vicecomitem6 et Ambrosium 
de Beycz,7 ubi ex iussu comitatus dicati sunt coloni, 
habentes res in valore quatuor florenorum.

1 A Csatári-család (Csánki : III. 267. 1.) tagja.
2 Bizonyára a szentkirály-szabadjai Bartha-család 

(Csánki : III. 264. 1.) tagja.
3 Ma puszta Kiskovácsi és Küngös közt. (Csánki : III. 

249. 1.)
4 A Sári-család (Csánki : III. 285. 1.) tagja.
5 Somlyóvásárhely.
8 Az ajkai Ajkay-család (Palatínus József : i. m. I. 7— 

16. 11.) ismert tagja.
7 A beiezi Beiczy-család (Palatinus J. : i. m. I. 63—- 

66. 1.) tagja.
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Dominus Podmanyczky ex ea sede percepit infra- 
scriptas portas

Nagthewel1 fl. V.
Kowach,1 2 Berend3 fl. XIIII.

95.

H. n. 1542 körül.

Azoknak a névsora, akik részesek voltak a Podmaniczky- 
féle pénzverésben.

Eredeti feljegyzés az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Lymbus. 
Series III. fase. 18.

Andreas Schatka Bistriciensis.4
Petrus (Kirska libertinus)5 6 Fertasch Wisthensis.
Georgius Bohemus.
Stanislaus Byska (interfectus est).
Joannes Indegs.
Mazka.
Mathaeus Kwpffer Schmid (Cremnicziensis?). 
Nicolaus Zenitsthek.
Laurentius Kaska.
Nobilis Adamus Scraban8 de (Keninuchen) Ga- 

mochan.7
Ernustus officiarius in villa Thepla8 (nobilis sub 

castro).
Laskarus Cosar servitor.
Nicolaus Scriba (in castro Bezthercze).
Nicolaus Slauick (servitor).

1 Nagytevel h. Pápától d. (Csánki : III. 256. 1.)
2 Azonos a Palotától d. fekvő Kiskovácsival.
3 Berénd h. Devec.sertől k.
4 Yágbeszterce. ^
5 A ( ) közt lévő szavakat más kéz pótolta.
6 Bohunici Skraba Ádám, Podmaniczky udvari embere. 

(Rudnay B. : A Zsámbokréthyak. 32. 1.)
7 Kamencsán birtok, melyet Bohunici Skraba Ádám 

zálogban bírt. (Rudnay B. : i. m. 98. 1.)
8 A későbbi Vágtepla h. Vágbesztercétől é.
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Josephus Judaeus Straznicensis1 (dicitur esse in 
Palotha).1 2

Th. (így!)  Ba. (így!)
Georgius Kozoorek.
Georgius et Poleska filii Lipta.
Joannes Scheinko.
Thomas (Borosky advena servitor) Warwsky.

•» Joannes Rosowsky 
Stheffancko Rosowsky 
Georgius Rosowsky

(nobiles in comitatu 
Trinchiniensis).

A hátlapon : Scheda super facto cusionis monetarum 
per dominum Podamayczky (így !) factae, dicta michi per 
Rayteny.3

96.

Palota, 1543 januárius 14.

Podmaniczky János levele Nádasdy Tamás tárnokmester, 
országos főkapitányhoz, melyben kéri, hogy hozzáküldölt 
familiárisának, Feférvári Tamás deáknak mindenben 

hitelt adjon és jó válasszal bocsássa vissza.

Eredetije papíron, hátlapján vörös viaszba nyomott, gyűrűs
zárópecsét nyomaival, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt.

Nádasdy-levéltár. Missiles.

Spectabilis et magnifice domine, domine nobis 
observandissime, salutem et obsequium. Per hunc famili
arem nostrum Thomam litteratum de Alba,4 praesentium 
scilicet exhibitorem, nonnulla nomine nostro referen
dum nunciavimus. Qui quicquid nomine nostro Magni
ficae Dominationi Vestrae dixerit, ea credet et eum 
tandem ad nos bona cum relatione remittere velit, 
rogamus. Quam et felicissimam valere optamus et eidem

1 Straznitz v. Morvaországban. (Schwoy F. I. : Topo
graphie vom Markgrafthum Mähren, fl. 617—623. 11.)

2 Várpalota, Veszprém vm.
3 Talán valamelyik Rajcsányi.
4 Személyi adatait nem ismerjük'.
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obsequia nostra parata offerimus. Ex castro nostro 
Palotha, 14. Januarii, anno Domini 1543.

Johannes de Podmanyn etc.
K ívü l: Spectabili et magnifico domino Thomae de Nadasd, 

thavernicorum regalium magistro et cis Danubium regni 
Hungáriáé capitaneo generali, ac terrae Fogharas perpetuo 
simul et comitatus Castriferrei comiti etc. domino nobis 
observandissimo.

97.

Nagyvárad, 1543 januárius 22.

Fráter György a Podmaniczky Jánostól és másoktól vett 
levelek kapcsán azt javasolja Ferdinánd királynak, hogy 
azokat, akik most hozzá akarnak csatlakozni, megértéssel 
és jóakarattal kellene fogadni; nem volna célszerű ezekkel 
szemben szigorú rendszabályokkal, vagy fenyegetésekkel

eljárni.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töre
dékeivel, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1543. fase. 50.

Serenissime princeps et domine domine mihi clemen
tissime.

Post fidelium servitiorum meorum in gratiam 
Maiestatis Vestrae Serenissimae humilem commendatio
nem. Cum iam egregium Eustachium Feledy1 ad Maie- 
statem Vestram Serenissimam expedivissem,2 cogitarem- 
que tum de praesenti statu regni, tum de illis ipsis rebus, 
quae in tantis rerum tumultibus contingere possent, 
supervenerunt litterae domini Joannis Podmanyczky 
et quorundam aliorum, quibus gravem erga eos Maie
statis Vestrae animum significabant. Ego quidem etsi 
sciam, me non esse talem, qui a consilio Maiestatis 
Vestrae esse possim, cum nulla res sit tanta, tamquam 
difficilis, quam Maiestas Vestra consilio regere, integri
tate tueri, virtute denique confiteri non possit, tamen

] A gömörmegyei Feledy-család ismert tagja. (Nagij Iván :
IV. 149. 1.)

2 Feledy Lestárt 1543 januárius 18-án küldte Ferdinánd 
királyhoz. Megbízólevele közzétéve a Tört. Tár. 1878. 541. 1.
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pro ea fide, qua Maiestati Vestrae obstrictus sum,1 
non possum meam quoque sententiam, quid de his rebus 
et ipse sentiam, Maiestati Vestrae Serenissimae non 
aperire. Quantum igitur ego mores, ingenium et actiones 
eorum, qui in hoc regno versantur, pervidere possum, 
visa communi ista calamitate, periculique magnitudine, 
quod omnino iam instat, omnes perculsi, quisque quas 
munitiones occupare potest, tenet et regnum quasi 
inter se partiuntur, ut adveniente periculo, locum quo 
se, suosque pro tuenda vita ad tempus recipere possit, 
habeat. Qui igitur sic commotos hominum animos 
magis iritandos, quam leniendos Maiestati Vestrae 
consuluit, hic profecto (quod venia omnium eorum, 
qui ita iudicant, dictum esse volo) neque rebus Maie- 
statis Vestrae consultum esse cupiunt, neque ad calami
tatem tam afflictae patriae, studio privati commodi, ita, 
ut deberent, ingemiscunt. Quin potius (libere enim hoc 
apud Maiestatem Vestram Serenissimam audeo profiteri) 
exiguam eorum utilitatem, quam inde se adepturos 
confidunt, pluris faciunt, quam dignitatem Maiestatis 
Vestrae. Quapropter supplico Maiestati Vestrae Sere
nissimae, tanquam domino meo clementissimo, ut si 
quid studio rerum Maiestatis Vestrae, ut amore tuendae 
patriae provocatus, liberius a me dictum erit, pro sua 
summa erga me clementia, ignoscere dignetur. Itaque 
Maiestas Vestra pro statu rerum praesentium non 
solum quid facere possit, sed multo magis quid ratio 
temporis, statusque regni periculosissimus et hominum, 
qui nunc sunt, inconsulta temeritas, a Maiestate Vestra 
exigere videatur, considerare et ad novos casus tem
porum, novorum etiam consiliorum rationes accomodare 
debebit, omnibusque modis in hoc incumbere, ut plures 
longe sint, quos gratia sua omnibus ad benefaciendum 
exposita, servare possit, quam paucos et eos quidem 
non contemnendos aliqua severitate repellere. Quantum 
igitur supplicationem apud Maiestatem Vestram efficere 
possum, supplico Maiestati Vestrae Serenissimae amore 
Dei, hanc eius authoritatem in aliud tempus differre.

1 Fráter György 1542-ben hűséget fogadott Ferdinándnak. 
Kiadva a Tört. Tár. 1878. 538—539. 11. U. ott Ferdinánd király 
biztosítólevele. 1878. 539—540. 11.
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Neque eos, qui levi iniuria ad maiora mala facile impel
luntur, eiusmodi proscriptione terrere, sed omnibus 
viis in gratiam suam Maiestas Vestra recipere dignetur. 
Haecque nova sit ratio vincendi, ut misericordia et libe- 
ralitate se Maiestas Vestra contra tales nunc muniat. 
Dabitur autem tempus et occasio, cum etiam in hac re, 
pro eius arbitrio omnia Maiestas Vestra Serenissima 
agere poterit. Hoc enim modo Maiestas Vestra et 
authoritatem suam summa cum dignitate retinebit et 
saluti quoque nostrae, quam post Deum in cura tantum 
Maiestatis Vestrae Serenissimae positam habemus, 
vigilantissime prospiciet. Deus Optimus Maximus 
Maiestatem Vestram Serenissimam pro incremento 
reipublicae Christianae conservet. Datum Waradini in 
festo beati Vincentii martiris, anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo tertio.

Eiusdem Vestrae Serenissimae Maiestatis

fidelis
servitor Frater Georgius-

K ívü l: Serenissimo principi et domino domino Ferdi- 
nando divina favente clementia Romanorum regi semper 
augusto ac Germaniae, Hungáriáé regi etc.

98.

Pozsony, 1543 januárius 22.

Nádasdy Tamás levele a királyhoz, melyben utasítást kér, 
mitévő legyen Bánffy Boldizsárral szemben, aki Podma- 

niczky Jánosnál tartózkodik.
Eredeti, sajátkezű fogalmazványa az Orsz. Levéltárban. 

Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles.

Sacratissima Regia Maiestas, Domine domine mihi 
semper clementissime.

Post perpetuae servitutis meae in gratiam Vestrae 
S. Maiestatis humillimam subiectionem. Quemadmodum 
Vestra Sacra Maiestas in suo felici discessu ex Vienna



241

constituerat, ut dominus locumtenens1 et caeteri con
siliarii deputati ad octavum diem Epiphaniarum Domini2 
huc Posonium convenirent, ita factum est. Ego quoque 
iuxta mandatum Vestrae S. Maiestatis eo ipso die 
octavo Epiphaniarum, hoc est 13. praesentis mensis 
huc appuli, expectans iuxta ordinationem Vestrae S. 
Maiestatis expeditionem meam usque in hodiernum 
diem, quae hactenus ob penuriam rei pecuniariae fieri 
non potuit. Satagit tamen dominus locumtenens cum 
caeteris consiliariis ac et ( így!) camerariis Vestrae Sacrae 
Maiestatis, ut me, quanto citius fieri possit, expediant, 
ut vel saltem ad medium quartale anni possent alicunde 
solutionem corradere, quibus tam equites, quam pedites 
conducere et ad servitia Vestrae Sacrae Maiestatis 
progredi possem et iam aliquam partem pecuniarum 
manibus meis consignarunt. Haec propterea Vestrae 
Sacrae Maiestati significare volui, ut intelligeret per 
me non stetisse, quominus nondum sint progressus ad 
servitia Vestrae Sacrae Maiestatis.

De aliis propterea non scribo Vestrae Sacrae Maiestati, 
quod de omnibus habunde scriptum esse scio a domino 
locumtenente et caeteris consiliariis Vestrae Sacrae 
Maiestatis. Caeterum recordari poterit Vestra Sacra 
Maiestas me supplicasse eidem Viennae, ut vel adimeret 
animo (?) Balthasaris Banffy,3 vel adderet illi tantum 
bonorum, tantumque pecuniae, unde posset satisfacere

1 Thurzó Elek betegeskedése következtében, miután 
1542 november 29-én végrendelkezett (Egyháztört. Emi. IV. 
163---166. 11.), lemondott a kir. helytartói méltóságról. A király 
Várdai Pál esztergomi érseket nevezte ki még 1542 december 
30-án királyi helytartóvá. (Egyháztört. Emi. IV. 167. 1.) 
Thurzó Elek 1543 januárius 25-én halt el. (Budai F. : III. 
300-—301. 11.) Haláláról Várdai Pál 1543 januárius 28-i levelé
ben értesítette Ferdinánd királyt. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 
1543. fase. 50.) L. azonfelül R. Kiss István : A magyar hely
tartótanács I. Ferdinánd korában. Budapest, 1908. LXI. 1.

2 1543 januárius 13.
3 Tallóczi Bánffy Boldizsár Ferdinánd király hívei közé 

tartozott ; résztvett a különféle hadivállalatokban. 1535-ben 
aulae regiae familiaris (bécsi Staatsarchiv. Hung. 1535. fase. 
27.) ; 1540-ben capitaneus. (U. o. 1540. fasc. 44.) Állítólag 
Buda 1530-i ostroma alkalmával párviadalt vívott az akkor 
János-párti Nádasdy Tamással. (Budai F. : III. 265. 1.) Lehet, 
hogy Nádasdy ellenszenve Bánffy Boldizsár ellen ebből az 
időből származik.

16
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magnanimitati, ne dicam temeritati, stulticiaeque suae, 
addidi hoc quoque, me non posse pati hominis insolen
tiam, si (ceperit pergere)1 non destiterit ab consuetis 
insolentiis, (rursus supplico Vestrae Sacrae Maiestati, 
ut huic rei gratiose providere, michique informationem 
dare dignetur, quid faciam. Video nam hominem 
quiescere non posse)1 2 Meminisse poterit Vestra Sacra 
Maiestas, dum aestate praeterita Viennae capere fecerat 
ob manifestum scelus quendam servitorem ipsius Banffy, 
contulerat se unacum uxore et liberis ad Johannem 
Podmanyczky, unde minabatur se maria et montes 
moturum, nisi servitor suus dimitteretur. Qua in re 
cum frustra insultat et cum videret se iam etiam ipsi 
Podmanyczki taedio esse, rursus solita arte ad alias 
practicas se contulit et sicut dominus Batthyány3 coram 
Vestra Sacra Maiestate nuper Viennae palam dixit, 
ipse Banffy cum Keglewyih4 et Zlwny,5 6 ac nonnullis 
aliis coniuravit, eodem fere tempore idem Banffy 
nunciaverat domino Colocensi,8 quod si non praestabunt 
illi ea, quae tum a Vestra Sacra Maiestate postulabat, 
efficeretur diabolus, accessit eo illa sua supplicatio, 
quam per servitorem suum Vestrae Sacrae Maiestati 
miserat, in qua subminabatur cum ea protestatione, 
quod nemo ab eo Körmend7 auferret, nisi si eum prius 
interficeret, infra id fere tempus contulerat se ad 
consortem Valentini Thörök, misit et vidente Alberto 
praeposito,8 quasdam campanas Johannes Podmanyczky 
ad fundendas bombardas. Nunc dicitur rursus profectus 
esse ad uxorem Valentini eo animo, ut illinc ad Wer-

1 A zárójelben lévő szavak a fogalmazványban törölve 
vannak.

2 A fogalmazványban törölve.
3 Bizonyára Batthyány Ferenc vasmegyei főispán.
4 Keglevich Péter, akit Ferdinánd király 1537 december 

9-én horvát bánná nevezett ki. (L. a 86. sz. oklevelet.)
5 Cetin és Zlun horvátországi várak urai. (Magy. Orsz. 

Emléktár. II. 234. 1.)
6 Frangepán Ferenc.
7 Körmend város. /
8 Peregi Albert pécsi prépost és a magyar kamara elnöke. 

(Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1540. fase. 41.) V. ö. Budai F. : 
III. 38. 1. L. a 47. sz. oklevelet is.
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bőczy,1 tandem ad Podmaniczky vadat (quid moliatur, 
ignoro, tamen huiusmodi actiones suae mihi sunt su
spectae et opinor eum.j quaerere factiones, qua posset 
intentionem suam promovere, nam inter compotandum 
solet nonnimquam gloriari se brevi et castra et pecunias 
habiturum et alas suas extensurum)2. Haec propterea 
Vestrae Sacrae Maiestati significari volui, ut huiusmodi 
actiones suas Vestrae Sacrae Maiestati manifestas ne 
pateretur illi, nam non sunt merita hominis talia, ob 
quae similia sibi obaudiri deberent. Reliquum est, quod 
me et fidelia perpetuaque servitia mea in gratiam 
Vestrae Sacrae Maiestatis iterum supplex commendo. 
Quam Deus gloriosus felicissimam conservet. Datum 
Posonii, 22. Januarii, 1543.

Eiusdem Vestrae Sacrae Maiestatis
fidelis et perpetuus servitor 

Thomas Nadasdy etc.

99.

Győr, 1543 februárius 22.

Nádasdy Tamás főkapitány levele Podmaniczkyhoz,3 
melyben kéri, hogy a királyi helytartótól és a tanácsosoktól 
kapott salvus condudus-hoz tartsa magát, mert különben 
vele szemben, mint ellenséggel lesz kénytelen eljárni.
Eredeti, félig sajátkezű fogalmazvány az Orsz. Levéltárban. 

Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles.

Magnifice domine et amice nobis honorande, salu
tem. Litteras Vestrae Magnificae Dominationis intellexi
mus. Ubi vero Magnifica Dominatio Vestra scribit

; Werbőezi István 1541 októberében halt el ( Fraknói V. : 
Werbőczy István életrajza. Budapest, 1849. 328—329. 11.), 
így tehát csak Imre nevű fiáról lehet itt szó. (Budai F. : 
III. 405. 1.)

J A zárójelben lévő szöveg a fogalmazványban törölve
van.

3 A tartalomból nem állapítható meg Jánoshoz, vagy 
Ráfaelhoz szólt-e a levél ; valószínű azonban, hogy Jánoshoz

16*
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certiorque a nobis esse cupit in eo, quo modo videlicet 
nos erga Magnificentiam Vestram gerere intendamus et 
an servitores et subditi eiusdem a servitoribus et sub
ditis nostris securi ac tu ti ubique esse possint : constat 
Vestrae Magnificae Dominationi, quem et qualem sal
vum conductum dominus locumtenens et consiliarii 
regiae maiestatis, ut nos Magnificentiae Vestrae dedera
mus, ut si Magnifica Vestra Dominatio secundum 
contenta illius salvi conductus operata fuerit, nos [volu
mus amicabiliter fraterneque convenire, si vero quoque 
pacto contra salvi conductus continentiam, eadem 
quidquam egerit, nos sciat Magnificentia Vestra, hostili 
erga eandem affuturos animo]1 volumus huiusmodi 
salvum conductum inviolabiliter observare, si vero 
eadem ipsum salvum conductum domini locumtenentis 
et dominorum consiliariorum ac enim nostrum violare 
attentaverit, nos erga eandem ita geremus, sicut debe
mus erga inobedientem et rebellem regiae maiestatis. 
Dominationi Vestrae Magnificae haec ad scripta eius
dem breviter respondere voluimus. Hoc unum adiicere 
volumus, quod si etiam Vestra Magnifica Dominatio 
fideliter et obedienter se erga regiam maiestatem Domi
natio Magnifica Vestra gesserit, habebit nos sibi amicum, 
alioquin non poterit inter nos amicitia constare. [Eandem 
valere optamus]1 2Ex arce Jauriensi, 22. Februarii, 1543.

Thomas de Nadasd
comes et generalis capi- 

taneus regiae maiestatis.

K ívü l: 1543. Exemplum litterarum ad Podtna czky.

1 Nádasdy által törölve és sajátkezűleg folytatva.
2 A zárójel közötti szavak kihúzva.
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Pozsony, 1543 februárius 28.

A királyt helytartónak és a tanácsosoknak Bornemisza 
Pál számára adott utasítása, melyben beszámolnak azokról 
az egyénekről, köztük Podmaniczky Jánosról is, akik 
törvényellenesen viselkednek és akik e miatt bajokat okoz
hatnak az országnak; ellenük szigorú rendszabályok alkal

mazását tartják szükségesnek.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1543. fase. 50.

Instructio dominorum locumtenentis et consiliari
orum egregio domino Paulo Bornemyza1 etc. ad Regiam 
Maiestatem data.

Post humillimam fidelium servitiorum commen
dationem refert dominus Paulus Bornemyza Sacrae 
Regiae Maiestati nomine dominorum locumtenentis et 
consiliariorum, eos post discessum Suae Maiestatis 
omnia diligenter ac sedulo curasse, quae illis a Sua 
Maiestate relicta sunt in mandatis et inter alia dominos 
capitaneos supremos cum gentibus penes ipsos per Suam 
Maiestatem deputatis ad regni defensionem, procura
tionemque locorum finitimorum expedivisse, neque 
quicquam praetermisisse, quod ad eorum officium 
spectaverit. Scripsisse autem multoties ad Suam Maie
statem omnibus de rebus, quaecunque ab eo tempore 
Maiestati Suae scitu digna occurerunt, responsum tamen 
nullum praeterquam ad primas litteras a Sua Maiestate 
rediisse, id quod cursorum vitio factum esse arbitrantur.

Caeterum Franciscus Bebek2 ac Joannes Podma- 
nyczky cum fratre, discedente Maiestate Regia, nominati 
fuerant, tamquam rebelles et alienae voluntatis a debita

1 Bornemisza Pál 1537-ben „curiae nostrae familiaris et 
secretaries“. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1537. fase. 33.) 
1542-ben secretarius (Egyháztört. Emlékek. IV. 100. 1.). 
Utóbb budai prépost. L. azonfelül Budai F. : I. 263—265. 11.

2 Gömör megye főispánja, ingadozó politikai magatartása 
miatt, bár 1540 óta Ferdinánd király pártján volt, nem bíztak 
benne. L. Budai F. : I. 198—202. 11.

100.
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fidelitate et obedientia Suae Maiestatis. Cum igiLur iu 
eos ex merito animadvertere paravimus unacum supre
mis capitaneis, Franciscus Bebek missis potioribus suis 
internunciis ad nos cum pleno mandato, exposuit, 
visum sibi esse grave, quod ex sententia per Regiam 
Maiestatem contra illum aestate proxima prolata1 iuri- 
dice in negotio bonorum archiepiscopatus Strigoniensis.

Cum Podmanyczky quoque habuimus certos trac
tatus, dederimus illi petenti inducias ad duos menses. 
Quid tamen ille moliatur, quid struat, quasve conditiones 
expectet, Maiestas Regia ex litteris domini Reway1 2 
cognoscet. Is ut aiunt, foedus quoddam percussit cum 
'Werbewczy,3qui nuper hinc ex conventu rediens, honoris 
existimationisque suae penitus oblitus, divina huma
naque omnia miscere et nullum modum audaciae et 
libidini suae statuere cepit, eaque in illis partibus quoti
die in fideles et subditos Regiae Maiestatis committit, 
quae vix a Thureis speranda essent, feruntque malorum 
huiusmodi omnium praecipuum authorem esse Baltha- 
sarem Banffy.4 qui fraternitatis titulo se cum illo con- 
iunxit.

Horum igitur conatibus, qui aperte in communem 
omnium bonorum perniciem tendunt, quandoquidem 
et Thurearum partes fovere velle videntur, mature 
omnibus remediis obviam eundum esse censemus, 
extinguendum incendium, priusquam maiores vires 
sumat. Dignetur nihilominus et Maiestas Regia hac in 
re modum excogitare et committere inter caetera 
domino Wngnod,5 ut ubi opus fuerit, assistat capitaneis 
supremis, vel alteri ipsorum, dum facinorosos huiusmodi 
homines persequentur, summa etenim ope nitemur, 
ut conatus audaciamque ipsorum contundamus, quoad 
eius fieri poterit, aut per concordiam aliquam ad inelio-

1 L. erre I. Ferdinándnak 1542 jiinius 26-án kell ítélet- 
levelét. (Egyháztört. Emlékek. IV. 5!)- -62. 11.)

2 Réway Ferenc levelét 1. a 101. sz. alatt.
3 Werbőczi Imre tolnamegyei főispán, Werbőczy István 

fia. (L. a 98. sz. oklevelet is.)
* L. reá vonatkozólag a 98. sz. oklevelet.
5 Joannes I'ngnad baro in Sonnegh, 1540-ben szlavóniai, 

alsóausztriai főkapitány és Stájerország kapitánya. (Bécsi 
Staatsarchiv. Hung. 1540. fase. 44.) "■
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rem frugem sanioraque eos consilia revocemus, cum 
et dubius belli eventus sit et tali tempore bella intestina 
omni sunt studio et cogitatione fugienda, hostibus in 
nostrum excidium tam intente assidueque vigilantibus.

101.

Pozsony, 1543 februárius 28.

liéway Ferenc nádorhelyeítes levele a királyhoz a török 
szultán hadikészüleleiről és a Podmaniczky-párt iizelmeiről.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töre
dékeivel, a bécsi Slaaisarchivban. Hung. 1543. fasc. 50.

Sacratissima etc.
Post fidelium servitiorum meorum in gratiam Maie- 

statis Vestrae humillimam commendationem. Etsi domi
nus Paulus Bornemiza ea, quae tum per reverendissimum 
dominum locumtenentem1 caeterosque Maiestatis Ve
strae consiliarios sibi iniiuncta sunt, tum quae aliunde 
intellexerit de Tureae adventu, Maiestati Vestrae bona 
fide referat,1 2 equidem tamen nolui intermittere, quin 
hisce meis significarem Maiestati Vestrae tam ea, quae 
de Turea, quam etiam, quae de Podmanyczky, Wer- 
bewczy et Balthasare Banffy recens accepi. Praefectus 
arcis uxoris meae, quae arx ab Alba Regia versus (Ze- 
gard3 (!) sex miliaria distat, Symonthornya4 appellata, 
scribit ad me, inter Tureas famam constantem esse, 
imperatorem Turearum iam in procinctu esse,5 suosque 
janiezaros, ut eum praecedant, iam expedivisse, ut certa

1 L. erre a 98. sz. oklevelei.
2 V. (1. a 100. sz. oklevéllel.
3 Szekszárd.
4 Simontornya vára Tolna megyében ; a vár második 

házassága révén került birtokába ; második felesége a tolna- 
megyei birtokos Paksy-családból való Anna, Pesthényi Gergely 
özvegye volt. ( N a g y  I v á n :  IX. 711. 1.) Pesthényi v. Pöstyéni 
Gergely tudvalevőleg 1537-ben megszerezte a simontornyai 
várai tartozékaival együtt. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 
«12- 01«. II.)

5 Célzás a törökök hadikészületeire ; a Lörök támadás 
be is következeit.
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quaedam loca per ipsum dominum Paulum Maiestati 
Vestrae nominanda, donec ipse imperator adveniat, 
expugnent et occupent.

Quantum vero ad Podmanyczky, Banffy et Wer- 
bewczy attinet, Maiestas Vestra intelliget ex litteris 
Kazonbeg,1 quas dedit ad ipsum arcis Simonthornya 
praefectum. Eas enim hisce meis adiunctus Maiestatis 
Vestrae mittendum curavi. Quam dominus Deus diu
tissime felicem conservet. Posonii, ultima Februarii, 
anno Domini 1543.

Eiusdem Maiestatis Vestrae humilis
servitor et mancipium 
Franciscus de Rewa.

102.

Nürnberg, 1543 március 3.

Ferdinand király a magyar helytartótanács állal a Podma- 
niczkyval kötött fegyverszünetet jóváhagyja és a lázadókkal 

megindult tárgyalások eredményességét sürgeti.
Eredeti fogalmazvány, melyből csak két részletet közlünk, a 

bécsi Staatsarchivban. Hung. 1543. fasc. 50.

Ferdinandus etc.
Quod cum Podmanyczky certas tractatus habuere- 

tis, illique petenti inducias ad duos menses dederitis, 
probamus. Interea temporis providendum erit, uf si a 
pernitiosis turbulentisque molitionibus suis non desti
terit, illius conatus quoquo modo contundantur.

Cognovimus etiam, quae de Werbewczy audacia et 
libidine, necnon de Balthasaris Banffy temeritate nobis 
significavistis, qui quidem ambo ad Joannem Vngnad 
proximis diebus scripserunt, se cupere cum eo convenire. 
Quare speramus eos iam nunc ad dictum Joannem 
Vngnad accessisse, iliumque cum eis tractasse, praestat 
enim istius modi homines, ut vere et prudenter scribitis,

1 Azonosnak látszik azzal a ,,Kazon waywodá“-val, akit 
mir 1537-ben említenek. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 606.1.)



249

praesertim tali tempore ad meliorem frugem, sanioraque 
consilia vel per concordiam revocare, poteritis autem 
et vos, si videbitur, ad dictum Joannem Vngnad1 ea 
describere. Datum Nurembergae,1 2 tertia Martii, 1543.

Regimini Hungarico.

103.

Szentgrót, 1543 március 4.

Berekszói Hagymássy Kristóf bizonyítja, hogy ő és test
vére a két Podmaniczkyval olyan megállapodást kötött, 
melynek értelmében a Kistárczay Jánosról leányaira 
szállott Makovica vár egyik fele, visszaszerzése után, őket, 

másik fele pedig a Podmaniczkyakat illeti.
Eredetije papíron, papírral fedett gyűrűs-pecséttel, az Országos 

Levéltár Múzeumi Levéltárában. Br. Balassa-levéltár.

Cristophorus Haghmas de Berekzo etc. fatemur et 
recognoscimus per praesentes litteras nostras, quod 
quamvis castrum Makowycha cum suis pertinentiis 
in comitatu Sáros existens habitum cum certis bonis 
possessionariis condam magnifici domini Joannis Kys 
Tarchay in generosas dominas condam Luciám Tarchay, 
genitricem nostram carissimam, ac Katherinam amic- 
tam(?) nostram, per eas vero in nos : germanum nostrum 
dominum Ewstachium, ac magnificos dominos Joannem 
et Raphaelem de Podmanyn devoluta esse,3 tamen di- 
sturbiorum praesentibus temporibus oppugnatione cinc
tum ad manus aliorum devenerit et per castellanos 
tunc praefatae condam dominae Luciae, matris nostrae, 
deperditum, nichilominus nos volentes fraternali favore 
invicem esse, talem modum inter nos cum praefatis 
dominis de Podmanyn inivimus et determinavimus, ut 
dum et quando Deo propitio secundum regni decretum 
ac aliis quibuscunque rationibus possemus praefatum 
castrum Makowycha adipisci, praecisam mediam partem

1 A királyi válasz a 100. sz. a. közölt felterjesztésre adott 
felelet.

2 Nürnberg.
3 L. mindezekre vonatkozólag a 90. sz. oklevelet.
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illius ac bonorum et pertinentiarum praefatis dominis 
de Podmanyn fratribus nostris dabimus et concedimus. 
Nichilominus et ipsi domini de Podmanyn, si Deus 
illius castri possessionem ipsis prius, quam nobis prae
stabit, nobis ac germano nostro domino Ewstacliio 
concedere debebunt. Quamquidem concordiam nostram 
mutuam iuxta fassionem generosae condam dominae 
Luciae Tarchay, matris nostrae factam, ratam, firmam, 
fide, honore et humanitate observare volumus et pro
mittimus, harum vigore nostrarum litterarum mediante. 
Datum ex castro Zenthgerolth,1 die dominico Laetare, 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
tertio etc.

Idem Christhophorus Hagmas 
de .Berekzo manu propria.

104.

Pozsony, 1543 március 22.

Réway Ferenc levele Nádasdy Tamáshoz, amelyben elő
adja a Podmaniczkyak várainak elfoglalására vonalkozó

javaslalát.
Eredetije, hátlapján papírral fedett, vörös viaszba nyomott 
gyűrűs-zárópccséttel, az Orsz. Levéltárban. Kin est. oszt.

Nádasdy-levéltár. Missiles.

Spectabilis et magnifice domine, domine obser- 
vandissime. Servitutis meae commendationem. Dominus 
comes Posoniensis2 litteras Vestrae Spectabilis et

1 Szentgrót vára Zala megyében, Zalaegerszegtől ék. 
(Békefi R. : i. m. 29Ü—291. 11.) Itt említjük meg, hogy 1556 
december 29-én kelt oklevelével Ferdinand király elvette 
Hagymássy Kristóftól, mivel Izabella királyné pártján volt, 
a Szentgrót várában lévő egynegyedrészt és az ahhoz tartozó 
birtokot, s azokat Macedóniai Péter ajlónállómesternek és 
Pécsy Gáspár udvarnoknak adományozta. (Hazai Okmánytár.
IV. k. Győr, 1867. 455— 457. II.)

- Kerecseni Zalay János ; 1532-ben comes Posoniensis 
(bécsi Staatsarchiv. Hung. 1532. fase. 21.) : 1535-ben viee- 
palatinus (u. o. 1535. fasc. 27.) ; 1537—38-ban comes Poso
niensis (u. o. 1537. fasc. 30.. 1538. fasc. 35.) ; 1542—43-ban 
ugyanaz (u. o. 1541. fasc. 47. és Egyháztörl. Emi. IV. 243. 1.) ; 
1548-ban már gr. Sahn Miklós a pozsonyi gróf. ( l T. o. 1548. 
fasc. 55.)
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Magnificae Dominationis ad eum proxime datas mecurn, 
caeterisque dominis consiliariis Regiae Maiestatis com
municavit. Ad quas etsi una respondimus Dominationi 
Vestrae Spectabili et Magnificae, nolui tamen praeter
mittere, quin hisce quoque meis privatis consilium illud 
meum eidem Vestrae Spectabili et Magnificae Domina
tioni de Podmanyczky in partibus superioribus primum 
et non in Palotha1 et quidem non depraedationibus 
colonorum suorum, sed artium eius oppugnationibus, 
cum tormentis bellicis serio agrediendum, quum Vestra 
Spectabilis et Magnifica Dominatio simul et dominus 
Báthory1 2 3 hic nobiscum praesentes essetis, per me pro
positum in animum revocarem. Scio enim Dominationem 
Vestram Spectabilem et Magnificam etiam alioqui 
valde alienum esse a miserae plebeculae oppressione. Id 
quod etiam in praescriptis proximis litteris suis eam 
video contestari, si vel unicam arcem illi adimere pos
semus, ad omnia iusta et honesta arbitror eum, reiectis 
omnibus difficultatibus accessurum, depraedationibus 
autem insolentiorem reddemus. Eam ob rem ne gravetur 
Dominatio Vestra Spectabilis et Magnifica agere sive 
per litteras, sive per nuntium cum domino Joanne 
Wgnod (!) caeterisque bellicis consiliariis Regiae, velint 
accomodare nobis quatuor bombardas murifragas cum 
necessariis munitionibus, pulveribus scilicet et globis, 
curent item conducendos quingentos lancingeros ad 
rationem pecuniarum nostrarum, non quidem dicae 
praesentis aut futurae Regiae Maiestati oblatarum, sed 
ultra illas comitatus Nittriensis, Barsiensis, Thrinchini- 
ensis, Thurociensis et Lypthouiensis parati sunt contri
buere per denarios Lta: non sunt defuturi et affines 
mei, uterque Kozka,:! modo videant rem serio tractari, 
qui ambo habent bonas quinque bombardas muri
fragas, habet et domina Thurzonis4 egregias duas in

1 Várpalota Veszprém vili.
2 Báthory András magyarországi főkapitány.
3 A sedleci Kosztka-testvérek : Miklós és Péter. Többször 

volt már róluk szó.
1 Thurzó Elek özvegye Székely Magdolna, aki előbb 

Széchy Tamásnak volt a felesége ; Thurzó Elek halála után 
Pernstein Jánoshoz ment nőül. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 
1540. fase. 43. és u. o. 1548. fasc. 55.)
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Baymocz,1 alteram propriam, alteram vero domini 
Petri Pereny1 2 per me illi venditam, quae omnes una 
hebdomada comportari et arci Budethyn3 ipsius Pod- 
manyczky admoveri possunt, quae quidem arx vix triduo 
stare posset.

Altera tandem nempe Rycho4 agredienda esset, 
quam etiam vix triduo durare posset. Alia quoque 
castra ipsius Podmanyczky non sunt inexpugnabilia, 
licet Bezthercze5 sit bene munita tum arte, tum natura 
loci. Illis autem quingentis lancigeris, qui ut praemisi, 
Wiennae conducendi essent, Dominatio Vestra Specta
bilis et Magnifica adiungere deberet ex suis totidem 
Hungaros milites, equites autem ducentos. Quod quidem 
negotium meo iudicio per quempiam fidum nuncium 
deberet Dominatio Vestra Spectabilis et Magnifica 
primoque tempore communicare cum suo collega domino 
Báthory et admonere illum, ut si Agriam assequi posset, 
relictis illic pedilibus suis quingentis et reliqua equitatus 
sui parte ipse cum ducentis equitibus veniat ad oppu
gnandum ipsum Podmanyczky. Quem id haud gravatim 
facturum arbitror, quandoquidem quum de hac re illum 
in privato colloquio hic Posonii admonerem, ad eam 
agrediendum propensum fore videbam, si ea, quae 
praemisi, in bonum ordinem redigeretur, proinde velit 
Dominatio Vestra Spectabilis et Magnifica pro sua 
prudentia rem hanc bene ruminare et facere in ea, 
quae possibilia fore videbuntur. Alterum eum inter 
haec duo faciendum est nobis, ut aut iugo ipsius Pod
manyczky colla nostra subiciamus, aut eum serio 
agrediamur.

Porro servi tores meos cogor illinc avocare, nisi 
Dominatio Vestra Spectabilis et Magnifica de futura 
solutione illis prospiciat. Quia si bene recordor, iam dedi

1 Bajmóc vára Nyitra vármegyében, Privigyétől ny.
2 Perényi Péter abaúj megyei főispán, magyarországi 

főkapitány, kancellár. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1541. 
fase. 46.) 1542 őszén fogságba vetették. (L. erre vonatkozólag 
a bécsi Staatsarchiv. Hung. 1542. fase. 48., 49. Továbbá 
R. Kiss István : A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korá
ban. Budapest, 1908. XLVIII. s köv. 11.)

3 Budetin vára Zsolna mellett.
4 Hricsó vára.
5 Vágbeszterce vára.
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illis pecunias menstruas quatuor cum dimidio et prae
terea pannum plusquam florenorum centum quinqua
ginta, ex quibus mihi nihil amplius datum est per dominos 
camerarios, nisi floreni centum quinquaginta, quos ad 
primam dictorum servitorum meorum solutionem 
mutuo levaveram a domino comite Posoniensi. Velit 
igitur Dominatio Vestra Spectabilis et Magnifica me 
reddere certiorem, an poterunt habere ipsi mei servitores 
apud eum, expleto mense praesenti, solutionem futuram, 
nec ne, ut sciam rebus meis in tempore consulere. 
Opto semper bene valere Dominationem Vestram Specta
bilem et Magnificam, cui me et mea servitia iterum 
commendo. Posonii, in die Caenae Domini, anno Domini
1543.

Eiusdem Vestrae Spectabilis et Magnificae Domina
tionis

servitor
Franciscus de Rewa

K ívü l: Spectabili et magnifico domino domino Thomae 
de Nadasd, comiti perpetuo terrae Fogaras, necnon taver- 
nicorum regalium magistro et regni Hungáriáé capitaneo 
generali etc. domino observandissimo.

105.

Palota, 1543 március 26.

Podmaniczky János folyamodványa Ferdinánd királyhoz, 
melyben kéri, hogy fogadja hűségébe testvérével és híveivel 
együtt; elvett birtokait adja vissza és a János királytól 

szerzettekre adjon neki nova donatiot.
Eredetije, hátlapján záró gyűrűspecsét nyomaival, a bécsi 

Staatsarchivban. Hung. 1543. fase. 50.

Post fidelium servitiorum meorum in gratiam 
Sacratissimae Maiestatis Vestrae humillimam commen
dationem. Sacratissima Maiestas Vestra Regia reminisci 
dignetur, quanto tempore summa cum instantia et avi
ditate post decessum serenissimi condam domini Joannis 
etc. regis, alias domini mei clementissimi ad conse
quendam gratiam Maiestatis Vestrae Sacratissimae con
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tinue laboraverim, ut cum fratribus, amicisque meis, 
instar fidelium subditorum Sacr. Maiestatis Vestrae 
eidem ac patriae huic desolatae inservire potuissemus1 
et quamvis omnibus mandatis constitutionibusque per 
universa comitia interea temporis ad hoc regnum ex 
Maiestate Vestra Regia deliberatis semper parui ac 
praeter alios maxime in gratia Sacr. Maiestatis Vestrae 
consequenda ad serviendum me exhibui, tamen nullo 
modo per commissarios et consiliarios Maiestatis Vestrae 
Sacr. admissus sum, quinpotius servitores et nuncii mei, 
quos erga Maiestatem Vestram Sacr. ac dominos capi- 
taneos eius Maiestatis mittebam, de aliis nationibus 
in praeteritis expeditionibus procurantibus intercipie
bantur. Quo vitio mea fidelia servitia a Maiestate Vestra 
Sacr. alienabantur, adeo, ut quandocunque ad meas 
supplicationes Maiestas Vestra Sacratissima rebus meis 
gratiose respondere dignata est, praefati domini com- 
missarii non ut meis servitiis fidelibus uterentur, a 
quibus penes illud etiam sanum Maiestatis Vestrae 
Novizoliense decretum bonorum meorum per alios 
occupatorum eliberationem expectabam, sed contra 
me sinistre agentes certa bona mea iure legitimo me 
concernentia interea temporis ex manibus meis vi occu
paverunt et in praesenti possident in dampnum et 
praeiudicium meum magnum.

Hoc non contenti pridem in particulari quadam 
Posoniensi congregatione me cum fratre meo amicisque 
et nobis adhaerentibus crimine notae infidelitatis indigne 
pronunciare non sunt veriti1 2 et quoniam hoc vitio 
malefactores accusari videntur, ad certos comitatus, 
eos scilicet, qui congregationi illi adfuissent, delega
verant, qui de negotio sese esse inscios in sedibus iudi- 
ciariis promulgaverunt; quin ego semper honesta facie 
incedere et quae honori spectant, custodire consuevi, 
numque me illis similem praestiti, qui his elapsis annis, 
non fidei, non honori, non humanitati prospicientes,

1 L. erre a Podmaniczky János és Kazianer főparancsnok 
közt 1534 július 27-én kötött egyességet. (Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 502—506. 11.)

2 L. erre az 1542 novemberi pozsonyi országgyűlés vég
zéseit. Magy. Orsz. Emi. II. 417. I. és Árt. XLIV. és Art. 
XLY. U. o. 451—452. 11.
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sed quaestui et muneribus, rati etiam cum sumptibus 
Maiestatis Vestrae Sacr. gravibus in alias et alias au as 
se conferre non verebantur, primamque summam in 
perniciem prope prolapsam minime animadvertent.

Talibus Sacratissima Maiestas Vestra tanquam 
christianissimus-monarcha de me sinistre conquerentibus 
locum dare ne dignetur, humillime supplico. Ego enim 
cum omnibus meis ad omnes necessitates et servitia 
Sacratissimae Maiestatis Vestrae semper sum paratis
simus, nec ea obmissurus, quae Sacratissima Maiestas 
Vestra ex mea possibilitate mihi faciendum mandaverit.

Quin autem Thurearum vires magis ac magis 
augent in dies, ista vero confinia praesidiis omnino carent, 
ut non solum ad depopulandas has partes hostibus 
facilis aditus sit, verum timendum est, ut isti alii 
proximiores comitatus Simigiensis et Zaladiensis (quod 
Deus avertat) in servitutem ne redigatur. Hic enim 
nullus est praeter magnificum dominum Werbewczy,1 
qui diebus et noctibus continuis excubiis excursiones 
hostium magis prohibeat, ubi etiam dominus Banphy2 
sedulo et tota animi diligentia Maiestati Vestrae Sacr. 
et regno huic satis aflicto et paene perdito servire molitur, 
si dummodo ex liberali gratia Sacr. Maiestatis Vestrae 
vires illi suppeditarentur.

Quinque Ecclesias Vestra Sacr. Maiestas militibus 
ac aliis necessariis gratiose providere dignetur. Ego 
etiam iuxta possibilitatis meae facultatem penes prae
fatum dominum Werbewczy Maiestati Vestrae Sacr. 
et regno huic omni opera non desistam-

Quapropter Serenissime et potentissime Rex, Maie
stati Vestrae Sacr. iterum atque iterum supplico, tam 
quam domino domino meo clementissimo, quo Maiestas 
Vestra Sacr. ex sua innata clementia et bonitate me 
unacum fratre, amicisque et servitoribus simulcum 
bonis nostris in sinum gratiae suae regiae clementer 
suscipere, bonaque illa, quae per serenissimum condam 
dominum Joannem regem, alias dominum meum clemen- 
tissimum mihi pro meis servitiis donata inscriptaque

1 Werbőczy Imre tolnamegyei főispán.
- Tallóczi Bánffy Boldizsár. Mindkettőjükre 1. a 98.,

100., 101. és 102. sz. okleveleket.
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sunt, titulo novae suae regiae donationis confirmare et 
bona, quae me iure legitimo concernunt, ad aliorum 
manus existentia restitui committere dignetur gratiose.

Ego rursus universa aliorum bona, si quae cuipiam 
illegitime per me sunt occupata, iuxta mandatum 
Sacratissimae Maiestatis Vestrae remittere et restituere 
sum paratus, modo etiam iura haereditaria meorum 
servientium vi per haec disturbiorum tempora illis 
occupata, remittantur.

Hunc famulum meum Josephum Nedeczky1 prae
sentium exhibitorem erga Maiestatem Vestram Sacratis
simam misi, quem de omnibus meis supplicationibus 
iustis tamquam Christianissimus monarcha clementer 
exaudire, ac iam tandem gratiose respondere, meque 
in numerum verorum suorum fidelium subditorum 
annumerare dignetur gratiose. Maiestatem autem Ve
stram Sacratissimam sanam et felicissimam, ut Do
minus conservet pro consolatione totius christianitatis, 
peropto, meaque fidelia servitia in gratiam eius Vestrae 
Maiestatis humillime commendo. Ex castro Palotha, 
26. die Martii, anno 1543.

Eiusdem Vestrae Sacratissimae Maiestatis
fidelis et humilis 

subditus
Joannes de Podmanyn.

K ívü l: Serenissimo principi et domino, domino Ferdi- 
nando divina favente clementia Romanorum, Hungáriáé, 
Bohemiae etc. regi, infanti Hispaniarum etc. archiduci Austriae 
etc. domino meo clementissimo.

1 A nedecei Nedeczky-család (Nagy Ivart : VIII. 106. s 
következő 11.) tagja.
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Esztergom, 1543 március 26.

Várdai Pál esztergomi érsek levele Nádasdíj Tamáshoz, 
melyben emlékezetébe idézi, hogy korábbi levelében már 
kifejtette, hogy Nyitrára való fegyveres jövetelét a dica 
behajtása és Podmaniczky Ráfael mozgolódásának ellen- 

siílyozása végett kívánja.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűspecséttel, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles.

Spectabilis et magnifice domine etc. Proximis lit
teris significaveramus Magnificentiae Vestrae, ob quas 
potissimum causas videbatur necesse esse, ut cum 
equitibus suis omnibus Nitriam proficisceretur, curatura 
ibic sua auctoritate, ut ex Nitriensi et circumiacentibus 
comitatibus contributio administraretur in manus dica
torum et conatus vicini Raffaelis Podmaniczky prae
sentiae suae respectu dissiparetur, defenderenturque 
fideles Regiae Maiestatis.

Strigonii, 26. die Martii, 1543.
Spectabilis et Magnificae Dominationis Vestrae 

bonus amicus et deditissimus frater

Strigoniensis manu propria.

Kívül: Spectabili et magnifico domino Thomae de Nadasd, 
magistro tavernicorum regalium ac generali capitaneo regni 
Hungáriáé etc. domino et amico observandissimo.

106.

17
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Bécs, 1543 április 23.

Ungnad János főkapitány nyílt parancsa, mely szerint 
Podmaniczky János familiárisainak, akik tőle Palota 
várába visszamennek, mindenütt szabad utat biztosítsanak.
Eredetije papíron, gyűrűspecsét nyomaival, az Orsz. Levél

tárban. Kincst. oszt. N. R. A. fase. 430. nr. 5.

Nos Joannes Vngnad liber baro in Sonnegg, sacra
tissimae Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae etc. regiae 
maiestatis, domini nostri clementissimi consiliarius et 
supremus rerum bellicarum in Hungária capitaneus, 
notum facimus universis ac singulis, tam spiritualis, 
quam saecularis status personis, cuiuscunque gradus, 
dignitatis, aut praeeminentiae tam in regno Hungáriáé, 
quam alibi existentibus et praefatae regiae maiestatis 
officialibus, subditisque, quod praesentium latores ma
gnifici domini domini Joannis de Podmanyn etc. fami
liares huc in certis negotiis ad nos venerunt et expeditis 
his iterum de voluntate nostra ad eundem dominum 
ipsorum ac castrum Pallota proficiscuntur. Nos itaque 
eis salvum et tutum  iter esse cupientes, nos omnes et 
quicunque his nostris literis requisiti fuerint, praefatae 
regiae maiestatis nomine requirimus, nostra persona 
amice rogamus, quatenus eosdem domini Podmanyni 
familiares, si modo, pro eo ac speramus, se tamquam 
fideles subditos ac bonos amicos gesserint, exhibuerint- 
que, ubique locorum libere, tuto ac absque omni impe
dimento ire, proficisci ac pertransire et ad dictum castrum 
pervenire sinatis et ita ab omnibus fieri efficiatis. Qua 
in re facturi estis saepedictae maiestatis regiae volun
tatem et nobis rem gratam. Praesentibus perlectis exhi
benti restitutis. Datum Viennae, XXIII. die mensis 
Aprilis, anno Domini M. D. XLIII.

107.
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H. n. 1543 március körül.

Podmaniczky János és Ráfael folyamodása Ferdinánd 
királyhoz a saját és párthíveik birtokügyi kívánságai

ügyében.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1543. fase. 50.

Supplicationes magnificorum Joannis et Raphaelis 
de Podmanyn Sacrae Regiae Maiestati porrigendae.

Primo, quod Maiestas Regia capitibus et bonis 
universis supplicantium, necnon fratrum amicorumque 
et servitorum ipsorum gratiam specialem facere, delic
taque et excessus ipsorum omnes hactenus utcuique 
contra Suam Maiestatem vel eius Maiestatis fideles et 
subditos patratos et commissos, eisdem supplicantibus 
gratiose condonare et eosdem contra quosvis legittimos 
vel illegittimos perturbatores et actores tueri et protegere 
dignetur gratiose.

Quod castra bonaque et iura possessionaria universa 
per dominum condam Joannem regem ipsis donata et 
inscripta, quae etiam modo prae manibus ipsorum 
habentur, Maiestas Regia unacum iure regio Suae 
Maiestatis, si quod in illis utcunque superesse diuosce- 
retur,eisdem noviter perpetuo donet et donata confirmet.

Similiter et castrum Palotha unacum abbatiis 
Czyrcz1 et Jasth,1 2 quae semper iure iuris patronatus a 
castro Palotha dependent, eisdem supplicantibus gratiose 
conferat, idque tum propter sententiam utrarumque 
maiestatum in ipsum Ladislaum More latam,3 tum

1 A zirci apátság.
2 Jásd h. Zirctől keletre fekszik. Bencés apátságának 

történetét 1. Rupp J. : III. 268. 1. és Faller Jenő : Jásd község 
története. Veszprém, 1934. 12. s köv. 11.

* Csulai Móré László Üjlaki Lőrinc özvegyét vevén fele
ségül, birtokába vette Palota várát tartozékaival együtt ; 
e tartozékok közé tartozott Jásd is. (V. ö. Faller Jenő : i. m. 
16—18. 11.)

108.
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propter contractum eiusdem praefati domini Joannis 
regis cum illustri condam domino Laurentio Herczegh1 
habitam. Maiestas Regia commode facere poterit, quin 
praedictus condam dominus Joannes rex, (qui etiam 
alioqui legittimus successor illius castri dinoscebatur),1 2 
in expugnationem dicti castri plusquam viginti mille 
florenos elargitus est.

Quandoquidem autem Maiestas Regia castrum illud 
Palotha pro sua Maiestate redimere velle dicatur, 
castrum ipsum Palotha unacum abbatiis praenominatis 
Czyrcz et Jasth, atque possessionibus Ewssy,3 Beryn- 
hyda,4 Pere Marthon5 et Zenth Isthwan6 episcopatus 
et capituli Wesprimiensis, quae in florenis mille per 
dominum condam Joannem regem eisdem supplican
tibus sunt inscriptae, praeterea quam trecentos pedites 
in spatio trium mensium pro conservatione Budensi 
anno abhinc quarto, dum scilicet et Maiestas Regia 
penes copias Joannis regis expeditionem Suae Maiestatis 
in Transsilvaniam moveret, propriis ipsorum expensis 
tenuerunt et conservaverunt, Maiestas Regia, si ita 
maluerit, pro se accipiat atque castrum Nyttriense loco 
istorum gratiose supplicantibus conferat. Nam ipsi 
supplicantes habent legittimum ius ad praefatum 
episcopatum serenissimi condam domini Ludovici regis, 
summa autem illa viginti millium florenorum,7 quae 
in expugnatione castri elargita est, in illud castrum 
Nyttriense inscribatur, quae dum ipsis persolvetur, 
statim episcopatum illud, cuicunque Maiestas Sua 
dandum mandaverit, resignare debeant et teneantur.

1 Újlaki Lőrinc herceg örökbefogadási szerződésre lépett 
Zápolyai István nádorral, melynek értelmében halála után 
birtokait Zápolyai István, illetőleg fia János örökli.

2 Bár Újlaki Lőrinc utóbb megváltoztatta elhatáro
zását, a Zápolyai-család ragaszkodott a korábbi megállapo
dáshoz. (V. ö. Faller J. : i. m. 16—17. 11.)

3 Csánki szerint a Palotától dny. fekvő Őskíível azono
sítható. (III. 245. 1.)

4 A mai Berhida, Palotától d. (Csánki : III. 212. 1.)
5 Peremarton h. Palotától d., az előbbi szomszédságában.
6 Szentistván h. Veszprémtől k.
7 L. erre vonatkozólag az 1534 július 27-i egyességlevelet. 

Podmaniczky-Oklevéltár. II. 505. 1.
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Castrum Lednycze1 et Rycho ;1 2 quod castrum 
Rycho alias iure ipsis concernit, Maiestas Regia eisdem 
gratiose donet. Ne saltem, ut Maiestas Regia querimoniis 
super eo castro molestetur, aut ipsi supplicantes in illis 
temporum in processu utcunque perturbari possint, 
ipsi supplicantes duo millia florenorum in monetis 
Suae Maiestatis eidem reponent, de quibus Maiestas 
Regia dominam comitissam de Rozyn3 ac orphanos 
Petri Imrephy4 contentare dignetur.

Castrum Zwcha5 oppidum Belws,6 possessiones 
utraeque Kochkoch,7 Nosycz,8 Hwmecz,9 Zlychow,10 * 
Maiestas Regia noviter donet eisdem et conferat, nam 
ista omnia dominus condam Joannes rex tamquam sua 
haereditaria et paterna donavit.

Debita, quibus Maiestas Regia ipsis Podmanyczki 
debet, pretiumque sepulchri argentei, quae ad manus 
Suae Maiestatis accepit,11 de quibus et litteras Suae 
Maiestatis obligatorias dedit, quae se ad minus ad sum
mam quattuor milium et quingentorum florenorum auri

1 Fednie várát a Podm aniczkv-család a középkor folya
mán nem bírta, mert abban a Korompai Nehéz-család “ült 
1466-ban és így a Podm aniczky-család adom ányjogát érvé
nyesíteni nem tudta, annál kevésbbé, mert a Nehéz-család a 
várat továbbadta zálogba Ráskay Balázs tárnokmesternek, 
aki meg Sárkány Ambrusnak adta zálogba. Ez a várra 1525- 
ben adománylevelet szerzett. Felesége Zábláti Zsófia volt, 
aki később Szentgyörgvi és Bazini Farkashoz m ent férjhez 
és első férje jogán még a m ost tárgyalt években is jogot 
tartott a várhoz (1. a köv. jegyzetet).

2 Hricsó Podm aniczky Balázs halála után kikerült fiai
nak birtokából és a család besztercei ága hiába te tt  kísérle
teket, a középkor folyamán nem tudta megszerezni a várat, 
melyre az Imreíy-esalád kapott adományt.

3 Bazini és Szentgyörgyi Farkas gróf özvegye Zábláti 
Zsófia volt. (Podm aniczky-Oklevéltár. II. 557. 1.)

4 Szerdahelyi Imrefy Péter atyja nyerte királyi ado
mányba Hricsó várát. (Podm aniczky-O klevéltár. II. 554. 1.)

5 Szucsa vára Trencséntől é. feküdt, a mai Alsó- és Felső- 
szucsa környékén. (Podm aniczky-Oklevéltár. II. 395. 1.)

6 Bellus város Kaszától é., a Vág-f. balpartján.
7 Alsó- és Felsőkocskóc h. Bellustól é.
8 Nosic h. a Vág-f. balpartján, Bellustól é.
9 Chumetz h. Zsolnától é.

111 Zliecho h. Illavától dk., a hegyek közt.
" L. erre vonatkozólag az 1527 december 8-i nyugtat- 

ványt. (Podm aniczky-Oklevéltár. II. 396— 398. 11.)
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Hungaricalis extendit, si Sua Maiestas in tanta regni 
huius necessitate imminenti persolvere gravaretur, 
castellum Lewa1 pro eo toto debito ipsis inscribatur, 
id quod Suae Maiestati facere consentaneum est, cum 
eundem illud castellum eisdem, supplicantibus in florenis 
mille inscripsit, modernos eius castelli possessores Sua 
Maiestas de tanta summa facile contentari possit.

Supplicatur quoque Sacrae Regiae Maiestati, ut 
castellum Zerdahel1 2 cum suis pertinentiis eisdem sup
plicantibus donet et conférat. Nam illud castellum ad 
Suam Maiestatem est devolutum, ex eo, quia ipsi Zerda- 
helitae genitricem ipsorum interimerunt.3 Nichilomi- 
nusque iidem supplicantes illos florenos 1 y2c , pro quibus 
egregiusJoannes Palathycz4 magnifico Francisco Nyary5 
ipsum castellum resignaverat, parati sunt Maiestati 
Regiae reponere.

Abbatiam quoque Kolos,6 quae a tempore conflictus 
Mohachyensis legittimo possessore caruit, Maiestas 
Regia dignetur Joanni Lephanti,7 ipsorum supplicantium 
sororio dare et conferre.

Tricesimam Zoliensem8 sub inscriptione condam 
domini Joannis regis unacum tricesima villae Myzthko9 
apud.ipsos supplicantes Maiestas Regia relinquat, quia 
illae tricesimae cum aliis dudum a serenissimo condam

1 Illává vára.
2 Nyitraszerdahely h. Nagytapolesánytól d.
3 A nyitrazerdahelyi Zerdahelyi-családra 1. Nagy Iván : 

XII. 354. s köv. 11. V. ö. az 1516 szeptember elsején kelt ok
levéllel. (Podm aniczky-Oklevéltár. II. 127— 133. 11.)

4 A Palaticz-esaládra 1. Nagy Iván : IX. 32. 1. Az itt 
em lített János személyi adatait nem ismerjük.

5 Nvárv Ferenc hontm egyei főispán. L. Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 473., 556. 11.

6 Kolos h. N yitrazsám bokréltől tik. Az itteni apátságra 
lásd Rupp J .  : I. 609— 610. 11. L. azonfelül Podmaniczkv- 
Oklevéltár. II. 300— 305. 11.

7 Az Elefánthy-családra 1. a Podmaniczky-Oklevéltár. 
II. 413. 1. Klefántliy Mihály felesége Podmaniczky Katalin, 
Mihály (t  1526) leánya volt. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 
437. 1.) Az itt em lített Elefánthy János unokaöccse volt a 
két Podmaniczkynak.

8 Nem  a zólyomi, hanem a zsolnai harmincadról van szó, 
melv János királvé volt. V. ö. Podmaniczky-Oklevéltár. 11. 
493t 1.

s Közelebbi helyét nem tudom megállapítani.
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domino Ladislao rege,1 domino condam Joanni regi sunt 
arendatae et inscriptae.

Castrum Makowycza1 2 et bona Joapnis Tharczay 
iuxta decretum Novizoliense ipsis supplicantibus ac 
filiis Ladislai Haghmassy restitui facere dignetur, quin 
illud castrum ipsos concernit et neminem alium, qui 
inter sese concordaverunt super illo castro.3

Munitionem fortalicii Solow4 Maiestas Regia distra
hendum mandet, bonaque per Nicolaum Koczka 
occupata ipsis orphanis Solowski5 restituere, quin ipso
rum sunt haereditaria.

Castrum Kazza6 Paulo et Joanni Roson7 Maiestas Re
gia restitui facere dignetur, quia ipsorum est haereditaria.

Generaliter autem, quod universa bona servitorum 
eorundem supplicantium apud alienas manus illegittime 
existentia illis, ad quos pertinent, restitui facere dig
netur, quae si restituentur, ipsi quoque parati sunt bona 
aliorum, quae ipsis non sunt inscripta, remittere.

Contributiones et taxas in bonis supplicantium 
annuatim connumerandas Maiestas Regia eisdem ad 
servitia ipsorum deputet, quin parati sunt ipsi certum 
numerum militum ad necessitatem regni conservare.

Quod si autem praefati supplicantes ex suasu et 
suggestione quorundam Maiestati Regiae ita con
temptui sunt, ut, Maiestas Regia vellet procul hinc 
illos fore, iuxta aestimationes et limitationes iustas 
omnium bonorum dignetur Maiestas Regia summam 
condignam ipsis reponere, qui parati sunt illa Suae 
Maiestati dare atque ubicunque fuerint, bonum novum 
Suae Maiestatis portare et eidem servire fideliter.

1 II. Ulászló király.
2 Makovica vára Sáros megyében. L. jelen kötet 90. sz. 

oklevelét.
3 L. a részletekre vonatkozólag a jelen kötet 90. és 104. 

számú okleveleit.
I Szulyo vár, m ely a hasonló nevű helység szomszéd

ságában, Vágbesztercétől ék. feküdt. A várra L Podm aniczky- 
Oklevéltár. I. k. X IX . 1.

3 A Szulyói-, vagy m ásként Szulyovszky-, Sulovski- 
család. L. Podmaniczky-Oklevéltár. I. 328. 1., azonfelül II. 84. 1.

II Kasza vára Bellustól d., a Vág-f. balpartján feküdt. 
A várra 1. a Podmaniczky-Oklevéltár. I. k. XVII. 1.

7 Rozson János, Kelemen fia ; 1. Podm aniczky-Oklevél
tár. II. 211. és 373. 11.
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H. n. 1543 március körül.
Ferdinánd király válasza azokra a pontokra, melyeket 
Podmaniczky János és Ráfael terjesztettek eléje folyamod

vány alakjában, saját és párthíveik ügyében.
K ivonatos közlése egy későbbi m ásolat alapján az Egyháztört.

Emlékek. IV. k. 175— 176. 11.

„Sacra Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae etc. 
regia maiestas. . .  intellexit articulos et postulata, quae 
nomine et in persona magnificorum dominorum Joannis 
et Raphaelis fratrum de Podm anyn... proposita fuerint 
et ad e a . . .  respondet in hunc modum:

Primum, capitibus et bonis universis dictorum domi
norum de Podm anyn... gratiam specialem facere... 
dignabitur.

Castrum Palotha unacum abbatiis Czyrcz et Jasth, 
quae iure patronatus ab eo castro dependere perhi
bentur, Maiestas regia eisdem supplicantibus de 
Podmanyn clementer conferet ea conditione, quod si 
Maiestas regia vellet haberi castrum Palotha ab ipsis 
dominis de Podmanyn, ex tunc iidem domini in totum 
a iure, quod ad episcopatum Wesprimiensem sibi 
vendicant, sese abdicent et contenti sint tantum castro 
Palotha et acceptis mille florenis, quos rex Joannes 
inscripsit illis in quattuor villis, videlicet Ewsy, Be- 
renhida, Peremarthon et Zenthysthwan, ad episcopatum 
et capitulum Wesprimiense pertinentibus, contenti 
sint has villas ipsas cedere episcopo aut capitulo 
Wesprimiensi. Si autem Maiestas regia vellet et castrum 
Palotha et modo dictas villas cum omnibus pertinen- 
tiis suis redimere, tum Maiestas sua eisdem suppli
cantibus viginti millia florenorum deposilura est.

Super castra Lednyche et Rykho ius suum (si 
quod in illa habet) clementer concedet.

Castellum Zerdahel. . .  eisdem supplicantibus Maie
stas regia donabit. . .

Abbatiam quoque Kolos, quae a tempore conflictus 
Mohachyensis legitimo possessore caruit, eadem Maiestas 
regia Joanni Lephanti sororio supplicantium clementer 
conferre erit p ropensa...“

J e g y z e t : V. ö. a 108. sz. alatt közzétett oklevéllel.

109.
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Warkocz György kéri Ferdinánd királyt, hogy a most vele 
tárgyaló Podmaniczky követeit fogadja és az egyességet 

vele lehetőleg kösse meg.

Eredetije, hátlapján papírral fedett gyürűs-zárópecséttel, a 
-bécsi Staatsarchivban. Hung. 1543. fase. 51.

Sacra Regia Maiestas etc.

Post humillimam servitiorum meorum fidelium 
commendationem. Scripsi Maiestati Vestrae Sacrae 
superioribus diebus, quae tractatio inita sit inter me 
et dominum Podmanyczky, qui cum eius rei gratia 
nuncios suos ad Maiestatem Vestram Sacram expedi
visset, factus est certior, illos recta Pragam esse profectos. 
Ideoque res visa est postulare, ut alios suos servitores 
celeriter ad Maiestatem Vestram Sacram expediret, 
hi cum ad Vestram Maiestatem Sacram venerint, 
supplico eidem, dignetur ipsis benignas praebere aures 
et cognita causa, gratiose se exhibere, ut potius in 
Maiestatis Vestrae Sacrae gratia ille Podmanyczky 
susceptus, quam illa destitutus esse videatur. Nisi enim 
clementiam Maiestatis Vestrae Sacrae hac in parte pro
spexerit, verendum est, ne ad ingenium suum redeat 
et ea agat, quae soleat agere hostis, in perniciem subdi
torum Maiestatis Vestrae. Siquidem sive civitati proxi
mus et in commeatibus intercipiendis, aliisque inferendis 
incommodis, mala non exigua machinari potest. His 
temporibus perturbatis quid aliud statim in eum possit, 
quam si Maiestas Vestra Sacra suam in gratiam ipsum 
receperit, non admodum video. Id vero, quod Vestra 
Maiestas Sacra gratiose vel responderit vel fecerit in 
hac re, clementer actum esse existimabo. Vestram 
Maiestatem Sacram Deus optimus conservet ad imperii

110.

S z é k e s f e h é r v á r ,  1 5 4 3  á p r i l i s  1 7 .
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sui incrementum salvam et felicem. Albae, die XVII. 
Aprilis, anno XLIII.0

Eiusdem Sacrae Regiae Maiestatis
fidelis

Georgius Warkocz.1
K ívü l: Sacrae Romanorum, Hungáriáé et Boemiae 

Regiae Maieslati etc. domino meo clementissimo.

111.

Pozsony,. 1543 május 5.

A magyar királyi helytartótanács beszámol a Podrnanicz- 
kyak újabb féktelenkedéseiről, amelyeknek, minthogy nincs 
elegendő katonaság, csakis a királynak az országban 

leendő személyes jelenléte vethetne véget.
Eredetije a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1043. fase. 51.

Instructio dominorum locumtenentis et consiliario
rum egregio Sebastiano Syrmiensis1 2 3 secretario consilii 
Regiae Maiestatis data Posonii, 5. die Maii, 1543.

Intelligere etiam iam dudum Maiestas Sua potuit, 
quanta pertinacia duo fratres Podmaniczky aequissimas 
conditiones Maiestatis Regiae nomine per locum- 
tenentem et consiliarios aliquoties oblatas refellere 
atque irridere non dubitantes, novas subinde occasiones

1 Warkocz (Warkocs) György de Hobsthic, 1536-ban 
„aulicus noster“. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1536. fase. 29.) 
1539-ben : aulicus et familiaris. (U. o. fasc. 40.) 1540-ben : 
equitum ducatus Silesiae capitaneus. (U. o. fasc. 44.) 1541-ben : 
aulicus et familiaris, vir de nobili stirpe genitus. (U. o. fasc. 45.)
1543-ban : capitaneus. (U. o. fasc. 51.) A családra 1. Nagy Iván : 
XII. 64—65. 11. Warkocz György 1543-ban Székesfehérvár 
védelmében esett el. (Budai F. : III. 375—378. 11.) Bihar 
megyében terjedelmes birtokai voltak. (Lukinich I. : Erdély 
területi változásai. 148. 1.)

3 Syrmiensis Sebestyén 1539-ben és 1540-ben Thurzó 
Elek titkára volt. (Bécsi“ Staatsarchiv. Hung. 1539. fasc. 39. 
és 1540. fasc. 43.) A családra, illetőleg Sirmiensisre I. Nagy 
Iván : X. 225—232. 11.
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quaesiverint, quibus in pristina rebellione persistere et 
licentiose grassari, bona fidelium Suae Maiestatis tum 
occupare, tum gravissime et hostiliter vexare et subsidia 
in defensionem publicam decreta eripere et pro se rapere 
possent. Hi ex diuturna levitate et mansuetudine (ut sane 
tempus ferebat) secum agi cernentes, maiora in dies audere 
non desistant, munire certa loca, unde grassari in fideles 
liberius queant et nonnullos, etiam in sententiam suam 
sollicitare, coniurationesque procurare dicuntur, ut plane 
fideles et subditos Maiestatis regiae sibi vicinos ad 
necem, eorum bona ad rapinam et incendia designasse 
videantur, horum quidem audacia et nepharii conatus, 
quo pacto per capitaneos coercerentur et si nuper cum 
domino Vngnod tractatum sit, facilior tamen et com
pendiosior ratio suppetet, si Maiestas Regia in haec 
loca se contulerit, in cuius praesentia credi par est 
illos supplices Maiestatem Suam adituros et ferocitatem 
deposituros, alioquin in absentia Suae Maiestatis et in 
isto rumore venientis hostis,1 nihil non temere ausuros 
certum est.

Extiterunt etiam his diebus nonnulli de numero 
atque ordine tam dominorum quam nobilium, qui in 
iudiciis, quae ex mandato Regiae Maiestatis hic assidue 
exercentur, cum post latas adversus eos sententias, 
ut fit, ad executionem homines regii et capitulares 
missi essent, ausi sunt executioni iuridicae sese opponere 
et in plerisque locis exeCutores aut interimere crude
liter, aut fustibus cedere, gravissimisque plagis et con
tumeliis afficere. Haec cum sint atrocia crimina contra 
Maiestatem Suam et iustitiae auctoritatem, ordinemque 
publicum admissa, nequaquam multa praeterire debent, 
perturbato enim ordine et modo executionis iudicia et 
iustitiam ipsam omniaque ad ordinem regiminis spec
tantia in apertam vim, feritatem ac confusionem redigi 
necesse est, ut iam cur iudicia fiant, causa nulla superesse 
videatur, executione omni sublata, quae vel hinc 
cessare debet, quod nec regii homines nec capitulares

1 Utalás a felvonulóban lévő török haderőre, mely, mini 
ismeretes, 1543 folyamán jelentékeny területeket foglalt el. 
Ekkor veszett el Valpó, Siklós, Pécs, Székesfehérvár, Tata és 
lísztergom, a Dunántúl keleti fele és a Duna-Tiszaköz nagyob
bik része. (Lukinich I. : i. m. 47. 1.)
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pro more patriae audeant procedere, tanta licentia 
illorum et sua calamitate conspecta.

Ad hos temerarios homines ex merito coercendos 
locumtenens quidem et consiliarii rationem iniri per 
capitaneos oportere summopere arbitrabantur, verum 
cum non facile videretur hoc tempore eo gentium 
numero, quem capitanei habuerunt et tueri ditionem 
Maiestatis Suae contra hostes et simul munitionibus, 
castellisque suis, quibus freti talia audent, violentes 
istas deturbare, vel saltem oppugnare et persequi, 
differenda vindicta istorum scelerum in aliud magis 
opportunum tempus visa est.

112.

Palota, 1543 május 19.
Podmaniczky János levele Nádasdy Tamás tárnokmester
hez, melyben közli, hogy válaszát Fejérvári Tamás deák 
által küldi, akinek Nádasdy mindenben hitelt adjon.
Eredetije papíron, papírral fedett, vörös viaszba nyomott, 
gyűrűs-zárópecséttel ellátva, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt.

Nádasdv-levéltár. Missiles.

Magnifice domine, amice . nobis observandissime, 
salutem plurimam et servitii nostri commendationem. 
Ad ea quae nuper Magnifica Dominatio Vestra ex Alba 
abiens nobis nunciávit, per hunc familiarem nostrum 
Thomam litteratum de Alba1 Magnificentiae Vestrae 
responsum dedimus. Quicquid itaque praefatus praesen
tium exhibitor nomine nostro eidem dixerit, eius verbis 
plenam credentivam, fidem adhibere velit, rogamus. 
Quam et valere felicissimam peroptamus et nostra ser
vitia eidem commendamus. Ex castro nostro Palotha,
19. die mensis Maii, anno 1543.

Johannes de Podmanyn etc.
Kívül : Magnifico domino Thomae de Nadasd, thaver- 

nicorum regalium magistro, terraeque Fogharas perpetuo 
et comitatus Castriferrei comiti, ac citra Danubium generali 
capitaneo regiae maiestatis etc. domino et amico observandissimo.

1 Ugyanaz, akit már 1543 januáriusában küldött volt 
Nádasdyhoz. (L. jelen kötet 96. sz. oklevelét.)
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Nyáry Ferenc honímegyei főispán levele Nádasdy Tamás
hoz, melyben értesíti, hogy nyitramegyei szolgálatáért nem 
kapta meg a zsoldot, mert a dica jövedelmét beküldték 
a kamarának, több helyen pedig Podmaniczky szedte azt be.
Eredetije, hátlapján vörös viaszba nyomott gyűrűs-zárópecsét 
nyomaival, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Xádasdy- 

levéltár. Missiles.

Magnifice domine et frater noster observandissime. 
Post salutem et servitii nostri commendationem. Adhuc 
nuperime familiarem nostrum Martinum Fekete1 mise
ramus erga Vestram Magnificam Dominationem, qui 
nondum ad nos reversus, nescimus, an sit in via inter
fectus, vel quo detentus, nullum a Vestra Magnifica 
Dominatione habuimus relationem, prout hic in comitatu 
Nitriensi Vfestra Magnifica Dominatio pro stipendio 
nostra solutionem deputaverat ad duas menses, dica- 
tores eiusdem comitatus ultra 1 y2c florenos dare non 
potuerunt, dicunt residuam pecuniae dominis camerariis 
administrasse, ac de nonnullis locis ipsum Podmaniczky 
extorsisse. Jam  unde stipendium nostrum rehabeamus, 
nescimus, nisi in comitatu Barsiensi. Ex arce nostra 
Branah1 2 3 feria secunda post festum Trinitatis Domini,
1543.

Franciscus Nyary de Bedegh 
comes comitatus Honthensis.

Kívül: Magnifico domino Thomae de Nadasd, magistro 
Tavernieorum regalium ac regni Hungáriáé generali capitaneo 
etc. domino et fratri nobis observandissimo.

1 Nemes Fekete Márton Szomolány várában volt tiszt
viselője Nyáry Ferencnek és feleségének Korlátkői Erzsébet
nek. (Jedlicska P á l: Kiskárpáti emlékek. II. (Eger, 1891.) 
54 . 1 . )

3 Berencs várára, illetőleg Nváry Ferenc 1. Jedlicska Pál: 
II. k. 53—56 11.

113.

B e r e n c s ,  1 5 4 3  m á j u s  2 1 .
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Ferdinánd király válasza a helytartótanácsnak 1543 
május 15-i utasítására ; e válasz szerint a Podmaniczkyak 
meghódolása ügyében az egyesség megkötése küszöbön áll.
Eredeti fogalmazványa a bécsi Staatsarchivban. Hung.

fasc. 52.

Responsum ad instructionem Regiminis Hungarici.
Cum Podmanizky Maiestas Sua iám hic Prágáé 

de contractu quodam secum ineundo proloqui fecit, 
iuxta copiam adiunctam, super quo in dies responsum 
expectat. Quicquid in eo concludetur, faciet eos quam
primum certiores.1

114.

P r á g a ,  1 5 4 3  j ú n i u s  2 .

115.

Vágbeszterce, 1543 június 4.

Podmaniczky Ráfael levele Nádasdy Tamás főkapitányhoz, 
melyben öt nővérének, Annának Zábláti Hrussói Jánossal^ 

tartandó esküvőjére meghívja.

Eredetije papíron, hátlapján vörös viaszba nyomott, papírral 
fedett gyűrűs-zárópecséttel ellátva, az Orsz. Levéltárban. 
Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles. Közzétéve az Egyház^ 

történeti Emlékek. ÍV. 208—209. 11.

Spectabilis ac magnifice domine, domine confi
dentissime, praemissa servitiorum ac me ipsius com
mendo. Nolumus latere Spectabilem ac Magnificam 
Dominationem Vestram, nos ex voluntate divina gene
rosam virginem dominam Annam de Podmanyn sororem 
nostram charissimam1 2 egregio domino Joan ni Hrwssoy

1 A Podmaniczkyakkal való tárgyalásokra vonatkoznak 
a jelen kötetben 100., 102., 107., 108. és 110. sz. alatt közzé
tett oklevelek.

2 L. Podmaniczky-Oklevéltár. II. k. LVI. I.
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de Zablath1 ritu sancto Romano in matrimonium de
spondisse, cuius nuptiae dominica proxima post festum 
nativitatis beati Joannis baptistae proxime futurum1 2 
in oppido nostro Bezthercze celebrabuntur. Igitur roga
mus Spectabilem ac Magnificam Dominationem Vestram 
sumopere, dignetur eadem praedicto die, et loco nuptiis 
interessé, ut celebritas ipsarum nuptiarum praesentia 
Spectabilis Magnificae Dominationis Vestrae decoretur 
et nos omnibus malis eidem reservire studebimus, cui 
nostra servitia unice commendamus. Datum ex castro 
Beztherche, feria secunda post octavas Corporis Christi, 
1543.

Raphael de Podmanyn etc.
K ívül: Spectabili et magnifico domino domino Thomae 

de Nadasd comiti et capitaneo generali citra Danubium, 
domino confidentissimo.

Alatta Nádasát/ kezével : Redditae 9. Julii, Jaurini.

116.

Palota, 1543 június 8.

Podmaniczky János meghívja Nádasdy Tamás főkapi
tányt testvérének, Annának Hrussói Jánossal Vágbesz- 

tercé.n tartandó esküvőjére.
Eredetije papíron, hátlapján vörös viaszba nyomott gyűrűs
zárópecsét nyomaival, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 
Nádasdy-levéltár. Missiles. Közzétéve az Egvháztörténeti 

Emlékek. IV. 271. 1.

Magnifice domine, domine et amice nobis honoran- 
dissime, praemissa servitiorum nostrorum commenda
tione. Non lateat Magnificam Dominationem Vestram, 
generosam virginem dominam Annam de Podmanyn, 
sororem nostram charissimam ritu sanctae ecclesiae 
egregio domino Joanni Hrwssoy in coniugem despon
satam esse. Cuius nuptiae dominica proxima post festum

1 A Zábláti Hrussói-családra 1. Nagy Iván : VI. 311. 1. 
és XII. 282—283. 11., továbbá Podmaniczky-Oklevéltár. I. 
539. 1.

2 1543. július 1.
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nativitatis beati Joannis baptistae1 in oppido Bystrycz 
celebrabuntur. Ideo Magnificam Dominationem Vestram 
rogamus, dignetur solempnitati nuptiarum adesse, ut 
praesentia eiusdem, tamquam talis domini decoretur. 
Id quod nos Magnificae Dominationi Vestrae reservire 
studebimus. Cui servitia nostra commendamus. Ex 
castro Palotha, feria VIa ante Barnabae, Anno 1543.

K ívü l: Magnifico domino domino Thoinac de Nadazd 
comiti ac citra Danubium capitaneo supremo, domino et 
amico nostro honorandissimo.

Alatta Nádasdy kezével: 9. Julii, Jaurini.

117.

Pápa melletti tábor, 1543 június 19.

Ungnad János főkapitány kéri Uflaky Ferenc győri 
püspököt, hogy a győri jobbágyai által Podmaniczky Janos 
egyik jobbágyától elveit lábasjószágot adassa vissza tulaj

donosának.
Eredetije papíron, papírral fedett gyűrűs-zárópecséttei ellátva, 

az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Missiles.

Reverende in Christo pater ac domine domine et 
amice plurimum honorande. Salutem et officiorum 
meorum commendationem. Conquestus est apud me 
litteris suis dominus Joannes Podmaniczky, esse certo, 
cuidam subdito suo certa pecora ac boves vi ablatas 
per quosdam Reverendissimae Dominationis Vestrae 
subditos Jau rin i; quemadmodum Reverendissima Domi
natio Vestra ex eoque praesentes dabit, totius rei sum
mam intelliget ac propterea petii iubere eas iterum 
restitui. Quoniam vero Reverendissima Dominatio 
Vestra pro sua prudentia antea novit, eiusmodi negotium 
magis magisque ipsius Podmaniczky animum offendere 
ac exacerbare posse, quod tamen hoc praesertim tem
pore praecavere libenter vellemusque proinde, Reveren
dissimam Dominationem Vestram regiae maiestatis no-

1543 július l.
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mine regio, mea persona amice rogo, efficiat, iubeatque 
subditis suis, se hos boves ablatas sine contradictione ac 
mora restituant, aut si id eos non debere facere exi
stimet Reverendissima Dominatio Vestra, de eo me 
certiorem reddat. In reliquo eam bene valere cupio. 
Datum in castris, medio milliari supra Papam, XIX. 
Junii, anno 1543.

Reverendissimae Dominationis Vestrae
deditissimus 

Joannes Vngnad liber 
baro in Sonnegg m. p.

A levél harmadik üres lapjának alján tijlaky Ferenc püspök 
írásával :

Nagh Mathe civis Albensis. Ab ipso et socio suo Oswaldo 
fratre germano, Blasio archidiacono capellano meo fl. 19., 
anuleus, duae frameae, equi sellae, Kepenyeg.

Praestat Podmaniczky. Mihal Czapar officialis in villa 
Mellár ad Palota pertinentis.

Arestat. Stephanus Demether de Nywl colonus conventus 
de Leweid.

Arestavit boves in Medwe, in villa Bakyth.1
Kívül: Reverendissimo in Christo patri ac domino domino 

Francisco Vlaky episcopo Jauriniensi, consiliario Regiae 
Maieslatis, domino et amico plurimum honorando.

118.

Győr, 1543 június 20.

Üjlaky Ferenc győri püspök levele Nádasdy Tamás orszá
gos főkapitányhoz, a Podmaniczky Jánosnak Czapar 
Mihály nevű tisztje által kifosztott Demeter István nyúli 

jobbágy és Oszvald ügyében.
Eredetije papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles.

Spectabilis et magnifice domine, domine et patrone 
observandissime, servitiorum commendationem. Misi 
litteras domini Vngnad2 Dominationi Vestrae, nego-

1 A jegyzetekre vonatkozólag 1. Üjlaky Ferenc győri 
püspöknek a következő (118.) szám alatt közzétett, 1543 
június 20-án kelt levelét.

- L. az, 117. sz. alatt közzétett előbbi levelet.
18



: 274

tiiim, pro quo scribit, Dominationi Vestrae significan
dum duxi in eum finem, ut ex ipsa Dominatio Vestra 
clarius intelligere possit. Suplico Dominationi Vestrae, 
non gravetur illud domino Vngnad exponere. Quod 
quidem negotium ita se h ab e t: proximis diebus Ste
phanus Demetter colonus conventus de Leweid in Nywl1 
habitans et Oswaldus, frater germanus capellani méi 
Blasii archidiaconi1 2 ex Jaurino Albam Regalem proficisci 
volentes, diverterant in villam Joannis Podmanyczkv 
Mellár vocatam3 recreationis causa, ubi officialis ipsius 
Podmanyczky, Michael Czapar,4 5 qui inclusas litteras 
domini Vngnad mihi attulit, pauperes illos colligatos 
Palotam adduxit. Sed prius spoliatos omnibus eorum 
rebus et pecuniis, scilicet centum et novem floreiiis, 
equis, frameis, clipeis, sellis, sagulis et uno aureo anulo. 
In Palota servarunt miseras fedo in carcere, conpedibus 
ferreis ligatos, multo tempore tandem unus liberatus 
est opera vel intercessione domini Warkocz ;6 dominus 
Warkocz ad hoc pium opus inductus fuit suplicatione 
Mathei Nagh civis Albensis, fratris ipsius captivi, alter 
vero, magistri Blasii frater, Dei auxilio, mirabili fune 
se per murum nocte demittens, est liberatus. Jam post 

< eliberationem eorum praefatus colonus Leweldiensis 
octo vel sex boves illius latronis officialis dicti Pod
manyczky in Medwe6 in bonis Bakyth7 arrestavit pro 
■rebus et pecuniis ab eo per illum ablatis, pro liberatione 

. et restitutione boum. Quo modo dominus Podmariiczkv 
'queritur domino Vngnod, ex suis litteris Anteilige!. 

Ego fateor veritatem Dominationi Vestrae, quod si 
officialis Podmanyczky litteris domini Vngnod ad me 
non venisset, in carcerem poni fecissem, tandem iusti- 
tiam de eo administrare. Scio, quod omnibus modis 
ultus hanc vindictam fuisset Podmaniczky, sed certe 
non dimisissem sine suplicio digno etc. pauperes ho-

1 A győrmegyei Nyúl helység a leveldi karthauzi 'zárda 
. birtoka volt. (Rupp J. : I. 1., 303. 11. és Békefi R. : i. m. 227. L)

2 Személyi adatai nem ismeretesek.
3 Ma Mellár néven puszta Fejér vm. (Csánki. III. 338.)
4 Személyi adatait nem ismerjük.
5 Warkocz György ; 1. személyére vonatkozólag a 110. sz.

. oklevelet.
3 Medve h. Győr megyében.
7 Bakich Pál. Személyére 1. jelen kötet 11. sz. oklevelét.



27&

mines in via publica et libera omnibus eorum rebus 
spoliavit et captivos Palotham introduxit, nihilominus 
cupit boves suos et tacet male acta sua etc. Rogo 
Dominationem Vestram Magnificam, velit de hac re 
dominum Vngnod informare et eidem servilia ac ora
tiones meas commendare et persuadere eidem, si rursum 
eo profectus officialis fuerit, ut puniat, immo potius 
talium punitio ad Dominationem Vestram pertinere 
videtur-.

Jaurini 20. Junii, 1543.
Servitor

Jauriensis.1
K ívül: Spectabili et magnifico domino domino Thomae 

de Nadasd, comiti perpetuo terrae Fogaras, supremo capitaneo 
•regiae maiestatis etc. etc. domino observandissimo.

119.

Drégely, 1543 június 29.

Goszthonyi Miklós drégelyi várnagy levele Selmecbányához, 
melyben a város hatóságával közli azt a hírt, hogy Batthyány 

Csábrág várat el akarja adni Podmaniczkynak.
Eredetije, több helyt rongált papíron, hátlapján gyűrűs-záró- 
■pecsét nyomaival, az Orsz. Levéltár Múzeumi Levéltárában. 

Törzsanyag.

Prudentes et circumspecti domini, fratres et amici 
nobis honorandi. Post salutem et nostram commenda
tionem. Quidam frater et amicus noster scribit nobis 
aliqua nova, volumus cum Dominationibus Vestris 
participere. Credimus, ut illius vicinitatem Domina
tiones Vestrae minime optant et neque nos optamus. 
Misi paria litterarum ad Dominationes Vestras :

Salutem plurimam. Egregie domine mihi plurimum 
confidentissime. Feria tertia f[ui] in Chyabrakh2 apud

1 A győri püspökség 1526—1539-ig üres volt. 1539-től 
1554-ig Űjlaky Ferenc volt a püspök. (Gams : i. m. 374. 1.) 
-Életrajzát 1. Budai F. : III. 346—348. 11.

- Csábrág vára Hont megyében.
18»
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conpatrem charissimum Petrum Palffy1 et fuerunt tres 
servitores domini Podnemychy, unus est suus capitaneus, 
alter vero Paulus litteratus scriba sua et totum castrum 
ac inge[nia] et pulveres ac victualia in eisdem existentia, 
quocumque nomine censere [ntur], totum perlustrati sunt, 
denique die dominico proxime praeterito1 2 pertinefntiasj 
huius castri provisor domini Palffy cum homine domini 
Podnemych[y] per ordinem villarum, quot jobagiones 
ac inquilini forent, perlus[trati] sunt et in regestum 
simulcum suprascriptis conscripserunt. Itaque vult ven
dere. Ego autem locutus sum de hac re cum domino 
compa[tre] ac ipse negat, dicit aliam causam fore ac 
fundamentum perl[ustrationis], sed nos, ut intelligimus, 
dominus Batthyány3 vult eidem vendere unum castrum 
suum et causa illius vellet vendere Chyabrakh. Nobis 
non foret maximum gaudium, quia ut audivi, dicunt 
ipsum Pjodnemychy] valde crudelem fore ac deva- 
statorem. Hoc autem te scire volui, aliquam curam gerit 
Dominatio Vestra, ut in vicinitate [. . .] non veniret. 
Itaque rogo Vestram Dominationem, si est confidentis- 
sima, in domo mea [ . . .  ] habitare, mihi velitis notificare. 
Dominationes Vestras felicissime valere optamus. Datum 
ex arce Dregel, feria sexta post Joannis baptistae, anno 
Domini 1543.

Nicolaus Goztonyi4 provisor
et castellanus arcis Dregel.5

K ívü l: Prudentibus et circumspectis iudici Leonardo 
Nykos iudici oppidi Scelmescz, caeterisque civibus, dominis 
et amicis nobis observandissimis.

1 Pálffy Péter 1536 óta volt Csábrág várának birtokosa: 
felesége Dersffy Zsófia volt, aki rokonságban állott Várdai 
Pál esztergomi érsekkel. (Reiszig Ede : A Pálffyak. Kny. a 
„Magyarország Vármegyéi és Városai“ pozsonymegyei köteté
ből. É- n. 6. 1.)

2 1543 június 24.
3 Batthyány Ferenc vagy Batthyány Kristóf.

' 4 A Gosztonyi-család (Nagy Iván : IV. 425—429. 11.)
tagja.

Drégely vára Hont megyében.
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120.

Eperjes, 1543 július 12.

Werner György levele Ferdinand királyhoz, melyben írja, 
hogy Báthory András, saját kijelentésé szerint, a kassaiak
kal és szövetségeseikkel, köztük a Podmaniczkyakkal, nem 

tud szembeszállni.

Eredetije, melyből csak egy részletet teszünk közzé, hátlapján 
papírral fedett gyűrűs-zárópecséttel, a bécsi Staatsarchivban. 

Hung. 1543. fasc. 52.

Sacratissime Rex et domine, domine clementissime.

Caeterum cum ex Scepusio rediens dominus Bathori1 
hoc iter faceret, conveni eum et exhibitis eidem Maie- 
statis Vestrae litteris credentionalibus, monui diligenter, 
ut defensionem ditionis Maiestatis Vestrae curae haberet 
et proventus Maiestatis Vestrae ex decimis simul ac 
dicis tuendos susciperet. Ad quae satis quidem benigne 
respondit, sed negavit se unum (!) cum Caspare Seredi1 2 
et Sigismundo Balassa,3 quos solos Maiestati Vestrae 
vere fideles esse asseruit, Cassoviensibus et complicibus 
eorum obsistere posse. Numeravit autem inter complices 
et foederatos Cassoviensium, non modo eos, qui arcem 
Lipoltz4 tenent, sed etiam Francisciim Bebek,5 Mathiam

1 Báthory András magyarországi főkapitány.
2 Serédi Gáspár, az Északnyugati Felföld kapitánya, 

aki rendkívül élénk tevékenységet fejtett ki Ferdinánd király 
érdekében a legutóbbi évek alatt. (V. ö. Lukinich Imre: 
Erdély területi változásai. 19. s köv. 11.) Serédi rövid életrajza 
Budainál : III. 138—140. 11.

3 Balassa Zsigmond (gyarmati) borsodmegyei főispán. 
(Budai F. : I. 70—71. 11.)

4 Kassát és vidékét Izabella királyné Gzéczei Lénárt 
kapitány igazgatására bízta; Czéczei 1543 januáriusában 
elfoglalta a Sáros megye délkeleti szegletében fekvő Lipolc 
várat és egyúttal lefoglalta Abaúj, Sáros és Zemplén megyék 
adójának nagyobb részét is. (Lukinich I. : i. m. 48. 1.)

5 Bebek Ferenc Gömör megye örökös főispánja. (Budai 
Ferenc: I. 198—202. 11.)
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Baso,1 Nicolaum Koska,1 2 Podmanitzky. Ac praeterea 
addidit Melchiori Balassa3 et Stephano Lossontzy4 5 cum 
ipso Bebek nunc bene convenire, quamquam an hi in 
eadem cum Cassoviensibus societate essent, dixit se 
ignorare. Datum Eperies, duodecima die mensis Julii,, 
anno Domini 1543.

Sacratissimae Maiestatis Vestrae
humilis servitor 

Georgius Vernerus.6
K ívü l: Sacratissimae Romanorum Hungáriáé,. Boemiao 

etc. Regiae Maiestati etc. domino meo clementissime.

181.

Devecser, 1543 július 12.

Bejczy Ambrus levele Nádasdíj Tamáshoz a dunántúli 
vereségekről s arról, hogy Podmaniczky János nem várja 
be Palotán a királyt, hanem készül Besztercére; felemlíti, 

hogy a dica-behajtás is nehezen megy.
Eredetije, gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz. Levéltárban.. 

Kincst, oszt. Nádasdy-levéltár, Missiles.

Spectabilis et magnifice domine et domine gratio
sissime. Servitium perpetuum. Jusserat Vestra Specta
bilis et Magnifica Dominatio nova, si quae audirem,

1 Basó Mátyás Murány vár kapitánya. (Budai F. •
I. 93—94. 11.)

2 A már többször említett sedleci Kosztka Miklós.
3 Balassa Menyhért 1542-ben hontmegyei (bécsi Staats

archiv. 1542. fasc/ 47.), 1544-ben barsmegyci (u. o. 1544. 
fasc. 54.) főispánként említve. (Budai F. : I. 59—70. 11.)'

4 Losonczy István 1538-ban „tamquam bonae spei 
iuvenis“-ként említve. (Bécsi Staatsarchiv. 1538. fasc. 34.); 
ugyanabban az évhen „aulae maiestatis servitor“ (u. o. 1538. 
fasc. 37.) ; 1543-ban nógrádmegyei főispán (u. o. 1543. fasc. 53.) ; 
ugyanazon évben vette el feleségül Országh László özvegyét. 
(U. o. 1543. fasc. 50.) Életrajzát 1. Budainál: II. 376—389. ÍJ.

5 Werner György 1538-ban consiliarius et magister 
camerae. (Bécsi Staatsarchiv. 1538. fasc. 35.) ; 1539-ben
Sáros várának parancsnoka. (II. ott 1539. fasc. 40.)
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rescribere. Vespere regressi sunt ex Thwr1 duo servitores 
Pauli Deregdy,2 qui dicunt, cum sese huc solvissent ex 
Zyghet,3 dominum Valentinum Therek4 ad eos venisse, 
egregium Jósam Orman,5 qui erat in iudiciis scriba, 
qui certo dixisset, Caesaream Maiestatem in obsidione 
Soklyos6 et in impetu amisisse quasi quinque milia 
Tureorum, a quattuor partibus ingeniis castrum rueretur. 
Item Simigium7 usque ad Karad8 prioris de Leweld9 
et ipsum Karad Tureis esset occupatum. In Somogwar10 
et Lak11 paucos dicunt esse milites et illos saltu discedere, 
colonos de Somogwar dicunt esse in insula Fonod.1-2 
Audivi a quodam amico, quod et dominus Podmanyczky 
vellet, se recipere versus Bezthercze, nec expectaret 
dominum suum Caesarem in Palotha.13 Scripseram ad 
dominum reverendissimum Vesprimiensem14 ratione

1 Túr h. a Balatontól d., Somogy megyében. (Békefi R. : 
i. m. 115-117. 11.)

2 A Dürögdi-család (Csánki : III. 269. 1.) tagja ; 1501-ben 
említve Dörögdi Pál, mint Vásonkő várnagya. (Békefi R. : 
268. 1.)

3 Szigetvára Somogy vármegyében.
4 Valószínűleg a szendrői Török-család őse, aki katona 

volt. (Nagy Iván: XI. 299. 1.)
5 Vagy az apáti Ormán- (Csánki: III. 171. 1.), vagy a 

baranyamegyei Ormáni-család (Csánki: II. 556. 1.) tagja.
6 Soklyós v. Soklós vára ma Siklós, Pécstől d. (Csánki:

II. 457—458. 11.)
7 Somogy vármegye.
8 Karád h. Somogy megyében, a megye ék. vidékén. . 

Karádot a leveldi karthauziak 1390-ben kapták Zsigmond 
királytól cserében, más birtokokért. (Csánki: II. 617. 1.)

9 Békefi R. : i. m. 227—228. 11.
10 Somogyvár Somogy megye északi felének közepe táján. 

(Csánki : II. 574—575., 582—583. 11. és. Békefi R. : i. m. 
273—275. 11.)

11 Lak mint vár, a XV. századi oklevelekben említve. . 
(Csánki: II. 574. 1.) Talán a mai Öreglakkal azonosítható, 
Somogy megye északi felének közepe táján, Somogyvártól 
északnyugatra. (Békefi R. : i. m. 103., 272—273. 11.)

12 Fonyód h. a Balaton partján, Boglártól dny. A Balaton 
egyik szigetén épült várát felemlítik. (Békefi R. : i. m. 272. 1.)

13 A támadó törökök ellen Ferdinánd király személyes 
jelenlétére számítottak. V. ö. Várdai érsek 1543 július 16-i 
levelével. Egyháztört Emi. IV. 283. 1. Magy. Orsz. Emi. II. 
477. 1.

14 Kecheti Márton, aki 1527—1548-ig volt veszprémi * 
püspök. (Gams: i. m. 386. 1.)
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administrationis dicae, scribit sua reverendissima domi
natio, in quantum posset, curam administrationis velle 
habere, equites tamen scribit paucos habere et hos quos 
haberet, feria sexta ventura1 huc mittere, qui cum 
primum venerint, statim eos exmittam, si venerint 
ad villas, ubi domini milites agunt. Vestra Spectabilis 
et Magnifica Dominatio iniungat illis, ne quid contra 
administratores agant forte rei iusti, arbitrabuntur 
administratores, in alio negotio agerem et sic possit 
evenire inter eos tumultus. Vestram Spectabilem et 
Magnificam Dominationem Altissimus conservet ad 
vota. Ex Dewecher,1 2 feria quinta ante Margarethae, 
anno 1543.

servitor
Ambrosius de Beycz3 m. p.

K ívü l: Spectabili et magnifico domino domino Thomae 
de Nadasd libero baroni et perpetuo terrae Fogaras, ac comi
tatus Castriferrei comiti, capitaneoque generali etc. domino 
gratiosissimo.

1  w & i »

Székesfej érvár, 1543 július 15.

Székesfejérvár levele Podmaniczky Jánoshoz, melyben 
katonákat és ágyúkat kér tőle, minthogy a török haderő 

közeledik és a város mindenkitől cl van hagyatva.
Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Lymbus. Series

III. fase. 12.

Magnifice domine et vicine nobis observandissime. 
Post salutem et nostri servitii commendationem. Cre
dimus et Magnificae Vestrae Dominationi constare, 
quod imperator Thurearum hodie sua castra in campo

1 1543 július 13.
2 Devecser h. Veszprém megyében.
3 Beiczy Ambrusra 1. jelen kötet 92. sz. oklevelét. Beiczy 

Ambrust 1542-ben Zrínyi Miklós ügyvédjei közt találjuk. 
(Barabás Samu : Zrínyi Miklós életére vonatkozó levelek stb. 
II. 147. 11.)
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castri Anya1 metabitur, unde in obsidionem nostram 
ad triduum leviter pervenire poterit. Nos itaque hactenus 
nisi verbis et litteris assecuraverunt, promittentes nobis 
tam praesidii, quam ingeniorum et aliorum tormentorum 
generibus nos providere. Tamen omnes eorum promis
siones fuerunt cassae et irritae, specialem ergo habemus 
fiduciam in Magnifica Dominatione Vestra, tam in 
consilio dando, quam in aliis nostris rebus necessariis. 
Quare eandem, uti dominum nobis gratiosum rogamus, 
quatinus velit ad dominos vicinos scribere, uti velint 
nobis ad rationem nostrarum pecuniarum mille pedites 
pixidarios mittere ac Dominatio Vestra Magnifica 
quoque, de suis aliquot centenos pedites mittere. Item 
unum vel duo ingenia, cuius pretium et pecuniis et cupro 
eidem reddi promittimus. Ulterius, si egregius Franci- 
scus Horwath1 2 ad Magnificam Dominationem Vestram 
venerit, petat Magnifica Dominatio Vestra, velit ad 
nos ingredi. Cum quo bene conveniemus. Ne relinquat 
Dominatio Vestra pro Deo rogamus et reliqua fratres 
nostri referent, quorum dictis eadem credere velit. 
Eandem in reliquo valere optamus. Albae, 15. die Julii, 
anno 1543.

Judex et iurati cives
regiae civitatis Albae.

Alatta: Magnifico domino Joanni Podmanyczky de 
Podmanyn etc. domino et vicino nobis observandissimo.

1 Anyavár vagy másként Sártornya Tolna megyében; 
a mai Janya-puszta őrzi emlékét Tolnától ny., Zomba mellett, 
közel a Sárvízhez. (Csánki: III. 403. és 414. 11.)

2 Személyi adatait nem ismerjük. L. egyébként a 125. sz. 
oklevelet.
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Bécs, 1543 július 16.

Peregi Albert pécsi prépost jelenti Ferdinánd királynak, 
hogy a magyar urak egy része a király ellen szervezkedik 
és összeköttetésben áll Fráter Györgygyel, köztük a két 
Podmaniczky is, a felkelésre állítólag már minden elő

készületet megtettek.
Eredetije, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét töre
dékeivel, a bécsi Staatsarchivban. Hung. 1543. fase. 52.

Sacratissima Rex etc.
Humillimam servitutis meae in gratiam Maiestatis 

Vestrae commendo. Cum proximis diebus litteras Maie
statis Vestrae ad dominum Andreám Bathori et Sigis- 
mundum Balassa1 perferendas curarem, praesto mox 
apud me fuit servitor quidam eiusdem domini Bathori, 
homo sane probus et fidelis, consiliorumque eiusdem 
omnium particeps, qui nomine domini sui me rogatum 
habuit, velim haec, quae inferius scripturus sum, ceu 
rem compertam, exploratamque ad Maiestatem Vestram 
scribere. Significavit autem, quemadmodum praeteritis 
his mensibus frater Georgius, unumquemque fidelium 
Maiestatis Vestrae et ipsum etiam dominum Bathori 
cum per internuncios, tum vero potiores quosque nobiles 
familiaritate illi adiunctos, magnis pollicitationibus et pro
missis ad defectionem solicitasset, scilicet, ut filio Joannis 
regis et sibi se iuramento astringeret. Quod si faceret, 
dimidium omnium illorum bonorum se domino Báthory 
donaturum, quae imperator Thurearum in hoc suo ad 
Hungáriám adventu, possidendum dicto filio Joannis 
regis foret concessurus, offerens deinde eidem largam 
solutionem et eam quidem, quam ipsémét Bathori 
optaret, eum praeterea unum fore, qui caeteros Hun- 
garos authoritate anteiret, addens hoc quoque, ut nisi 
ipse huiusmodi admonitioni suae paternae paruerit, 
paenitere eum in futurum, hanc autem fratris Georgii 
praeficam clanculariam dicit non ab aliis se accepisse,

1 L. személyére vonatkozólag a 120. sz. oklevelet.

123.
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sed ad eum solum nunciatum non semel fuisse. Hoc vero 
responso tandem nuncios ablegasset, se velle quicquid 
Deus et fortuna afferret, perpetuo in fide et servitiis 
Maiestatis Vestrae, cui se fide semel astrinxisset, 
permanere, neque Christiani nominis hosti adhaerere. 
Quaerenti autem mihi inter haec, qui confoederati cum 
fratre Georgio essent, respondit servitor Franciscum 
Bebek, Mathiam Baso, Melchiorem Balassa et certum 
esse Emericum etiam Balassa1 intelligentiam cum illo 
habere mutuam. Item in hoc numero esse Stephanum 
Lossonczy, utrumque Podmanyczky, Emericum Wer- 
bewczy,1 2 Casparem Dragffy3 et Petrum Keglewyth.4 
Quod vero haec confoederatio vera sit, apparent iam 
certa indicia, quum Mathias Baso circa Leutschouiam, 
Maiestatis Vestrae civitatem, quaedam loca et mona
sterium haeremitarum5 peditibus munivit et contra 
arcem Scepusiensem6 castellum, erexit, ex quibus tamen 
omnibus dominus Bathori, qui illo unacum Sigismundo 
Balassa mille equitibus et peditibus sexcentum proxime 
fuerat profectus, latrones illos exclusit, castellum 
distraxit et terram illam reddidit paratam. Quaeritur 
tamen dominus Bathori, quum solum se duntaxat 
relictum esse videat, qui in partibus superioribus servire 
Maiestati Vestrae vellet, se non suffecturum tuendis 
eiusdem dicionibus contra tot coniuratos, ideo suplicat

1 Balassa Imre 1534-ben Hont megye főispánja, János- 
párti tanácsos. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1534. fase. 25.) 
1540-ben erdélyi vajda, 1542-ben „consiliarius intimus Regiae 
Maiestatis in Hungária“ . (U. o. 1542. fasc. 48.) Életrajzát 1. 
Budai F. : I. 58—59. 11.

2 Werbőczy Imre tolnamegyei főispán. L. jelen kötet 98., 
100. és 106. sz. okleveleket.

3 Bélteki Drágffy Gáspár 1542-ben Kraszna és Közép- 
Szolnok megye főispánjának említve. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 
1542. fasc. 47.)

4 Buzini Keglevich Péter 1533-ban tanácsos és helyettes 
horvát bán. (Bécsi Staatsarchiv. 1533. fasc. 23.). 1537-ben 
Varasd megye főispánja. (U. o. 1537. fasc. 33.). U. ebben az 
évben horvát bán. (L. a 86. sz. oklevél jegyzetét.)

5 A Lőcse város közelében lévő Lapis refugiin épült 
karthauzi kolostorból kiűzte a szerzeteseket és a kolostort 
várrá alakíttatta át. (Lukinich I. : i. m. 48. 1.) L\ azonfelül 
Egyháztört. Emi. IV. 276. 1.

6 Szepes vára.
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saltem pro ducentis armigeris ad eum per Maiestatem 
Vestram mittendis. Datum Viennae, 16. Julii, anno 
Domini 1543.

Eiusdem Sacratissimae Maiestatis Vestrae
humilis servitor 

Albertus a Pereg1 
praepositus Quinqueecclesiensis.

K ívü l: Sacratissimae Regiae- Maiestati, domino meo 
clementissimo.

124.

Prága, 1543 július 20.
Ferdinánd király megerősíti az Ungnad főkapitány és 
Podmaniczky János között 1543 június 18-án Pöstyénben 
az utóbbinak meghódolása tárgyában kötött szerződést.
Eredeti fogalmazványa a bécsi Staalsarchivban. Hung. 1543.

fasc. 52.

Ferdinandus etc. recognoscimus et profitemur 
tenore praesentium significantes, quibus expedit uni
versis, quod cum magnificus Joannes de Podmanyn 
certis conditionibus propositis sese ad fidelitatem et 
obedientiam nostram venire velle ostendisset, nosque 
intellecta illius voluntate, magnifico fideli nobis dilecto 
Joanni Vngnad libero baroni in Sonnegh, supremo rerum 
bellicorum capitaneo nostro etc. mandatum dederimus,1 2 
secundum deliberationem nostram cum dicto Joanne 
Podmanyn super conditionibus illis per eum propositis 
nomine nostro conveniendi, transigendique, cumque 
mandati Maiestatis Nostrae vigore idem supremus capi- 
taneus noster iuxta certos quosdam articulos et capitu- 
lationes cum praefato Joanne de Podmanyn novissime 
in Pysthyan3 die vigesima octava Junii mensis proximis 
praeteriti4 convenerit et transegerit atque adeo ambo

1 Peregi Albert pécsi prépostra 1. jelen kötet 98. sz. 
oklevelét.

2 A Podmaniczkyakkal folytatott alkudozásokra 1. jelen 
kötet 100:, 102., 105., 109., 110. és 114. sz. okiratokat.

3 Pöstyén h. Nyitra vm.
4 1543 június 28.
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istiusmodi contractus et capitulationes per litteras 
eorüm sigillis firmatas corroborarint. Nos itaque ad 
declarandam gratiam et clementiam nostram erga ipsum 
Joannem de Podmanyn benigne propensi, antenomina- 
tum contractum et capitulationes inter dictum Joannem 
Vngnad et Joannem de Podmanyn, ut praefertur, 
initas et conclusas, quas hic pro insertis haberi volumus, 
ratas et gratas habentes in omnibus et singulis earum 
clausulis, punctis, verborumque sententiis approbavimus 
et confirmavimus, prout approbamus et confirmamus. 
Harum testimonio et vigore litterarum nostrarum manus 
nostrae subscriptione et sigilli nostri impressione muni
tarum. Datum Pragae, 20. Julii, 1543.

125.

Veszprém, 1543 jtilius 21.

Várallyai Szaniszló pécsi püspök Ungnad Jánoshoz és 
Nádasdy Tamáshoz továbbítja Podmaniczky segélykérő 
levelét, beszámol a törökök előnyomulásáról szóló hírekről 

és a fejérváriak szorongatott helyzetéről.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett gyűríís-zárópecsét- 

tel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Missiles.

Spectabiles et magnifici domini, domini michi 
observandissimi, salutem et servitiorum meorum dedi
tissimam commendationem. Dedit ad me litteras domi
nus Podmanyczky,1 quid autem ad me scribat, Magni
ficae Dominationes Vestrae ex illis litteris, quas in specie 
ad easdem misi, intelligent. Rogavit me et per litteras 
et per servitorem meum, ut apud Magnificas Domina
tiones Vestras pro praesidio firmo, primo tempore 
Albam demittendo laborarem. Quid autem Alba ad 
rem faciat, Magnificae Dominationes Vestrae ex sua 
summa prudentia considerare et diiudicari po terunt; 
si alia confinia huius regni neglecta sunt, ut vel saltem 
ista loca, Alba, Strigonium, Jaurinum debita provisione

1 A székesfehérváriaknak 1543 július 15-én hozzáintézett 
levelének (1. jelen kötet 122. sz. a.) hatása alatt.
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conserventur, multum certe convenit. Misi praeterea 
Magnificis Dominationibus Vestris litteras quoque iudicis 
Albensis, quas ad provisorem domini Podmanyczky 
dedit. Mitto etiam eisdem aliarum quoque litterarum 
exemplum, quas iudex et iurati cives Albenses ad 
dominum Podmanyczky dederunt, ex quibus Magnificae 
Dominationes Vestrae cognoscent, cives Albenses minus 
bene esse contentos. Qui me multum sollicitant et rogant, 
ut pro ipsis apud Magnificas Dominationes Vestras 
laborarem pro praesidio firmo in hac eorum extrema 
ferme necessitate quamprimum demittendo. Petieram 
reverendum dominum Vesprimiensem1, ut esset bonus 

Novarum rerum aliud non habeo ; dominus Pod
manyczky nunciavit michi, quod Thurei et Tartari 
castra metati fuissent non longe ab Alba, penes piscinam 
Soosthow,1 2 multas bombardarum eiaculationes et soni
tus, servitor quoque meus, qui apud dominum Podma
nyczky erat, audivit ; hodie rursus fama allata est, 
quod recta versus possessionem Pathka3 iter flexissent 
et prope piscinam illic existentem castra metati fuissent, 
unde comitio ipsos recto itinere versus Strigonium 
proficisci; habeo nunc quoque servitorem unum apud 
cives Albenses, quos et per litteras rogavi, ut constantes 
sint in fide et cum in loco sint satis munito, contra 
hostes viriliter se defendant. Quid autem novi servitor 
meus illinc attulerit, mox Magnificis Dominationibus 
Vestris perscribere curabo. Dominus quoque Franciscus 
Horwath4 hic me convenerat, qui victus verbis et 
petitionibus se tandem Albam contulit, conquerebatur 
michi multum, quod stipendium sibi denegaretur, quod 
sollicitator hac in re, existimoque dominationem, suam 
id fecisse.

1 Kecheti Márton. (L. 121. sz. oklevél jegyzetét.)
3 A ma is meglévő Sóstó, Fehérvár határában. (Károky 

János : Fejér vármegye tört. I. 41. 1.)
3 Pátka h. Székesfehérvártól ék. (Csánki: III. 341. 1.)
1 Horváth Ferenc, kiről már volt szó (1. a 122. sz. okleve

let), . azonos lehet Szarvaskő parancsnokával. (1532: Bécsi 
Staatsarchiv. 1532. fasc. 20. 1537 : U. o. fasc. 33.) Katonai 
gyakorlati ismeretei alapján ajánlhatta Podmaniczky János 
(1543 július 29.) a székesfehérvári vár kapitányául, Nádasdy 
Tamásnak. (L. jelen -kötet 128. sz. oklevelet.)
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reliquum est. Spectabiles et Magnificas Dominationes 
Vestras felicissime et ad vota valere cupio. Quibus me 
et servitia mea unice commendo. Vesprimii, 21. Julii, 
anno 1543.

deditissimus servitor 
Quinqueecclesiensis1 m. p.

Kívül: Spectabilibus et magnificis dominis dominis 
Joanni Wngnod libero baroni in Sonneg et Thomae Nadasdy 
thavernicorum regalium magistro, supremis capitaneis sacra- 
Lissimae Romanorum etc. regiae maiestatis etc. dominis 
michi observandissimis.

126.

Sümeg, 1543 július 25.

Kecheti Márton veszprémi püspök értesíti Nádasdíj 
Tamást, hogy a püspökségnek somogyi és a Podmaniczky 
János által elfoglalt veszprémi birtokait a török felégette.
Eredetije, hátlapján gyűrűspecsét nyomaival, az Országos 

Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles.

Magnifice domine domine et frater in Christo obser- 
vandissime. Servitiorum meorum commendationem. In
serviam Dominatiohi Vestrae Magnificae, quod litteras 
regias ad me mittere non gravata fuit. Utinam autem 
ita fierent omnia, sicuti est Pragae ab impressore im
pressum, sed sero sapiunt Phryges. Credo non opus esse 
nostri hospitio intra sepes, cum vigesima parte colo
norum, quia et vigesima et decima et prima et sexta 
et nona tam in Simigio,1 2 quam prope Vesprimium, quae 
Podmenyzky violenter occuparat, sunt nunc per Thureos 
combusta omnia. Nichilominus propter Cvphram sit

1 Várallyai Szaniszló, aki 1541 október 20-tól 1548 
április 20-ig volt pécsi püspök. (Gams : 377. 1.) A püspök 
azonban a válságos időkben ismételten kért segítséget Nádasdy- 
tól a török ellen. (Egyháztört. Emi. IV. 263., 269—270. 11.) 
1543 július 28-án kelt és Nádasdyhoz intézett levelében tisz
tázta magát, hogy miért kellett Pécs várát feladnia és onnan 
menekülnie. (Egyháztört, Emi. IV. 284—286. 11.)

2 Sümeg varosa1 és vára a veszprémi püspöké volt. A vár 
leírása és középkori története Békefi R. : i. m. 288—290. 11.
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in aliquo angulo hospitium etiam si non venero. Christus 
Jesus servet Magnificentiam Vestram quam foelicissime. 
Cui mea servitia unice offero. Ex Symegh, 25. Julii, 1543.

Servitor
Vesprimiensis.

K ívü l: Magnifico domino. Domino Thomae de Nadasd 
comiti ac capitaneo etc. domino et fratri observandissimo.

127.

Székesfej érvár, 1543 július 25.

Nagy Tamás székesfejérvári bíró értesíti Mladoczky János 
várpalotai provisori a törökök készülődéseiről és Esztergom

ostromáról.

Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét 
töredékeivel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Missiles.

Egregie domine et amice honorande, salutem et 
nostri commendationem. Thurei et Tartari castra metati 
sunt in territorio Fewen1 et partibus illis. Credimus eos 
per aggerem velle transire ac imperatorem autem 
diuturne conditione (így!)- Haec certissime scribere 
possumus, quod heri duo transfugae ad nos venerunt, 
unus ex Buda, qui dixit caesarem heri Strigonium'ivisse, 
alter vero de sub castris Strigoniensibus positis, qui 
dixit Strigonium obsedisse et die hesterna cum bom- 
bardis sagittare iniciasse, dixitque idem transfuga, eo 
animo Thureos esse, ut usque Viennam universa castra 
pro se caesar vendicare vellet ac tandem sciret Albam 
suam esse. Quid hinc sequatur, ignoramus, Itali, quos 
expectabamus, ut nobis referunt, regressi sunt, non

Fövény ma puszta, Szabadbattyán mellett, Fehérvártól 
délre. (Csánki : III. 328. 1.)
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audentes sese itineri fortunae opponere. Eundem in 
reliquo valere optamus. Albae, 25. die Julii, anno 
Domini 1 • 5 • 4 • 3.

Thomas Nagy 
iudex Albensis.1

Kívül: Egregio domino Joanni Mladoczky2 provisori 
curiae arcis Palotha etc. amico charissimo.

128.

H. n. 1543 július 29. előtt.

Gyulay■ Mihály hantai prépost Nádasdy Tamásnak a 
veszprémi püspök nevében jelenti, hogy a püspökség birto
kait Podmaniczky János elfoglalta és egyébként is gyanús 

magatartást tanúsít.
Eredetije papíron, az Orsz. Levéltárban. Kincs!, oszt. Nádasdy- 

levéltár. Missiles.

Spectabilis et magnifice domine tamquam patrone 
gratiosissime, servitiorum commendationem. Continuis 
quattuor vel quinque horis fui in porta arcis. Significavi 
negotium meum vicecastellano, responsum nullum pe
nitus potui habere. Magnificentiam Vestram adire non 
potui, coactus rubore ad hospitium redire, hinc est, 
quod ea, quae a domino meo reverendissimo habui in 
commissis, vestris referre non potui.

Dominus reverendissimus offert Magnificentiae Ve
strae sua servitia, uti domino et fratri suo observan- 
dissimo etc. Constat, credit, Magnificentiae Vestrae, 
qualiter Podmanyczky universa bona capituli Wespre- 
miensis et monialium nuper sub praetextu tutelae 
occupavit.3 Asserit se id bassae ex mandato fecisse, ne 
bassa, quid illi ascriberet, in eo, quod partes illas ad

1 Károly János szerint (Fejér vármegye története. II. 
266. 1.) Szigethy Tamás volt a fehérvári bíró; a levélíró Nagy 
Tamással azonos lehet. A fehérvári bírót a törökök a város 
bevétele alkalmával megölték. (Károly János: II. 267. 1.)

2 Mladoczky János már a 89. sz. oklevélben is említve
van.

■' Ezt említi fel Kecheti Márton is 1543 július 25-i levelé
ben. (I,. 126. sz. alatt.)

l! l
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fidelitatem caesaris tamdiu non convertisset, huic tan
tum dampni attulit Warkoch,1 quod tempori rebus 
suis non providit. Nunc nullus audet victualia Albam 
ferre,1 2 hwzarones hodie exiere Albam, qui hactenus illuc 
pabula et alia victualia ferebant, iam desistere, quam 
haydones Podmanyczky aliquoties eos despoliaverunt, 
res omnes illis ademerunt. Non sunt ausi amplius rem 
temptari, consultum Spectabili Magnificentiae Vestrae 
fore videntur, bonum esset illum aliqua ratione coarcere, 
si Wespremii vel saltem ad centum equites solutio 
daretur. Semper dominus meus reverendissimus cum 
suis tam illi Podmaniczky, quam suis complicibus re
spondere paratus esset.

Banffy3 nunc illic agit, significavit domino meo 
reverendissimo, qualiter Werbewczius,4 Pudmanyczky 
et ipse in hac fide praestita invicem promiserunt, quod 
in nullo eorum necessitate ullus eorum deerit. Immo 
quidque possunt facere adversus quemlibet, parati sunt 
consurgere, haec voluit dominus meus reverendissimus 
Magnificentiae Vestrae significare, quo ut capitaneus 
generalis iuxta exigentiam temporis et illorum animos 
de opportuno remedio providere dignetur. Haec serio, 
illa ioco.

Praeterea paratum se offert dominus meus reveren
dissimus Magnificentiae Vestrae cedere episcopatum 
Wespremiensem, tamquam capitaneo generali assignare, 
ea tamen ratione, quod Magnificentia Vestra aliquam 
pulchram et formosam viduam ipsi in uxorem quaerat,5 
eam tamen, quae habeat aliquas arces fortes et proles

1 Warkocz György volt Székesfehérvár parancsnoka; 
mint ismeretes, az ostrom alkalmával elesett. (Budai F. . 
III. 376—378. 11.)

2 A levél tehát a vár bevétele előtt kelt.
3 Bánffy Boldizsár, aki Podmaniczky 1543 július 29-i 

levele szerint (1. 129. sz. a.) már nem élt. Ez a levél tehát 
július 29-e előtt kelt.

4 A már többször említett Werbőczy Imre.
5 Ismeretes, hogy Kecheti Márton veszprémi püspök 

1549-ben az egyházi rendtől megvált és megnősült; a király 
ekkor udvarmesterré nevezte ki. (V. ö. helytartótanács 1549 
szeptember 5-i ajánlólevelével. Egyháztört. Emlékek. V. 205— 
206. 11.) Kecheti házasságát Budai F. is em líti: II. 282. 1. 
A fenti oklevél arra mutat, hogy Kecheti már 1543 nyarán 
foglalkozott házassági tervekkel.
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nullas vel paucos, uti cum domina se ab excursione 
Thurearum deffendere valea t; dicit, nescio quas conclu
siones inter ipsum ac dominum Jauriensem et Magni
ficentiam Vestram confirmatas et corroboratas esse. 
Hinc vult animum suum Magnificentiae Vestrae suo 
tempore narrare. Quod Deus ipsam conservet ad vitam 
optatam. Ex domo propria maiori, feria quarta, hora 
circiter septima, 1543.

Eiusdem Magnificentiae Vestrae servitor perpetuus
Michael de Gywla1 

praepositus Hanthensis.

129.

Palota, 1543 július 29.

Podmaniczky János levele Nádasdy Tamáshoz, melyben 
magának salvus conductust, a Bánffy-árváknak pedig 
védelmet kér. Székesfejérvárra Horváth Ferencet ajánlja 

kapitányul.
Eredetije papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az 
Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles

Spectabilis et magnifice domine domine observandis- 
sime salutem et servitii mei commendationem. Antea- 
quam spectabilem et magnificum dominum Wngnad 
rogatum effeci,1 2 itemque et Dominationem Vestram, ut 
litteras salvi conductus daret, quo tutius intermedio 
tempore ego cum meis subditis omnibus, prae'omnibus 
fidelibus subditis sacrae regiae maiestatis ubique ambu
lare possimus, prout etiam in praesenti praevia ratione 
ad eandem scripsimus, rogo itaque Spectabilem et Mágni- 
ficam Dominationem Vestram, dignetur ad me litteras 
illas salvi conductus cum praefato domino suppremo

1 A hantai prépostságra 1. Csánki: III. 273. és Rupp J. ; 
I. 2., 464—-466. 1. Gyulay Mihály személyi adatait nem ismer
jük közelebbről. Lehet, hogy azonos azzal az „egregius Michael 
Gyulay“-val, aki 1542 nyarán szerepelt egy olyan ügyben, 
mely Kecheti püspököt is közelről érintette. (Egyháztört. Emi.
IV. 89. 1.) A prépostságot mint világi ember is bírhatta.

2 Podmaniczky Jánosnak ezt a levelét nem ismerjük.
9
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eapitaneo1 dare et per praesentium hominem remittere 
ostensorem.

Volui deinde et id Spectabili et Magnificae Domi
nationi Vestrae significare, quod miser ille Banphy1 2 pro 
deffensione suorum bonorum per dominum Lucam 
Zekel3 miserabiliter occisus est. Rogo itaque Dominatio
nem Vestram Magnificam, dignetur pio animo erga 
orphanos eiusdem esse, illosque in eorum bonis et iure 
gratiose tueri et protegere, ille namque Banphy sane 
paratum sese servitorem in omni eventu sacrae regiae 
maiestati et regno huic offerebat, si quae illi iubebatur, * 
Albam, Strigonium vel Wiennam hoc tempore summe 
necessario intrare erat promptissimus.

Bonum michi videtur, ut Dominationes Vestras 
Magnificas ad dominum Andreám Choron4 et priorem 
de Leweid5 pro commeatus Albam inductione scribant, 
qua in re non dubito Dominationes Vestras adhorta
tionem cuiuspiam expectari.

Franciscus Horwath6 est promptissimus maiestatis 
regiae servitor, cui si quid stipendii dabitur, est paratus 
Albam intrare, qui etiam dum Tharthari pertransierunt, 
illic interfuit cum illis dimicando. Gentes sacrae regiae 
maiestatis Hispani salvi Albam ingressi sunt. Specta
bilem et Magnificam Dominationem Vestram optime 
valere posco et mea servitia eidem offero. Ex castro 
Palotha, 29. die Julii, anno 1543.

Eiusdem Spectabilis et Magnificae Dominationis 
Vestrae

deditissimus
Johannes de Podmanyn etc.

1 Ungnad Jánosra vonatkozik.
2 Kétségkívül Bánffy Boldizsárról van szó, kivel Podma- 

niczky János szorosabb barátságban volt. L. a jelen kötet 
100. és 101. sz. alatt közzétett okleveleit.

3 Ormosdi Székely Lukács (liber dominus in Orniosd) 
1537—1541-ig tanácsosként említve. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 
1537. fase. 32. 1541 : u. o. fasc. 45.) 1543-ban Stájerország 
kormányzója; a katonai pályán működött. (Budai F. : III. 
222—229. 11. Nagy Iván : X. 560—561. 11.)

4 Devecseri Choron Andrásra 1. jelen kötet 92. sz. okleve
lének megfelelő jegyzetét.

5 A leveldi kolostor valószínűleg 1551-ben pusztult el. 
(Békefi R. : i. m. 228. 1.)

11 Horváth Ferencre 1. a 125. sz. oklevél jegyzetét.
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Kívül: Spectabili et magnifico domino Thomae de Na- 
dasdy (!) terrae Fogharas perpetuo et comitatus Castriferrei 
comiti, thavernicorum regalium magistro et generali cis 
Danubium regiae maiestatis capitaneo etc. domino observan- 
dissimo.

130.

H. n. 1543.

Tremsen vármegye portális adóösszeírásából a Podma- 
niczkyakra vonatkozó tételek.

Eredetijé az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio porta
rum. Tom. p. 1—-11.

Regestum connumerationis primi subsidii comitatus 
Trinchiniensis anni 1543.

Processus Michaelis Prylezky1 iudicis nobilium. 
Waryn.1 2 Gasparis Pongracz3 ibi portae XXXII.

ibidem molendinum I.
Zthrasa.4 Eiusdem, ibi portae IIII.
Lvzycze.5 * Eiusdem, ibi portae IIII.
Kothrsyna lwchka.0 Eiusdem, ibi V.
Zazthrany.7 Eiusdem, ibi portae V.
Znesnycze.8 Eiusdem, ibi portae II.
Moys.9 Nobilium, ibi portae III.
Lwchka.10 11 Nobilium, ibi portae. III.

ibidem molendinum I.
Horka.11 Nobilium, ibi portae II.

1 Prileszky Mihály 1519-ben és 1533-ban is említve. 
(Podmaniczky-Oklevéltár. II. 224. és 475. 11.

2 Varin vagy Várna h. a Vág-f. jobbpartján, Zsolnától d.
* Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspárra 1. Nagy Iván r 

IX. 425. 1. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 52. 1.
4 Strazsa h. Varihtól ék., a Varinka-patak völgyében.
5 Liszica h. Strázsától é.
* Kotrzinalucska h. Varintól ény.
7 Zastranj h. Teplictől é., a Vág-f. jobbparti vidékén.
8 Snaznica h. Zsolnától é.
9 A Vág-f. jobbpartján, Zsolnától k. fekvő Mois h.
10 A Varintól d. fekvő Lucska h., a Vág-f. jobbpartján.
11 Horka h. Zsolnától dny.
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Nedecz.1 Nobilium, ibi portae VIII.
Wadychow.2 Nobilium, ibi portae II. 

Hucusque dominus Podmanyczky percepit, prout 
voluit.

Dominus Podmaniczky percepit : Zlopna.3 
Nobilium, ibi portae X.

Bohwnycz.4 Castri Orozlankew,5 ibi
portae VIII.

Prwzky6 et Wychap.7 Castri eiusdem, 
sed per Italos combustae.

Thwchyna.8 Castri eiusdem, ibi portae VIII. 
Mykosowcze.9 Castri eiusdem, ibi portae V. 
Noua wez.10 Castri Eiusdem, ibi portae III. 
Nova villa cum Dwlo11. Nobilium, ibi !•

portae VI.
Bolesow12 nobilium, ibi portae II.
Nova wez. Nobilium, ibi portae II.
Dworecz.13 Nobilium, ibi portae I.
Zewchyna wez.14 Nobilium, ibi portae III.
Klobwchycz.15 Nobilium, ibi portae II.
Kys Lewa.16 Nobilium, ibi portae II.

1 Njedeza h. Zsolnától k.
2 Alsó- és Felsővadicsov b. Zsolnától ék.
3 Szlopna h. Béllustól k.
4 Bohunic h. Szlavnictól ék., a Vág-f. jobbpartján.
5 Oroszlánkő vára, máskép Wrsatec. Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 457.. 465. 11. és Ernyey József: Oroszlánkő vára 
és urai. (Fejérpataky-Emlékkönyv. Budapest, 1917.)

6 Pruszka h. Illavától dny., a Vág-f. jobbpartján.
7 Vicsap h. Oroszlánkő vidékén feküdt. (Podmaniezkv- 

Oklevéltár. I. 240. és II. 465., 586. 11.)
8 Tuhina h. Pruszkától é.
9 Mikusovce h. Tuhinától é., a vöröskői völgyben.

10 Dulóújfalu h. a Vág-f. jobbpartján, Pruszkától ék.
11 Dulo h. az előbbi tőszomszédságában.
12 Boleso h. Illavától ny., a Vág-f. jobbpartján.
13 A későbbi Liborcsa-Dvorec h. (Podmaniczky-Oklevéltár. 

II. 147. 1.)
14 Szavcsina vagy Szucsinafalva h. Kaszától ny., a Vág-f. 

jobbpartján.
15 Klobusic h. Illavától d. (Podmaniczkv-Oklevéltár. II. 

74. 1.)
16 Bizonyára az Illavától dk. fekvő Illavkával azonos.
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Dominus Podmanyczky percepit.
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Pyecho.1 2 Claustri S. Benedicti,3 ibi 
portae V.

Wyezd.4 Claustri eiusdem, ibi portae. Y.
Dominus Podmanyczky percepit.

Processus Ladislai Egresdy.
De bonis domini Gasparis Pongracz et certorum 

nobilium, quemadmodum signatura in margine ostendit, 
ubique dominus Podmanyczky percepit.

131.

H. n. 1543.

Veszprém vármegye rovásadó-összeírásának Podmaniczky 
Jánosra vonatkozó tételei.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIX.

Regestrum possessionum comitatus Vesprimiensis, 
bonorum videlicet dominorum et nobilium.

Nagh Thewel5
Domini Joannis Podmaniczky por. V.

Kowach,6 Berend.7
Domini Podmanyczky por. XIIII.

1 L. erre a Podmaniczky-Oklevéltár. I. 108. 1. és II. 146. 1.
8 Pieho h. Boleso mellett közvetlenül, Illavától ny., a 

Vág-f. jobbpartján.
3 Az egykori szkalkái bencés apátság, melynek ma csak 

romjai láthatók Trencséntől é., a Vág-f. jobbpartján. (Podma
niczky-Oklevéltár. II. 223. 1.)

4 Viezd, vagy utóbb Ujezdo h. Trencséntől é. A szkalkai 
apátság ősi birtoka.

5 Nagytevel (Magyar-, Német-) h. a zirci apátság birtoka, 
Pápától dk. (Csánki: III. 256. 1.)

“ Azonos a Palotától d. fekvő Kiskovácsival.
7 Berénd h. Devecsertől k.
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H. n.. 1543—1546.

Zay Ferenc összeírása az ugróéi vár tartozékain a Podma- 
niczkyak által okozott különböző károkról.

Eredeti feljegyzés a zayugróci levéltárban. Litt. I. fase. 1.
nr. 30.

1545: Circa festum Pascae1 servitores ipsorum 
Pod(manyczky) cuiusdam relictae sartoris duos vitulos 
furtim ad Baan1 2 acceperunt.

Item feria sexta ante festum Ascensionis Domini3 
boves duos ipsius Ryhel de Zawada4 furtim in Podlwsan5 
Podna(myczky) pedites abduxerunt.

Item in festo Ascensionis Domini6 a Gasparowek de 
Chernalehota7 bovem unum et vaccam unam Pod- 
(manyczky) pedites furtim abduxerunt.

Item circa dominicam Cantate8 9 vaccam unam 
ipsius Simon Gywrowek de Mezgaz6 furtim abduxerunt.

Item feria secunda mane ante auroram in Dywek10 11 
quando ipsum Leonardus Dyweky11 depraedavit, accepit 
duos equos cum omnibus attinentiis in valore flor. 32.

Iterum meum proprium equum Kylecz nomine 
vocatum in valore flor. XVIIII. accepit secunda ante 
Margarethae.12

1 1545 április 5- e körül.
2 Bán (Banovce) város Trencséntől dk.
3 1545 május 8.
4 Azonos a későbbi Uhrovska Zavada helységgel, Zay- 

ugróctól é., a nyitramegyei határ szomszédságában.
5 Podluzsán h. Bántól é.
6 1545 május 14. «
7 Csernolehota h. az előbb említett U. Zavadától ény.
8 1545 május 3.
9 Mjezgóc h. Zayugróctól d.

10 Divék h. a Belanka-p. völgyében, Nyitra vármegyé
ben, Zayugróctól ék.

11 A Divéky-család (Nagy Iván : III. 321. 1.) tagja. 
Divéky Lénártra 1. Rudnay B.: Üjfalussyak és Rudnayak 
perei a Petrőczyek ellen. (Budapest, 1910.) 59., 64., 65., 68.,
69., 70. és 74. 11.

12 Július 6.

1 3 2 .
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Item feria sexta ante Simonis et Judae1 cum ascen
derent servitores Pod(manyczky) meo allodiatori in 
Podlwsan acceperunt unam vestem, alii que colonis 
meis in Podlwsan acceperunt ab uno colono nomine. 
Bartho, unam tunicam et altero colono nomine Cherny 
unas caligas et unam securim et tertio colono nomine 
Hornyanczky unam vestem et unam securim et unas 
ocreas et alia plura dampna fecerunt.

Item feria sexta ante Simonis et Judae1 2 ipse Peryno 
iudicem de Krazna3 valde percussit et ei minatus est, 
ut ad frusta ipsum secarat, iam nec domi sua manere 
audet.

1545. in festo Simonis et Jude4 Blasius de Baan 
officialis accepit a colono meo Andorka de Sithne5 
lothonem croci decem, pro quibus parum solvit ad 
multas intercessiones ipsius.

1545. in festo beati Martini6 de nocte Pod(manyczky) 
pedites in Podlwsan acceperunt ab Alberto Simoni fer
rum arabile ac camisias duas de thela.

Item in festo Martini mane ab ipso Myzyk de Welky- 
zlatina,7 ex Baan veniente ad Podlwsan, in media villa 
acceperunt denarios XVII. et calceum novum unum.

Sabatho ante Martini8 Joannes Hrwssoy9 descen
dendo per villam Podlwsan, ipsius servitores cum hastis 
ancas duas interfecerunt, qui haec videns, festinans ad 
servitores suos, id facere non permisit.

Item circa festum Simonis et Judae ipse Peryno 
cum fratre officialis de Baan Nicolao Kowachowek 
anseres tres interfecit.

Item 1545 die dominica ante festum beatae Eliza
beth10 peditesPod(manyczky), videlicet Mathe Zlatinczky 
Swanczaar, Martinus Sramowiti, Hrebka, Kersak, Tho
mas Kosner, Gregorius Kosner frater ipsius, Babiczozyn

1 1545 október 23.
2 1545 október 23.
3 Kraszna h. Podluzsántól é.
4 1545 október 28.
5 Zsitna h. Zayugróctól ék.
" 1545 november 11.
7 Nagyszlatina h. Krasznától k.
8 1545 november 7.
9 Hrussói Jánosra 1. jelen kötet 115. sz. oklevelét.

70 1545 november 15.
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Jano de Zlekowa, qui omnes erant castro de Zwcha,1 
qui a Georgio Swykrwa de Trebykhawa1 2 oves 1 %c pepul- 
lerunt ac vi furtim abduxerunt ad castrum Bestercze, 
ligatis prius pastoribus ovium, qui in Lezko3 in domo 
Petryk comederunt et biberunt, quando pellebant 
oves secum, ubi idem Georgius Swykrwa protestatus 
est omnibus villanis ibidem commorantibus, qui se- 
quutus vestigia ovium suarum usque ad castrum Be
stercze, ibi oves reperit ac vidit ipsos mactantes ad 
visum ipsius.

1546. Sicut prioribus temporibus, ut praescriptum 
est, officialis de Baan ipsum Barthws Rybnikar vi et 
potentia mediante abduxerat. Ita idem Barthws prefatus 
spontanea voluntate die dominica ante festum beatorum 
Fabiani et Sebastiani martirum4 reversus est in domum 
ad Lywtho5 ad iudicem, ubi in praefato festo Jano 
Cherny cum Sigismundo fratre, videlicet officiales ae
cum Stephano Hornyanczkyzyn cum aliis metdecem 
ista dampna ei intulerunt, lardonem unum valentem 
flor. II., paratas pecunias flor. II., lothonem croci I., 
piperis lothonem I., pullos XVIII., secures II., in valore 
den. 25, arvinam unam, valentem den. 25, peplum 
unum valentem den. L., mellis iustas duas, butirum 
i ustas III. et alia dampna cum praescriptis quasi ad 
flor. 6 se extendentia.

1543. In aestate ante beati Joannis baptistae6 
iudicem Martinum nomine iuniorem de Mezgocz offi
cialis de Baan cum rebus omnibus vi et potentia me
diante accepit ad Prawotycz1 ad commorandum.

Anno eodem et tempore Mathaeum Kerdy de 
Mezgocz idem officialis cum omnibus rebus ad Prawo
tycz ad commorandum accepit.

Jegyzet: Csömöri Zay Ferencre I. Thallóczy Lajostól : 
Csömöri Zay Ferenc. 1505- 1570. Budapest, 1885. Azonfelül 
Podmaniczky-Oklevéltár. II. 470., 489. és 513. 11.

1 Szucsa vára. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 395. 1.)
2 Trebichava h. Podluzsántól ék.
3 Alsó- és Felsőlieszko h. Vágbesztercélől d.
4 1546 januárius 17.
5 Luttov h. Bántól é.
« 1543 június 24.
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H. n. 1544 januárius elseje körül.

Trencsén vármegye részleges portális adóösszeírása.
Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 

portarum. Tom. p. 13—39.

Particula comitatus Thrinchiniensis, nam occupata 
est per dominos Podmanyczky et Koczka, sed circa 
festum Circumcisionis Domini1 2 3 4 exiguum, quod connu
meratum est, dumtaxat continetur hic.

Lucri camerae viginti denariorum Regiae Maie- 
statis. Revisum, inscripta.

Possessiones arcis Thrinchiniensis.
Dubnicza.2 p. III.

Caetera sunt combusta per Podmaniczky.

Bona nobilium.
Nozdrowycze3 Nicolai de eadem.4 p. III.

Pauper 1.
Occupavit Podmaniczky. Podmaniczky vi extorsit.
Utraque Oztrethycz.5 Domini Damiani

litterati6 p. XII.
Desertae IIII.
Iudex I.

Occupavit Podmanyczky. Podmanyczky vi extorsit. 
Treboczowecz.7 Domini Ambrosii Dolgoss.8 p. III.

1 1544 januárius 1.
2 Dubnic h. Trencséntől ék., a Vág-f. völgyében.
3 Nozdrovic h. Kaszától é.
4 A Nozdroviczky-család (Nagy Iván : VIII. 174—180. 11.) 

egyik tagja. Ebből a családból ágazott ki a szlavnicai Sándor- 
család.

3 Kis- és Nagysztricze h. Bántól d., a Bebrava-p. völgyében
8 Aranyáni Daruján mester. V. ö. Rudnay B. : Üjfalussyak 

etc. 59. 1.
7 Trebasóc-puszta Nyitrazsámbokréttől ék., Trencsén 

megye területén.
8 Dolgos Ambrus galgóci várnagy volt 1527-ben ; 1533- 

ban dikátor. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 396. 1.)

133.
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Inquilinus I.
Occupavit Podmanyczky. Podmanyczky vi extorsit. 
Inferior Oztrethycz. Gasparis Kazzay. *p. XIIII. 

Plebanus I.
Iudex I.

Exegit Podmanyczky. Extorsit Podmanyczky.
Summa nobilium bona fecerit p. I<: XXXV.

Ex quibus Podmanyczky exegit p. XXXII.

Totalis summa connumerationis, 
ut ex superioribus locis patet, facit p. VII(; LXXVIIII.

Ex quibus Podmanyczky, etiam de connumeratis 
in bonis nobilium exegit p. XXXII.

Ad missiones litterarum tam reverendissimi domini 
locumtenentis,1 2 quam dominorum camerariorum et 
etiam vicecomitis diversis vicibus ad Koczka et Pod- 
maniczky ac Petrum Doctorem3 expositi fl. I. d. LXI.

1 A Kaszai-családra és Gáspárra 1. a Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 359—360. 11.

2 Várdai Pál esztergomi érsek.
3 Doktor Péter néhány trencsénmegyei helység birtokosa. 

(f 1547 k.) Podmaniczky-Oklevéltár. II. 460. 1. Neve tulajdon
képpen Szilágyi vagy Szilády volt (Conscriptio portarum. 
LXIV. p. 196. Orsz. Levéltár), aki a zayugróci vár ura volt. 
(Ernyey József : Oroszlánkő vára és urai. Fejérpataky-Emlék- 
könyv. Budapest, 1917. 119. 1.) Ő vette meg 1537-ben a For- 
gách-családtól, de csak 1543-ban iktatták a vár birtokába. 
(B. Szabó László: Forgách-család tört. Esztergom, 1910. 
209. 1.)
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Pekry Lajos, szolgája, Rády László által kölcsönvesz négy
száz forintot Podmaniczky Rájaeltől azzal a feltétellel, 

hogy azt Szent János napjáig visszafizeti.
Átírva Nádasdy Tamás országbírónak 1548 december 22-én

Pozsonyban kelt oklevelében. (L. ezt. ??. sz. alatt.)

Nos Ludovicus Pewkry de Petrowyna etc. praesen
tibus litteris nostris universaliter quibusvis significamus, 
quod nos a magnifico domino domino Raphaele de Pod- 
manyn et in Beztercze etc. pro certa et ardua necessitate 
nostra ad praesens urgente evitanda, mutuo accepimus 
medio servitoris nostri Ladislay Rady1 sub spe firmissi
mae restitutionis, florenos quadringentos in monetis hoc 
tempore currentibus, quam quidem summam florenorum 
quadringentorum nos praesentibus obligamur et pro
mittimus bona fide nostra Cristiana mediante, iterum 
plene restituendam eandem praenominatam summam 
in moneta iusta Hungaricali, sive simili acceptis vulgo 
Babka* ad festum sancti Joannis baptistae proxime 
futurum1 2 3 ad manusque eiusdem magnifici domini 
Raphaelis de Podmanyn, aut legitimo suo commissario 
reddituram. Quibus litteris sigillum nostrum proprium 
subimpressimus, subscriptaque manu eiusdem Ladislai 
Rady servitoris nostri, feria quarta post dominicam 
Reminiscere, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo quarto etc.

Jegyzet: Pekry Lajos, kiről már löbbízben volt szó ebben 
az oklevéltárban (1. a 84. sz. oklevelet), Zrínyi Miklós közben
járására szabadult ki ; Zrínyi 1543 november 13-án érte kezes
séget vállalt. (Barabás Samu : II. 151—152. 11.)

134.

H .  n .  1 5 4 4  m á r c i u s  1 2 .

1 Személyi adataira 1. a 239. sz. oklevelet.
2 Babka vagy batka, bapka, fillér értékű pénz. (Szamota— 

Zolnai: Magyar Oklevélszótár. 55. 1.)
3 1544 június 24.
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A nyitrai káptalan előtt Podmaniczky János és Ráfael 
tiltakoznak az ellen, hogy az általuk Várdai Pál esztergomi 
érsektől bérlevett Űjlak és Lehota helységek dézsmáját 

Thurzó Elek özvegye a saját részéie behajttatta.
Eredeti bejegyzés a nyitrai káptalan levéltárában. Prot. 

nr. 3. föl. 50.

1544. Item feria quinta inter octavas festi Nativi
tatis beatissimae Mariae virginis1 nobilis Martinus 
Zerdahely de eadem1 2 in malefactorum Joannis et Ra- 
phaelis Podmanyczky nominibus et personis coram 
nobis constitutus, protestatus est, quomodo iidem pro- 
testantes a reverendissimo Paulo de Warda archiepiscopo 
Strigoniensi certas decimas cultelli Thapolchany3 kees 
vocati4 in arendam emissent, ex quibus magnifica do
mina Magdalena Zekel relicta quondam comitis Alexii 
Thurzo5etc. decimas possessionis Wylak6Lehotha7 voca
tae pro se exigi fecisset, in praeiudicium eorundem pro- 
testantium. Facta igitur protestatione praemissa, idem 
Martinus Zerdahely allegavit nominibus, quibus supra, 
quod iidem protestantes non essent causa scandali et 
alicuius mali vel adversitatis, iidem quoquomodo pos
sent, bona ablata exigi vellent.

135.

N y i t r a ,  1 5 4 4  s z e p t e m b e r  1 1 .

1 1544 szeptember 11.
2 A nyitra-zerdahelyi Zerdahelyi-csa Iádra 1. Nagy Iván : 

XII. 354—360. 11. Mártonra 1. u. o. 356—357. 11.
3 Nagytapolcsány h. Nyitra-Zerdahelytől é., a Nvitra-f. 

völgyében.
4 Szamota—Zölnai: 486- -87.
5 Thurzó Elek özvegye Ormosdi Székely Magdolna, aki 

először Széchy Tamásnak volt a felesége s aki Thurzó Elek 
halála után Pernstein Jánoshoz ment feleségül. (Bécsi Staats
archiv. Hung. 1540. fase. 43. és 1548. fase. 55.) L. az 1545 
szeptember elsején kelt (149. sz.) oklevél jegyzetét is.

Üjlak h. Nyitrától ny.
7 A Nyitra város és Üjlak közt fekvő Aba-Lehota hely

séggel azonosítható.
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*

A nyitrai káptalan előtt Szerdahelyi Márton eltiltja Pod- 
maniczky Jánost és Ráfaelt az általuk elfoglalt szerdahelyi 
várkastély felkérésétől, a királyt pedig az eladományozásától.
Eredeti bejegyzés a nyitrai káptalan levéltárában. Prot. 

nr. 3. föl. 50.

1544. Item eodem die (feria quinta inter octavas 
festi Nativitatis beatissimae Mariae virginis)1 idem 
Martinus Zerdahely in suo ac universorum haeredum, 
fratrum sororum congenerationalium nominibus et 
personis protestatus est,qualiter dicti Joannes et Raphael 
Podmanyczky castellum Zerdahel2 de manibus magistri 
Francisci Nyary3 violenter occupassent, non esset in 
causa et propterea prohibuit eosdem Joannem et Raf- 
faelem Podmanyczky ab occupatione, detentione, sibi- 
ipsis appropriatione, regiam maiestatem a donatione, 
collatione quomodolibet iam factis vel fiendis et uni
versos et singulos modo similiter ab impetratione quo
modolibet etc.

136.

N y i t r a ,  1 5 4 4  s z e p t e m b e r  1 1 .

137.

Bécs, 1544 december 24.

Podmaniczky Ráfael I. Ferdinánd királynak katolikus 
módon hűséget esküszik.

Országos Levéltár. Liber Regius. II. 75—76. 11. Kiadva az 
az Egyháztörténelmi Emlékek. IV. k. 400—401. 11.

Juramentum Raphaelis Podmaniczky depositum 
24. Decembris 1544.

Ego Raphael etc. iuro per Deum vivum et sanctam 
eius genitricem Virginem Mariam et omnes sanctos

1 1544 szeptember 11.
2 Nyitraszerdahely Nagytapolcsánytól d., a Nyitra f. 

völgyében.
3 Nyárv Ferencre 1. jelen kötet 113. sz. oklevelét.

»
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et electos Dei, quod a modo deinceps serenissimo prin
cipi et domino domino Ferdinando Romanorum, Hun
gáriáé, Boemiae etc. regi, domino meo clementissimo, 
eiusque haeredibus et successoribus regibus Hungáriáé, 
donec vivam, fidelis et obediens ero, legibusque regni 
Hungáriáé, quemadmodum fidelem et subditum Maie- 
statis Suae decet, in omnibus parebo, commoda omnia 
dignitatemque Maiestatis Suae promovebo, incommoda 
vero propulsabo, ac tam contra hostem communem, 
quam alios emulos adversariosque omnes et rebelles 
Suae Maiestatis omnibus viribus meis Maiestati Suae 
probe, fideliter et syncere assistam, fideles subditos 
Suae Maiestatis non modo non impediam, sed ab aliis 
quoque violentis defendam meo posse. Et generaliter 
ea omnia faciam, quae ad dignitatem atque authori- 
tatem Suae Maiestatis augendam pertinere arbitrabor. 
Ad quae omnia praemissa me fide, honore et humanitate 
mea mediante obstrictum et defacto modis omnibus 
obnoxium reddo etc. Ita me Deus adiuvet et omnes 
sancti etc. Viennae, anno et die, quibus supra.

Jegyzet: Az esküszöveg, nemkülönben az a lakodalmi 
meghívó is, melyet a két Podmaniczky-testvér 1543 júniusá
ban Nádasdy Tamásnak küldött Podmaniczky Anna esküvője 
alkalmából (1. jelen kötet 115. és 116. sz. a.), arra mutat, 
hogy a Podmaniczkyak, ha nem is tartoztak a hívő katolikusok 
közé, formailag katolikusok voltak ebben az időben.
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Ferdinánd király az Ostrosith János várához, a trencsén- 
megyei Lévához tartozó Bellus várost és a Kasza várhoz 
tartozó helységeket, melyeket még János király zálogosított 
el Podmaniczky Jánosnak és Ráfaelnek, visszacsatolja 
váraikhoz és helyettük Zsolna városát, a városi soltészséget 
és az ahhoz tartozó Kraszna és Zavodje nevű birtokokat 
adományozza a Podmaniczkyaknak a királyi joggal

együtt.
Hivatalos bejegyzés az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt.

Lib. reg. I. kötet, 325. 1.

Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus 
etc., quod fideles nostri magnifici Joannes et Raphael 
Podmanyczky de Podmanyn oppidum Beilews1 voca
tum, ad castrum fidelis nostri egregii Joannis Ostrosyth 
de Gylethyncz1 2 Lewa3 appellatum, ab antiquo pertinens, 
item possessiones Nosyeze4 et utraque Kochkowez5 ad 
arcem Kaza6 spectantia omnino in comitatu Trinchiniensi 
existentia, hisce disturbiorum temporibus ab eisdem 
castris violenter avulsa, virtute inscriptionis serenissimi 
quondam Joannis regis per certos annos tenuerint et 
possederint, volentes nos ea bona ab eisdem Joanne 
et Raphaele de Podmanyn, data illis iusta recompensa 
citra odiosam partium ipsarum contentionem et litem 
liberare et ad castra praescripta restituere et rursum 
illis de facto anectere, oppidum igitur Solna vocatum7 
simulcum scultetia eius oppidi8 et possessiones Krazno9

1 Bellus város Kaszától é., a Vág-f. balpartján.
2 Giletinci Ostrosith Jánosra 1. jelen kötet 91. sz. oklevelét.
3 Illává vára.
4 Nosic h. a Vág-f. balpartján, Vágbesztercétől ny.
5 Alsó- és Felsőkocskóc h. Bellustól é.
6 Kasza vára Illavától é.
7 Zsolna városa.
8 A zsolnai soltészságra 1. 1480 : Podmániczky-Oklevél- 

tár. I. 137—140. 1. ; 1483 : 174—175. 1. ; 1509 : 571—573.; 
1536 : Podmaniczky-Oklevéltár. II. 526. 1.

9 Kraszno h. Zsolnától é., a Kiszuca-p. völgyében.

138.

B é c s ,  1 5 4 4  d e c e m b e r  2 5 .

20



et Zawogye1 ad eandem scultetiam pertinentes, omnino 
in comitatu Trinchiniensi existentes nunc per notam 
infidelitatis magnifici Nicolai Koczka de Zedlecz,1 2 
in quam ipse ex eo incurrisse dicitur, quod cum 
superiori anno fidelis noster magnificus Andreas 
de Bathor magister tavernicorum nostrorum rega
lium ac in regno nostro Hungária supremus capita- 
neus etc. in dominium arcis ipsius Nicolai Koczka 
Lethowa vocatae3 in dicto comitatu Trinchiniensi habi
tae, vigore litterarum nostrarum introductoriarum et 
statutoriarum per hominem nostrum regium de curia 
nostra regia per nos ad id specialiter transmissum, 
honorabili magistro Joanne de Lakachy4 canonico 
ecclesiae Nitriensis, fidedigno testimonio capituli eius
dem ecclesiae, vicinis etiam et commetaneis eiusdem 
arcis Lethowa et pertinentiarum eius eo legitime convo
catis, praesentibus, certo quodam iuris titulo sese legi
time introducere voluisset, cumque idem noster et 
capituli homines una cum dictis vicinis et comme
taneis ad oppidum Rayz,5 in dicto comitatu Trinchini
ensi habitum et ad ipsam arcem Lethowa pertinens 
pervenissent, idem Nicolaus Koczka maligno ductu 
spiritu, missis et destinatis compluribus hominibus et 
servitoribus suis, vi armata eosdem nostrum et capituli 
Nitriensis homines, vicinosque et commetaneos nocte 
quadam intempesta seorsim et singillatim acerrime ver
berari fecisse, quibus ex verberibus ipse etiam magister 
Joannes mortuus fuisse dicitur,6 ad nos sacramque 
regni nostri Hungáriáé coronam ac collationem nostram 
regiam iuxta antiquam atque aprobatam dicti regni 
nostri consuetudinem ac legem rite et legitime devoluta 
esse perhibentur et redacta, item totum et omne ius 
nostrum regium, si quod in eisdem oppido Solna, ac

1 Zavodje h. Zsolna szomszédságában, ny.
2 Sedleci Kosztka Miklósra vonatkozólag 1. Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 455. 1.
3 Lietava várára 1. Podmaniczky-Oklevéltár. 480. 1.
4 Lakáchy Jánosra 1. Vagner ./. .• Adalékok a nyitrai 

székeskáptalan történetéhez. Nyitra, 1896. 119. s köv. 11.
5 Rajec város.
6 Az egész esetet s az ebből támadt per lefolyását részlete

sen ismerteti Vagner J. : i. m. 120-—124. 11. —
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scultetia, possessionibusqe praedictis Krazna et Za- 
wogye etiam aliter qualitercunque haberemus, aut 
nostram ex quibuscunque causis, viis, modis et ratio
nibus concernerent maiestatem, simul cum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet 
arabilibus etc. (következik a szokásos felsorolás), ad idem 
oppidum Solna, scultetiam item ac possessiones eius
dem scultetiae de iure et ab antiquo spectantibus et 
pertinere debentibus, sub suis veris metis et antiquis 
limitibus ac praemissis, sic ut praefertur, stantibus et 
se habentibus, memoratis Joanni et Raphaeli de Pod- 
manyn eorumque haeredibus et posteritatibus universis ' 
dedimus, donavimus et contulimus, imo damus, dona
mus et conferimus iure perpetuo et irrevocabiliter 
tenenda, possidenda pariter et habenda, assumendo 
nihilominus eosdem Joannem et Raphaelem, eorumque 
haeredes et posteritates universas in pacifico dominio 
eiusdem oppidi ac scultetiae et possessionum ad eandem 
scultetiam pertinentium contra quosvis impetitores 
intra et extra iudicium indemniter conservare, harum 
nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante, 
quas in formam nostri privilegii redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuerint reportatae. Datum Viennae, in  
festo Nativitatis Domini, anno eiusdem millesimo 
quingentesimo quadragesimo quarto.
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139.

H. n. 1544—1546.

A királyi helytartó által Podmaniczky Jánoshoz ésRájael- 
hez küldött követnek költségjegyzéke.

Egykorú feljegyzés a ,.Regestum de nonnullis negotiis publicis 
et privatis“ című füzetből, az Orsz. Levéltárban. Acta publ. 
fasc. 35. nr. 26. Megjelent a Tört. Tár. 1893. 250—290. 11. 
Az alább következő tételek a Tört. Tár. 1893. 253. 1. talál

hatók.
Legationes.

Die 15. Maii. Petro Symandy1 ad Podmaniczky 
et Koczka pro sedandis tumultibus misso pro kochy2 
et expensis, dati fl. VIII.

Die 7. Aprilis. Petro Symandy ad Podmanyczky, 
rursum pro negocio tricesimarum misso fl. III.

140.

Dovorán, 1545 februárius 25.

I. Ferdinánd király meghagyja a nyitrai káptalannak, 
hogy tartson vizsgálatot Újfalussy Boldizsárnak és György
nek azon panasza tárgyában, mely szerint, amikor tíz 
esztendővel ezelőtt húsvét táján Podmaniczky János és 
Rájael elfoglalták Zsámbokréti Pálnak kőből épült zsámbok- 
réti tornyát, ez utóbbi bizonyos hatalmas kodásokat követett

el rajtuk.
Átírva a nyitrai káptalannak 1545 februárius 28-án kelt 
jelentésében. Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomai
val, az Orsz. Levéltár múzeumi levéltárában őrzött Simonyi- 

levéltárban.

1 Simándy Péter (Petrus Litteratus de Symand) 1559-ben 
a fellebbezési törvényszék bíróinak egyike volt. (Nagy Iván :
X. 185. 1.) A Simándy-családra 1. u. o. X. 185—186. 11.

* A „kocsi“ szóra 1. Magyar Nyelvtört. Szótár. II. 328— 
329. 11. Szamota—Zolnai: Magyar Oklevélszótár. 509-—
511. 11. A szó eredetére és használatára 1. Domanovszky Sándor: 
Mázsaszekér. (Fejérpataky-Emlékkönyv. Budapest, 1917. 54. 
s köv. 11.)
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H. n. 1545 április 24.

Veszprém vármegye rovásadó-összeírásának a Podmanicz- 
kyakra vonatkozó tételei.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIX.

Connumeratio contributionis unius floreni et lucri came
rae Regiae Maiestatis viginti denariorum de singulis 
sessionibus et colonis, res in valore sex florenorum haben
tium, circa festum beati Georgii martiris1 in comitatu 
Wesprimiensi, secundum contenta articulorum Tyrna- 

viensium facta.

Officiales domini Podnomiczky (így!) de Zakón 
Wywar1 2 de istis possessionibus perceperunt dicam de 
isto processu una cum lucro camerae :
De Nagh Thewel.3

Lucrum camerae

De Polyan.4
De portis III.

Lucrum camerae

De Berend.5 
De portis VI.

Lucrum camerae

De Bolde6
De portis II.

Lucrum camerae

1 1545 április 24.
2 Felismerhetetlen helynév, melyet nem tudunk meg

határozni.
3 Nagytevel h. (L. a 131. sz. a.)
4 Pólyán (Magyar-, Német-) h. Devecsertől ék.
5 Berend h. Devecsertől k.
6 Ma Bodé-puszta, az előbbitől k.

141.

flór. Ilii.
den. LXXX.

flor. III.
den. LX.

flor. VI.
flor. I. den. XX.

flor. II.
den. XL.
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De Roppan1
De portis VI. flor. VI.

Lucrum camerae flor. I. den XX.
Domiuus Podnamyczkv (igy!) levavit.

142.

Pozsony, 1545 május 22.

A királyi helytartótanács meghagyja Szentpétery János 
nyüramegyei dicatornak, hogy a Podmaniczky Jánosnak 
és Ráfaelnek Palota vár fenntartására kiutalt 1200 forintból 

fizessen ki a vármegye dicajából 600 forintot.
Eredetije Várdai Pál esztergomi érsek, királyi helytartónak 
papírral fedett pecsétjével, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt.

l.ym bus. Series II. fase. 1.

Egregie domine, amice honorande. Salutem. Constat 
Dominationi Vestrae, subsidium unius floreni in con
ventu Tyrnaviensi2 proximo propterea decretum esse, 
ut inde gentes pro confiniorum defensione alantur, 
locaque hostibus propinquiora provideantur. Non igno
rat autem Dominatio Vestra, arcem Palotha hostibus 
valde propinquam esse, pro cuius provisione magnifici 
domini Joannes et Raphael Podmanyczky sedulo inter
pellarunt Maiestatem Regiam. Quae3 etiam tempore 
transactionis cum dominis Podmanyczky factae,4 cle
menter obtulerat, se ex subsidio fidelium suorum, arci 
praedictae, tantopere periculo expositae, subventuram. 
Itaque, ut Maiestatis Regiae voluntati satisfieret et 
arcis Palotha necessitatibus prospiceretur, imminensque 
periculum averteretur, visum est nobis, ut procurandis

! Ixoppán h. Pápától k., a Gerence-patak völgyében.
2 „Quantum  autem attinet ad subsidium usque genera

lem expeditionem , ad munienda castra finitim a et gentium  
ibidem conservationem, decretum est : quod ex nunc offeratur 
ad' continuam defensionem florenus unus, ad cuius per
ceptionem eligantur duo“ etc. Art. XI,. Magvar Orsz. Emi.
II. 669. 1.

3 T. i. Regia' Maiestas.
4 L. a tárgyalásokra a jelen kötet 100., 102., 105., 109.,

110., 114. és 124. sz. okleveleit.



3 1 1

his, quae ad provLionem conservationisque (!) arcis 
praedictae spectant, mille et ducenti floreni ex publica 
contributione prebeantur, quorum sexcenti floreni ex 
isto comitatu, residui vero ex Barsiensi et Thrinchiniensi 
comitatibus exolvantur. Quare hortamur Dominationem 
Vestram et auctoritate Regiae Maiestatis requirimus, 
ut de subsidio istius comitatus florenós sexingentos 
praedictis dominis Podmanyczky numerare ac dare 
debeat, quo diligentiorem curam conservationis praedic
tae arcis habere possint, residuam autem ac totam par
tem dicae unius floreni, iuxta constitutionem publicam, 
ad manus domini thesaurarii regni administrare debeat 
Dominatio Vestra. Cum ipsis autem dominis Podma
nyczky super huiusmodi summa exolvenda absque 
dilatione concordandum erit, ut de non attingenda 
reliqua contributione certa securitas accipiatur. Secus 
Dominatio Vestra nullomodo fecerit. Quae bene valeat. 
Posonii, 22. Maii, 1545. Viginti denarios autem, Regiae 
Maiestati oblatos, ad Cameram Regiam administrare 
debeatis.

Sacrae Regiae Maiestatis locumtenens 
et consiliarii.

K í v ü l : Egregio domino Joanni Zenthpethery dicatori 
com itatus Nittriensis etc. amico honorando.

143.

Devecser, 1545 június 11.

Veszprém vármegye hatósága bizonyítja, hogy Kenese, 
Máma, Sándor, Szárberény birtokokat és a kajári birtok
részt, melyeket Podmaniczky János annak idején hatal
masul elfoglalt, visszaadták jogos tulajdonosaiknak, a 

veszprémvölgyi apácáknak.
Eredetije papíron, hátlapján két gyűrűspecsét töredékeivel és 
egy harmadiknak nyom aival, az Orsz. Levéltárban. Kincst. 

oszt. Acta Jes. Coll. Jauriens. Fasc. 4. nr. 5.

Nos universitas nobilium comitatus Wesprimiensis 
damus pro memoria, quod dum nos feria quinta proxima
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post festum beati Urbani papae proxime praeteritum1 
unacum nobilibus huius comitatus pro faciendo mode- 
rativo iudicio causantium in oppido Dewecher,1 2 3 loco 
sedis nostrae iudiciariae, in unum convenissemus, tunc 
egregius Emericus Thelekessy de Debrethe,3 capitaneus 
regiae mäiestatis personaliter in nostram exurgendo 
praesentiam, in personis religiosarum dominarum Do- 
rotheae abbatissae et conventus ecclesiae Beatae Mariae 
virginis de Valle Wespremiensi fundatae, nos debita 
petiit cum instantia, ut nos iuxta contenta articulorum 
Novizoliensium et Posoniensium ac novissime in con
ventu Thirnauiensi pro festo purifficationis beatissimae 
virginis Mariae4 proxime praeterito editorum et con
fectorum, vigoresque et continentiam litterarum no
strarum protestimonialium praefatis dominabus abba
tissae et conventui diebus superioribus datis et con
cessis, vicecomitem et iudices nobilium nostras parochia- 
nos ad restitutionem et recaptivationem bonorum et 
iurium possessionariorum praefatarum dominarum, 
puta possessionum Kenese,5 Mama,6 Sándor,7 Sár 
Beren8 et portionis possessionariae in possessione Kayar9

1 1545 május 28.
2 Devecser h. Veszprém m egye, délnyugati határterületén.
3 Debrete h. Borsod megye északi sarkában fekszik, 

néha Torna m egyébe sorozták. ( C s ú n k i  : I. 171. 1.) A Thele- 
kessy-család vasm egyei eredetű (C s á n k i  : II. 853. 1. és N a g y  
I v á n  : XI. 77— 78. 11.); em elkedését az oklevélben em lített 
Thelekessy Imrének köszönhette, aki különösen a harctéren 
tűnt ki. V. ö. B u d a i  F .  : III. 275— 280. 11. K o m á r o m y  A n d r á s  : 
Thelekessy Imre. H adtört. Közi. 1889. L u k in ic h  I .  : Erdély 
területi változásai. 84., 86. s köv. 11.

4 Az 1545 február 2-ára összehívott nagyszom bati ország- 
gyűlés II. articulusa. Magy. Orsz. Emi. II. 626— 627. és 660—  
661. 11.

5 Kenese h. a Balaton ék. partjának közepén.
6 Máma-puszta a mai Vörösberénytől ék., a Balaton  

m ellett, Fűzfő helyén. (C s á n k i : III. 241. 1. B é k e f i  R .  : i. m. 
76. 1.)

7 Sándor (Sandro) h. Kenese és a mai Fűzfő közt feküdt. 
N evét őrzi a mai Sándorhegy. (D o r n y a y  B é la  és V ig y á zó  
J á n o s  : A Balaton és környéke. Budapest, 1934. 99— 100. 11.)

8 Szárberény, ma Vörösberény. (L. jelen kötet 92. sz. 
oklevelét.)

9 A mai Balatonfőkajár h. Enyingtől ény. ( C s á n k i :
III. 236. 1.)
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vocatarum, habitarum, omnino in isto comitatu Wespre- 
miensi existentium et adiacentium, mitteremus. E t quia 
petitio praefati Emerici Thelekessy modo quo supra, 
in personis praefatarum dominarum abbatissae et cop- 
ventus facta, nobis iusta et iuris consona videbatur, 
pro eo nos tum iuxta contenta praefatorum articulorum, 
vigoresque praefatarum litterarum nostrarum protesti- 
monialium ac petitionibus eiusdem inclinati, praefatos 
vicecomitem et iudices nobilium nostros parochianos 
ad restitutionem et restatutionem praedictarum posses
sionum et portionis possessionariae annotatarum domi
narum abbatissae et conventus transmiseramus. Qui 
tandem exinde ad nos reversi, nobis retulerunt isto 
modo, quomodo ipsi iuxta contenta articulorum prae
fatorum vigoresque et continentias praefatarum litte
rarum nostrarum protestimonalium, praefatas posses
siones Kenese, Mama, Sándor, Sar Beren, et portionem 
possessionariam in possessione Kayar habitarum feria 
secunda proxima post festum sanctae et individuae 
trinitatis proxime praeteritum1 praefatis dominabus 
abbatissae et conventui de dicta valle Wesprimiensi 
restituissent et restatuissent et de manibus magnifici 
domini Joannis de Podnomyn, violentis scilicet occupa- 
toris eorundem bonorum et iurium possessionariorum, 
recaptivassent et "a castro eiusdem domini Joannis de 
Podnomyn, Palotha vocato, similiter in ista comitatu 
adiacenti omnino sequestrassent et abscidissent, sed 
praefatis dominabus abbatissae et conventui, legitimis 
dictorum bonorum et iurium possessionariorum dominis 
terrestribus, ipsarumque hominibus et officialibus libere 
possidendas reliquissent et commisissent, contradic
tione, inhibitioneque praefati domini Joannis de Pod- 
namyn hominumque et officialium suorum praevia 
ratione non obstante. In cuius rei testimonium praesen
tes litteras nostras restatutiorias praefatis dominabus 
abbatissae et conventui de dicta valle Wesprimiensi 
duximus dandas et concedendas, communi iustitia sua
dente, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante. Datum in praedicto oppido Dewecher, loco 
sedis nostrae iudiciariae, feria quinta, in die scilicet

1 1545 június 1.
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beati Barnabae apostoli, anno Domini millesimo quin
gentesimo quadragesimo quinto.

H á t l a p j á n  u g y a n a z o n  k é z z e l  : ReslaUiloria religiosarum 
dominarum abbatissae et conventus ecclesiae beatae Mariae 
virginis de Valle W espremiensi fundatae, super bonis et iuribus 
earundem possessionariis introscriptis.

144.

Pozsony, 1545 június- 12.

liéway Ferenc turócmegyei főispán, mint nádorhelyettes. 
a királyi jogügyi igazgatóság által sedleci Kosztka Miklós 
ellen megindított felségsértési perben a bíróság meghallga
tása után akként ítél, hegy a felségsértés bűnében elmarasz
talt Kosztka Miklósnak névszerint megjelölt birtokaiba 
Podmaniczky Jánost és Ráfaelt az esztergomi káptalan a 

szokásos módon iktassa be.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyom aival, az Eslerházy hercegi 
hitbizom ányi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 23. Fénykép

másolata az Országos Levéltár gyűjteményében.

Amicis suis reverendis capitulo' ecclesiae Strigo- 
niensis Franciscus de Rewa comes comitatus de Thwrocz, 
necnon vacante officio regni Hungáriáé palatini locum- 
tenens1 salutem et amicitiam paratam cum honore. 
Noveritis, quod egregius magister Joannes Zomor de 
Pokathelek fiscalis sacrae coronae et director causarum 
regalium1 2 3 nomine et persona fisci regii feria quarta 
proxima post festum Penthecostes proxime praeteritum,3 
instante scilicet termino celebrationis iudiciorum festi 
beati Georgii martiris proxime praeteriti,4 ad quem 
scilicet terminum universae causae regnicolarum ex 
publica constitutione adiudicari solitae, per Maiestatem

1 Réway Ferencet 1543 február 25-én választották nádor
helyettessé. F r a n k l  V . : A nádori és országbírói hivatal. Pest, 
1863. 104. 1.

2 A Pókateleki Szoinor-családra 1. Podm aiiiczkv-Oklevél- 
tár. II. 71. 1. Zomor Jánosra 1. H i l d á i  F .  : III. 434. 1.

3 1545 május 27.
4 1545 április 24.
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Regiam generaliter fuerant prorogatae, in figura nostri 
indicii comparendo et causa praesenti ex transmissione 
reverendissimi domini Pauli de Warda archiepiscopi 
ecclesiae Strigoniensis, primatis Hungáriáé, legati nati, 
siimmi cancellarii ac locumtenentis, caeterorumque 
dominorum praelatorum et baronum ac procerum regni 
nostram in praesentiam deveniente, contra magnificum 
dominum Nicolaum Kozthka de Zedlecz1 quasdam 
litteras vestras ammonitorias et certificatorias tenorem
que quarundam litterarum praefatae Maiestatis Regiae 
in se denotantium, ad litteratorium mandatum eiusdem 
domini nostri regis Suae Maiestati ac Statibus et Ordini
bus huius regni eiusdem Maiestatis Regiae rescriptas 
nobis exhibuit et praesentavit hunc tenorem continentes : 
Serenissimo principi etc, (Következik az esztergomi káp
talannak Ferdinánd király 1545 január 27-én kelt paran
csára 1545 február 10-én kelt jelentése.)1 2 Quibus exhibitis 
et praesentatis continentiisque earundem perlectis et 
sane intellectis, praefatus Nicolaus Kozthka in causam 
attractus per annotatum . magistrum Joannem direc
torem ct fiscalem3 nomine fisci regii congruis diebus 
praescripti termini coram nobis legitime expectatus, ad 
reddendam rationem interemptionis praescripti testi
monii capituli Nittriensis,4 verberationisque antedic- 
torum hominis regii ac vicinorum et commetaneorum 
praenominatorum seque de omnibus praemissis expur
gaturus, nostram in praesentiam non venit, neque misit, 
se mediantibus aliis litteris nostris iudicialibus exinde 
confectis, in iudiciis consuetis convinci et aggravari per
mittendo, postulans praefatus magister Joannes director 
et fiscalis nomine phisci regii ex parte praenominati 
Nicolai Kozthka in causam attracti per nos in prae
missis iuris aequitatem, iustitiaeque complementum 
postulavit elargiri.

Verum quia, prout ex tenoribus et continentiis 
praeinsertarum litterarum vestrarum rescriptionalium

1 Kosztka Miklósra 1. jelen kötet 128. sz. oklevelét.
2 Az oklevelet nem tettük közzé, m ivel az nincs kapcso

latban a Podmaniczky-család történetével.
3 Az előbb említett Pókateleki Zomor János.
4 L. erre vonatkozólag a 138. sz. oklevelet és V a g n e r  ./. : 

i. m. 119. s köv. II.
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informabamur, tempore in praescripto ratione et prae
textu interemptionis dicti testimonii praefati capituli 
ecclesiae Nittriensis, necnon verberationis hominis regii 
ac vicinorum et commetaneorum praenominatorum 
per iamfatum Nicolaum Koczka modo et ordine in 
eisdem litteris vestris rescriptionalibus denotato patra
torum et commissorum, praescripta quaerimoria dicto 
domino nostro regi delata idemque Nicolaus Kozka ad 
reddendum rationem huiusmodi facinorum suorum ad 
praescriptum tertium diem praescripti conventus gene
ralis Statuum et Ordinum regni pro praescripto festo 
Purificationis beatissimae virginis Mariae proxime prae
terito Thyrnaviae celebrati1 praefati domini nostri 
regis eiusque Maiestate absente, dicti domini locum- 
tenentis Suae Maiestatis caeterorumque dominorum 
praelatorum et baronum ac procerum regni in prae
sentia, medio annotati testimonii vestri legitime ad
monitus extitisse, terminoque in huiusmodi in eorundem 
domini locumtenentis ac caeterorum statuum regni in 
ipso conventu generali constitutorum praesentia, de 
praescriptis se expurgaturus venire neglexisse. A quo 
quidem tertio die primi diei praescripti conventus gene
ralis causa praesens diversis prorogationum cautelis 
intervenientibus, praesentem terminum celebrationis 
iudiciorum dilative attigisse, ipsoque instante causa 
eadem ex transmissione praefati domini locumtenentis 
Regiae Maiestatis caeterorumque dominorum praela
torum et baronum ac procerum regni nostram in prae
sentiam delata, praefatus Nicolaus Kozthka per anno
tatum  magistrum Joannem fiscalem et directorem 
nomine fisci regii congruis diebus eiusdem termini 
coram nobis legitime?; expectatus, nostram in praesen
tiam venire vel mittere non curasse, in praescriptisque 
iudiciorum oneribus se convinci et aggravati permisisse, 
ex praemissis comperiebatur manifeste : propter quod 
idem Nicolaus Kozthka pro praemissa interemptione 
memorati testimonii saepedicti capituli Nittriensis ac 
verberatione hominis regii, vicinorumque et commeta
neorum praedictorum per eundem, modo superius decla
rato, perpetratorum (!)iuxta contenta generalis decreti

1 1545 február 2.
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superinde editi, in nota perpetuae infidelitatis, ex 
eoque in sententia capitali, amissione scilicet capitis ac 
proprietatis universorum bonorum et iurium suorum 
possessionariorum, rerumque et bonorum mobilium 
quorumlibet ubivis et in quibuscunque comitatibus 
intra ambitum huius regni existentibus habitorum, 
ipsum solum proprie et praecise concernentium, in 
duabus nostris iudiciariis, in tertia vero partibus fisco 
regis applicando, proprietatem etiam duarum partium 
iudiciariarum ipsi fisco regio salva remanente, convinci 
et aggravari deberi nobis ac dominis praelatis et baro
nibus magistrisque prothonotariis, proceribus item ac 
nobilibus regni, sedis scilicet iudiciariae Regiae Maie- 
statis iuratis assessoribus, nobiscum in examine prae
sentis causae in iudicio existentibus, perspicue cer
nebatur.

Eorundem igitur dominorum praelatorum et ba
ronum, magistrorumque prothonotariorum ac pro
cerum et nobilium regni quaesito et assumpto superinde 
consilio praematuro et sana deliberatione, nolentes 
praefati Nicolai Kozthka praenarratam temerariam, 
praesumptuosamque ac contra regiae dignitatis et regni 
tranquillitatem factam interemptionem ac verbera
tionem dictorum testimonii capitularis ac regii hominis 
vicinorumque et commetaneorum praenominatorum per 
eundem Nicolaum Kozthka modo praedeclarato patrata, 
simpliciter et impune pertransire, ne et alii ab eodem 
exemplati, ad similes nepharios actus perpetrandos se se 
apponere praesumant, quin potius poenalis afflictio 
eiusdem alios quoslibet a similibus flagitiosis actibus 
perpetrandis terreat, retrahat et restringat, caeterisque 
transeat in exemplum : eundem Nicolaum Kozthka pro 
praemissa temeraria praesumptuosaque interemptione 
saepedicti testimonii capitularis, verberatione item ho
minis regii ac vicinorum et commetaneorum praescrip
torum in praemissa legitima executione versantium, 
contra regiam dignitatem et publicam regni tranquil
litatem per eundem perpetratis, in praescripta nota 
perpetuae infidelitatis et sententia capitali, amissione 
scilicet ac proprietatis universorum bonorum et iurium 
possessionariorum, rerumque et bonorum suorum mobi
lium quorumlibet, ubivis et in quibuscunque comitatibus



3 1 8

intra ambitum huius regni existentibus habitorum, 
ipsum solum proprie et praecise concernentium, jn  
duabus nostris iudiciariis, in tertia vero fisco regio 
applicando earundem etiam duarum partium iudiciaria- 
rum proprietatem fisco ipsi regio salva remanente, 
convinci et aggravari debere decrevimus et commisimus, 
decernimus et committimus per praesentes.

Quum autem huiusmodi iudiciariam deliberatio
nem et sententiam nostram ac praefatorum dominorum 
praelatorum, baronum, procerum, magistrorumque pro- 
thonotariorum et regni nobilium publicassemus, procla
mari fecissemus, egregius Paulus Chygledy de Kys 
Kezy,1 nominibus et in personis magnificorum domi
norum Joannis et Raphaelis de Podmanyn, cum suf
ficienti procurationis mandato, nostrum iudiciarium 
veniendo in conspectum exhibuit et praesentavit nobis 
quasdam litteras praefatae Maiestatis Regiae, domini 
nostri clementissimi donationales, super oppido Solna 
dicti Nicolai Kozthka, simulcum scultetia in eodem 
oppido ac possessionibus Crasna et Zawode ad eandem 
scultetiam pertinentibus omnino in comitatu Thrynchi- 
niensi existentibus habito, emanatas, hunc tenorem conti
nentes : Nos Ferdinandus etc. (Következik I. Ferdinánd 
király 1544 december 25-én Bécsben kelt oklevele.1 2 3) 
Quibus exhibitis et praesentatis, idem Paulus Chygledy 
nominibus, quorum supra, virtute procuratoria praeno
ta ta  allegavit eo modo, quod quemadmodum ex tenoribus 
et continentiis praeinsertarum litterarum regiarum dona- 
tionalium clare constaret, praefata Maiestas Regia do
minus noster clementissimus praescriptum oppidum 
Solna, simulcum scultetia eiusdem oppidi ac posses
sionibus Krazna et Zawode ad eandem scultetiam per
tinentibus aliisque omnibus utilitatibus et pertinentiis. 
eiusdem et earundem, quae dicti Nicolai Kozka prae
fuissent, sed per praemissam notam infidelitatis eiusdem 
iuxta antiquam regni huius consuetudinem ad colla
tionem praefatae Maiestatis Regiae rite et legittime 
devoluta forent, simulcum omni iure suo regio, memo

1 Kiskeszi h. Komárom megyében, Komáromtól ny., a
Duna mentén. ( C s ú n k i  : III. 503. 1.) Az itt em lített Czpglédy 
Pál szem élyi adatait nem ismerjük. '

3 Az oklevél közölve van jeleit kötet 138. sz. alatt.
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ratis dominis Joanni et Raphaeli de Podmanyn eorun- 
demque haeredibus et posteritatibus universis dedisset, 
donassét et contulisset, ob hoc idem Joannes et Raphael 
de Podmanyn, si iuri consonaret et aequitati videretur, 
praescriptum oppidum Solna, scultetiamque ac pos
sessiones praenominatas sibi ipsis reddi et restatui 
cuperent.

Unde nos unacum praefatis dominis praelatis, ba
ronibus proceribusque regni ac magistris prothonotariis 
et regni huius nobilibus diligenter tractatu et matura 
deliberatione praehabita, tam praescriptum oppidum 
suum Solna, simulcum scultetia et possessionibus prae
nominatis, per praefatum dominum nostrum regem vir
tute praeinsertarum litterarum donationalium praefatis 
Joanni et Raphaeli Podmanyczky donata et collata 
esse palam cognovissemus, oppidum ipsum Solna simul
cum scultetia ac possessionibus Krazna et Zawode 
pertinentiisque et utilitatibus eorundem virtute prae
missae donationis regiae memoratis Joanni et Raphaeli 
de Podmanyn, eorundemque haeredibus et posteri
tatibus universis reddi et restatui debere decrevimus et 
commisimus, decernimusque et committimus per prae
sentes.

Pro eo amicitiam vestram harum serie hortamur et 
requirimus, quatenus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo praesente Jacobus de 
Bwda,1 vel Joannes Panithy,2 aut Joannes Kerezthes 
de Elewtheyed,3 sive Phillipus litteratus4 stili nostri 
palatinalis notarii, aliis absentibus homo noster per nos 
ad id specialiter transmissus primo ad facies prae
scripti oppidi Solna, ac possessionum Krazna et Za
wode, vicinis et commetaneis eorundem universis inibi 
legitime convocatis et praesentibus, accedendo, oppidum 
ipsum Solna, simulcum scultetia ac possessionibus 
Krazna et Zawode ad eandem scultetiam pertinentibus, 
ac aliis quibuslibet utilitatibus et pertinentiis suis 
restatuat praefatis Joanni et Raphaeli de Podmanyn 
eorundemque haeredibus et posteritatibus universis, 
praemissae donationis titulo ipsis incumbenti perpetuo

'-1 A nádori iroda jegyzői ; szem élyi adataikat közelebb
ről nem ismerjük.
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possidendum, contradictione praefati Nicolai Kozka et 
aliorum quorumlibet praevia ratione non obstante.

Quibus peractis idem homo noster, dicto testimonio 
vestro praesente, ad facies universorum bonorum et 
iurium possessionariorum praefati Nicolai Kozthka 
convicti, ubivis et in quibuscunque comitatibus intra 
ambitum huius regni Hungáriáé existentibus, habi
torum, ipsum solum proprie et precise concernentium, 
modo simili vicinis et commetaneis eorundem universis, 
necnon filiis, filiabus, fratribus et aliis quibusvis gene
rationis eiusdem convicti hominibus inibi legitime con
vocatis et praesentibus, accedendo, habita prius eorun
dem bonorum et iurium possessionariorum legitime 
reambulatione et condigna aestimatione, exclusis etiam 
portionibus aliorum quorumlibet de eisdem, eadem 
universa bona et iura possessionaria resque et bona 
mobilia dicti Nicolai convicti occupet et inferat, occu- 
pataque et ablata in duabus nobis, ut iudici, in tertia 
vero partibus fisco regio det et applicet, proprietate 
tamen earundejn duarum partium iudiciariarum eidem 
fisco regio salva remanente, per nos tamdiu, donec per 
praefatam Regiam Maiestatem aut eos, quibus illa 
Maiestas Sua contulerit, in condigna eorundem aesti
matione redimantur, titulo pignoris possidendam, modo 
simili contradictione praefati Nicolai Kozthka convicti 
et aliorum quorumlibet praevia ratione non obstante. 
Occultatores vero dictarum rerum et bonorum mobi
lium, si qui fuerint, ac easdem et eadem ad ammoni- 
tionem nostri et vestri hominum reddere et restituere 
recusaverint, evocet eosdem contra annotatum ma
gistrum Joannem fiscalem et directorem causarum 
regalium ad quintum decimum diem diei huiusmodi 
ammonitionis nostram in praesentiam, rationem occul
tationis eorundem reddituros. Illis autem, si quibus 
praefata Maiestas Regia praefata bona donaverit, 
eademque se redimere velle asseruerint, eundem quin
tum  decimum diem pro termino coram nobis compa- 
rendum det et assignet. E t post haec huiusmodi posses- 
sionariae restatutionis, reambulationis, aestimationis, 
occupationis, rerumque et bonorum mobilium abla
tionis ac proprietatem eorundem fisco regio applica
tionis seriem, cum nominibus occultatorum, dictaque
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bona et iura possessionaria se redimere velle asseren
tium, ut fuerit expediens, ad quintum decimum diem 
ultimi diei executionis praemissorum legitime perdu
randum nobis suo modo rescribatis. Datum Posonii, 
feria sexta proxima post octavas Corporis Christi,1 
ultimo scilicet die termini praenotati, anno Domini mil
lesimo quingentesimo quadragesimo quinto.

K í v ü l : Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigonien- 
sis pro egregio magistro Joanne Zomor de Pokatheleke direc
tore causarum regalium et fiscali sacrae coronae contra m agni
ficum dominum Nicolaum K ozthka de Zedlecz, super quadam  
possessionaria restatutione, reambulatione, aestim atione, occu
patione rerumque et bonorum mobilium  ablatione ac proprieta
tis eorundem fisco regio applicatione, per nostrum et vestrum  
homines modo introscripto fieri debenda memorialis, quarum  
series, ut fuerit expediens, ad terminum intranominatum  
legittim e perdurandum est reportanda.

Proclamata, publicata, lecta et extradata per me 
magistrum Damianum prothonotarium.2

Coram me magistro Michaele Rawony protho- 
notario domini iudicis curiae Regiae Maiestatis.3 Et 
coram me magistro Georgio Posa prothonotario per
sonalis praesentiae Regiae Maiestatis4 etc.

1 1545 június 12.
2 Az Aranyáni- v. Aranyádi-esalád ( N a g y  I v á n  : I. 64. 1. 

C s ú n k i  : II. 142. 1. Podm aniczky-Oklevéltár. II. 57. 1.) ismert 
tagja. Damján már 1543-ban is em líttetik  m int „m agister 
protonotarius locum tenentis palatinalis“ . (Bécsi Staatsarchiv. 
Hung. 1543. fase. 51.) L. azonfelül a 133. sz. oklevelet is.

3 Ravony Mihály 1537-ben „director causarum“ . (Bécsi 
Staatsarchiv. Hung. 1537. fase. 30.) 1542-ben „regni Sclavo- 
niae protonotarius“ . (U. o. 1542. fasc. 48.)

4 Korábban János király szolgálatában állott. 1538-ban 
pl. m int „m agister protonotarius praesentiae Regiae Maiesta
tis“ szerepelt. Századok, 1875. 620. és 622. 11.
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Várdai Pál esztergomi érsek és királyi helytartó meghagyja 
Podmaniczky Jánosnak és Ráfaelnek, hogy Praznovszky 
Pált a neki visszaítélt trencsénmegyei Poruba, Kunjeradí 
és Klacsani oirtokok birtokában mindenki ellen védelmezzék

meg.
Egyszerű, egykorú m ásolata az esztergomi káptalan levél

tárában. Capsa 26. fasc. 7. nr. 29.

Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae Strigoni- 
ensis, primas Hungáriáé, legatus natus, summus can
cellarius ac serenissimi principis et domini domini 
Ferdinandi etc. regis locumtenens, magnificis dominis 
Joanni et Raphaeli de Podmanyn, liberis baronibus1 
in Beztercze, salutem cum honore. Noveritis, quod nos 
possessiones Poruba,1 2 Ghunerad3 et Kleczen4 in comitatu 
Thrincziniensi habitas iuxta testimonium vicecomitis,5 
iudicum et universitatis nobilium comitatus ipsius 
Thrinchiniensis pro parte nobilis Pauli Praznowsky6 
datum, eidem Paulo iuste pertinere recognoscentes et 
decernentes, commisimus praescriptis vicecomiti, iudi- 
cibus et universitati nobilium comitatus Thrincziniensis 
praedicti, ut ipsum Paulum Praznowsky in possessioni
bus praedictis introducere, easdemque eidem vigore 
articulorum Novizoliensium restituere debeant et tene
antur. Qua re si post restitutionem eiusmodi possessio
num ipsarum praelibatus Paulus Praznowsky per 
aliquem illegitime in eisdem possessionibus impediretur 
vel molestaretur, hortamur vos et autoritate maiestatis

1 Ez az első adat arra vonatkozólag, hogy a Podm aniczky- 
akat hivatalosan is báróknak címezték. A család báróságára 
lásd Podmaniczky-Oklevéltár. II. k. X X X II. s köv. 11.

2 Poruba h. Rajectől k.
3 Kunjeradi h. Porubától ék.
4 Klacsani h. Rajectől é.
5 A többször szereplő Baracskay Pál. L. a 149. sz. alatt 

közölt oklevelet 1545-ből.
6 A praznóci Praznóczy v. Praznovszky-család ( Nagy 

I v á n  : IX. 472— 475. 11.) ismert tagja.

1 4 5 .

P o z s o n y ,  1 5 4 5  j ú n i u s  1 6 .
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regiae requirimus, quatenus ipsum Paulum Praznowsky 
in dictis possessionibus contra quosvis violentos turba
tores tueri, protegere et deffendere modis omnibus 
debeatis authoritate vobis praesentibus concessa. Prae
sentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Posonii, 
feria tertia proxima post festum beatorum Viti et 
Modesti martirum, anno Domini millesimo quingen
tesimo quadragesimo quinto.

Paulus archiepiscopus Strigoniensis 
manu propria.

146.

Pozsony, 1545 július 16.

A pozsonyi káptalan előtt az esztergomi káptalan eltiltja 
Csábrági Pálffy Jánost attól, hogy az esztergomi egyház 
mellett emelt kápolnához tartozó hontmegyei Csábrág várat 
és Bény esztergommegyei birtokot Podmaniczky Jánosnak 
és Ráfaelnek eladja; eltiltja továbbá az utóbbiakat a vár 
birtokbavételétől, a királyt pedi

eladományozásától.
XVII. századi egyszerű másolata a szepesi káptalan levél

tárában. Capsa E. fasc. 7. nr. 6.

Nos capitulum ecclesiae Posoniensis damus pro 
memoria, quod reverendus dominus Augustinus de 
Sbardelatis praepositus1 et venerabilis magister Andreas 
de Papa2 canonici ecclesiae Strigoniensis ad nostram 
venientes praesentiam, eorum propriis, ac venerabilium 
dominorum canonicorum et capituli eiusdem ecclesiae 
Strigoniensis nominibus et in personis nobis per modum 
protestationis et inhibitionis significare curarunt in

1 Sbardellati Augustinus 1542-ben esztergomi prépost
ként em lítve (bécsi Staatsarchiv. Hung. 1542. fasc. 4 9 .);  
1549-ben váci püspök és tanácsos. G a m s  : 383. 1. és u. o. 
1550. fasc. 57. K o l l á n y i  F .  : Esztergom i kanonokok. Eszter
gom, 1900. 139— 140. 11.

2 Pápai András esztergomi kanonokra 1. K o l l á n y i  F e r e n c  : 
Esztergomi kanonokok. 152. 1.

21 »
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hunc m odum : Quomodo annis superioribus reveren
dissimus in Christo pater dominus Thomas miseratione 
divina cardinalis tituli Sancti Martini in montibus, 
archiepiscopus Strigoniensis, locique eiusdem comes 
perpetuus, primas Hungáriáé et apostolicae sedis legatus 
natus etc.1 dum in humanis ageret, quandam solemnem 
capellam sub titulo Annunciationis sanctissimae Mariae 
virginis1 2 ad latus praefatae ecclesiae Strigoniensis in 
plaga meridionali construxisset, quam inter alia quodam 
castro Chaabrag appellato,3 in Honthensi ac possessione 
Been nominata4 in Strigoniensi comitatibus existenti- 
bus simulcum earundem villis, possessionibus, oppidis, 
portionibusque et iuribus possessionariis, quovis nomi
nis vocabulo vocitatis, atque utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet ad easdem castrum et possessionem Been 
de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere deben
tibus, in ultima sua voluntate praefatae capellae 
sanctissimae Mariae virginis per eum, ut praefertur, 
constructae et perconsequens praefatis dominis canoni
cis et capitulo ecclesiae Strigoniensis, rectoribusque 
eiusdem capellae suae nomine dotis et in dotem testa- 
mentaliter legasset, donasset et contulisset iure perpetuo 
et prout iidem domini protestantes intelligere potuis
sent, modo egregius Petrus Pálffy de Chaabraag5 idem 
castrum Chabraagh et possessionem Been hoc praesenti 
tempore disturbiorum violenter detinens, easdem 
simulcum praenotatis suis pertinentiis et utilitatibus 
magnificis dominis Joanni et Raphaeli Podmaniczky 
de Podmanyn perenali titulo vendere ac inscribere, 
sicque a praedicta capella Sanctissimae Mariae virginis 
consequenterque praedictis dominis protestantibus, rec
toribus eiusdem capellae, contra testamentariam ordi
nationem et ultimam dispositionem praelibati domini 
Thomae cardinalis Strigoniensis alienare niteretur et

1 Bakócz Tamás.
3 Ez a híres esztergomi Bakócz-kápoina. (V. ö. F r a k n ó i  V .  : 

Erdődi Bakócz Tamás élete. Budapest, 1889. 180— 183. 11.)
3 Csábrág vára H ont megyében. V. ö. jelen kötet 119. sz. 

•oklevelét.
4 Kis- és N agybény h. a Garam-f. m ellett, Párkánytól é., 

Esztergom  m egyében.
5 V. ö. a 119. sz. oklevéllel.
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satageret in dispendium salutis animae suae, prae- 
iudiciumque et damnum ac iuris derogamen praenotatae 
capellae Sanctissimae Mariae virginis et perconsequens 
dictorum dominorum protestantium valdemagnum.

Unde facta huiusmodi protestatione iidem domi
nus Augustinus praepositus et magister Andreas de 
Papa nominibus, quibus supra, memoratum Petrum 
Palffy et alios quoslibet a venditione, donatione, iim 
pignoratione et qualibet alia alienatione praedicti castri 
Chaabraag et possessionis Been universarumque perti- 
nentiarum earundem, praememoratos vero dominos 
Joannem et Raphaelem Podmanyczky et quospiam 
alios utriusque sexus homines, cuiuscunque gradus, 
status, conditionis et praeeminentiae existentes, ab 
emptione, in pignus receptione, ac alio quovis sub colore 
et titulo sibi ipsis appropriatione, usurpatione, statui- 
factione, seque in dominium earundem intromissione, 
detentione, usufructuum et quarumlibet utilitatum 
perceptione, seu percipifactione, item serenissimum 
quoque principem et dominum dominum Ferdinandum 
etc. regem, semper Augustum etc. dominum dominum 
nostrum clementissimum et suum locumtenentem a 
datione, collatione, suique regii consensus superinde 
adhibitione, qualitercunque iam factis vel fiendis, 
prohibuerunt contradicendo et contradixerunt inhi
bendo, publice et manifeste coram nobis vigore et te
stimonio praesentium mediante. Datum feria quinta, se
cundo scilicet die festi divisionis apostolorum, anno Do
mini millesimo quingentesimo quadragesimo quinto.
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Thelekessy Imre tájékoztatja Nádasdy Tamás országbírót 
a Podmaniczkyval való viszályáról s egyúttal árról értesíti, 
hogy a prímás kívánságának megfelelően nemtudPozsonyba 
menni, mert többek között fél Podmaniczky orgyilkosaitól.
Eredetije papíron, hátlapján gyűrűs-zárópeesét nyom aival, az 
Országos Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles.

Magnifice domine domine michi gratiosissime, post 
servitiorum meorum commendationem. Vestra Magni
fica Dominatio novit, quale negotium michi est cum 
domino Podnamiczky ( így!) ex parte bonorum domina
rum monialium,1 quid etiam diebus elapsis inter nos 
accidit, Vestra Magnifica Dominatio bene novit. Mandat 
michi dominus archiepiscopus Strigoniensis,1 2 ut usque 
revisionem iuris pacificus esse deberem. Ego mandatis 
suae reverendae dominationis parere volo. Solum modo 
per mandata sua et dominus Podnamyczky ( így!) a bonis 
dominae sororis meae manus suas abstineat, alicquin 
nescio, quomodo pacificus esse possim. Mandat et hoc 
dominus reverendissimus, ut Posonium ascendere debe
rem, quod ego minime facere possum, quia unum est, 
quod dominus generalis reliquit hic me solum. Aliud 
autem est, quod dominus Podnamyczki posuit post me 
sicarios. Qui et hic omnibus viis insidiantur vitae meae, 
pro certo hoc scribere possum. Quare Vestram Magni
ficam Dominationem rogo, ut cum res ipsa postulaverit, 
laboret penes me. Quod Vestrae Magnificae Dominationi 
servitio refundere studebo. In reliquo Vestram Magni
ficam Dominationem opto. Ex Papa, 17. die Julii, 1545.

Emericus Thelekesi.
K í v ü l : Magnifico domino, domino Thomae de Nadasd, 

com iti com itatus Castriferrei ac iudici curiae regiae m aiestatis 
etc. domino michi gratiosissimo.

1 L. erre vonatkozólag a 143. sz. oklevelet.
2 Yárdai Pál.

147.

P á p a ,  1 5 4 5  j ú l i u s  1 7 .
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Essegváry Imre arra kéri Nádasdy Tamás országbírót, 
hogy lépjen közbe a Podmaniczkyval való vitás ügyében 

és elvett dolgai visszaszerzése érdekében.
Eredetije papíron, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az 
Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles.

Magnifice domine etc. Vestra Magnifica Dominatio 
novit, quale negotium habeo cum domino Podmanyczky. 
Dominatio Vestra Magnifica qualem informationem 
michi dederat, ego in ea processi, sed nichil perfeci, 
quia res meas ablatas noluerunt restituere. Quare Ve
stram Magnificam Dominationem rogo, velit michi 
informationem dare, quid facere deberem, quia michi 
spes omnis sita est in Vestra Magnifica Dominatione. 
Si Dominationi Vestrae Magnificae videretur, scriberet 
domino Andreae Choron,1 ac domino Thelekesy,1 2 si 
quid michi faciendum esset, ut suae dominationes 
fierent michi auxilio. In reliquo Vestram Magnificam 
Dominationem opto. Ex Papa, 17. die Julii, 1545.

Emericus Esegwarv.1
1 Az Essegváryakra 1. jelen kötet 92. sz. oklevelének 

jegyzeteit.
Kívül: Magnifico domino Thomae de Nadasd, comiti 

comitatus Castriferrei, ac iudici curiae regiae maiestatis etc. 
domino michi gratiosissimo.

148.

P á p a ,  1 5 4 5  j ú l i u s  1 7 .

1 Devecseri Choron Andrásra 1. jelen kötet 92. sz. ok
levelét.

2 Thelekessy Imrére 1. a 143. és 147. sz. alatt közzétett 
okleveleket.
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A királyi helytartónak és a tanácsosoknak utasítása a 
Podmaniczky Jánoshoz és Ráfaelhez, továbbá Kosztka

Miklóshoz küldött követ, Fülöp deák részére.
Egykorú másolat papíron, füzetalakban, több más egykorú 
rattal együtt, az Orsz. Levéltárban. Acta publ. fasc. 35. nr. 26.

Megjelent a Tört. Tár. 1893. 253—257. 11.

Instructio domini locumtenentis et consiliariorum 
regiae maiestatis egregio Philippo litterato1 nuncio 
ad magnificos dominos Joannem et Raphaelem Pod- 
manyczky ac Nicolaum Koczka prima die Septembris 
anno 1545. data.

Imprimis nuncius conveniat dominos Podmanyczky, 
eiusque nomine domini locumtenentis regiae maiestatis 
referat salutem et paterni amoris commendationem.

Deinde referat constare dominis Podmanyczky, 
quomodo dominus locumtenens iam inde ab initio omni 
eos paterno amore semper fuerit prosecutus et in eo 
plurimum laboraverit, ut cum regia maiestate concor
darent ac in gratiam maiestatis suae reciperentur, quo 
sic ipsi praecipui inter alios dominos militares maiestati 
regiae ac patriae commodius inservirent. E t posteaquam 
inita concordia in gratiam maiestatis suae recepti sunt, 
constat eisdem dominum locumtenentem non omisisse 
omnia eis continue proponere ac consulere, quibus 
maiorem in dies gratiam, maiorem excessionem prómere- 
rentur a sua maiestate, statusque et existimatio ipsorum 
augeretur, ad familiae maiorumque suorum ornamentum 
ac decus.

Postquam vero horta differentia cum Koczka, 
arcem quoque Zthreczen1 2 iidem domini Podmanyczky 
oppugnare cepissent, non ommisit dominus locumtenens

1 A 144. sz. okirat szerint a nádori iroda jegyzője volt. 
L. azonfelül a 162. sz. oklevél megfelelő jegyzetét.

2 Sztrecsen vára. L. erre vonatkozólag jelen kötet 8. sz. 
okleveleit.

149.

P o z s o n y ,  1 5 4 5  s z e p t e m b e r  1 .
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eis diligenter consulere, ut ita si gerere studerent, ne 
auctoritatem regiam et iustitiam laederent, aut quicquam 
facerent, unde eis postmodum detrimentum redundaret.

Cum autem novissime domini Podmanyczky nun- 
cium ipsorum egregium Franciscum Salgay1 ad excusan
dum seipsos huc et ad dominum capitaneum generalem1 2 
misissent, cum quo dominus locumtenens etiam magi
strum curiae suum ad proponenda eorum negotia ex
pediverat, intellegere poterant ex ipso nuncio respon
sum ipsius domini generalis et quomodo inter alia 
significaverit eis, ut non solum arcem Zthreczen ob
sidione liberent, verum etiam castella sub illa erecta 
demoliantur, ac omnino cessent ab inferenda vi, aut 
molestia quovismodo Nicolao Koczka ac reliquis fide
libus suae maiestatis et in omnibus iuxta transactionem 
cum regia maiestate factam3 se gerere studeant. Sic 
enim obedientia et fidelitate regiam maiestatem maius 
commodum et emolumentum, quam ex novis quotidie 
tumultibus consecuturi essent.

E t si autem dominus locumtenens per eundem 
nuncium et per litteras suas haec eadem ipsis dominis 
pro suo in eos paterno amore diligenter consuluit, vi
sum est tamen proprio etiam nuncio his atque aliis 
ipsos dominos copiosius admoneri.

Hortatur igitur dominus locumtenens ipsos dominos 
Podmanyczky etiam atque etiam diligenter et ipsis 
regia maiestas iniungit serio, ut iuxta consilium domini 
generalis arcem Zthreczen omni prorsus obsidione libe
rent et castella seu propugnacula sub illa erecta demoli
antur4 et pacifice cum Koczka et aliis fidelibus regiae 
maiestatis vivant.

1 A nyitramegyei Salgay-család (Nagy Iván: X. 18.) 
tagja ; ebből a családból való volt Salgay Mihály, a megye 
követe az 1505-i rákosi országgyűlésen. (Podmaniczky-Ok- 
levéltár. II. 207. 1.)

2 Gr. Salm Miklós.
3 L. az 1543 július 20-án kelt és a 124. sz. alatt közzétett 

oklevelet.
4 L. erre a 151. sz. alatt közölt oklevelet. Ez utóbbi arra 

mutat, hogy a Podmaniczkyak nem engedelmeskedtek és 
sem Sztrecsen ostromát nem hagyták abba, sem pedig a 
Sztrecsen és Lietava közt emelt kisebb erődítéseket nem rom
bolták le.



330

Quemadmodum enim domini loeumtenens et capi- 
taneus generalis eis proxime renunciarunt, si domini 
Podmanyczky consilio huiusmodi eorum benivolo ac 
paterno paruerint, seseque obedientes regiae maiestatis 
praestiterint, dubitandum eis non est, quin gratiam et 
liberalitatem regiae maiestatis erga se in dies magis 
augere sentiant, maiestasque sua executionem contra 
Koczka et alios pro dignitate sua et commodo ipsorum 
dominorum Podmanyczky curatura sit. Alioqui intelli- 
gunt iidem domini, quod et regia maiestas et dominus 
generalis pro suo officio ad haec debito modo proinde 
cogeretur. Si videlicet domini Podmanyczky ista, quae 
consuluntur, praestare negligerent, hactenus enim 
industria domini locumtenentis effectum est, ne (per) 
regiam maiestatem aut dominum generalem gravius 
aliquid adversus eos decerneretur.

Nam quod attinet ad ea, quae domini Podmanyczky 
adducunt patrari per Koczka et suos, obsidione itinerum 
ac mercatorum spoliatione et aliorum, qui iter faciunt 
per ea loca, unde ipsis in tricesimis ac theloniis magnum 
detrimentum patiuntur, dominus loeumtenens ob hanc 
imprimis causam eundem nuncium ad Koczka ire ius- 
sit, ad denunciandum ei, ut ab huiusmodi facinoribus 
omnino abstineat. Alioqui sciat dominum capitaneum 
generalem et ipsum dominum locumtenentem daturos 
operam, ne quid huiusmodi amplius committere possit.

Praeterea cum non ignorent domini Podmanyczky, 
quam firmiter sese in transactione obligarint inter 
caetera ad restitutionem oppidi Bellyws ac trium pos
sessionum ad arcem Kaza pertinentium,1 iamque dies 
praefixus restitutioni huiusmodi praeterierit, dominus 
loeumtenens id quoque etiam atque etiam hortatur 
dominos Podmanyczky, ut oppidum praescriptum Bel- 
lws cum tribus possessionibus praefatis, ad quos spec
tant, absque mora remittant et in hoc quoque de se 
obedientiam regiae maiestati exhibeant, quod eos magis 
facere debeant. Quod oppidum Zolna, quod pro recom- 
pensa eis fuerat oblatum1 2 iam possident, alias quoque

1 Ferdinánd király 1544 december 25-én kelt adomány
levele. (L. jelen kötet 138. sz. a.) Bellus város, Kasza vára, 
továbbá Nosic h. és a két Kocskóc, helység.

2 L. erre a 138. sz. oklevelet.
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possessiones ad castellum Zerdahel1 et alibi occupatas 
luxta transactionem regiae maiestati remittant. Bona 
enim servitorum suorum, quae Koczka occupata tenuit, 
poterunt iidem domini facile reoccuperare (így!), si 
eundem reoccuperarunt ( így !), alia autem eorum 
bona ad abbatias de Beel, Czyrcz et Jazth pertinentia1 2 
maiestas sua et dominus generalis capitaneus absque 
mora eis remitti facere debebit.

Quod vero attinet ad negotium Emerici Thelekessy,3 
cum iamdudum per dominum generalem conclusum sit, 
ut non tantum de damnis per eundem dominum Pod- 
manyczky ac suos homines illatis, quam de actu 
potentiario per eum commisso, dominus locumtenens 
iustitiam administrari faciat, debent domini Podma- 
nyczky habita ratione status ac dignitatis ipsorum 
aequo animo revisionem huiusmodi per dominum 
locumtenentem faciendam expectare. E t quod ad 
bona spectat monialium Wesprimiensium,4 quae do
mini Podmanyczky a Thureis sese muneribus elibe- 
rasse affirmant, cum in transactione absoluta con
tineatur, domini Podmanyczky omnia aliqua bona 
rem ittant; debebunt iidem domini haec quoque bona 
monialium illis pacifice relinquere.

De arce Kaza pro parte Pauli Rosen5 et altera arce 
Wgrocz pro parte Joannis Hrussoy,6 si fiet mentio, 
debebit nuncius respondere iuxta instructionem ore- 
tenus sibi datam.

His peractis nuncius accedat ad dominun Nicolaum 
Koczka, eique post salutationem et benivolam commen
dationem referat, satis constare eidem, postquam per 
suos homines superiori anno testimonium capituli 
Nittriensis7 in exeeutione iudiciaria indigne interfectus 
et homo regius verberatus ac alia id genus violentiae in

1 Az 1544 szeptember 11-i oklevél. L. a 136. sz. alatt.
2 V. ö. a 109. sz. oklevéllel és jegyzetével.
3 L. jelen kötet 143. és 147. sz. okleveleket.
4 L. a 143. sz. alatt közölt oklevelet.
5 L. a 138. sz. alatt közzétett és 1544 december 25-én 

kelt oklevelet. V. ö. a 139. sz. oklevéllel.
r> Hrussói János vette feleségül Podmaniczky Annát. 

(L. a 115. és 116. sz. okleveleket.)
7 Lakáchy János nyitrai kanonok. (Vagner J. : i. m. 

119. s köv. 11.) L. azonfelül a 138. sz. oklevelet.
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commetaneos et vicinos illatae sunt,1 quales querelae 
super his ad regiam maiestatem et ad dominum locum- 
teneritem fuerint delatae et quomodo quamvis enormis 
talis excessus extitisset, non ommiserit tamen dominus 
locumtenens sese interponere, ut minori, quo fieri 
possit, incommodo ipsius domini Koczka negotia haec 
componerentur.

Verum negligente domino Koczka ad ista, ut par 
erat, prospicere, cum per directorem causarum regiae 
maiestatis ob necem canonici, verberationemque homi
nis regii et per dominos Podmanyczky in facto honoris 
ipse dominus Koczka citatus esset, non solum ipsémét 
comparere, verum etiam per aliquem nuncium aut 
procuratorem suum in iudicio respondere ommisit1 2 adeo, 
ut secundum regni iura, instante parte altera, necesse 
fuerit dominum locumtenentem cum reliquis iudi- 
cibus sententiam contra ipsum pronunciare. Qua tamen 
pronunciata, effecit etiam idem dominus locumtenens, 
ut viginti dies ad eius promulgationem interponerentur, 
quo sic interim dominus Koczka honori suo ac iuribus 
providere posset, nec ommisit idem dominus locum
tenens litteris et nunciis admonere ipsum benivole, ut 
mature huc veniret, nam sic differentiae omnes inter 
ipsos, opera domini locumtenentis et dominorum3 pos
sent componi. Id quod tamen ipse penitus facere ommisit.

Cum autem domini Podmanyczky intellecta illius 
pertinacia et eo quoque, quod ipse dominus Koczka 
vias publicas in illis partibus obsidere et mercatores 
negotiatoresque per suos homines spoliari faceret, 
unde theloneis ipsorum ac tricesimis regiae maiestatis, 
civitatibusque montanis magnum damni redundaret, 
ad ea facienda adducti, quae contra ipsum dominum 
Koczka hactenus fecerunt.

Cum vero dominus locumtenens et capitaneus 
generalis admonuerunt nunc diligenter dominos Pod
manyczky, ut a molestando domino Koczka, vique illi 
aut alteri fideli regiae maiestatis inferendo contra 
authoritatem regiae maiestatis penitus imposterum

1 A részleteket 1. a 138. sz. oklevélben.
2 L. erre vonatkozólag a 144. sz. a. közzétett oklevelet.
:i Talán : „dominorum iudicum“ helyett. V. ö. Tört. Tár.

1893. 256. 1.
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abstineant et arcem Zthreczen obsidione liberent, castel
lumque sub ea erectum demoliantur et executionem 
sententiae, revisionemque omnium differentiarum expec- 
tent ad discussionem regiae maiestatis vel domini locum- 
tenentis ac caeterorum iudicum, hic de causis dominus 
iocumtenens hortatur et admonet diligenter dominum 
Koczka, eique serio, authoritate regia iniungit, ut ipse 
studeat se ita gerere, ne qua iure authoritatem regiae 
maiestatis, fidelesque suos vel minime impediat, dam
noque aut molestia afficiat, vias quoque et itinera publica 
desinat per suos obsidere et in omnibus obedientem se 
imposterum et fidelem regiae maiestati non verbis, sed 
re ipsa praestet, sic enim dominus Iocumtenens studebit 
efficere apud maiestatem suam, ut errata illi condonet 
et in gratiam eum suam recipiat. Alioqui certo sciat, 
dominum generalem pro authoritate regiae maiestatis 
parti obedienti omni auxilio futurum contra partem 
inobedientem.

Si qua difficultas foret in concordandis praefatis 
dominis, debebit nuncius. aliam viam aggredi iuxta 
informationem oretenus ei datam.

Si domini Podmanyczky mentionem facerent de 
deputatione sibi facta ex praesenti dica unius floreni 
ad conservationem arcis Palotha1 et nondum ei(s) per
soluta, dicat nuncius, in comitatu Thrinchiniensi nemini 
alteri, quam ipsis dominis deputationem factam esse, 
quod vero ex comitatu Nittriensi parum sit eis admini
stratura. In causa est, quod nec domina consors domini 
a Pernsthain,1 2 nec alii nonnulli de bonis suis taxam 
ipsam adhuc administravit, apud quos tamen sollicite 
instatur, ut taxam ipsam reddant et omnino vel ex 
praesenti dica, vel ex alia, qui imponetur dominis ipsis, 
sua deputatio complebitur.

1 L. az 1545 május 22-én kelt rendeletet. (Jelen kötet 
142. sz.)

2 Erre vonatkozik a 135. sz. oklevél. A fentiekből látszik, 
hogy Thurzó Elekné Székely Magdolna ekkor már Pernstein 
János felesége volt.
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Trencsén, 1545 október 5.

Trencsén vármegye hatósága igazolja, hogy Ostrosith János 
panaszára, mely szerint a mohácsi csata utáni időkben a 
Podmaniczkyak elfoglalták az ő Illává várához tartozó 
fíelus várost és dvoreci jobbágytelkét, felszólította Podma- 

niczky Ráfaelt azok visszaadására.
Átírva Trencsén vármegyének 1761 május 28-án Trencsén- 
ben kelt eredeti oklevelében. Orsz. Levéltár. Kincst. oszt. 
Acta Jes. Coll. Trenchen. fasc. 24. nr. 24. Ugyanennek hiteles 

másolata ugyanott. Fasc. 28. nr. 39.

Nos Paulus de Baracska vicecomes ac praefectus 
arcis,1 necnon iudices et universitas nobilium comitatus 
Trenchiniensis memoriae commendamus per praesentes, 
quod coram nobis personaliter constitutus egregius 
dominus Joannes Osztrosich de Gyletinc1 2 nobis per 
modum quaerimoniae exponere curavit in hunc modum : 
Quomodo videlicet post obitum serenissimi condam 
principis domini domini Ludo vici Dei gratia regis Hun
gáriáé et Bohemiae felicis reminiscentiae magnifici 
domini Joannes et Raphael de Podmanin oppidum 
Bellus ac sessionem jobagionalem in possione Dvorecz 
in isto comitatu Trenchiniensi habita ad castrum 
ipsius exponentis Illeva dictum pertinentia potentia 
mediante occupaverunt,3 nec illa bona iuxta constitu
tionem universorum dominorum praelatorum, baronum, 
caeterorumque regnicolarum electorum in diaeta Novi- 
zoliensi4 ex edicto regio constitutorum factam remittere 
curaverunt, imo hactenus tenent et possident in com- 
temptum praemissae constitutionis et praeiudicium 
exponentis et damnum valde magnum. E t quia prae

1 Baracskav Pál trencsénmegyei alispánra és trencséni 
kapitányra 1. jelen kötet 91. sz. oklevelét.

2 Giletinei Ostrosith Jánosra 1. jelen kötet 91. és 138. sz. 
okleveleit.

3 A vitás ügyre vonatkozólag 1. jelen kötet 91. sz. oklevelét.
4 A besztercebányai országgvűlés végzését 1. Magyar 

Orsz. Emi. II. 359—374. 11.

150.
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missum oppidum Bellus ac sessionem jobagionalem in 
Dvorecz ad castrum Illeva pertinere ac post obitum 
praetacti domini Ludovici regis occupata fore nobis 
omnibus cognitum est, egregios Michaelem de Prileszv 
iudicem nobilium1 cum altero nobili fratres nostros ad 
magnificum dominum Raphaelem de Podmanin prae
tacta bona ut remittat, vigore praefatae constitutionis2 
repetere misimus. Qui ad nos reversi, talem se a supra- 
dicto domino Raphaele de Podmanin accepisse super- 
inde relationem retulerunt, quod videlicet ipsi domini 
de Podmanin, cum viderint alios dominos, qui aliena 
bona possident ea reddere, id ipsum et ipsi facere 
volunt, nolentes in hoc re nec primi, nec ultimi fore. 
Ob hoc nos ad petitionem supranominati domini Joannis 
Osztrosich, tamquam iustam et iuri consonam, praesen
tes litteras nostras testimoniales dandas duximus et 
concedendas, rogando universos dominos, quorum in
terest, ut vigore praedictae generalis constitutionis 
praemissa bona ex manibus dominorum de Podmanyn 
excipere et ipsi exponenti reddere dignarentur. Datum 
Trenchinii in loco sedis nostrae iudiciariae, feria secunda 
proxima post festum beati Francisci, anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo quinto.

151.

Zbinyov, 1545 október 25.

Podmaniczky János és Ráfael, valamint szedleci Kosztka 
Miklós négy hónapi fegyverszünetre lépnek egymással, 

bizonyos feltételek mellett.
Eredetije papíron, alján papírral fedett gyűrűspecséttel, 
az Esterházy hitb. levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 
22. Egyszerű egykorú másolata az esztergomi káptalan 
levéltárában. Gapsa 26. fasc. 7. nr. 29. Az eredetiről kiadva a

Hazai Okmánytár. IV. k. (Győr, 1867.) 453—455. 11.

Nos Reinpertus comes in Tyerstayn, dominus de 
Eberstorff, serenissimi principis et domini domini Fer- 
dinandi divina favente clementia Romanorum, Unga-

1 Prileszky Mihályra 1. jelen kötet 130. sz. oklevelét.
2 A szövegben hibásan : praefato constitutos.
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ri'ae et Boemiae regis etc. consiliarius, necnon supremi 
capitaneatus locumtenens1 ac don deAlwaro de Sandes 
sacratissimae caesareae maiestatis campi magister et 
Hispani exercitus praefectus2 memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quod cum praefata 
sacra regia maiestas dominus noster clementissimus nos 
cum exercitu ad solvendam obsidionem arcis Zthrechen 
et diruenda castella sive oppugnacula, quae inter arcem 
praedictam et arcem Lethawa extruxerant,3 expediti 
fuerimus, ac domini Joannes et Raphael fratres de 
Podmanyn domini in Bystrycze sub tempore, quo nos 
castellum Zbynow4 obsedimus, oppugnacula contra 
arcem Zthrechen erecta comburenda curaverint ac 
temporis successu armis depositis sese praefatae regiae 
maiestatis etc. iussis et mandatis parituros obtulerint 
et ex nostra sententia tam  domini praedicti domini de 
Podmanyn, quam dominus Nicolaus Kozka de Zedlecz6 
et in Lethawa castella, quae ad alterutrius partis sub
ditorum incommoda exstructa erant, excepto castello 
in oppido Zolna erecto, diruenda ac solo aequanda cu- 
rarint et permiserint et nihilominus dissensionum causas 
et origines ac tam unitis quam alterius partis proposi
tiones, iustis et rationabilibus de causis, cum etiam a 
praedicta regia maiestate nobis nequaquam iniunctum 
fuerit, audire et cognoscere nequiverimus, inter ipsas 
partes praedictas ex ipsarum consensu, earumque peti
tione quattuor mensium inducias a datis praesentium 
se, amicos, servitores, subditos, colonos, complices et 
fautores ipsarum partium sub poenis ac conditionibus 
infrascriptis constituere decrevimus ac statuimus, quod 
videlicet:

» Domini praedicti fratres de Podmanyn, dempto 
oppido Zolna ac tricesima6 totali eiusdem, reliqua

4-2 Az egyességről és annak hátteréről, nemkülönben az 
itt említett csapatvezérek szerepéről Szerémi—Ernyey : A Maj- 
thénviak és a Felvidék. Budapest, 1913. 616.1. is megemlékezik.

3 Sztrecsen vár Zsolnától k., Lietava vár Zsolnától d. 
feküdt, a Vág-f. balparti vidékén. L. egyébként a 149. sz. alatt 
közzétett oklevéllel.

4 Zbinov falu Rajectől é., a Rajcsanna-patak völgyében.
4 Sedleci Kosztka Miklósra 1. jelen kötet 138. és 144. sz.

okleveleit.
6 Zsolna városára és a zsolnai harmincadra 1. jelen kötet 

109. és 135. sz. okleveleit.



337

omnia bona, quae, dominus Nicolaus, antequam cqstella 
ad arcem Ztrechen obsidendam per dominos de Pod- 
manyn erecta fuerint, possedit, ipsi domino Nicolao 
Kozka libere possidenda permittant, seque nec in colonos, 
nec in proventus dicti domini Kozkae, amicorum seu 
servitorum suorum ulla ex parte ingerant, nec ipsum 
Kozka, vel suos, aut ea, quaecunque eidem spectant, 
molestia aut damno adficiant, sive afficienda curent, 
oculte vel manifeste, directe vel indirecte, sub ammis- 
sione capitum et bonorum suorum, immediate camerae 
regiae maiestatis absque alio aliquo iuris strepitu aut 
processu applicandorum.

Dominus item Nicolaus Kozka poena sub praemissa 
in oppidum Zolna ac illius totalem tricesimam, proven
tusque cum pertinentiis omnibus et alia, quaecunque 
bona ipsorum partibus favent, possident et praesertim 
in bona, personas et res nobilium Pangracz,1 quos alio- 
qui in protectionem regiae maiestatis suscepimus, sese 
vicissim occulte vel manifeste directe vel indirecte 
induciis sub praemissis nec ulterius ingerat et regiae 
maiestatis nobiles Czernyansky1 2 non impediat, in 
civibus Zolnensibus theloneum sub castro Ztrechen non 
accipiat, sed in eorum libertatibus et privilegiis regalibus 
conservet, neque indebitum arestum faciat, institores 
et vectores nullo modo in viis impedire permittat.

Item : Quos cum dominis de Podmanyn articulos 
conclusimus, inviolabiliter ac ex omni parte integre 
observari volumus, in possessiones quoque Porwba,3 
Hwnerad4 et Clechen5 protectioni dominorum de Pod
manyn a domino locumtenente commissas, dominus 
Kozka nullo modo, nullave ratione impediat, sed 
nobili Paulo Praznowczy,6 tamquam legitimo haeredi, 
libere possidendas omnino permittat.

1 A szentmiklósi és óvári Pongrácz-család. (Nagy Iván : 
IX. 401. s köv. 11.)

2 A Csernyánszky-család, mely a Rajectől dny. fekvő 
Nagy- és Kiseserna helységekben volt birtokos. (Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 521. 1.)

3 Poruba h. Rajectől ék.
4 Kunjeradi h. Porubától ék.
5 Klacsani h. Rajectől é.
8 Praznovszky Pálra és a fenti helységek birtokkérdésére 

1. a 145. sz. oklevelet. Azonfelül Levéltári Közi. 1938. 236. 1.
2 2
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Sub quo induciarum termino utraeque partes aut 
per compositiones amicabiles concordare, aut si id fieri 
non poterit, quaelibet partium gravamina sua maiestati 
regiae proponere possit et valeat.

Ad quae omnia inviolabiliter observanda prae
dictae partes poenis sub praemissis sese sponte et libere 
nobis obstrinxerunt et obligarunt. In quorum omnium 
fidem et testimonium, tria exempla litterarum in 
eundem et parem contextum et sententiam conscrip
tarum duximus conficiendum, eaque, tam nostra, quam 
etiam ipsarum partium manuum ac sigillorum testi
monio ac robore munienda curavimus. Quorum quidem 
exemplorum unum penes nos reservavimus, alia duo 
partibus praedictis in ipsarum uberiorem cautelam 
dedimus et concessimus. Datum in castris regiae 
maiestatis ad castellum Zbynyow locatis, vigesima 
quinta Octobris, anno Domini millesimo quinquagesimo 
quadragesimo quinto.
Reinpertus comes in 

Tiernstain dominus de 
Eberstorff.

Joannes de Podmanyn 
manu propria.

Don Alvaro de 
Sandes.

Nicolaus Kozka 
manu propria.

152.

Pozsony, 1545 november 16.

A pozsonyi káptalan előtt szentgyörgyi és bazini Farkas 
gróf özvegye Záblátlii Zsófia végrendelkezvén, többek között 
intézkedik a Podmaniczky János és Ráfael által elfoglalt 

Lednice várról is.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1548 december 6-án, illetve 
1550 május 3-án kelt eredeti oklevelében. Orsz. Levéltár. 
Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 610. nr. 17. és az Orsz. Levéltár 

Múzeumi levéltárában őrzött Balassa-levéltárban.

Nos capitulum ecclesiae Posoniensis, memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes, quibus 
expedit universis, quod nos ad instantiam et legitimam
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petitionem generosae et magnificae dominae Sophiae 
de Zablath, relictae spectabilis et magnifici condam 
domini Wolffgangi comitis de Sancto Georgio et de 
Bozyn,1 quae ob gravem eius aegritudinem ad infra- 
scriptam fassionem et dispositionem faciendam, perso
naliter nostram in praesentiam venire non poterat, duos 
ex nobis, videlicet reverendum dominum Franciscum 
episcopum Epiphaniensem1 2 et honorabilem magistrum 
Michaelem de Somerfeld3 socios et concanonicos nostros 
ad infrascripta audienda nostro pro testimonio fide- 
dignos duxissemus destinandos. Tandem üdém ad nos 
reversi, ad conscientiae eorum puritatem nobis perso
naliter .retulerunt in hunc modum, quod cum ipsi die 
dominico proximo post festum beati Briccii confessoris 
nunc praeteritum4 ad castrum Eberhardt vocatum5 in 
comitatu Posoniensi constructum, accessissent, ibique 
praefatam dominam Sophiam comitissam in lecto aegri
tudinis suae incumbentem invenissent, tunc eadem 
domina Sophia corpore quidem aegro, mente tamen per 
omnia sana coram ipsis testimoniis nostris personaliter 
constituta, sponte et libere confessa extitisset ac infra- 
scriptam fecisset dispositionem tali modo. ( A végrendel
kezés pontjai nem vonatkozván a Podmaniczkyakra, azokat 
mellőzhetőknek véltük.)

1 Szentgyörgyi es Bazini Farkas grófra 1. Ila Bálint: 
A szentgyörgyi és bazini grófok birtokainak kialakulása. 
Turul, 1927. 62. 1. Budai F. : III. 241. 1. Podmaniczky-Oklevél- 
tár. II. 479., 504. 11. Második felesége Zábláthi Lőrinc leánya 
Zsófia volt, aki Ákosházi Sárkány Ambrusnak volt az öz
vegye. A házasságból gyermekek nem származtak. (Budai 
F. : III. 241. 1. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 504. 1.) Farkas 
fia Kristóf, aki 1543-ban elhalt s aki a zilált anyagi viszonyok 
rendezésén sokat fáradozott, bizonyára Farkas első házassá
gából származott. (Ila B. : i. m. 62—63. 11.)

2 Kétségkívül Üjlaky Ferenc., aki 1526-tól kezdve pozso
nyi prépost volt (Capitulum ecclesiae collegiatae Posoniensis. 
Posonii, 1880. 236—237. 11.); 1537. választott győri püspök, 
tanácsos; 1542-ben Győr megye főispánja stb. Epiphania 
ciliciai püspökség volt. (Gams : 436. 1.)

3 Michael Judex de Sommerfeld. 1525-től pozsonyi 
kanonok, 1540—1555-ig pozsonyi plébános. Capitulum ecclesiae 
collegiatae Posoniensis. 262—263. 11. és Ortvay Tivadar: 
Pozsony v. története. III. k. Pozsony, 1894. 291—-292. 11.

4 1545 november 15.
5 Eberhart h. Pozsonytól k.

22*
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Voluisset praeterea ipsa domina Sophia comitissa, 
ut castrum suum Lednycze vocatum in comitatu Trinci- 
niensi constructum, alias per magnificos Joannem et 
Raphaelem Podmanyczky interceptum,1 eadem domina 
Sophia cum praefatis fratribus et sororibus suis eliberare 
vel pretium eiusdem castri recuperare deberent et si 
castrum ipsum cum suis pertinentiis vivente ipsa domina 
Sophia eliberari vel pretium eius recuperare posset, 
extunc ipsa domina Sophia vivens prout vellet, illis uti 
ac pro refrigerio etiam animae suae2 de illis disponere 
omnimodam haberet potestatis facultatem ; tamen ipsa 
domina Sophia decedente, castrum ipsum Ledycze (!) 
cum suis pertinentiis vel pretium illius in fratres et 
sorores eiusdem dominae Sophiae, videlicet antefatos 
Joannem Hrwssoy,3 Petrum Forgacz,4 Jacobum de 
Zablath,5 ac dominam Martham Laurentii Nyary6

1 Lednic várát, mint ismeretes, 1533 novemberében 
foglalták el a Podmaniczkyak Szentgyörgyi és Bazini Farkas 
gróftól. (L. Podmaniczky-Oklevéltár. II. 479. 1.)

2 A refrigerium szó jelentésére 1. Ballagi Aladár : Régi 
magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. I. (Budapest, 
1903.) 652. s köv. 11.

3 Zábláthi Hrussói János vette 1543-ban feleségül Podma- 
niczky Annát. (L. jelen kötet 115. és 116. sz. okleveleit.)

4 Forgách Péter (1520—1582) Forgách Miklósnak (meg
halt 1526 körül) volt a fia. Forgách Miklós felesége Zábláthi 
Júlia, Zábláthi Lőrinc leánya volt. Forgách Péter e szerint 
unokaöccse volt a végrendelkező Zábláthi Zsófiának. (Lásd 
B. Szabó László: Forgách-család története. Esztergom, 1910. 
321. és 300—301. 11.)

5 Zábláthi Jakab 1545-ben eberharti várnagy volt. 
(Nagy Iván : XII. 283. 1.) Nem tudjuk, azonos-e azzal a Záb
láthi Jakabbal, aki 1522-ben garamszentbenedeki apát volt 
és akit Báthory István nádor mondatott le 1527-ben az apát
ságról. (A Trencsénmegyei Múzeumegylet értesítője. Trencsén, 
1914. 135—136. 11.)

* Nyáry Lőrinc, Ferenc testvére, hontmegyei főispán. 
(Budai F. : II. 478—481. 11.) Budai szerint (II. 481. 1.) felesége 
Török István leánya Margit volt. (L. azonfelül Nagy Iván : 
VIII. 183. 1.) Ipolyi Arnold szerint (Bedegi Nyáry Krisztina. 
Budapest, 1887. 5—6. 11.) azonban török származású veje, aki 
őt a fogságból kiszabadította, volt a turóci Török-család 
megalapítója. Márta asszony Turóczy Miklósnak volt a leánya. 
Turóczy Miklósnak a felesége pedig Zábláthi Márta, Zsófia 
testvére volt. Nyáry Lőrinc 1553 után halhatott e l ; Márta 
csak ezután mehetett másodszor férjhez Kosztka Miklóshoz, 
aki 1558-ban halt el. (Kubinyi Miklós : Árva vára. Budapest, 
1890. 86. 1.)
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demum domini Nicolai Koczka, Barbaram Stanislai 
Lwbomerzky1 et puellam Martham, sponsam Ignatii 
Farkas,1 2 Juliannám Michaelis de Mere3 et Annam Wolff- 
gangi Derencsény4 consortes, necnon liberos dicti Bu- 
riani5 ex praefata condam domina Magdalena procrea
tos, fratres scilicet et sorores dictae dominae Sophiae, 
aequaliter iure generationis devolvatur et inter eos 
dividatur.

Hac itaque relatione eorundem concanonicorum et 
testimoniorum nostrorum accepta, praesentes litteras 
nostras sub sigillo nostro capitulari in fidem et testi
monium praemissorum omnium dandas duximus et 
concedendas, communi iustitia observata. Datum se
cundo die dispositionis et legationis praenotatae, anno 
Domini millesimo quingentesimo (kétszer!) quadra
gesimo quinto.

1 Borbála, Zábláthi Jeromosnak, Zsófia testvérének volt 
a leánya. Lubomirszkv Szaniszlóhoz ment feleségül. (Nagy 
Iván : VI. 311. 1.)

2 Mérei Mihály 1544-ben királyi személynök, 1562-ben 
nádori helytartó. Felesége Forgách Julianna, a fent említett 
Péternek volt a testvére, unokahúga tehát Zábláthi Zsófiának. 
(Budai: II. 440—441. II. Nagy Iván: VII. 419. 1. B. Szabó 
László : i. m. 301. 1.)

3 Márta leánya volt a már említett Zábláthi Jeromosnak. 
Férje Bessei Farkas Ignác. Ez a család említve van a XVI. 
századi emlékekben. (Nagy Iván : IV. 118. 1.) L. azonfelül 
Nagy Iván : VI. 311. 1.

4 Anna (meghalt 1575 körül) Forgách Miklósnak volt a 
leánya, Péternek tehát a testvére. (B. Szabó L. : i. m. 301. 1.) 
Férje Salgó várának volt az ura, aki 1552-ben még élt. (Nagy 
Iván : III. 282. 1.)

5 Magdolna (Nagy Ivánnál : Margit) leánya volt Zábláthi 
Jeromosnak (meghalt 1547 e.). Férje Schellendorfi Burián, a 
morvaországi Swietlau ura. (Schwoy : I. 630—631. 11. V. ö. 
Nagy Iván : VI. 311. 1.) Itt említjük meg, hogy Zsófiának 
János nevű testvére egy Schellendorfi Annát bírt feleségül. 
Innen a családi kapcsolatok a Schellendorfiakkal.
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Jegyzet: A Zábláthi- (máskép Kolozsvári-, Salzer-, Solar-) 
-család leszármazási táblája a következőképpen állítható össze :

x
______________________ I______________________
1 lZábláthi Lőrinc trencsénmegyei alispán Máté (1481)1

(t 1481, 1526 k.) -----!----------------
1. felesége Márta asszony2 , J ,
2. felesége Tőkésújfalusi Margit2 (1^ 7> 1548)la János

i i : i r
•György4 (j- 1532) János5 Jeromos6 Márton7 Dorottya6

Zsófia9 Mátyás10 Júlia" Mária'2

fel. Korlátkői Borbála

János'3 Gáspár14 Márta15 Lőrinc16 Magdolna17 Borbála'"

1 Zábláthi Lőrinccel együtt említve 1481-ben. (Szerémi—■ 
Ernyey : A Majthényiak és a Felvidék. Budapest, 1913. 618., 
619. 11.)

la L. a Zábláthi Jakabra vonatkozó előbbi jegyzetet és 
1548-ra Szerémi—Ernyey : i. m. 619. 1.

2 1491 : Szerémi—Ernyey : 618. 1. 1506 : Podmaniczkv- 
Oklevéltár. I. 487. 1.

3 1512 : Szerémi—Ernyey : 621. 1. Nagy Iván : VI. 311. I.
4 1491 : Szerémi—Ernyey : 618.1. 1532 körül elhalt. (Sze

rémi—Ernyey : 562., 563., 564.11.) Felesége Nagylucsei Orsolya, 
aki Majthényi Mihálynak (f 1504) volt az özvegye. Utódaik 
nem voltak.

5 1491 : Szerémi—Ernyey : 618. 1. 1506 : Podmaniczky- 
Oklevéltár. I. 487. 1. Felesége Schellendoríi Anna. (Nagy Iván :
VI. 311. 1.)

6 1491 : Szerémi—Ernyey : 618. I. 1506 : Podmaniczky- 
Oklevéltár. I. 487. 1. A családot ő folytatta. Feleségére 1. 
Jedlicska P . : Kiskárpáti Emlékek. I. 51. 1.

7 1491 : Szerémi—Ernyey : 618. 1. 1506 : Podmaniczkv- 
Oklevéltár. I. 487. 1.

8 Dorottya 1491-ben említve.
(Szerémi—Ernyey: 618. 1.)

9 1491-ben említve. Szerémi—Ernyey : 618. 1. Első férje 
Ákosházi Sárkány Ambrus (f 1526), a második Szentgyörgyi 
és Bazini Farkas gr. L. az előbbi jegyzetet.

10 1506-ban említve. (Podmaniczky-Oklevéltár. I. 487. ).)
11 F'orgách Miklóshoz ment nőül. (B. Szabó L. : i. m. 

231. 1.)
12 Márta, Thuróczy Miklós erdélyi aivajdának, később 

királyi ítélőmesternek (f 1532) (Podmaniczky-Oklevéltár. II.
339., 451. 11.) volt a felesége. Ebből a házasságból származott
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H. n. 1545.

Zay Ferenc összeírása azokról a károkról, melyeket Pod- 
maniczky Ráfael az ugróéi vár tartozékain okozott.

Eredeti feljegyzés a zayugróci levéltárban. L itt. I. fase. 1.
nr. 30.

1 • 5 • 4 • 5.
Item feria sexta circa festum beati Anthonii confes

soris1 Joannes et Raphael Podnamyczky (I) nescitur, 
quibus moti respectibus, missis et destinatis suis servi- 
toribus, equitibus scilicet et peditibus armatis, manus 
ad domum seu curiam nostram nobilitarem et allodium 
nostrum in villa Wgrocz in comitatu Trinchiniensi 
existenti irruendo, dampna magna valde intulerunt, 
videlicet se extendentia ad fl. duo millia, potentia 
mediante.

Item vitulos octo.
Braxatorium cerevisiae cumtunnis quatuor secum 

asportaverunt. Quatuor vero tunnas plenas cerevisiae 
desecaverunt, duas tunnas cerevisiae ab ipso Korcho- 
maros1 2 acceperunt et ebiberunt.

Ordeum fertalia XXII %.

Márta leányukat Nyáry Lőrinc vette feleségül. (L. a vég
rendelethez fűzött jegyzeteket.)

13 Azonos azzal a Hrussói Jánossal, aki 1543-ban feleségül 
vette Podmaniczky Annát. L. fent és N a g y  I v á n  : VI. 311. 1. 
Továbbá a 177. sz. oklevelet.

14 N a g y  Iván leszármazási tábláján (VI. 311.1.) feltüntetve.
15 Férje Bessei Farkas Ignác volt. (L. fent.)
16 N a g y  Iván leszármazási tábláján feltüntetve.
17 N a g y  Ivánnál (VI. 311. 1.) Margit. Magdolna, m int 

fentebb láttuk, Schellendorfi Buriánnak volt a felesége. L. a 
177. sz. oklevelet is.

18 Borbála, aki Lubomirszky Szaniszlónak volt a felesége. 
(L. fentebb.)

1 1545 június 12.
2 Korcliomaros szó előfordulására 1. S z a m o t a — Z o l n a i  : 

Magyar Oklevélszótár. 520. 1.

153.
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Zalad1 fertalia LX.
Pyffam pungatam1 2 fer. XV.
Farinam albam fer. VI.
Panes Vic.
Pohanka3 4 fer. X.
Triticum purum fer. XII.
Avenam fer. XII.
Lardones duas valentes flor. VI.
Paratas pecunias VIIII. scilicet

pretium flor. XV.
Anseres LXXXIIII.
Anetas LX.
Lectum et mensas quatuor desecaverunt.
Vasa octo desecaverunt.
Cados4 magnos pro cervisia sex desecaverunt 
Ollam magnam aeneam, in qua

cervisia coquitur, anichilaverunt,
valentes flor. XII.

Mei cum una tunna,5 valens fl. XII.
Capones cum pullis 
Caeteruin instrumenta domorum.

IIi/2c.

quae desecaverunt et annichila-
verunt in valore flor. XX.

Insuper ad cadum, in quó caulis6 erat, í'eces7 immi
serunt, praeter haec dominam fugiendo prosecuti sunt 
et subvertentes dominam eam ubique quaesierant, quod 
pro flor, decem millibus non assumpsissem.

Insuper domum nostram et allodium comburrere 
voluerunt, in quibus ignem posuerunt, ita ut vix coloni 
extinxerunt.

In domoque nostra unam sellam servitoris nostri 
Nicolai Ztredenczky in valore flor. 3
acceperunt.

1 Szalad, a m. maláta. Magy. N yelvtört. Szótár. III. 48. L 
S z a m o t a — Z o l n a i ; 878. 1.

2 Köleskása.
3 Pohánka. Magy. N yelvtört. Szótár. II. 1303. 1. S z a m o t a — 

Z o l n a i : 776. 1.
4 Cadus a. m. kád. S z a m o t a — Z o l n a i : 436. 1.
5 Tunna a. m. tonna.
ß Caulis a. m. káposzta.
7 Faex a. m. seprő.
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In allodio de Podlwsan dampna illata :

Lawrantek Gywro, 
flór. YI.

Faenum cum curribus decem abduxerunt.
Pullos XV interfecerunt et abduxerunt
Pohánka fertalia X.
Thenkel1 fer. X.
Triticum fer. X.
Porcellos IIII.
Borona1 2 ferratum unum
Currum ferratum, unum 

valentem
In illatione dampnorum in domibus et aliis inter

fuerant servitores ipsorum Podnamyczky ( így!) :
Mathias Apony de Kys Apón.3
Franciscus Balogh.4
Christoforus Majtheny de Nowak.5
Andreas Chalady de Zerdahel6 proditor castri 

eiusdem.
Item in Podlwsan servitori nostro Nicolao Zre- 

denczky in domo.sua ea dampna intulerunt:
Pohánka fertalia Vilii.
Avenam fer. Ilii.
Ordeum fer. II.
Arvinae II.
Mensale unum in valore den. 25.
Pullos 15.
Anetas 10.
Anseres 6.
Item, quod circa festum beatae Dorotheae7 domini 

Pod(maniczky) missis suis etc. Bartholomaeum Rybni-

1 Tönköly. S z a m o t a — Z o l n a i : 1008. 1.
2 Borona, előfordulására 1. S z a m o t a — Z o l n a i  : 88. 1.
3 Apponyi Imre fia Miklós fia M átyás, 1540-től fogva  

szerepel birtokügyekben. Apponyi-Oklevéltár. II. 32— 37. 11. 
A N a g y  I v á n n á l  (I. 57. s köv. 11.) közölt adatokban sok a tévedés. 
A leszármazásra 1. Apponyi-Oklevéltár. II. 69. 1.

4 Nebojszai Balogh Ferenc 1552 körül sem ptei várnagy 
volt. ( N a g y  I v á n :  I. 141. 1.)

5 A Majthényi-család ( N a g y  I v á n :  VII. 257. 1.) tagja.
6 Azonosnak látszik Zerdahelyi Andrással, kinek anyja Csa- 

lády Anna volt. ( N a g y  I v á n :  XII. 357.1.) V. ö. Podm aniczky- 
Oklevéltár. II. 128. 1

7 1545 február 6.
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kar colonum et servitorem meum de possessione mea 
Lywto1 in comitatu Trinchiniensi existenti, cum om
nibus bonis et rebus suis ad bona sua aducere fecit et in 
domo fornacem destruendo aliaquae plurima dampna 
fecerunt.

Item die dominica circa festum Apolloniae1 2 offi
cialis de Baan colonum nostrum Gregorium sutorem 
de villa Wgrocz in comitatu Trinchiniensi in oppido 
Baan captivavit et in detentione ipsum iurare fecit, 
ut ad commorandum ad Baan iret, ut ibi commoraretur.

Item feria quarta circa festum beati Valentini3 
colonis nostris de Zawada4 novem boves, quos in 
campo pascebant, vi et potentia mediante acceperunt 
ac ad castrum Bestercze pellere et abducere cum suis 
fecerunt.

Item, ipsi Banochenii, videlicet meus Bybnykar, 
Cherny, Kromy et alii oppidani de Baan, abegerunt ari 
theloneum ipsum Michaelem Zthankowyk de Zawada, 
villanisque ipsius Zawada officialis accepit ab ipsis sales 
LXXV. feria quinta ante Reminiscere.5

Item, feria quinta magna6 servitores ipsius Podna- 
(miczky) boves septem et vaccam unam de Wgrocz 
abduxerunt furtim, quos in campo pascebant, duo 
erant plebani, tres ipsius Gregws, quos eidem restitu
erunt, ex quo promiserat, ut ad’ Baan commorandum 
iret ac ipsius Medwed et ipsius patris Syle ac Andorle.

1545. Item sabatho ante beati Mathaei7 decem 
pedites ipsorum Podna(myczky) in primo sompno noctis 
irruerunt ad domum Jano Swba ad Podlwsan ibique 
quendam colonum de Wezthenycz,8 qui ad eum pro sui 
defensione confugerat, captivaverunt, captumque ad 
Baan abduxerunt, praefatoque colono Jan Swba bovem 
unum dum acceperunt, eumque captivando percusse-

1 Azonos L uttov helységgel, mely Zayugróctól énv. 
fekszik.

2 1545 február 9.
3 1545 február 11.
4 A későbbi Uhrovska Zavadával, Zayugróctól ó\, azonos.
5 1545 február 26.
6 1545 április 2.
7 1545 szeptember 19.
3 Alsó- és Felsővesztenic h. liántól k., a Bellanka-palak  

völgyében.
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runt absque omni culpa et frenum novum in valore 
denariorum XII. secum abstulerunt.

Item, circa festum Exaltationis sanctae Crucis1 
cuidam colono meo Adamo Behan de Krazna1 2 pedites 
ipsius Pod(manyczky) oves centum et triginta duas vi 
et potentia mediante pellebant ad castrum Zwcha.3

Item, eodem tempore pedites ipsius colonum 
nostrum Hrehwczka nomine de Dwbnycze4 boves, 
vaccas, porcos acceperunt ad Baan, cum colono praefato 
et alias res suas secum.5

154.

H. n. 1545 körül.
Zay Ferenc jegyzéke azokról a károkról, melyeket a Pod- 
maniczkyak neki Ugróc vár átadásától kezdve a vár 

tartozékaiban okoztak.
Eredeti feljegyzés a zayugróci levéltárban. Litt. I. fasc. 2. nr. 1.

Ab eo tempore, sicut Maiestas Regia dominus meus 
clementissimus ad manus meas castrum Wgrod cum 
suis pertinentiis assignavit,6 dampna illata in bonis 
eiusdem castri per dominos Ponamiczky (így!).

Zawada7
Item, iudicis de villa Zawada anno 15. .8 in hieme 

circa festum Circumcisionis Domini9 oves mugiles et 
iuvenes pedites ipsorum Podnamiczky vi abegerunt et

1 1545 szeptember 14. körül.
2 Kraszna h. Bántól é., a Bebrava-patak völgyében.
3 Szucsa vára Trencséntől ény.
4 Dubnicska h. Zayugróctól ény. De lehet Dubnica h. is 

Nyitra megyében, Bajm óctól é.
5 A jegyzék itt megszakad.
6 Szilágyi vagy Doktor Péter halála után (1547 körül. 

L. a 133. sz. oklevelet.) Ugróc vára a koronára sz á llo tt; Ferdi- 
nánd király még 1547-ben Zay Ferencnek adom ányozta a 
várat tartozékaival együtt. ( T h a l l ó c z y  L a j o s  : Csömöri Zay 
F'erenc. 45. s köv. 11.)

7 Uhrovska Zavada h. Zayugróctól é.
8 A két utolsó számjegy helye üresen maradt.
” Januárius 1.
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Petri Prazza inquilinis eiusdem iudicis iterum oves Ic- 
abegerunt ad castrum Bestercze.

Item eodem tempore ipsi Wapowycz de Zawada 
iterum oves II y2c idem pedites abegerunt et in eadem 
villa Zawada innumerabilia dampna, irruendo in domos 
eorum, in vestibus et rebus ac pecuniis paratis intu
lerunt in valore flor. 216.

Item eodem anno circa aestatem anni, illius Podna- 
(miczky) pedites venerant iterum pro abducendis bobus 
et vaccis eorum, tamen nescientes id super eos futurum 
esse, quod quidem amicus ipsorum eis intimasset, omnes 
coram pecora ipsorum cito exeuntes custodierunt ar
menta eorum aliorsum pellentes. Qui vero dum tunc id 
facere non potuissent, irruendo in domos eorum omnia 
dampna, quae facere potuerunt, asportatis omnibus 
rebus eorum, eis intulerunt in valore flor. LXXII.

Trebykhawa.1
Item temporibus et annis praescriptis a iudicibus 

Laurentio et Benedicto de Trebykhawa Pod(manyczky) 
pedites irruendo in domos eorum circa festum Natalis 
Domini, oves 74 iuvenes, boves sex, vaccas duas, equum 
unum tunc emptum flor. VIII %, vestesque et alia, 
quae erant, quasi ad personas 40 tam ad viros, quam 
mulieres et puellas secum asportaverunt. Insuper 
iudicem Laurentium se [ . . . ]  captivando secum abdu
xerunt ad castrum Bestercze, qui in captivitate longa 
existens, coactus est eis solvere flor. LXX. et cum 
eliberatus esset ex captivitate, ponendo rationem de 
dampnis illatis et solutione per eum facta, aestima
verunt ad flor. II %c ultra et id sub iuramento.

Cum autem obsidebatur castrum Zwcha,2 tunc 
irruerunt pedites Podna(myczky) ad villam Treby
khawa et equos sex in valore [. . .], praeterea vestes et 
alias quoque plurimas cum pecuniis paratis secum ab
duxerunt ad Bestercze.

1 Trebichava h. Zayugróctól ény.
2 Szucsa vár 1536 őszén került a Podm aniezkyak kezére

(Podm aniczky-Oklevéltár. II. 571. 1.). Ferdinánd seregei
1537 nyarán megkísérelték ugyan visszavenni, de siker nélkül. 
(Podm aniczky-O klevéltár. II. 617. 1.) A Szucsa ostromára 
való utalás tehát erre a nyári kísérletre vonatkozik.
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Welkyzlatina.1
Eodem tempore, cum castrum Zwcha obsidebatur, 

pedites Pod(manyczky) in villa Welky Zlatina domos 
septem combusserunt, equos 32 et alia plurima dampna 
tam in vestibus, quam aliis rebus, paratisque pecuniis 
in valore flor. VII y2 eis intulerunt ac ad Bestercze ab
duxerunt.

Eodem die et ecclesiam efrangentes, calices eduxe
runt et instrumenta altaris, quam sacerdotales ac alias 
ecclesiae res, secundario iterum, post pauca tempora 
iterum ecclesiam efrangentes, dampna maxima ecclesiae 
intulerunt. Quae postmodum iidem coloni ab ipsis 
peditibus flor. 32 redimerunt.

Sypko.1 2
Cum castrum Zwcha obsidebatur, pedites Podna- 

(myczky) irruentes in villa Sypko, equos 12 et alias 
res in domibus eorum, puta vestes, pepla et alias res, 
paratasque pecunias acceperunt in valore flor. 62.

Lywtho.3
Eodem tempore, cum castrum Zwcha obsidebatur, 

m villa Lywtho equos tres et alias res, vestes scilicet et 
telam iudicis ad ulnas IIC Podna(myczky) pedites acce
perunt vi et potentia mediante.

Chernelehota.4
Circa festum Exaltationis Sanctae Crucis5 colono 

Vido nomine de Chernelehota pedites Podna(myczky) 
oves XVI antiquas ac vaccas X, ac vestes et alias res 
acceperunt.

In eadem villa Chernelehota boves cum vaccis 
LXVI, equos XI et alias res, vestes, paratasque pecunias 
acceperunt, ac ad castrum Bestercze duxerunt in valore 
flor. IIC

1 Nagyszlatina h. Trebichavától ény.
2 Sipkov h. Nagyszlatinától ék., a Bebrava-p. völgyében.
3 L uttov h. Zayugróctól ény.
4 Gsernolehota h. Sipkovtól ék.
5 Szeptember 14.
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Tymoraz.1
Item in oppugnatione turris Sambokreth1 2 in Tymo

raz a Petrach Hlavati equos duos, valentes flor. 20, 
unum in silva, alium domi acceperunt pedites Pod- 
(manyczky), iudicique de eadem villa duos equos, valen
tes flor. XI, ab Andrea Kowach, instrumenta sui arti
ficii omnia in valore flor. 6, a Thoma Kowachowek 
currum unum ferratum, valentem flor. 7, eidemque 
ulnas panni 3 pro flor II %, eidem' unam braxatorem 
cervisiae ebiberunt, a Ladislao Wyza octo apes exces
serunt, tunicamque unam in valore flor. I den. 25, a 
Frenko iterum equum unum, valentem flor. 7, pixidem 
unam ac vestem unam pro flor. iy2, a Bywol equos 3, 
valentes flor. 30, Syklowy iterum equos duos, valentes 
flor 22, vestem unam pro flor. 1 den. 40, acceperunt et 
ad castrum Bestercze abduxerunt.

In ecclesia iterum acceperunt vestem unam sacer
dotalem, valentem flor. 20. insuper infinita dampna 
et librum missale unum acceperunt.

Dwbnycze.3
Cum turris Sambokreth obsidebatur, in abducend s 

pecoribus et vestibus ad flor. 16 pedites Pod(manyczky) 
intulerunt, insuper unum pixidem sagitantem flor. 2 
modico persolvit, insuper iudici currum unum ferratum 
acceperunt.

Wgrocz.4
Eodem tempore, cum turris Sambokreth obside

batur, ipsi Anderle unum braxatorium cervisiae' acce
perunt, quod ad nuptias filii sui apparaverat, cum aliis 
ad id necessariis, insuper in villa Wgrocz intulerunt 
dampna diversis temporibus ad flor. Ilc

1 Timorác h. Nagyszlatinától d., a Bebrava-p. völgyében.
2 Zsámbokréth várkastélyt Podm aniczky János 1653 

őszén foglalta el. (Podmaniczky-Oklevéltár. II. 560. 1.) Thurzó 
Elek 1536 októberében m egkísérelte a várkastély visszafoglalá
sát, de eredmény nélkül. (Podm aniczky-Oklevéltár. II. 560. 
s köv. 11.)

3 Valószínűleg a Bajm óctól é. fekvő Dubnica h.
4 A későbbi Zayugróc.
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Krazna.1
Item in villa Krazna diversis vicibus tam in descen

dendo, quam ascendendo, tam de nocte, quam de die, 
insimul computatis, fecerunt dampna ipsorum pedites 
ad florenos II y2c et duos in armentis vestibus et aliis.

Item in possessionibus Kyszlatina,1 2 Podlwsan,3 
Nassycz,4 Mezgolcz,5 Swtocz,6 Koczwr7 et D I .. .8 * diversis 
vicibus pauperibus colonis ipsorum pedites Pod(ma- 
nyczky) in pecoribus, vestibus, paratisque pecuniis ac 
etiam vulnerationibus pauperum colonorum, intulerunt 
dampna ad flor. VIIIIG

Summa omnium insimul computatorum XXVIIIM 
VIC XVII den. 27.»

155.

H. n. 1545.

Veszprém vármegye rovásadó-összeírásának Palota várára 
vonatkozó adatai.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. K incst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. X L IX .

Comitatus Wesprimiensis anni 1545. unius floreni 
Demetrii Beyczy dicatoris10 * 

Regestum subsidii unius floreni comitatus Wes- 
premiensis anni 1545. per dicatorem Demetrium Beyczy 
17. Junii, anno 1546. praesentatum ad cameram.11

1 Kraszna h. N agyszlatinától dny.
2 Kisszlatina h. Nagyszlatina szomszédságában, attól k.
3 Podluzsán h. Bántól é.
4 Bizonyára Felsőnastic h. Zayugróctól ny.
5 Mjezgóc h. Zayugróctól dny.
6 Sutóc h. Nyitra m egyében, Bajm óctól ény.
7 Kocur h. u. ott, Privigyétől ny.
s Talán Dubnica h. N yitra m egyében, Bajm óctól é.
2 Az utolsó m ondat áthúzva.

10 A már szereplő Beiczy-család (1. a 92. sz. oklevél jegyze
tét) tagja.

u tízek a sorok a íüzetalakú összeírás hátlapján olvas
hatók.
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Exactio Georgii Zawaczky1 provisoris ad castrum 
Palotha :2

Zenth Istwan3 por. X.
Lysther4 por. VIII.
Wanyola5 por. XVI.
Kayar® por. XX.
Rosthas7 por. V.
Berenhyda8 por. XV.
Ewssy9 por. XXV.
Peremarthon10 por. XIIII.
Peth11 por. X.
Kowachy12 por. VI.
Papkezy13 por. XXV.
Kenese14 por. XXXII.
Bérén15 por. XII.
Mama16 por. X.
Sándor17 por. VIII.
Zenthel18 por. XII.
Palotha por. X.
Inotha19 por. X.
Choor20 por. XII.
Olazffalw21 por. XX.

1 A zavodjei Závodszky-család (Nagy Iván : XII. 328— 
329. 11.) tagja.

2 A mai Várpalota, Veszprém mellett.
3 A Veszprém m ellett, attól k. fekvő Szentistván li.
4 Litér h. Veszprémtől k.
5 Vanyola h. Pápától ék.
6 Kajár h. a mai Balatonfőkajár, Fnyingtől ény.
7 Ma Rostás-puszta Kiskovácsi és Küngös közt.
8 A mai Berhida, Palotától d.
11 Ősi h. Palotától dk.

10 Peremarton h. Veszprémtől ké.
11 P ét ma puszta, Palota és Ősi közt.
12 A mai K iskovácsi h. Palotától d.
13 Papkeszi h. Veszprémtől d.
14 Kenese h. a Balaton ék. partjának közepe táján.
15 Ma Vörösberény h. Veszprémtől dk.
18 Ma puszta, a mai Vörösberénytől ék.
17 Máma szomszédságában feküdt.
18 Valószínűleg azonos azzal a Szenyel helységgel, mely 

Berhida és Küngös vidékén feküdt. ( C s á n k i  : III. 252. 1. és 
B é k e f i  R .  : i. m. 256. 1.)

19 Ma puszta Szápár és Isztimér közt. ( C s á n k i  : III. 235. 1.)
20 Csoór h. és puszta Fejér m egyében.
21 Olaszfalura 1. Csánki : III. 244. 1.
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J e g y z e t : Veszprém megyére vonatkozólag eddig is közöl
tünk adóösszeírásokat. (L. jelen kötet 92., 94., 131., 141. sz. a.) 
Az egyes helységekre nézve azokban m egtaláljuk a részletes 
utalásokat.

156.

Garamszentbenedek, 1546 januárius 29.

A garamszentbenedeki konvent előli Kistapolcsányi György 
és Tamás Ferdinánd királyt eltiltják Zábláthi Hrussói 
Jánosnak a hrussói várhoz tartozó birtokai eladományo- 
zásától, Podmaniczky Ráfaelt és Divékújfalusi Űjfalusi 

Gergelyt pedig a jelkéréstől.
Eredetije papíron, hátlapján pecsét nyom aival, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. N, R. A. fasc. 113. nr. 17.

Nos conventus ecclesiae sancti Benedicti de Juxta- 
gron. Memoriae commendamus per praesentes, quod 
nobiles Nicolaus litteratus1 egregiorum Georgii, ac 
Benedictus de Elwed2 Thomae de Kis Thapolchan3 in 
personis nostram personaliter venientes in praesentiam, 
per modum protestationis et inhibitionis nobis significare 
curaverunt in hunc modum, quomodo ipsi protestantes, 
nedum serenissimum principem et dominum dominum 
Ferdinandum Hungáriáé et Bohemiae etc. regem, domi
num nostrum clementissimum ab adiudicatione, dona
tioneque et consensus sui regii universorum oppidorum 
possessionumque et portionum ac iurium possessiona- 
riorum Joannis Hrwssoy de Zablath4 ubilibet et in qui
buscunque comitatibus intra ambitum huius regni 
Hungáriáé existentium et habitorum, ad dictum castrum

1 Személyi adatait nem ismerjük.
2 Ölyved hontm egyei község. Az Ölyvedi-családról nem 

ismerünk közelebbi adatokat.
3 A Kistapolcsányi Tapolcsányi-család ( N a g y  J v á n  :

XI. 34— 36.11.) tagjai. Többször szerepelnek egykorú iratokban. 
( R u d n a y  B .  : A Zsámbokréthyak. 38. és 100. 11. R u d n a y  B .  : 
Üjfalussyak és Rudnayak. 64. 1. Apponyi-Oklevéltár. II. 61. 1. 
B r .  F o r s t e r  G y u l a  : Koros és a Berényiek. Budapest, 1927.
70., 73., 82. 11.) Ezt a Tapolcsányi Tam ást „rendkívül való  
kövérségéért“ Ferdinánd király 1563-ban lefesttette. ( B u d a i  
F e r e n c  : III. 268. 1.)

4 Zábláthi Hrussói Jánosra 1. a 152. sz. oklevelet.
23
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Hrusso1 spectantium et pertinentium, verum etiam 
quaelibet loca capitularia et conventualia et alia quaevis 
credibilia a quarumlibet litterarum ipsorum sub qua
cunque forma verborum superinde extradatione et 
emanarifactione quomodolibet vel fienda et alios quos
libet et signanter magnificum Raphaelem Podmanyczky 
de Podmanyn, consimiliter egregium Gregorium Wy- 
falwssy deRywekwyfalw,2acalios quospiam ab emptione, 
in pignus receptione et concambiali permutatione et 
alio quovis sub colore sibi ipsis appropriatione, usurpa
tione, statuifactione, seque in dominium earundem 
intromissione, detentione usufructuum et quarumlibet 
utilitatum perceptione sew percipifactione, qualiter- 
cunque iam factis vel fiendis, prohibuerunt contradi
cendo et contradixerunt inhibendo, publice et manifeste 
coram nobis harum nostrarum vigore et testimonio lit
terarum mediante. Datum feria sexta proxima post 
festum conversionis beati Pauli apostoli, anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.

L Hrussó vára Bars megyében. C sá n k i  D .  : Bars megye 
várai a XIV—XV. században. (Gr. Klebelsberg-Emlékkönyv. 
Szerk. : L u k in ic h  Im re .  Budapest, 1925. 283—288. 11.)

2 A Divékújfalusi Űjfalussy-család ( N a g y  I v á n  : XI. 371. 
s köv. 11. és R u d n a y  B .  : Űjfalussyak etc. 44. 1.) tagja. Új- 
falussy Gergely U. Imrének és Apponyi Borbálának volt a 
fia (Apponyi-Oklevéltár. II. 69. 1.), többször szerepel egykorú 
iratokban. (Apponyi-Oklevéltár. II. 52., 68. 11. R u d n a y  B .  : 
Űjfalussyak etc. 58., 60. stb. II.)
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A garamszentbenedeki konvent jelenti a királynak, hogy 
amidőn a Tapolcsányi György és Tamás, valamint a 
Hrussói János közt folyó perben kelt királyi ítéletet végre 
akarta hajtani, azt Hrussói János, felesége és gyermekei : 
Mihály és Margit, továbbá Podmaniczky Ráfael nevében 
az utóbbi hrussói várnagya, Nagyberzencei Gáspár meg

akadályozta.
Átírva Várdai Pál királyi helytartónak 1546 ápr. 9-én Pozsony
ban kelt oklevelében. (L. a 162. szám alatt.) A jelentés fogal
mazványa a garamszentbenedeki konvent levéltárában.

Föl. 43. nr. 9.

Serenissimo principi et domino domino Ferdinando 
etc. conventus ecclesiae sancti Benedicti de Juxtagron 
orationum suffragia devotarum perpetua cum fidelitate. 
Vestra noverit Serenitas, quod cum nos litteras Vestrae 
Serenitatis adiudicatorias, modum et formam cuiusdam 
possessionariae restatutionis, metarumque reambula- 
tionis, necnon ablationis et occupationis rerum et bo
norum mobilium et immobilium in se exprimentes, pro 
parte egregiorum Georgii et Thomae de Kysthapolchan1 
contra egregium Johannem Hrwssoy de Zablath1 2 
emanatas, nobis praeceptorie sonantes et directas, ac 
sub impressione capitis sigilli nostri in specie Vestrae 
remissas Serenitati, summa cum obedientia recepimus 
et iuxta earundem Vestrae Serenitatis litterarum adiudi- 
catoriarum continentiam unacum nobili Francisco de 
Bayanhaza3 homine Vestrae Serenitatis in dictis litteris 
eiusdem Vestrae Serenitatis inter alios nomination con
scripto, per eundemque Vestram Serenitatem de curia

1 Mindkettőjükre 1. az előbbi, 156. sz. oklevelet.
2 L. a 156. sz. oklevelet.
3 Két Bajánháza v o lt; az egyik Vas megyében (C sár tk i : 

II. 734. 1.), a másik Ung megyében. (C sá n k i  : I. 388. 1.) Ez 
utóbbiban volt birtokos az a Bajánházi-család ( C s á n k i :  
1. 401. 1.), melynek egyik tagja volt minden valószínűség 
szerint az oklevélben említett Ferenc.

157.

G a r a m s z e n t b e n e d e k ,  1 5 4 6  j a n u á r i u s  3 0 .
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vestra regia ad id specialiter transmisso, unum ex 
nobis, videlicet magistrum Nicolaum sacerdotem socium 
nostrum conventualem ad contenta praescriptarum litte
rarum eiusdem Vestrae Serenitatis adiudicatoriarum suo 
modo exequenda, nostro pro testimonio fidedignum 
duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos 
reversi, nobis uniformiter retullerunt isto modo, quo
modo ipsi fena quinta proxima post festum conver
sionis beati Pauli apostoli proxime praeteritum1 ad 
facies possessionis Knesycz vocati1 2 in comitatu Bar- 
siensi existentis, habitae, vicinis et commetaneis eiusdem 
universis, videlicet nobilibus Stephano Zwdar de My[k]- 
lossowcz,3 Paulo et Michaele de Kysherestyen,4 Bene
dicto de Elwed,5 item providis Joanne Kardos iudice et 
Stephano Mezaros de Maroth6 egregior[um...]  Forgach 
de Ghymes,7 qui licet propter metum formidinemque 
quorundam pixidariorum, quos Gáspár de Nagh Ber- 
zencze,8 castellanus magnifici Raphaelis Podmanyczky 
de Podmanyn per eundem in castro Hrwsso constitutus, 
ad faciem dictae possessionis Knesycz congregasset, 
finem executionis expectar[e a]usi non fuissent, potis
simum ubi, quia testimonium nostrum praefatum 
maximis vituperiis et inhonestis verbis per eosdem 
pixidarios affici ac turpiter pixidibus ad latus titillari 
et agitari vidissent, sic aufugissent, Matheo Gyerg et 
Johanne Molnár de Kysthapolchan,9 Stephano de eadem 
Kysthapolchan jobagionibus dominorum scilicet suorum, 
in personis, aliis etiam quampluribus inibi legitime con

1 1546 januárius 28.
2 Knyesic h. Aranyosmaróttól é., Bars megyében«
3 A miklosovci Zudar-esalád (Nagy Iván : XII. 448. 1.) 

tagja.
4 Kis- és Nagyheresztény h. Bars mellett, a nyitra- 

megyei határszélen. Az itt említett családra közelebbi adatok 
a Forgách és Malonyay levéltárban (Orsz. Levéltár) talál
hatók.

5 Az előbbi (156. sz.) oklevélben is említve.
fl Aranyosmarót h.
7 A gimesi Forgách-család tagjai Gimes vára Aranyos

maróttól ny., Nyitra megye keleti határán feküdt.
8 Valószínűleg az Újbányától d. fekvő Berzence értendő 

Nagyberzence név alatt. A családról közelebbi adatok hiá
nyoznak.

9 Kistapolc.sány h. Aranyosmaróttól é.
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vocatis et praesentibus, accedendo et cum eandem pos
sessionem Knesycz dicti convicti idem homo Vestrae 
Serenitatis, dicto nostro testimonio praesente, iuxta 
series et continentiam praescriptarum litterarum Vestrae 
Serenitatis adiudicatoriarum simulcum cunctis suis 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet ad eam de iure 
et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, 
dictis Georgio et Thomae de Kysthapolchan actoribus 
praemisso iure ipsis incumbenti, perpetuo possidendam 
restatuere, hinc ad reambulationem metarum et termi
norum praescriptae possessionis Kysthapolchan a parte 
scilicet arcis Hrwsso, tandem inde ad facies universorum 
bonorum et iurium possessionariorum memorati Johan
nis Hrwssoy convicti ubivis et in quibuslibet comitatibus 
dicti regni Hungáriáé Vestrae Serenitatis existentium 
et habitorum reambulare et condigne aestimare, primo 
universas res et bona mobilia ipsius Johannis Hrwssoy 
convicti, quaecunque reperiri potuissent, ipsum scilicet 
solum proprie et praecise concernentia, auferre, abla- 
taque in duabus Vestrae Serenitatis iudiciariis, fisco 
eiusdem regio, in tertia partibus praefatis actoribus, 
partis scilicet adversae manibus dare et assignare, bona 
etiam immobilia, iuraque possessionaria omnia similiter 
ipsum solum proprie et praecise concernentia auferre 
et occupare, ablataque et occupata simili modo in 
duabus Vestrae Serenitatis, fisco eiusdem regio, in 
tertia vero partibus memoratis actoribus dare et assi
gnare titulo pignoris possidenda, donec per eos, quorum 
redemptioni magis competeret, in condigna eorum 
aestimatione redimenda fuissent, semper contradictione 
praefati convicti et aliorum quorumlibet, praevia ratione 
non obstante, voluissent, tunc praenominatus Gaspar 
de Nagh Berzencze, servitor et castellanus dicti magnifici 
Raphaelis de Podmanyn in dicto castro Hrwsso con
stitutus, ibidem in facie eiusdem possessionis Knesycz, 
in eosdem Vestrae Serenitatis et nostrum homines 
exsurgendo praesentiam, ipsius magnifici Raphaelis 
Podmanyczky ac dominae Annae1 consortis Johannis 
Hrwssoy et Michaelis filii eiusdem ex praedicta domina

1 Podmaniczky Anna. L. jelen kötet 115. és 116. sz. 
okleveleit.
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Anna suscepti, item puellae Margarethae filiae ipsius 
Johannis Hrwssoy ex domina condam Ewfrosina,1 
sorore magnifici condam Gabrielis de Lewa1 2 progenitae 
in personis, evaginato ense huiusmodi restatutioni, 
metarumque reambulationi, necnon ablationi et occu
pationi rerum et bonorum mobilium et immobilium 
praenotati Johannis Hrwssoy convicti, totiusque execu- 
tioni repulsionem fecisset. Quare ipsi Vestrae Sereni
tatis et noster homines praemissam iudiciariam com
missionem eiusdem Vestrae Serenitatis effectui manci
pare et peragere nequivissent. Seriem itaque praemis
sorum ad quintum decimum diem a die executionis, ter
minum scilicet in dictis litteris Vestrae Serenitatis speci
ficatum,-Vestrae fideliter rescripsimus Serenitati. Datum 
tertio : die diei executionis praenotatae, anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.

158.

Becs, 1546 íebruárius 15.

Ferdinánd király meghagyja a pozsonyi káptalannak, 
hogy a veszprémvölgyi apácák érdekében kiadott parancsát 

kézbesítse Podmaniczky Ráfaelnek.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1546 íebruárius 20-án kelt 

jelentésében. (L. a 160. sz. alatt.)

1 Lévai Cseh Eufrozina ; a házasságból származott Mar
gitra nicsenek adataink. ( N a g y  I v á n :  VI. 311. 1.)

2 Lévai Cseh Gábor 1537-ben Bars megye főispánja ; 
Pest 1542-i ostroma alkalmával elesett. (V. ö. W ertner  M á r  : 
A Lévai Csehek. Századok, 1901. 341. 1.) János nevű fiában 
(meghalt 1553.) a Lévai Csehek fiúága kihalt.
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Ferdinand király meghagyja Podmaniczky Ráfaelnek, 
hogy a közte és a veszprémvölgyi apácák között az általa 
erőszakkal elfoglalt és a palotai várhoz csatolt Szárberény, 
Máma, Sándor, Kene.se egész és Kajár részbirtokok miatt 
folyó perben palotai tisztjeit tiltsa el a hatalmas kodástól.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1546 február 20-án kelt jelen

tésében. (L. a 160. sz. alatt.)

159.

B é c s ,  1 5 4 6  í e b r u á r i u s  1 5 .

160.

Pozsony, 1546 íebruárius 20.

A pozsonyi káptalan jelenti Ferdinánd királynak, hogy 
1546 február 15-én Bécsben kelt parancsa értelmében 
ugyanakkor kelt parancsát átadta Podmaniczky Ráfaelnek, 
amely parancsban meghagyja neki, hogy a közte és a 
veszprémvölgyi apácák között az általa erőszakkal elfoglalt 
és a palotai várhoz csatolt birtokok miatt folyó perben 

palotai tisztjeit tiltsa el a hatalmaskodáslól.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Orsz. 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta Jesuitica. Coll. Jaurin. 

fasc. 27. nr. 40.

Serenissimo principi et domino domino Ferdinando 
etc. capitulum ecclesiae Posoniensis orationum suffra
gia devotarum cum perpetua fidelitate. Vestra noverit 
Serenitas nos litteras Vestrae Serenitatis, unas exhibi
torias et alias clause nobis superinde magnifico domino 
Raphaeli de Podmanyn praeceptorie loquentes, paten- 
terque emanatas, summa cum obedientia recepisse, 
quarum quidem litterarum exhibitoriarum, nobisque 
loquentium tenor est talis :

Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae 
Posoniensis salutem et gratiam. Fidelitati Vestrae harum 
serie mandamus firmiter, quatenus alias litteras nostras 
patentes pro parte religiosarum virginum sanctimoni
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alium claustri Beatae Virginis de valle Vesprimiensi1 
fideli nostro magnifico Raphael! de Podmanyn prae- 
ceptorie sonantes, cum praesentibus vobis exhibentes, 
per vestrum testimonium fidedignum eidem exhiberi 
et praesentari faciatis. E t quicquid idem ad contenta 
earundem litterarum nostrarum ad eam ( így!) datarum 
fecerit, dixerit, vel responderit, id nobis suo modo fide
liter rescribatis. Secus non facturi. Datum Posonii, 
decima quinta die mensis Februarii, anno Domini mille
simo quingentesimo quadragesimo sexto.1 2

Alterarum vero, utputa praeceptoriarum praedic
toque domino Raphaeli de Podmanyn sonantium conti
nentia haec e s t :

Ferdinandus etc. fideli nostro magnifico Raphaeli 
de Podmanyn salutem et gratiam. Expositum est 
maiestati nostrae in personis religiosarum virginum 
sanctimonialium claustri Beatae Virginis de valle 
Vesprimiensi, quomodo ante aliquot abhinc annos 
possessiones Zaarberyn, Mama, Sándor, Kenesse et 
portionem possessionariam Kayar3 vocatam in comitatu 
Vesprimiensi existentes et habitas, ab antiquo ad clau
strum earum pertinentes, ad castrum Palotha violenter 
occupatas tu  et magnificus quondam Joannes Podma- 
nyczky4 frater tuus a pluribus annis indebite et citra 
omnem iuris, aequitatisque viam tenuissetis, nosque ad 
ipsarum dominarum virginum supplicationem anno 
proximo elapso reoccupationem et ereptionem de mani
bus vestris dictarum possessionum earundemque pro
tectionem certis fidelibus capita neis nostris demandasse- 
mus, in quarum reoccupatione et protectione, tametsi 
iidem fideles nostri nostrum mandatum executi fuissent, 
vos tamen adeo non temperassetis a violentiis inferendis, 
ut ex mutuis digladiationibus hominum quoque cedes 
et alia plura mala fuissent subsecuta, placuisse tandem 
et ipsis dominabus sanctimonialibus et vobis, ut per com-

1 A veszprémvölgyi apácákra 1. C s á n k i : III. 292. 1. és 
B ék e f i  R .  : i. m. 57. s köv. 11. V. ö. jelen kötet 143. sz. okleve
lével.

2 1546 februárius 15.
3 Ezekre a helységekre vonatkozólag 1. a 143. sz. oklevél 

jegyzeteit.
4 Adat Podmaniczky János halálának idejére.



361

positionem proborum nobilium possessiones ipsae in 
sequestrum ad manus fidelium nostrorum egregiorum 
Joannis Gevthykar1 et Joannis Paxy1 2 praefectorum arcis 
nostrae Vesprimiensis ad octavum usque diem festi beati 
Martini proxime praeteriti3 darentur, ut nunc nos, 
re bene et exacte cognita, deliberaremus, utri partium 
eaedem possessiones essent dandae, sed cum nos prae
scripto octavo die festi beati Martini sed ne altero quidem 
octiduo per nos ad comparendum vobis dilato neque 
personaliter, neque per procuratores vestros comparuis- 
setis, nosque perspectis earundem virginum iuribus 
et testimoniis super dominio et proprietate praescrip
tarum possessionum, eisdem ipsis reddi et restitui 
commisissemus, tantum abest, officiales tuos in arce 
tua Palotha nostro mandato paruisse, ut eo non curato, 
non metuerunt colonos praenominatae portionis pos- 
sessionariae earundem virginum Kayar vocatae, direptis 
primum rebus et bonis ipsorum vinctos ad arcem Palotha 
perducere et sub gravi cautione fideiussoria eos dimit
tere in grave praeiudicium et dampnum memoratha- 
rum (!) virginum sanctimonialium, supplicantes nobis 
humilime, ut eis superinde gratiose providere dignaremur. 
Quarum nos humili supplicatione accepta, volentes easdem 
unacum possessionibus ipsarum in nostram regiam pro
tectionem receptas, in earum iustis iuribus defendere, 
fidelitati tuae mándamus firmissime, quatenus acceptis 
praesentibus et praemissis, ut nobis relatum est, stanti
bus et se habentibus, dictis officialibus arcis tuae 
Palotha serio committere debeas, ut a turbatione et 
populatione iamdictarum possessionum praenarratarum 
virginum desistere, bonaque et res ablatas colonis 
earundem restituere, ac eosdem ab indebita fideiussione 
liberos et exemptos reddere, de caeteroque ab inferenda 
illis violentia temperare debeant. Nam alioqui commi
simus fideli nostro generali capitaneatus nostri locum- 
tenenti, ut easdem virgines in praedictis earum posses-

1 Személyi adatait nem ismerjük.
2 Paksi János veszprémi várkapitányra 1. Erdélyi Gyula : 

Veszprém város története a török idők alatt. Veszprém, 1913.
15., 27. 11. Lukcsics József : A veszprémi káptalan a XVI. 
században. Veszprém, 1908. 26. 1. Budai F. : III. 22—23. 11.

3 1546 november 18.
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sionibus contra omnes violentos et illegitimos impetitores 
tueri, protegere et defendere debeat, authoritate nostra 
iureque et iustitia mediantibus. Secus non facturi. 
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum 
Viennae, decima quinta mensis Januarii,1 anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.

Unde nos mandatis ipsius Vestrae Serenitatis in 
omnibus obedire volentes, discretum dominum Petrum 
presbiterum de Chazma1 2 capellanum honoris de curia 
plébániáé praedictae ecclesiae Posoniensis, nostrum te
stimonium fidedignum ad praemissa fideliter per
agenda duximus transmittendum. Qui tandem exinde 
ad nos reversus, nobis sub iuramento in decreto contento 
retulit eo modo, qualiter ipse feria sexta proxima post 
festum beati Valentini martiris proxime praeteritum3 
ad praefatum dominum Raphaelem de Podmanyn, hic 
Posonii constitutum accessisset et alias praeinsertas 
litteras Vestrae Serenitatis patentes pro parte religio
sarum virginum sanctimonialium claustri Beatae Vir
ginis de valle Vesprimiensi praefato domino Raphaeli 
de Podmanyn praescriptae ( így!) sonantes et cum prae- 
insertis litteris Vestrae Serenitatis exhibitorias, nobis 
exhibitas, eidem domino Raphaeli de Podmanyn ex
hibuisset et praesentasset. Quiquidem dominus Raphael 
de Podmanyn eisdem litteris Vestrae Serenitatis cum 
reverentia acceptis, ad contenta earundem respondisset, 
quod plura forent negotia per eum expedienda et ad 
hinc fore venisset in curiam Vestrae Maiestatis, ut sicut 
illa negotia, ita et plus negotium esset expediturum 
et se rectificaturum vellet. Datum Posonii, secundo die 
diei exequutionis praemissae, anno Domini supradicto.

K ívül: Maiestati regiae. Pro religiosis virginibus sancti
monialibus claustri Beatae Virginis de valle Wesprimiensi, 
exhibitionis relatio.

1 Tévesen ,,Februarii“ helyett; tehát 1546. febr. 15.
2 Személyi adatait nem ismerjük. Csázinára 1. Békeji R. : 

A káptalani iskolák története. Budapest, 1910. 27., 211— 
214. 11.

3 1546 február 19.



Péter leveldi prior értesíti Nádasdy Tamást, hogy a törökök 
vagy Palotát, vagy Veszprémet készülnek megostromolni.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy-levéltár. Missiles.

Spectabilis ac magnifice domine, domine gratio
sissime. Post orationum humilium vota. Iam priores 
litteras ad Vestram Spectabilem, Magnificam Dominatio
nem expediveram, quod quidam amicus meus de Álba1 
per proprium suum hominem secreto nunciavit, ut 
Thurei absque omni dubio his diebus vel Palotham, vel 
Wesprimium obsident et quod jobagiones meos de Geche1 2 
eo duxissent, quamvis simulant ad Chokakew3 duxisse. 
Mittam hominem, quamprimum potero, Albam pro 
certiore informatione. Cum his paucis eandem felicissime 
valere opto. Raptissime in Leweld, feria secunda Carnis- 
privium,4 1546.

Det eadem ad scitum dominorum, ut tempestive 
vigilent, si voluerint aliquo praesidio adesse, nam We
sprimium longam moram non patietur5 6 etc.

Frater Petrus prior ibidem.®

Kívül : Spectabili ac magnifico domino, domino comiti 
Thomae de Nadasd iudici curiae Regiae Maiestatis etc. domino 
gratiosissimo.

161.

L e v e l e i ,  1 5 4 6  m á r c i u s  8 .

1 Székesfehérvár, mely ekkor már a törökök birtokában
volt.

2 Gecse h. Veszprém megyében, Lovászpatona és Mar- 
caltő közt. (Csánki : III. 231. 1. Békefi R. : i. m. 228. 1.)

3 Csókakő vára Fejér megyében. (Csánki : III. 304—305.1.)
4 1546 március 8.
5 Veszprémet csak 1552 június elején vette be a budai 

pasa, csekély ellenállás után. (Lukcsics József : i. m. 26. 1. 
Erdélyi Gy. : i. m. 26—29. 1.)

6 1542-ben is ugyanő a perjel. (Egyháztört. Emi. IV. 116. 1. 
1546-ban : U. o. IV. 492. 1.)
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Yárdai Pál esztergomi érsek, királyi helytartó meghagyja 
a garamszentbenedeki konventnek, hogy a Tapolcsányi 
György és Tamás, valamint a Hrussói János közt folyó 

perben hozott ítéletet hajtsa végre.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett, majdnem ép 
zárópecséttel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. Oszt. N. R. A. 

fasc. 114. nr. 13.

Amicis suis reverendis conventui ecclesiae sancti 
Benedicti de Juxtagron Paulus de Warda archiepiscopus 
ecclesiae Strigoniensis, primas Hungáriáé, legatus natus, 
summus cancellarius, ac serenissimi principis et domini 
domini Ferdinandi etc. locumtenens, amicitiam cum 
favore. Noveritis, quod cum iuxta iudiciariam commis
sionem serenissimi principis et domini domini Ferdinandi 
etc., litterarumque eiusdem domini nostri regis adiudica- 
toriarum, sententionalium in quadam causa inter egre
gios Georgium et Thomam de Kysthapolchan1 ut actores, 
contra egregium Johannem Hrwssoy de Zablath1 2 veluti 
in causam attractum, ratione violationis cuiusdam 
obligaminis fidei, honoris et humanitatis, more militari 
curiae suae regiae mota, Wiennae in festo beati Pauli 
primi heremitae proxime praeterito3 in papiro clause 
confectarum, modum et formam cuiusdam possessio- 
nariae restatutionis, metarumque reambulationis, nec- 
non ablationis et occupationis rerum ac bonorum 
mobilium et immobilium in se repraesentantium, vobis 
loquentium et directarum, tenores et continentiam 
homo dicti domini nostri regis, testimonio vestro prae
sente, ad facies possessionum Knesycz4 et Kysthapol
chan,5 vicinis et commetaneis earundem universis inibi

1 Kistapolcsányi Györgyre és Tamásra 1. jelen kötet 156. 
számú oklevelét.

2 Zábláthi Hrussói Jánosra 1. jelen kötet 152. sz. oklevelet.
3 1546 januárius 10.
4 L. a 157. sz. oklevelet.
5 Kistapolcsányra 1. a 157. sz. oklevél jegyzetét.

1 6 2 .

P o z s o n y ,  1 5 4 6  á p r i l i s  9 .
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legitime convocatis et praesentibus, accedere, ipsam 
possessionem Knesycz simulcum cunctis suis utili
tatibus et pertinentiis quibuslibet ad eam de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, iure ipsis 
incumbenti, perpetuo possidendam restatuere, deinde 
habita legitima reambulatione metarum et terminorum 
praescriptae possessionis Kysthapolchan, a parte scilicet 
arcis Hrwsso, cognitis primum iuribus ipsorum actorum, 
metas novas et veteres erigere, tandem vero ad facies 
universorum bonorum et iurium possessionariorum 
memorati Johannis Hrwssoy convicti ubivis et in quibus
cunque comitatibus huius regni Hungáriáé existentium 
et habitorum, modo simili vicinis et commetaneis 
eorundem universis necnon filiis, filiabus, fratribus et 
aliis quibusvis generationis eiusdem convicti hominibus 
inibi legitime convocatis et praesentibus, accedere, 
habitaque eorundem iurium possessionariorum legitima 
reambulatione et condigna aestimatione, exclusis etiam 
prius portionibus aliorum quorumlibet, de eisdem primo 
universas res et bona mobilia ipsius Johannis Hrwssoy 
convicti, quaecunque reperiri possent, ipsum solum 
proprie et praecise concernentes, auffere, ablataque in 
duabus praefati domini nostri regis iudiciariis, fisco 
videlicet eiusdem regio, in tertia vero partibus praefatis 
actoribus, partis scilicet adversae, manibus dare et 
assignare, bona etiam immobilia, iuraque possessionaria, 
omnia similiter ipsum solum proprie et praecise concer
nentia, auferre et occupare, ablataque et occupata 
simili modo in duabus dicti domini regis, fisco eiusdem 
regio, in tertia vero partibus memoratis actoribus titulo 
pignoris possidenda, semper contradictione praefati 
convicti et aliorum quorumlibet praevia ratione non 
obstante, dare et assignare, alia etiam, quae in eiusdem 
litteris continentur, peragere et perficere habuisset. 
E t tandem vos huiusmodi possessionariae restatutionis, 
metarumque reambulationis necnon ablationis et occu
pationis rerum et bonorum mobilium et immobilium 
praenominati Johannis Hrwssoy convicti, totiusque exe- 
cutionis seriem, ut fieret expediens, ad quintum deci
mum diem diei executionis praemissae legitime per
durandum, iamfato domino nostro regi fideliter 
rescribere debuissetis.



366

A quoquidem quinto decimo die reportatis prae
missae executionis praesentem terminum celebrationis 
iudiciorum diei dominicae Reminiscere proxime prae
teritae,1 ad quem scilicet terminum universae causae 
regnicolarum ex proxima constitutione Posoniensi1 2 
adiudicare solitae generaliter fuerant prorogatae, dilative 
attigisset. Quo instante praefati Georgius et Thomas 
de Kysthapolchan personaliter nostram exurgendo in 
praesentiam, quosdam litteras vestras super praemissa 
executione relatorias ad litteratoriam commissionem 
praefati domini nostri regis rescriptas, in papiro clause 
confectas, in iudicio praesentaverunt hunc tenorem 
continentes : Serenissimo principi etc. (Következik a 
garamszentbenedeki konvent 1546 januárius 30-án kelt és a 
királynak szóló jelentése.3) Quibus exhibitis et praesen
tatis, annotati Raphael de Podmanyn et domina Anna, 
consors praefati Johannis Hrwssoy convicti et Michael 
filius eiusdem ex praedicta domina Anna susceptus, 
item puella Margaretha, filia eiusdem Johannis Hrwssoy 
ex quondam domina Ewfrosina, sorore magnifici condam 
Gabrielis de Lewa4 progenita, in praeinsertis litteris 
vestris relatoriis specialiter nominati, per dictos Geor- 
gium et Thomam Kysthapolchanv actores coram nobis 
legitime expectati, ratione praemissae violentae repul
sionis eorundem reddituri, nostram in praesentiam non 
venerunt, neque miserunt, se mediantibus aliis litteris 
nostris iudicialibus exinde confectis in iudicio ex eoque 
in poena solutionis unius marcae auri gravis ponderis, 
septuaginta duos florenos auri facientis, convinci et 
aggravari permittendo, supplicantes praefati actores 
eisdem per nos in praemissis iuris aequitatem, iustitiae- 
que complementum elargiri.

Verum quia tempore in praedicto dicti domini 
nostri regis et vester homines ad facies dictae posses
sionis Knesych vocatae, in comitatu Barsiensi existentis, 
habitae, praenotatis vicinis et commetaneis eiusdem 
universis aliisque quampluribus inibi legitime convocatis

1 1546 március 21.
2 Az 1546 februári pozsonyi országgyűlés XXXHI. 

XXXV. artikulusai. Magy. Orsz. Emi. III. 54. 1.
3 Közzétéve jelen kötet 157. sz. alatt.
1 Lévai Cseh Gáborra I. jelen kötet 157. sz. alatt.
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et praesentibus, accessisse, eandemque possessionem 
Knesych idem homo domini nostri regis dicto vestro 
testimonio praesente, iuxta series et continentiam 
praescriptarum litterarum iamfati domini nostri regis 
adiudicatoriarum, sententionalium simulcum cunctis 
suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet ad eam de 
iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, 
dictis Georgio et Thomae Kysthapolchany actoribus 
praemisso iure ipsis incumbenti, perpetuo possidendam 
restatuere, dehinc ad reambulationem metarum et ter
minorum praescripti possessionis Kysthapolchan, a 
parte scilicet arcis Hrwsso, tandem inde ad facies uni- 
versorpm bonorum et iurium possessionariorum memo
rati Johannis Hrwssoy convicti, ubivis et in quibus
cunque comitatibus huius regni Hungáriáé existentium 
et habitorum, accedere et praemissam iudiciariam 
deliberationem iamfati domini nostri regis iuxta tenores 
praetactarum litterarum suarum adiudicatoriarum et 
sententionalium in omnibus suis clausulis et articulis 
exequi et peragere voluisse, praenotatus siquidem 
Gaspar de Nagh Berzencze,1 servitor et castellanus diet 
Raphaelis de Podmanyn in dicto castro Hrwsso consti
tutus, ibidem in facie possessionis Knesicz in eiusdem 
praefati domini nostri regis et vestri hominum exurgendo 
praesentiam, in ipsius Raphaelis Podmanyczky et 
dominae Annae, consortis Johannis Hrwssoy et Michaelis, 
filii eiusdem ex praedicta domina Anna suscepti, item 
puellae Margarethae, filiae ipsius Johannis Hrwssoy 
ex condam domina Ewfrosina, sorore magnifici condam 
Gabriellis de Lewa, priori consorte eiusdem Johannis 
Hrwssoy progenitae, in personis, evaginato ense huius- 
modi restatutioni, metarumque reambulationi et exe- 
cutioni omnium praemissorum repulsionem fecisse et 
sic praefatos domini nostri regis et vestrum homines 
praemissam iudiciariam commissionem eiusdem effectui 
mancipari et peragere nequiquisse, ex praemissis reperie- 
bantur manifeste.

Ob hoc praedicti Raphael de Podmanyn, ac domina 
Anna, consors dicti Johannis Hrwssoy et Michael,

1 Nagyberzenczei Gáspár hrussói várnagy, a 157. számú 
oklevélben is felemlítve.
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filius, item puella Margaretha, filia eiusdem in prae
scripta una marca auri, septuaginta duos florenos auri 
facientis, in duabus nostris iudiciariis, in tertia vero 
partibus praefatorum Georgii et Thomae de Kys- 
thapolchan, partis scilicet adversae manibus persol
venda convinci et aggravari. E t nichilominus prae
missa iudiciaria deliberatio dicti domini nostri regis 
rursus et iterata exequi et effectui mancipari debere, 
nobis et dominis praelatibus, baronibus, magistrisque 
prothonotariis et regni nobilibus, sedis scilicet iudici- 
ariae iuratis assessoribus cernebatur manifeste. De quo
rum consilio praematuro et sana deliberatione prae
scriptas priores litteras annotati domini nostri regis 
adiudicatorias et sententionales in suis vigoribus relin
quendo, ac per nostrum et vestrum homines in omnibus 
suis punctis et clausulis et articulis viceiterato exequi 
et effectui mancipari debere decernendo et committendo, 
amicitiam igitur vestram praesentibus petimus diligenter 
et hortamur, quatinus vestrum mittatis hominem pro 
testimonio fidedignum, quo praesente Joannes Was de 
Wasdynnye,1 vei Franciscus Hencz de Azzwpathak,1 2 
aut Franciscus litteratus de Bayanhaza3 vel Joannes de 
Panyth,4 newe Jacobus de Bwda,5 6 sive Philippus litte
ratus de Thad° aliis obsentibus homo noster de curia 
regia per nos ad id specialiter transmissus, ad facies 
universorum iurium possessionariorum antefati Johannis 
Hrwssoy convicti, intra ambitum huius regni ubilibet 
habitorum, ipsum solum proprie et praecise concernen
tium, vicinis et commetaneis eorundem universis, 
necnon filiis et filiabus, fratribus et quibusvis generatio
nis eiusdem convicti hominibus inibi legitime con

1 A Vasdinnyei Wass-család leszármazási adatait 1. Pod- 
maniczky-Oklt. II. 203. és Nagy Iván : XII. 83—86.

2 Az aszúpataki Hencz-családra 1. Nagy Iván: V. 89. 
Podmaniczky-Oklt. I. 268. II. 19. 286.

3 Bajánházi Ferencre 1. jelen kötet 157. sz. oklevelét.
4 Paniti Jánosra 1. jelen kötet 144. sz. oklevelét.
5 Budai Jakabra 1. jelen kötet 144. sz. oklevelét. Mind

ketten a nádori iroda jegyzői voltak.
6 Bizonyára azonos azzal a Philippus litteratus-szal, aki 

a 149. számú oklevélben van felemlítve. L. azonfelül a 144. sz. 
oklevelet is, továbbá Rudnay B. : Üjfalussyak és Rudnavak 
etc. 50., 51. 11.
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vocatis et praesentibus, accedendo, praemissam priorem 
sententiam et iudiciariam commissionem domini nostri 
regis iuxta continentiam praedeclaratarum litterarum 
eiusdem adiudicatoriarum, sententionalium in omnibus 
suis punctis, clausulis et articulis, ac in omni sua parte 
peragat, perficiat et exequatur varicatione sine omni.

Tandem vero similiter ad facies cunctorum bono
rum et iurium possessionariorum memoratorum Raphae- 
lis de Podmanyn, ac dominae Annae, consortis dicti 
Joannis Hrwssoy, item Michaelis, filii et Margarethae, 
filiae eiusdem convictorum, modo simili vicinis et 
commetaneis eorundem universis inibi legittime con
vocatis et praesentibus, accedendo, habita prius eorun
dem iurium possessionariorum legitima reambulatione 
et condigna aestimatione, exclusis etiam prius portio
nibus aliorum quorumlibet de eisdem et primo de rebus 
et bonis eorundem convictorum, si qui reperiri poterunt, 
mobilibus, tandem eisdem iuribus possessionariis tot 
et tantum, quot videlicet et quantum se ad valorem 
praescriptae unius marcae auri, septuaginta duos florenos 
auri facientis, se extendere videbuntur, similiter sepa
rative excindendo, auferat seu occupet, ablataque in 
duabus nostris iudiciariis, in tertia vero partibus prae
fatorum actorum, partis scilicet adversae manibus, 
tam diu per nos et ipsam partem adversam, donec eadem 
a nobis et ipsa parte adversa in condigna eorundem 
aestimatione redimantur, det et applicet ac statuat 
titulo pignoris possidenda, semper contradictione et 
repulsione praefatorum Raphaelis Podmanyczky, ac 
dominae Annae, consortis memorati Johannis Hrwssoy, 
item Michaelis, filii et Margarethae, filiae eiusdem 
convictorum et aliorum quorumlibet praevia ratione 
non obstante. E t post haec huiusmodi viceiteratae 
executionis, necnon unius marcae auri solutionis et 
satisfactionis seriem, ut fuerit expediens, ad decimum 
quintum diem ultimi diei executionis praemissorum 
legitime perdurandae nobis amicabiliter rescribatis. 
Datum Posonii, vigesimo die termini praenotati, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.

Kívül : Amicis suis reverendis conventui ecclesiae sancti 
Benedicti de Iuxtagron, pro egregiis Georgio et Thoma de 
Kystapolchan contra magnificum Raphaelem de Podmanyn,

24
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ac dominam Annam, consortem egregii Johannis Hrwssoy 
de Zablath, ac Michaelem, filium eiusdem et puellam Marga- 
retham, filiam eiusdem super quadam viceiterata executione, 
necnon unius marcae auri solutione et satisfactione per nostrum 
et vestrum homines modo intrascripto fienda, memorialis, 
cuius series, ut fuerit expediens, ad decimum quintum diem 
intranominatum legitime perdurandum est reportanda ad 
iudicem.

Alatta: Lecta, proclamata et extradata per me, ma
gistrum Anthonium de Naghwath1 personalis praesentiae regiae 
maiestatis prothonotarium.

Coram me magistro Damiano prothonotario1 2 domini 
locumtenentis palatinalis. Coram me magistro Georgio Posa* 
prothonotario personalis praesentiae regiae maiestatis.

163.

Pozsony, 1546 április 18.

Várdai Pál esztergomi érsek, királyi helytartó meghagyja 
a garamszentbenedeki konventnek, hogy Podmaniczky 
Ráfael, Hrussói János felesége Anna, továbbá fia Mihály 
és leánya Margit ellenében a most engedélyezett perújítás

ban idézze meg Kistapolcsányi Györgyöt és Tamást.
Átírva a garamszentbenedeki konventnek 1546 április 26-án 

kelt oklevelében. (L. a 164. sz. alatt.)

1 Ma Nagy-Váty h. Baranya vármegyében, Szigetvártól k. 
A családra 1. Csánki: II. 555. és Nagy Iván : VIII. 95. L. 
azonfelül Ppdmaniczky-Oklt, II. 57. Nagyváthy Antal 1538-ban 
kapitányként (bécsi Staatsarchiv. Hung. Í538. fasc. 34.), 
1543-ban mint „praefectus arcis Dewen“ említtetik. (U. o. 
Hung. 1543. fasc. 51.) L. azonfelül Budai F. : III. 272.

a Aranyáni Damjánra 1. jelen kötet 144. sz. oklevelét.
2 Pósa Györgyre 1. jelen kötet 144. sz. oklevelét.
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Garamszentbenedek, 1546 április 26.

A garamszentbenedeki konvení jelenti Várdai Pál eszter
gomi érsek, királyi helytartónak, hogy 1546 április 18-án 
Pozsonyban kelt parancsa értelmében Podmaniczky Ráfael, 
továbbá Iirussói János felesége Anna és fia Mihály, nem
különben leánya Margit ellenében a most engedélyezett 
perújításban megidézte Kistapolcsányi Györgyöt és Tamást.
Eredetije, a két fél részére kiállított két példányban, zárópecsét 
töredékeivel, az Orsz. Levéltárban. N. R. A. fasc. 17. nr. 74. 
és fasc. 36. nr. 93. A parancs eredetije papíron, hátlapján papírral 
fedett zárópecsét töredékeivel és a jelentés fogalmazványával, 
a garamszentbenedeki konvent levéltárában. Fasc. 10. nr. 7.

Reverendissimo domino Paulo de Warda, archi- 
episcopo ecclesiae Strigoniensis, primati Hungáriáé, 
legato nato, summo cancellario et locumtenenti sere
nissimi principis et domini domini Ferdinandi etc. 
domino ipsorum in Christo Jesu observandissimo, con
ventus ecclesiae Sancti Benedicti de Juxtagron oratio
num suffragia devotarum cum servitutis incremento. 
Vestra noverit Reverendissima, nos litteras eiusdem 
Vestrae Reverendissimae inhibitorias, evocatorias et 
insinuatorias nobis amicabiliter loquentes et directas 
honore et reverentia, quibus decuit, recepisse in haec 
verba :

Amicis suis reverendis conventui ecclesiae Sancti 
Benedicti de Juxtagron, Paulus de Warda etc. (mint 
fent) salutem et amicitiam. Noveritis, quod nobis in 
praesenti termino celebrationis iudiciorum diei domi
nicae Reminiscere proxime praeteritae, ad quem scilicet 
terminum universae causae regnicolarum ex proxima 
constitutione Posoniensi adiudicari solitae generaliter 
fuerant prorogatae,1 unacum nonnullis dominis praelatis, 
et baronibus liic Posonii constitutis et existentibus,

1 6 4 .

1 Az 1546 februáriusi pozsonyi országgyűlés XXXIII. és 
XXXV. artikulusai. Magy. Orsz. Emi. III. 54. L. azonfelül a 
162. számú oklevelet.

21»
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Nicolaus de Thayna1 in nostram veniens praesentiam 
in personis magnifici Raphaelis de Podmanyn ac nobilium 
dominae Annae, consortis egregii Joannis Hrwssoy de 
Zablath, item Michaelis, filii eiusdem ex praedicta 
domina Anna suscepti ac puellae Margarethae, filiae 
ipsius Joannis Hrwssoy ex condam domina Ewfrusina, 
sorore magnifici condam Gabrielis de Lewa procreatae,1 2 3 
protestatus extitit in hunc modum: Qualiter in praesenti 
termino celebrationis iudiciorum diei dominicae Remi
niscere proxime praeteritae, egregii Georgius et Thomas 
de Kys Thapolcham5 ut actores, contra praefatos Ra- 
phaelem de Podmanyn, necnon dominam Annam con
sortem ac Michaelem, filium et puellam Margaretham 
filiam praefati Joannis Rwssoy, veluti in causam 
attractos partibus ab altera, ratione et praetextu repul
sionis, executionis cuiusdam sententiae praefati domini 
nostri regis Wiennae, pro parte dictorum Georgii et 
Thomae Thapolchany actorum, contra praefatum Joan- 
nem Hrwssoy in quadam causa honoris extradatae, 
quasdam litteras nostras adiudicatorias, sententionales 
per non venientiam et non comparitionem dictorum pro- 
testantium pro ipsorum parte extrahendum curassent. 
Quarum vigore eosdem protestantes in bonis et iuribus 
ipsorum dampnificare vellent et niterentur in praeiudi- 
cium et dampnum ipsorum protestantium manifestum.

Cum tamen si iidem protestantes praemissae causae 
eorum debito modo superintendere procuratoresque 
eorum legitimos ad eiusdem causae prosecutionem 
nostri in praesentiam mittere potuissent, sperassent sese 
et causam ipsorum praenotatam contra partem alteram 
defendere potuisse, prout posse sperarent etiam modo : 
Unde si iuri consonaret et aequitati videretur, extunc 
ipsi protestantes memoratos Georgium et Thomam de 
Kys Thapolchan pro habendo in praemissis iudicio 
contra se, nostram in praesentiam legitime ammoneri 
facerent et cum eo gravamine, quo de huius regni Hun
gáriáé consuetudine conveniret, eisdem respondere

1 A Tajnai-családra 1. Nagy Iván : XL 12—27. Tajnai 
Miklósra, akinek a felesége aszúpataki Hencz Ágnes volt, u. o. 
XI. 13. 1.

2 A családi leszármazásra 1. jelen kötet 157. sz. oklevelét.
3 Közelebbi adatokat 1. a 156. sz. oklevélnél.
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prompti essent et parati. E t quia praefati Georgius et 
Thomas Thapolchiany ad praemissa ammonendi fore 
videbantur, pro eo amicitiam vestram praesentibus 
requirimus et hortamur diligenter, quatenus acceptis 
praesentibus ad executionem praetactarum litterarum 
nostrarum adiudicatoriarum, sententionalium testimo
nium vestrum exmittere non audeatis, vel si iam exmisis- 
setis, illud revocare, litterasque vestras exinde relatorias 
extradare minime praesumpmatis, quin potius vestrum 
mittatis hominem seu testimonium fidedignum, qui 
praefatos Georgium et Thomam Kys Thapolchany per
sonaliter, aut de domo habitationis, sive solitae eorun
dem residentiae, evocet contra annotatos Raphaelem 
de Podmanyn ac nobiles dominam Annam consortem, 
necnon Michaelem, filium et puellam Margaretham, 
filiam dicti Joannis Hrwssoy ad quintum deci
mum diem diei huiusmodi evocationis, nostram in 
praesentiam, causa in praemissa novum iudi- 
cium recepturos praescriptasque litteras adiudicatorias 
et sententionales simulcum cunctis suis processibus 
coram nobis in specie producturos, insinuando eisdem 
ibidem, ut sive ipsi termino in praescripto coram nobis 
compareant praescriptasque litteras nostras adiudica
torias, sententionales simulcum cunctis eorum proces
sibus coram nobis in specie producant, iudiciumque et 
iustitiam recipiaht, sive non, nos ad partis comparentis 
instantiam id faciemus in praemissis, quod dictaverit 
ordo iuris. E t posthaec huiusmodi exhibitionis, ammo- 
nitionis et certificationis seriem cum ammonitorum et 
certificatorum nominibus, ut fuerit expediens, terminum 
ad praedictum nobis amicabiliter rescribatis. Datum 
Posonii, in dominica Ramispalmarum,1 anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.

Nos itaque amicabilibus requisitionibus eiusdem 
Vestrae Reverendissimae in omnibus acquiescere vo
lentes, unum ex nobis, videlicet Nicolaum presbiterum, 
socium nostrum conventualem, ad praemissa suo modo 
exequenda, nostro pro testimonio fidedignum duximus 
destinandum. Qui tandem exinde ad nos reversus, 
conscientiose nobis retulit eo modo, quomodo ipse feria

1546 április 18.
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sexta Parasceve proxime praeterita1 ad possessionem 
Kys Thapolchan, consequenter castellum, domum sci
licet habitationis egregiorum Georgii et Thomae de 
eadem Kys Thapolchan, in comitatu Barsiensi existenti, 
habitum accessisset, ubi utrosque personaliter repertos, 
evocasset contra annotatos Raphaelem de Podmanyn, 
ac nobiles dominam Annam consortem, necnon Micha- 
elem, filium et puellam Margaretham, filiam dicti 
Joannis Hrwssoy ad quintum decimum diem diei huius- 
modi evocationis vestram in praesentiam, causa in 
praemissa, novum iudicium recepturos, praescriptasque 
litteras adiudicatorias et sententionales simulcum cunctis 
suis processibus coram Vestra Reverendissima in specie 
producturos, insinuasset eisdem ibidem, ut sive ipsi 
termino in praescripto coram Vestra Reverendissima 
compareant, praescriptasque litteras Vestrae Reveren
dissimae adiudicatone sententionales simulcum cunc
tis eorum processibus coram Vestra Reverendis
sima in specie producant, iudiciumque et iustitiam reci
piant sive non, eadem Vestra Reverendissima ad partis 
comparentis instantiam id faciet in praemissis, quod 
dictaverit ordo iuris. Seriem igitur huiusmodi exhibi
tionis, ammonitionis et certificationis cum ammoni- 
torum et certificatorum nominibus, ut fuerit expediens, 
terminum ad praedictum, Vestrae Reverendissimae 
-amicabiliter rescripsimus. Datum quarto die diei execu- 
tionis praenotatae, anno Domini supradicto.

K ívü l: Reverendissimo domino Paulo de Warda archi- 
episcopo ecclesiae Strigoniensis, primati regni Hungáriáé, 
legato nato, summo cancellario et locumtenenti regiae maie- 
statis. Pro egregiis Georgio et Thoma de Kys Thapolchan contra 
magnificum Raphaelem de Podmanyn, ac nobiles dominam 
Annam consortem egregii Joannis Hrwssoy de Zablath, necnon 
Michaelem filium eiusdem et puellam Margaretham, filiam 
ipsius Joannis Hrwssoy ex quondam domina Ewfrusina, sorore 
magnifici condam Gabrielis de Lewa procreata, ad terminum 
intrascriptum inhibitionis, evocationis et insinuationis, rela
tionis par.

A hátlap balszélén : 1546. feria sexta proxima post festum 
Floriani martiris.1 2 1 comparuerunt personaliter in termino.

1 1546 április 23.
2 1546 május 7.
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Trencsén, 1546 április 28.

Ztrithey Gábor trencsénmegyei dicator jelenti a magyar 
kamarának, hogy a vármegyében Podmaniczky Ráfael és 
Bánffy László maguk akarják birtokaikon behajtani a

dicát.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Orsz. Levéltár

ban. Kincst. oszt. Tört. Emlékek : Pénzügy.

Magnifici et egregii domini domini mihi observan- 
dissimi. Post fidelium servitiorum meorum perpetuam 
commendationem. Nuper Vestrae Magnificae et Egre
giae Dominationes michi mediante litteris suis signifi
caverunt, quomodo in praesenti connumeratione dicae 
Regiae Maiestatis procedere debeam et si secus proces
sero, quam in articulis continetur, quod ego ipsam 
turbarem constitutionem, profecto Vestrae Magnificae 
et Egregiae Dominationes scire dignentur, quod ego ita 
procedere volui, prout in articulis continetur. Sed quia 
tam domini, quam nobiles huius comitatus nullatenus 
me ex sede aliter exmiserunt, sed ut nullum libertinum, 
nullumve pauperem, pro quo iudex iuramentum depo
suerit, dicarem, quibus omnino minime resistere potui, 
sed quia omnes libertinos et pauperes ad regestum 
assignavi et scripsi, praeterea Vestris Magnificis et 
Egregiis Dominationibus quoque significo, prout intel
lexi, quod magnificus dominus Raphael de Podmanyn 
de suis omnibus bonis, nobiliumque in vicinatu eiusdem 
existentium dicam ipsam minime administrabit, sed 
pro se accipere vult. Magnificus dominus Ladislaus 
Ranffy1 quoque ex suis bonis minime administrabit, prout

1 Bánffy László, a bolondóci vagy beckói ágból. Nagy 
Iván szerint (I. 158.) 1556-tól 1574-ig főajtónálló-, azontúl 
főlovászmester, aki 1583-ban halt el. Rövid életrajzát 1. Budai 
F .: I. 88—89. — Bánffy László 1542-ben „aulae familiaris“- 
ként van említve. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1542. fase. 48.) 
Nem tudjuk megállapítani, azonos-e azzal az alsólendvai Bánffy 
Lászlóval, akit 1542-ben és 1548-ban zalamegyei főispánnak 
említenek. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1542. fase. 47. és 1548. 
fase. 55.)

1 6 5 .
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ex pariis litterarum Regiae Maiestatis lucidius intelligere 
poterint. Gaeterum nuper quoque Vestrae Magnificae 
et Egregiae Dominationes tumque ad comitatum hunc 
scribere dignati sunt, ratione civitatis Trinchiniensis 
hucusque nulla relatio michi superinde data est, sed 
quaecunque relatio michi dabitur, Vestris Magnificis et 
Egregiis Dominationibus significare non praetermittam. 
Proinde Vestras Magnificas et Egregias Dominationes 
humillime rogo pro informatione, praesertim vero 
ratione magnificorum dominorum Raphaelis de Pod- 
manyn et Ladislai Banffy, quid exinde ulterius sim 
facturus. In reliquo Vestras Magnificas et Egregias 
Dominationes Deus felicissime conservare dignetur per 
longa tempora. Datum Trinchinii, feria quarta post 
festum Pascae, anno 1546.

Gabriel Ztrithey1 dicator 
comitatus Trinchiniensis 

servitor fidelis.
K ívü l: Szokásos címzés a magyar kamarának.

166.

Sztrecsen, 1546 május 18.

Iíéway Ferenc nádori helytartó előtt Mitici Rozson János 
és Benedek a trencsénmeyyei nemsovai udvarházukat 100 

forintért eladják Podm.ani.czky Rafaelnek.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Orsz- 

Levéltárban. Kincst. oszt. fasc. 421. nr. 6.

Nos Franciscus de Rewa comes comitatus de 
Thwrocz, necnon vacante officio regni Hungáriáé pala
tini, locumtenens, memoriae commendamus per prae
sentes, quod egregii Joannes et Benedictus Roson de 
Mytthycz2 coram nobis personaliter constituti, oneribus

1 A Boksa nembeli Ztrithey, már kihalt család tagja; a 
család Ung- és Zemplénmegyében volt birtokos. (Turul XI. 
78.166. XII. 109. XX. 52. Nagy Iván; i. m. XIL 443-444.)

2 Rozson Jánosra és Benedekre 1. Rudnay B. : Űjfalussyak 
és Rudnayak perei Budapest, 1910. 50—51. 11. A Rozson- 
családra számtalan adat található a Podmaniczky-Oklt. II. 
kötetében.
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et quibusvis gravaminibus universorum fratrum, proxi
morum et consanguineorum suorum, quos infrascriptum 
tangeret seu tangere posset negotium, quomodolibet 
in futurum, in se levatis et receptis, matura intra se 
deliberatione praehabita, sponte et libere confessi sunt 
et retulerunt in hunc modum : Quomodo ipsi certis et 
rationabilibus ex causis animum eorum ad id moventibus 
et inducentibus, totalem domum et curiam eorum nobi
litarem haereditariam in possessione Neusowa2 in co
mitatu Thrinchiniensi existenti habitam, simulcum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet 
ad eandem domum et curiam nobilitarem de iure et ab 
antiquo spectantibus et pertinere debentibus, in et pro 
centum florenis Hungaricis, a magnifico domino Ra
phaele de Podmanyn et in Bezthercze plene levatis et 
receptis, eidem domino Raphaeli de Podmanyn, eiusque 
haeredibus et posteritatibus universis vendidissent et 
inscripsissent, iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, 
possidendam pariter et habendam, nullum ius, nullam- 
que iuris et dominii proprietatem in eadem domo et 
curia nobilitari eiusque pertinentiis sibi ipsis, fratribus 
aut haeredibus eorum per amplius reservando, immo 
vendiderunt et iure perpetuo inscripserunt coram nobis, 
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum. Datum 
in Ztrecze feria tertia proxima post dominicam Jubilate, 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
sexto.

Lecta.

2 Nemsova h. Dubnictól ny.
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Znióvár, 1546 május 25.

Zongor Mátyás turócmcgyei dicator jelenti a magyar kama
rának, hogy a dicát még nem tudta behajtani, mivel Pod- 
maniczky Ráfael emberei elől a jobbágyok, akiket azok már 

többször kiraboltak, eljutottak.
Eredetije, hátlapján gyűrűs-zárópecsét nyomaival, az Orsz. 
Levéltárban. Kincst. oszt. Litt, ad Cameram. Series [. fase. 3.

nr. 253.

Reverendissime ac egregii domini mihi observan- 
dissimi. Servitiorum meorum commendationem. Secun
dum commissionem Rev. ac Egregiarum Dominationum 
Vestrarum de comitatu isto Thrwroczyensi registrum 
super praesentem dicationem remisi. Licet prius misis
sem, sed debui ad nobilem, quem comitatus iste mecum 
dederat, ad eum expectare, quia volebam registrum 
meum simul cum ipsius mittere. Cur comitatus et in 
praesenti registrum suum minime sigillavit, ipse ad ea 
expectat, ut secundum continentiam articulorum et 
mandatum Reverend, et Egregiarum Dominationum 
Vestrarum registrum suum sub sigillo eorum, eisdem 
mittere vult, quem ego et registrum suum diutius ex
pectare nequivi, sed Reverendissimis ac Egregiis Domi
nationibus Vestris remisi. Exigere nondum totaliter 
potui, quia maior pars istius comitatus fugam ceperat 
ab hominibus et gentibus magnifici domini Raphaelis 
Podmanyczky, quia hic in vicinitate colonos domini 
Kozka1 depraedaverunt, qui isti etiam pauperes maxi
mum timorem habuerunt, quia mulloties sunt iam 
depraedati. Sed credo prope diem iam exigi posse et 
quam summam pecuniae per dominum nostrum gra
tiosum egregium dominum Michaelem Mwthnoky2

1 Sedleei Kosztka Miklós. Személyére vonatkozólag 1. 
jelen kötet 138., 144. és 151. sz. okleveleket.

- Mutnoki Mihály, az esztergomi érsek jószágigazgatója 
(provisor domini Strigoniensis); 1542-re 1. Bécsi Staatsarchiv. 
Hung. 1542. fase. 48. 1545-re : Tört. Tár. 1893. 264., 265., 266. 
L. azonfelül : Nagy Iván : VII. 583.

167.
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Revend. et Egregiis Dominationibus Vestris remittam, 
vel solus personaliter cum illis pecuniis adveniam.

In reliquo Reverendissimas ac Egregias Domina
tiones Vestras quam felicissimos ad vota valere opto et 
iterum servitia mea fidelia commendo. Datum ex arce 
Znyo1 25. die Maii, anno 1546.

Eiusdem Reverendissimae ac Egregiarum Domina
tionum Vestrarum servitor.

Mathias Zongor1 2 castellanus 
arcis Znyo et dicator.

K ívül: Reverendissimo ac egregiis dominis praefecto et 
consiliariis Sacrae Regiae Maiestatis etc. Camerae, dominis 
meis observandissimis.

Ettől jobbra : Praesentatum 3. Junii.

168.

Esztergom,, 1546 június 14.

Az esztergomi káptalan bizonyítja, hogy Réway Ferenc 
nádori helytartó ítéletlevele értelmében Podmaniczky Fiá
jáéit Kosztka Miklós ellenében adomány címén bevezette 
a trencsénmegyei Zsolna város, továbbá Kraszna és Zavodje 

helységek birtokába.
Eredetije papíron, hátlapján pecsét töredékeivel, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 329. nr. 19.

Nos capitulum ecclesiae Strigoniensis memoriae 
commendamus per praesentes, quod nos litteras adiudica- 
torias magnifici domini Francisci de Rewa, comitis comi
tatus de Thwrocz, necnon vacante officio regni Hun
gáriáé palatini locumtenentis, modum et formam suae 
mdiciariae deliberationis super quadam possessionaria 
restatutione, reambulatione, aestimatione, occupatione 
rerumque et bonorum mobilium ablatione, partim 
manibus magnificorum dominorum Joannis et Raphaelis

1 Znióvára, Turóc vin.
2 A Zongor-családra és Zongor Mátyásra 1. Nagy Iván :

XII. 430.



3 8 0

de Podmanyn, partim vero proprietatis eorundem fisco 
regio applicatione per magnificentiae suae et nostrum 
homines fienda in se comprimentes, pro parte dictorum 
Joannis et Raphaelis de Podmanyn, item egregii ma
gistri Joannis Zomor de Pokatheleke directoris causa
rum regalium et fiscalis sacrae coronae1 contra magni
ficum dominum Nicolaum Kozthka de Zedlecz Posonii, 
feria sexta proxima post octavas festi Corporis Christi,1 2 
ultimo scilicet die celebrationis judiciorum festi beati 
Georgii martiris, anni videlicet millesimi quingentesimi 
quadragesimi quinti proxime praeteriti, confectas et 
emanatas, nobisque amicabiliter sonantes et directas 
honore, quo decuit, recepimus et iuxta earundem lit
terarum continentiam nos amicabilibus petitionibus 
praefati domini locumtenentis palatinalis, ut par est, 
ad plenum obedire volentes, unacum nobili Francisco 
litterato de Bayanhaza,3 homine magnificentiae suae 
per magnificentiam suam ad id specialiter transmisso, 
unum ex nobis, honorabilem videlicet magistrum Joan- 
nem Barsy socium et concanonicum nostrum4 ad con
tenta earundem litterarum fideliter exequenda, nostro 
pro testimonio- fidedignum duximus destinandum. Qui 
tandem exinde ad nos reversi, nobis uniformiter re
tulerunt eo modo : Quomodo ipsi feria sexta proxima 
ante festum Penthecostes proxime praeteritum5 primum 
ad facies oppidi Solna, ac possessionis Krazna, deinde 
sabbatho proxime et immediate sequenti6 Zawode7 in 
comitatu Thrinchiniensi existenti, habitas, vicinis et 
commetaneis earundem universis, videlicet nobilibus 
Josepho Nedeczky de Nedecze,8 Michaele Marsoczky de

1 Pókateleki Zomor Jánosra 1. jelen kötet 144. sz. oklevelé
nek megfelelő jegyzetét.

2 1545 június 12.
3 Bajánházi Ferencire 1. jelen kötet 162. sz. oklevelét.
4 Barsy János esztergomi kanonokra 1. Kollányi F. i. m. 

147. 1.
5 1546 június 11.
6 1546 június 12.
7 Kraszna és Zavodje helységekre 1. jelen kötet 138. sz. 

oklevelét.
8 Nedeczky Józsefre 1. Podmaniczky-Oklt. II. 502., 503.
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Marsoffalwa,1 Gabriele Lhynyczky de Lhynyk,1 2 Georgio 
Zwlyowczky de Zwlyow,3 Martino Gabor, Joanne 
Zemen, Stephano Wyczen,4 Ladislao Stwpyczky de 
Kothyessowecz,5 Francisco Salgay de Salgo6 et Paulo 
de Praznowcz,7 pro se ipsis personaliter, item providis 
Joanne Byro iudice et altero Joanne Marko de Za- 
dwbna,8 item Georgio Kraczowy iudice, Andrea Pynka 
et Petro Bhywa de Brodno,9 colonis scilicet et joba- 
gionibus egregii Ladislai Zwnyogh,10in persona videlicet 
eiusdem, aliisque quamplurimis inibi legitime convo
catis et praesentibus, accedendo, idem homo domini 
locumtenentis palatinalis, dicto nostro testimonio prae
sente, praescriptum oppidum Solna, simulcum scultetia, 
ac possessionibus Krazna et Zawode ad eandem scul- 
tetiam pertinentibus, ac aliis quibuslibet utilitatibus et 
pertinentiis suis praefato Raphaeli de Podmanyn eius- 
demque haeredibus et posteritatibus universis, regiae 
donationis titulo, ipsi incumbenti, perpetuo restatuisse 
possidendum, contradictione praefati Nicolai Koczka 
et aliorum quorumlibet praevia ratione non obstante. 
In cuius rei memoriam praesentes litteras nostras paten
tes praefato domino Raphaeli de Podmanyn ad fassio- 
nem annotati Francisci litterati de Bayanhaza, hominis 
domini locumtenentis palatinalis et praescripti testi

1 A Marsovszky-család ( Nagy Iván : VII. 340—46.) tagja. 
A családra, mely erős összeköttetésben állott a Podmanicz- 
kyakkal, 1. a Podmaniczky-Oklt. II. 138., 197. stb. Mihályra 1. 
Rudnay B. : Üjfalussyak etc.. 52.1.

2 A kevésbbé ismert Hliniczky-család ( Nagy Iván : V. 119.
V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. 76.) tagja.

3 Szulyói Szulovszky Györgyre 1. Podmaniczky-Oklt. 
II. 502.

4 1524—25-ben előfordult egy „Nicolaus Wyczen de Hothe- 
sow“ (Podmaniczky-Oklt. II. 297.; II. 355.); talán ugyanerről 
a családról van szó.

5 A Nemes-Koteso helységben birtokos Sztupiczky-család- 
nak (Nagy Iván: X. 386. Podmaniczky-Oklt. I. 86.) tagja.
V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. 240. és 297.

6 Salgay Ferencre 1. jelen kötet 149. sz. oklevelét.
7 Praznovszky Pálra 1. jelen kötet 145. és 151. számú 

oklevelét.
8 Zadubnje h. Zsolnától ék.
9 Brodno h. Zsolnától ék.

10 Jeszenicei Szunyogh Lászlóra 1. Podmaniczky-Oklt. II.
521., 525., 526., 532. és 534. 11.
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monii nostri superinde duximus concedendas, praesentes 
autem dum nobis in specie reportatae fuerint, in formam 
nostri privilegii redigi faciemus. Datum tertio die ultimi 
diei executionis praemissorum, anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo sexto.

169.

Esztergom, 1546 június 25.

Az esztergomi káptalan előtt Zsolna városa tiltakozik a: 
ellen, hogy Podmaniczky Ráfael magát Ferdinánd király 
ítéletlevele értelmében Zsolna soltészságába, Kraszna és 
Zavodje birtokokba beiktattatta, egyszersmind eltiltja a 

királyt azok eladományozásától.
Eredetije, hátlapján pecsét nyomaival, az Esterházy hercegi 
hitbizományi levéltárban. Rep. 28. Ease. C. nr. 189. Fénykép

másolata az Országos Levéltárban.

Nos capitulum ecclesiae Strigoniensis, memoriae 
commendamus per praesentes, quod providus Andreas 
Mako inhabitator oppidi Solna nostram personaliter 
veniens in praesentiam, nominibus et in personis cir
cumspectorum iudicis et iuratorum civium dicti oppidi 
Solna coram nobis pier modum solennis protestationis 
et inhibitionis significare et detegere curavit in hunc 
modum: Qualiter magnificus dominus Raphael de Pod- 
manyn, nescitur unde motus, his superioribus diebus 
scultetiam praefati oppidi Solna ac possessiones dic
torum exponentium Krasno et Zawody vocatas,1 in 
comitatu Trinchiniensi existentes, habitas et ad prae
scriptam scultetiam pertinentes, quae praefatos iudicem 
et iuratos cives optimo iure concernerent, pro se occu- 
passet et vigore quarundam litterarum adiudica- 
toriarum, sententionalium serenissimi principis et do
mini domini Ferdinandi etc., domini nostri clemen- 
tissimi sibi ipsi, eiusque haeredibus et posteritatibus 
statuere procurasset in damnum et praeiudicium dicto
rum exponentium manifestum, valde magnum. Facta

1 L. az előbbi, 1540 jiinius 14-i keletű 108. sz. oklevelet.
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igitur huiusmodi solemni protestatione, idem Andreas 
Mako, nominibus et in personis praefatorum iudicis et 
iuratorum civium oppidi Solna, praedictum dominum 
Raphaelem de Podmanyn et alios quoslibet a praefatis 
scultetia et possessionibus Krasno et Zawody occupa
tione, sibiipsique apropriatione et usufructuum aut 
quarumlibet utilitatum perceptione seque quovis quae
sito colore in dominium earundem introductione ac 
statui factione et in eisdem perpetuatione per se aut 
per alium factis vel fiendis, memoratum vero dominum 
nostrum regem a donatione et collatione, suique regii 
consensus pariter et assensus superinde exhibitione 
prohibuit contradicendo et contradixit inhibendo, publice 
et manifeste coram nobis harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum mediante. Datum feria sexta 
proxima post festum beati Joannis baptistae, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto.

170.

Sztrecsen, 1546 október 11.

Réivay Ferenc nádori helytartó meghagyja a szepesi káp
talannak, hogy a Podmaniczky Mihály özvegye, Tárczay 
Katalin és testvérének Luciának fia, Berekszói Hagy- 
mássy Kristóf által Makovica vár birtokáért inditott 

perben idézze meg az alperest, Serédy Györgyöt.
Átírva a szepesi káptalannak 1546 november 7-én kelt oklevelé

ben. (L. a 171. sz. alatt.)
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Szepeshely, 1546 november 7.

A szepesi káptalan jelenti Réway Ferenc, nádori helytartó
nak, hogy 1546 október 11-én Sztrecsenben kelt parancsa 
értelmében Podmaniczky Mihály özvegye Tárczay Katalin 
és Berekszói Hagymássy Kristóf által a sárosmegyei 
Makovica várért indított perben az alperest, Serédy Györ

gyöt megidézte.
Átírva a szepesi káptalannak 1549 ápr. 23-án kelt oklevelében.

Magnifico domino Francisco de Rewa, comiti comi
tatus de Twrocz, necnon vacante officio regni Hungáriáé 
palatini locumtenenti etc. domino suo honorandissimo 
capitulum ecclesiae Scepwsiensis orationum suffragia 
devotarum cum debita obedientia. Vestra noverit 
Magnificentia, nos litteras eiusdem ammonitorias, evoca
torias et certificatorias nobis amicabiliter loquentes 
et directas honore et reverentia, quibus decuit, recepisse 
in haec verba :

Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Scepwsi
ensis Franciscus de Rewa, comes comitatus de Thwrocz, 
necnon vacante officio regni Hungáriáé palatini locum- 
tenens, salutem et amicitiam paratam cum honore. 
Expositum est nobis in persona generosae et piagnificae 
dominae Catherinae, relictae magnifici quondam Michae
lis de Podmanyn, filiae videlicet condam Joahnis de 
Tarcza ex generosa olim domina Sara progenitae1 et 
Christophori, filii condam Ladislai Haghmasy de Berekzo 
ex generosa olim domina Lucia, filia praefati quondam 
Joannis Tarczay procreati,1 2 quod quamvis castrum 
Makowicza3 vocatum in comitatu de Sáros habitum 
simulcum universis oppidis, villis, possessionibus, prae
diis, portionibus et aliis quibusvis iuribus possessionariis 
ad idem spectantibus et pertinere debentibus, ipsorum

1 L. a családi kapcsolatokra a 90. sz. oklevél jegyzeteit.
2 A berekszói Hagymássyakra 1. jelen kötet 90. számú 

oklevelét.
3 Makovica vár Sáros megyében. ( C s á n k i  : 1. 282.) L. jelen 

kötet 90. számú oklevelét.
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exponentium fuisset, essetque haereditarium, quod 
quidem castrum simulcum praescriptis suis pertinentiis 
his disturbiorum temporibus, post obitum videlicet 
serenissimi principis condam domini Ludovici regis piae 
memoriae,1 de manibus praefatae quondam dominae 
Luciae et perconsequens ipsorum exponentium violenter 
foret ademptum et modo apud manus magnifici domini 
Georgii de Sered2 haberetur.

Cum autem in serie articulorum primi conventus 
Nouozoliensis3 ac deinde caeterarumque novarum con
stitutionum publicarum per expressum declaratum 
habeatur, universa bona et quaelibet iura possessionaria 
regnipolarum his disturbiorum temporibus per quos
cunque potentes violenter occupata,illis,quibus adempta 
sunt, vel eorundem haeredibus et successoribus legiti
mis sub poena in eisdem constitutionibus declarata, per 
eos, apud quorum manus ea haberentur, reddi et resti
tui debere, itaque ipse exponens castrum ipsum Mako- 
wycza simulcum praescriptis suis pertinentiis, utpote 
merum et sincerum ius ipsorum, virtute praescriptorum 
articulorum, a praefato domino Georgio Seredy repetere, 
sibi ipsisque reddi et restitui vellent, iure admittente. 
E t quia huiusmodi causae, instar aliarum causarum ex 
praescriptis novis constitutionibus publicis adiudicari 
solitarum, in curia regia pro quinto decimo die discuti 
possunt et adiudicari, pro eo amicitiam vestram harum 
serie hortamur et requirimus, quatenus vestrum mittatis 
hominem pro testimonio fidedignum, quo praesente 
egregii Georgius Soos de Soowar,4 vel Anthonius de 
Roskowani,6 aliis absentibus homo noster palatinalis

1 A II. Lajos király halálát követő zavaros időkben.
2 A Serédy-családra 1. N a g y  I v á n  : X. 151—156. Serédy 

György, a jelen kötetben gyakran szereplő Serédy Gáspár test
vére, kassai kapitány, Sáros megye főispánja és Makovica ura 
volt. Ezt a várat haláláig (1557) megtartotta. ( N a g y  I v á n  : 
X. 153. B u d a i  F .  : III. 140—141.)

3 Az 1542 febr. besztercebányai országgyűlés I. artikulusa. 
(Magy. Orsz. Emi. II. 360.) Az 1543 novemberi besztercebányai 
országgyűlés I. artikulusa. (Magy. Orsz. Emi. II. 553—554.)

4 A sóvári Soós-család ( N a g y  I v á n  : X. 304—311. és T ó th  
S á n d o r  : i. m. I. 432—436. 11.) tagja. Soós Györgyre 1. N a g y  
I v á n  : X. 310.

5 A Roskoványi-család ( N a g y  I v á n  : IX. 765—768. és 
T ó th  S á n d o r  i. m. I. 417—18. 11.) tagja.
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ad praefatum dominum Georgium Seredy accedendo, si 
personaliter reperiri poterit, ibidem personaliter, alioqui 
de domo habitationis, sive solitae eiusdem residentiae, 
ammoneat eundem, dicatque et committat eidem, ut 
ipse praescriptum castrum Makowycza simulcum prae
narratis universis pertinentiis suis iuxta tenorem et 
continentiam praescriptorum articulorum novarum con
stitutionum publicarum, sub poena in eisdem articulis 
expressa, dictis exponentibus reddere et remittere 
debeat et teneatur. Qui si id fecerit, benequidem, 
alioqui idem homo vester evocet eundem ad quintum 
decimum diem diei huiusmodi ammonitionis in curiam 
regiam, nostram scilicet in praesentiam, rationem 
superinde redditurus, certificando eundem ibidem, ut 
sive ipse termino in praescripto coram nobis compareat, 
sive non, nos ad partis comparentis instantiam, id faci
emus in praemissis, quod dictaverit ordo iuris et conti
nentia articulorum praescriptorum. Et posthaec huius
modi ammonitionis, evocationis et certificationis seriem, 
ut fuerit expediens, terminum ad praescriptum, nobis 
suo modo rescribatis. Datum in Zthrecze,1 feria secunda 
proxima post festum beati Dyonisii,1 2 anno Domini mille
simo quingentesimo quadragesimo sexto.

Nos itaque amicabilibus petitionibus eiusdem Ve
strae Magnificentiae morem gerere cupientes, ut tenemur, 
unacum praenotato Anthonio de Roskowany, homine 
palatinali in litteris Vestrae Magnificentiae specialiter 
expresso, unum e medio nostri, videlicet venerabilem 
magistrum Laurentium parochum fratrem et concanoni- 
cum nostrum3 ad praemissam executionem faciendam 
nostro pro testimonio fidedignum duximus destinandum. 
Qui tandem exinde ad nos reversi, nobis sub iuramento 
concordanter retulerunt eo modo, quomodo ipsi feria 
sexta, ipso die festi beati Emerici ducis nunc novissime 
transacti,4 ad villam, quae esset sub arce Makowycza,5 
accessissent et dum idem homo palatinalis, ipso nostro

1 Sztrecsen vára.
2 1546 október 11.
3 Csetneky Lőrinc (Schematismus Scepusiensis, 1004.

XIII. 1.)
1 1546 november 5.
3 Talán Zboró helység, mely a vár tövében fekszik.
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testimonio praesente, ad arcem ingredi, dictumque 
Georgium Seredy admoneri voluisset, ut ipse iamdictum 
castrum Makowycza simulcum dictis universis pertinen- 
tiis suis iuxta tenorem et continentiam praescriptorum 
articulorum novarum constitutionum publicarum, sub 
poena in eisdem articulis expressa, praefatis dominae 
Catherinae, relictae magnifici quondam Michaelis de 
Podmanyn et Ghristophero, filio condam Ladislai 
Haghmassy de Berekzo reddere et remittere deberet, 
eundem hominem palatinalem et nostrum testimonium 
ad idem castrum Makowycza non permisissent intrare. 
Pro eo praefatus homo palatinalis, eodem nostro testi
monio praesente, praescriptas litteras Vestrae Magni
ficentiae sculteto eiusdem Georgii Seredy in eadem villa 
commoranti exhibuisset et praesentasset, eundemque 
Georgium Seredy idem homo Vestrae Magnificentiae, 
ipso nostro testimonio praesente, in curiam regiam, 
Vestrae scilicet Magnificentiae in praesentiam, evocasset, 
rationem superinde redditurum. Gertificassetque eundem 
ibidem, ut sive ipse termino in praescripto coram Vestra 
Magnificentia compareat, sive non, eadem ad partis 
comparentis instantiam id faciet in praemissis, quod 
dictaverit ordo iuris. Seriem itaque huiusmodi executio- 
nis eidem Vestrae Magnificentiae amicabiliter duximus 
rescribendum. Datum tertio die executionis praenotatae, 
anno Domini supradicto.

172.

Prága, 1546 december 27.
Ferdinánd király meghagyja Péterváradi Balázs deáknak, 
az ország adószedőjének, hogy a Podmaniczky Ráfael által 
a saját birtokain eddig már beszedett rovásadót engedje át 

neki Palota várának fenntartására.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Orsz. 

Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. resol. 1546 dec. 27.

Ferdinandus etc.
Venerabilis etc. Scripsit nobis fidelis noster magni

ficus Raphael Podmanyczky, se dicam de bonis suis ad 
conservationem arcis suae Palotha, in hostium faucibus

25*
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existentis, cum scitu locumtenentis et capitanei nostri 
generalis exegisse. Supplicans nobis humiliter, ut eam 
exactionem necessariam pro se ratam habere dignaremur. 
Cum autem ista contributio regni ad sui defensionem 
et confiniorum conservationem sit ordinata, ipseque 
Raphael Podmanyczky promittat se omnia fidelitatis 
officia nobis et regno exhibiturum esse, fidelitati tuae 
mandamus, quatinus dicam ipsam de bonis suis pro
venire debentem et per ipsum iam exactam, ad eiusdem 
arcis Palotha, in confinibus regni et in magno discrimine 
existentis, conservationem dare et assignare ct praesen
tes pro tua superinde expeditione reservare debeas. Secus 
non facturus. Datum Pragae, vigesima septima Decem
bris. Anno Domini millesimo quingentesimo quadra
gesimo sexto.

Ferdinandus m. p.
Nicolaus Olahus1 

episcopus Zagrabiensis m. p.
K í v ü l : Venerabili Blasio literato de Waradino Petri 

praeposito de Jazow1 2 et perceptori contributionis regni nostri 
Hungáriáé etc. fideli nobis dilecto.

A l a t t a  : Anno 1547 15. Januarii praesentatae.

1 Zágrábi püspök 1519-től 1543-ig Erdődy Simon voll. 
( G a m s  : 388.) 1543 augusztusától fogva Oláh Miklós. (Egyház
tört. Emi. IV. 280—81. és 294. 11.)

2 Péterváradi Balázs jászói prépost utóbb szepesi prépost 
lett. (1549 : Egyháztört. Emi. IV. 155. stb.)



3 8 9

H. n. 1546

Veszprém vármegye rovásadó-összeírásának a Podmanicz- 
kyakra vonatkozó tételei.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio por
tarum. Tom. XLIX.

Regestum investigationis in comitatu Wesprimiensi,
1546.

Regestum investigationis seu circuitionis prioris con- 
numerationis et exactionis dicarum in comitatu We
sprimiensi per Demetrium de Beycz1 in anno Domini
1545. circa festum beati Georgii martiris1 2 dicatarum 
exactarumque per me Johannem litteratum de Bolde3 
ex congregatione praescripti comitatus ad id electum, 
exmissumque cum praesenti dicatore die dominico 
Reminiscere proxime praeterito4 anno Domini 1546.

In Koppan.5 Domini Podnemychky por. VI.

In Nagthewel.6 Domini Podnemyczky por. III.
In Pólyán.7 Eiusdem por. similiter por. III. 
Item ad pertinentias castrorum Palotha et Wespri- 

mium versus Albam Regalem personaliter ob metum 
Turearum exire non potuimus. In quantum autem 
rescire potui, infra patet :

In Kowach,8 Berend,9 Domini Podne
myczky por. VI.

1 L. jelen kötet 155. sz. oklevelét.
2 1545 április 24.
3 A Boldéi-család ( C s á n k i : III. 265.) tagja.
4 1546 március 21.
5 Koppány h. Pápától k.
« Pápától dk. ( C s á n k i : III. 256.)
7 Pólyán h. Devecsertől ék.
8 A mai Kiskovácsi h. Palotától d. ( C s á n k i : III. 239.)
9 Devecsertől dk. ( C s á n k i : III. 222.) V. ö. egyébként jelen 

kötet 92., 94., 131., 141. és 155. sz. okleveleivel.

173.
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174.
H. n. 1546.

Trencsén vármegye rovásadó-üsszeírásának [öleg a Pod- 
maniczkgakra vonatkozó tételei.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIII. p. 203—246.

Item processus superior comitatus Thrinchiniensis. 
Pertinentiae castri Swdcha.1

Domini Podmanyczky.
Item Hrabowka2

libertinus I. 
desertae III.

P- m i 34

Item Swdcza maior.3
servitores castri V. 
desertae V.

P- in .

molendinum I.
Item Kys Swdcza.4 

desertae II. 
libertinus I.

P- in .

Item Nemssowa.5
libertini V. 
desertae II. 
iudex I. 
ibidem plebanus 
molendinum 2.

P- XII.

Item Srnye.®
iudex 1. 
molendinum 1.

P- VI.

Item Kolaczyn.7
libertinus V. 
iudex I.

P- VII.

1 Szucsa vára. V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. 395.
2 Hrabovka h. Trencséntől é.
3 Valószínűleg megfelel a későbbi Alsó-Szucsa helységnek. 

(Podmaniczky-Oklt. II. 464.)
4 Talán a mai Felső-Szucsa h.
5 A későbbi Nemsó v. Nemsova h. Trencséntől é. a Vág- 

folyó jobbpartján.
6 Szrnye h. a Vlara-p. völgyében. Dubnictól ny.
7 Kis- és Nagykolacsin h. Trencsénteplictől é.
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Item bona abbatiae Skalka.1 
Possidet Podmanyczky.

Item Vyezd1 2 p. VI. Restant.
pauperes II.

Item Pyechow3 p. VII. Restant.
libertini III.
pauperes II.
iudex I.

Has duas villas dominus Podmanyczky occupavit.

Item pertinentiae nobilium processus superioris comi
tatus Trinchiniensis.

Item Lyborcha4 ecclesiae Trinchiniensis p. 7. 
desertae III.
pauperes II. Hic dominus Podmaniczky accepit,
molendinum I.

Item Zalyzy.5 Christoferi de
eadem6 p. II. Restant.
pauper 1. Pod(maniczky).

Item Gherna,7 Briganth.8 p. I. Restat. Pod.
Item Lehota,9 Kartus10 II p. 1. Restat. Pod.
Item Lehota Markussowa. Georgii11

Kwassowsky12 p. 1. Pod.
1 Szkalkai apátság. L. Podmaniczky-Oklt. II. 223.
2 Ujezdo h. Trencséntől é. (Podmaniczky-Oklt. II. 465.)
3 Pieho h. Nemsovától é. a Vág-folyó mellett.
4 Liborcsa h. Ujezdótól é. a Vág-folyó jobbpartján.
5 Talán a Vágtepla községhez csatlakozó Zalus praedium. 

(L. Podmaniczky-Oklt. II. 144.) Lehet azonban, hogy egy más 
helységről van szó, melynek fekvését azonban nem tudjuk 
meghatározni.

6 A Zaluski-család tagja. (V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. 503.) 
1534-ben már említve.

I Nagy- és Kiscserna h. Rajectől dny.
8 A Briganth-családé. Kiscsernai Briganth György 1518— 

1525 közt többször szerepelt a Podmaniczkyakkal kapcsolat
ban. (Podmaniczky-Oklt. II. 196., 198., 210., 214. stb.)

!l Lehota vagy máskép Pocsarovalehota azonos a későbbi, 
Precsentől d. fekvő Pocsarova helységgel.

10 A pocsarovalehotai Kartuz-családra 1. Podmaniczky- 
Oklt. I. 325. és II. 299.

II Markuslehota v. Markovec h. Vágbesztercétől dny.
12 A markuslehotai Kvassay-család (Podmaniczky-Oklt. 

II.k. XVI. és XXVII. 11.) tagja.
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Item Marssowa.1 p. III. Restant. Pod.
desertae II.
libertini II.

Item Jablonow1 2 p. III. Restant. Pod.
libertini II.
desertae II.
molendinum I.

Item Myxowa3 p. I. Restant. Pod.

In his tribus villis iudex libertinus I. Marssowsky.4
Item Iesenycha.5 6 Marcvban. 6 p. II. Restant. Pod.
Item Waska.7 Deserta tota
Item Sulow.8 p. V. Restant. Pod.

libertini V.
pauperes II.
molendinum I.
iudex I.

Item Hradna.9 10 11 12 13 p. IIII Restant. Pod.
libertini V.
deserta I.
pauper I. nil habens. 

Item Lyczky.10 Nobilium Mar-
czek.11 p. II.

Item Hrabowe.12 Ladislai Hra-
bowsky13 p. II.

Restant. Pod. 

Restant. Pod.

1 Marsova v. Marsófalva, Vágbesztercétöl ék., a Vág-folyó 
balpartján.

2 Jablonova, Marsófalvától k.
3 Miksova h. Marsófalvától ny. a Vág-folyó jobbpartján. 
1 A Marsovszky-család ( N a g z  I v á n : VII. 34Q. s köv.

11.) valamelyik tagja.
5 Kis- és Nagyjeszenic h., Vágbesztercétöl é., a Vág-folyó 

jobbpartján.
6 A puchói Marczibányi-család. Podmaniczky-Oklt. II. 

314. 1.
7 Vaszka h. Puchótól ny.
3 Szulyó h. Vágbesztercétöl ék.
9 Hradna h. Szulyótól d.

10 Talán Luki helység Zsolnától ény.
11 Marcsek h. (Zsolnától ény. a Vág-folyó jobbpartján) 

nemes családai.
12 Hrabove h. Nagybicsétől d., a Vág-folyó balpartján.
13 A Hrabovszky-család ( N a g y  I v á n  : V. 181—183.) tagja ; 

személyére vonatkozólag 1. a Podmaniczky-Oklt. II. 297—298.,
312., 323., 348., 352., 355. 11., az 1524—25. évekből.
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Item Oblazow.1 Stanislai1 2 
Ista deserta est.

p. I. Restat. Pod.

Item Zaryechy.3 Eiusdem, 
libertinus I. 
desertae II.

p. I. Restat. Pod.

Item Lalinek.4 Eiusdem, 
desertae III.

p. I. Restat. Pod.

Item Zawadka.5 Felicis, 
desertae II.

p. I. Restat. Pod.

Item Hlboke.6 7 8 * 10 Georgii p. I. Restat. Pod.
desertae II.

Item Dywrdowe.7 Pauli Roson.8 p. 11%. Restant. Pod. 
pauper I. nil habet,
libertini II.
desertae II.

Item Prwzyna.9 Eiusdem. p. VII%. Pod.
libertini VI.
desertae V.
pauper %,
molendinum I. 
iudex I.

Item Podskaly.10 Eiusdem. P. V. Pod. 
libertini V.
desertae IV.
molendinum I.

1 Oblazov h. Nagybicsétől ék., a Vág-folyó balpartján.
2 Az Oblazovszky-család (Nagy Iván : VIII. 195. és Pod- 

maniczky-Oklt. I. 400.) tagja.
3 Zarjecs h. Puchótól ény. A Zarjeczky-családra 1. Nagy 

Iván: XII. 313—14.
4 Lalinek h. Zsolnától é., a Kiszuca völgyében.
5 Zavadka h., vagy a mai Pastina-Zavada, vagy pedig a 

mai Szunyog-Zavadával (mindkettő Zsolnától dny.) azonos. 
Podmaniczky-Oklt. II. 316. Zavadkai Félixre 1. Podmaniczky- 
Oklt. II. 76., 84., 111., 120., 134. és 259. 11.

6 Hlboke h. azonos a mai Alsó- és Felsőhlboke helységgel, 
Nagybicsétől k., a Vág-folyó balpartján. Az itt említett Hlbokei 
Györgyről nincsenek adataink.

7 Gyurgyove helységgel (Domanistól dny.) azonos.
8 Mittai Rozson Pálra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 211. (1519.)
“ Pruzsina h. az előbb említett Gyurgyovetól dny.

10 Podskal h. Vágbesztercétől d.
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iudex I.
Item Zawadka.1 Eiusdem 

desertae II.
p. I. Pod.

Item Lieskowecz inferior.1 2 
Eiusdem, 
desertae II. 
molendinum I.

p. II. Pod.

Item Lieskowecz superior.3 p. V. Pod.
Item Mosschenecz superior.4 

Eiusdem, 
desertae Ilii.
libertini III.

p. Ilii. Pod.

Item Mosschenencz inferior.5 Eiusdem, p. III. Pod. 
desertae III. 
libertini II.

allodium domini 1. 
libertinus I.

Item Quassow8 p. IIII.
servitores II.

Item oppidum Lednycza9 Totum combustum, a Regia 
Maiestate litteras habet. Portae 6 fuerunt combustae. 

Ibidem servitores III. 
ibidem plebanus 
molendinum I.

Item Hosschyna10 p. V.
desertae II.
iudex liber I.

1 A Podskaltól ék. fekvő Nemes-Zavadával azonosítható.
2-3 Alsó- és Felsőlieszkó h. Podskaltól ény.
4-5 Alsó- és Felsőmostenec h. Vágbesztercétől d.

6 Lednic vára (V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. 366.) a Lednic-
patak völgyében, Puchótól dny.

7 Ma Horóc h. Kaszától é., a Vág-folyó balpartján. (Pod
maniczky-Oklt. II. 469.)

8 Kvassó h. Lednictől dk.
9 A vár tőszomszédságában, attól d.

10 Hosztina h. Puchótól é.

Item pertinentiae castri Lednycza.6 
Domini Podmanyczky.

Item Horowecz7
desertae II.

p. V.



395

Item Meszteczko1 p. VI.
libertini II. 
desertae II. 
iudex liber I.

Item Zarychy1 2
libertinus I. 
pauper I.

p. IIII.

Item Zwbaky3
desertae II.

p. I.

Item Zbor4
desertae III.

p. III.

Item Mosseczycze5 
pauper %• 
libertinus I. 
desertae III.

P- Wz-

Item Ihryssche6
iudex I.

p. VI.

Item Breznycza utraque7 p. X.
Item Dohnany8

libertini III. 
iudex I.

p. X.

Item Bezdedow9
libertinus I.

p. I.

Item Waska10 11
In curia nobilitari commorantur.

p. II.

Item Hrabowka11
officialis domini I. 
deserta I.

p. I.

Item Strezenycze12 
libertini III. 
desertae III.

p. V.

1 Mesztecsko h. a Bela-patak völgyében, Puchótól ény.
2 A Mesztecskótól ény. fekvő Zarjecs helységgel azono

sítható.
3 Zubak h. Lednictől é.
4 Zbora helységgel (Mesztecskótól k.) azonos.
5 Mostiste helységgel (Mesztecskótól dk.) azonos.
“ A mai Ihristye h. Puchótól é.
7 A mai Alsó- és Felsőbreznic h. Lednictől k., illetőleg dk.
8 Dohnan h. Puchótól ény., a Bela-patak völgyében.
9 Bezdedo h. Dohnantól d.

10 Vaszka h., az előbbi szomszédságában.
11 Hrabovka h. Puchó szomszédságában ny.
12 Sztrezenic h. Puchótól d., a Vág-folyó jobbpartján.
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Item oppidum Puchow1 
servitores II. 
desertae II. 
pauperes X. 
molendinum I. 
iudex I. 
ibidem plebanus

p. x v i i i iy , .

Item Nymcha2
libertini II. 
iudex I.

p. VII.

Item Lupohlaw3
libertini II. 
deserta in
curiae nobilitares II. 
iudex I.

p. III.

Item Horenycze4
desertae III.

p. IIII.

Item Dwpkowa5 p. II.
Item Lysa6 p. III.
Item Luka7 p .  m y 2 .
In istis tribus villis sunt Valachi, nullum censum domino 

suo dant, saltem oves solummodo.

Item pertinentiae castri Besterche. Podmanyczky.
Item Vdyche minor8 

libertini II.
p. II.

deserta I.
ibidem plebanus 
molendinum I.

Item Vdyche maior9 
desertae V.

p. IIII.

pauper I. 
Item Podwazy10 p. II.

1 Pucho h. a Vág-folyó jobbpartján, Vágbesztercétől ny.
2 Nimnic h. Puchótól ék.
3 A későbbi Upohlav h. Nimnictől é.
4 Horenic h. Beilustól ny., a Vág-folyó jobbpartján.
3 Dubkova h. Puchótól ény., a morva határ felé.
6 Lisza h. Dubkovától dny.
7 A mai Luki h. Dubkovától d.

8-9 Nagy- és Kisugyics h. Vágbesztercétől ény., a Vág-folyó 
jobbpartján.

10 Podvázs h. Vágbesztercétől k., a Vág-folyó jobbpartján.
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libertinus I.
Item Prozne1 p. IIII

libertini II.
desertae II.

Item Hathna1 2 3 P. III.
liber I.
desertae III.

Item Klyesschyna:3 p. I.
libertinus I.
desertae II.

Item Mylochow4 p. V.
libertini III.
iudex I.

Item Marykowa5 6 p. III.
desertae III.

Isti sunt Valachi, nullum censum domino suo dant, sal
tem oves.

Item Tepla8 p. V.
omnes sunt libertini 
molendinum I.

Item Zalwzy7 p. II.
isti duo sunt servitores castri.

Item Wrtyzel8 p. IIII.
isti sunt omnes libertini.

Item Zaskaly.9 p. II.
libertinus I.

Item Wrchtepla10 p. V.
iudex I.

1 Proszne h. Vágbesztercétől ény., a Marikova-patak 
völgyében.

2 Hatne h. az előbbi szomszédságában.
3 Kliestina h. Hatnétől ny.
4 Milochov h. a Vágbesztercétől ny. eső Vágkönyökben, 

a folyó balpartján.
5 Marikova h. Hatnetól é.
6 Vágtepla h. Vágbesztercétől ék., a Vág-folyó balpartján.
7 Vágteplával összeépült telep. V. ö. Podmaniczky-Oklt. 

II. 144.
8 Vertizsér néven is említve. Későbbi neve Farkasd volt, 

Vágbesztercétől é.
9 Zaszkal h. Vágteplától k.

10 Vrchtepla h. Vágbesztercétől k., a Holasnje-hegység 
keleti lejtőjén.
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Item Kostolecz1 p. II.
libertinus I.

Item Ryeka2 p. I.
liber I.

Item Praznow3 p. VI.
desertae VII.
libertinus I.
iudex I.

Item Podmanyn4 p. VII.
deserta I.
libertini II.

Item oppidum Bestercha5 p. XXII i/2
libertini XVII.
desertae denuo XII.
ibidem plebanus
molendinum I.

Item Orlowe® p. V.
desertae II.
pauperes II.

Item Prechyn7 p. VI.
desertae II.
pauperes II.

Item Chalkowa8 p. III.
desertae III.
pauper I.

Item Plewnyk9 p. VI.
libertini X.
iudex I.

Item Lehota Plebani10 p. IIII.

1 Kostelec h. Vágbesztercétől k.
2 Időközben eltűnt helység, melynek fekvését nem is

merjük.
3 Prazno h. Vágbesztercétől dk.
4 Podmanin h. Vágbeszterce szomszédságában, attól dk.
5 Vágbeszterce városa.
* Őrlővé h. a Vág-folyó jobbpartján, Vágbesztercével 

szemben.
7 Precsen h. a Domaniska-patak völgyében, Vágbesztercé

től dk.
8 Talán Cselko-lehotával, Vágbesztercétől dk., azonosít

ható.
* Plevnik h. Vágbesztercétől ék., a Vág-folyó balpartján..

10 Lehota-plebani h. Lietavától dny.
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desertae II.
Item Zlyechow1 p. XI.

desertae II.
iudex I.
molendinum I.

Istam possessionem occupavit de abbatia Zkalka.2

Item Stupne3 p. VIIII.
libertini III.
iudex I.
molendinum I.

Item Brwnysche4 p. IIII.
libertinus I.
desertae IIII.

Item Papradna5 p. III.
libertini III.
ibidem Valachi III., qui nullum censum suo domino 

solvunt, saltem oves.

Item Sebastyanfalwa.6 p. IIII.
desertae II.
pauper I.

Item Woznycha7 P-
pauper y2.
libertini III.
deserta I.

Item Schawnyk8 p. IIII.
combustae p. IIII, annus praeteriit.
libertini V.
allodia domini II.

Item oppidum Predmyer9 p. XII.
1 Zliechov h. Illavától dk., a hegyek közt.
3 A már említett szkalkai apátság.

Sztupne h. a Papradno-patak völgyében, Vágbesztercé- 
től ény.

4 Bronisce h. a Pápradno-patak völgyében, Nagybicsé- 
től ny.

5 Papradno h. az előbbitől é.
6 Sebestani h. Vágpodhrágytól é., a Vág-folyó jobb

partján.
7 Hvoznic h. Nagyblcsétől dny.
8 Styavnik h. Nagybicsétől ény, a Styavnik-p. völgyében.
9 Predmér város, Vágbesztercétől ék., a Vág-folyó bal- 

partján.
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desertae II.
libertini VIII.
iudex I.
plebanus 
molendinum I.

Item FachkowATota villa combusta per gentem Regiae 
Maiestatis.

Item Lednyczky1 2 p. v im .
libertini IIII.
iudex I.

Item Cherna3 p. V.
desertae V.
pauperes II.

Item Domanys4 p. XI.
libertini III.
desertae II.
iudex I.

Item Lehota Czalkowa5 6 7 p. II.
Item oppidum BelwsB p. XII.

Ibidem dominica Laetare7 anni praesentis com
bustae p. XXXVIII.

libertini VI.
iudex I.
plebanus
molendina II.

Item pertinendae castri Hrychow.8 
Domini Podmanyczky.

Item Pssurowcze9 p. III.
desertae IIII.

1 Facsko h. Rajectől d., a Rajcsanka-patak völgyében.
2 Lednic h. Rajectől dny.
3 Nagy- és Kiscserna h. Rajectől ny.
4 Domanis h. Vágbesztercétől dk., a Domaniska-patak 

völgyében.
á A már említett Cselko-lehota, Domanistól d.
6 Bellus város, Vágbesztercétől dny, a Vág-folyó bal

partján.
7 1546 április 4.
8 Hricsó várára 1. Podmaniczky-Oklt. I. k. LIX—LX. II. 

és jelen kötet 3., 29., 37., 44. sz. oklevelét.
!) Psurnovic h. Nagybicsétől ény.
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libertini II.
Item Petrowycze1 p. III.

desertae III.
libertini II.
molendinum I.

Item Kolarowycze2 p. V.
libertini VI.
molendinum I.

Item Bythcha minor3 p. III.
desertae II.
libertini III.
molendinum I.

Item Rowne4 p. VII.
Omnes sunt Valachi, qui nullum censum domino

solvunt et nunquam dicati sunt.
molendinum I.

Item Chotessow5 p. VI.
libertini VII.

Item Hrychow superior6 p. V.
libertini V.
iudex I.

Item Hrychow inferior7 p. vim.
Isti sunt omnes vigilatores castri et cum litteris prae-

rogantur, nil domino suo dant.
Item Owcharsko8 p. II.

combustae 1III.
libertinus I.

Item Lehotka9 p. I.
libertinus I.

Item Dluhe pole10 p. III.

1 Petrovic h. az előbbitől é.
2 Kolarovic h. Petrovictól é.
:1 Kisbicse h. Nagybicsétől dny., a Vág-folyó jobbpartján. 
1 Rovne h. Nagybicsétől ék., a Rovne-völgyben.
5 Nagy-, Kis- és Nemeskotesó h., Nagybicsétől ék., a Vág- 

folyó jobbpartján.
s-7 Alsó- és Felsőhricsó helységek a Vág-folyó könyökében, 

Zsolnától ny.
8 Ovcsárszko li. Zsolnától ny.
■ Talán a későbbi Lehota-Bicse h. Zsolnától ény., a Vág- 

folyó jobbpartmellékén.
Dlhepole h. Rovnetől ék.

20
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libertini III. 
molendinum I.

Item oppidum Bythcza1 p. XXII.
libertini X.
desertae III.
combustae XXI.
molendinum I.
plebanus
iudex I.

Item Drynowe1 2 p. III.
liber I.
combusta I.

Item Rassow3 p. VI.
desertae II.
libertini III.
iudex I.

Item Jesenycze4 p. m i.
libertini V.
iudex I.

Item pertinentiae castri Strechen.5

Magnifici Nicolai Kostka.6

Item Kbelany7 p. VI.
Desertae noviter VI per depraedationem Pod- 

manyczky

1 Nagybicse város a Vág-folyó jobbpartján.
2 A későbbi Somfalu, Vágbesztercétől ék., a Vág-folyó 

balpartján.
3 Rasso h. az előbbitől é.
4 Nagy- és Kisjeszenic h. Somfalutól ny., a Vág-folyó 

jobbpartján.
5 Sztrecsen vára, 1. Podmaniezky-Oklt. II. 258.
8 Kosztka Miklósra 1. jelen kötet 138., 144., 151. stb. ok

leveleket.
7 Gbellan h. Várnától (Varin) ény., a Vág-folyó jobb

partján.
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Item pertinentiae castri Lethawa.

Magnifici Nicolai Kostka.

Item Jesenowa.1 Tota villa combusta per gentem 
Regiae Maiestatis et per Podmanyczky.

Item Zbynow1 2 p. VIIII. erant,
omnes sunt combustae per dominum Podmanyczky.

Item Lehotka.3 p. III.
Omnes sunt depraedati et omnibus bonis privati, men

dicant.
Item Bapkowe.4 p. VI.

Omnes sunt depraedati et omnium bonorum privati 
per gentem Regiae Maiestatis et per dominum 
Podmanyczky.
Item Lethawa.5 p. V.

Omnes sunt depraedati et omnium bonorum privati, 
mendicant.
Item Brezany6 p. III.

Omnes depraedati et omnium bonorum privati, men
dicant.
Item Bytharowa7 p. IIII.

Omnes depraedati et omnium bonorum privati.
Item oppidum Ragecz.8 p. X.

desertae p. LXVI. per dominum Podma
nyczky et per gentem Regiae Maiestatis. Omnia bona 
eorum sunt ablata, panes mendicant.

Item Gherna minor.9 p. V.
Omnes sunt depraedati per dominum Podmanyczky et 

omnium bonorum privati.

1 Jaszenova h. Rajectől é.
2 Zbinov h. Jaszenovától é.
3 Talán Domani s-lehota, Rajectől dk.
4 Babkov h. Lietavától dny.
5 Lietava h. a Rajcsanka-patak mellékvölgyében, Illővé 

helységtől ny.
* Brezani h. Lietavától é.
7 Bittarova h. Zsolnától dny.
8 Rajec város Zsolnától d., a Rajcsanka-patak völgyében.
■' Kiscserna h. Rajectől ény.

26*
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Item Swyne1 p. IIII.
Isti omnes per dominum Podmanyczky sunt depraedati, 

pauperes, mendicant panes.

Item Wyssnowe.1 2 p. VI.
desertae p. X. per depraedationem Podma

nyczky, pauperes omnes, nil habent.
Item Podhory.3 p. I.

desertae noviter VIII. omnes depraedati.

Item pertinentiae castri Kazza,4 
Nicolai Tarnoczy.5 6

Item Kochkowecz inferior0 p. IIII.
libertini IIII.
deserta I.

Istas tres villas dominus Podmanyczky occupat.

Item pertinentiae castri Thrinchiniensis.

Item Dwbnycha7 p. V. Solvit
Per dominum Podmanyczky combustae p. XLIII. 

libertinus I. alter combustus

Item Nosycze8 p. IIII.
libertini IIII.
combustae III. 
molendinum I.

Item Kochkowecz superior9 p. V.
libertini IIII.
deserta I.

1 Szvinna h. Lie tavától d.
2 Visnjove h. Zsolnától dk.
3 Podhorje h. Lietavától ny.
4 Kasza várra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 189.
5 Személyét illetőleg 1. a kővetkező. 175. számú oklevél 

jegyzetét.
6 Alsókocskóc h. Bellustól é.
7 Dubnic h. Trencséntől ék., a Vág-íolyó balpartján.
8 Nosic h. a Vág-folvó balpartján, Vágbesztercétől ny.
9 Felsőkocskóc h. Bellustól é.
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Item pertinendae oppidi Banocz.1 
Domini Podmanyczky.

III.
II y2. nil habentes. 
II.
I.

II.
II.
n y 2. nil habentes.

Item Prawoticz1 2 
libertini 
pauperes 
desertae 
iudex

Item Brezolup3 
libertini 
desertae 
pauperes 

Item Prwsy4 
libertini 
pauperes 
molendinum I. 
ibidem plebanus 

Item oppidum Banocz 
desertae XXV.
pauperes III. nil habentes
libertini X.
iudex I.
ibidem plebanus 
molendinum I.

I I I I .  

II. nil habentes

p. vi y2.

p. iii/2.

p. mi.

p. XI.

Item exitus super nuntios varios ratione praesentis 
dicae missos.
Item feria secunda post divi Stanislai5 iterum 

eidem Mathaeo Hlawati cursori eum cum litteris ad 
magnificum dominum Raphaelem Podmanyczky ratione 
praesentis dicae pro expensis datae d. XXXV.

Jegyzet: A kötetben lévő és Trencsén vármegyére vonat
kozó összeírásokat 1. a 93., 130. és 133. szám alatt. Ezen össze
írás szerint ú. n. oláh helységek, melyek lakói csak juhadóval 
tartoztak, a következők voltak : Dubkova, Lisza, Luki, Mari
kova, Papradno és Rovne. V. ö. az 1532-i összeírás adataival. 
Podmaniczky-Oklt. II. 458. s köv. 11.

1 Bán v. Nyitrazsámbokréttől é., a Bebrava-patak völ
gyében.

- Pravotic h. Bántól d.
3 Brezolub h. Bántól dk.
1 Prusz h. Bántól é.

1546 május 10.
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H. n. 1546—47.

175.

A magyar kamara zárszámadásának Podmaniczky Ráfaelre 
vonatkozó tételei.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Városi és kamarai iratok. 
Föl. Lat. 1004.

Ratio utriusque subsidii unius floreni ac viginti denario
rum reginalis maiestatis et lucri camerae per dicatores 

in camera regia maiestatis data anno 1546.
(1. 1.) Ratio primi subsidii unius floreni ac viginti 
denariorum reginalis maiestatis anni 1546.

(20. 1.) Comitatus Nittriensis.
Dominus Raphael Podmaniczky de 

bonis nobilium per eundem occupatis 
retinuit fl. 31, d. 80.

(22. 1.) Comitatus Trinchiniensis.

Dominus Raphael Podmanyczky in 
bonis suis levavit ad conservationem 
arcis Palotha fl.

Molendinatores in bonis suis existen
tes, faciunt fl.

Libertini in bonis suis existentes, 
faciunt fl.

Idem dominus Podmaniczky in bo
nis abbatiae Sancti Benedicti de Rupibus1 
levavit fl.

Idem in bonis abbatiae eiusdem de 
molendinis et libertinis retinuit f 1.

Idem dominus Podmanyczky de bo
nis nobilium levavit fl.

In bonis eorundem libertini et mo
lendini faciunt fl.
(23. 1.) Bona domini Nicolai Thar-

564, d. 60. 

28, d. 80.

234.

25, d. 20. 

8, d. 40. 

73, d. 20. 

84.

1 A szkalkai szentbenedekrendi apátság, Trencséntől é.
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noczky1 faciunt flor. 78. Ex quibus
dominus Podmaniczky exegit flor. 15, d. 60.

(29. 1.) Rationes secundi subsidii unius floreni et lucri 
camerae viginti denariorum ac subsidii nobilium unius 
sessionis anni 1546.

(31. 1.) Comitatus Nittriensis.

(32. 1.) Dominus Raphael Podmaniczky 
de bonis per eum in comitatu occupatis 
levavit ad rationem conservationis arcis 
Palotha fl. 31, d. 80.

(36. 1.) Comitatus Trinchiniensis.

Dominus Raphael Podmanyczky in 
bonis suis pro conservatione arcis Pa
lotha unacum molendinis et libertinis 
levavit fl.

Idem dominus Podmanyczky in 
bonis Gaspari Pongracz,1 2 Moisi Zwnyogh,3 
Joannis Orozlankewy,4 abbatis S. Bene
dicti5 ac nobilium exegit fl.
(37. 1.) In bonis eiusdem6 combusti et 
desolati per exercitum Hyspanicum 
Regiae Maiestatis ac domini Podma
nyczky, non solverunt fl.

Bona Nicolai Tharnoczy faciunt 
fl. 78, sed ex eis dominus Podmanyczky 
exegit fl.

803.

341, d. 40.

45.

15, d. 60.

1 A család ungmegyei. Tarnóczy Miklós 1546 táján vette  
feleségül Petrőczy Pál özvegyét, Gyulay K atalint. ( R u d n a y  B .  : 
Üjfalussyak etc. 56. 1.) Szereplésének nyom át 1. R u d n a y  B .  : 
i. m. 60— 62., 68., 70— 72.11. Az ungm egyei Tarnócz községre 1. 
C s á n k i : I. 399. A Tarnóczi-családra u. o. 407.

2 Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspárra 1. Podma- 
niczky-Oklt. II. 521. 1. és jelen kötet 23., 39. sz. oklevelét.

3 Jeszenicei Szunyogh Mózesre 1. Podm aniczky-Oklt. II.
437., 502., 510. 11.

4 Oroszlánkövi Jánosra (f  1552) 1. E r n y e y  J ó z s e f  : Orosz
lánkő város és urai. (Fejérpataky-Em lékkönyv. 119. 1.)

3 A szkalkai apátság.
“ Az előbbi tételben szereplő Kosztka Miklósról van szó.
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(68. 1.) Exitus utriusque subsidii unius floreni et viginti 
denariorum reginalis Maiestatis et subsidii nobilium 
unius sessionis ac presbiterorum anni 1546.

Pro vectura arteleriorum aut bom- 
bardarum contra magnificos Raphaelem 
Podmanyczky et Stephanum Lossonczy1 
soluti sunt ex commissione domini gene
ralis egregio domino Magno Zaycz magi
stro solutionum1 2 Regiae Maiestatis, quos 
manibus Andreae de Mothnycz3 magistro 
solutionum bombardariorum Regiae 
Maiestatis administravit, quiettanciam- 
que suam domino perceptori administra
vit et restituit. fl. 1799.
(74. 1.) Posonii vero ad vecturam ea- 
rundem bombardarum iussu domini 
generalis per me perceptorem subsidio
rum expositi sunt fl. 243, d. 60.
(79. 1.) Impensae aliae et missiones 
litterarum ac nuntiorum.
(82. 1.) Ultima Junii servitori Gabrieli 
Zthryltey4 dicatori comitatus Trinchi- 
niensis misso in negotio subsidii bono
rum domini Podmanyczky Posonium, 
cum responso remisso, pro impensis d. 16.
(124. 1.) Impensae nunciorum et legato
rum 1547.

28 Julii. Petro Ewrdewgh5 scribae 
Camerae misso cum litteris Regiae Maie
statis ad dominos... Raphaelem Podma
nyczky fl. 5.

1 Lossonczy Istvánra 1. jelen k ötet 120. sz. oklevelet.
2-5 Szem élyi adataikat közelebbről nem ismerjük.

4 Sztrithey Gáborra 1. jelen kötet 165. számú oklevelet.
5 Eördögh Péter kamarai Írnok, fizetésére 1. A c s á d y  I g n á c  :

Magyarország pénzügyei 1. Ferdinánd uralkodása alatt. Buda
pest, 1888. 183. 1.
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Vágbeszterce, 1547 januárius 7.

Podmaniczky Ráfael arra kéri Péterváradi Balázs országos 
adószedőt, hogy hozzá küldött familiárisának, Jávor János

nak mindenben adjon hitelt.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett gyűrűs-záró
pecséttel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Ben. rés. Az 1546 

dec. 27-én kelt irat m elléklete.

Reverende Domine, Amice nobis observande. Salu
tem ac nostram commendationem. Per hunc egregium 
Joannem Jawor familiarem nostrum litteras Sacrae 
Regiae Maiestatis domini etc. ad ipsam misimus, per 
quem, quia et nonnulla de negotiis nostris eidem nun- 
ciavimus, rogamus ipsam confidenter, ut verbis suis 
credere ac per ipsum optatum nobis facere responsum 
velit, quod nos et in maioribus Vestrae Reverendae 
Dominationi regratiare possimus. Quam feliciter valere 
optamus. Datum in arce nostra Resthercze, feria sexta 
post Epiphaniarum Domini, anno 1547.

Raphael de Podmanyn 
et in Bezthercze etc.

K í v ü l : Reverendo domino Blasio litterato de W aradino 
Petri,1 praeposito de Jazow1 2 et exactori contributionis regni3 
etc., domino et amico nobis observando.

17«.

1 Péterváradi Balázs prépostra 1. jelen kötet 172. számú 
oklevelet.

2 Ebben az időben Péterváradi Balázs vo lt a jászói prépost; 
nem sokkal utóbb Josephit Ferenc zengi püspök nyerte el 
ezt a m éltóságot. Egyháztört. Em lékek. V. 222.

3 Péterváradi Balázs 1549-ben a kamaránál tanácsos volt. 
( A c s á d g  I .  : i. m. 183.)
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Nyitra, 1547 februárius 16.

A nyitrai káptalan előtt Schellendorfi Burján gyermekei, 
továbbá sógornői: Lubomirszky Szaniszló felesége Borbála, 
Kosztka Miklós felesége Anna, Farkas Ignác, felesége 
Márta — valamennyien Zábláthi vagy Hrussói Jeromos 
lányai — nevében sógorát Hrussói Jánost eltiltja a bars- 
megyei Hrussó és a trencsénmegyei Ugróé nevű várak 
elcserélésétól, Podmaniczky Ráfaelt pedig azok cserébe

vételétől.
Eredetije papíron, hátlapján pecsét töredékes nyomaival, az 
Orsz. Levéltárban. K incst. oszt.. N. R. A. fasc. 610. nr. 2.

Nos capitulum ecclesiae Nittriensis memoriae com
mendamus per praesentes, quibus expedit universis, quod 
egregius dominus Burianus Sellendorff de Hornsperk1 
in egregiorum puerorum : Sthylfryd penes se constituti, 
quasi annorum octo, ac Georgii filiorum, necnon gene
rosarum puellarum Elizabet et Annae filiarum suorum 
ex generosa condam domina Magdalena consorte sua, 
alias filia egregii condam Jeronimi Hrwssoy de Zablath 
progenitorum,1 2 item similiter generosarum dominarum 
Barbarae Stanislai Lwbomyrsky, ac Annae Nicolai 
Koczka de Zedlecz magnificorum et Martae, egregii 
Ignatii Farkas de Besse consortum. filiarum videlicet3 
eiusdem olim Jeronimi Hrwssoy de dicta Zablath nomi
nibus et personis coram nobis personaliter constitutus, 
per modum protestationis et prohibitionis nobis signi
ficare curavit in hunc modum : Qualiter iidem prote- 
stantes percepissent et verisimiliter agnovissent, egre
gius dominus Joannes Hrwssoy de Zablath praedicta,4 
frater videlicet carnalis earundem dominarum Barbarae,

1 Schellendorfi Buriánra 1. a 152. sz. oklevelet.
2 A családi leszármazásra 1. a 152. sz. oklevélhez csatolt 

leszármazási táblát.
3 A részletekre 1. a már em lített 152. számú oklevelet.
4 Hrussói Jánosra, aki tudvalevőleg Podm aniczky Annát 

vette  vo lt el feleségül, 1. jelen kötet 115., 116. és 152. számú 
okleveleit.

177.
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Annae et Marthae, necnon condam Magdalenae, matris 
dictorum Sthylfryd et Georgii filiorum ac Elizabet et 
Annae filiarum ipsius Buriani Sellendorf protestantium, 
sine scitu et voluntate eorundem, utrasque arces Hrwsso 
in Barsiensi ac Wgrocz in Trinchiniensi comitatibus 
existentes et extructas, simulcum cunctis earundem per- 
tinentiis ac iuribus possessionariis quibuslibet in eisdem 
Barsiensi et Thrinchiniensi comitatibus et alias ubilibet 
existentibus et habitis, eosdem protestantes iure avito 
et successorio concernentes, magnifico domino Baphaeli 
de Podmanyn et per consequens haeredibus et posteri
tatibus suis universis concambiali permutatione peren- 
nalifer vendere et inscribere proposuisset, vel iam etiam 
defacto concambialiter permutasset, vendidisset et in
scripsisset, easdem dominas protestantes et alios supra- 
nominatos fratres per dictam condam dominam Magda- 
lenam sororem, utputa nepotes ex hisdem castris, perti- 
nentiisque earundem excludendo et penitus exhaere- 
dando, in praeiudicium et dampnum eorundem prote
stantium valde magnum, iurisque ipsorum derogamen 
manifestum. Unde facta huiusmodi protestatione, idem 
Burianus, nominibus et personis, quorum supra, memo
ratum Joannem Hrwssoy, fratrem eorundem protestan
tium, a venditione, inscriptione, impignoratione, concam
biali permutatione et quavis alienatione praescriptorum 
castrorum Hrwsso ac Wgrocz, pertinentiarumque suarum, 
annotatum vero dominum Baphaelem de Podmanyn, 
aliosque et singulos cuiusvis status, dignitatis et condi
tionis homines ab impetratione, consecutione, item 
occupatione, detentione, conservatione, sibiipsis appro
priatione, usurpatione, seseque concambialis permuta
tionis titulo, seu alio quovis quaesito sub colore, in 
dominium earundem et eorundem intromissione et 
statuifactione, usu fructuum et quarumlibet utili
tatum suarum perceptione, seu percipifactione, 
item dominum nostrum regem Ferdinandum, vel 
autem in praesenti absentia sua a suo regno, eius
dem locumtenentem a donatione, collatione, iurisque 
sui regii superinde praestatione et adhibitione, 
nosque ac universa capitularia et conventualia, ac alia 
quaevis credibilia loca a quarumlibet litterarum nostri 
et ipsorum pure ac simpliciter et sive contradictione vel
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sub alia qualibet forma verborum superinde extra- 
datione et emanarifactione, quomodolibet iam factis vel 
fiendis, exnunc prout extunc tali modo, ut nunquam 
et nullo, unquam tempore pure et sine contradictione 
extradare possimus, nec alii praescripti possint, pro
hibuit contradicendo et contradixit inhibendo palam, 
publice et manifeste coram nobis, harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante. Datum in 
die beatae Juliannáé virginis et martiris, anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.

J e g y z e t : A hátlap jobb alsó sarkában egykorúlag : Prohi
bitoria super castro Hrwsso et Vgroez.

178.

Budetin, 1547 április 27.

Báthory András országbíró előtt Jeszenicei és Bndetini 
Szunyogh Mózes végrendelkezik.

1844-ben kelt hiteles m ásolata, m elyből csak a Podm aniczky- 
vonatkozásokat közöljük, a gr. Dessewffy-családnak az Orsz. 
Levéltárban őrzött levéltárában. Possessionaria. 36. csomó.

„insuper eisdem filiis suis quatuor milia florenorum 
in puro auro boni, veri et iusti ponderis, quae scilicet 
summa nunc in usura pro interessé apud geherosum 
et magnificum dominum Jeroslaum liberum baronem 
a Bernsthayn et in Lardobicz1 haberetur et insuper 
illos florenorum in monetis, quibus magnificus dominus 
Raphael de Podmanin et in Besztercze consiliarius regius, 
affinis1 2 secus sibi deberet et praeterea octingentos flo- 
renos, similiter in monetis ex reposito manibusque suis 
habitos, in toto scilicet quinque millia aureorum facient, 
ea ratione legasset, qui iidem filii sui eam sine mutuo 
consilio et executorum huius testamenti infradenomin- 
dorum scitu, in alium locum pro interessé vel emenda

1 Jaroslaus Pernstain baro, consiliarius et camerariu s 
1552-ben így em lítve a bécsi Staatsarch. Hung. 1552. fase. 63.

2 Szunyogh Mózes felesége Podm aniczky Sára, Ráfae 
nőtestvére volt. (Podm aniczky-O klt. II. k. LVI. és 437. 1.
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bona aliqua haereditaria convertere non valeant, sed 
semper mutuo consilio superinde habito, de commoditate 
eiusdem summae provideant et nec praefati caeteri filii 
sui interim, quousque memoratus Georgius Szunyogh 
filius suus iunior,1 ad perfectam et legitimam suam aeta
tem, anno scilicet 24. pervenerit,1 2 ipsam summam inter se 
dividere valeant, sed una cum interessé, quod singulis 
annis ad ipsam summam pendi debet, usque praenota
tum tempus legitimae aetatis dicti Georgii filii sui iunio- 
ris, intacta per fratres suos prenotatos natu maioris 
maneat..

„Executores vero testamenti dictus Moyses Szu
nyogh praefatum dominum Podmaniczky affinem suum 
charissimum, quem non solum pro executore huius te
stamenti, verum etiam pro curatore, defensore et bene
factore, prout et iure naturali ac divino tenetur, universis 
liberis et natis suis ex generosa condam domina Sara,3 
consorte sua, sorore scilicet uterina eiusdem domini 
scilicet Raphaelis Podmaniczky praenatis, item magni
ficum dominum Joannem Komorovszky a Komorov, 
castellanum Polaniecs (!)4 item egregios Ladislaum Szu
nyogh de dicta Jeszenecz et in Budethin, fratrem suum 
uterinum natu maiorem,5 Sebestianum Sirmiensem con

1 Szunyogh Mózesnek tizenkét gyermeke v o l t ; az itt 
em lített György a budetini ág alapítója. ( N a g y  I v á n :  X . 
393— 894.)

A nagykorúság határévének gyakorlati példája.

:i Lásd a fenti jegyzetet.
1 A lengyel származású Kom orovszky-család a Zsigmond 

király halálát követő zavaros időkben ju tott Magyarországba. 
Komorovszky Péter az árvái várat foglalta el s onnan zaklatta  
a Felvidéket. Mátyás király korában kiszorult az országból 
és lengyel területen, közel a határhoz, Ziviec nevű birtokán élt. 
A család állandóan használta a „liptói és árvái gróf“ címet. 
(V. ö. K u b i n y i  M .  : Árva vára. 56—62. 11.) Kom orovszky János 
Turóc megyében is birtokos volt. ( S z e r é m y — E r n y e y  : i. m. 646.) 
t507-ben liptói és árvái főispánnak írja m agát. (Tört. Tár. 
1897. 13.) L. azonfelül N a g y  I v á n t ó l  : A neczpáli levéltár. Szá
zadok, 1875. 239. és 245. 11.

5 Budetini Szunyogh Lászlóra, akinek felesége m ittici 
Rozson Borbála volt, N a g y  I v á n  : X . 891. Podmaniczkv-Oklt. 
II. 521., 525., 532.
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siliarium Camerae Hungáriáé Regiae Maiestatis,1 Ga
sparum, Petrum et Mathiam Pongracz de Szent Miklós1 2 
ac Christophorum de Kubin3 constituit et ordinavit.“

179.

Prága, 1547 augusztus 30.

Ferdinánd király meghagyja az ország méltóságainak, hogy 
Podmaniczky Ráfaelnak akinek hűtlenségét megbocsátotta 

és akit újra kegyeibe jogadott, nyújtsanak védelmet.
Másolata az Egyetem i K önyvtár Kaprinay-gyüjteményében.

4. r. 28. k. 153— 154. 1.

Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus etc., 
quod nos literas illas gratiae nostrae regiae, quas annis 
superioribus, cum adhuc superstes magnificus quondam 
Joannes de Podmanyn eidem Joanni et magnifico fideli 
nobis dilecto Raphaeli de eadem Podmanyn, fratribus 
carnalibus, de omnibus eorum excessibus per hos annos 
tam  vivente serenissimo quondam Joanne rege, quam 
eo mortuo contra maiestatem nostram fidelesque et 
subditos nostros, quocunque modo et tempore patratis 
et commissis eidem Joanni et Raphaeli Podmanyczki 
ex clementia nostra regia dederamus,4 ratas, gratas 
et acceptas habentes, in omnibus suis punctis, clausulis 
et articulis duximus approbandas, ratificandas et con
firmandas ac insuper ea etiam omnia delicta, quae for
tassis post datam illarum aliarum literarum gratiae 
nostrae contra maiestatem nostram fidelesque et subditos 
nostros sive dictus quondam Joannes sive Raphael Pod
manyczki simul, vel divisim contra debitum fidelitatis

1 Sirmiensis (Szerémi) Sebestyén 1. jelen kötet 111. sz. 
oklevelét. Azonfelül A c s á d y  I g n á c  : Magyarország pénzügyei 
etc. 131., 134., 183. 11.

2 Óvári és Szentmiklósi Pongrácz Gáspárra 1. jelen kötet 
175. sz. oklevelet Péterre és Mátyásra 1. N a g y  I v á n :  IX . 425. 1.

3 Kubinyi Kristófra 1. N a g y  I v á n  : VI. 489— 90.
4 Ferdinánd király megerősítése a Podm aniczky János és 

Ungnad János főkapitány közt 1543 június 28-án létrejött 
egyességnek, közölve jelen kötet 124. sz. alatt. Podmaniczky 
Ráfael hűségesküje 1544 dec. 24. (Jelen kötet 137. sz. a.)
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et obedientiae per se aut per suos affines, amicos et 
servitores quovis modo fecisset, ex mera gratia et clemen
tia nostra regia eisdem Joanni et Raphaeli Podmanyczki 
fratribus ac affinibus amicisque et servitoribus eorundem 
remittimus et condonamus, eisdem ac capitibus rebus
que et bonis eorundem universis gratiam et misericor
diam super praemissis omnibus faciendam duximus, 
imo approbamus, ratificamus et confirmamus remitti- 
inusque ac condonamus et facimus praesentium per vigo
rem. Quocirca vobis fidelibus nostris reverendissimo in 
Christo patri domino Paulo de Warda archiepiscopo 
Strigoniensi, primati Hungáriáé, legato nato, summo 
cancellario et locumtenenti nostro,1 spectabilibus item 
ac magnificis Nicolao comiti a Salm cubiculariorum 
nostrorum magistro et in regno nostro Hungáriáé capi- 
taneo nostro generali,1 2 Thomae de Nádasd perpetuo 
comiti terrae Fogaras, iudici curiae nostrae,3 Andreae de 
Rathor comiti comitatuum Zathmár et Zabolch, thaver- 
nicorum nostrorum regalium magistro et regni nostri 
Hungáriáé supremo capitaneo, reverendissimo Fran
cisco de Rewa, comiti de Thwrocz, ac vacante officio 
palatini regni nostri Hungáriáé locumtenenti,4 item 
egregiis ac nobilibus Michaeli de Mere personalis prae
sentiae nostrae in iudiciis locumtenenti5 vestrasque 
vices in vestris officiis gerentibus modernis pariter et 
futuris, harum serie firmiter praecipimus committentes 
ac mandantes, ut acceptis praesentibus literis nostris, 
memoratos Raphaelem, fratresque et affines, amicos 
et servitores ac posteros ipsorum iuxta formam prae
dictarum priorum literarum gratiae nostrae regiae pari
ter et...6 contra quosvis impetitores, causidicos et actores 
intra et extra iudicium nostrum et vestra authoritate 
tueri, protegere et modis omnibus defendere debeatis, 
nec eos in personis aut rebus eorum quovis modo im
pediri, turbari et molestari permittatis. Secus nullo

1 Várdai Pál esztergomi érsekre 1. jelen kötet 11. sz. oki.
2 Salm Miklós főparancsnok, 1. it . K i s s  I s t v á n  : A m agyar 

helytartótanács stb. számos adat.
3 Nádasdy Tamásra 1. jelen kötet 86. sz. oklevelét.
4 R évay Ferencre 1. jelen kötet 144. sz. oklevelét. Itt azon

ban feltűnő Réway „reverendissimus“ címzése.
5 Mérei Mihályra 1. jelen kötet 152. sz. oklevelét.
0 A m ásolatban is pontok vannak.
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modo facturi. Praesentes vero, quas secreto sigillo nostro, 
quo ut rex Hungáriáé utimur, in pendenti communiri 
fecimus, post earum lecturam semper reddi committimus 
praesentanti. Datum Pragae, penultima die mensis 
Augusti, anno Domini 1547. Regnorum nostrorum Ro
mani decimo septimo, aliorum vero vigesimo primo.

180.

Pozsony, 1547 szeptember 1.

Várdai Pál esztergomi érsek Podmaniczky Rafael panasza 
alapján arra kéri Nádasdíj Tamás országbírót, hogy íiltsa 
el Magyar Bálintot attól, hogy a Podmaniczky somogy- 
megyei Orda várkastélyához tartozó Ondón várkastélyt

építsen.
Eredetije papíron, hátlapján papírral fedett gyűrűs-zárópecsét 
töredékeivel, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Nádasdy- 

levéltár. Missiles.

Spectabilis et magnifice domine etc. Queritur domi
nus Podmanyczky, Valentinum Magyar1 in Onda,1 2 non 
longe a castello ipsius domini Podmanyczky Orda vocato3 
fortalicium erigere. Cum tamen terra illa ad dictum 
castellum Orda pertineat, in qua fortalicium conatur 
erigere, cum igitur oporteat tumultus evitare, quoad 
eius fieri potest, qui hinc consequi possunt, si praeter 
voluntatem domini Podmanyczky perget ille locum 
communire, Magnificentiam Vestram hortamur ac roga
mus, prohibeat communitionem praedicti loci, donec 
cognoscatur iure, ad quem pertineat illa terra. Id-quod 
est, ad dominum Stephanum Banffy4 atque ad illum

1 Magyar Bálint I. Ferdinánd és Miksa királyok korában 
a katonai pályán tűnt k i ; hatalm askodásai m iatt azonban 
több ízben összeütközésbe került a törvénnyel. V. ö. B u d a i  F . : 
II. 395. és N a g y  I v á n  : VII. 241.

2 Fekvését nem tudjuk meghatározni.
:i Ismerünk egy Orda nevű helyet Szőllősgyöröktől ény. 

Somogy m. ( B é k e f i  R .  : 106. C s ú n k i : II. 633.); eddigi adataink 
szerint azonban ez sohasem volt Podm aniczky-birtok.

4 Alsólendvai Bánffy István 1542-ben zalamegyei főispán
ként em lítve. (Bécsi Staatsarchiv. Hung. 1542. fase. 47. 1546 : 
u. o. fasc. 55.)
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Valentinum Magyar perscripsimus. Praeterea Georgius 
Fanchy1 missionem impetravit a regia maiestate ex 
claustro Somoghwar,2 iubetque maiestas sua, ut posita 
non ea ratione, quod debetur, invento aliquo modo illi 
solvatur. Nos alium modum nescimus invenire, quam 
ut de lucro camerae istorum comitatuum illi satisfiat, 
atque ideo Magnificentia Vestra curet efficere, ut lucrum 
camerae huiusmodi non ex suis, tamen ex aliorum bonis 
administretur. Valere tandem optamus feliciter. Poso- 
nii, die primo Septembris, 1547.

Spectabilis et Magnificae Dominationis Vestrae 
bonus amicus et deditissimus servitor

Strigoniensis.
K í v ü l  : Spectabili et magnifico domino Thomae de 

Nadasd comiti perpetuo terrae Fogaras, iudici curiae regiae 
m aiestatis domino et amico observandissimo.

181.

Prága, 1547 szeptember 23.

Ferdinánd király Podmaniczky Ráfaelnek birtokai fedett 
szabad rendelkezési jogot ad.

ivatalos bejegyzés az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Lib. 
reg. I. kötet. 389. 1.

Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus etc., 
quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum 
humillimam supplicationem maiestati nostrae factam, 
tum vero respectum habentes fidelitatis et fidelium 
servitiorum fidelis nostri magnifici Raphaelis Podma- 
nyczky, quae ipse sacrae primum regni nostri Hungáriáé 
coronae et deinde maiestati nostrae pro locorum et 
temporum varietate fideliter exhibuit et impendit, eidem 
de nostrae regiae potestatis plenitudine et gratia spe
ciali id annuendum duximus et concedendum, ut ips^

1 A Fánchy-család ( N a g y  I v á n :  IV. 114.) ism ert tagja.
V. ö. B u d a i  F .  : II. 1. 1.

- A Szent Egyedről n evezett som ogyvári benedekrendi 
apátság. L. B é k e f i  R .  : i. m. 191. s köv. 11.

27
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univexsa bírna sua et iura possessionaria ubilibet habita, 
dum ei placitum fuerit, visumque vendere, donare, per
mutare, necnon de eis contractum facere, item in testa
mento legare et committere quibuscunque voluerit, 
fidelibus tamen et subditis semper nostris Hungaris 
libere possit et valeat, proventibus tamen et iuribus 
nostris et camerae nostrae secundum tempus ex uni
versis illis bonis et iuribus possessionariis de iure nobis 
et successoribus nostris regibus Hungáriáé provenire 
debentibus et iuribus etiam aliorum salvis semper per
manentibus, imo annuimus et concedimus harum nostra
rum, quibus secretum sigillum nostrum, quo ut rex 
Hungáriáé utimur, est appensum, vigore et testimonio 
litterarum. Datum Pragae, vigesima tertia mensis Sep
tembris, anno Domini millesimo quingentesimo quadra
gesimo septimo, regnorum nostrorum Romani decimo 
septimo, aliorum vero vigesimo primo.

182.

Prága, 1547 szeptember 23.

Ferdinánd király a trencsénmegyei Chumec birtokol, 
amelyet János király, elszakítva Lietava várától, Podma- 
niczky Jánosnak adományozott, új adomány címén 
Podmaniczky Ráfaelnek adományozza a királyi joggal

együtt.
H ivatalos bejegyzés az Orsz. Levéltárban. K incst. oszt. Lib. 
reg. I. kötet, 389.1. Másolatban Budapesti E gyetem i K önyvtár. 

Kaprinay-gyüjt. X X VIII. p. 154.

Anno Domini millesimo quingentesimo quadra
gesimo septimo, Pragae 23. die Septembris, datae 
sunt litterae regiae maiestatis manu suae maiestatis 
subscriptae, quibus mediantibus sua maiestas totalem 
possessionem Hwmecz appellatam1 in comitatu Trin- 
chiniensi habitam, in cuius quieto et pacifico dominio 
idem Raphael Podmanyczky magnificum quondam Joan-

1 Chumetz h. birtoklására nézve 1. jelen kötet 63. sz. ok
levelét.
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nem similiter Podmanyczky fratrem suum uterinum 
ab eo toto tempore, quo serenissimus quondam princeps 
Joannes rex eandem possessionem Humecz a castro suo 
haereditario Lethawa vocato1 sequestratam eidem Pod
manyczky contulisset, usque ad diem obitus sui persti
tisse, seque ipsum persistere etiam de praesenti asserit, 
eidem Raphaeli Podmanyczky, ipsiusque haeredibus et 
posteris universis simulcum omnibus utilitatibus et per- 
tinentiis quibuslibet, novae donationis titulo, ac cum 
iure suo regio dedit, donavit et contulit salvo iure alieno.

183.

Pozsony, 1547 október 2.

Szerdahelyi Imrefy Péter fia János a pozsonyi káptalan 
előtt Hricsóvár és Biese kastély felét, melyeketPodmaniczky 
Ráfael tart elfoglalva, átengedi Horváth Bertalannak, ha 
azokat és a Somogy megyében lévő Zákán és Szerdahely 
várakat, melyek most anyfa Perneszt Zsófia kezén vannak, 

visszaszerzi.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1547 október 26-án kelt ok
levelében. (L. jelen kötet 187. sz. alatt.) H ivatalos bejegyzése 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. Oszt. Lib. reg. I. 394. lap.

Nos capitulum ecclesiae Posoniensis memoriae com
mendamus tenore praesentium significantes, quibus ex
pedit universis, qualiter egregii Bartholomeus Horwath2

1 Lietava vára Zsolnától dny.
- Már B u d a i  F e r e n c  m egjegyezte (II. 144. és utána N a g y  

I v á n  : V. 171.), hogy a XVI. század derekán két Horváth Ber
talan szerepelt és hogy ennek következtében nagy nehézsé
gekkel jár a reájuk vonatkozó adatokat helyesen szétválasz
tani. N a g y  I v á n  felem lít egy ilméri vagy zapolyai Horváth  
Bertalant, aki 1520-ban egy adásvételi ügyben szerepelt. 
(V. 168. 1.) Ez a Horváth Bertalan kétségkívül azonos azzal, 
aki 1550-ben a Forgáchokkal állott perben és aki a következő  
évben egy kölcsönügyben is szerepelt. (Egvháztörténeti Em lé
kek. V. 514. és 526. 11. és R .  K i s s  I s t v á n :  i. m. 307.) E ttől 
valószínűleg különbözik az a H orváth Bertalan, akit 1549-ben 
és 1550-ben a király kapitányai közt em lítettek  ( R .  K i s s  I s t 
v á n :  232. és 315.11.) és aki azonos lehet azzal az „aulicus regius“- 
szal is, aki 1551-ben Gyarmatnál táborozott. (Egyháztörténeti 
Emlékek. V. 556.) A fenti oklevélben em lített Horváth Berta
lan „aulae m aiestatis regiae familiaris“-ként van m egnevezve.

27*
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ab una, ac Joannes filius egregii quondam Petri Imreffy 
de Zerdahel1 partibus ab altera, coram nobis personaliter 
constituti sponte et libere ac oraculo vivae vocis eorun
dem per modum solennis fassionis proposuerunt in hunc 
modum : Quomodo ipsi matura inter se deliberatione 
praehabita, talem inter se fecissent charitativam dispo
sitionem et ordinationem perpetuo duraturam in primis, 
quod cum ipse Joannes Imreffy post mortem egregii 
quondam Georgii similiter Imreffy de praedicta Zerdahel 
patrui sui1 2 castrum ipsorum Ryccho3 et locum castelli 
Bycche4 vocati ac universorum bonorum, portionumque 
et quorumlibet iurium possessionariorum ad eadem per
tinentium in comitatu Thrynchyniensi existentium habi
torum, primitus per interceptionem quondam Petri 
Kozka,5 deinde per potentiariam et illegittimam occupa
tionem magnifici quondam domini Joannis a Podmanyn, 
postremo per continuatam retentionem fratris eiusdem 
magnifici domini Raphaelis de eadem Podmanyn et 
eiusdem demolitione praefati castelli Bycche amisisset 
et in his tumultibus et disturbiorum temporibus, quibus 
ius esse cepit in armis et iura inter arma silere ceperunt,6 
nullam spem legittime recuperationis eorundem sibi 
relictam videret aut alia ratione virium suarum praefatis 
bonis se potiri posse, quaerendum aliquem virum putavit, 
cuius virtute et laboribus in spem recuperandorum bo
norum et haereditatis suae, invocato Dei auxilio, aspi
rare posset. Eum igitur hunc praefatum Bartholomeum

1 Az itt említett Imrei'y Péter, János atyja volt az, aki 
1536 előtt elvesztette Hricsó várát, melyet atyja nyert volt 
királyi adományban. (V. ö. Podmaniczky Oklevéltár. I. 575. 
és II. 553—555. 1.) Az oklevélben szereplő Imrefy lábosról 
közelebbi adataink nincsenek. Annyit tudunk róla, hogy nem 
azonos azzal a Jánossal, aki Mihálynak volt a fia és akinek az 
anyja Podmaniczky Krisztina, Podmaniczky László (meghalt 
1488 körül) leánya volt. (Podmaniczky Oklevéltár. í. kötet 
XLVI. és 574. 1.)

2 Szerdahelyi Imrefy Györgyre adatok találhatók a Pod
maniczky Oklevéltár. II. 313., 315—316., 350—354., 372. és 
439. 11.

2 Hricsó várára 1. jelen kötet 174. sz. oklevelét.
4 Nagybicsére 1. jeien kötet 3. sz. oklevelét.
5 Kosztka Péterre 1. jelen kötet 8. sz. oklevelét.
c Rendkívül jellemző sorok az akkori közviszonyokra és 

egyesek megrendült hitére.



421

Horwath fore existimavit, quem etiam in patrem adop
tivum, is autem eundem Joannem Imreffy in filium 
adoptivum eligeret et arrogaret et in huius mutuae 
arrogationis gratiam et favorem certissimumque sinceri 
amoris et coniunctionis argumentum has conditiones 
infrascriptas adiiciendas et annectendas esse ambo puta
verunt, ut videlicet ipse Bartholomeus Horwath totales 
medietates praedictorum castri et loci castelli, necnon 
universorum bonorum ad eandem pertinentium ipsius 
virtute, laboribus et expensis recuperandorum pro se, 
suisque haeredibus et posteritatibus universis retinere, 
alteras vero dimidietates dicto Joanni Imreffy eiusque 
haeredibus et posteris universis reddere, et restituere 
et relinquere ac ius regium, si quod in praefatis bonis 
haberentur, a regia maiestate pro utrisque partibus 
aequaliter impetrare deberet et teneretur. Ea conditione 
adiecta, ut si medio tempore, aut ipsum Bartholomeum 
Horwath, aut hunc Joannem Imreffy absque haeredum 
solatio ab hac luce decedere contingeret, praefata uni
versa bona de iure et de facto in alterutrum eorundem 
superstitem et superviventem devolvi et condescendi 
deberent. Item ut saepedictus Bartholomeus Horwath 
exnunc castellum Zakan vocatum1 in comitatu Simigi- 
ensi habitum, simulcum omnibus pertinentiis eiusdem 
de manibus dominae Sophiae Pernezy,1 2 matris dicti 
Joannis Imreffy, ac egregii Joannis Bradach3 vitrici sui, 
cui post mortem praelibati Petri Imreffy ipsa domina 
Sophia Pernezy copulata fuit, simulcum omnibus rebus 
mobilibus a praefato quondam Petro Imreffy, genitore 
memorati Joannis Imreffy relictis et eundem concer- 
tentibus, necnon usuum et fructuum tam bonorum ad 
dictum castellum Zakan, quam alterius castelli ipsius 
Joannis Imreffy praedicti Zerdahel vocati4 in eodem

1 A zákánvi régi kastélyt Zákány városának felével, 
a XV. század második fele óta az Iinrefyek vagy'Szerdahelviek 
bírták. (Csánki: II. 576. és 584. L. azonfelül Nagy Iván:  
XII. 355. 1.)

2 A Perneszy-család ( Nagy Iván : IX. 244. s köv. 11. és 
Csánki: II. 691. 1.) tagja. A Perneszyekre adatok Budainál 
is : III. 60. 1.

11 A Bradách-családra adatok Nagy Ivánnál: II. 229.
1 Kaposvártól délre, Szenna közelében. (Csánki: 11.647.)
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comitatu Simigiensi existentis habitorum, a tempore, 
quo ipsa domina mater eiusdem ad secunda vota sese 
transtulisset perceptorum, refusione legittima et exacta, 
ratione praehabita suis laboribus et expensis requirere 
et recuperare ac ipsius Joannis Imreffy iam filii sui 
adoptivi, manibus propriis pro se possidenda dare et 
assignare deberet et teneretur, immo arrogaverunt et 
adoptaverunt, praetactasque omnes conditiones fideliter 
et inviolabiliter ac sub amissione fidei Christianae, 
honoris et hummanitatis eorundem et amissionis praefa
torum iurium et in partem alteram praemissa obser
vanda devolutionis, praeterea sub poena succubitus 
duelli manutenere et observare, personis eorum astan
tibus, assumpserunt et promiserunt iureque perpetuo 
et irrevocabiliter tenenda, possidenda pariter et ha
benda contulerunt harum nostrarum vigore et testi
monio litterarum. Datum die dominica proxima, ante 
festum beati Francisci confessoris, anno Domini mil
lesimo quingentesimo quadragesimo septimo.

184.

Augsburg, 1547 október 20.

I. Ferdinánd király jóváhagyván a Szerdahelyi Imrefy 
János és a Horváth Bertalan között 1547 október 2-án a 
pozsonyi káptalan előtt kelt egyességet, a trencsénmegyei 
Hricsó várban és a Biese várkastélyban rejlő királyi jogot 

nekik adományozza.1
Hivatalos bejegyzése az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. 

Lib. reg. 1. 394. 1.

1 Ez ellen a pozsonyi káptalan előtt Podmaniczkv Ráfael 
1547 okt. 26-án tiltakozik. (L. a 186. sz. alatt.)
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Pozsony, 1547 október 25.

Réway Ferenc nádori helytartó meghagyja a pozsonyi káp
talannak, hogy Podmaniczky Ráfael részére írja át saját, 

1547 október 2-án kelt oklevelét.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1547 október 26-án kelt ok

levelében. (L. a 187. szám alatt.)

185.

186.

Pozsony, 1547 október 26.

A pozsonyi káptalan előtt Praznóci Praznóczky Pál Pod
maniczky Ráfael nevében eltiltja Ferdinánd királyt Hricsó 
várának és tartozékainak eladományozásától, Horváth Ber

talant pedig annak felkérésétől.
Eredetije papíron, hátlapjára nyomott pecsét töredékeivel, az 
Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334. nr. 31.

Nos capitulum ecclesiae Posoniensis memoriae 
commendamus per praesentes, quod egregius Paulus 
Praznochy de eadem Praznocz1 nostram veniens in 
praesentiam, nomine et in persona magnifici domini 
Raphaelis de Podmanyn per modum protestationis et 
inhibitionis significare curavit in hunc modum, quod 
quemadmodum ipse dominus protestáns percepisset et 
revera agnovisset, egregius Bartholomeus Horvath 
aulae maiestatis regiae familiaris1 2 arcem ipsius domini 
protestantis Hrychow vocatum in comitatu Trin- 
ciniensi habitum, simulcum universis oppidis, vil
lis, possessionibus, praediis, portionibus et aliis 
quibusvis iuribus possessionariis ad eandem arcem 
pertinentibus, a serenissimo principe domino domino 
Ferdinando divina favente clementia Romanorum, Hun-

1 Praznóezy v. Praznovszky Pálra 1. jelen kötet 57. sz. 
oklevelét.

2 Itt van megemlítve a Horváth Bertalanra vonatkozó 
közelebbi személyi adat.
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gariae, Bohemiae etc. rege etc., nescitur quo titulo pro 
se et pro haeredibus suis impetrasse, in praeiudicium 
iurium ipsius domini protestantis. Unde facta huius- 
modi protestatione idem egregius Paulus Praznochy 
nomine cuius supra praefatum dominum nostrum 
regem a donatione, iurisque sui regii in eadem arce 
habiti ad id adhibitione, dictum etiam Bartho- 
lomeum Horwath et alios quoslibet ab impetra
tione, dictae arcis Hryczo eiusque pertinentiarum sese 
in dominium eiusdem introductione, aut aliquo sub 
colore, sibi ipsi statuifactione, usurpationeque, usu- 
fructuum et quarumlibet utilitatum perceptione, quo- 
modolibet iam factis vel fiendis, prohibuit contradi
cendo et contradixit inhibendo publice et manifeste, 
coram nobis harum nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante. Datum feria quarta proxima ante 
festum beatorum Simonis et Judae apostolorum, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.

187.

Pozsony, 1547 október 26.

A pozsonyi káptalan Réway Ferenc nádori helytartónak 
1547 október 25-én Pozsonyban kelt parancsára Podma- 
niczky Ráfael részére átírja saját, 1547 október 2-án kelt

oklevelét.
Eredetije papíron, hátlapján pecsét töredékeivel, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334. nr. 42.

Nos capitulum ecclesiae Posoniensis memoriae 
commendamus tenore praesentium, significantes, quod 
nos litteras magnifici domini Francisci de Rewa comitis 
comitatus de Thwrocz, necnon vacante officio regni 
Hungáriáé palatini locumtenentis etc. domini et amici 
nostri honorandi requisitorias, clause emanatas, nobisque 
amicabiliter loquentes et directas, honore, quo decuit, 
recepisse in haec verba :

Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Posonien
sis, Franciscus de Rewa comes comitatus de Thwrocz, 
necnon vacante vacante (így, kétszer!) officio regni
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Hungáriáé palatini locumtenens etc. salutem et ami
citiam paratam cum honore. Expositum est nobis in 
persona magnifici domini Raphaelis de Podmanyn, 
quomodo temporibus hisce praeteritis egregius Joannes, 
filius egregii quondam Petri Imreffy de et super castro 
Hryczo, eiusque pertinentiis, omnino in comitatu 
Trinchyniensi existentibus, cum egregio Bartholomeo 
Horwath aulico regiae maiestatis coram vobis quandam 
fecisset transactionem, contractumque ivisset frater
num, litteraeque vestrae super huiusmodi transactione, 
contractuque in sacristia sive conservatorio istius eccle
siae vestrae more solito reposita haberentur et locata. 
Quibus idem dominus exponens pro iurium suorum 
tuitione ad praesens multum indigeret, essetque neces
saria. Pro eo amicitiam vestram harum serie hortamur 
et requirimus atque ex authoritate nostra ordinaria 
vobis committimus, quatenus acceptis praesentibus et 
praemissis, sic ut praefertur, stantibus et se habentibus, 
paria praescriptarum litterarum vestrarum fassionalium 
in dicta sacristia sive conservatorio ecclesiae vestrae 
diligenter requiri et reinveniri faciatis, requisitarumque 
et reinventarum tenorem in transsumpto litterarum 
vestrarum, praefato domino exponenti modis omnibus 
extradare debeatis et teneamini iurium suorum pro 
cautela, cavendo tamen, ne fraus aut dolus in hac parte 
eveniat aliqualis, secus non facturi. Datum Posonii, 
feria tertia ante festum beatorum Simonis et Judae 
apostolorum,1 anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo septimo.

Unde nos amicabilibus petitionibus ipsius domini 
palotinali ( így!) locumtenentis in omnibus satisfacere 
volentes, uti tenemur, paria praescriptarum litterarum 
nostrarum fassionalium in dicta sacristia sive conser
vatorio ecclesiae nostrae diligenter requiri et reinveniri 
fecimus hunc tenorem continentia : Nos capitulum etc. 
(Következik a pozsonyi káptalannak 1547 október 2-án 
kelt oklevele.)1 2 Post quarumquidem parium requisitionem 
et reinventionem, earundem tenorem in transsumpto 
praesentium litterarum nostrarum de verbo ad verbum

1 1547 október 25.
2 L. a 183. szám alatt közölt oklevelet.
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sine diminutione et augmento aliquali transcribi et 
transsumi fecimus, praefatoque domino Raphaeli de 
Podmanyn superinde duximus extradanda. Datum 
feria quarta proxima ante festum beatorum Symonis 
et Judae apostolorum, anno Domini suprascripto.

188.

Pozsony, 1547 október 28.

I. Ferdinánd király meghagyja a pozsonyi káptalannak, 
szólítsa fel Podmaniczky Ráfaelt, hogy Hricsó várát, 
amelyet a zavaros időkben erőszakosan elfoglalt, adja 
vissza Szerdahelyi Imrefy Péter fia Jánosnak és evégből 

idézze maga elé.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1547 október 51-én kelt jelen

tésében. (L. a 190. sz. alatt.)

189.

Pozsony, 1547 október 30.

Réway Ferenc nádori helytartó meghagyja az esztergomi 
káptalannak, hogy Podmaniczky Ráfaelt királyi adomány 
címén vezesse be a irencsénmegyei Chumec birtokába.

Az esztergomi káptalannak 1547 november 13-án kelt jelen
tésében. (L. a 192. sz. alatt.)



427

Pozsony, 1547 október 31.

A pozsonyi káptalan jelenti Ferdinánd királynak, hogy 
1547 október 28-án Pozsonyban kelt parancsára Podma- 
niczky Ráfaelt felszólította arra, hogy Hricsó várát adja 
vissza Szerdahelyi Imrefy Péter fiának, Jánosnak és őt 

e miatt megidézte.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334. nr. 40. 
Átírva a pozsonyi káptalannak 1548 október 30-án kelt ok

levelében.

Serenissimo principi et domino domino Ferdinando 
etc. domino ipsorum clementissimo capitulum ecclesiae 
Posoniensis orationum suffragia devotarum cum per
petua fidelitate. Vestra noverit Serenitas nos litteras 
eiusdem Vestrae Serenitatis exhibitorias, amonitorias et 
certificatorias nobis praeceptorie loquentes et directas 
cum summa obedientia recepisse in haec verba :

Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae 
Posoniensis salutem et gratiam. Exponitur maiestati 
nostrae in persona fidelis nostri egregii Joannis, filii 
quondam Petri Ijnreffy de Zerdahel, qualiter superiori
bus disturbiorum annis, post obitum videlicet sere
nissimi quondam domini Ludovici regis Hungáriáé et 
Bohemiae etc. felicis recordationis praecessoris ( így !) 
et sororii nostri charissimi, totale castrum paternum et 
avitum ipsius exponentis Rycho vocatum in comitatu 
Trinciniensi constructum, simulcum oppidis, villis, 
possessionibus, praediis, portionibus et quibuslibet 
iuribus possessionariis ad idem castrum Rycho spectan
tibus et pertinentibus, a manibus praefati condam 
Petri Imreffy, patris dicti exponentis violenter ademp
tum  extitisset et deinde ad manus magnificorum 
Raphaelis de Podmanyn ac quondam Joannis fratris 
sui carnalis devenisset1 et licet iuxta publicas et gene
rales regnicolarum nostrorum constitutiones tam

1 Az esetet az 1547 október 2-án kelt oklevél (1. 183. sz, 
alatt) részletesebben előadja.

190.
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Novizolii,1 quam hic Posonii,1 2 sed et Thyrnaviae3 supe
rioribus annis factas, universa bona et iura possessio- 
naria quorumcunque nobilium, praescriptis distur- 
biorum temporibus ab obitu dicti quondam domini 
Ludowici regis per quoscunque violenter occupata, aut 
etiam per notam propter adhaesionem cuipiam collata, 
per eos, apud quorum manibus habentur, illis, a quo
rum manibus occupata sunt, aut eorum haeredibus et 
legittimis successorum sub poena notae perpetuae 
infidelitatis reddi et remitti debuerint, praefatus tamen 
Raphael Podmanyczky nescitur unde motus, praescrip
tis publicis constitutionibus contemptis, praescriptum 
castrum ipsius exponentis paternum et avitum Rycho 
vocatum, apud manus suas indebite habitum, simul- 
cum praescriptis oppidis, villis, possessionibus, praediis, 
portionibus et quibuslibet iuribus possessionariis ad 
idem castrum Rycho spectantibus et pertinentibus, 
apud manus suas hactenus violenter tenuisset, prae
fato exponenti reddere, remittere et resignare non 
curasset, prout teneret et conservaret etiam modo 
potentiario mediante, praemissam poenam publicae 
constitutionis, nempe notae perpetuae infidelitatis in- 
currerere non formidans, in praeiudicium et damnum 
dicti exponentis valdemagnum. Cum autem huiusmodi 
actus potentiarii instar aliarum causarum pro quinto 
decimo die ammonitionis exhinc fiendae per iudices 
regni nostri ordinarios semper discuti solent et adiudi- 
cari, pro eo Fidelitati Vestrae harum serie firmiter 
praecipiendo committimus et mandamus, quatenus 
praesentes litteras nostras memorato Raphaeli Pod
manyczky per vestrum testimonium fidedignum 
exhiberi et praesentari faciatis, qui si personaliter 
reperiri poterit, ibidem personaliter, alioqui de domo 
habitationis sive solitae eiusdem residentiae amoneat 
eundem, dicatque et committat eidem verbo nostro 
regio, ut ipse decimo quinto die diei exhibitionis

1 Az 1542 március 7-i besztercebányai országgyűlés 
I. artikulusa Magy. Orsz. Emi. II. 360. 1.

2 Az 1543 november 9-i pozsonyi országgyűlés I. art. 
Magy. Orsz. Emi. II. 436. 1.

- “3 Az 1545 februáriusi nagyszombati országgyűlés II. és 
III. art. Magy. Orsz. Emi. II. 660—661. II.
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praesentium ipsi exhinc fiendae, computando, per
sonaliter sive per procuratorem suum legittimum 
coram nostra personali praesentia comparere debeat et 
teneatur, rationem de praemissis redditurus efficacem, 
certificando eundem ibidem, ut sive ipse termino in 
praescripto coram dicta nostra personali praesentia 
compareat, sive non, eadem ad partis comparentis 
instantiam id faciet in praemissis, quod dictaverit ordo 
iuris. Et posthaec huiusmodi exhibitionis, amonitionis 
et certificationis seriem, cum ammoniti et certificati 
nomine, ut fuerit expediens, terminum ad praescrip
tum, dictae personali praesentiae nostrae fideliter 
rescribatis. Datum Posonii, in festo beatorum Simonis 
et Judae apostolorum,1 anno Domini millesimo quingen
tesimo quadragesimo septimo.

Unde nos mandatis ipsius Vestrae Serenitatis in 
omnibus obedire volentes, uti tenemur, discretum 
dominum Paulum presbiterum de Zepethnek,1 2 rectorem 
altaris sacratissimi corporis Christi in praefata ecclesia 
nostra Posoniensi fundati,3 testimonium scilicet no
strum fidedignum ad praemissa fideliter peragenda 
duximus transmittendum. Qui tandem exinde ad nos 
reversus, nobis sub iuramento in decreto contento 
retulit in hunc modum, quomodo ipse feria sexta in 
festo scilicet beatorum Simonis et Judae apostolorum4 
ad memoratum magnificum dominum Raphaelem Pod- 
manyczky hic Posonii personaliter constitutum, acces
sisset et praeinsertas litteras Vestrae Serenitatis eidem 
domino Raphaeli Podmanyczky, in hac civitate Poso
niensi personaliter reperto, exhibuisset et praesen- 
tasset, amonuisset eundem, dixissetque et commisisset 
eidem verbo Vestrae Serenitatis regio, ut ipse decimo 
quinto die diei exhibitionis praesentium sibi exhinc 
factae computando, personaliter vel per procuratorem 
suum legittimum coram Vestrae Serenitatis personali 
praesentia modis omnibus comparere debeat et tenea

1 1547 október 28.
2 1568-ban pozsonyi kanonok. Capitulum ecclesiae colle- 

giatae Posoniensis. Posonii, 1880. 264.
Erre vonatkozólag 1. az előbb idézett Capitulum eccle

siae coll. Posoniensis c. mű 186—187. 11.
1 1547 október 28.
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tur, rationem de praemissis redditurus efficacem, certi- 
ficando eundem ibidem, ut sive ipse termino in prae
dicto coram Vestrae Serenitatis personali praesentia 
compareat sive non, eadem ad partis comparentis 
instantiam id faciet in praemissis, quod dictaverit ordo 
iuris. Datum quarto die diei executionis praenotatae, 
anno Domini suprascripto.

Hátlapján; Personali praesentiae domini regis. Pro egregio 
Joanne, filio quondam Petri Imreffy de Zerdahel contra magni
ficum dominum Raphaelem Podmanyczkv ad terminum 
introscriptum exhibitionis, amoaitionis et certificationis par.

191.

Nyitra, 1547 november 12.

A nyitrai káptalan jelenti Ferdinánd királynak, hogy 
amidőn a Bossányi János és Hrussói János közt folyó 
perben hozott ítéletet végre akarván hajtani, kiszállt az 
elmarasztalt alperes nyitramegyei Szolcsán (Zeichen) 
nevű birtokára, a: ítélet végrehajtásának Podmaniczky 
Anna, Hrussói János felesége és fia Mihály, valamint 

Farkas Ignác felesége Márta ellenszegültek.
Átírva Ferdinánd királynak 1548 május 28-án Pozsonyban 

kelt oklevelében. (Lásd ezt a 213. sz. alatt.}

Serenissimo principi et domino domino Ferdinando 
etc. domino eorum clementissimo capitulum ecclesiae 
Nittriensis orationum suffragia devotarum perpetua 
cum fidelitate. Vestra noverit Serenitas, quod cum nos 
iuxta continentiam quarundam binarum litterarum 
Vestrae Serenitatis adiudicatoriarum, sententionalium 
hactenus nondum debitae executioni demandare mo
dum et formam vestrae iudiciariae deliberationis 
super facto cuiusdam possessionariae reambulationis, 
aestimationis, occupationis, titulo pignoris statutionis, 
rerumque ac bonorum ablationis ac dampnorum refus- 
sionis et satisfactionis, necnon viceiteratae executionis 
earundem litterarum adiudicatoriarum, sententionalium 
Vestrae Serenitatis in se denotantium, pro parte egregii
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Joannis de Bassan1 contra egregium Joannem Hrwssoy 
de Zablath1 2 emanatarum nobisque praeceptorie loquen- 
tium ac sub impressione capitis sigilli nostri eidem 
Vestrae Serenitati in specie remissarum unacum nobili 
Martino Adam de Bachkaffalwa3 homine Vestrae 
Serenitatis de curia eiusdem per eandem ad id specialiter 
transmisso, hominem nostrum, videlicet discretum 
Valentinum presbiterum de Bodok,4 rectorem altaris 
sancti Nicolai episcopi et confessoris in praedicta 
ecclesia nostra fundati,5 ad contenta earundem litte
rarum Vestrae Serenitatis adiudicatoriarum, senten- 
tionalium peragenda, nostro pro testimonio fidedignum 
duximus transmittendum. Qui tandem exinde ad nos 
reversi, nobis uniformiter retulerunt hoc modo, quo
modo ipsi feria quarta proxima ante festum beati 
Martini episcopi et confessoris novissime praeteritum6 
ad facies totalis possessionis Zeichen7 vocatae, in 
comitatu Nittriensi habitae, eiusdem Joannis Hrwssoy 
convicti, vicinis et commetaneis eiusdem universis, 
signanter vero nobilibus Valentino et Luca Kerek de 
dicta Bachkafalwa, ac Adamo et Georgio de eadem 
Bachkaffalwa,8 necnon nobili Thoma de Krenche,9

1 Ugyanaz, aki már 1524-ben is szerepelt egy hatalmas- 
kodási ügyben. L. Podmaniczky-Oklt. II. 301. I.

2 Zábláthi Hrussói Jánosra 1. jelen kötet 115—116, sz, 
oklevele.

3 Bacskafalva v. Bácskafalu nyitramegyei helység, Nagy- 
tapolcsánytól k. A Bacskafalvi v. Bacskády-családra 1. 
Nagy Iván : I. 94—95. A családra adatok Rudnaynál : Űj- 
falussyak és Rudnayak etc. 101., 106., 121. stb. Egy Bacskafalvi 
Ádám György 1545-ben szerepel. (Apponyi-Oklt. II. 59.) 
A családnév Ádám, hogy ennek van-e kapcsolata a Bacská- 
dvakkal, nem tudjuk.

4 Bodoki Bálint nyitrai kanonokra 1. Vagner József : 
Adalékok a nyitrai káptalan történetéhez. Nyitra, 1896. 127.

5 A Szent-Miklós oltárra 1. Vagner J. : i. m. 28—29. 11.
6 1547 november 9.
7 Szolcsán h. Nagytapolcsánytól dk., Nyitra vm.
8 Bacskafalvi Kerek Lukács és Bálint személyi adatait 

nem ismerjük; a bacskafalvi Ádám-családra 1. a fenti jegyzetet.
“ Krencs h. Nagytapolcsánytól dk. A Kernecsi v. Krencsei- 

családra adatok találhatók Br. Forster Gyula: Koros és a 
Berényiek. Budapest, 1927. 46., 77. és 78. 11. Rudnay B . : 
Üjfalussyak etc. 121., 235. 11.
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item providis Stephano Rybenczky iudice, Georgio 
Skoretz et Joannem (így !) Kapdan iuratis in eadem 
possessione Krenche vocata commorantibus, egregii 
Nicolai de Gozthon1 jobagionibus, in persona eiusdem 
domini eorum, aliis etiam quampluribus inibi legitime 
convocatis et praesentibus, accessissent, dumque idem 
homo Vestrae Serenitatis praesente testimonio nostro 
praenotato, executionem praetactarum ambarum litte
rarum eiusdem Vestrae Serenitatis adiudicatoriarum, 
sententionalium contra iamfatum Joannem Hrwssoy 
emanatarum in omnibus suis punctis, clausulis et arti
culis ac denique in omni sua parte peragere, perficere et 
exequi variatione sine omni valuissent, primum ibi, ac 
deinde in aliis possessionibus et quibusvis iuribus pos- 
sessionariis extunc mox, ibidem, die in eodem providus 
Adam Maier dictus servitor et jobagio eiusdem Joannis 
Hrwssoy per eundem ibidem constitutus, in nobilis 
pueri Michaelis, filii, ac generosarum dominarum Annae 
de Podmanyn, eiusdem Joannis Hrwssoy, necnon 
Marthae, egregii Ignatii Farkas consortum nominibus1 2 
et personis ibidem adhaerens, eosdem Vestrae Sereni
tatis ac nostrum homines ab executione earundem 
ambarum litterarum adiudicatoriarum, sententiona
lium framea evaginata, repulisset, eandemque execu
tionem antefatarum binarum litterarum adiudicato
riarum sententionalium, nec ibi, neque in aliis posses
sionibus ex quibusvis iuribus possessionariis perficere et 
exequi permisisset. Seriem itaque praemissae execu- 
tionis, prout nobis per praefatos Vestrae Serenitatis et 
nostrum homines recitata extitit, ad quintum deci
mum diem huiusmodi executionis exhinc fiendae com
putandum, eidem Vestrae Serenitati duximus fideliter 
rescribendum. Datum quarto die diei executionis 
praenotatae, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo septimo.

1 Gosztonyi Miklós Krencsen lakott, 1550 e. elhalt. (Rudiimi 
Béla: A Zsámbokréthvak. 40—41. 11.

2 A családi kapcsolatokra 1. jelen kötet 152. sz. oklevelét.
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Esztergom, 1547 november 13.

.1; esztergomi káptalan jelenti Réway Ferenc nádori hely
tartónak, hogy 1547 október 30-án Pozsonyban kelt 
parancsa értelmében Podmaniczky Ráfaelt királyi ado
mány címén bevezette a trencsénmegyei Chumec birtokába, 
utóbb azonban a beiktatásnak Szunyogh László ellent

mondott.
Eredeti iktatóparancs, papíron, hátlapján zárópecsét töredé
keivel és a jelentés fogalmazványával, az esztergomi káptalan 

levéltárában. Capsa 5. fasc. 10. nr. 5.

Magnifico domino Francisco de Rewa comiti comi
tatus de Thwrocz, necnon vacante officio regni Hun
gáriáé palatini locumtenenti, domino ipsorum hono
rando capitulum ecclesiae Strigoniensis devotam et 
promptissimam in omnibus obsequentem voluntatem. 
Vestra noverit Magnificentia, nos litteras eiusdem 
introductorias et statutorias pro parte magnifici 
domini Raphaelis de Podmanyn et in Bezthercze con
fectas et emanatas, nobisque amicabiliter sonantes et 
directas, honore, quo decuit, recepisse in haec verba :

Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigo
niensis Franciscus de Rewa comes comitatus de 
Thwrocz, necnon vacante officio regni Hungáriáé 
palatini locumtenens, salutem et amicitiam paratam 
cum honore. Dicitur nobis in persona magnifici domini 
Raphaelis de Podmanyn, quomodo ipse in dominium 
totalis possessionis Klumecz vocatae1 in comitatu 
Thrynchyniensi existentis, ipsum exponentem ex do
natione2 serenissimi principis et domini domini Ferdi- 
nandi etc. certo iuris titulo concernentis, legitime vellet 
introire. Super quo amicitiam vestram harum serie 
hortamur et requirimus, quatinus vestrum mittatis

1 Chumec h. Trencsén megyében, Zsolnától é., a város 
szomszédságában. Chumec birtoklásának kérdésére 1. jelen 
kötet 63. sz. oklevelét.

2 Jelen kötet 192. sz. oklevelét.

192.

28
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hominem pro testimonio fidedignum, quo praesente 
Michael de Prylez,1 aut Gabriel de Hlynyk,1 2 vel Valen
tinus de Nedecze, seu Joseph de eadem,3 sive Joannes 
de Marsoffalwa,4 neve Thobias de Nedecze, namque 
Venceslaus de Thrstyan,5 nisi Nicolaus Sándor de 
Zlawnycza,6 vel Georgius de Rakolwp,7 aut Albertus de 
Borchycz,8 aliis absentibus homo noster ad facies prae
scriptae possessionis Klwmecz, vicinis et commetaneis 
eiusdem possessionis universis inibi legitime convocatis 
et praesentibus, accedendo, introducat praefatum domi
num exponentem in dominium eiusdem possessionis 
Klwmecz, statuatque eandem eidem, ipsiusque haeredi
bus et posteritatibus universis, praemisso iure sibi 
incumbenti, perpetuo possidendam, si non fuerit contra
dictum. Contradictores vero siqui fuerint, evocet eos
dem contra annotatum dominum exponentem ad 
terminum competentem in curiam regiam, nostram 
scilicet in praesentiam, rationem contradictionis eo
rundem reddituros. Et post haec huiusmodi intro
ductionis et statutionis seriem cum contradictorum et 
evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et comme-

1 Prileszky Mihályra I. Podmaniczky-Oklt. II. 224., 
475, 11. és jelen kötet 130. sz. oklevelét.

2 A Hliniczky-cs. (felemlíti Nagy Iván is : V. 119. 1.) 
tagja, közelebbi adataink nincsenek róla.

;! A Nedeezky-család (Nagy Iván: VIII. 106. s köv. 11.) 
ismert tagjai. Nedeczky Józsefre 1. Podmaniczky-Oklt. II. 
502—503. 11. Az alább előforduló Tóbiás és József (Nagy Iván 
leszármazási táblája szerint : VIII. 107. 1.) testvérek voltak. 
L. azonfelül Rudnay fí. : A Zsámbokréthyak. 34. I.

1 Marsovszky Jánosra 1. adatokat a Podmaniczky-Oklt. 
II. k. 1518—1535 közti évekből. Azonkívül jelen kötet 62. sz. 
oklevele.

5 Tersztyánszky Vencelre v. Lászlóra 1. Nagy Iván : 
XI. 113. 1. Lehet, hogy ugyanaz, aki 1572-ben is szerepelt 
egy birtokbaiktatás alkalmával. Rudnay : Üjfalussvak etc.
52. 1.

6 Szlavnicai Sándor Miklós 1547-ben egy hatalmaskodási 
perben királyi ember. (Rudnay : Üjfalussyak. 62. 1.) A leszár
mazást 1. Nagy Iván : X. 32. 1.

7 Rakolub h. Trencsén vm. Beczkótól d. A Rakolubi 
Rakolubszky-család (Nagy Iván : IX. 609. I.) tagja, kinek 
személyi adatait nem ismerjük.

8 Borcsiczky Albert 1531-ben besztercei várnagy volt. 
Podmaniczky-Oklt. II. 439. 1.
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taneorum, qui praemissae statutioni intererunt, nomi
nibus, terminoque assignato, ut fuerit expediens, nobis 
suo modo rescribatis. Datum Posonii, dominico die 
proximo ante festum Sanctorum Omnium,1 anno Do
mini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.

K ívül: Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigo- 
niensis. Pro magnifico domino Raphaele de Podmanyn et in 
Bezthcrcze introductoria et statutoria. Kívül folytaivá :

Nos itaque amicabilibus petitionibus Magnificentiae 
Vestrae ad plenum, uti par est, obedire volentes, 
unacum nobili Valentino de Nedecz homine scilicet 
Magnificentiae Vestrae, unum ex nobis, magistrum 
videlicet Georgium Albensem, archidiaconum Neugra- 
diensem, socium et concanonicum nostrum2 ad prae
missa fideliter exequenda nostro pro testimonio fidedi- 
gnum duximus destinandum. Qui tandem exinde ad 
nos reversi, nobis uniformiter retulerunt eo modo, quo 
modo ipsi die dominico proximo post festum beati 
Emerici ducis proxime praeteritum3 ad facies posses
sionis Klwmecz vocatae, vicinis et commetaneis eiusdem 
universis, nobilibus videlicet Georgio Zwloczky,4 Ste
phano et Martino Kothitessowczky,5 Thobia et Ladi- 
slao Nedeczky,6 item Martino Zawoczky, Joanne simi
liter Zawoczky,7 Martino et Petro Rabowlczky8 pro se 
ipsis personaliter, aliisque quam plurimis inibi legitime 
convocatis et praesentibus, accedendo, idem homo 
Magnificentiae Vestrae, dicto nostro testimonio prae-

1 1547 október 30.
2 Fehérvári György már 1539-ben esztergomi kanonok. 

( Kollányi /•’. : i. m. 143. 1.)
3 1547 november 6.
I Szulyovszky György 1534-ben Podmaniczkv János 

hívei közt szerepelt. Podmaniczky-Oklt. II. 502. 1.
5 A részletesebben nem ismert Kotesói v. Kotesovszky- 

család (1. Podmaniczky-Oklt. I. 139. és II. 503. 11.) tagjai.
II A Nedeczkyekre 1. az előbbi jegyzetek egyikét.
7 Ugyanaz, aki 1525-ben Martinus de Zawady néven 

említtetik. (Podmaniczky-Oklt. II. 313. 1.) 1535-ben szerepel
nek Martinus et Joannes de Zavada (Podmaniczky-Oklt. II. 
521. 1.), akik azonosak a fenti oklevélben szereplő személyekkel.

8 A Hrabovszky-család ( Nagy Iván : V. 181-183. 11.) 
tagjai ; Márton már 1525-ben említve. (Podmaniczkv-Oklt. 
11. 312. I.)

28 *
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sente, introduxisset praefatum dominum Raphaelem 
in dominium eiusdem possessionis Klwmecz, statuis- 
setque eandem eidem, ipsiusque haeredibus et posteri
tatibus universis, praemisso iure sibi incumbente, per
petuo possidendam, nullo penitus contradictore inibi 
comparente, diebus legitimis et continuis a regno statutis 
ibidem permanentibus, lege et consuetudine eiusdem 
regni requirente. Feria tamen tertia immediate sequenti,1 
tertio scilicet die diei executionis huiusmodi exequutionis, 
Ladislaus Zwnyogh1 2 introductioni et statutioni huius
modi contradictionis velamine obviavit coram nobis. 
Ob quam quidem contradictionem mox et in . . . 3 
eundem ibidem ac die in eodem contra magnificum 
dominum Raphaelem de Podmanyn ad terminum com
petentem in curiam regiam, Magnificentiae scilicet 
Vestrae evocasset in praesentiam, rationem contra
dictionis eiusdem redditurum. Et post haec huiusmodi 
introductionis et statutionis seriem cum contradictoris 
et evocati nomine, terminoque assignato, ut fuerit 
expediens eidem Magnificentiae Vestrae suo modo 
duximus destinandum. Datum sexto die ultimi diei 
executionis praemissorum,4 anno Domini suprascripto.

Domino locumtenenti palatinali. Pro magnifico domino 
Raphaele de Podmanyn et in Bezthercze contra egregium 
Ladislaum Zwnyogh etc. ad terminum introscriptum intro
ductionis, statutionis, contradictionis, evocationis relatio.

1 1547 november 8.
2 Szunyogh Lászlóra 1. jelen kötet 178. sz. oklevele.
3 Kiszakadozott hely.
4 1547 november 13.
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Pozsony, 1547 november 24.

Réway Ferenc nádori helytartó a Sztrecsen vár és Zsolna 
város birtokáért folyó perben, melyet Swietlowski Burián 
indított Podmaniczky Ráfael, illetőleg Kosztka Miklós 
ellen, a pert mindaddig elhalasztja, míg Zápolyai János 
családi birtokainak ügyében az országgyűlés nem határoz.
Eredetije, alján pecsét nyomaival, az Esterházy hercegi hit- 
bizományilevéltárban. Rep. 28,fasc. A. nr. 31. Fényképmásolata 

• az Országos Levéltárban.

Nos Franciscus de Rewa comes comitatus de 
Thwrocz, necnon vacante officio regni Hungáriáé palatini 
ocumtenens, damus pro memoria, quod Joannes de 

Bogard1 pro egregio Buriano Swethlowsky de Wlchnow1 2 
cum procuratoriis litteris nostris feria quarta proxima 
post festum beati Emerici ducis proxime prraeteritum,3 
instante scilicet termino celebrationis iudiciorum festi 
beatae Lucae evangelistae proxime praeteriti,4 ad 
quem scilicet terminum universae causae regnicolarum 
ex novis publicis constitutionibus adiudicare solitae per 
Maiestatem Regiam generaliter fuerant prorogatae, in 
figura nostri iudicii comparendo, iuxta continentiam 
litterarum nostrarum exhibitoriarum, amonitoriarum et 
certificatoriarum ac capituli ecclesiae Strigoniensis super- 
inde relatoriarum, contra magnificos dominos Nico
laum Kozthka de Zedlecz5 et Raphaelem de Podmanyn 
proposuit eo modo, quo modo in anno Domini millesimo 
quingentesimo vigesimo nono, tempore videlicet, quo

1 A Bogády-család ( Nagy Iván : II. 150. 1.) tagja, aki 
1548-ban is szerepelt egy peres ügyben. (Rudnay B. : Ujfalus- 
syak etc. 67. 1.) Ügy látszik, a Nagy Ivánnál található leszár
mazási tábla alapján a családot nem lehet „Baranyaiénak 
nevezni, mert az ott található családnevek legnagyobbrészt 
nyitra-, trencsén- és barsmegyeiek.

2 Swietlowski Buriánra 1. jelen kötet 18., 49., 53. sz. okle
veleit.

3 1547 november 9.
4 1547 október 18.
5 Sedleci Kosztka Miklósra 1. jelen kötet 66. sz. oklevelét.

193.
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caesar Turearum valida manu civitatem Viennensem 
obsidione cingeret,1 egregius condam Petrus Kozthka 
de Zedlecz1 2 tunc supervivente, nescitur unde motus, 
assumptis secus quamplurimis complicibus hominibus 
et servitoribus suis, manibus armatis et potentiariis, 
bellicisque apparatibus instructus, castrum ipsius acto
ris impignoratitium Ztrechen vocatum3 in comitatu 
Thrinchiniensi constructum, obsedisset, illudque ex- 
pugnasset, intercepisset ac unacum oppido Zolna in 
eodem comitatu Thrinchiniensi habito ac aliis oppidis, 
villis, possessionibus et quibuslibet iuribus possessio- 
nariis ad idem castrum spectantibus et pertinere deben
tibus, pro se occupasset et quamdiu supervixisset, 
occupative per potentiam tenuisset. Eoque tandem de
cedente, idem castrum Ztrechen simulcum dicto oppido 
Zolna et aliis pertinentiis eiusdem castri ad manus 
praefati domini Nicolai Koczka, fratris carnalis dicti 
condam Petri Koczka devenisset, postea autem tem
pore medio praefatus dominus Raphael de Podmanyn 
praedictum »oppidum Zolna a manibus dicti Nicolai 
Kozthka utcunque assecutus,4 contra iura ipsius ex
ponentis per potentiam teneret et conservaret etiam 
modo, praescriptum vero castrum Ztrechen cum aliis 
cunctis oppidis, villis, possessionibus et iuribus pos- 
sessionariis ad idem castrum pertinentibus, dictus 
Nicolaus Koczka similiter teneret et conservaret etiam 
de praesenti, fructus et utilitates eorundem perci
piendo, in quibus praemissis salvis actibus potentiariis 
praefati Nicolaus Koczka et condam Petrus frater 
eiusdem memorato actori plusquam triginta duorum 
millium florenorum auri dampna intulissent potentia 
mediante in praeiudicium et dampnum dicti actoris 
valdemagnum. Et haec sic facta fuisse, exhibitione 
praescriptarum litterarum dicti capituli ecclesiae Stri- 
goniensis relatoriarum ad amicahilem requisitionem 
nostram nobis rescriptarum, vires trium litterarum 
inquisitionalium repraesentantium comprobando, ex

1 Bécs városának 1529-i ostromára vona ozik.
3 Sedleci Kosztka Péterre 1. jelen kötet 8. sz. oklevelei.
3 Sztrecsen várára 1. jelen kötet 8. sz. oklevelét.
' L. erre vonatkozólag jelen kötet 108. sz. oklevéléi.
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parte praenominatorum Nicolai Kozthka et Raphaelis 
de Podmanyn per nos in praemissis iudicium et iustitiam 
postulavit impartiri.

Quo audito, pro praefato domino Nicolao Kozthka 
Petrus Tharrody1 cum nostris, pro annotato siquidem 
cum nostris litteris procuratoriis nostram exurgendo 
Raphaele Podmanyczky Ambrosius de Beycz1 2 similiter 
in praesentiam, nominibus et in personis eorundem hoc et 
id, quod scilicet praescripta arx Ztrechen, necnon 
oppidum Solna simulcum suis pertinentiis praefatum 
Burianum actorem, prout idem in sua actione propo
suit, iure pignoratitio concernerent, doceri et com
probari postularunt per procuratorem ipsius actoris 
praenominatum. Eo percepto idem Joannes Bogardy 
procurator ipsius actoris quasdam ternas litteras, unas 
serenissimi principis condam domini Joannis regis in 
pergameno privilegialiter sub pendenti sigillo suo 
emanatas pignoratitias,3 alteras conventus ecclesiae de 
Thwrocz superinde introductorias et statutorias in 
papiro patenter confectas, sigilloque eiusdem conventus 
a tergo impressive consignatas, tertias serenissimi 
principis et domini domini Ferdinandi etc., super prae
missis confirmationales sub dupplici et autentico 
sigillo eiusdem domini regis privilegialiter confectas 
nostrum iudiciarium producere curavit in conspectum.

Ex quarum tenoribus et continentiis dictam arcem 
Ztrechen ac oppidum praescriptum Solna simulcum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet 
memoratus condam dominus Joannes rex dicto Buriano 
actori in et pro decem millibus florenis auri puri ac 
tribus millibus florenis in aliis monetis ab eodem actore 
levatis, modo et ordine ac sub condicionibus in prae
tactis litteris suis pignoratiis declaratis et expressis, 
pignori locasse et inscripsisse clare comperiebatur. In 
quarum contrarium memorati Petrus Tharrody et 
Ambrosius Beyczy procuratores praefatorum in causam 
attractorum, nominibus et in personis eorundem re-

1 Szecsődi Tarródy Péter ügyvéd, a vasmegyei Tarródv- 
család ( Nagy Iván: XI. 66—67. 11.) tagja. Peres ügyekben 
többször említik. (Rudnay B. : Üjfalussyak etc. 61., 63., 67. 11.)

2 Bejczi Ambrusra 1. jelen kötet 92. sz. oklevelét.
2 V. ö. jelen kötet 8. sz. oklevelével.
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sponderunt in hunc modum, quod quemadmodum ex 
tenoribus et continentia praetactarum litterarum per 
iamfatum procuratorem dicti actoris exhibitarum et 
productarum manifeste constaret, praescripta arx 
Ztrechen ac oppidum Solna simulcum suis pertinentiis 
antedicti condam domini regis Joannis fuissent haeredi- 
taria, quoniam autem de bonis et iuribus possessionariis 
eiusdem condam domini Joannis regis haereditariis, per 
haec disturbiorum tempora distractis et ad manus 
alienas quocunque titulo deventis, per regnicolas nulla 
hactenus conclusio facta et decreta, sed in omnibus 
publicis regnicolarum ipsorum congregationibus hoc 
ipsum negotium bonorum et iurium possessionariorum 
haereditariorum ipsius condam domini Joannis regis 
in suspenso relictum extitisset, ob hoc iidem in causam 
attracti ad praemissam actionem et aquisitionem dicti 
actoris, ut pote ratione et praetextu bonorum et 
iurium possessionariorum praefati condam domini 
Joannis regis haereditariorum intentatam, interea, 
donec regnicolae de hisce bonis in publica eorum con
gregatione aliquid decernerent, respondere minime 
tenerentur.

Quibus sic habitis, praefatisque partium procura
toribus per nos partibus suis in praemissis iudicium et 
iustitiam praeberi postulantibus, nos dominorum, prae
latorum et baronum, magistrorumque prothonota- 
riorum et regni huius nobilium, sedis scilicet iudi- 
ciariae Regiae Maiestatis iuratorum assessorum, no- 
biscum in examine praesentis causae in iudicio existen- 
tium, quaesito et assumpto superinde consilio prae
maturo et sana deliberatione, quoniam de bonis et 
iuribus possessionariis praefati condam domini Joannis 
regis haereditariis per hos disturbiorum annos distrac
tis et apud manus alienas quocunque titulo habitis, 
per regnicolas nullam hactenus deliberationem et conclu
sionem factam esse, sed negotium hoc ipsum in suspenso 
relictum fore manifeste constabat, causam praesentem 
interea, donec de hisce bonis et iuribus possessionariis 
ipsius condam domini Joannis regis per regnicolas deli
beratio et conclusio aliqua decernatur, in eodem statu, 
in quo nunc existit, differri et prorogari debere decre
vimus et commisimus, immo differimus et prorogamus
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per praesentes, authoritate nostra iudiciaria iureque 
et iustitia mediante. Datum Posonii, feria quinta, in 
profesto beatae Catherinae virginis et martiris, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.

Lecta et extradata per me 
magistrum Damianum prothonotarium.1

194.

Nagyszombat, 1547 december 10.

Miután a király, Kosztka Miklós és Podmaniczky Ráfael 
között a Zsolna városért folyt és az utóbbi javára ítélettel 
lezárt perben perújítást engedélyezett, Réway Ferenc 
nádori helytartó meghagyja az esztergomi káptalannak, 
hogy a királyt és Podmaniczkyt idézze meg.
Átírva az esztergomi káptalannak 1547 december 29-én kelt 

jelentésében. (L. a 195. sz. alatt.)

195.

Esztergom, 1547 december 27.

.4; esztergomi káptalan jelenti Réway Ferenc nádori hely
tartónak, hogy 1547 december 12-én Nagyszombatban kelt 
parancsa értelmében a királyt és Podmaniczky Ráfaelt

megidézte.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Orsz. 

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 352. nr. 6.

Magnifico domino Francisco de Rewa comiti comi
tatus de Thwrocz, necnon vacante officio regni Hun
gáriáé palatini, locumtenenti, domino ipsorum hono- 
randissimo capitulum ecclesiae Strigoniensis devotam 
et promptissimam in omnibus obsequiorum volun
tatem. Vestra noverit Magnificentia, nos litteras eius
dem exhibitorias, ammonitorias et certificatorias pro

1 Aranyáni Damján protonotáriusra 1. jelen kötet 144. sz 
oklevelét.
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parte magnitiei domini Nicolai Koska de Zedlecz contra 
serenissimum principem et dominum Ferdinandum etc. 
dominum nostrum clementissimum ac magnificum 
dominum Raphaelem de Podmanyn confectas et ema
natas, nobisque amicabiliter sonantes et directas, 
honore, quo decuit recepisse in haec verba :

Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Strigo- 
niensis Franciscus de Rewa comes comitatus de 
Thwrocz, etc. salutem et amicitiam paratam cum 
honore. Noveritis, quod magnificus dominus Nicolaus 
Koska de Zedlecz nostram veniens in praesentiam 
nobisque exponere curavit in hunc modum, qualiter in 
termino celebrationis iudiciorum festi beati Georgii 
martiris1 in anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo quinto transacto, praeteriti, in quadam 
causa inter serenissimum principem et dominum domi
num Ferdinandum etc., ut actorem ab una, parte vero 
ab altera ipsum dominum Nicolaum Koska exponentem 
veluti in causam attractum, primum coram reveren
dissimo domino Paulo de Warda, archiepiscopo ecclesiae 
Strigoniensis, primate Hungáriáé, legato nato, summo 
cancellario et locumtenente praefati domini nostri 
regis, caeterisque dominis praelatis et baronibus, pro
ceribusque regni Hungáriáé in conventu eorundem pro 
festo purificationis beatissimae virginis Mariae2 in 
praescripto anno Domini praeterito, de edicto suae 
maiestatis hic Tirnaviae celebrato tunc constitutis, 
motae et intentatae ac tandem ex transmissione 
eorundem dominorum locumtenentis regiae maiestatis 
ac caeterorum praelatorum, baronum et procerum regni 
nostram in praesentiam translata, praefata maiestas 
regia, dominus noster clementissimus nomine et in 
persona fisci sui Hungarici, per non vcnientiam et non 
comparitionem dicti domini exponentis, quasdam 
litteras nostras adiudicatorias, sententionales sive 
proscriptionales, notam perpetuae infidelitatis in se 
denotantes contra eundem exponentem excipere cura
visset. Quarum vigore idem dominus exponens in nota 
perpetuae infidelitatis, amissione scilicet capitis ac

1 1545 április 24.
- 1545 februarius 2.
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proprietatis universorum bonorum et iurium suorum 
possessionariorum aggravatus et condempnatus exti- 
tisset.

Habitaque huiusmodi iudiciariae deliberationis et 
sententiae notae infidelitatis pronunciatione et publi
catione, nobilis condam Paulus Cheglery,1 legitimus 
procurator magnificorum dominorum Raphaelis de 
Podmanin et condam Joannis de eadem Podmanin 
fratrum carnalium nominibus et in personis eorundem 
in huiusmodi causa sese ingerentium et intromitten
tium, quasdam litteras praefati domini nostri regis 
donationales pro parte eorundem dominorum condam 
Joannis et Raphaelis Podmanyczky emanatas, nobis 
in iudicio exhibuisset. Quarum vigore oppidum ipsius 
domini exponentis Solna vocatum, simulcum suis per- 
tinentiis in comitatu Thrinchiniensi habitum et 
existens eisdem dominis condam Joanni et Raphaeli 
de Podmanyn adiudicatum atque restatui commissum 
extitisset in eiusdem exponentis praeiudicium et 
dampnum manifestum., Qui tamen si idem exponens 
prosequutioni huiusmodi causae suae, ut debebat, bono 
modo invigilare ac tempore debito dictorum domini 
locumtenentis, caeterorumque dominorum praelatorum 
et baronum, ac deinde nostram in praesentiam venire, 
propositionesque et allegationes suas, quas in ipsa 
causa in sui defensionem dicere, proponereque et 
allegare habebat, in medium proferre, quocumque modo 
non neglexisset, sperasset, se in ipsa causa longe alium 
iudicium recipere et se ab onere praescriptae notae 
infidelitatis de facili defendere potuisse, quemadmodum 
posse speraret etiam modo. Requisiti itaque sumus pro 
parte eiusdem exponentis debita cum instantia, ut 
eidem circa praemissa de remedio opportuno et gratia 
novi iudicii provideremus. Cum autem universae defec
tus et errores in processibus causarum emergentes, 
virtute novi iudicii, quod ex decreto regni in omni 
causa simul admitti debet, iuxta contenta generalium 
decretorum regni reformari possint et debeant, praeterea 
causas etiam inter dominum nostrum regem, eiusque

1 Bizonyára azonos azzal a Chegledy Pállal, akivel talál
koztunk s akinek személyi adatait nem ismertük. L. jelen 
kötet 144. sz. oklevelét.
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maiestatis fiscum et regnicolas ratione quorumcunque 
negotiorum motas cognoscere, diiudicarique ac ubi res 
postulaverit, etiam virtute novi iudicii reformare nostri 
officii sit, pro eo amicitiam vestram harum serie hor
tamur et requirimus, quatenus praesentes litteras 
nostras memoratis domino nostro regi et domino 
Raphaeli de Podmanyn per vestrum testimonium 
fidedignum exhiberi et praesentari faciatis, qui si 
maiestas sua ac dictus dominus Raphael Podmanyczky 
personaliter reperiri non poterint, de domo habitationis, 
sive solitae eorundem residentiae, ammoneat eius 
maiestatem simul et dictum dominum Raphaelem de 
Podmanin, ut maiestas sua decimo quinto die diei 
huiusmodi amonitionis per directorem causarum 
suarum, dictus vero dominus Raphael Podmanyczky 
personaliter, vel per procuratorem suum legitimum 
coram nobis comparere, praescriptasque litteras nostras 
adiudicatorias, sententionales, ac proscriptionales simul- 
cum cunctis suis processibus in specie producere 
debeant et teneantur, causa in praescripta novum 
iudicium recepturi. Certificando nichilominus tam eius 
maiestatem, quam praescriptum dominum Raphaelem 
Podmanyczky, quod sive ipsi termino in praescripto, 
coram nobis modo praemisso compareant, praescrip
tasque litteras nostras adiudicatorias et sententionales 
sive proscriptionales cum cunctis suis processibus 
exhibeant et producant, sive non, nos ad partis com- 
parentis instantiam id faciemus in praemissis, quod 
dictaverit ordo iuris. Et post haec huiusmodi exhibitio
nis, ammonitionis et certificationis seriem, ut fuerit 
expediens, terminum ad praescriptum nobis suo modo 
rescribatis. Datum Thirnaviae, sabbato proximo 'post 
festum conceptionis beatissimae virginis Mariae,1 anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo septimo.

Nos itaque amicabilibus petitionibus Magnifi
centiae Vestrae in omnibus, ut par est, obedire volen
tes, unum ex nobis, magistrum videlicet Joannem 
de, Naghbarati socium et concanonicum nostrum1 2 ad

1 1547 december 10.
2 Nagybaráti János 1560-ban is esztergomi kanonokként 

említve. Kollányi F. : i. m. 166. 1.
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praemissa fideliter exequenda, nostro pro testimonio 
fidedignum duximus destinandum. Qui tandem exinde 
ad nos reversus, nobis ad puritatem conscientiae suae 
retulit eo modo, quo modo ipse feria tertia proxima 
ante festum beatae Luciae virginis1 ad castrum Poso- 
niense, deinde feria quinta proxima post praescriptum 
festum beatae Luciae virginis proxime praeteritum1 2 
ad portam castri Zwchya vocati3 accessisset, prae
fatorumque (!) regia maiestate, domino nostro clemen- 
tissimo et domino Raphaele de Podmanin ibidem mi
nime repertis, litteras Magnificentiae Vestrae memorato 
domino nostro regi, medio egregii Wolgffangi (!) Nadasst4 
castellani maiestatis suae in dicto castro Posoniensi, 
domino vero Raphaeli Podmanyczky medio egregii 
Pauli Medeznanzky castellani sui5 in in ( így kétszer !) 
praescripto castro Zwczya exhibuisset et praesentasset, 
ac suis maiestatem et dominum Raphaelem Pod
manyczky praescriptis castris, domibus scilicet habi
tationis ipsorum amonuisset, ut maiestas sua decimo 
quinto die huiusmodi ammonitionis per directorem 
causarum suarum, dictus vero dominus Raphael Pod
manyczky personaliter, vel per procuratorem suum 
legitimum coram Magnificentia Vestra comparere, 
praescriptasque litteras Magnificentiae Vestrae adiu- 
dicatorias, sententionales et proscriptionales simulcum 
cunctis suis processibus in specie producere debeant 
et teneantur, causa in praerrfissa novum iudicium 
recepturi. Certificando nichilominus tam eius maie
statem, quam praescriptum Raphaelem Podmanyczky, 
quod sive ipsi termino in praescripto coram Magnifi
centia Vestra modo praemisso comparcant, praescrip
tasque litteras Magnificentiae Vestrae adiudicatorias et 
sententionales, sive proscriptionales cum cunctis suis 
processibus exibeant et producant, sive non, Magni

1 1547 december 13.
- 1547 december 15.

Szucsa vára.
1 Nádasdi Farkas pozsonyi várnagy személyi adatait 

nem ismerjük közelebbről.
5 Mednyánszky Pál szucsai várnagy azonos lehet azzal a 

Pállal, aki Mednére áj adománvt eszközölt ki. ( Nagy Iván :
VII. 382. 1.)
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ficentia Vestra ad partis comparentis instantiam id 
factura erit in praemissis, quod dictaverit ordo iuris. 
Quarum quidem huiusmodi exhibitionis, ammonitionis 
et certificationis seriem, ut fuerit expediens, eidem 
Magnificentiae Vestrae suo modo duximus rescribendum. 
Datum tredecimo die diei exequutionis praemissorum, 
anno Domini suprascripto.

K ívü l: Domino locuintenenti palatinali. Pro magnifico 
domino Nicolao Kosska de Zedlecz contra serenissimum prin
cipem et dominum dominum Ferdinandum divina favente 
clementia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae etc. regem 
nostrum clementissimum et magnificum dominum Raphaelem 
de Podmanin ad terminum introscriptum exhibitionis, ammo
nitionis et certificationis relatio.

A hátlap alján ugyanazon kéztől : Kozka. Prima evoca
toria novi iudicii.

196.

Pozsony, 1548 februárius 2.

Várdai Pál esztergomi érsek és királyi helytartó meghagyja 
az esztergomi káptalannak, hogy miután Podmaniczky 
Ráfael részére, a Kosztka Miklós ellen folyó perben per

újítást engedélyezett, az utóbbit idézze meg.

Az esztergomi káptalannak 1548 februárius 18-án kelt jelenté
sében. (L. a 197. sz. alatt.)
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Esztergom, 1548 februárius 18.
Az esztergomi káptalan jelenti Várdai Pál esztergomi 
érseknek, hogy 1548 februárius 2-án Pozsonyban kelt 
parancsa értelmében Kosztka Miklóst személyes megjelenés 
végett megidézte a Podmaniczky Ráfael részére engedélye

zett perújításban.
Eredeti nyíl Ipara ncs, alján papírral fedett pecséttel ellátva, 
hátlapján a jelentés fogalmazványával, az esztergomi káptalan 
levéltárában. Capsa 40. fasc. 2. nr. 11. Átírva Várdai Pál 
királyi helytartónak 1548 aug. 1-én kelt oklevelében. (L. ezt a 

217. sz. alatt.)

Reverendissimo in Christo patri et domino do
mino Paulo de Warda, archiepiscopo ecclesiae Strigo- 
niensis, primati Hungáriáé et legato nato, summo can
cellario et locumtenenti regiae maiestatis, domino 
ipsorum gratiosissimo, capitulum ecclesiae Strigo- 
niensis devotam et promptissimam in omnibus obsequi
orum voluntatem. Vestra noverit Reverendissima 
Dominatio, nos litteras eiusdem exhibitorias et am- 
monitorias pro parte magnifici domini Raphaelis de 
Podmanyn contra magnificum dominum Nicolaum 
Kozka de Sedlecz confectas et emanatas nobisque 
amicabiliter sonantes et directas, honore quibus decuit, 
recepisse in haec verba :

Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae Strigo- 
niensis etc., amicis et fratribus suis capitulo ecclesiae 
Strigoniensis salutem et fraternam benivolentiam cum 
honore. Exponitur nobis in persona magnifici domini 
Raphaelis de Podmanyn, quod cum annis superioribus 
in quadam causa inter eum ut actorem ab una, parte 
vero ab altera magnificum dominum Nicolaum Kozka 
de Zedlecz, veluti in causam attractum, ratione cer
torum negotiorum factum honoris concernentium1 
more militaris curiae regiae in absentia maiestatis eius 
coram nobis mota et adiudicata, dictus Nicolaus 
Kozka per non venientiam et non comparitionem suam 
ad personalem ipsius exponentis instantiam in termino

1 A „factum honoris“-t, a becsiiletiigyet érintő iratokat 
jelen okirat függelékében adjuk.

197.
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iuridico, vigore latae sententiae nostrae, in amissione 
fidei, honoris et humanitatis suae convictus fuisset et 
aggravatus, tum demum idem Nicolaus Kozka vigore 
gratiae novi iudicii a regia maiestate impetratae, 
causam eandem in praesentiam maiestatis eius resti
tuendam curavisset, maiestati vero suae ab aliis 
maioribus longeque gravioribus negotiis causam ipsam 
tum cognoscere minime vocasset, mediantibus litteris 
suis prorogatoriis Wiennae, sabbato proximo ante 
dominicam Reminiscere1 anno Domini millesimo quin
gentesimo quadragesimo sexto emanatis ad vigesimum 
diem eiusdem diei dominicae Reminiscere distulisset et 
prorogasset. Ipso itaque termino adveniente, dictus 
exponens certis ac legitimis quibusdam impedimentis 
obstantibus et si in propria persona sua regia maiestate 
absente coram nobis comparere non potuisset, ad 
excusandam tamen absentiam suam quosdam homines 
et mandatarios suos speciales ad nos misisset. Nos vero 
ad personalem instantiam dicti Nicolai Kozka per ipsius 
exponentis non venientiam et non comparitionem eun
dem Nicolaum Kozka ab ulteriori impetitione eiusdem 
exponentis, tamquam actoris principalis, de iure et 
de facto absolvissemus ac insuper contra eundem ex
ponentem utpote fidei, honorisque et humanitatis suae 
obligatae violatorem famosam quandam sententiam 
tulissemus atque pronunciassemus.

Verum tamen, si ipse exponens terminum ad prae
dictum nostram in praesentiam venire potuisset, obiec- 
tionemque suam solidis et firmissimis rationibus et 
efficacissimis litteris fundatam atque fulcitam, adversus 
ipsum Nicolaum Kozka termino in eodem coram nobis, 
immo etiam si tum, quum causa ipsa coram praefata 
maiestate regia agitata extitisset, in iudicio proferre 
non obmisisset, sperasset se et causam suam citra 
laesionem fidei, honorisque et humanitatis suae legitime 
defendere potuisse, prout posse speraret etiam modo. 
Moti igitur instanti et legitima petitione dicti domini 
Raphaelis Podmanyczky exponentis, qui nos ut pote 
locumtenentem regium in praesenti maiestatis eius 
absentia pro gratia novi iudicii obnoxius interpellavit,

1 1546 március 20.
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regia, qua fungimur auctoritate, id eidem exponenti 
duximus favorabiliter annuendum et concedendum, ut 
ipse iamfatum Nicolaum Kozka praescriptas litteras 
nostras sententiae pro se contra dictum exponentem 
latae in infrascripto termino iuridico producturum et 
subinde causa in praescripta novum iudicium recep
turum ad eundem terminum iuridicum legitime evocare, 
obiectionemque suam praenotatam pariter et litteras, si 
quas pro se habet, efficaces in ipso termino iuridico 
contra annotatum Nicolaum Kozka, absente regia 
maiestate, coram nobis in iudicio proferre et alia etiam 
omnia, quae de more et consuetudine militaris curiae 
regiae in hac ipsa causa admitti possunt, dicere, facere, 
proponere et agere valeat atque possit, praesentium per 
vigorem.

Quocirca volumus et committimus vobis, quatenus 
praesentes litteras nostras per vestrum testimonium 
fidedignum memorato Nicolao Kozka praesentandas 
curetis, si personaliter reperiri poterit, alioqui de domo 
habitationis, sive solitae residentiae suae ammoneat 
eundem Nicolaum Kozka, dicatque et committat sibi 
regio nomine, ut ipse decimo quinto die ex eo die, quo 
praesentes litterae nostrae sibi exhibitae fuerint, nume
rando, praescriptas litteras nostras latae sententiae 
producturus et in causa praenotata novum iudicium 
recepturus, coram nobis, ut pote locumtenente regiae 
maiestatis in eius maiestatis absentia, personaliter et 
non per procuratorem suum modis omnibus comparere 
debeat et teneatur, certificando nihilominus eundem 
Nicolaum Kozka, ut sive ipse termino in praedicto 
coram nobis compareat et subinde praescriptas litteras 
latae sententiae nostrae producat, novumque iudicium 
recipiat, sive non, nos ad partis comparentis instantiam, 
regia maiestate absente, id faciemus in praemissis, 
quod dictaverit mos et consuetudo militaris curiae 
regiae maiestatis. E t post haec huiusmodi exhibitionis 
et ammonitionis seriem nobis amicabiliter rescribatis. 
Datum Posonii, in festo purificationis beatissimae vir
ginis Mariae,1 anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octavo. Lecta.

1 1548 februárius 2.
29
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Nos itaque mandatis Dominationis Vestrae Reve
rendissimae in omnibus, ut par est, obedire cupientes, 
unum ex nobis, magistrum videlicet Michaelem de 
Dobrakwthya socium et concanonicum nostrum1 ad 
praemissa fideliter exequenda, nostro pro testimonio 
fidedignum duximus destinandum. Qui tandem exinde 
ad nos reversus, nobis ad puritatem conscientiae suae 
retulit eo modo, quo modo ipse Sabbatho proximo ante 
festum beati Valentini martiris proxime praeteritum1 2 
ad oppidum Raycz3 vocatum accessisset et cum prae
fatum dominum Nicolaum Kozka absentem fore in
tellexisset, litteras Dominationis Vestrae Reverendis
simae eidem medio circumspecti Georgii iudicis de 
eadem Raycz jobagionis suae exhibuisset et praesen- 
tasset, dedissetque et commisisset eidem regio nomine, 
ut ipse decimo quinto die ex eo die, quo praesentes lit
terae Dominationis Vestrae Reverendissimae sibi modo 
praemisso exhibitae fuissent, numerando, praescriptas 
litteras Dominationis Vestrae Reverendissimae latae 
sententiae producturus et in causa praenotata novum 
iudicium recepturus, coram Dominatione Vestra Reve
rendissima, ut pote locumtenente regiae maiestatis in 
eius maiestatis absentia, personaliter et non per pro
curatorem suum modis omnibus comparere debeat 
et teneatur, certificando nichilominus eundem Nico
laum Kozka, ut sive ipse termino in praedicto coram 
Dominatione Vestra Reverendissima compareat et 
subinde praescriptas litteras latae sententiae eiusdem 
Dominationis Vestrae Reverendissimae producat, no
vumque iudicium recipiat, sive non, Dominatio Vestra 
Reverendissima ad partis comparentis instantiam, regia 
maiestate absente, id factura erit in praemissis,'quod 
dictaverit mos et consuetudo militaris curiae regiae 
maiestatis. Quarum quidem huiusmodi exhibitionis et 
ammonitionis seriem eidem Dominationi Vestrae 
Reverendissimae amicabiliter duximus rescribendum. 
Datum octavo die diei exequutionis praemissarum, 
anno Domini suprascripto.

1 Dobrakutyai Mihály előbb a nyitrai káptalan tagja: 
1547-ben lett esztergomi kanonok. ( Kollámji F. : i. m. 145. 1.)

2 1548 februárius 11.
3 Rajec város.
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Domino locumtenenti regiae maiestatis. Pro magnifico- 
domino Raphaele de Podmanyn contra magnificum dominum 
Nicolaum Kozka de Sedlecz ad terminum introscriptum 
exhibitionis et ammonitionis relatio.

197 A.

H. n. 1548.

Kosztka Miklós perelőkészítő irata a Podmaniczky Ráfael 
ellen indított becsiiletügyi perújításhoz.

Eredeti fogalmazványa az Esterházy hercegi hitbizományi 
levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 71. Fényképmásolata az 

Országos Levéltárban.

In causa novi iudicii Podmanyczky.

Mox postquam petierit actor produci sententiam 
contra se latam, primo dicendum est (si consultum 
fuerit) non deberi eam exhibere eo, quod in facto 
honoris novum iudicium non potuit impetrari, quod 
enim in causis sedis iudiciariae Regiae Maiestatis novum 
iudicium semper accipi posse constitutum est, atque 
receptum, hoc nusquam et nequaquam ad honoris 
causas militaris curiae Regiae Maiestatis expresse vel 
implicite refertur.

Nec facit, quod in omnibus causis praedictae sedis 
iudiciariae Regiae Maiestatis semel novum iudicium 
admitti soleat et debeat. Nam et alia multa in illis semel 
semper admittuntur. Nonnulla autem etiam pluries.1 
Ut inhibitiones, revocationes procuratoris et repul
siones quaedam autem etiam pluries. Ut causarum 
condescensiones, quae tamen in causis honoris, nusquam 
et nequaquam fieri possunt vel admittuntur.

Dato autem sed non concesso, quod novum iudi
cium etiam in hisce causis honoris, quae causis sedis 
iudiciariae minime assimilantur, possit admitti, vel 
debeat, actori tamen minime debet vel possit admitti, 
quia opportet actorem semper paratum esse, ergo etc.

His habitis, si contingat decerni, novum iudicium

1 Az egész mondat törölve.
29*
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omnino etiam actorem potuisse recipere et ob hoc 
sententiam produci debere, dicendum adhuc est, eam 
produci non debere, priusquam certa illa et legittima 
impedimenta, quominus actor se ad terminum iuris sui 
venire non potuisse, iudici sui declaravit et exposuit, 
assignavit et ea sufficienter etiam comprobavit.

Quod si se ideo venire non potuisse causabit, quia 
vires litterarum salvi conductus sibi concessi praecise 
illo tempore iterum suae comparitionis expiraverint, sive 
quibus non fuit sibi tutum  in praesentiam iudicis 
venire, dicendum est, quod hoc non est legittimum 
impedimentum, cum non sit casus isti de casibus 
contumaciarum partium (?) in honoris causa excu
santibus et alioqui esse, quod foret ex illis, sed tamen 
non est et nec esse potest. Nichilominus sciens terminum 
comparitionis in causa honoris sibi imminere, praescripti 
salvus conductus sibi concessi litteras ipsas tempestive 
videre poterat atque debuerat et sic sibi de aliis litteris 
salvi conductis impetrandis iterum tempestive provi
dere et invigilare. Quia hoc non fecit, quod debebat, 
ideo nemini, nisi sibi ipsi et crassae negligentiae suae 
imputet. Ergo etc.

Yel si omissa assignatione legittimorum impedi
mentorum, mox ad obiectionem prorumpat, quod cum 
tempore, quo contra se hanc sententiam excipere 
curavit, hic adversarius suus notórius fuerit, et sit 
condempnatus, non potuisse se contra notorium infide
lem neque debuisse condempnari, vel famosam sen
tentiam pronunciare et litteras adiudicatorias emanari, 
ob hocque sententiam nullam fore et esse.

Mox dicendum e r i t : habito prius super eo consilio, 
quod ex quo transgressus est assignare causam sine 
non venientia, prout coram suo iudice exposuit. Quod 
primo et ante omnia in causis novo iudicio de more 
militaris curiae regiae resuscitandis requiretur et ipse 
actor fore debebat et in aliud se vertit, quam honoris 
sui defensio postulaverat. Ideo iudicium postuletur.

Quod si habita deliberatione huic non erit locus, 
nichilominus dicendum est, quod dato sed non con
cesso, tamen cum haec pars per actorem vocata seu in 
causam attracta fuerit et sit, modo quoque ex eoque 
comparere et se de iure et aequitate naturali defendere
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necesse habuerit, nec reorum sit firmare vel legittimare 
personam suam in iudicio, sed hoc firmabunt, quod 
vocati sunt. Ideo sibi in suam defensionem et innocen
tiam per contumaciam actoris absolutionem et actorem 
pro famosa actione qua hanc obfuscari nisus est, eadem 
poena talionis condempnari legittime et iuste postulare 
potuit, prout et digne condempnatus est. Ergo etc.

Vel si obiciat actor attractum  hunc eo tempore, 
quo ipse comparere debuisset, sibi insidias tendisse et 
sic venire ausus non fuisset, respondendum est, hoc 
quoque allegari et obiicere, non est de casibus contu
maciam suam legittime excusantium, ergo mihi et 
petatur iudicium.

Quod si vero deliberatum fuerit legittime obiicere 
posse, adhuc dicendum est, quod hoc fieri non potuit, 
cum idem attractus sicuti actor eodem tempore com
parere debebat et debuit, prout et comparuit non sine 
discrimine vitae suae, ob hostilitates actoris, quas 
eundem semper et omni tempore in attractum et bona 
sua exercuisse magis constat.

197 B.

H. n. 1548.

Podmaniczky Ráfael vádpontjai Kosztka Miklós ellen a 
közöttük folyó becsületügyi perben.

Eredetije az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. 
Rep. 28. fasc. A. nr. 71. Fényképmásolata az Országos Levél

tárban.

In quibus dominus Podmanyczky dominum Nicolaum 
Kozka sua obligamina non observasse asserit.

Primo : Quod servitores, colonos et subditos do
mini Podmanyczky iniuriis affecit.

Secundo : Quod fortalicia contra dominos de 
Podmanyn erecta renovare firmareque fecit.

Tertio: Quod castrum domini Podmanyczky 
Rycho1 vocatum per proditionem intercipere curavit.

1 Hricsó vára.
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Quarto : Quod institores, mercatores quoslibet ac 
solventes colonos perturbavit, molestavit, indebitaque 
exactione torquere non formidavit.

Quinto : Quod bona Pauli Praznoczky1 non restituit.
Sexto : Quod super institores, mercatores et alios 

cives solventes indebita et inconsueta theloniorum 
exactione circa Ztrechen et Letawa vexavit.

Septimo : Quod terras nobilium Pangracz, non 
expectato iudicio domini locumtenentis, in usum suum 
convertit.

Octavo : Quod piscinas et bona nobilium Thw- 
ranczky1 2 impedivit et possidet, non expectato iudi
cio domini locumtenentis et quod bona et piscinas 
ipsas nobilium Chernanzky3 etiam modo possidet ac
idis suspendio minatur.

Nono : Quod filium condam Michaelis Horwath 
in domo sua pacifice permanere non permisit,4 quin 
potius Zalad5 et Lokur6 vero ab eodem accepit et 
silvam eiusdem dissecari fecit.

Decimo : Quod colonos suos proprios pro eo, quod 
dominis de Podmanyn necessaria ministrabant, iniuriis 
affecit et magnam pro eadem re super illis extorsit 
taxam.

Undecimo : Quod pro revisione differentiarum ad 
locum communem iuxta compromissionem arbitrorum 
pro sui parte arbitros statuere noluit.

1 Praznovszky v. Praznóczy Pálra 1. jelen kötet 186. sz. 
oklevelét.

2 A Thuránszky-család liptómegyei birtokos-család volt. 
(Nagy Iván : XI. 184. s köv. 11.)

3 A családra 1. a Podmaniczky-Oklt. II. 521. 1. Közelebbi 
adatok vannak róluk a 197. C sz. oklevélben.

4 Kétségkívül a plavnói Horváth vagy Bojnicsics Mihály- 
ról van szó, aki mint sztrecseni várnagy került Trencsén 
megyébe ; már 1520-ban említtetik. (Podmaniczkv-Oldt. 
II. 257. 1.)

5—6 A két név értelmét nem tudjuk megállapítani.
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H. n. 1548.

Kosztka Miklós válasza Podmaniczky Ráfael vádjaira a 
köztük folyó becsületügyi perben.

Eredetije az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 
28. fasc. A. nr. 63. Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Responsio domini Kostka ad articulos per Podmanyczky 
oblatos, quos ipse Podmanyczky praetendit, ipsum domi

num Koska non observasse.

Ad articulum primum :
Quod servitores, colonos et subditos domini Podma

nyczky iniuriis affecisset.
Ad hunc articulum respondit : In hoc sibi iniuriam 

facere, quia post factum obligamen, neque servitores, 
colonos aut subditos, iri aliquo molestavit. E t in eo 
casu debuisset ipse Podmanyczky medio proborum 
virorum iuxta compromissionem factam prius ipsum 
dominum Koska requirere, quod minus fecit.

Ad secundum articulum :
Ubi dicit, contra Podmanyczky fortalicia erecta 

renovasse et firmasse.
Ad hunc articulum respondit, nullum fortalicium 

neque erexisse, neque firmasse. Quin potius ipse Podma
nyczky contra commissionem domini locumtenentis 
Regiae Maiestatis oppidum Solna violenter intercepit. 
Ibidemque fortalicium erexit, quod et modo tenet. 
Castrum Zwlow1 proditorie intercepit. Inter haec 
tempora invasionem etiam fortalicii ex opposito arcis 
meae Lethowa positi, ut arcem quoque Lethowa inter
cipere posset, more hostili impetum fecit. De quo idem 
dominus Nicolaus Koska refert se ad commissarium 
dicti domini locumtenentis Regiae Maiestatis. E t inde 
tandem plura declaraturus.

1 Szulyó (Sulov) vára, Vágbesztereétől ék. a hegyek közt

197 C.
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Ad tertium articulum :

Ubi Podmanyczky dicit, dominum Koska arcem 
Hrycho vocatum per proditionem intercipere voluisse.

Ad hunc articulum respondit. In hoc similiter 
iniuriam sibi facere, cum et antea arx ipsa Hrycho per 
me illis de Podmanyn ad illud tempus data et concessa 
fuit, quo ab eisdem arx ipsa repeteretur. Quare et nunc 
iuxta fidem, honorem et humanitatem, promissionem
que per eosdem factam idem Nicolaus Koska sibi reddi 
restituique optat. Quam sicuti antea quoque saepe 
saepius reddi postulavit, ita nunc reddi, remittique 
postulat, ut fidei, honori et humanitati satisfaciat.

Ad quartum articulum :
Respondit simpliciter. Falso in medium deduxit, 

quia si contra compromissum aliquid egisset, debuisset 
ipsum iuxta tenorem compromissi requisivisse.

Ad quintum articulum:
Ubi meminit de bonis Pauli Praznoczy,2 requirat 

ea ab illils, in quorum manibus existunt.

Ad sextum articulum :
Respondit. Nichil ultra solitum thelonium exegisse.

Ad septimum articulum :
Respondit. Cum nobilibus Pongracz negotium 

omne transegisse et definivisse.

Ad octavum articulum :
Piscinas et bona nobilium Chernanzky, qui depiscari 

fecerunt, requirat ab illis, de quo plura coram declara
turus est. Praeterea ex eisdem Chernanzky duo, 
videlicet unus, Joannes fuit secretarius et alter servitor 
meus fuit.1 Qui tempore obsidionis clam et proditorie a 1 2

1 A Csernyánszkyakra 1. a 197. sz. oklevelet.
2 L. a 186. sz. oklevelet.



457

me affugerunt. Et idem ipse de Podmanyn nichil mihi 
in hac parte obiicere potest. Cum et alioqui dicti de 
Cherna sint libertini arcis Lethowa.

Ad nonum articulum :

Respondit et in hoc iniuriam sibi facere, quia si 
in aliquod contra filium condam Michaelis Horwath1 
deliquisset, idem Podmanyczky praetendit, regnum 
habet sua iura.

Ad decimum articulum :

Respondit. Non debere ipsum Podmanyczky sibi 
imponere legem super bene vel male tractandis colonis 
suis. Quod ipse adeo usque et in tantum  excoriavit, 
depraedatus est, ut nichil praeter animas et corpora 
reliquit. Quorum clamor, sicuti pauperum oppressorum 
clamitat dies et noctes in caelum ad altissimum omni
potentem Deum.

Ad undecimum articulum :

Respondit. Et in hoc dicto compromisso satis
fecisse. Quia misisset certos suos arbitros, qui con
tumeliis et derisionibus affecti domum redire coacti 
sunt, de quo coram diffusius dicetur.

L. a 197. sz. oklevelet.
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H. n. 1548.

Kosztka Miklós a Podmaniczky Ráfael ellen indított 
becsületügyi perben felsorolja azokat az eseteket, melyek
ben Podmaniczky leteti hitét és szavát nem tartotta meg.
Eredetije az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 
8. fasc. A. nr. 71. Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Responsio magnifici Nicolai Kozka in lacto honoris 
contra Raphaelem Podmanyczky.

Quod ubi ipse Podmanyczky eundem Nicolaum 
Kosthka ratione illius obligaminis, quod inter eum 
ac ipsos Podmanyczky post violentam occupationem 
oppidi ipsius Nicolai Kosthka Solna vocati factum 
fuerat, in causam honoris in curia Maiestatis Regiae 
evocasse dicitur, praetendendum scilicet et asseveran
dum obligamen illud per ipsum Nicolaum Kosthka 
violatum fuisse, licet ipse capto per vim oppido Solna 
erectoque ibidem fortalicio, ac tandem cepta oppu
gnatione arcis ipsius Nicolai Kosthka Lethowa vocatae, 
ad huiusmodi obligamen in tanto huiusmodi rerum 
suarum discrimine positus, quasi coactus accesserit, in 
hoc tamen ipse Podmanyczky honori suo falso obloqui
tur et iniuriam facit, nam ipse promissionem suam 
minime violavit, immo ipse Podmanyczky contra 
honorem suum nihil omnino obiicere potest, eo quod 
ipse iuramentum suum, obligamen fidei et honoris, 
humanitatis Suae Maiestati Regiae praestiti minime 
observavit. Nam oppidum Bellws1 egregio Joanni 
Ostrosych2 et tres possessiones ad arcem Kazza pertinen
tes ad diem per eum praefixum iuxta suam fidem, 
promissionem minime remisit. Neque etiam possessio
nem Kowarcz,3 quae Stephano Mechkey4 per dominum

1 Bellus h. lllavától ék. a Yág-folyó Faipariján.
- Ostrosieh Jánosra 1. jelen kötet 11. és 51. sz. oklevelét.
" Kovarch. Nyitra megyében, Nagytapolcsánytól d.
1 I'gyanaz, aki 1552-ben Dobó Istvánnal együtt Eger 

várának védelmét irányította.

1 9 7  I).
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locumtenentem iuxta transactionem Regiae Maiestatis 
adiudicata est, eidem remisit, sed modo quoque tenet. 
Quam idem Stephanus Mechkey eundem Podmanyczky 
contra fidem et honorem suum retinuisse coram uni
versis regnicolis conquestus est. Castellum etiam Zerda- 
hel1 ad manus communes, uti articuli transactionis 
Regiae Maiestatis continent, non restituit, sed modo 
quoque tenet, quae omnia in confesso sunt, neque ulla 
egent probatione. Praeterea proximis diebus, cum 
exercitus Regiae Maiestatis ad eas partes per eius Maiesta- 
tem pro sua regia authoritate fuerat expeditus, ipse 
Raphael Podmanyczky et condam frater suus1 2 non 
veriti sunt contra exercitum Suae Maiestatis, inductis 
gentibus externis, sese erigere et violata fide et fideli
tate eorum contra Suam Maiestatem se opponere.

Praeterea aliquot antea annis dictus Raphael et 
condam Joannes Podmanyczky adoptaverant praedic
tum Nicolaum Kosthka in eorum fratrem adoptivum 
firmissimo iuramento per ipsos praestito. Quiquidem 
Podmanyczky eundem Nicolaum Kosthka ab ipsis 
Podmanyczky veluti iure iurando sibi obligatis, nil 
tale metuentem et Joannem Dobowzky3 fratrem suum 
sub specie amicitiae in convivium in arcem ipsorum 
Besthercze invitando, contra debitum iuramenti per 
eos praestiti ac contra officium amicitiae, utrumque in 
eadem arce Besthercze captivaverunt et quamdiu in 
captivitate tenuerunt. Et cum praefatus Raphael 
Podmanyczky in praemissis fidem, honorem et humani
tatem suam violavit, ob hoc ipse contra honorem ipsius 
Nicolai Kosthka nil penitus loqui et obiicere potest. 
Praemissa autem, si res postulaverit, omni via et modo, 
quo probum et honestum virum decet, more militaris 
curiae regiae idem Nicolaus Kosthka comprobare 
paratus est.

1 Nyilraszerdahcly h. Kővárétól c.
2 Podmanjczky János.
3 Duboveei János árvái főispán. L. Podmaniczky-Oklt. 

II. 500. 1.
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H. n. 1548.

Kosztka Miklós észrevételeiPodmaniczkyRáfaelállításaira.
Eredetije az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 
28. fasc. A. nr. 71. Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Ahol azth mongya Podmanyczky, hogy ew soha 
Koczka wramnak Zthrechemben meg nem eskewth.

Azth mongya Koczka wram, hogy akar warba, 
akar a falwba, akar a war elewth lewth legyen, mynd 
Zthrechenek hywathathyk, de egh harsfa alath, ky a 
war elewth wagyon belewl kertinek, myndketthen a 
bathyawal az en kezemen eskewtthenek meg nekem, 
ha kedyg Roson Pál,1 Zwnyog Lazlo1 2 ew hozza nem 
halgathnanak, azok e dolgot yol thwdnayak.

Ahol azth mongya Podmanyczky, hogy ewneky 
Koczka wram Rychoth soha nem attha.

Azth mongya Koczka wram, hogy ketthen eggywth 
eskewtthek meg neky, eggywth attha Rychoth nekyk, 
ew kewzthek semmy kylembsegeth nem tartoth Koczka 
wram, e penyg mynd az egez warmegyenek nylwan 
wagyon, hogy Rycho en kezemben wolth, en attham 
nekyk, mynth kyk e nekem kewthelessek wolthak.

Ahol azth mongya Podmanyczky, hogy ew Koczka 
wramath soha Beztherczebe nem hytha, ew meg sem 
fogtha.

Azth mongya Koczka wram, hogy eggywth mynd 
ketthen a bathyawal hytthak ewtheth ház okba,, mynd 
athyafyawal Dwboczky Jánossal eggywth fogthak meg, 
eggywth tharthothak hazokba ewketh fogwa, walamy 
kaar, nyomorosag esseth ew raytha, egh aranth mywel- 
thek, ewk eggyek wolthak.

Ahol azth mongya Podmanyczky, hogy walamy 
dolog akkor esseth wolth, azth myndenesthewl fogwa

1 A mitici Rozson-család ismert tagja. Podmaniczky-Oklt. 
II. 189. és 211. 11.

2 Szunyogh László ekkor a Podmaniczkyak pártján állott. 
Később Budetin birtoka miatt ellentét támadt köztük. L. jelen 
kötet 237. és 238. sz. okleveleit.

197 E.
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Warymba,1 ahowa mynd a Koczkak, mynd Podma- 
nyczkyak gyewlthek wolth erews hyth thyzthesseg 
fogadás alath, le zalloth kevj^thewk.

Azth mongya Koczka wram, em ew maga wallya 
azth, hogy Warymba mynd a Koczkak, smynd Podma- 
niczkik eggywth wolthak, holoth erews hyth thysthes- 
seg alath le zalloth volna mynden dolog kewzthewk, ha 
ez wgh wolth, hoi hath aza hyth thyzthesseg, hyzem ha 
az hyth thyzthesseg alath walo fogadas meg lewth, 
hath wgh lewth wolna, hogh jewendewre barathsagal 
kelleth wolna meg halalny az elmwlthath, de ez nylwan 
wagyon, hogy otthan hamar ewk ream zalotthak hazay- 
math, mynden nemew nagh karth mywelthek raytham, 
ha ez hyth thyztesseg alath walo fogadas lewth wolnays, 
en thewlem tharthoztham wolnay en ew nekyk ygh meg 
tarthany.1 2

Wgh wagyon, hogy Warymba oth wolth Rapael, 
de az el mwlth dolgokról semmy emlekezeth nem wolth 
kewzthewk soha, meg sem bochatha azt Koczka wram, 
hanem hogh jewendewre .lenne bekesseg kewzthewnk, 
erre eskwth wolth meg Raphael, enys fogatham wolth 
neky, de ewk nem sok idew mwlwa ream zaltak, hazay- 
math mynden nemew nagh karth mywelthek rajtam, 
thewbeth hwz ezer forynthnal, a mynth az elewthys 
meg montha Kozka wram.

Ahol azth mongya Podmanyczky, hogy ha Zwlyo 
zynthen nalla wolnais, Koczka wramnal meg kellene 
adni, merth az ew atthyafyaye.

Azth mongya Koczka wram, hogy ewk wewttek el 
ew thewle, azerth aggyak meg, a kye lezen, ew nallays 
meg thalalya az.

Ahol azth mongya Podmanyczky, hogh ez wthan 
mynden dolog haboro le zalloth wolth kewzthek, ew 
nem tartottha meg annak a kewtheleth, sew azerth 
hyttha Koczka wramath tyztessegere.

Azth mongya Koczka wram, hogy egh felewl 
myndennemew dolgoth ewk mywelthek raytha, ky 
mynd nylwan wagyon, masfelewl azerth wgyan ew 
hyttha re a.

1 Varin v. Várna h. Zsolnától k.
2 Az egész bekezdés törölve van.
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Walamyth äzerth Koczka wram mondoth, mynd 
wgh wagyon. Egh aranth zoloth a bathyawal ew reayok, 
mert mynd a meg eskewesth smynd egyeb dolgokath 
egh aranth mywelthek en raytham. Ew kewzthek 
semmy kylembewzysth nem thezen Koczka wram. 
Merth halala wthanes a bathyanak mynd marhaya, 
mynd yozaga ew rea zalloth, de lathya azth Koczka 
wram hogh nem akar semmyhez (—) allani azertli 
thewrwenth.

197 F.

H. n. 1548.

Kosztka Miklós ügyvédjének perelőkészítő irata a Podma- 
niczky Ráfael részére engedélyezett becsiiletügy perújí

tásában.
Eredeti fogalmazványa az Esterházy hercegi hitbizományi 
levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 71. Fényképmásolata az 

Országos Levéltárban.

Az myth Podmanyczky proponál az en senten- 
tiamnak erewthlensegerewl es az ew excusacioiarol, 
azth meg erthetthe Koczka wram, holoth azth mongya 
Podmanyczky, hogh wronk ew felsege az Koczka wram 
excusatioianak mynden byzonsag nelkyl helth adoth 
wolna, akkoron ew felsege nem chak Koczka wram 
excusatioiath, hanem a Podmanyczkyeth es, ky az ew 
byrayathol hagyoth terminosokon akorth sem compa- 
realth wolth, admittaltha wolth, wgyan mynth a 
Koczka wrameth, kyknek okay ew felsegenel es thy 
keg : hyzem hogh nylwan wadnak. Az ew felsege abso- 
lucioiaban Podmanyczky nem comparealasarol mynd 
Koczka wramerol, ahol kedyg excusalya magath wronk 
ew felsegethewl walo felelemwel, nylwan wagyon az, 
hogh ew felsege kegyelmes es igaz feyedelem, sem 
igassagnak kywyle meg nem zokoth banthany, nem 
Koczka wram kezdetthe e perth hanem Podmanyczky 
wolth actor, ew hyth engemeth rea, azerth walamelv 
byroya elewth merthe a perth indythany, azon byro 
elewth tharthozoth prosequalny es comparealni, ha
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kedig walami felelme wolth es dolgath el nem wegezthe 
wolth, azth ew maga thwttha, azerth mykoron ew fel
sege e dolognak terminosth hagyoth, kelleth wolna 
neky az ew dolgáról es bathorsagarol, hogh a termi- 
nosra el jewth wolna, gondoth wyselny, ez leweleth 
kedyg ew felsege nem therwenbel attha neky, hanem 
akkor, mykoron e dolog immár byrayanak elewthe, 
locumtenens wram elewth wolth. Mynd az áltál ew 
felsege ez lewelel az thewrwennek es az igassagnak 
nem derogalth, azerth nynchen helye excusacioianak. 
Thewrwenth warok.

Thowaba az ew felsege leweleth mynth kegyelmes 
wronkeeth thyzthely es bewchewly Koczka wram, de 
Podmanyczky thewrekedessere attha ew felsege e 
leweleth, merth ew elth e lewelel, ahol a lewelbe a 
wagyon, hogy Podmanyczky az ew hywsygeinek meeg 
semmi jeghyeth nem attha wolna, akkor ew felsegenek 
árnykor a terminos wolth. E nylwan wagyon mynd ew 
felsegenek smyndnyayan thy kegyelmeteknek hogh 
regen az elewth eskewth meg ew felsegenek az hywsygre, 
azért a nem elhetheth ew igazan oth az aranth az ew 
felsege lewelewel, therwenth war Koczka wram mynd 
ew felsegethewl smynd keg. az ew felsege wythezlew 
wdwara thewrwenye zerenth.

NB. ew felsege leweleth azon kezdetthe el, wgh 
wagyon a lewelbe : Quum intelligamus, azth conti- 
nualtha ew felsege a lewelbe mynd el ala : praemissis 
sic ut praefertur stantibus et se habentibus, az wthan 
esmeth zynthen a wegebe : iure et iustitia regni id requi
rente.1

1 Kifejezések Ferdinánd királynak 1548 április 12-én 
Augsburgban kelt okleveléből. (L. a 200. sz. alatt.)
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H. n. 1548.

Kosztka Miklós ügyvédjének beszédfogalmazványa Pod- 
maniczky Ráfael esetleges kifogásaira.

Eredetije az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 
28. fasc. A. nr. 71. Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Ha az sukkumbalasra kezd menni, s azth 
kezdy forgadny, hath ezth kel m ondani:
Kegyelmes wram. My azth a leweleth a wegre 

wethenk be, hogy a dolognak a fondamenthomath 
meg erche the kegyelmed. Koczka wram ezth monta, 
hogy ewtheth Podmaniczky hyttha wolth eleWzer, 
Koczka wram reá nem jewth wolth akkor, Podmaniczky 
ew reá sentenciath wewth wolth, az wthan Koczka 
wram kewnyergeth ew felsegenek wy itheleth (!) kerth 
ew felsegethewl, kywel Podmanyczkyth reá hyttha 
wolth, Podmanyczky az ew terminosara el nem jewth, 
a byro wyonan walo napoth, thyzed napoth hagyoth 
wolth neky, arra sem jewth, az wthan el jewth s ew 
felsege akkor meg erthwen a dolgoth deliberalth vala, 
mynd a keeth felnek excusacioyth admittaltha, wyonan 
walo napoth hagyoth az elsew evocacionak meg 
lathasara, arra sem jewth el Podmanyczky, actor lewen 
azért succumbalth. Kyre ew be kere a leweleth, mywel 
mongywk hogh succumbalth. Kegyelmedees deliberala 
róla, az lewen a kegyelmed deliberatiays, hogy be 
aggywk, be atthwk olwasthassa meg kegyelmed kybewl 
ky theczyk, hogy succumbalth, azerth a theczyk 
Koczka wramnak, hogy az wy ithelethel nem elheth, 
merth elth immár az excusatiowal, the kegyelmed lassa 
meg, deliberalyon kegyelmed, ha elheth wagh nem, ha 
az theczendyk the kegyelmednek, hogy elheth elewt- 
the az wy itheleth, meg hallyVk mynd mond, reays 
akarunk felelny.

Ha a maga mentesre jwth a dolog es azth 
kezdy mondany hogy Koczka notórius wolth, 
sentenciaba wolth, s nem wethetheth ew reá 
sentenciat, hath ezth kel az ellen felelni:

197 G.



4 6 5

Kegyelmes wram. Em halya Koczka wram, myth 
mond Podmaniczky the kegyelmednek, thwdomanth 
thezewnk, Koczka wramnak e thetzyk, hogh ew meeg 
sem teez dolgához, ew hyth engemeth, nekem el kelleth 
jewnem. En walamy woltham, arról mosth nem zolok, 
de dato secundo non concesso. Bar zynthen sententiaba 
woltham wolnays, ew hyth engemeth, nekem el kel
leth jewnem, he en el jewtthwm, tanto magis zykseeg 
wolth neky el jewny, azért thewrwenth warok.

Ha azth kezdy mondani, hogh meg akkor nem 
wolth kyral hywe s nem lehetheth kyral ew neky 
byraya :

Kegyelmes wram. Ew hyth wolth engemeth elewzer 
ew felsege elejbe, sentenciatys wewth wolth ream, 
kyben ew felsege meg absolwalth wolth engemeth, 
ew tetthe ew felsegeth byrowa, wagh wolth hyw wagh 
nem wolth, azth ew thwttha, mynth wolth az ew dolga, 
de ew byroth fogoth maganak, mynd wegyg az byro 
elewth kelleth neky prosequalni az ew dolgath.

A Salvus conductus :
Az salvus conductus masth elsew etc.

A bethegseg, testimonium kelleth wolna : Kyrajath 
az idew alath certificalny, hoi wagyon az hozzu elew etc.

Mykor en az eleby leweleth be wetthethem, amynth 
akkor amellett zoltham, ew sémit nem excipialth az 
ellen, hanem be kere az novum iudicium melleth az 
leweleth, kynek massathys wewte, ew neky most 
kellene arra felelny, azerth lassa the kegyelmed, ha 
mehethy ew hathra arra esmeth, wagh nem.

30
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H. n. 1548.

Kosztka Miklós beadványa Várdai Pál királyi helytartó
hoz a Podmaniczky Ráfael elleni folyamatban lévő becsület- 

ügyi perében.
Eredetije az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 
28. fasc. A. nr. 71. Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Kegyelmes Wram, ahol ew azth mongya, hogy 
Koczka wram simpliciter excusaltha ew felsegeneel 
magath, ewel hogh egh emberthewl walo felthebe nem 
meerth wolna el jewny s azth ew felsege admittaltha. 
Nagyal inkab ew neky admittalni kel, holoth egh 
feyedelemthewl walo felthebe nem meerth el jewny, 
merth nem wolth neky batorsagos a fejedelem eleybe 
jewny, holoth rebus infectis kelleth wolth neky ew 
felsegethewl el menny. Ebbe kylembseeg wagyon, 
merth Koczka wram nem en thewle walo felthebe nem 
jewth wolth el, hanem hogh az ew bathya, ky hathal- 
masb wolth nallanal, mynden nepewel kezewlethywel 
otthon maradoth. Koczka az ew hazayth el nem hagh- 
hattha zerthelenewl, ky chak akkor zabadolth wolth 
meg hazay meg zalassathol, kyrewl mykor neky 
zabadolassa lewth, ew felsegenel melthan menthethe 
magath oly excusaciowal, penyg a ky a tyzthesseg 
dolgába elegedendew, wgyan akkor Podmanyczkys 
keeth terminosath negligaltha el, kyrewl akkor ewys 
excusaltha magath, azerth az ew felsege absolücioya 
neky wgyan haznalth mynth Koczka wramnak, de 
Koczka wram nem adoth okoth ew neky, ew lelthe ew 
felsegeth, mynth byroth, meg ew hytha Koczka wra- 
math, ew thwttha, mynth wolth az ew dolga, ha rebus 
infectis menth el ew felsegethewl. Myre wewtthe el a 
prorogatoriath, meg kel wolth neky ez alath certifi- 
calny az feyedelmeth dolgáról. En felsege kerezthyen 
feyedelem, myndenbe wgh chelekedyk. Azerth mykor 
ideye wolth, dolgára gondoth nem wysselth, hanem 
mosth forgatthya azth elew, kyth az elewth meg kelleth

197 H.
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wolna mywelny, a theczyk Koczka wramnak, hogh neg- 
ligaltha dolgath, azerth succumbalth, thewrwenth 
waronk.

Az mely leweleth be wethe, abbays sehol ew felsege a 
thewrwenek magyath ky nem rekezthethe.

197 I.

H. n. 1548.

Kosztka Miklós ügyvédjének beadványa Várdai Pál 
királyi helytartóhoz a Podmaniczky Ráfael ellen folyó 

becsületügyi perben.

Eredetije az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 
28. fasc. A. nr. 71. Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Propositio contra Podmanyczky :

Kegyelmes Wram. Nylwan wagyon the kegyel- 
medneel es az wraknal, mynemew walazthoth thewn 
Podmanyczky felelethyre Koczka wram. Mynd az éw 
nem comparealassanak excusatioiarol, mynd arról, 
ahol azzal elth az lewel be wethwen, hogh meeg akkor 
hywsygynek semmy jeleth nem mwthatha wolna ew 
felsegenek, hogh ewel melthan nem elhethne, merth 
regen meg eskewth wolna az hywsygre ew felsegenek. 
Ezekre Podmanyczky eggykre sem thewn tyzthan 
walazthoth, hanem chak a leweleth simpliciter wronk 
ew felsege deliberatioiara referala. Mondwan az ew 
felsege testimoniomath hogh igaz, Koczka wram ew 
felsege ellen mynth kegyelmes wrunk ellen semmyth 
nem zoloth, sem zol, hanem chak Podmanyczky ellen, 
hogy nem melthan el azzal, hogh meeg semmy hiw- 
sygeth meeg akkor ew felsegenek nem mwthathoth 
wolna, merth regen meg eskwth wolth, mosthys azth 
mongya : a vythezlew therwen zerynth kedig myn- 
dennek mynd bezedewel, mynd lewelhel melthan 
es igazan kel elny. Ew felsege hattha ezth e dolgoth 
thy kegyelmethekre. Theczyk, hogy Podmanyczky 
idew elewth referala ez leweleth wronkra ew felsegere,
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azért azth kewannya Koczka wram, hogy the kegyel
med az wrakal egyethembe az ew walasthethelenek 
mynden rendyrewl wythezlew thewrwennek ereye 
zerynth deliberalyon es azth myellye kegyelmed, a 
myth ew felsege hagyoth the kegyelmednek.

197 K.

H. n. 1548.

Feljegyzés Podmaniczky Ráfael válaszáról a Kosztka 
Miklós elleni becsületügyben.

Eredetije az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban. 
Rep. 28. fasc. A. nr. 70. Fényképmásolata az Országos Levél

tárban.

Replicatio Domini Podmaniczky:

Podmanyczky wram erthy azth, hogh Koczka az 
ew felsege rewelerewl (!) disputatiora akarnaya 
wynny, deh Podmanyczky wram azth mongya, hogh 
ew felsege testimonioma verum igaz. Myerth hogh ew 
felsege zemelye zewrenth yth waghyon, azerth Pod
manyczky wram az leweleth ew felsegere referalya. 
Ew felsege maghyarazza meg ewnen maga, walamyth 
ew felsege az ew zéwmelye zerenth ebben deliberal, arra 
haghya magat mynth kegyelmes wranak feyedelmenek 
deliberatioiara.

Lecta per me Mathiam 
de Tholna notarium.1

1 Családi viszonyait nem ismerjük, nem tudjuk, hogy az 
ismert Tolnay-családok ( Nagy Iván : XI. 232—235.11.) melyiké
nek volt tagja. 1551 októberében a királyi kancellárián volt 
alkalmazva, talán mint jegyző. (Egyháztört. Emi. V. 600. 1.)
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H. n. 1548.

Kosztka Miklós ügyvédjének beadványa a folyamatban 
levő becsületügyi eljárásban.

Eredeti fogalmazványa az Esterházy hercegi hitbizományi 
levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 21.

Quod dominus Koczka intellexisset ex paribus 
litterarum, quid Podmanyczky adversum se praetenderet. 
Verum cum causa illa honoris, quam dominus Koczka 
pro determinata tenet, iam facto sit conclusa, modo 
arbitrare se debere, ipsi Podmanyczky quisquid re
spondere et neque potuisse ipsum Podmanyczky causa 
in eadem novo iudicio uti. Eo, quod in causa ipsa iam 
utraque pars coram. Maiestate Sua propter non com- 
paritionem in debito termino excusatione usa est, atque 
ita Maiestas Sua admissa utriusque partis excusatione, 
praefixo utrique parti coram domino locumtenenti suo 
comparendi termino mandaverat, partes inter easdem 
novum iudicium fieri, quae gratia, ut apparet ex lit
teris prorogatoriis Maiestatis Suae, utrique parti suf
fragari videtur. Igitur videtur non posse Podmanyczky 
novo iudicio uti, Expectatur deliberatio.

Deinde postquam Podmaniczky virtute huius novi 
iudicii causam ipsam resuscitare satagit. Semper in 
singulis terminis dominus Koczka coram domino 
locumtenente comparuit, non quasi de necesse, quantum 
in negotio iam definito, sed de bene esse paratus per 
omnia honori suo satisfacere. Verum Podmanyczky 
quamvis actorem se constituere nititur, cum in ultimo 
termino, qui circa festum divi Georgii fuit, utraque pars 
coram domino locumtenente comparuisset, non ut 
suam actionem prosequi procurasset (?), sed virtute 
mandati Maiestatis Regiae, quod constat, hominem 
suum Augusta attulisse, prorogandam consensit, do
mino Koczka palam et publice reclamante et si produxit, 
quid secum haberet agere, de eo iustitiam postulat. Hac 
itaque Podmaniczky retrocessisse videtur et deliberatio 
expectatur.

Causae assignandae etc.

197 L.
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Pozsony, 1548 március 3.

Várdai Pál esztergomi érsek és királyi helytartó a Pod- 
maniczky Ráfael és Kosztka Miklós között folyó becsület- 

ügyi pert elhalasztja.

Eredetije, alján papírral fedett gyűrűspecséttel, az Esterházy 
hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 38.

Fényképm'ásolata az Országos Levéltárban.

Nos Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae 
Strigoniensis, primas Hungáriáé, legatus natus, sum
mus cancellarius et serenissimi principis domini domini 
Ferdinandi etc. locumtenens, damus pro memoria, quod 
nos causam illam superioribus diebus inter magnificos 
dominos Raphaelem de Podmanyn, ut actorem ab una, 
ac Nicolaum Koczka de Zedlecz veluti in causam 
attractum, partibus ab alia, ratione et praetextu cer
torum negotiorum factum honoris concernentium, 
vigore litterarum nostrarum novi iudicii coram nobis 
motam et suscitatam, praescriptis ambabus partibus 
in termino legittime ad id designato personaliter coram 
nobis comparentibus et astantibus, in persona et autho- 
ritate praefati domini nostri regis, qua in hac absentia 
Maiestatis Suae ex gratiosa annuentia eiusdem fungimur, 
certis et rationabilibus de causis ad vigesimum diem 
festi beati Georgii martiris proxime affuturum1 statu 
in eodem, quo nunc existit, duximus differendam et 
prorogandam, immo differimus et prorogamus' tali 
modo, quod partes praefatae in praescripto vigesimo 
die festi beati Georgii martiris coram nobis, ubicunque 
Deo duce tunc constituemur, personaliter et non per 
procuratores ipsorum legittimos absque ulteriore pro
rogationis confidentia a nobis in causa praeallegata 
iuxta morem et consuetudinem militaris curiae praefati 
domini nostri regis iudicium et iustitiam recepturi 
comparere debeant et teneantur. In cuius testimonium

198.

1 1548 május 13.
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praesentes litteras nostras praefatis partibus duximus 
concedendas. Datum Posonii, sabbato proximo ante 
dominicam Oculi, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octavo.

Lecta et extradata per me magistrum 
Antonium de Naghwath prothonotarium 
personalis praesentiae Regiae Maiestatis.1

199.

H. n. 1548 március 20.

Veszprém vármegye rovásadó-összeírásának Podmaniczkij 
fíáfaelre vonatkozó tételei.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Klncst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIX.

Regestrum rationarium super connumerationes et 
exactiones dicarum in comitatu Wespremiensi per 
egregium GeorgiumBekassy vicecomitem eiusdem comi
tatus Wespremiensis1 2 connumeratarum et exactarum.

sequitur

1 • 5 • 4 • 8 .
Ratio super introitu dicarum de comitatu Wespremiensi, 
feria tertia ante Dominicam Ramispalmarum connu
meratarum3 exactarum per Georgium Bekassy vicecomi
tem eiusdem comitatus facta, sequitur 1 • 5 • 4 • 8.

Koppan.4
Magnifici domini Raphaelis Podnomyczkyf így!) 

omnino deserta.

1 Nagyváthy Antal protonotáriusra I. jelen kötet 162. sz- 
oklevelét.

2 A Békási Békássy-család (Palatínus J. : Yasvármegyei 
nemesi családok története. Szombathely. I. 1911. 69—72. 11. 
tagja. A család a veszprémmegyei Békás helységben volt 
birtokos, Békássy Györgynek Pápán voltak birtokai.

3 1548 március 20.
4 Koppán helységre nézve I. jelen kötet 94. sz. oklevelét
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Nagh Tliewel.1
Domini Raphaelis Podnomyczky

por. III. Solvit.

Polyan.2
Domini Raphaelis Podnomyczky

por. III. Solvit.

Berend.3
Domini Podnomyczky Raphaelis de Palotha

por. Ilii. Solvit.

200.

Augsburg, 1548 április 12.

I. Ferdinánd király a Kosztka Miklós és Podmaniczkij 
Ráfael között fennálló becsületiigyi perben Podmaniczky 
részére perújítást engedélyezvén, meghagyja Várdai. Pál 
királyi helytartónak, hogy a felek meghallgatása után 

új ítéletet hozzon.
Átírva Várdai Pál királyi helytartónak 1548 augusztus 9-én

Bécsben kelt oklevelében. (L. ezt a 220. sz. alatt.)

Ferdinandus etc. fideli nostro reverendissimo in 
Christo patri domino Paulo de Warda archiepiscopo 
Strigoniensi etc. salutem et gratiam. Quum intelliga- 
mus, annis superioribus magnificum Raphaelem Pod- 
manyczky magnificum Nicolaum Koczka de Zedlecz in 
praesentiam vestri in causa honoris ad quintum decimum 
diem evocari fecisse, quo instante ipsum Nicolaum 
Koczka in causam attractum in eadem honoris causa4 
coram vobis comparere et iudicium a vobis accipere 
non curasse, per cuius quidem non comparitionem et 
contumaciam, sicuti accepimus, idem Raphael Pod- 
manyczky contra eundem Nicolaum Koczka senten-

1—-3 Nagytevel, Pólyán és Berénd helységekre nézve 1. 
jelen kötet 94. sz. oklevelét.

4 L. e tekintetben jelen kötet 197. és 198. sz. okleveleit.
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tiam iuridicam a vobis extrahere et excipere curavisset. 
Sed tamen expost idem Nicolaus Koczka in ipsa eadem 
honoris causa novum iudicium a Maiestate Nostra 
impetrasset. Cuius vigore praefatum Raphaelem Pod- 
manyczky causa in eadem nostri in praesentiam attra
xisset et cum uterque eorum vigore ipsius novi iudicii 
coram Maiestate Nostra comparuisset, ipsam senten
tiam nos certis et rationabilibus ex causis invigorosam 
relinquendo partibus ipsis alium diem comparendi, 
agendi et proponendi, respondendique coram vobis 
praefixeramus, verumtamen ex quo iamdictus Raphael 
Podmanyczky tunc temporis inconfectis et indeter
minatis rebus suis a Maiestate Nostra discessisset, nec 
ad fidelitatem nobis debitam revertisset, neque obe- 
dientiae et fidelitatis suae erga nos signa dedisset, non 
fuisset ei tutum  in indignatione nostra existenti et 
capitis omniumque bonorum suorum periculum 
metuenti, ad comparendum coram vobis, seque iuri 
sistendum ad vos venire et ex eo per vos ad instantiam 
ipsius Nicolai Koczka contra eundem Raphaelem 
Podmanyczky absentem, in causa honoris sententia 
extitisset (!) lata ; quod cum intellexisset ipse Raphael 
Podmanyczky, praestita iam per eum Maiestati Nostrae 
obedientia et fidelitate, consequutaque gratia nostra 
regia, iamfatum Nicolaum Koczka vigore novi iudicii 
per vos, ut intelligimus extradati, in causam traxisset 
vestri in praesentiam, ipsamque, eandem causam 
honoris denuo suscitasset. Quam nunc iure et iustitia 
mediante ac secundum istius regni nostri Hungáriáé 
leges, more militari curiae nostrae prosequi vellet. 
Et propterea Maiestati Nostrae supplicatum pro 
parte ipsius Raphaelis Podmanyczky extitit humiliter, 
ut ipsi de remedio opportuno iuridice providere di
gnaremur.

Cum autem in omnibus causis secundum leges et 
decreta regni istius nostri novum iudicium semel dari 
et fieri consueverit, potissimum autem cum eadem 
causa honoris inter praefatos Raphaelem Podmanyczky 
et Nicolaum Koczka vertatur, ipsumque Nicolaum 
Koczka de non comparitione sua, admissis excusa
tionibus suis iustis absolutum, ut praemissum est, 
reddideramus antea, aequum et iustum esse arbitramur,



474

ut ex praescriptis causis ipsius quoque Raphaelis Pod- 
manyczky excusationibus iustis et legittimis coram 
vobis locus de iure detur. Quare fidelitati vestrae 
committimus et mandamus, quatinus rebus praemissis, 
ita, ut praefertur, se habentibus, curetis et provideatis, 
ne ipse Raphael Podmaniczky in iuribus suis iustis detri
mentum patiatur, sed praemissis excusationibus suis 
iustis et legittimis iure mediante locum dare debeatis et 
teneamini, ut denuo praescriptae differentiae earun- 
dem partium in praemissa causa honoris motae, auditis 
actionibus, propositionibus et novis earundem allega
tionibus, per vos revideri et discuti possint iure et 
iustitia regni id requirente. Secus non facturi, praesenti
bus perlectis exhibenti restitutis. Datum Augustae 
Vindelicorum, duodecima mensis Aprilis, anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

201.

Augsburg, 1548 április 8.

I. Ferdinánd király Podmaniczky Rá}aclnek adomá
nyozza Zsolna városát a hozzátartozó soltészséggel és az 

ehhez tartozó Kraszna és Zavodje birtokokkal.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Orsz. 
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 330. nr. 19. Hivatalos 

bejegyzése Kincst. oszt. Lib. reg. I. 399. 1.

Nos Ferdinandus etc. recognoscimus per praesentes 
nostras, quod cum fidelis noster magnificus Raphael 
de Podmanyn secundum tractatus et conclusionem 
fidelium nostrorum reverendissimi in Christo patris 
domini Pauli de Warda archiepiscopi Strigoniensis etc. 
ac spectabilis et magnifici comitis Nicolai a Salmis 
cubiculariorum nostrorum magistri, comitis Posoniensis 
consiliarii et capitanei nostri generalis1 ex nostro man
dato Posonii vigesima octava mensis Mai,1 2 anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo sexto proxime

1 Gr. Salm Miklós magyarországi főparancsnok Pozsonyi 
gróffá Zalai János után (1. jelenkötet 104. sz. oklevelét.)

2 1546 május 28.
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praeterito factam et initam castellum Zerdahel1 diruen
dum, demoliendumque et manibus ipsius capitanei 
nostri generalis dandum curaverit, villas item omnes 
eo occupatas, unacum oppido Bellws1 2 et tribus posses
sionibus ad arcem Kazza3 pertinentibus, his, quorum 
erat, remiserit, tricesimas insuper Solna,4 Pwkho,5 
Mestheczko,6 et alias omnes nostras, quas hactenus 
utrumque tenuit, nobis et nostro nomine ad manus 
tricesimatorum nostrorum defacto remiserit et resignave
rit, atque nos tum pro recompensa praedictorum bono
rum et tricesimarum nostrarum remissione, tum vero 
attentis et consideratis fidelitate et fidelibus servitiis 
eiusdem Raphaelis Podmanyczky, quae ipse sacrae 
primum praedicti regni nostri Hungáriáé coronae, et 
deinde maiestati nostrae pro locorum et temporum 
varietate exhibuit et deinde etiam fideliter se exhibi
turum per litteras suas manu sua subscriptas pollicitus 
sit et nunc quoque polliceatur, oppidum Solna, una 
cum scultetia, ac possessiones Crazna7 et Zawogye8 ad 
eandem scultetiam ab antiquo, ut dicitur, de iure per
tinentes, in comitatu scilicet Thrinchiniensi existens et 
habitas, per notam infidelitatis magnifici Nicolai 
Koczka, vigore aliarum litterarum nostrarum donatio- 
nalium superinde emanatarum, praefato Raphaeli Pod
manyczky dederimus et contulerimus. Ut igitur idem 
Raphael Podmanyczky in dominio ipsius oppidi Solna 
et scultetiae, pertinentiarumque eius legitimarum certus 
et securus a nobis reddatur, eundem Raphaelem Pod
manyczky in eo duximus assecurandum et certifican- 
dum ac eidem in verbo nostro regio promittendum, 
quod si quispiam temporum in processu, sive iure, sive 
aliis ex causis legitimis, praedictum oppidum Solna una

1 Nyitraszerdahely. N agytapolcsánytól d. L. egyébként 
jelen kötet 108— 136. sz. oklevelét.

2 Bellus v. Illavától ék. a Vág-folyó balpartján.
Kasza vára Illavától ék.

1 Zsolna városa.
5 Pucho v. Vágbesztercétől ny. a Vág-folyó jobbpartján.
6 Mesztecsko h. a Bela-patak völgyében, Puchótól ény. 

A harmincadokra vonatkozólag 1. jelen kötet 6. sz. oklevelét.
7 Kraszno h. Zsolnától ék. a Kiszuca-völgvében.
8 Zavodje h. Zsolnától ny. Krasznóra és Zavodjéra vo

natkozólag 1. jelen kötet 138., 168., 201. sz. oklevelét.



476

cum scultetia1 et pertinentiis eius legitimis obtinuerit, 
ita ut idem Podmanyczky his cedere debere comperia
tur, nos pro eodem oppido et scultetia centum colonos, 
qui in regno nostro Hungáriáé, eiusque partibus primitus 
post harum emanationem quocumque nomine et titulo, 
iure et legitime ad nos, collationemque nostram regiam 
devolventur, eidem ac haeredibus suis universis 
haereditario iure donabimus et conferemus, interim 
vero dum hos centum colonos ei dare et conferre po
terimus, in dominio et pacifica possessione saepedicti 
oppidi Solna, simulcum scultetia eiusdem, ac posses
sionibus Crazna et Zawogye ad eandem scultetiam, ut 
dicitur, legitime et ab antiquo pertinentibus, ab eodem 
Raphaele Podmanyczky haeredibusque suis non 
patiemur aufferi, sed ipsos in eis, usque ad praemissum 
tempus pacifice conservari faciemus contra omnes 
quoscumque turbatores et impetitores, imo assecuramus 
et certificamus ac promittimus harum nostrarum vigore 
et testimonio litterarum. Datum Augustae Vindelico
rum, octava die Aprilis, anno Domini millesimo quin
gentesimo quadragesimo octavo, regnorum nostrorum 
Romani decimo octavo, aliorum vero vigesimo secundo.

Ferdinandus m. p. Nicolaus Olahus1 2
episcopus Zagrabiensis m. p.

H á t l a p j á n  : Regestrata, Anno 1548, fol. 115.

1 Zsolnára és az ottani soltészságra vonatkozólag I. jelen 
kötet 38. sz. oklevelét.

2 Oláh Miklósra 1. jelen kötet 172. sz. oklevelét.
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Garamszentbenedek, 1548 április 18.

A garamszentbenedeki konvent előtt Zábláti Hrussói 
János felesége Podmanic.zky Anna eltiltja Kistapolcsányi 
Györgyöt és Tamást attól, hogy magukat bírói végzés 
alapján a barsmegyei Knezics helység birtokába be
vezettessék, s eltiltja egyúttal a királyi is a birtok el- 

adomány ozás ától.
Eredetije papíron, hátlapján pecsét nyom aival, az Országos 

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 609. nr. 38. 
Jegyzőkönyvi fogalm azványa a garamszentbenedeki konvent 

levéltárában fasc. 6. nr. 58.

Nos conventus ecclesiae sancti Benedicti de Juxta- 
gron, memoriae commendamus per praesentes, quod 
nobilis Lazarus litteratus de Brezowyczfalwa1 in per
sona generosae dominae Annae de Podmanyn consortis 
egregii Joannis Hrwssoy de Zablath1 2 3 nostram personali
ter veniens in praesentiam, per modum protestationis 
et prohibitionis nobis significare curavit in hunc modum, 
quod quamvis idem protestáns percepisset et revere 
intellexisset, egregii Georgius et Thomas de Kys Thapol- 
chan® cum quibusdam litteris adiudicatoriis et senten- 
tionalibus regiae maiestatis, domini nostri clementissimi 
in et ad possessionem totalem Kenesycz4 vocatam in 
comitatu Barsiensi existentem habitam, sese restatui 
et introduci facere niterentur, vel iam forsitan fecissent, 
in cuius portione possessionaria idem protestáns inter 
caeteros affines dicti Joannis Rwssoy5 domini et mariti 
eiusdem protestantis unam esse participem, respectu 
cuius dictos Georgium et Thomam de dicta Kys Thapol- 
chan et alios quoslibet eiusdem portionis possessionariae

1 Személyi adatait nem ismerjük. Brezovica a sárosmegyei 
Berzevice helység tó t elnevezése. N yitra m egyében egy Brezova 
nevű helység található a vágújhelyi járásban.

2 Zábláti Hrussói Jánosra 1. jelen kötet 115., 116. sz. ok
leveleit.

3 K istapolcsányi Györgyre és Tamásra 1. jelen kötet 
156. sz. oklevelét.

1 K nyesic h. Bars m egyében, Aranyosmaróttól é.
5 A fenti Zábláti Hrussói János.
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saepedictae Knesicz in dominium intromissione et 
sibi ipsis restatuifactione, usuque fructuum et quarum
libet utilitatum perceptione seu percipifactione, serenis
simum vero dominum nostrum regem Ferdinandum 
a donatione et collatione superinde sui regii consensus, 
idem Lazarus supradictus in persona supradictae 
dominae Annae de Podmanyn, prout supra, prohibuit 
contradicendo et contradixit inhibendo publice et 
manifeste coram nobis, harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum mediante. Datum feria quarta 
proxima post dominicam Misericordia Domini, anno 
eiusdem millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

A  h á t l a p  a l s ó  j o b b s a r k á b a n  : Prohibitoria super Knesycz

2o:l

Sztrecsen, 1548 április 24.

Réway Ferenc nádori helytartó meghagyja a nyitrai káp
talannak, hogy Thurzó Ferenc nyitrai püspököt idézze 
meg a Podmaniczky Ráfael nagysarlói szolgáin elköpetett 

hatalmas kodás ügyében.
Átírva a nyitrai káptalannak 1548 április 27-én kelt jelenté

sében. (L. a 204. sz. alatt.)

204.

Nyitra, 1548 április 27.

A nyitrai káptalan jelenti Réway Ferenc nádori hely
tartónak, hogy 1548 április 24-én Sztrecsenben kelt 
parancsa értelmében Thurzó Ferenc nyitrai püspököt 
megidézte a Podmaniczky Ráfael nagysarlói szolgáin 

elkövetett hatalmaskodás ügyében.
Eredetije papíron, hátlapján zárópeesét töredékes nyomaival, 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 1704. nr. 8.

Magnifico domino Francisco de Rewi comiti 
comitatus de Thwrocz, necnon vacante officio regni 
Hungáriáé palatini, locumtenenti, domino eorum hono
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rando, capitulum ecclesiae Nitriensis honoris continuum 
incrementum cum promptitudine obsequiorum. Vestra 
noverit Magnificentia, nos litteras eiusdem Vestrae 
Magnificentiae exhibitorias, ammonitorias et certi- 
ficatorias patenter confectas, nobis praeceptorie sonan
tes et directas, honore et reverentia, quibus decuit, 
recepisse in haec verba :

Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Nitriensis, 
Franciscus de Rewa comes comitatus de Thwrocz, 
necnon vacante officio regni Hungáriáé palatini locum- 
tenens, salutem et amicitiam paratam cum honore. 
Expositum est nobis in persona magnifici domini 
Raphaelis de Podmanyn, quomodo circa festum beatae 
Dorotheae virginis et martiris proxime praeteritum1 
reverendissimus dominus Franciscus Thurzo de Bethlen- 
fahva1 2 episcopus istius ecclesiae Nitriensis, dominus 
et praelatus vester, nescitur, quibus rationibus motus, 
missis et destinatis quampluribus hominibus et servi- 
toribus suis, manibus armatis et potentiariis in et ad 
Blasium et Albertum Sarlay dictos3 servitores praefati 
domini exponentis tunc in domo eorundem in possessione 
Naghsarlo4 in comitatu Nitriensi existenti habita, 
constitutos, ibidem eosdem Blasium et Albertum Sarlay, 
nullis ipsorum culpis et demeritis exigentibus, capti
vari, rebusque universis eorundem tunc penes se habitis 
ab eisdem ablatis, captos et colligatos ad arcem Nitri- 
ensem induci, ibique in vincula coniici, atque tamdiu, 
donec suae placuisset voluntati, in crudelissima cap
tivitate detineri fecisset potentia mediante, in praeiudi- 
cium et damnum dicti exponentis valdemagnum.

Quia autem huiusmodi novi actus potentiarii per 
quoscunque patrati, instar aliarum causarum, ex novis 
constitutionibus publicis adiudicari solitarum, in curia

1 1548 februárius 0.
2 Thurzó Ferenc nyitrai püspökre 1. B u d a i  F .  : III. 302. 1.

V. ö. Podmaniczky-Oklt. II. k. LX X V II. 1. C z e i z e l  G á b o r  : 
Nyitra múltja. Nyitra, 1900. 86— 89. 11.

:i Talán annak a Sarlay-családnak a tagjai, melyről N a g y  
I v á n  is (X . 68. 1.) megemlékezik.

4 Az itt  em lített Nagysarló nyitram egyeinek van jelezve : 
ebben az esetben a N yitra városától ény. fekvő Sarlóska nevű  
helységgel azonosítható ; ezt igazolja az 1326-ból való határ
járás szövege is. (  V a g n e r  J . : i. m. 387.1.) V. ö. a 2. sz. oklevéllel.
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regia per nos, caeterosque iudices regni huius ordinarios 
pro quinto decimo die discuti debent et adiudicari, pro 
eo amicitiam vestram harum serie hortamur et requiri
mus, quatenus praesentes litteras nostras dicto domino 
Francisco Turzo episcopo per vestrum testimonium 
fidedignum exhiberi et praesentari faciatis, qui si 
personaliter reperiri poterit, benequidem, alioqui de 
domo habitationis sive solitae eiusdem residentiae 
ammoneret eundem, dicatque et committat eidem verbo 
nostro, ut ipse decimo quinto die a die huiusmodi 
ammonitionis numerando, personaliter, vel per procu
ratorem suum legittimum in curia regia coram nobis 
comparere modis omnibus debeat et teneatur rationem 
de praemissis redditurus, certificando nihilominus eun
dem ibidem, ut sive ipse termino in praescripto coram 
nobis compareat, sive non, nos ad partis comparentis 
instantiam id faciemus in praemissis, quod dictaverit 
ordo iuris. E t posthaec huiusmodi exhibitionis, ammo
nitionis et certificationis seriem, ut fuerit expediens, 
terminum ad praescriptum nobis sub modo rescribatis. 
Datum in Zthrecze,1 in festo beati Georgii martiris,2 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
octavo.

Nos itaque amicabilibus requisitionibus eiusdem 
Vestrae Magnificentiae in omnibus obtemperare cupien
tes, ut tenemur, hominem nostrum, videlicet discre
tum Clementem presbiterum rectorem altaris Omnium 
Sanctorum in praedicta ecclesia nostra fundati3 ad 
praemissas exhibitionem et ammonitionem faciendas 
nostro pro testimonio fidedignum duximus destinan
dum. Qui tandem exinde ad nos reversus, nobis retulit 
hoc modo, quod ipse feria quinta proxima post festum 
beati Marci evangelistae novissime praeteritum,4 ad 
arcem Nitriensem accessisset, ubi licet dictum dominum 
Franciscum Thurzo episcopum personaliter minime 
reperisset, nichilominus tamen medio egregii Francisci

, 1 Sztrecsennel azonos.
3 1548 április 24.
3 A Mindenszentek oltára felem lítve V a g n e r  J ó z s e f n é l  is : 

i. m. 27. 1.
1 1548 április 26.
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Farkas de Besse1 provisoris eiusdem arcis Nitriensis 
praescriptas litteras Vestrae Magnificentiae eidem 
exhibuisset et praesentasset, ammonuissetque eundem, 
dixissetque et commisisset eidem verbo Vestrae Magnifi
centiae, ut ipse decimo quinto die a die huiusmodi 
ammonitionis numerando, personaliter vel per procu
ratorem suum legitimum in curia regia coram Vestra 
Magnificentia comparere modis omnibus debeat et 
teneatur, rationem de praemissis redditurus, certifi- 
casset nihilominus eundem ibidem, quod sive ipse 
termino in praescripto coram Vestra Magnificentia 
compareat, sive non, eadem ad partis comparentis 
instantiam id faciet in praemissis, quod dictaverit ordo 
iuris. Datum secundo die diei exhibitionis et ammonitio
nis praemissarum, anno Domini suprascripto.

K í v ü l : Domino locum tenenti regni Hungáriáé palatini. 
Pro reverendissimo domino Francisco Thurzo de Bethlen- 
falwa episcopo ecclesiae Nitriensis domino et praelato nostro 
contra m agnificum  dominum Raphaelem de Podm anyn ad 
terminum  intranominatum,- exhibitionis, ammonitionis et 
certificationis, relationis par.

205.

Pozsony, 1548 május 14.

I. Ferdinánd király meghagyja a pozsonyi káptalannak, 
hogy Podmaniczky Ráfaelt idézze meg a Thurzó Ferenc 
nyiirai püspöknek és királyi kincstárnoknak Udvarnok, 
Alsó- és Felsővesztenic nevű birtokain elkövetett hatal

maskodás ügyében.

Á tírva a pozsonyi káptalannak 1548 május 16-án kelt jelen
tésében. (L. a 208. sz. alatt.)

1 A Bessei Farkas-család ( N a g y  I v á n  : IV. 118. 1.) tagja. 
Ebből a családból való volt az a Farkas Ignác, aki Zábláti 
Hrussói Jeromos leányát bírta feleségül. ( N a g y  I v á n :  VI. 311. 1. 
és jelen kötet 152. sz. oklevél.) Az oklevélben em lített Farkas 
Ferenc nyitrai provisorról azt írja N a g y  I v á n  (IV. 118. 1.), hogy  
Thurzó Elek embere volt.

31
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Pozsony, 1548 május 15.

206.

Réway Ferenc nádori helytartó meghagyja a pozsonyi 
káptalannak, hogy a Kosztka Miklós részére engedélyezett 
perújításban idézze meg a királyt és Podmaniczky Ráfaelt.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1548 május 25-én kelt jelen

tésében. (L. a 212. sz. alatt.)

207.

Pozsony, 1548 május 15.

Réway Ferenc nádori helytartó meghagyja a pozsonyi 
káptalannak, hogy a veszprémmegyei leveldi karthauziak 
által többrendbeli hatalmaskodás miatt indított perben 

Podmaniczky Ráfaelt idézze meg.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1548 május 17-én kelt oklevelé

ben. (L. a 209. sz. alatt.)

208.

Pozsony, 1548 május 16.

A pozsonyi káptalan jelenti a királynak, hogy 1548 május 
14-én Pozsonyban kelt parancsa értelmében Podmaniczky 
Ráfaelt megidézte a Thurzó Ferenc nyitrai püspök nyitra- 
megyei birtokain elkövetett hatalmaskodások ügyében.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét töredékes nyom ai
val, az Orsz. Levéltárban. K íncst. oszt. N. R. A. fasc. 1704. nr. 6.

Serenissimo principi et domino Ferdinando etc. 
domino eorum clementissimo, capitulum ecclesiae 
Posoniensis orationum suffragia devotarum cum perpe
tua fidelitate. Vestra noverit Serenitas, nos litteras 
eiusdem Vestrae Serenitatis exhibitorias, ammonitorias 
et certificatorias nobis praeceptorie loquentes et directas 
cum summa obedientia ac reverentia, quibus decuit, 
recepisse huiusmodi sub tenore :
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Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae 
Posoniensis salutem et gratiam. Exponitur maiestati 
nostrae in persona fidelis nostri reverendissimi domini 
Francisci Thwrzo de Bethlemffalwa, episcopi ecclesiae 
Nittriensis, consiliarii ac thesaurarii regni, qualiter 
circa festum Omnium Omnium ( így kétszer !) Sancto
rum,1 in anno cuius iam secunda vel tertia instaret 
revolutio, praeteritum, magnificus Raphael Pwdma- 
nyczky de Pwdmanin, nescitur, unde motus, missis et 
destinatis quamplurimis hominibus et servitoribus suis, 
manibus armatis et potentiariis in et ad possessionem 
ipsius domini episcopi exponentis Wdwarnyk1 2 vocatam, 
in comitatu Nittriensi existentem habitam, consequen- 
terque campum sive territorium eiusdem possessionis 
Wdwarnyk irruendo, abindeque universas greges pecu
dum et pecorum jobagionum eiusdem exponentis 
ibidem commorantium, utputa vaccas, vitulos, oves, 
capras et porcos, numero circiter quingentos, abinde 
abigi et asportari ac quo suae placuisset voluntati, 
fecisset, in quibus salvis actibus potentiariis praefato 
exponenti et jobagionibus suis praenotatis plus quam 
quadringentorum florenorum auri damna intulisset et 
inferri fecisset potentia mediante.

Caeterum qualiter circa festum beati Nicolai episcopi 
et confessoris3similiterinanno, cuius iam secunda vel citra 
instaret annualis4 praeteritum Blasius Zedeczky offi
cialis praefati Raphaelis Pwdmanyczky in oppido 
eiusdem Ban vocato,5 in comitatu Trynchynyensi 
existenti, constitutus, ex speciali commissione et man
dato praefati domini sui, assumptis penes se certis 
suis complicibus, manibus armatis et potentiariis in et 
ad possessionem ipsius domini episcopi exponentis 
Alsoweztenycz vocatam6 in praedicto comitatu Nittri
ensi existentem, habitam, consequenterque domum 
providi Krysan jobagionis ipsius domini episcopi

1 1545 v. 1546 november elseje körül.
- Udvarnok h. Lipótvártól d. N yitra vm.
:l 1545 v. 1546 december 6. körül.
I Kimaradt a „revolutio“ szó.
5 Bán v. Nyitrazsámbokréttől é. Trencsén vm.
II Alső-Vesztenic h. Bántól dk. a Belanka-patak völgyé

ben.
3 1 *
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exponentis ibidem situatam, irruendo, abindeque sexa- 
ginta porcos et scrofos eiusdem Krysan abigi et depelli, 
ac quo suae placuisset voluntati, fecisset, in quibus 
salvis actibus potentiariis praefato domino episcopo 
exponenti et jobagioni suo praenominato plus quam 
ducentorum florenorum auri damna intulisset et inferri 
fecisset potentia mediante.

Postremo qualiter idem Blasius Zedeczky circa 
praescriptum festum beati Nicolai episcopi et confes
soris1 similiter ex speciali commissione et mandato 
praefati Raphaelis Pwdmanyczky domini sui, assumptis 
penes se quamplurimis complicibus suis, manibus arma
tis et potentiariis in et ad possessionem ipsius domini 
episcopi exponentis Felsewesthenycz appellatam2 in 
praedicto comitatu Nittriensi existentem, irruendo, 
ibique iudicem et jobagionem praefati exponentis in 
eadem possessione Felseweztenycz commorantem, cap
tivari, captumque sub pactativa solutione unius librae 
croci ex ipsa captivitate dimisisset potentia mediante 
in praeiudicium et damnum dicti exponentis valde 
magnum.

Cum autem huiusmodi actus potentiarii iuxta 
novam constitutionem publicam regnicolarum nostrorum 
superinde factam pro quinto decimo die ammonitionis 
exhinc fiendae per iudices regni nostri ordinarios 
continuo discuti solent et adiudicari, pro eo fidelitati 
vestrae harum serie firmiter praecipiendo committi
mus et mandamus, quatinus praesentes literas nostras 
memorato Raphaeli Pwdmanyczky per vestrum testimo
nium fidedignum exhiberi et praesentari faciatis. Qui 
si personaliter reperiri poterit, ibidem personaliter, 
alioqui de domo habitationis sive solitae eiusdem 
residentiae ammoneat eundem, dicatque et committat 
eidem verbo nostro regio, ut ipse decimo quinto die 
diei exhibitionis praesentium ipsi exhinc fiendae compu
tando, personaliter, sive per procuratorem suum legiti
mum coram nostra personali praesentia comparere, 
praenominatumque servitorem suum ignobilem statuere 
debeat et teneatur rationem de praemissis redditurus

1 1545 v. 1546 december 6. körül.
Felső-Vesztenie h. az előbbitől ék.
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efficacem, certificando eundem ibidem, ut sive ipse 
termino in praedicto coram dicta nostra personali 
praesentia compareat, praenominatumque servitorem 
suum ignobilem statuat, sive non, eadem ad partis 
comparentis instantiam id faciet in praemissis, quod 
dictaverit ordo iuris. E t post haec huiusmodi exhibitio
nis, ammonitionis et certificationis seriem cum ammoniti 
et certificati ac statui commissi nominibus, ut fuerit 
expediens, terminum ad praedictum dictae nostrae 
personali praesentiae fideliter rescribatis. Datum 
Posonii, feria secunda proxima post dominicam Exaudi,1 
anno Domini millesimo qifingentesimo quadragesimo 
octavo.

Unde nos mandatis ipsius Vestrae Serenitatis in 
omnibus obedire volentes, uti tenemur, honorabilem 
dominum Nicolaum de Syny rectorem altaris sacratis
simi Corporis Christi1 2 in praefata ecclesia nostra Poso- 
niensi fundati, testimonium scilicet nostrum fidedignum 
ad praemissa fideliter peragenda duximus transmitten
dum. Qui tandem exinde ad nos reversus, nobis sub 
iuramento in decreto contento retulit in hunc modum, 
quomodo ipse feria tertia proxima post dominicam 
Exaudi3 ad memoratum dominum Raphaelem Pwdma- 
niczky in ista civitate Posoniensi personaliter consti
tutum accessisset et praeinsertas literas Vestrae Sereni
tatis eidem domino Raphaeli Pwdmanyczky exhibuisset 
et praesentasset, ammonuisset eundem, dixissetque 
et commisisset eidem verbo Vestrae Serenitatis regio, 
ut ipse decimo quinto die exhibitionis literarum praeinser- 
tarum Vestrae Serenitatis exhinc factae computando, 
personaliter, vel per procuratorem suum legitimum 
coram Vestrae Serenitatis personali praesentia com- 
parere, praefatumque servitorem suum ignobilem sta
tuere debeat et teneatur, certificando eundem ibidem, 
ut sive ipse termino in praedicto coram dicta Vestrae 
Serenitatis personali praesentia compareat, praenomi
natumque servitorem suum ignobilem statuat, sive

1 1548 május 14.
2 L. erre vonatkozólag a Capitulum ecclesiae collegiatae 

Posoniensis c. mű 186— 187. II.
1548 május 15.
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non, eadem ad partis comparentis instantiam id faciet 
in praemissis, quod dictaverit ordo iuris. Datum secundo 
die diei executionis praemissae, anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo octavo.

K í v ü l : Domini regis personali praesentiae. Pro reveren
dissimo domino Francisco Thwrzo de Bethlemffalwa, episcopo 
ecclesiae Nittriensis, consiliario ac thesaurario huius regni 
Hungáriáé contra magnificum dominum Raphaelem  Pwdma- 
nyczky ad terminum intrascriptum exhibitionis, ammoni- 
tionis et certificationis relatio.

A  h á t l a p  j o b b s z é l é n : 1548 feria secunda post Corporis 
Christi1 pro A. K onde1 2 cum , eiusdem, pro I. B eyczy3 cum 
nostris. Noluit respondere, ideo convincitur, prohibita. Levata  
feria tertia post Corporis Christi.4 I. noluit respondere, ideo 
convincitur, prohibita eodem die per I.

209.

Pozsony, 1548 május 17.

A pozsonyi káptalan jelenti Réway Ferenc nádori hely
tartónak, hogy 15 május 1548-én Pozsonyban kelt parancsa 
értelmében Podmaniczky Ráfaelt május 30-ra megidézte 
a leveldi karthauziak ellen elkövetett többrendbeli hatal

maskodás miatt indított perben.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyom aival, az Orsz. 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta ecclesiastica, fasc. 53. nr. 15. 
Az idézőparancs közzétéve az Egyháztörténeti Emlékek V. 
32— 35. 11. Űjabbkori m ásolata a budapesti Egyetem i K önyv

tárban. H evenessy-gyüjt. 62. k. 60— 67. 11.

Magnifico domino Francisco de Rewa comiti 
comitatus de Thwroch, necnon vacante officio regni 
Hungáriáé palatini locumtenenti, domino ipsorum 
honorando capitulum ecclesiae Posoniensis amicitiae 
et honoris continuum incrementum. Vestra noverit

1 1548 június 4.
2 Pókateleki Kondé G áspár; peres ügyekben többször 

em lítik. R u d n a y  B .  : Űjfalussvak etc. 61., 63., 73., 74. 11. A csa
ládra 1. N a g y  I v á n  : VI. 335— 339. 11. és Podmaniczky-Oklt. 
II. 71. 1.

3 Beiczv Ambrusra 1. jelen kötet 92. sz. oklevelét.
4 1548 június 5.
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Magnificentia, nos litteras eiusdem Vestrae Magnifi
centiae exhibitorias et amonitorias et certificatorias 
nobis amicabiliter loquentes et directas, honore et 
reverentia, quibus decuit, recepisse huiusmodi sub 
tenore :

Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Poso- 
niensis Franciscus de Rewa etc. salutem et amicitiam 
paratam cum honore. Expositum est nobis in personis 
venerabilis et religiosi fratris Petri prioris1 et conventus 
fratrum ordinis Carthusiensis in claustro beati Michaelis 
archangeli in Lewewld fundato1 2 degentium, quod cum 
circa festum beatorum undecim millium virginum3 in 
anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo octavo 
transacto praeteritum, iidem exponentes certa quae
dam vina Simigiensia cum aliquot curribus ex Simigio4 * 
domum, ad dictum scilicet claustrum ipsorum de Le- 
weld deducifacere habuissent, hominesque eorundem 
cum ipsis vineis ad territorium possessionis Fok vocatae6 
in comitatu Simigiensi existentis pervenissent, ibique 
pacifice transire habuissent, extunc magnificus condam 
dominus Joannes de Podmanyn, missis et destinatis 
quampluribus servitoribus, equitibus scilicet et pedi
tibus suis, ac magnifici domini Raphaelis Podmanyczky 
fratris sui, manibus armatis et potentiariis ad prae
scriptos homines et vina dictorum exponentium, ibique 
septuaginta duo vasa vini eorundem exponentium 
auferri et ad arcem suam et dicti domini Raphaelis 
fratris sui carnalis Palotha6 vocatam abduci fecisset; 
ex quibus ea, quae voluisset, saltem restituisset, reliqua 
vero et maiora et meliora pro se et dicto fratri suo reser- 
vasset, per quod idem condam dominus Joannes Pod
manyczky dictis exponentibus, dempta violentiae 
poena, plusquam quadringentorum florenorum auri 
dampna intulisset, inferrique fecisset potentia mediante.

1 Péter perjelre 1. jelen kötet 92. sz. oklevelét.
- A leveldi karthauzi kolostorra 1. jelen kötet 92. sz. 

oklevelét.
:1 1538 október 21. körül.
4 Somogy megye, m elynek területén, pl. Karódon birtokai 

voltak a karthauziaknak. ( C s á n k i  : II. 683. és B é k e f i  R .  : i. m. 
228. 11.)

s Kok, ma Siófok. ( B é k e f i  R .  : i. m. 95.1. C s á n k i  : II. 606.1.)
6 Várpalota vára.
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His non contentus, praefatus condam Joannes 
Podmanyczky circa festum beatae Margarethae vir
ginis et martiris,1 dum videlicet Martinus Saffar et 
Thomas Azthalos familiares et servitores dictorum 
exponentium quosdam duos equos Turcales in oppido 
Pakos1 2 florenis centum quinquaginta emptos, domum, 
ad praescriptum videlicet claustrum de Leweld ducere 
habuissent et cum eisdem equis ad possessionem Sán
dor3 4 in comitatu Wesprimiensi habitam pervenissent, 
extunc praefatus condam Joannes Podmanyczky, nesci
tur unde motus, missis et destinatis quampluribus 
hominibus et servitoribus suis et dicti domini Rapha- 
elis fratris sui, in et ad praefatos servitores dictorum 
exponentium more hostili irruissent, praescriptosque 
equos Turcales ab eisdem violenter abstulissent ac eo 
quo dictorum condam domini Joannis Podmanyczky 
ac domini Raphaelis fratris sui placuisset voluntati, 
fecissent potentia mediante.

Caeterum circa festum Penthecostes1 in anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tertio 
transacto, praeteritum, praefatus condam Joannes 
Podmanyczky missis et destinatis quampluribus homi
nibus et servitoribus suis et dicti Raphaelis Podma
nyczky fratris sui uterini, ad possessionem dictorum 
exponentium Wanyola5 vocatam in comitatu Wespri
miensi habitam, illincque quadraginta boves misero
rum colonorum dictorum exponentium in eadem pos
sessione Wanyola commorantium, rapere, aufferrique, 
abigique ac eo, quo eorundem Joannis et Raphaelis 
Podmanyczky placuisset voluntati, fecissent.

Nec his contentus praefatus condam Joannes Pod
manyczky, circa festum sanctorum Petri et Pauli apo
stolorum6 in anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo quarto transacto, praeteritum, modo 
simili missis et destinatis quampluribus servitoribus

1 1538 július 13.
2 Pakos város, ma Paks h. Tolna m egyében. ( C s á n k i  :  

III. 410. 1.)
3 Sándor h. a Balaton ék. partvidékén, Kenese környékén 

feküdt. ( C s á n k i : III. 249. 1.)
4 1543 m ájus 13. körül.
5 Vanyola h. Veszprém m egyében, Pápától ék.
6 1544" június 29.
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suis et dicti domini Raphaelis fratris sui, manibus 
armatis et potentiariis ad dictam possessionem Wanyola, 
illincque iterum quinquaginta boves colonorum eiusdem 
possessionis, jobagionum scilicet dictorum exponen
tium, abigi ac eo, quo suae et dicti domini Raphaelis 
Podmanyczky fratris sui placuisset voluntati, fecisset 
potentia mediante.

Postremo circa festum Omnium Sanctorum1 in 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
quarto transacto, praeteritum, dum videlicet providi 
Martinus Zenthes ac alii certi quidam jobagiones dic
torum exponentium in possessione eorundem Kysle- 
weld1 2 in dicto comitatu Wesprimiensi existenti, com
morantes, cum curribus ipsorum ex oppido Papa in 
libera et publica via non longe a possessione Rorsath3 
vocata in eodem comitatu Wesprimiensi existenti 
transire, domumque reverti habuissent, praefatus con
dam Joannes Podmanyczky, nescitur, quo animo duc
tus, missis et destinatis quampluribus suis et praefati 
Raphaelis Podmanyczky fratris sui servitoribus, mani
bus armatis et potentiariis in et ad praefatos Marti- 
num Zenthes et alios jobagiones ipsorum exponentium 
more hostili irruissent, ab eisdemque viginti octo boves 
iugales abstulissent, ac eo, quo eiusdem condam Joannis 
Podmanyczky et dicti domini Raphaelis fratris sui 
placuisset voluntati, fecissent.

In quibus omnibus praemissis praefati condam 
dominus Joannes et Raphael Podmanyczky frater 
eiusdem, dempta violentiae poena, memoratis exponen
tibus et jobagionibus eorum praenominatis plus quam 
mille ducentorum florenorum auri damna intulissent, 
inferrique fecissent, potentia mediante in praeiudicium 
et damnum eorundem exponentium valdemagnum. 
Quia autem huiusmodi actus potentiarii per quoscunque 
patrati iuxta novam constitutionem publicam in curia 
regia per nos caeterosque iudices regni ordinarios pro 
quintodecimo die discuti debent et adiudicari, pro eo 
amicitiam vestram harum serie hortamur et requirimus,

1 1544 november 1.
2 Ma Kis-Lőd h. Veszprémtől nyé. (Csánki: III. 213. 1.)
3 Ma Alsó- és Felső-Borsát puszták, Városlődtől ny. és ény. 

(Csánki: III. 224. 1.)
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quatenus praesentes litteras nostras memorato domino 
Raphaeli Podmanyczky per vestrum testimonium fide- 
dignum exhiberi et praesentari faciatis. Qui si persona
liter reperiri poterit, benequidem, alioqui de domo 
habitationis, sive solitae eiusdem residentiae, ammo- 
neat eundem, dicatque et committat eidem verbo nostro, 
ut ipse decimo quinto die a die huiusmodi ammonitionis 
numerando, personaliter vel per procuratorem suum 
legittimum comparere debeat et teneatur, rationem de 
praemissis redditurus, certificando nichilominus eun
dem ibidem, quod sive ipse termino in praescripto co
ram nobis compareat sive non, nos ad partis comparen- 
tis instantiam id faciemus in praemissis, quod dicta^ 
vérit ordo iuris. E t posthaec huiusmodi exhibitionis, 
ammonitionis et certificationis seriem, ut fuerit ex
pediens, terminum ad praescriptum, nobis suo modo 
rescribatis. Datum Posonii, feria tertia proxima ante 
festum sacrae Penthecostes,1 anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo octavo.

Unde nos amicabilibus petitionibus ipsius Vestrae 
Magnificentiae in omnibus satisfacere volentes, uti 
tenemur, honorabilem dominum Lucam de Nándor1 2 
socium et concanonicum nostrum, nostrum scilicet 
testimonium fidedignum ad praemissa fideliter per
agenda duximus transmittendum. Qui tandem exinde 
ad nos reversus, nobis conscientiose retulit in hunc 
modum, quo modo ipse feria quarta inter octavas ascen
sionis Domini3 ad memoratum dominum Raphaelem de 
Podmanyn hic Posonii personaliter constitutum, acces
sisset et praeinsertas litteras Vestrae Magnificentiae 
eidem Raphaeli Podmanyczky exhibuisset et praesen- 
tasset, ammonuissetque eundem, dixissetque et com
misisset eidem verbo Vestrae Magnificentiae, ut ipse 
decimo quinto die a die huiusmodi ammonitionis 
numerando,4 personaliter, vel per procuratorem suum 
legitimum comparere debeat et teneatur rationem de

1 1548 május 15.
2 Nándori Lukács pápai főesperes és pozsonyi kanonok ; 

1547-ben végrendelkezett. Capitulum ecclesiae collegialae 
Posoniensis. 263. 1.

3 1548 május 16.
4 1548 május 30.
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praemissis redditurus, certificassetque nichilominus 
eundem ibidem, ut sive ipse termino in praescripto 
coram Vestra Magnificentia compareat, sive non, 
eadem ad partis comparentis instantiam id faciet in 
praemissis, quod dictaverit ordo iuris. Datum secundo 
die diei executionis praemissae, anno Domini supra- 
scripto.

Kívül: Domino loeumtenenti palatinali. Pro magnifico 
domino Raphaele Podmanyczky contra venerabilem ac reli
giosum fratrem Petrum priorem et conventum fratrum ordinis 
Carthusiensis in claustro beati Michaelis archangeli in Lewewld 
fundato degentium ad terminum intranominatum, exhibi
tionis, ammonitionis et certification]s par.

210.

' Pozsony, 1548 május 20.

Várdai Pál királyi helytartó a Podmaniczky Ráfael és 
Kosztka Miklós között folyamatban lévő becsületügyi pert 
a király parancsára, annak Bécsbe leendő visszatértéig 

elhalasztja.
Átírva Várdai Pál királyi helytartónak 1548 augusztus 3-án 

Becsben kelt oklevelében. (L. ezt a 218. sz. alatt.)

Nos Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae 
Strigoniensis etc. damus pro memoria, quod cum inter 
magnificos dominos Raphaelem Podmanyczky de Pod- 
manyn ab una et Nicolaum Koczka de Zedlecz parte 
ab altera superioribus mensibus quaedam causa hono
ris mota et ventillata fuisset,1 ac tandem vigore cuius
dam novi iudicii per eundem dominum Raphaelem Pod
manyczky denuo suscitata extitisset, tam  praefatus 
dominus Raphael Podmanyczky, quam etiam dictus 
Nicolaus Koczka personaliter et debito termino coram 
nobis comparentes, praemissam causam honoris prose
qui et honorem suum defendere sese promptos et para
tos exhibebant ac pro iudicio et iustitia apud nos dili
gentissime instabant ac quamvis nos pro debito officii 
nostri iustitiam superinde utrique parti administrare

1 [,. etekintctben jelen kötet 197., 198. sz. okleveleit.
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parati eramus, tamen quia praefatus dominus noster 
rex per speciales et privatas litteras suas missiles ad nos 
medio tempore datas nobis serio et strictissime man
davit, ut huiusmodi causam honoris ad felicem Suae 
Maiestatis reditum differamus per eius Maiestatem 
revidendam et determinandam, propterea nos volentes 
huiusmodi mandato Maiestatis Suae, ut debuimus, 
humiliter parere, praetactam causam honoris partes 
inter praenotatas motam et vertentem ad decimum 
quintum diem a die, quo Maiestas Sua Deo duce Vien
nam primo applicaverit, computandum, duximus dif
ferendam et prorogandam, immo differimus et proro
gamus per praesentes eo modo, ut partes eaedem per
sonaliter et non per procuratores suos ipso decimo 
quinto die felicis Suae Maiestatis Viennam reditus, co
ram eius Maiestate comparere debeant et teneantur, 
causa in praemissa finalem decisionem recepturi, inte
rim tamen unius vel alterius partis honori hac ipsa 
prorogatione nequaquam volumus esse derogatum. 
Datum Posonii, in die sacro festi Penthecostes, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

211.

Pozsony, 1548 május 25.

Várdai Pál esztergomi érsek, királyi helytartó meghagyja 
a pozsonyi káptalannak, hogy az Újlaky Ferenc győri 
püspök által a nyitramegyei kolozsi apátságnak és bir
tokainak elfoglalása miatt Podmaniczky Ráfael ellen indí

tott perben az utóbbit idézze meg.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1548 június 6-án kelt okleve

lében. (L. 214. sz. alatt.)
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212.

Pozsony, 1548 május 25.

A pozsonyi káptalan jelenti Réway Ferenc nádori hely
tartónak, hogy 1548 május 15-én Pozsonyban kelt parancsa 
értelmében a Kosztka Miklós részére engedélyezett per
újításban megidézte a királyt és Podmaniczky Ráfaell.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Esterházy 
hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 41.

Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Magnifico domino Francisco de Rewa, comiti 
comitatus de Thwrocz, necnon vacante officio regni 
Hungáriáé palatini locumtenenti, domino ipsorum 
honorando, capitulum ecclesiae Posoniensis honoris et 
amicitiae continuum incrementum. Vestra noverit 
Magnificentia, nos litteras eiusdem exhibitorias, am- 
monitorias et certificatorias, nobis amicabiliter loquen- 
tes et directas, honore quo decuit, recepisse in haec 
verba :

Nos Franciscus de Rewa comes comitatus de 
Thwrocz etc. amicis suis reverendis capitulo ecclesiae 
Posoniensis salutem et amicitiam paratam cum honore. 
Noveritis, quod Petrus Tharrody de Zechewd1 pro 
magnifico domino Nicolao Koczka de Zedlecz nostram 
veniens in praesentiam, in persona eiusdem nobis 
protestatus extitit eo modo, qualiter ipse protestáns 
vigore quarundam litterarum serenissimi principis domini 
domini Ferdinandi etc. exhibitoriarum, ammonitoriarum 
et certificatoriarum capitulo ecclesiae Strigoniensis 
loquentium et directarum, ratione, ut dicitur, necis 
honorabilis magistri Joannis Lakaczy, canonici ecclesiae 
Nittriensis1 2 ac verberationis nobilis Andreae litterati de 
Sawa,3 hominis regii, vicinorumque et commetaneorum, 
in praesentia praefatae Maiestatis Regiae, vel Maie-

1 Szecsődi Tarródy Péterre 1. jelen kötet 193. sz. oklevelét.
2 Lakácsy János nyitrai kanonok meggyilkoltatására 

vonatkozólag 1. jelen kötet 138. sz. oklevelét.
3 Személyi adatait nem ismerjük.
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state Sua absente reverendissimi domini Pauli de 
Warda, archiepiscopi ecclesiae Strigoniensis etc. caete- 
rorumque dominorum praelatorum ac baronum, pro
cerumque regni Hungáriáé in conventu eorundem pro 
festo Purificationis sacratissimae virginis Mariae1 in 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
quinto transacto, de edicto Suae Maiestatis Tyrnaviae 
celebrato, tunc constitutis, ad eundem conventum 
evocatus extitisset, ubi eodem protestante in absentia 
praefatae Maiestatis Regiae per dictum dominum 
iocumtenentem ac caeteros status et ordines regni 
nullo onere convincto, neque condemnato, ex post in 
termino celebrationis iudiciorum festi beati Georgii 
martiris in eodem anno elapsi egregius Joannes Zomor 
de Pokateleke director causarum1 2 praefati domini nostri 
regis, nomine fisci sui regii per non venientiam et non 
comparitionem dicti domini protestantis quasdam lit
teras nostras adiudicatorie sentententionales, sive 
proscriptionales, notam perpetuae infidelitatis, ut idem 
protestáns procesisset, in se denotantes, contra eundem 
protestantem, utrumque excipere, curasset, nobilis 
quoque condam Paulus Chyglety3 legittimus, ut fertur, 
procurator magnificorum dominorum Raphaelis de 
Pwdmanyn et condam Joannis de eadem Pwdmanyn 
fratrum carnalium nomine et in personis eorundem, 
penes quasdam litteras praefati domini nostri regis 
donationales pro parte eorundem dominorum condam 
Joannis et Raphaelis Podmanyczky sese ingessisset et 
intromississet, sicque tunc praefatus director causarum 
regalium, quam dicti domini ingerentes eundem pro
testantem in suis iuribus dampnificare niterentur et 
vellent, vel item de facto damnificassent in eiusdem 
domini protestantis praeiudicium et damnum mani
festum. Cum tamen si idem dominus protestáns tem
pore publicationis huiusmodi causae suae coram nobis 
comparere scivisset et potuisset, eas etiam propositiones 
et allegationes suas, quas in suam defensionem dicere,

1 1545 februárius 2.
2 Pókateleki Zomor Jánosra 1. Podmaniczky-Oklt.

337. 1. és jelen kötet 144. sz. oklevelét.
3 Ugyanaz, akiről (1. jelen kötet 144. sz. oklevelét) már 

volt szó.
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proponereque et allegare habebat, in medium proferre 
quocunque modo non obmisisset, se in ipsa causa longe 
aliud iudicium recipere et se defendere potuisset, prout 
posse speraret etiam modo. Unde facta huiusmodi 
protestatione, idem Petrus Tharrody nomine dicti 
domini Nicolai Koczka allegavit eo modo, quod si iuri 
consonaret et aequum videretur, extunc idem Nicolaus 
Koczka praefatum dominum nostrum regem et dictum 
quidem Raphaclem Podmanyczky pro habendo in 
praemissis iudicio contra se nostram in praesentiam 
evocari facere et cum eo gravamine, quo de regni 
consuetudine conveniret et in quantum ad id de hire 
teneretur, eisdem respondere vellet, promptusque et 
paratus esset. E t quia allegatio huiusmodi iusta et iuri 
consona videbatur, pro eo amicitiam vestram harum 
serie hortamur et requirimus, quatenus praesentes 
litteras nostras memoratis domino nostro et domino 
Raphaeli de Podmanyn per vestrum testimonium fide- 
dignum exhibere et praesentare faciatis. Quod si Maie- 
stas Sua ac dictus Raphael Pwdmanyczky personaliter 
reperiri non poterunt, de domibus habitationum sive 
solitis eorundem residentiis ammoneat eundem Maie- 
statem simul et dictum Raphaelem de Pwdmanyn, ut 
Maiestas Sua per directorem causarum suarum, dictus 
vero Raphael Pwdmanyczky personaliter, vel per 
procuratorem suum legittimum quinto decimo die 
ammonitionis huiusmodi computando coram nobis 
comparere, praescriptasque litteras nostras adiudica- 
torie sententionales sive proscriptionales, simulcum 
cunctis suis processibus in specie producere debeant 
et teneantur, causa in praemissa novum iudicium 
recepturi, certificando nichilominus tam eius Maie- 
statem, quam praefatum dominum Raphaelem de Pod
manyn, quod sive ipsi termino in praescripto coram 
nobis modo praemisso compareant, praescriptasque 
litteras nostras adiudicatorias et sententionales sive 
proscriptionales cum cunctis suis processibus exhibe
ant et producant, sive non, nos ad partis comparentis 
instantiam id faciemus in praemissis, quod dictaverit 
ordo iuris. E t post haec huiusmodi exhibitionis, amo- 
nitionis et certificationis seriem, ut fuerit expediens, 
terminum ad praescriptum nobis suo modo rescribatis.
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Datum Posonii, feria tertia proxima post dominicam 
Exaudi,1 anno Domini millesimo quingentesimo quadra
gesimo octavo.

Nos igitur amicabilibus petitionibus et requisi
tionibus eiusdem Vestrae Magnificentiae in omnibus, 
ut tenemur, obedire volentes, nostrum testimonium 
fidedignum, venerabilem videlicet magistrum Michaelem 
socium et concanonicum nostrum1 2 ad praemissa fide
liter exequenda duximus transmittendum. Qui tandem 
exinde ad nos reversus, nobis conscienciose retulit in 
hunc modum, quo modo ipse l^ria quarta proxima inter 
octavas Ascensionis Domini3 ad castrum Posoniense 
accessisset, ibique praefato domino nostro rege ab 
eodem castro suo absente, litteras praefatas Vestrae 
Magnificentiae eidem Maiestati Suae exhibere et prae
sentare non potuisset, sed de eodem castro Posoniensi, 
domo utputa et solita residentia Suae Maiestatis coram 
egregio Wolffgango Notdorfft4 castellano eiusdem castri 
Posoniensis dictam Maiestatem Regiam dominum no
strum clementissimum evocasset. Deinde domino Ra- 
phaeli Podmanyczky in octava festi praefati Ascensionis 
Domini5 in curia et palatio reverendissimi domini Pauli 
de Warda archiepiscopi Strigoniensis et praefati domini 
nostri regis locumtenentis hic Posonii personaliter 
reperto, easdem litteras Véstrae Magnificentiae ex
hibuisset et praesentasset et amonuisset eius Maiesta
tem simul et dictum Raphaelem de Podmanyn, ut 
Maiestas Sua per directorem causarum suarum, dictus 
vero dominus Raphael de Podmanyczky personaliter, 
vel per procuratorem suum legittimum quinto decimo 
die ammonitionis huiusmodi computando, coram vobis 
comparere, praescriptasque litteras vestras adiudica- 
torie sententionales sive proscriptionales simulcum 
cunctis suis processibus in specie producere debeant 
et teneantur, causa in praenotata iudicium recepturi,

1 1548 május 15.
2 Valószínűleg „Michael de Zempthe“ pozsonyi kanonok. 

Capitulum ecclesiae collegiatae Posoniensis. 264. I.
3 1548 május 16.
4 Személyi adatait nem ismerjük.
5 1548 május 17.
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certificassetque nichilominus tam eius Maiestatem, 
quam praefatum dominum Raphaelem de Podmanyn, 
quod sive ipsi termino in praescripto coram vobis modo 
praemisso compareant, praescriptasque litteras vestras 
adiudicatorias et sententionales, sive proscriptionales 
cum cunctis suis processibus exhibeant et producant, 
sive non, vos ad partis comparentis instantiam id 
facietis in praemissis, quod dictaverit ordo iuris. Datum 
nono die executionis praenotatae, anno Domini supra- 
dicto.

Kívül : Domino locumtenenti palatinali. Pro serenissimo 
principe et domino domino Ferdinando divina favente cle
mentia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae etc. rege, domino 
nostro clementissimo, ac magnifico domino Raphaele de Pod
manyn contra magnificum dominum Nicolaum Koczka de 
Zedlecz ad terminum intranominatum exhibitionis, ammoni- 
tionis et certificationis par.

213.

Pozsony, 1548 május 28.

I. Ferdinárid király meghagyja a nyitrai káptalannak, 
hogy a Bossányi János és Hrussói János közt folyó per
ben hozott ítéletet hajtsa végre és Hrussói János feleségén, 
Podmaniczky Annán és fián Mihály on, valamint Farkas 
Ignác feleségén, Mártán az egy márka bírságot hajtsa be.

Eredetije papíron, zárópecsét töredékeivel és pecsétfő nyomai
val, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 111.

nr. 15.

Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae 
Nittriensis salutem et gratiam. Quod cum iuxta nostram 
iudiciariam commissionem litterarumque nostrarum 
binarum exequi neglectarum et per alias litteras nostras 
resuscitatarum, modum et formam quarundam littera
rum nostrarum exhibitoriarum in se exprimentes, in 
anno domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
tertio transacto emanatarum, pro parte egregii Joannis

32
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de Bassan1 contra egregium Joannem Hrwssoy de Za- 
blath1 2 confectarum, vobis loquentium et directarum 
tenorem et continentiam homo noster infradeclarandus 
ad facies universorum bonorum ac iurium possessio- 
nariorum praefati Joannis Hrwssoy ubivis intra ambi
tum huius regni nostri Hungáriáé existentium habito
rum, ipsum solum proprie et praecise concernentium, 
testimonio vestro praesente, accedendo, praescriptasque 
vestras litteras, nostras adiudicatorias in omnibus 
suis punctis, clausulis et articulis ac in omnibus suis 
partibus exequi et effectui mancipare voluisset, vosque 
tandem huiusmodi iudiciariae deliberationis nostrae 
executionis seriem ad decimum quintum diem diei 
praetactae executionis praemissorum, ut fuisset expe
diens, personali praesentiae nostrae fideliter rescribere 
debuissetis.

A quo quidem decimo quinto die causa partium 
praescripta, diversis prorogationum cautelis inter
venientibus, ad praesentem terminum celebrationis 
iudiciorum festi beati Georgii martiris proxime praeteriti,3 
ad quem ut puta terminum universae causae regnicola
rum nostrorum ex publicis eorum constitutionibus 
adiudicari solitae, per maiestatem nostram generaliter 
fuerant prorogatae, dilative attigisset. Quo instante 
nobis feria secunda proxima post festum ascensionis 
Domini proxime praeteritum4 5 unacum nonnullis domi
nis praelatis, baronis (így) magistrisque prothonotariis 
ac regni nobilibus, sedis scilicet nostrae iudiciariae 
iuratis assessoribus, nobiscum pro faciendo moderativo 
iudicio causantium in eadem sede nostra iudiciaria pro 
tribunali consedentibus Michael Kapolnay de Gellyen- 
falwa6 pro praefato Joanne Bassany cum procuratoriis 
litteris magnifici Francisci de Rewa, locumtenentis

1 Bossányi Jánosra 1. Pcdmaniczky-Oklt. II. 301. 1.
2 Zábláti Hrussói Jánosra 1. jelen kötet 115—116. sz. ok-

1 öveiét
3 1548 április 24.
1 1548 május 14.
5 Gellyénfalvi Kápolnai Mihály 1545-ben (Apponyi-Oklt. 

II. 57., 58., 86'. 1.), 1548-ban (Rudnay B. : Üjfalussyak etc.
67., 74.1.) és 1557-ben is szerepelt peres ügyekben. (Rudnay B.: 
A Zsámbokréthyak. 91. 1.)
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palatini nostram veniens in praesentiam, litteras vestras 
super praemissis rescriptionales in papiro clause con
fectas, sigilloque vestro a tergo impressive consignatas, 
contra praelibatum Joannem Hrwssoy coram nobis in 
iudicio producere curavit, hunc tenorem continentes : 
Serenissimo principi etc. (Következik a nyitrai káptalan
nak 1547 november 12-én kelt oklevele.)

Quibus exhibitis et praesentatis, praefati Joannes 
Hrwssoy et domina Anna consors ac Michael filius sui,1 
necnon Martha, consors dicti Ignatii Farkas2 in causam 
attracti per iamfatum procuratorem dicti actoris 
congruis [die]bus praescripti termini legitime expectati, 
rationem praemissae violentae repulsionis reddituri, 
nostram personalem in praesentiam non venerunt, 
neque miserunt, sed se mediantibus aliis litteris nostris 
iudicialibus exinde confectis, in iudiciis, ex eoque in 
poena solutionis unius marcae auri gravis ponderis, 
septuaginta duos florenos auri facientis, convinci et 
agravari permiserunt, suplicans praedictus procurator 
praenotati actoris per nos in praemissis iuris aequitatem, 
iustitiaeque complementum elargiri. Verum quia in 
prae'scripta feria quarta proxima post3 festum beati 
Martini episcopi4 in praescripto anno Domini mille
simo quingentesimo quadragesimo septimo transacto 
praeterita, praedictus homo noster testimonio vestro 
praesente, ad facies praescriptae possessionis eiusdem 
Joannis Hrwssoy convicti Zeichen vocatae,5 vicinis et 
commetaneis eiusdem in praescriptis litteris vestris 
rescriptionalibus nominatim conscriptis, inibi legitime 
convocatis et praesentibus, accessisse praemissamque 
iudiciariam commissionem nostram iuxta series et 
continentiam antedictarum litterarum nostrarum adiu- 
dicatoriarum in omnibus suis punctis, clausulis et articu
lis ac in cunctis earundem partibus peragere, perficere 
et exequi voluisse, praefatusque Adam Maier servitor

1 Hrussói János családi viszonyaira 1. jelen kötet 152. sz. 
oklevelét.

2 Bessei Farkas Ignácra 1. jelen kötet 204. sz. oklevelét.
Helyesen : ante. (Lásd az átírt oklevelet.)

1 1547 november 9.
5 Szolcsán h. Nagytapolcsánvtól dk. L. egyébként jelen 

kötet 191. sz. oklevelét.
32*
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et iobagio dicti Joannis Hrwssoy in causam attracti, 
nominibus et in personis iamfatorum Michaelis filii et 
dominarum Annae et Marthae nostrum et vestrum 
homines praetactarum litterarum nostrarum adiu- 
dicatoriarum, framea evaginata repullisse, praemissam- 
que iudiciariam deliberationem nostram debitae exe- 
cutioni demandare non permisisse, ex praemissis 
reperiebatur manifeste. Ob hoc iidem Joannes Hrwssoy 
et Michael filius ac domina Anna consors sui necnon 
domina Martha in praescripta una marca auri gravis 
ponderis, septuaginta duos florenos auri facienti, in 
duabus nostris iudiciariis, in tertia vero partibus 
praefati actoris, partis scilicet adversae, manibus 
aplicanda et nichilominus praemissa iudiciaria delibe
ratio et commissio nostra secundum series et continen
tias praetactarum litterarum nostrarum adiudicatoria- 
rum rursum et iterato exequi et effectui mancipari 
debere nobis ac praefatis dominis et praelatis, baroni
bus, magistrisque prothonotariis ac regni nobilibus, 
sedis ut puta nostrae iudiciariae iuratis assessoribus, 
nobiscum in examine et discussione praesentis causae 
constitutis et existentibus, cernebatur manifeste, eorun
dem igitur dominorum praelatorum, baronum, magi
strorumque prothonotariorum ac regni nobilium quae
sito et assumpto consilio supérinde praematuro et sana 
deliberatione, eosdem Joannem Hrwssoy, Michaelem 
filium, Annam consortem suos ac dominam Martham 
pro praefata repulsione praedictorum nostri ac vestri 
hominum et non admissione executionis praetactarum 
litterarum nostrarum adiudicatoriarum, in praescripta 
una marca auri gravis ponderis, septuaginta duos 
florenos auri facientes, in duabus nostris iudiciariis, in 
tertia vero partibus praelibati actoris, partis scilicet 
adversae manibus danda et persolvenda convictos et 
agravatos fore, praenarratamque iudiciariam commis
sionem iuxta series et continentias antedictarum litte
rarum nostrarum adiudicatoriarum in omnibus suis 
punctis, clausulis et articulis ac in cunctis eorundem 
partibus iterato exequi debere decernentes et commit
tentes, fidelitati vestrae harum serie firmiter prae
cipiendo committimus et mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testimonio fidedignum, quo
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praesente Georgius aut Christopherus Bassany,1 sin 
Martinus sive Georgius de Bachkaffalwa,1 2 vel Thomas 
de Krynche,3 sin Benedictus de Rayczan,4 aliis absenti
bus homo noster per nos ad id specialiter transmissus, 
ad facies universorum iurium possessionariorum, rerum
que ac bonorum mobilium quorumlibet praefatorum 
Joannis Hrwssoy ac dominae Annae consortis, necnon 
Michaelis filii sui, ac Marthae convictorum, ubivis 
intra ambitum huius regni nostri Hungáriáé existentium 
et habitorum, ipsos solos proprie et praecise concer
nentium, vicinis et commetaneis eorundem universis 
inibi legittime convocatis et praesentibus, accedendo, 
habita prius eorundem iurium possessionariorum legit- 
tima reambulatione et condigna aestimatione, exclusis 
etiam portionibus aliorum quorumlibet de eisdem et 
primo de rebus ac bonis mobilibus eorundem et deinde 
si necesse fuerit, etiam de iuribus possessionariis tot 
et tantum, quot videlicet et quantum se ad valorem 
praescriptae unius marcae auri, septuaginta duos 
florenos auri facientis, se extendere videbuntur, separa
tive excidendo occupet et auferat ac in duabus nostris 
iudiciariis, in tertia vero partibus praefato actori, 
parti scilicet adversae manibus dando et persolvendo 
ac tam diu donec eadem a nobis et parte adversa per 
hos, quorum redemptio magis competunt, in condigna 
eorum aestimatione redimantur, titulo pignoris det et 
assignet statuatque possidenda, contradictione, inhibi
tione et repulsione non obstante. Et tandem praemis-

1 A Bossányi-család ( Nagy Iván : II. 207—213.1,1.) tagja. 
Minthogy ebben az időben két Kristóf szerepel a fennmaradt 
okleveles emlékekben (1. Rudnay B . : Üjfalussyak etc. 60.,
65., 69., 74., 101., 112. 11.), nem tudjuk megállapítani, hogy a 
fent említett Kristóf melyikkel azonosítható.

2 Valószínűleg a Bacskafalvi Bacskády-családhoz ( Nagy 
Iván: I. 82—83. 11.) tartoznak. (V. ö. jelen kötet 191. sz. ok
levelével.) A család szereplésének emlékei: Rudnay B. : Üj
falussyak etc. 101., 106., 121., 137., 163., 173. 11. '

3 A Krencsey- v. Kernechi-család ( Br. Forster Gyula : 
Koros és a Berényiek. Budapest, 1927. 12. 1.) tagja. (V. ö. 
jelen kötet 191. sz. oklevelével.) Egy Krencsei Mihály 1583-ban 
említtetik. (Rudnay B . : Üjfalussyak etc. 121., 235. 11.)

4 A Rajcsáni-család ( Br. Forster Gy. : i. m. 14—17., 
22—27., 42—43. 11. és Nagy Iván: IX. 588—593. 11.) tagja, 
kinek személyi adatait nem ismerjük.
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sam nostram iudiciariam commissionem iuxta continen
tiam praetactarum litterarum nostrarum adiudicatoria- 
rum in omnibus suis punctis, clausulis et articulis 
iterato peragat, perficiat et exequatur, variatione sine 
omni, similiter contradictione et inhibitione ac repulsione 
non obstante et tandem huiusmodi possessionariae 
reambulationis, aestimationis, occupationis, titulo pigno
ris statutionis, ac unius marcae auri solutionis et totius 
inibi peragendi negotii seriem, ut fuerit expediens, ad 
decimum quintum diem diei executionis praemissorum, 
legittime perdurandum dictae personali praesentiae 
nostrae fideliter rescribatis. Datum Posonii, feria 
secunda proxima post festum sanctae et individuae 
Trinitatis, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octavo.

K ívü l: Fidelibus nostris capitulo ecclesiae Nittriensis. 
Pro egregio Joanne de Bassan, contra egregium Joannem 
Hrwssoy de Zablath ac dominam Annam consortem et Michae- 
lem filium suos, necnon dominam Martham, consortem egregii 
Ignacii Farkas de Besse, super quadam viceiterata executione 
cuiusdam sententiae nostrae, necnon possessionaria reambula- 
tione, aestimatione, occupatione, titulo pignoris statutione ac 
unius marcae auri solutione per nostrum et vestrum homines 
modo intrascripto fienda memorialis. Cuius series, ut fuerit 
expediens, ad terminum intranominatum legitime perduran
dum est, reportanda ad iudicem.

Alatta : Viceiterata sententia ex repulsione.

Proclamata, publicata, praesentata, lectaque et 
extradata per me magistrum Antonium de Naghwath1 
prothonotarium personalis praesentiae regiae maie- 
statis.

Et coram me magistro Damiano prothonotario1 2 
locumtenentis palatinalis.

Et coram me magistro Michaele Rawz3 prothono
tario domini iudicis curiae regiae maiestatis.

1 Nagyváthi Antalra 1. jelen kötet 162, 198. sz. oklevelét.
2 Aranyáni Damjánra 1. jelen kötet 144. sz. oklevelét.
s Valószínűleg annak a Rausz-családnak a tagja, melyről 

Nagy Iván is : IX. 663. 1. megemlékezik. Az itt említett Mihály 
1548-ban egy másik ítéletlevelen is szerepelt. (Rudnay B. : 
Üjfalussyak etc. 69. 1.)
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214.

Pozsony, 1548 június 6.

A pozsonyi káptalan jelenti Várdai Pál esztergomi érsek, 
királyi helytartónak, hogy 1548 május 25-én Pozsonyban 
kelt parancsa értelmében megidézte Podmaniczky Ráfaelt 
az IJ flaky Ferenc győri püspök által kolozsi apátságának 
és birtokainak elfoglalása miatt ellene inditott perben.
Átírva Várdai Pál 1549 februárius 23-án Pozsonyban kelt 
oklevelében. (L. ezt a következő kötetben.) Az idézoparancsot 

közli: Egyháztörténeti Emlékek. V. k. 37—38. 11.

Reverendissimo domino domino Paulo de Warda 
archiepiscopo ecclesiae Strigoniensis etc. capitulum 
ecclesiae Posoniensis orationum in Domino devotarum 
suffragia. Vestra noverit Dominatio Reverendissima, 
nos litteras eiusdem Vestrae Reverendissimae Domi
nationis exhibitorias, ammonitorias et certificatorias 
nobis in aliqua sui parte amicabiliter loquentes et 
directas cum summa obedientia recepisse huiusmodi 
sub tenore :

Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae Stri
goniensis etc. amicis suis reverendis capitulo ecclesiae 
Posoniensis salutém et amicitiam paratam cum honore. 
Expositum est nobis in persona reverendissimi domini 
Francisci de Wylak episcopi ecclesiae Jauriensis locique 
eiusdem comitis perpetui, consiliarii praefatae regiae 
maiestatis etc.1 quomodo anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo primo circa festum vide
licet nativitatis virginis Mariae1 2 transacto praeteritum, 
magnificus Raphael Podnamyczky de Podnamyn, nesci
tu r unde motus, abbatiam ipsius exponentis Kolos 
vocatam in comitatu Nittriensi existentem, habitam, 
simul cum universis eiusdem abbatiae pertinentiis pro 
se ipso occupasset, occupatamque teneret et conserva
ret etiam modo, universos fructus et utilitates eiusdem 
abbatiae ab eo tempore pro se ipso percipiendo potentia

1 Üjlaky Ferenc győri püspökre 1. jelen kötet 119. sz. 
ok levelét.

2 1541 szeptember 8.
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mediante. In qua quidem occupatione et conservatione 
ac universorum fructuum et utilitatum ipsius abbatiae 
perceptione, dicto domino exponenti et abbatiae suae 
plusquam duorum millium florenorum auri damna 
intulisset et inferri fecisset potentia mediante in prae- 
iudicium et damnum eiusdem domini exponentis manife
stum. Quum autem huiusmodi causae, instar aliarum 
causarum, ex novis constitutionibus regnicolarum publi
cis per nos et caeteros iudices regni huius ordinarios 
pro quinto decimo die ammonitionis ex hinc fiendae 
computando, discuti debent et adiudicari, pro eo amici
tiam vestram hortamur et requirimus et nichilominus 
regia, qua fungimur, authoritate committimus et manda
mus, quatenus praesentes litteras nostras memorato 
Raphaeli Podnamyczky per vestrum testimonium fide- 
dignum exhiberi et praesentari faciatis. Qui si personali
ter reperiri poterit, ibidem personaliter, alioqui de domo 
habitationis sive solitae ' suae residentiae ammoneat 
eundem, dicatque et committat eidem verbo nostro, 
ut ipse decimo quinto die a die exhibitionis et ammoni
tionis praesentium ex hinc ipsi fiendae computando, 
per se vel per procuratorem suum legitimum rationem 
de praemissis redditurus coram nobis comparere debeat 
et teneatur, certificando eundem ibidem, ut sive ipse 
termino in praedicto coram nobis compareat, sive non, 
nos ad partis coram nobis comparentis instantiam id 
faciemus in praemissis, quod iuri videbitur expediri. 
Et posthaec huiusmodi exhibitionis, ammonitionis et 
certificationis seriem cum ammoniti et certificati 
nomine, terminoque assignato nobis conscientiose rescri
batis. Datum Posonii, feria sexta proxima post festum 
sacri Penthecostes,1 anno Domini millesimo quingente
simo quadragesimo octavo.

Unde nos amicabilibus petitionibus ipsius Vestrae 
Reverendissimae Dominationis in omnibus obedire vo
lentes, uti tenemur, honorabilem Nicolaum presbiterum 
de Syry,1 2 rectorem altaris sacratissimi corporis Christi 
in praefata ecclesia nostra Posoniensi fundati,3 testi-

1 1548 május 25.
2 Személyi adatait nem ismerjük.
3 Erre vonatkozólag 1. Capitulum ecclesiae collegiatae 

Posoniensis. 186—187. 11.
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rnonium scilicet nostrum fidedignum ad praemissa 
fideliter peragenda duximus transmittendum. Qui tan
dem exinde ad nos reversus, nobis sub iuramento in 
decreto contento retulit in hunc m odum ; quomodo 
ipse feria sexta in octava scilicet sacri Penthecostes1 
erga memoratum magnificum dominum Raphaelem de 
Podnamyn ( így!) hic Posonii personaliter constitu
tum, accessisset et praeinsertas litteras Vestrae Reve
rendissimae Dominationis eidem domino Raphaeli de 
Podnamyn exhibuisset et praesentasset, ammonuisset, 
dixissetque et commisisset eidem verbo Vestrae Reve
rendissimae Dominationis, ut ipse decimo quinto die 
a die exhibitionis, ammonitionis praesentium exhinc 
ipsi factae computando, per se vel per procuratorem 
suum legitimum rationem de praemissis redditurus 
coram Vestra Reverendissima Dominatione comparere 
debeat et teneatur, certificasset eundem ibidem, ut 
sive ipse termino in praedicto coram Vestra Dominatione 
Reverendissima comparcat, sive non, eandem (!) Vestra 
Reverendissima Dominatio ad partis coram eadem 
comparentis instantiam, id faciet in praemissis, quod 
iuri videbitur expediri. Datum decimo tertio die diei 
executionis praemissae, anno Domini suprascripto.

215.

Hrussó, 1548 június 17.

Hrussói János arra kéri Tapolcsányi Györgyöt és Tamást, 
hogy csütörtökön vagy pénteken jöjjenek hozzá bizonyos 

birtokviszályok békés kiegyenlítése végett.
Eredetije papíron, a kiszakadt résznél gyűrűs-zárópecsét 

nyomaival, az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Missiles.

Egregii domini amici et vicini honorandi, salutem 
et meam commendationem. Significo egregiis dominatio
nibus vestris, magnificum dominum de Podmanyn, 
socerum meum1 2 hac proxima feria 4-ta aut 5-ta ad

1 1548 május 25.
2 Ismeretes, hogy Zábláti Hrussói János felesége Pod- 

maniczky Anna volt (v. ö. Podmaniczky-Oklt. II. k. LVI. 1.),
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me venturum ; vellem itaque, ut eo tempore uterque 
adessent, quod inter nos agitur, ut bono modo conclu
deretur, quemadmodum et prius ita definivimus, ut 
praesentia suae dominationis id concludatur, quod 
rem nollem prolongare, essetque enim michi difficilli
mum, quod absque certa conclusione egregiae domi
nationes vestrae, bonis illis uterentur. Nam causa illo
rum bonorum, quibus utuntur, ab amicis m[eis] multum 
impedior et molestor. Neque alium modum invenire 
possum, nisi ut negotium citius cum eisdem ad finem 
deducatur et certo concludatur. Sint itaque egregiae 
dominationes vestrae illis diebus domi, caeterum vineas 
meas in territoriis possessionis Knesycz1 egregiae 
dominationes vestrae ne impediant, neque vestris 
imp[edi]re permittant, nam hae vineae me citra ipsam 
possessionem spectant. Egregias dominationes vestras 
bene valere cupio. Ex Hrwso, dominico ante Joannis 
baptistae, 1548.

Joannes de Zablath 
et in Hrwso.

K ívü l: Egregiis dominis Georgio et Thomae Thapolchanyi 
de Kys Thapolchan, dominis amicis et vicinis honorandis.

216.

Sztrecsen, 1548 július 5.

Réway Ferenc nádori helytartó meghagyja a nyitrai káp
talannak, hogy Podmaniczky Annát, Hrussói János 
feleségét vezesse be a Schellendorffi Burjántól visszaváltott 
Záblát helységnek és a zamaróci jobbágy teleknek birtokába.
Átírva a nyitrai káptalannak 1548 szeptember 3-án kelt 

jelentésében. (L. a 224. sz. alatt.)

ennek következtében az oklevélben említett Podmaniczky 
Ráfael sógora volt Hrussói Jánosnak. A két Tapolcsányira 
vonatkozólag 1. jelen kötet 202. sz. oklevelét.

1 A barsmegyei Knyesic birtokra 1. jelen kötet 202. sz. 
oklevelét.
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Bécs, 1548 augusztus 1.

Várdai Pál királyi hely tartó a Podmaniczky Ráfael által 
Kosztka Miklós ellen indított becsületügyi perben az 
alperes részére átírja az esztergomi káptalannak 1548 

februárius 18-án kelt jelentését.
Eredetije, alján papírral fedett pecséttel, az Esterházy hercegi 
hitbizományi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 46. Fénykép- 

másolata az Országos Levéltárban.

Nos Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae 
Strigoniensisetc. damus pro memoria, quod cum in causa 
inter magnificos dominos Raphaelem de Podmanyn, 
ut actorem ab una, ac Nicolaum Koczka de Sedlecz 
veluti in causam attractum, partibus ab alia, superioribus 
diebus coram nobis tamquam locumtenente Suae Maie- 
statis Posonii mota, ultima die Julii1 quasdam litteras 
capituli ecclesiae nostrae Strigoniensis super quadam 
exhibitione, ammonitione et certificatione relatorias 
in papiro patenter confectas, sigilloque eiusdem a tergo 
impressive consignatas tenorem quarundam litterarum 
nostrarum gratiae novi iudicii in se habentium, praefatus 
Raphael Podmaniczky personaliter in iudicio coram 
nobis tanquam iudice in causa praesenti facti honoris,2 
quae extra omnes octavales terminos solet adiudicari, 
per Suam Maiestatem specialiter delegato, exhibuisset 
et praesentasset, mox praenotatus Nicolaus Koczka 
personaliter nostram exurgendo in praesentiam, paria 
earundem litterarum dicti capituli ecclesiae nostrae 
Strigoniensis relatoriarum per nos sibi dari postulavit, 
hunc tenorem continentes: Reverendissimo etc. (Követ
kezik az esztergomi káptalannak Várdai Pál királyi hely
tartónak 1548 februárius 2-án Pozsonyban kelt parancsára 
1548 februárius 18-án kelt jelentése. L. ezt a 197. sz. a.) 
Quas nos de verbo ad verbum sine diminutione et 
augmento aliquali transummi et transcribi, praesenti-

1 1548 július 31.
- Erre az ügyre vonatkoznak a 196., 197., 198., 200., 206.,

210., 212. sz. oklevelek.

217.
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busque litteris nostris inseri facientes, eidem domino 
Nicolao Koczka iuris sui ad uberiorem cautelam 
duximus dandas et concedendas. Datum Viennae, 
secundo die termini praenotati, anno Domini mil
lesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

Lecta.

218.

Bécs, 1548 augusztus 3.

Várdai Pál királyi helytartó a Podmaniczky Ráfael által 
Kosztka Miklós ellen indított becsületügyi perben az 
alperes részére átírja saját, 1548 május 20-án Pozsonyban 

kelt oklevelét.
Eredetije, alján papírral fedett pecséttel, az Esterházy hercegi 
hitbizom ányi levéltárban. Rep. 28. íasc. A. nr. 63. Fénykép

m ásolata az Országos Levéltárban.

Nos Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae 
Strigoniensis etc. damus pro memoria, quod cum in 
quadam causa factum honoris concernente1 inter magni
ficos dominos Raphaelem de Podmanyn, ut actorem 
ab una, ac Nicolaum Koczka de Sedlecz veluti in 
causam attractum  partibus ab alia, coram nobis 
tanquam locumtenente Suae Maiestatis superioribus 
temporibus Posonii mota et per nos ad praefatam 
Maiestatem Regiam transmissa, eisdem partibus iussu 
Suae Maiestatis personaliter coram nobis comparentibus 
feria quinta, secunda scilicet die Augusti1 2 hic Viennae 
quaedam litterae nostrae prorogatoriae in simplici 
papiro patenter confectae, sigilloque nostro ab intra 
impressive consignatae, per praefatum dominum 
Raphaelem Podmanyczky personaliter in iudicio 
coram nobis exhibitae fuissent et praesentatae, mox 
praenotatus dominus Nicolaus Koczka nostram per
sonaliter exurgendo in praesentiam, paria earundem 
litterarum nostrarum prorogatoriarum per nos sibi 
dari postulavit, hunc tenorem continentem: Nos

1 Az utalásokat 1. az előbbi (217. sz.) oklevél jegyzetei közt.
2 1548 augusztus 2.
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Paulus de Warda etc. (Következik Várdai Pál királyi 
helytartónak 1548 május 20-án kelt oklevele. L. ezt a 210. sz. 
alatt.) Quas nos de verbo ad verbum sine diminutione 
et augmento aliquali transsummi et transcribi, litterisque 
nostris praesentibus inseri facientes, eidem domino 
Nicolao Koczka iuris sui ad cautelam duximus dandas 
et concedendas. Datum Viennae, secundo die termini 
praenotati, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octavo.

Lecta.

219.

Pozsony, 1548 augusztus 8.

Podmaniczky Ráfaelnek Várdai Pál királyi helytartó előtt 
szóbelileg tett, de azután írásba foglalt előterjesztése a 

Kosztka Miklós elten indított becsületügyi perében.
Átírva Várdai Pál királyi helytartónak 1548 augusztus 9-én 

kelt oklevelében. (L. ezt a 220. sz. alatt.)

Podmanyczky dicit, sententiam Nicolai Koczka 
invigorosam esse et de facto condescendi debere ea 
ratione, quia appareret manifeste ex eisdem litteris 
sententiae, ipsumque Podmanyczky contra Nicolaum 
Koczka antea similem sententiam per non venientiam 
ipsius Nicolai Koczka excepisse. In qua dum idem 
Nicolaus Koczka novum iudicium impetrasset, excu
savit, se prae timore unius domini venire ad comparen- 
dum non fuisse ausum et hanc excusationem nulla 
probatione desuper facta Maiestatem Regiam simpli
citer admisisse, ipse autem Podmanyczky tempore, 
quo hic Viennae in causa praesenti coram Maiestate 
Regia egisset et causa ad terminum in sententia deno
tatum  fuisset dilata, negotiis suis apud Maiestatem 
Regiam infectis hinc discessisset. Si itaque admitti 
debuit excusatio simplex Nicolai Koczka propter 
metum unius domini, tanto magis excusatio Raphaelis 
Podmanyczky propter metum tanti principis multorum 
regnorum admitti debet1 et in documentum, quod sua

1 Podm aniczky Ráfael erre a gátló körülményre hivatko-
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negotia non perfecerat, exhibet litteras regias cum 
protestatione, ut sibi reddantur, ut tenor litterarum 
continet.

220.

Bécs, 1548 augusztus 9.

Várdai Pál királyi helytartó a Podmaniczky Ráfael és 
Kosztka Miklós között fennforgó hecsiiletügyi perben az 
alperes részére átírja Podmaniczkynak szóbelileg tett, de 
azután írásba foglalt előterjesztését és Ferdinánd királynak 

1548 április 12-én Augsburgban kelt oklevelét.
Eredetije, alján papírral fedett gyűrűspecséttel, az Esterházy 
hercegi hitbizom ányi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 40.

Fényképm ásolata az Országos Levéltárban.

Nos Paulus de Warda archiepiscopus ecclesiae 
Strigoniensis etc. damus pro memoria, quod cum feria 
quarta proxima ante festum beati Laurentii martiris1 
hic Viennae in quadam causa factum honoris concer
nenti2 inter magnificos dominos Raphaelem de Pod- 
manyn ut actorem ab una, ac Nicolaum Koczka de 
Zedlecz veluti in causam attractum  partibus ab alia, 
coram nobis tanquam locuihtenente Suae Maiestatis 
superioribus diebus Posonii mota et per nos ad Regiam 
Maiestatem reiecta, iussu Suae Maiestatis partibus 
praedictis personaliter in iudicio coram nobis compa- 
rentibus, praefatus Raphael Podmanyczky propo
sitionem infrascriptam coram nobis verbo retulisset 
et in documentum propositionis suae quasdam litteras 
Suae Maiestatis praeceptorie in papiro patenter con
fectas ac secreto sigillo eiusdem communitas nobis 
sonantes, exhibuisset et praesentasset, mox praefatus 
Nicolaus Koczka praescriptam propositionem annotati 
Raphaelis Podmanyczky actoris coram nobis factam 
in scripturam redigi et eius copiam simul et paria

zott is 8 Ferdinánd királyhoz te tt  felterjesztésében. V. ö. 
Ferdinánd királynak 1548 április 12-én kelt rendeletéve . 
(Jelen kötet 200. sz.)

1 1548 augusztus 8.
2 L. etekintetben a 217. sz. oklevél jegyzetét.
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dictarum litterarum praeceptoriarum praefatae Regiae 
Maiestatis sibi dari postulavit. Cuius quidem proposi
tionis series is e s t : Podmanyczky dicit etc. (Következik 
Podmaniczky Ráfael 1548 augusztus 8-án tett előterjesz
tése.)1 Litterarum vero praeceptoriarum Regiae Maiesta
tis continentia verbalis haec est : Ferdinandus etc. 
(Következik Ferdinánd királynak 1548 április 12-én 
Augsburgban kelt oklevele.)1 2 Quas nos de verbo ad 
verbum sine diminutione et augmento aliquali tran- 
summi et transcribi praesentibusque litteris nostris 
inseri faciendo, eidem Nicolao Koczka iuris sui ube
riorem ad cautelam dandas duximus et concedendas. 
Datum Viennae, secundo die termini praenotati, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

Lecta et correcta.

221.

H. n. 1548 augusztus 10.

Veszprém vármegye 1548. évi második rovásadó-össze- 
írásának Podmaniczky Ráfaelre vonatkozó tételei.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. X LIX .

1 5 4 8.

Regestrum rationarium de et super connumeratione 
exactioneque dicarum in comitatu Wespremiensi per 
egregium Georgium Rekassy vicecomitem eiusdem 
comitatus Wespremiensis3 connumeratarum et exacta
rum circa festum divi Laurentii martiris4 factum,

sequitur :

1 L. az előbbi, 219. sz. alatt közzétett oklevelet.
2 L. jelen kötet 200. sz. alatt.
:l Békássy György veszprém m egyei alispánra 1. jelen  

kötet 199. sz. oklevelét.
4 1548 augusztus 10.
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Roppan.1
Magnifici domini Raphaelis Podnomyczky 

( így!)  omnino deserta.

Nagh Thewel.2
Domini Raphaelis Podnomyczky por. III. 

Solvit. In priori dica fuerunt portae 3. 
Unus tamen timore domini sui concussus 
saltive discessit cum omnibus rebus suis, 
unde iudex iuratus est.

Polyan.3
Domini Raphaelis Podnomyczky por. II. Solvit. 

E t ibi fuerunt portae licet 3. Tamen ob 
severitatem officialium saltive ad bona 
aliorum discessit.

Eerend.4
Domini Raphaelis Podnomyczky por. Ilii. 

Solvit.

222,

Bécs, 1548 augusztus 20.

Ferdinánd király előtt Podmaniczky Ráfael és Kosztka 
Miklós a közöttük fennálló becsületügyi, valamint a 
Zsolna város és a hozzátartozó Kraszna és Zavodje birtokok 

tulajdonjogáért folyó pert a király döntésére bízzák.
Eredetije papíron, alján papírral fed ett pecséttel, az Esterházy 
hercegi hitbizom ányi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 43. 

Fényképm ásolata az Országos Levéltárban.

Nos Ferdinandus etc. memoriae commendamus 
tenore praesentium, quod fideles nostri magnifici 
Raphael de Podmanyn ab una, ac Nicolaus Koczka de 
Zedlecz parte ab altera coram Maiestate Nostra per

1— 1 L. az itt em lített helységekre vonatkozólag a 199. sz. 
oklevelet.
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sonaliter constituti, sponte et libere sunt confessi et 
retulerunt in hunc m odum : Quod licet inter ipsas 
partes, videlicet dictum Raphaelem Podmanyczky ut 
actorem ab una, ac Nicolaum Koczka veluti in causam 
attractum  parte ab altera quaedam causa honoris1 
primum coram fidele nostro reverendissimo in Christo 
patre domino Paulo de Warda archiepiscopo Strigo- 
niensi etc. locumtenenti nostro in Hungária mota fuerit 
et ventilata, in qua ultima quaedam etiam sententia per 
non venientium dicti Raphaelis Podmanyczky pro 
parte dicti Nicolai Koczka per eundem locumtenentem 
nostrum extradata extiterit et tandem idem Raphael 
Podmanyczky impetratis pro sui parte litteris novi 
iudicii, causam eandem pro sui honoris defensione 
coram dicto locumtenente nostro resuscitaverit, sicque 
eadem causa nostram regiam in presentiam deducta sit.

Alia etiam differentia et lis ratione oppidi Zolna 
ac possessionum Crasna et Sawody ad idem oppidum 
Zolna pertinentium,2 quod et quas idem Nicolaus 
Koczka per iantfatum Raphaelem Podmanyczky et 
quondam Joannem frattem eiusdem nullo in primis 
iuris ordine observato, annis superioribus a suis manibus 
violenter ademptum et occupatas esse asserit,3 inter 
ipsas partes verteretur: Nihilominus tamen partes 
ipsae ad clementem et gratiosam Maiestatis Nostrae 
admonitionem tam praemissam causam honoris, quam 
etiam litem et differentiam praenotatorum bonorum 
manibus Maiestatis Nostrae humiliter submisissent, 
prout matura inter se prius habita deliberatione ac 
animo constanti submiserunt eo modo :

Quod primum in praedicta causa honoris quicquid 
inter ipsas partes, salvo utriusque partis honore, fece
rimus, concluserimus et pronunciaverimus, id partes 
eaedem pro rato et firmo habebunt atque acceptabunt. 
Qua quidem causa honoris decisa, tandem in praescripta 
quoque lite et differentia bonorum praescriptorum, 
auditis earundem partium propositionibus, allegationi-

1 L. a 220. sz. oklevél utaló jegyzetét.
- Erre a peres ügyre vonatkoznak a 193., 194., 195., 

201. sz. oklevelek.
;l Kosztka Miklósnak folyam odványát ebben az ügyben, 

1. az oklevél végéhez csatolt jegyzetben.
33



514

bus, cognitisque earum iuribus, litteris et iustitia, 
postpositis [ulterius] dilationibus ac longioribus iuris 
processibus, qui in talibus fieri possent, quicquid nos 
inter easdem partes fecerimus, concluserimus et pro- 
nunciaverimus, id totum partes praenotatae modo 
simili pro rato, grato, atque firmo habere et inviolabiliter 
observare et adimplere debeant et teneantur, nulla 
inhibitione, repulsione, aut gratia novi iudicii, aut alio 
quovis iuris remedio et suffragio partibus ipsis vel 
earum alteri in hac parte suffragare valente. Ad quae 
omnia praemissa et quaevis praemissorum singula fir
miter et inviolabiliter observanda, partes praeno
tatae sub obligamine fidei, honoris et humanitatis 
earum manu stipulata sese obligarunt spontanea 
voluntate coram nobis, harum nostrarum vigore et 
testimonio litterarum. Datum Viennae, vigesima 
Augusti, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octavo.

Lecta.1 **

J e g y z e t : Kosztka Miklósnak Ferdinánd királyhoz intézett 
kérvénye a következő :

Sacratissima etc.

Meminisse potest Maiestas Vestra Sacratissima, qualiter 
Joannes et Raffael Podm aniczky me omnibus viribus ipsorum, 
quantum  in ipsos situm fuerit, persequuti fuerint, turbaverint 
ac m ultis damnis et iniuriis affecerint, quodque oppidum  meum  
Solna vocatum  annis superioribus cum pertinentiis suis omni
bus virtute donationis M aiestatis Vestrae Sacratissimae, ut 
ipse Podm aniczky dicit, utcumque pro se occupaverit. Ego 
vero, Domine Clementissime, dico ipsum Podm aniczky dictum  
oppidum meum Solna cum pertinentiis suis omnibus violenter 
a meo castro, Ztrechen vocato, distraxisse, illudquc contra 
appertissima ( í g y ! )  iura m ea per potentiam  tenere. Supplico 
igitur Maiestati Vestrae, domino meo clementissimo, eamque 
precibus, quibus possum, hum illimis prohibeo, oppidum  
meum Solna michi reddi iubeat gratiose. De his itaque omni
bus gratiosum expecto responsum a Maiestate Vestra Sacratis
sima

Eiusdem M aiestatis Vestrae Sacratissimae

fidelis et humilis 
subditus

Nicolaus Kozka de Zedlecz 
et in Lethowa.
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K í v ü l : Supplicatio Nicolai Kozka.

/(Eredetije az Esterházy hercegi hitbizom ányi levéltárban. 
Rep. 28. íasc. A. nr. 63.)

223.

Bécs, 1548 augusztus 26.

Ferdinand király a Podmaniczky Ráfael és Kosztka Miklós 
között Zsolna város és tartozékai : Kraszna és Zavodje 
birtok miatt jolyó pert elhalasztja, egyszersmind meg
hagyja Podmaniczkynak, hogy az általa elvett és meg
erősített zsolnai templomot eredeti rendeltetésének adja 
vissza s a zsolnaiaktól rendkívüli adót ne merjen szedni.
Eredetije, alján papírral fedett pecséttel, az Esterházy herceg 
hitbizom ányi levéltárban. Rep. 28. íasc. A. nr. 44. Fénykép - 

m ásolata az Országos Levéltárban.

Nos Ferdinandus etc. damus pro memoria, quod 
nos cognitione differentiae illius, quae inter fideles 
nostros magnificos Raphaelem de Podmanyn ab una 
et Nicolaum Koczka de Zedlecz partibus ab alia, 
ratione oppidi Zolna vocati ac possessionum Krazna et 
Sawody ad idem oppidum Zolna pertinentium,1 in co
mitatu Thrinchiniensi et nunc in manibus ipsius Rapha- 
elis Podmanyczky habiti et existentium, in aliis scilicet 
litteris nostris compromissi, ad liberam et spontaneam 
partium ipsarum fassionem solemni stipulatione inter
veniente coram Maiestate Nostra factam, sub secreto 
sigillo nostro Hungarico confectis et emanatis expresse 
nominatorum, non sine magna partium earundem 
contentione odiosa vertebatur, vigore eiusdem com
promissi ad proximum festum beati Francisci con
fessoris2 duximus differendam et prorogandam. Ita, ut 
eaedem partes ipso die festi beati Francisci, ubicunque 
Deo duce tunc fuerimus, coram Maiestate Nostra per
sonaliter vel per procuratores suos legitimos sub obli-

1 Az utalásokat 1. az előbbi, 222. sz. alatt közzétett ok
levél jegyzetében.

2 1548 október 4.
33*
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gamine in eodem compromisso expresse denotato, in 
omnem eventum comparere, litterasque et litteralia 
instrumenta ac alia quaevis probabilia documenta, 
si quae super praemissis bonis habent, in medium 
proferre debeant et teneantur, ut iis visis, vigore 
praedicti compromissi iudicium et iustitiam facere 
valeamus inter partes, dictante iuris aequitate. 
Interim autem volumus et serio committimus tibi 
Raphaeli Podmanyczky, hic coram nobis nunc persona
liter astanti, ut templum in dicto oppido Zolna, ad 
cultum divinum extractum atque dedicatum et per te 
(uti certo intelligimus) munitione quadam, instar 
castelli, circum circa templum ipsum erecta1 prophana- 
tum, pristinae libertati ecclesiasticae restituere debeas, 
volumus etiam et tibi Podmanyczky serio commit
timus, ut colonos oppidi praescripti Zolna, eiusque 
pertinendarum ultra solita et ordinaria eorum onera 
nullo pacto aggravare praesumas. Datum Viennae, 
vigesima sexta die mensis Augusti, anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

Lecta.
K í v ü l : Comparuit coram M aiestate Regia N. Kozka per 

procuratorem suum legitim um  Bernardum litteratum 1 2 3 in ter
mino introscripto W iennae. E t causa ipsa dilata est ad octa
vum  diem festi beati Lucae ewangelistae proxime venturum .2

N. Olahus. Z(agrabiensis) cancellarius Regiae Maiestatis4 
etc. manu propria.

1 Talán a Szentháromság tem plom ról van szó, m ely a XV. 
században már fennállott. ( L o v c s á n y i  G y .  : A Vág és vidéke. 
Budapest, 1881., 88. 1.1

2 Személyi adatait nem ismerjük.
3 1548 október 25.
4 Oláh Miklós 1543-ban lett zágrábi püspök és egyúttal 

kancellár is. 1548-ban nyerte el az egri püspökséget. ( N o s z k a y  
Ö d ö n  : Oláh Miklós levelezésének m űvelődéstörténeti vonat
kozásai. Érsekújvár, 1903. 15— 16. 11.)
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Nyitra, 1548 szeptember 3.

A nyitrai káptalan jelenti Réway Ferenc nádori hely
tartónak, hogy 1548 július 5-én Sztrecsenben kelt paran
csára Podmaniczky Annát, Hrussói János feleségét 
bevezette a Schellendorffi Burjántól visszaváltott Zablát 
birtok és zamaróci jobbágytelek birtokába és az ellent

mondókat is megidézte.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét töredékes nyom aival, 
az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. N . R. A. asc. 609. nr. 28.

Magnifico domino Francisco de Rewa comiti 
comitatus de Thwrocz, necnon vacante officio regni 
Hungáriáé palatini locumtenenti, domino eorum hono
rando, capitulum ecclesiae Nittriensis honoris con
tinuum incrementum cum promptitudine obsequiorum. 
Vestra noverit Magnificentia, nos litteras eiusdem 
Vestrae Magnificentiae introductorias et statutorias 
clausas, nobis praeceptorie sonantes et directas, honore 
et reverentia, quibus decuit, recepisse in haec verba:

Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Nittriensis 
Franciscus de Rewa etc. salutem et amicitiam paratam 
cum honore. Expositum est nobis in persona generosae 
dominae Annae de Podmanyn, consortis egregii Joannis 
Hrwssoy de Zablath,1 quomodo ipsa in dominium tota
lium possessionis Zablath1 2 et portionis possessionariae 
in possessione Zamarowcz3 dicti Joannis Hdwssoy 
domini et mariti sui in comitatu Thrinchiniensi existen- 
tium, quas videlicet ipsa domina exponens de manibus 
egregii Bwriani Sellendorff de Horwsprugk,4 apud cuius 
scilicet manus ipsa possessio Zablath et portio posses- 
sionaria in dicta Zamarowcz certo inscriptionis titulo 
habitae extitissent, pro certa pecuniarum summa eidem

1 Zábláti Hrussói Jánosra 1. jelen kötet 115— 116. sz. ok
levelét.

2 Nagy- és Kiszáblát h. Trencséntől ny. a Vág-folyó jobb
partján.

3 Zamaróe h. Trencséntől é. a Vág-folyó jobbpartján.
1 Schellendorfi Buriánra 1. jelen kötet 152. sz. oklevelét.

2 2 4 .



5 1 8

dominae exponenti per magnificum dominum Raphae- 
lem de Podmanyn, fratrem suum carnalem data, rede
misset, eandem dominam exponentem pignoris titulo 
concernentium legittime vellet introire. Super quo 
amicitiam vestram harum serie hortamur et requirimus, 
quattenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo praesente Joannes vel Benedictus aut 
Christopherus Roson de Myttycz,1 seu Stanislaus Ado- 
mowzky de Zedlychna,2 sive Michael de Prylez,3 neve 
Raphael de Halach,4 namque Gáspár Kazzay de 
Zthrecze,5 neve Georgius de Nozdrokow,® vel Leonardus 
de Zamorowcz,7 aut Ladislaus de Ozorowcz,8 seu 
Georgius Othlyk de Fewlse Ozorowcz,9 sive Joannes 
Swehla de dicta Ozorowcz,10 aliis absentibus homo 
noster ad facies praescriptarum possessionum Zablath 
et Zamarowcz, consequenterque dictae portionis pos- 
sessionariae in eadem Zamarowcz, vicinis et comme- 
taneis earundem universis inibi legittime convocatis

1 Mitici Rozson Benedekre 1. Podmaniczky-Oklt. II. 190., 
192— 194., 211., 421., 475. 11. Rozson Kristófra 1. R u d n a y  B . : 
Üjfalussyak etc. 50., 60. 1. A Rozson-család leszármazási táb
lája közölve R u d n a y n á l: Üjfalussyak etc. 53. 1.

- Az Adam ovszky-családról, m ely nevét a Trencséntől 
dny. fekvő Adamóc helységtől .vette , nincsenek közelebbi 
adataink. Szedlicsna h. Trencséntől d. fekszik.

3 Prileszky Mihályra 1. Podm aniczky-Oklt. II. 475. I. és 
jelen kötet 130. sz. oklevelét.

4 A Podm aniczkyak történetében gyakran szereplő Halácsi- 
család (Podm aniczky-Oklt. I. 95. ; II. 4., 76., 224. stb. 11.) 
egyik tagja. Az itt  em lített Ráfael 1547-ben királyi emberként 
szerepelt egy peres ügyben. ( R u d n a y  B . : Üjfalussyak etc. 
62. 1.) Felesége Ocskay Fruzsina volt. (R u d n a y  B .  : A Zsám- 
bokréthyak. 129. 1.)

5 Kaszai György fia Gáspárra 1. Podmaniczkv-Oklt.
II. 359. 1. '

0 A Nozdrokóczy-család ( N a g y  I v á n  : VIII. 174. 1.) tagja.
7 A Zamaróczv v. Zamárdi-család ( N a g y  I v á n :  XII. 

300— 302. 11.) többször em lített tagja. V. ö. Podmaniczky-Oklt. 
II. 111., 120— 126., 127., 136., 146., 166., 259. 11.

8 Alsóozoróci Ozoróczy Lászlóra 1. R u d n a y  B .  : A Zsám- 
bokréthyek. 32., 33. 1. A családra 1. N a g y  I v á n  : VIII. 304— 305.

Felsőozoróci Ottlik Györgyre 1. N a g y  I v á n  : VIII. 
304— 305. 11. és Podm aniczky-Oklt. II. 503. 1.

10 Az ozoróci és m ittai Svehla-család ( N a g y  I v á n :  X. 
415. 1.) ism ert tagja. V. ö. Podm aniczky-Oklt. IÍ. 503. 1. —  
Szereplésének nyom ait 1. R u d n a y  B .  ; A ZsámbokréLhyak. 31. 1.
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et praesentibus, accedendo, introducat praefatam domi
nam exponentem in dominium earundem possessionis 
et portionis possessionariae, statuatque easdem eidem, 
ipsorumque (!) haeredibus et posteritatibus universis 
praemisso pignoris titulo ipsi incumbenti perpetuo 
possidendas, si non fuerit contradictum. Contradictores 
vero, si qui fuerint, evocet eosdem contra annotatam 
dominam exponentem ad quintumdecimum diem diei 
ipsius evocationis in curiam regiam, nostram scilicet 
in praesentiam, rationem contradictionis eorundem 
reddituros. E t post haec huiusmodi introductionis et 
statutionis seriem cum contradictorum et evocatorum, 
si quj fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui 
praemissae statutioni intererunt, nominibus, ut fuerit 
expediens, terminum ad praescriptum nobis suo modo 
rescribatis. Datum in Zthrecze, feria quinta proxima 
post festum visitationis beatissimae Mariae virginis,1 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
octavo.

Nos itaque amicabilibus requisitionibus eiusdem 
Vestrae Magnificentiae in omnibus obtemperare cu
pientes, ut tenemur, unacum praefato Ladislao Ozow- 
zky (így!) homine regio, hominem nostrum videlicet 
discretum Paulum presbiterum de Egherzegh,1 2 recto
rem altaris sancti Ladislai regis in praedicta ecclesia 
nostra fundati3 ad praemissas introductionem et statu
tionem faciendas nostro pro testimonio fidedignum 
duximus destinandum. Qui tandem exinde ad nos 
reversi, nobis consona voce retulerunt hoc modo, quod 
ipsi die dominico inter octavas festi assumptionis 
beatissimae Mariae virginis novissime praeteriti4 ad 
facies praescriptarum possessionum Zablath et Za- 
marowcz, consequenterque dictae portionis posses
sionariae in eadem Zamarowcz, in comitatu Thrinchini- 
ensi existentium habitarum, vicinis et commetaneis 
earundem universis, signanter vero nobilibus Joanne

1 1548 július 5.
2 ligerszegi Pál 1539-ben Szent Margit oltárának igaz

gatója és kanonok. (Vagner J. : i. m. 119. 1.)
Szent László király oltárának ez az első megnevezése. 

Vagner (i. m. 27. 1.) csak XVII. századi adatot tud róla.
1 1548 augusztus 19.
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Petryk,1 Martino Peko,1 2 Andrea Czygel,3 Michaele 
Gywrwskowky,4 altero Michaele filio Jeronimi et Ladi- 
slao de Hanzlikowafalwa,5 item circumspectis Andrea 
Rabowzky in persona iudicis, ac Petro Kladek et 
Joanne Dwkon iuratis civitatis Thrinchiniensis, necnon 
providis Petro iudice ac Joanne et Matheo Jabolowyk 
iuratis magnifici Joannis a Perstein6 jobagionibus in 
possessione Dyos7 vocata in dicto comitatu Thrin- 
chiniensi existentibus habitis, commorantibus, aliis 
etiam quampluribus inibi legittime convocatis et 
praesentibus, accessissent, idem homo regius, praesente 
testimonio nostro praenotato, introduxisset praefatam 
dominam Annam exponentem in dominium earundem 
possessionis et portionis possessionariae, statuissetque 
easdem eidem, ipsiusque haeredibus et posteritatibus 
universis praemisso pignoris titulo ipsi incumbenti 
possidendas, nullo penitus inibi contradictore apparente.

Quibus modo praemisso peractis ac feria tertia 
immediate sequenti8 iisdem regio et nostro hominibus 
domum proficisci habentibus, ac in suburbio dicti 
civitatis Thrinchiniensis causa prandendi divertentibus 
et condescendentibus, mox egregius Burianus Sellen- 
dorff de Harwnspergh in egregiorum Georgii et Stil- 
fridii filiorum ac generosarum puellarum Elisabet et 
Anna filiarum suarum ex generosa condam domina 
Magdalena Hrwssoy de Zablath procreatorum,9 necnon

1 Egy ilyen trencsén megyei családot a XVII. századból 
Nagy Iván is említ. (IX. 277. 1.)

2 A családról nincsenek adataink.
3 Cigel h. Nyitra megyében, Privigyétől dk. A Czigel- v. 

Czigeli-családról nincsenek közelebbi adataink.
4 Valószínűleg az ivanóci Gyurikovics-család tagjá, mely 

család Trencsén megyében volt birtokos. (Nagy Iván : IV.
496. 1.)

6 Hanzlikfalva v. Hanzlikova h. Trencsén megyében, 
Isztebnik és Záblát (Kis- és Nagy-) közt feküdt. Az oklevélben 
említett családról nincsenek adataink.

8 Joannes Pernstein et in Helfenstein (bécsi Staatsarchiv. 
Hung. 1544. fase. 54.) személyére 1. jelen kötet 10. sz. ok
levelét.

7 Diós =  Orechove. Értelmileg és helyileg Orechovéval 
azonos. Alább, mint a trencséni vár tartozéka, szerepel.

8 1548 augusztus 21.
9 Schellendorfi Burián családi viszonyaira 1. jelen kötet 

152. sz. oklevelét.
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similiter puellarum Annae et Barbarae, filiarum egregii 
Nicolai Koczka de Zedlecz ex condam domina Anna 
Hrwssoy de eadem Zablath1 et item egregii Sebastiani, 
filii et puellarum Catherinae ac Annae, filiarum egregii 
domini Stanislai Lwbomerzky ex olim domina Bar
bara Hrwssoy de Zablath,1 2 riecnon tenerae aetatis 
pueri Thomae, filii egregii Ignacii Farkas de Besse ex 
generosa domina Martha Hrwssoy a praedicta Zablath 
consorte3 procreatorum nominibus et personis ibidem 
adhaerens, praemissae totali statutioni contradictionis 
velamine obviassent. Ob quam quidem contradictoriam 
inhibitionem homo regius, praesente testimonio nostro 
antefato, eosdem Georgium et Stilfridium filios ac 
puellas Elisabet et Annam filias suas, necnon alteram 
Annam et Barbaram dicti Nicolai Koczka, ac Sebastia- 
num filium et Catherinam ac Annam filias dicti domini 
Stanislai Lwbemerzky et Thomam filium Ignatii Far
kas evocasset medio ipsius Buriani Sellendorff contra 
annotatam dominam Annam de Podmanyn exponen
tem in curiam regiam, Vestrae scilicet Magnificentiae 
in praesentiam ad quintum decimum diem diei ipsius 
evocationis, rationem contradictionis eorundem reddi
turos. Datum decimo quarto die diei evocationis 
praenotatae, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo4 supradicto

Lecta in capitulo.
K ívü l: Domino locumtenenti regni Hungáriáé palatini. 

Pro generosa domina Anna de Podmanyn consorte egregii 
Joannis Hrwssoy de Zablath contra egregios Georgium et 
Stilfrid filios ac generosas puellas Elisabet et Annam filias 
egregii Buriani Sellendorff de Harwspergh, necnon puellas 
Annam et Elisabeth Nicolai Koczka de Zedlecz filias, item 
Sebastianum filium et puellas Catherinam et Annam Stanislai 
Lwbomerczky filias, et Thomam Ignatii Farkas egregiorum 
filium ad terminum intranominatum evocationis relatio.

1 L. erre vonatkozólag jelen kötet 152. sz. oklevelét.
2—:i A családi kapcsolatokra és leszármazásra 1. jelen

kötet 152. sz. oklevelét.
4 Kimaradt: octavo.
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225.

Becs, 1548 október 7.

Ferdinánd király megengedi Podmaniczky Ráfaelnek, 
hogy a veszprémi püspökség és káptalan általa újból 
elfoglalt birtokai féljövedelmét egy évre Palota várának 

fenntartására fordíthassa.
Eredetije, alján papírral fedett pecsét töredékeivel, a M. Tud. 
Akadémia birtokában lévő gr. Vigyázó—br. Podmaniczky- 

levéltárban. IV. 2. 416. íasc. 4.

Ferdinandus etc. fideli nostro magnifico Raphaeli 
Podmanyczky salutem et gratiam. Expositum est 
Maiestafi Nostrae in personis fidelium nostrorum 
reverendi Martini de Kecheth episcopi Wesprimiensis 
consiliarii nostri,1 necnon capituli eiusdem ecclesiae 
Wesprimiensis, quomodo diebus superioribus mandas- 
semus tibi per alias litteras nostras, ut medietatem 
possessionis Kayar,2 ac possessiones Ewssy,3 Beryn,4 
Zenth Isthwan5 et Wrhyda6 vocatas, ipsius episcopi, 
necnon bona capituli sui Papkewzy,7 Pere Marthon8 
cum portione possessionaria Zenth Isthwan et praedio 
Bereiten,9 ac molendinis in eadem Kezy10 existentibus, 
eisdem remitteres, Tu tamen ipsis nequaquam remit
tere voluisses. E t quamvis fidelis noster Joannes Paksy 
capitaneus arcis nostre Wesprimiensis11 bona praetacti 
capituli ad nostram commissionem de manu tua oc- 
cupasset, tu  tamen eadem rursum violenter pro te

1 Kecsethi Márton veszprémi püspökre 1. jelen kötet 
121. sz. oklevelét.

2 Kajárh.amaiBalatonfőkajár, Enyingtőlény.Veszprém m.
3 Ősi h. Palotától dk. találjuk.
1 Ma Vörösberény h. és Kisberény-puszta Veszprémtől dk. 

(Csánki: III. 222. 1.)
5 Szentistván h. Veszprém mellett k. (Csánki: III. 252. 1.)
6 Ürhida h. Fejér megyében ; ma puszta Szentmihály m. 

Székesfej érvártól dny. (Csánki : III. 355. 1.)
5 Papkeszi h. Veszprémtől d.
8 Peremarton h. Veszprémtől ké.
a Peremarton és Kiskovácsi helységek táján feküdt. 

(Csánki : III. 222. 1.)
10 Papkeszi helységre vonatkozik.
11 Paksy János veszprémi kapitány ; 1. jelen kötet 14. sz. 

oklevelét.
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occupasses,. ac insuper ex praedicta possessione Pap- 
kezy quinque colonos captos abduci et viginti quinque 
boves abigi fecisses in damnum et iniuriam eorum 
manifestam. Supplicantes nobis humiliter, ut ipsis 
superinde gratiose providere dignaremur.

Quum autem tu  nobis humiliter nunc per hominem 
tuum supplicaveris, ut quum non haberes, unde con
servationi castri tui Palotha provideres, dignaremur 
praescripta bona et molendina tibi ad eiusdem arcis 
tuae provisionem et conservationem ad tempus pos
sidenda relinquere, nos facere de iure non potuimus, ut 
tuae supplicationi locum daremus, attamen visa prae
senti necessitate castri tui Palotha, concedimus tibi, 
ut medietatem omnium decimarum, proventuum prae
dictorum bonorum episcopi et capituli Wesprimiensis 
huius anni ad provisionem arcis ipsius tuae Palotha 
reserves, medietatem autem aliam integram decimarum 
et omnium proventuum praescriptorum bonorum eisdem 
episcopo et capitulo dare et administrari facere debeas.

Fidelitati itaque tuae harum serie mandamus fir
missime, quatinus acceptis praesentibus, colonos de 
praescripta possessione Kezy captos, ac boves tuo, ut 
dicitur iussu abactos, colonis ipsis restituere ac medieta
tem decimarum et omnium proventuum praescripto
rum bonorum ipsius episcopi et capituli praesentis 
anni, etiamsi iani percepisses, eisdem reddere et admi
nistrari facere debeas et tenearis. De possessione autem 
eorundem bonorum in proximo conventu Posonii per 
nos celebrando finem faciemus et concludemus,1 quis 
ea de caetero possideat. Secus igitur nullo modo facere 
praesumas, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 
Datum Viennae, septima Octobris, anno Domini mil
lesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

Ferdinandus m. p.
Nicolaus Olahus 

episcopus Zagrabiensis m. p.

L A veszprémi püspökség és káptalan lefoglalt birtokainak 
ügyére vonatkozólag sem az 1548 nov. 22-én végződő pozsonyi 
<;Magy. Orsz. Emi. III. 215—2 0. 11.), sem pedig az 1550 január
februári pozsonyi országgyűlés (u. o. III. 293—326. 11.) arti- 
kulusaiban nem találtunk határozatokat, bár pl. az 1550 LXIX. 
törvénycikk foglalkozik a végvárak védelmének kérdésével.
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226.

Bécs, 1548 október 14.

Ferdinánd király meghagyja Podmaniczky Ráfaelnek, 
hogy Zsolna mezővárost, mely most megerősített régi 
szabadsága értelmében csak évi 200 forinttal tartozik 
hozzájárulni Lietava vár fenntartásához, ennél az összeg

nél nagyobb adófizetésre ne kényszerítse.

Eredetije papíron, alján papírral fedett pecséttel, az Esterházy 
hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 192.

Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Ferdinandus etc. fideli nostro magnifico Raphaeli 
Podmanyczky salutem et gratiam. Fideles nostri pru
dentes et circumspecti cives et inhabitatores oppidi 
Sylna1 miserant ad nos privilegia sua a divis quondam 
Hungáriáé regibus, nostris praedecessoribus ipsis data. 
Quibus lectis et gratiose confirmatis intellehdmus, eos 
pro reditibus, censibusque ac proventibus omnibus et 
singulis, quocumque censeantur nomine, quos ipsi cives 
de ipso oppido Sylna ac de limitibus et terminis ipsius, 
regibus ipsis ad castrum Lythawa1 2 dare et administrare 
debuerunt, ducentos florenos auri singulis annis, centum 
in festo Sancti Michaelis archangeli,3 alios centum in 
festo beati Georgii martiris,4 praeterea nihil solvere 
debere. Quos quidem cives cum per bellicos tumultus 
superiorum annorum satis oppressos intelligamus, fideli
ta ti tuae committimus, quatinus eosdem cives in 
ipsorum antiqua libertate per nos, ut praemissum est, 
gratiose confirmata, conservare, neque ad maiorem» 
quam ducentorum florenorum auri solutionem annue 
eos artare et compellere debeas, ut valeant servata 
ipsis antiqua libertate respirare. Secus non facturus, 
praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum Vien

1 Zsolna mezőváros.
2 Lietava vára, Zsolnától d.
3 Szeptember 29.
4 április 24.
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nae, decima quarta die Octobris, anno Domini mille
simo quingentesimo quadragesimo octavo. 

Ferdinandus m. p.
Nicolaus Olahus 

episcopus Zagrabiensis 
manu propria.

227.

Pozsony, 1548 október 30.

Ferdinánd király meghagyja a pozsonyi káptalannak, 
hogy a Szerdahelyi Imrefy Péter fia János és Podma- 
niczky Ráfael között folyó perben írja át a saját, 1547 

október 31-én kelt oklevelét.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1548 október 30-án kelt ok

levelében. (L. a 228. szám alatt.)

228.

Pozsony, 1548 október 30.

A pozsonyi káptalan Ferdinánd királynak 1548 október 
30-án Pozsonyban kelt parancsára, a Szerdahelyi Imrefy 
Péter fia János és a Podmaniczky Ráfael között folyó 
perben az előbbi részére átírja Ferdinánd királynak 1547 
október 28-án Pozsonyban kelt oklevelét is átíró, 1547 

október 31-én kelt oklevelét.
Eredetije papíron, hátlapján pecsét töredékeivel, az Orsz.

Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 334. nr. 36. 
Átírva Ferdinánd királynak 1553 szept. 7-én Pozsonyban kelt 

oklevelében is.

Nos capitulum ecclesiae Posoniensis memoriae 
commendamus per praesentes, quod nos litteras serenis
simi principis et domini domini Ferdinandi etc. domini 
nostri clementissimi requisitorias, clause emanatas, 
nobisque praeceptorie loquentes et directas cum summa 
obedientia recepimus huiusmodi sub tenore :

Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae
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Posoniensis salutem et gratiam. Exponitur maiestatí 
nostrae in persona fidelis nostri egregii Joannis, filii 
quondam Petri Imreffy de Zerdahel,1 quod licet su
periori tempore idem exponens magnificum Raphaelem 
Podmanyczky de Podmanyn ratione totalis castri 
Rycho vocati1 2 in comitatu Trincziniensi existentis con
structi, vigore quarundam litterarum evocatoriarum 
et ammonitoriarum in curiam nostram regiam ad deci
mum quintum diem a die exhibitionis earum compu
tandum, per testimonium vestrum contra se legittime 
ammonere facere procuraverit, unde tandem litterasque 
vestras idem exponens a vobis sub sigillo vestro pro sui 
parte excipere curasset, nichilominus tamen eaedem 
utcunque a praefato exponente alienatae forent, qua
rum paria in sacristia seu conservatorio ecclesiae ve
strae more solito reposita haberentur et locata, quibus 
praefatus exponens ad praesens pro iurium suorum 
defensione summe indigeret et esset necessarius. Pro 
eo fidelitati vestrae harum serie firmiter praecipiendo 
committimus et mandamus, quatenus acceptis praesen
tibus, praescripta paria dictarum litterarum vestrarum 
super praemissa evocatione relatoriariarum in prae
notata sacristia seu conservatorio ecclesiae vestrae dili
genter requirere et reinvenire facere, requisitarumque et 
reinventarum tenorem in tränssumpto litterarum ve
strarum inscribi et inseri facere, memorato exponenti 
sub sigillo vestro iurium eiusdem uberiorem ad cautelam 
extradare debeatis et teneamini. Caventes tamen 
ne fraus aut dolus in hac parte eveniat aliqualis. Secus 
non facturi. Datum Posonii, feria tertia proxima post 
festum beatorum Simonis et Judae apostolorum3 anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

Quarumquidem litterarum nostrarum relatoriarum 
in praenotata sacristia seu conservatorio ecclesiae 
nostrae diligenter requisitarum, tenor sequitur et est 
talis : Serenissimo principi etc. (Következik a pozsonyi 
káptalannak Ferdinánd királynak 1547 október 28-án

1 Az ügyre vonatkoznak a jelen kötetben 183., 184., 188.r 
190. sz. alatt közzétett oklevelek.

2 Hricsó birtoklásának kérdésére 1. jelen kötet 183. sz . 
oklevelet.

3 1548 október 30.
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Pozsonyban kelt parancsát is átíró, 1547 október 31-én 
kelt oklevele.)1 Post quarumquidem parium requisitio
nem et reinventionem, earundem tenorem praesentibus 
litteris nostris de verbo ad verbum sine diminutione et 
augmento aliquali inseri et inscribi fecimus, iufis 
praefati exponentis uberiorem ad cautelam. Datum 
feria tertia proxima post festum beatorum Simonis et 
Judae apostolorum, anno Domini millesimo quingen
tesimo quadragesimo octavo suprascripto.

A hátlap balszélén : 1549 feria secunda post conversionis1 2 
pro A. Tharrody3 cum palatinalibus.

Levata feria quarta post conversionis,4 pro A. Tharrody 
cum postris, pro I. Paulus Proznoczky5 6 cum palatinalibus, 
noluit respondere, ideo convincitur.

Eodem die prohibita per I. Levata feria quarta post 
IBlasii,0 I. noluit respondere, convincitur, ideo prohibita eodem 
die per I.

Levata feria sexta post Valentini7 dicit, quod A. non 
declarasset, ut per violentiam castrum erga manus suas 
devenisset et in manus suas in inscriptione et habet expedi- 
torias Nicolai Kozka, quem emanabit ad futura iudicia.

1554. feria sexta post assumptionis8 9 pro A. \Vekey!l cum 
nostris, pro I. cum palatinalibus. A. exhibet insinuatorias, 
I. petit par iudicialium, solvit.

1554. feria 2̂ a post festum beati Bartholomei,10 11 prohibita 
. . . .  per Kwbny.11

1 L. jelen kötet 190. sz. oklevelét.
2 1549 januárius 28.
3 Szecsődi Tarródy Péterre 1. jelen kötet 193. sz. oklevelét.
4 1549 januárius 30.
5 L. jelen kötet 186. sz. oklevelét.
6 1549 februárius 6.
7 1549 februárius 15.
8 1554 augusztus 17.
9 Valószínűleg a vékei Vékey-család (Nagy Iván: XII. 

130—133. 11.) tagja.
10 1554 augusztus 27.
11 Bizonyára Kubinyi Kristóf. Életrajzi adatait 1. Nagy 

Iván : VI. 489—90. 11.
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Pozsony, 1548 november 15.

Réway Ferenc nádori helytartó meyhagyja a pozsonyi 
káptalannak, hogy a nyitrai káptalan által ugyanezen 
káptalan nyitra- és trencsénmegyei dézsmálnak elvétele 
és Szülő nevű birtokának elfoglalása miatt Podmaniczky 

Ráfael ellen indított perben az utóbbit idézze meg.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1548 november 18-án kelt 

oklevelében. (L. a 230. sz. alatt.)

2 2 9 .

230.

Pozsony, 1548 november 18.

A pozsonyi káptalan jelenti Réway Ferenc nádori hely
tartónak, hogy 1548 november 15-én Pozsonyban kelt 
parancsa értelmében Podmaniczky Rá.faelt a nyitrai káp
talan által a káptalan nyitra- és trencsénmegyei dézsmál
nak elvétele és Szuló nevű birtokának elfoglalása miatt 

indított perben Pozsonyba megidézte.
Eredetije papíron, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Orsz. 
Levéltárban. Kincst. oszt. Acta eccl. fasc. 7. nr. 13. Az idéző- 
parancsot közli: Egyháztörténeti Emlékek. V. k. 73—74. 11.

Magnifico domino Francisco de Rewa comiti co
mitatus de Thwrocz etc. capitulum ecclesiae Poso- 
niensis amicitiae et honoris continuum incrementum. 
Vestra noverit Magnificentia, nos litteras eiusdem 
Vestrae Magnificentiae exhibitorias, ammonitorias et 
certificatorias, nobis amicabiliter loquentes et direc
tas, cum summa reverentia, qua decuit, recepisse in 
haec verba :

Franciscus de Rewa comes comitatus de Thwrocz 
etc. amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Posoniensis 
salutem et amicitiam paratam cum honore. Exposi
tum est nobis in persona honorabilis capituli ecclesiae 
Nittriensis, quomodo magnificus dominus Raphael de 
Podmanyn et in Rezthercze, ignoratur, quibus respecti
bus, universas decimas frugum et aliorum bladorum



5 2 9

decimari solitorum ex possessionibus Koloz,1 Zeplak,2 
Nadosowcz,3 Jaskofalwa,4Naghbassan,5 Kysbassan,6 Ze- 
wlchen,7 Kresthien,8 Zerdahel,9 Kowarcz,10 Naghapon,11 
Kysapon,12 utraque Lephanth,13 Beed,14 Mehnye15 et 
Zalakoz18 in comitatu Nittriensi existentibus habitis, 
ipsi capitulo exponenti quottannis provenire debentes, 
ab anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
primo usque ad annum similiter Domini millesimum 
quingentesimum quadragesimum sextum inclusive nu
merandum,17 minus iuste et indebite, ac praeter omnem 
viam iuris pro se ipso decimari, percipique et in usum 
suum converti fecisset, per quod dictus dominus Ra
phael Podmanyczky, dempta violentiae poena, dicto capi
tulo exponenti plusquam duorum millium florenorum auri 
damna intulisset, inferrique fecisset potentia mediante.

Eo non contentus praedictus dominus Raphael 
Podmanyczky, nescitur unde motus, modo simili 
universas decimas frugum et aliorum bladorum deci
mari solitorum ex possessionibus Zkalka,18 Wyffalw,19 
Hrabowka,20 Zwlcha maior,21 Pwztha Zwdcha,22 Hore-

1 Kolos h. Nyilrazsámbokréttől dk.
2 Széplak h. a Nyitra-folyó völgyében, Nyitrazsámbok- 

réttől d.
3 Nedasóc (Nedasovce) h. Szkacsántól k.
4 Jaskafalva h. Kolos szomszédságában.
'—0 Nagy- és Kisbossány h. a Nyitra-folyó völgyében, 

Nyitrazsámbokréttől d.
7 Szolcsán h. Nagytapolcsánytól dk.
8 Valószínűleg a Szolcsántól k. fekvő Krencs helységgel 

azonos.
* Nyitraszerdahely h. Nagytapolcsánytól d., a Nyitra- 

folyó m.
10 Kovartz h. Nyitraszerdahelytől d.
11—12 Nagy- és Kisappony h. a Nyitra-folyó m., az előbbi

től délre.
13 Alsó- és Felsőelefánt h. a két Apponytól d.
14 Beed v. Béd h. Nyitrától é.
13 Menyhe h. a Zobor-hegy tövében, Nyitrától é.
18 Szalakuz h. az előbbi szomszédságában.
17 1541—1546. évek közt.
18 Szkala h. Trencséntől é., a nyitrai püspökségé volt. 

(Podmaniczky-Oklt. II. 468. 1.)
19 Szkala-Üjfalu h. Szkalától é.
20 Hrabovka h. Szkala-Üjfalutól ény.
21—22 A későbbi Alsó- és Felsőszucsa h. a Szucsa-völgyben, 

Trencséntől é. A „Zwdcha deserta“ 1532-ben is előfordul. 
<Podmaniczky-Oklt. II. 464. 1.)

34
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nycza,1 Lehotka,2 Newsew,3 Klwchewe,4 Dworecz,5 
Zawada,6 Lyborcze,7 Zerneye,8Borczycz,9Bolezow,10Ka- 
menychan,11 Slawnycza,12 Wazka,13 Dwlo,14 Nova villa,15 
Hornawa,16Prwka,17Bohwnycz,18Wythapy,19Thwkyna,20 
Mykozowcz,21 Cherweny,22 Krywoklath,23 Sewchyna,24 
Pomynowcz25 et oppido Lednycz26 ac pertinentiarum 
suarum in comitatu Trincyniensi existentibus habitis, 
praefato capitulo exponenti paratis in pecuniis quottan- 
nis provenire debentibus, ab anno Domini millesimo 
quingentesimo trigesimo quinto usque nunc inclusive 
numerando,27 modo simili minus iuste, indebite ac 
praeter omnem viam iuris pro se exigi curasset, per 
hocque praenominatus dominus Baphael Podmanyczky 
iamfato capitulo exponenti, dempto actu potentiario, 
plusquam octingentorum florenorum auri damna intu
lisset, irrogarique curasset potentia mediante.

1 Horenic h. Bellustól ény., a Vág-folyó jobbpartján.
2 Lehota h. Bellustól ny., a Vág-folyó jobbpartján.
3 Nemsowa v. Nemso helységgel azonosítható, Dubnic- 

tól ny., a Vág-folyó jobbpartján.
4 Klucsove v. Klucso h. az előbbitől d., Vág-folyó 

jobbpartján.
5 Dvorec h. Klucsove és Nemsowa közt.
0 Zavada h. Dvorectől é.
7 Liborcsa h. Dvorec tőszomszédságában.
8 Szrnye h. a Vlára-patak völgyében, Dubnictól ny.
!) Borcsic h. a Vág-folyó jobbpartján, Szrnvétől dk.

10 Bolesó h. az előbbitől ék.
11 Kamencsán h. Bolesó tőszomszédságában.
12 Szlavnic h. az előbbitől é., a Vág-folyó jobbpartján.
13 Vaszka h. Szlavnic helységgel tőszomszédos.
14 Dúló a Vág-folyó jobbpartján, Horóctól d. fekvő ház

csoport.
15 Dulóújfalu h. az előbbitől d.
1S Talán Horóc v. Horovce h. Didótól é.
17 Pruszka h. Szlavnictól é.
18 Bohunic h. az előbbitől dny.
10 Vicsap h. Oroszlánkő vidékén feküdt. V. ö. Podma- 

niczky-Oklt. I. 240. és II. 465. 11.
20 Tuhina h. Pruszkától é., a Vág-folyó jobbpartján.
21 Mikusovec h. Tuhinától é.
22 Vöröskő h. Oroszlánkőtől é.
23 Krivoklát h. Pruszkától ény. a hegyek közt.
24 Szavcsina h. Kaszától ny., a Vág-folyó jobbpartján.
25 Pominóc házcsoport Szlavnic szomszédságában, attól é.
26 Lednic város, a Lednica-patak völgyében, Bellustól ény.
27 1535—1548. évek közt.
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His praeterea praenarratus dominus Raphael 
Podmanyczky non contentus, circa festum beati Mi
chaelis archangeli in anno Domini millesimo quin
gentesimo quadragesimo primo supradicto transacto 
praeteritum,1 missis et destinatis certis quibusdam 
hominibus et servitoribus suis in et ad possessionem 
praescripti capituli exponentis Zwlocz vocatum2 in 
supradicto comitatu Nittriensi existentem habitam 
eandemque pro se occupari, occupatamque, tamdiu, 
donec suae placuisset voluntati, tenuisset et possedis
set fructusque et quaelibet emolumenta pro se perci
piendo, in quibus antefatus dominus Raphael Podma
nyczky memorato capitulo exponenti, salvo actu 
poteritiario, plusquam sexingentorum florenorum auri 
damna intulisset, inferrique fecisset, potentia me
diante, in praeiudicium et damnum praenominati 
capituli exponentis valde magnum.

Quia autem huiusmodi actus potentiarii per quos
cunque patrati, instar aliarum causarum ex constitu
tionibus publicis adiudicari solitarum, in curia regia 
per nos caeterosque iudices regni ordinarios pro quinto 
decimo die discuti debent et adiudicari, pro eo amici
tiam vestram harum serie hortamur et requirimus, 
quatenus praesentes litteras nostras memorato domino 
Raphaeli Podmanyczky per vestrum testimonium fide- 
dignum exhiberi fet praesentari faciatis. Qui si personali
ter reperiri poterit, benequidem, alioqui de domo habi
tationis sive solitae eiusdem residentiae, ammoneat 
eundem, dicatque et committat eidem verbo nostro, 
ut ipse decimo quinto die diei huiusmodi exhibitionis 
et ammonitionis, in curia regia coram nobis personali
ter, aut per procuratorem suum legittimum modis 
omnibus comparere debeat et teneatur rationem de 
praemissis redditurus, certificando nichilominus eun
dem ibidem, ut sive ipse termino in praedicto coram 
nobis compareat, sive non, nos ad partis comparentis 
instantiam id faciemus in praemissis, quod dictaverit 
ordo iuris. Et posthaec huiusmodi exhibitionis, ammo
nitionis et certificationis seriem, ut fuerit expediens,

1 1541 szeptember 29.
2 Szulóc h. Nyitra megyében, Nagy- és Kisapponytól k.
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terminum ad praescriptum nobis amicabiliter rescriba
tis. Datum Posonii, feria quinta proxima post festum 
beati Martini episcopi et confessoris,1 anno Domini 
millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

Unde nos amicabilibus petitionibus ipsius Vestrae 
Magnificentiae in omnibus satisfacere volentes, uti 
tenemur, honorabilem Thomam presbiterum de Poloz- 
tycza,1 2 rectorem altaris sanctae trinitatis in praefata 
ecclesia nostra Posoniensi fundati,3 testimonium scili
cet nostrum fidedignum ad praemissa fideliter peragenda 
duximus transmittendum. Qui tandem exinde ad nos 
reversus, nobis sub iuramento in decreto contento 
conscientiose retulit in hunc modum, quomodo ipse 
feria sexta proxima post festum beati Martini episcopi 
et confessoris1 erga memoratum Raphaelem Podma- 
nyczky hic Posonii personaliter constitutum, accessisset 
et praeinsertas litteras Vestrae Magnificentiae eidem 
Raphaeli Podmanyczky exhibuisset et praesentasset, 
ammonuisset eundem, dixissetque et commisisset eidem 
verbo Vestrae Magnificentiae, ut ipse decimo quinto 
die diei huiusmodi exhibitionis et ammonitionis in
curia regia coram Vestra Magnificentia personaliter, 
aut per procuratorem suum legitimum modis omnibus 
comparere debeat et teneatur, rationem de praemissis 
redditurus, certificasset nichilominus eundem ibidem, 
ut sive ipse termino in praedicto compareat, sive non, 
eadem ad partis comparentis instantiam id faciet in 
praemissis, quod dictaverit ordo iuris. Datum tertio 
die diei executionis praemissae, anno Domini supra- 
scripto.

K ívü l: Domino locumtenenti palatinali. Pro magnifico 
domino Raphaele Podmanyczky contra honorabilem capitu
lum ecclesiae Nittriensis ad terminum intranominatum ex
hibitionis, ammonitionis et certificationis par.

A hátlap felsőszélén : Non est praesentis termini, hoc est 
ad brevia iudicia.

1 1548 november 15.
2 Polosichticzai Tamás 1555—1566 közt pozsonyi kano

nok. Capitulum ecclesiae collegiatae Posoniensis. 264. 1.
3 Említi az előbb idézett Capitulum ecclesiae collegiatae 

Posoniensis c. mű 192. 1.
1 1548 november 16.
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231.

Pozsony, 1548 november 30.

Ferdinánd király meghagyja Podmaniczky Rájaelnek, 
hogy a bakonybéli apátságnak általa elfoglalt birtokait 

adja vissza Csanády János apátnak.
Közölve : Pannonhalmi Rendtörténet. IX. k. 457. 1. és Egyház

történelmi Emlékek. V. k. 80—81. 11.

Ferdinandus rex fideli nostro magnifico Raphaeli 
de Podmanyn. Conqueritur apud Maiestatem Nostram 
fidelis noster religiosus frater Joannes de Chanad1 
abbas monasterii Beel, quomodo tu  quasdam portiones 
possessionarias abbatiae suae, superioribus disturbio- 
rum temporibus occupatas, nunc quoque violenter 
teneres in damnum suum, iuriumque ecclesiae suae 
derogamen, supplicans nobis, ut ei iuribusque dicti 
claustri sui gratiose providere dignaremur. Cuius nos 
humili supplicatione accepta, volentes bona ecclesi
arum Dei sacris ministeriis a divis quondam regibus 
Hungáriáé data, pb eis quovis modo alienata, in pristi
num suqm ius reduci restitui, mandamus firmissime, 
quatinus' praescriptas portiones possessionarias dictae 
abbatiae Beel, nunc, ut dicitur, apud manus tuas 
existentes, ad eam et per consequens abbati ipsi remit
tere et restituere debeas. Datum Posonii, ultima mensis 
Novembris, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octavo.

Ferdinandus.
Nicolaus Olahus1 2

episcopus Zagrabiensis.

1 Csanád i János hakonybéli apátra 1. Sörös Pongrác: 
A bakonybéli apátság története. II. (Budapest, 1904) 5. s köv. 11.

2 Oláh Miklóst Ferdinánd király 1548 nov. 28-án nevezte 
ki egri püspökké: minthogy azonban a kinevezést csak dec. 
12-én hirdették ki (Egyháztört. Emlékek. V. k. 79. 1.), a fenti 
oklevélben még zágrábi püspökként szerepelt.
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H. n. 1548.

Trencsén vármegye rovásadó-jegyzéke.
Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 

portarum. Tomus XLIII.'p. 249—305.

1548.
Regestum connumerationis dicae, subsidiive comitatus 
Trinchiniensis iuxta Tirnauiensem pro festo beatae 
Catharinae virginis et martiris anno 1547. conventum1

oblati.

Pertinentiae (castri) Trinchiniensis.

Hradna minor,1 2 Ad castrum Trinchiniense.
portae Ilii.

iudex 1
inquilinus 1
desertae 2

Hradna superior.3 Eiusdem pertinentia.
p. III.

iudex 1
inquilini 3
desertae 6

Kohnachocz.4 Ad idem castrum pertinens.
p. IIII.

iudex 1
pastor 1

232.

1 Ferdinánd király meghívólevele az 1547 nov. 25-re meg
hirdetett nagyszombati országgyűlésre a Magy. Orsz. Emi. 
III. 118—119. 11. A dica megállapítása a VIL és VIII. arti- 
kulusokban. (LT. o. III. 135—136. 11.)

2 Máskor, pl. az 1536-i összeírásban (Podmaniczky-Oklt. 
II. 592. 1.) : Hradna inferior. Kishradna, Trencséntől dk.

3 Nagyhradna h. az előbbitől közvetlenül é.
4 A mai Kochnac-major, Kishradnától d.
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Dobwdel.1 Ad idem Trinchiniense. p. X. 
iudex 1
inquilini 3
noviter erectae 6

Cymenna.2 Ad idem Trinchiniense. p. II. 
iudex 1
noviter erectae 1
pauper 1
pastor 1

Hlewen maior.3 Ad Trinchiniense pertinens.
p. X.

iudex 1
inquilini 2
pauperes 4
deserta 1

Pechenyed.4 Ad idem pertinens. p. X.
iudex 1
inquilini 7
libertini 3

Hornian.6 Eiusdem castri pertinentia. p. XII.
iudex 1
inquilini 3
pastores 2

Boboth.6 Ad Trinchinium. p. X.
iudex 1
inquilini 4
desertae 2
pastores 2

Zwynna.7 Eiusdem Trinchimensis pertinentia.
p. VI.

iudex 1
pauperes 2
desertae 2
pastor 1

1 Dubodjel h. a két Hradnától ny.
2 Cimena h. Bántól ny. a hegyek között.
11 Nagy-Chlivény h. Bántól dny., a Bebrava-patak völ

gyében.
4 Pecsenyéd h. az előbbitől d.
5 Hornyán h. a két Hradnától ék. 
ö Bobot h. Hornyántól é.
7 Szvinna h. a két Hradnától é.
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Bobota Lehoczka.1 Ad idem Trinchiniense.
p. VI.

iudex 1
inquilini 3
pauperes 2
libertinus 1

Zedlaho.2 Eiusdem possessio. p. XX.
iudex 1
inquilini 6
portarii 2
noviter erectae 7
pauperes 3

Thwrna.3 Ad Trinchiniense pertinens. p. XVII
iudex 1
inquilini 24
libertini 7
servitores 5

Rozwacz.4 Eiusdem castri pertinentia. p. VI.
iudex 1
inquilini OtJ
pauperes 2
pastores 2

Ztankocz maior.5 Ad idem castrum. p. VI.
iudex 1
inquilini 7
pauperes 4
servitor 1
desertae 4
pastor 1

Zelecz.6 Eiusdem possessio. p. XII.
iudex 1
inquilini 5

1 Bobot-Lehota h. Bobottól d., azzal összeépülve.
2 Szoblaho h. Trencséntől dk. a hegyek közt.
3 Túrna h. Trencséntől d.
1 Rozvadz h. Trencséntől dny., a Vág-folyó völgyében.
5 Nagy-Sztankóc h. Rozvadz tőszomszédságában, attól d.
6 Szelec h. Trencséntől d. a hegyek között.



537

Byrocz.1 Eiusdem castri pertinentia. p. VI.
iudex 1
inquilinus 1
libertini 3
deserta 1
pastores 2

Zlathkocz.2 Ad Trinchinium
iudex 1
desertae 2

Orehowa.3 Trinchinii pertinentia.
iudex 1
inquilini 2
deserta 1
pastor 1

Mnihowa lehota.4 Ad idem Trinchiniense
iudex 1
inquilini 8
combusta 1
deserta 1
libertini . 2

Lyborcz.5 Ad idem Trinchiniense.
iudex 1
inquilini 7
deserta 1
pastor 1

Dwbnicza.6 Eiusdem Trinchiniensis.
iudex 1
inquilini 10
servitores 6
libertini 9
pauperes 5

Dobra.7 Ad idem Trinchiniense.
iudex 1
portarii 2

p. V.

. p. X.

p. VIIII.

p. XXVIII.

p. VII.

1 Nagybiróc h. Rozvadztól é., a Vág-folyó völgyében.
2 Zlatóc h. Trencséntől ény., a Vág-folyó jobbpartján.
3 Alsó- és Felsőorecho h. Trencséntől é. és ény. a Vág-folyó 

jobbpartján.
4 A későbbi Barát-Lehota h. Trencséntől dk.
5 Liborcsa h. Trencséntől é., a Vág-folyó jobbpartján.
6 Dubnic h. Trencséntől ék., a Vág-folyó balpartján.
7 Dobra h. Trencsén közelében, attól ék. a Vág-folyó 

balpartján.
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Tepla.1 Eiusdem castri. p. X11II
iudex 1
inquilini 18
pauperes 3
libertinus 1
pastor 1
servitores 2

Kwbra.2 Ad idem Thrinchiniense. p. X.
iudex 1
inquilini 8
pauperes 2
libertinus 1
pastor 1

Pertinentiae castri Wgrocz.

Wgrocz oppidum.3 p. VIII.
iudex 1
inquilini 4
desertae 2
pastores 2

Nasticz.4 Ad idem Wgrocz. p. Ilii.
iudex 1
inquilini 2
pauperes 2
noviter erectae 2
servitores 3
pastor 1

Myzgocz.5 Eiusdem Wgroez possessio. p. II.
iudex 1
inquilinus 1
desertae 2
pastor 1

1 A későbbi Trencsén-Tepla, Dobrától é.
- Nagy- és Kiskubra h. Trencsén szomszédságában

attól k.
3 A későbbi Zay-Ugróc város, Bántól ék.
4 Felsőnastic h. az előbbitől ny.
5 Mjezgóc h. Zay-Ugróctól d.
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Trebinhawa.1 Eiusdem castri, 
iudex 1
inquilinus 1
pauperes 2
pastor 1

Sythne.2 Ad idem castrum.
iudex 
servitores

1
10

Slatina minor.3 Eiusdem castri.
iudex
inquilini
libertini
pauper

iudex 
inquilini 
pauperes 
mercenarius 
libertinus 
pastor

1
2
3
1
1
1

Waxine.6 Eiusdem castri possessio, 
iudex 
inquilini 
libertini 
pastores 

Zlatina maior.7

p. III.

II.

p. I.

Radosin.4 Eiusdem castri pertinentia. p. II. 
iudex 1
noviter erecta 1
deserta 1

Sypko.5 Eiusdem castri pertinentia. III.

VIII.

iudex
inquilinus
libertini
allodia

1
6
4
2

Eiusdem castri pertinentia.
p. X.

1
1
6
2

1 Trebichava h. Zay-Ugróctól é. a hegye.k között.
- Zsitna h. Zay-Ugróc szomszédságában, é.
3 Kis-Szlatina h. Trebichavától ény.
1 Radissa h. Mgróctól é.
5 Sipkov h. Trebichavától é. a hegyek közt.
0 Ksinna h. Radissától é.
7 Nagy-Szlatina h. az előbb em lített Kis-Szlatina szom

szédságában, attól dk.
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Krazna.1 Ad idem Wgrocz. p
iudex 1
inquilini
libertini

3
4

pastor 1
Thimoraz.1 2 Eiusdem Wgrocz possessio, p

iudex 1
inquilini 3
libertinus 1
pauperes 4
pastor 1

Dwbnycha parva.3 Pertinentia Wgrocz. p.
iudex 1
pauper 1
deserta 1

Podlwsan.4 Ad Wgrocz pertinet. p,
iudex 1
pauperes 4
noviter erectae 17
desertae 9
pastores 2

Lythow.5 Eiusdem Wgrocz. p
iudex 1
pauper 1
deserta 1

V.

V.

VI.

Zawoda.6 Incolae huius possessionis Wolachy7 sunt, 
nunquam dicati.

Cérna Lehota.8 Idem similiter sunt Wolachy aliquot. 
Maztina Lehota.9 Et in hac villa Volachos inhabitatores 

exemptos a dica fore.

1 Kraszna h. az előbbiektől d.
2 Timorác h. a Bebrava-patak völgyében, Krasznától d.
3 Dubnicska h. Zay-Ugróctól ény.
1 Podluzsán h. a Bebrava-patak völgyében, Bántól é.
5 L uttov h. Podluzsántól k.
6 Valószínűleg a későbbi Uhrovska-Zavada h. Trebic- 

havától k.
7 A m egye több helységében előfordulnak.
8 Cserno-Lehota h. Sipkovtól ék.
,J Omasztina h. Zay-Ugróctól ék., közel a megye hatá

rához.
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Pertinentiae Bolondos castri.
Bolondos oppidum.1

iudex 
inquilini 
pauperes 
noviter erectae 
servitores

Idem oppidum

1
49
20
67
10

contribuit.
p. x x x x .

Kochowcz.2 Eiusdem castri pertinentia.
iudex 1
inquilini 5
libertinus 1
allodium 1
pastor 1

Kriwozwd.3 Ad idem pertinens, 
iudex 1
inquilini 5
portarii 2
noviter erectae 2
desertae 2
pastores 2

Wyfalw.4 Eiusdem castri pertinentia, 
iudex 1
inquilini 10
pauperes 8
servitores 2
pastores 2

Nemylsicz.5 Ad idem.
index 1
inquilini 3
combustae 3
libertini II.

p. V.

p. II.

p. XX.

p . V.

1 Bolondos v. Bolondóe, a mai Beckó h. Trencséntől dny. 
a Vág-folyó balpartján.

- Kocsóc h. Beckótól d., a Vág-folyó balpartján.
3 Krivoszud h. Beckótól ék., a Vág-folyó balpartján.
4 Bolondóctól d.-re, a nyitrai határon.
3 Azonos a későbbi Mjesice helységgel, Trencsén megye 

déli csücskében.
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Zerny.1 Eiusdem castri pertinentia. p. XI.
iudex 1
inquilini 10
pauperes 4
noviter erectae 6
pastores 2

Lyzkowa.2 Eiusdem Bolondos. p. XXX
iudex 1
inquilini 17
desertae 1
noviter erectae 2
servitores oO
pastores 2

Chetertekh.3 Eiusdem pertinentia. p. VI.
iudex i
inquilini 2
libertini 3

Ibidem nobilis Maloweczky.4 p. 3.
Bosacz.5 Eiusdem castri. p. VI.

iudex 1
inquilini 10
allodium 1
libertini 3
desertae 8
pauperes 4
noviter erectae 4

Iwanocz.6 Eiusdem Bolondos. p. XX.
iudex 1
inquilini 14
desertae 2
pastores 2

1 Srnje h. Vágúm elytől ék.
2 A későbbi Moravske-Ljeskove h. Vágújhelytől ék.
3 Csütörtök h. Beckótól ény. a Yág-folyó jobbpartján.
4 A Bohuszlavici M aloviczky-család ( N a g y  I v á n : VII. 

282. 1.) tagja, valószínűleg György, aki Bohuszlavicén is bir
tokos volt.

3 Bossác h. az előbbitől ény.
* Ivanóc h. Beckótól é., a~Vág-folyó jobbparlján.
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Halwzych.1 Ad eiusdem Bolondos. p. II.
iudex 1
inquilini 7
pauperes 2
'deserta 1
pastor 1

Melchicz.2 Eiusdem Bolondos. p. VIII.
iudex 1
inquilini 7
libertini 4
deserta 1
pastores 2

Wyzka utraque.3 Eiusdem castri pertinentia, 
iüdex 1
inquilini 5
desertae 10
libertinus 1
allodium 1
pastor 1

Bona nobilium.
Jeztrebh.4 Nobilium de Roson.5 p. IIII.

iudex 1
inquilini 5
allodia 2
servitores 2
libertini 2
deserta 1

Derskocz superior.6 Nobilium quorundam, sessio ibi
dem 7
inquilini 2 p. I.

Derskocz inferior.7
Sessiones nobilitares 2
inquilini 5 p. I.
1 Halusic h. Csütörtöktől ény.
2 Melcsic h. Ivanóctól é.
3 Vieszka h. Beckótól d.
4 Jasztrabje h. Trencséntől dk.
5 A m itici Rozson-család leszármazási táblája R u d n a y  

B é l á n á l :  Üjfalussyak etc. 53. 1. és N a g y  I v á n  : IX. 770. 1. 
A családra számtalan adat található a Podm aniczky-család  
történetének II. kötetében.

6— 7 Alsó- és Felsődraskóc h. Bántól ény.
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Chwklasocz.1
Nobilium curiae 4
inquilini 5

Halach.2 Iudicis nobilium, aliorum etiam quorundam
sessiones 5

Ozorócz superior.3 Nobilis Joannis Swehla.4
p. Ilii.

iudex 1
combusta 1
pauperes 2

Ibidem Georgii Otlykh.5
sessiones / 6
nobilitares j 3
inquilini 5

Ozorocz inferior.6 Nobilis Ladislai Ozoroczky7 ac Joan-
nis Swehla.
curiae 2

p. II.
inquilini 4
desertae 2
pauper 1

Rwzgocz.8 Nobilis Ladislai Resoczky.9 p. V.
iudex 1
inquilini 3
allodium 1
desertae 2
pauper 1
1 Csuklász h. a két Draskóctól ny.
2 Hal ács h. Bántól dnv.
3 Felső-Ozor h. Bántól é.
4 Az ozoróci és m ittai Svehla-családra 1. Podm aniczky-

Oklevéltár II. 4. és 503.11. Svehla Jánosra 1. Podm aniczky-Oklt.
II. 503. 1.

5 N a g y  I v á n  : VIII. 304— 305. 11. Podmaniczky-Oklt.
II. 503. 1.'

6 Alsó-Ozor h. Bán szomszédságában, attól é.
7 Alsóozori László azonos azzal a Vencellel, aki 1535—  

1536-ban szerepelt egy hatalm askodási perben. (Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 516., 541. 11.)

8 Ruszkóc h. Bántól ény.
9 Hresovszky vagy m ásként Egresdy László, az Egres&y- 

család ( N a g y  I v á n :  IV. 11— 12.11.) tagja. Szereplésének emléke 
R u d n a y  B .  : Zsámbokréthyak. 34. 1.) Egresdy László Kilián  
fia volt, aki a Podm aniczkyakkal kapcsolatosan sokszor említ- 
tetik. (Podm aniczky-Oklt. II. 5. jegyzet.)
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Hresocz.1 Nobilium quorundam.
sessiones 2
inquilini 4
pastor 1

Helwen parva.2
Curiae nobilium 5

Wdwarcz.3
Curiae nobilium 2
inquilini 3

Ztrecze superior.4 Nobilis magistri Damiani.5
p. YI.

iudex 1
inquilini 4
desertae 2

Ztrecze inferior.6 Nobilis Casparis Kaza.

iudex 1
inquilini 6
pauper 1
desertae 2

p. XII.

Calticz.8 Ibidem sessiones nobilium 3. 
Wyzochan.9 Sessiones nobilium ibidem 3. 
Lathkocz.10 Nobiles in sessionibus 8.
Kezepse Ztrecze.11 Magistri Damiani. p. VI.

iudex 1
inquilini 2
pauperes 3

1 Később Egresd; ma puszta Bán szomszédságában, 
attól ny.

2 Kis-Chlivény h. Bántól ny.
3 Ma Bán-Dvorec h. Bántól ny.
4 Ma Kis-Sztrice h. Bántól d., a Bebrava-patak völgyében.
5 Aranyáni Kakas Damján ítélőmester. V. ö. Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 519., jegyzet és jelen kötet 144. sz. oklevél.
6 Nagy-Sztrice az előbbi tőszomszédságában, attól d.
7 Kaszai Gáspárra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 359—360. 11.
8 Ma Csaltic puszta Nyitrazsámbokréttől é.
” Viszocsán h. az előbbitől é., a Siroky-hegy tövében.

10 Latkóc h. Bántól k. a hegyek közt.
11 Bizonyára Kis- és Nagy-Sztrice helységek közt feküdt, 

innen a neve : Középső-Sztrice.
35
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Deserycz.1 Quidam nobiles ibidem et inquilini 
eorundem 3.

Neporaz.1 2 Nobilis Cristophori Bosani.3 p. IIII. 
iudex 1
inquilinus nullus 
libertinus 1
deserta 1
pastor 1

Motesicz inferior.4 Nobilis Bartholomei 
Maytheny.5
iudex 1
inquilini 4

Motesicz superior.6 Nobilis Pauli Moto- 
soczky.7
pauper 1
inquilini 4

Neporaz parva.8 Nobiles et eorum 
inquilini 3

Neporaz.9 Nobilium de Roson. 
iudex 1
deserta 1
pastor 1

Patrowa Lehota.10 Eorundem nobilium 
Roson et Motosiczky 
iudex 1
deserta 1
inquilini 3

p. IIII.

p. II.

p. V.

p. V.

1 A későbbi Dezsér h. Bántól ény.
2 A későbbi Bossán-Neporác h. Trencséntől dk. a hegyek 

közt.
3 A Bossányi családra 1. jelen kötet 57. sz. oklevelét.
1 Alsó-Motesic h. Bossán-Neporáctól dny.
5 Majthényi Bertalanra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 427. 1. 

Lehet azonban, hogy Bertalan nevű unokájáról (László fiáról) 
van szó. L. Nagy Iván : VII. 258. 1. a leszármazási táblát.

6 Felső-Motesic h. Alsó-Motesictől é.
7 A Motesiczky-család (Nagy Iván: VII. 572. 1.) tagja, 

aki 1556-ban egy perben említtetik. (Rudnay ti. : Üjfalussyak 
etc. 74. stb.)

8 Kis-Neporác h. Szvinna szomszédságában, é.
!l A későbbi Rozson-Neporác li. Bossán-Neporác tőszom

szédságában, d.
10 Petri-Lehota h. Trencséntől k. a hegyek közt.
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Kezepse Mithicz.1 Quidam nobiles, tantum absque 
sessione et inquilinis.

Rakalwbh.2 Nobilis Adami Rakalwbzky.3 
curiae nobilitares 3

. P- Linquilini 2
desertae 2

Podhradie.4 Nobilis Cristophori Podraczky5 et 
aliorum
sessiones

inquilini
deserta

Haholna minor.

2
1

p. I.

iudex
inquilini
desertae
libertini

Haholna maior, 
iudex 
inquilini 
desertae 
pastor

Bohwzlawecz.

iudex 
inquilini 
desertae 
pauper

Nobilis Adami Rakalwbzky
p. III.

1
6 
2 
2

Nobilis Bwryani.8 p. IIII. 
1 
8 
2 
1

Nobilis Georgii Maloweczky.
p. IIII.

1
3
4 
1

1 Azonos Nemes-Mitic helységgel, Rozson-Neporáctól ny.
- Rakolub h. Beckótól d., a Vág-folyó balpartján.
3 A Rakolubszky-család (Nagy Iván: IX. 609. 1.) tagja.
1 Azonos Nemes-Podhrágy helységgel, Beckótól ény. a 

Bosacka-patak völgyében.
5 Nevét bizonyára a fent említett Nemes-Podhrágytól 

vette ; ez a család az ismert nemes-podhrágyi Podhradszky- 
családdal azonos. (Nagy Iván : IX. 329—33Í. 11.)

6 Kis-Chocholnah. Trencséntőldny., a Vág-folyó jobbpartján.
7 Nagy Chocholna h. az előbbitől dk.
8 Minden valószínűség szerint Schellendorfi Burián, aki a 

Zábláti Salczer v. Kolozsvári-család révén trencsénmegyei 
birtokos lett. (Nagy Iván : II. 263. 1.)

!l Bohuszlavic h. Beckótól ény., a Vág-folyó jobbpartján.
35*
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Sajnbokhreth.1 Nobilis quidam in sessione 1.
Byrocz.2 Nobiles ibidem aliquot in sessionibus. 
Adamocz.3 Nobilium sessiones.
Welchicz.4 Nobiles tantum incolunt et p. I. 
Bobrownikh.5 Quidam nobiles ibidem.
Nozdorgocz.6 Sessiones nobilium.
Kalnicza.7 Curiae nobilium de Roson 

inquilini 6
Zablath.8 Joannis Rwssoy.9 

curiae 1
inquilini 6

Henzlikowa.10 Nobilium sessiones, 
ibidem 4
colonus parochi ibidem p. I.

Pethwka.11 Nobilis Bartholomei Maythenyi.12
p. I.

iudex 1
inquilini 4
pauperes 2

Rybar.13 Joannis Russoy. p. II.
iudex 1
inquilini 2

1 Kis-Zsáinbokrét h. Kochanóc és Nemes-Lieszko között, 
Trencséntől dny. a Yág-folyó jobbpartján.

2 Kis-Biróc h. az előbbitől ék. a szomszédságban.
3 Adamóc h. Kis-Biróc tőszomszédságában, d.
4 Velcsic h. Kis-Biróctól é.
5 Bobrovnik h. Trencséntől dny., a Vág-íolyó balpartján.
6 Nozdrkoc h. az előbbitől ék.
7 Kalnic h. Yágújhelytől k.
8 Kis- és Nagy-Záblát h. Trencséntől ny. a Vág-folyó 

jobbpartján.
9 Zábláti Hrussói Jánosra 1. jelen kötet 115., 116. sz. ok

leveleit.
10 Hanzlikova házcsoport Kis- és Nagy-Zábláttól nem 

messze, ény.
11 Petovka h. Trencséntől k. a hegyek között.
12 Alsó-Motesic helységnél felemlítettük.
13 Ribari h. Trencséntől ny., a Vág-folyó jobbpartján.
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Eezkowa.1 Nobilium Georgii Thurzo1 2 et Boson.
iudex 1 p. VIII.
inquilini 2
pauperes 3
desertae 3
pastor 1

Kohanowcz.3 Nobilis Nicolai Kohanoezy.4
p. II.

iudex 1
inquilini 8
deserta 1

Trebyn.5 * Eiusdem Nicolai Kohanocz (!) p. II.
inquilini 2
pastor 1

Ztankocz minor.0 Nobilis Georgii Thurzo. p. III.
inquilini 6

Borchacz.7 Eiusdem.
inquilini . 2
nobilis 1

Zedlichna.8
nobilis ibidem 1
inquilini 5

Belaa.9 Nobilis Welcheczky.10 p. III.
iudex 1
pauper 1

1 Nemes-Lieszko h. Beckótól é., a Vág-folyó jobbpartján.
2 Thurzó György 1536-ban trencséni kapitány volt. 

Podmaniczky-Oklt. II. 597. 1.
a Kochanóc h. Kis-Zsámbokréttől nem messze, ék.
1 A Kochanovszky-család tagja. A családból való az a 

Kochanovszky György, aki 1571-ben szerepelt egy adomány
levélben. (Rudnay B. : Üjfalussyak etc. 51., 53., 101. 11.)

5 Trebin nevű házcsoport Kochanóc tőszomszédságában.
0 Kis-Sztankóc h. Trencséntől d.
7 Bossác h. jöhet tekintetbe, mint Trencsén várának rész

tartozéka ; nem valószínű, hogy azonos volna azzal a hely
séggel, mely 1532-ben Bossathe néven fordult elő. (Podma- 
niczky-Oklt. II. 467 1.)

8 Szedlicsna h. Kis-Sztankóc tőszomszédságában, é.
" Bella h. Turnától é.

10 Vilcsiczky-család tagja. E család címerét közli Rudnay B.: 
A Zsámbokréthyak. 12. 1. A XVI. század végén szereplő Vil- 
csiczkyekre 1. Rudnay B. : Üjfalussyak etc. 161., 195., 224. stb.
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Bona reverendissimi domini Nittriensis.1

Nasticz.1 2 Eiusdem domini reverendissimi, p. V.
iudex 1
inquilini 2
pauperes 2
mercenarius 1

Pispeky circa Ban.3 Eiusdem domini reverendissimi, 
iudex 1 p. IIII.
libertini 3
pauperes 3

Drethoma superior.4 Domini eiusdem reverendissimi, 
iudex 1 p. 3.
inquilini 2
noviter erecta 1
servitor 1

Nobilium de Roson ibidem p. 3. 
iudex 1
inquilinus 1
libertinus 1

Ibidem ad Trinchinium pertinentes
p. II.

iudex 1
inquilini 4
servitor 1

Nobilis Nicolai Kohanoczky ibidem 
pauper 1

Mytycz.5 Domini reverendissimi eiusdem Nittriensis.
p. III.

iudex 1
pauperes 3
deserta 1

1 Thurzó Ferenc.
2 Alsó-Nastic h. Bántól d.
3 Biskupic h. Bán szomszédságában, dny.
4 Drietoma h. Trencséntől ny., a Drietomica-patak völ

gyében.
5 Talán Kosztolna-Mitic h. Trencséntől dk.
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Ztebnykh.1 Eiusdem domini reverendissimi.
p. V.

iudex 1
inquilinus 1
desertae 2
pastor 1

Drethoma inferior.1 2 Domini reverendissimi Nittriensis.
p. II.

iudex 1
inquilini 4
libertinus 1

Pispeky circa Trinchinium.3 Eiusdem domini Nittriensis.
p. IIII.

iudex 1
inquilini 2
noviter erectae 3
servitores 3

Dobrasso.4 * Reverendissimi domini Nittriensis 
iudex 1 p. III.
deserta , 1
pauper 1
libertinus 1

Apath circa Trinchinium.6 Eiusdem domini reveren
dissimi, funditus conflagravit.

Zkalka.6 Domini reverendissimi Nittriensis. p. III.

Bona magnifici domini Podmaniczky. 
Pertinendae Ban.

Ban oppidum.7 Eiusdem Podmaniczkv. Ibidem
p. XIIII.

iudex 1
inquilini 18
pauperes 16
mercenarii 10
1 Isztebnik h. Trencsén szomszédságában é., a Vág-folyó 

jobbpartján.
2 Kétségkívül az előbb említett Drietoma h. egyik része.
3 Biskupic h. Trencséntől d.
4 Felső-Motesic tőszomszédságában feküdt, attól k.
3 Apáti (Opatovce) h. Trencséntől dny., a Vág-folyó bal

partján.
6 Szkala h. Trencséntől é.
7 Bán város a Bebrava-patak völgyében.



5 5 2

Prawotycz.1 Ad idem oppidum. Eiusdem domini
Podmaniczky. p. VIIII,
iudex 1
pauperes 4
desertae 2
libertini 2

Prezolwp.2 Eiusdem domini Podmaniczky.
p. II.

iudex 1
pauperes 3

Prwz.1 2 3 Eiusdem pertinentia p. II,
iudex I
inquilini 2
pauperes 2
servitor 1

Pertinentia castri Zwchan.4

Eiusdem domini de Podmanin.

Zwcha maior.5 Ad castrum istud pertinens.
p. VII.

iudex 1
inquilini 12
libertini 2

Hrabowka.6 Gastri eiusdem pertinentia, p. V. 
iudex 1
inquilinus 1
libertini 2

Pechow.7 Ad idem castrum. p. VI.
iudex 1
inquilini 5
deserta 1
pastor 1

1 Pravotic h. Bántól dk.
2 Brezolup h. Bántól dk.
3 Prusz h. Bántól é.
1 Szucsa vára. (Podmaniczky-Oklt. II. 395. 1.)
5 Máskép Alsó-Szucsa h. a Szucsa-patak völgyében, 

Trencséntől é.
“ Hrabovka h. a Szucsa-patak völgyében, az előbbitől dk.
7 Pjechov h. Illavától dny., a Vág-folyó jobbpartján.
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Zernye.1 Pertinentia eiusdem Zwchan. p. V. 
iudex 1
inquilini 5

Newsowa.2 Ad Zwchan. p. XIII.
iudex 1
inquilini 26
allodia 2
libertini 2
pauperes 3
pastor 1

Kolechin minor.3 Nobilium sessiones ibidem 3.
Zwcha minor.4 Ad eandem arcem et castrum pertinet

p. I.
iudex 1
inquilini 6

Pwztha Zwcha.5 Eiusdem castri pertinentia.
p. I.

iudex 1
inquilini 4

Kolechin maior.6 Eiusdem castri pertinentia.
p. V.

iudex 1
inquilini 3
servitores 2
pauperes 2

Pertinentiae castri Orozlanky.7
Bohinycz.8 Ad idem castrum. p. XI.

iudex 1
inquilini 12
pauperes 2
servitores 4
libertini 3
1 Srnje h. a Vlara-patak völgyében, Illavától ny.
2 Nemsova h. Dubnictól ny., a Yág-folyó jobbpartján. 
:l Kis-Kolacsin h. Dubnictól d.
1 Máskép Felső-Szucsa h.
5 Szucsa vára körül fekhetett. L. Podmaniczky-Oklt. 

LI. 464. 1.
6 Nagykolacsin h. Kiskolacsin tőszomszédságában.
T Oroszlánkő vára. (Podmaniczky-Oklt. II. 457. 1.)
8 Bohunic h. Pruszkától d.
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Pruzke.1 Eiusdem castri pertinentia.
curiae nobilitares 3

p. III.
iudex 1
inquilini 18
allodium 1
pastores 2

Twhnye.1 2 Eiusdem castri pertinentia. p. VI.
iudex 1
servitores 4
libertini 2

Ibidem curia nobilitaris 1. Sigismundi litterati.3
inquilini 14

Wychap.4 Eiusdem castri pertinentia. p. II.
iudex 1
servitor 1
combustae 3

Mykwsowczy.5 Eiusdem castri possessio.
nobilis insessionatus 1 p. III.
iudex 1
inquilini 12
servitores 5

Klabwsicz.6 7 Castri eiusdem possessio. p. II.
iudex 1
combustae 2

Cerweni kamen.7 Idem sunt inquilini; singuli ad 
castrum servientes.

Kriwoclad.8 Similiter vigilatores castri adiacentes. 
Podhrady.9 Ad unum singulum servitores habent.

1 Pruszka h. Kasza várától ny., a Vág-folyó jobbpartján.
2 Tuhina h. Pruszkától ék.
3 Talán a tuhinai Tuchinszky-család (Nagy Iván: XI. 

343. 1.) tagja.
4 Vicsap h. L. Podmaniczky-Oklt. I. 240. és II. 465. 11.
5 Mikusovce h. Tuhinától é.
6 Klobusic h. Illavától d. A korábbi időben Alsó-, Közép- 

és Felsőklobusicból állott. (Podmaniczky-Oklt. I. 108., II. 
146. 11.)

7 Vöröskő h. Oroszlánkőtől é.
8 Kriwoklát h. Oroszlánkőtől é.
!l Az oroszlánkői vár tövében fekvő Podhrágy.
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Nobilium possessiones.
Borics.1

nobilis 1
Davorecz.1 2 Nobilium de Roson. p. I.
Nova villa.3 Nobilis Pauli Baraczkay.4 p. III. 
Klwchowe.5 6 Nobilis Casparis Kaza. p. VI.

iudex 
inquilini 
noviter erectae 
pauperes 
desertae

1
6 
2 
3 
2

pastores 2
Wyezd.G Nobilis Adami Bwdinozky.7 

iudex 1
inquilini 3
noviter erecta 1

Bolesow.8 Nobilium Roson et Scraba.9
iudex 
inquilini 
allodium 
pauper 
deserta 
pastor

1
15
1
1
1
1

Marsofalwa.10 11 Nobilis Francisci Salgay.
sessiones
inquilini
deserta
pastor

3
6
1
1

p. V. 

p. XII.

11 p. II.

1 Borcsic h. Dubnictól ény., a Vág-folyó jobbpartján.
2 Liborcsával összeépítve, innen a Liborcsa-Dvorec név.
3 Szkala-Üjfalu h. Trencséntől é.
4 Baracskay Pálra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 423., 440—

446., 448—450., 515., 587. 11.
5 Klucsó h. Trencséntől é., a Vág-folyó jobbpartján.
6 A későbbi Üjezdo h. Szkálától é.
7 Személyi adatait nem ismerjük.
8 Boleso h. Dubnictól ény., a Vág-folyó jobbpartján.
“ Bohunici Skraba v. másként Bolgár Skraba Ádám. 

Rudnay B. : A Zsámbokréthyak. 32. 1. Trencséni polgár, aki 
Podmaniczky Ráfael embere volt. 1549-ben említve.

10 Marsófalva h. Vágbesztercétől ék., a Vág-folyó bal
partján.

11 Salgay Ferencre 1. jelen kötet 149. sz. oklevelét.
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Zwchina villa.1 Nobilis Ladislai Terztrenzy.1 2
p. III.

inquilini 2
Kamenichan.3 Nobilis Adami Scraba p. IIII.

iudex 1
inquilini 2

Wazka.4 Nobilium Prilezky5 ac Adami Scraba 4.
p. III.

inquilinus 1
servitor 1

Zlawnicza.6 Nobilis Adami Scraba.
curiae 3 p. VI.
iudex 1
inquilini 14

Nova villa cum Dwlo.7 Nobilium de Roson 
et Resoczky p. V.

Ibidem nobilis Resoczky p. III.
inquilini 3

Ibidem ad Orozlankyv pertinentes
p. II.

Kolechin minor.8 Nobiles ibidem sessionibus 3.

Pertinenliae castri Lednicze.9

Domini de Podmanin.

Lednicze oppidum. Combustum et depopulatum a 
gentibus Regiae Maiestatis.10

1 Szavcsina h. Pruszkától k., a Vág-folyó jobbpártján.
2 A Tersztyánszky-család (Nagy Iván : XI. 111. s köv. 11.) 

tagja ; 1572-ben említik. (Rudnay B. : Üjfalussyak etc. 52. 1.)
;t Kamencsán h. Illavától ny., a Vág-folyó jobbpartján. 
1 Vaszka h. az előbbitől é.
5 A prileszi Prileszky-családra 1. Nagy Iván : IX. 481— 

486. 11. Podmaniczky-Oklt. I. 162. és II. '76. 1.
6 Szlavnic h. Vaszkától ény.
7 Dúló és Dulóújfalu h. Pruszkától ék., a Vág-folyó 

jobbpartján.
3 Kiskolacsin h. Dubnictól d.
s Lednice várra 1. Podmaniczky-Oklt. I. 404. és II. 366. 11.

10 A Lednice körül 1536-ban folyt harcokra 1. Podmaniczky-
Oklevéltár. II. 558. 1.
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Horowecz.1 Ad idem castrum. p. V.
iudex 1
inquilini 13

Kowaso.2 Eiusdem pertinentia. p. IIII.
iudex 1
inquilini 7
libertini 3
pastor 1

Ztrezenicze.3 Ad idem castrum. p. Y.
iudex 1
inquilini 7
pastor 1

Breznicze minor.4 Ad idem pertinens.
Sessiones nobilium ibidem 3. p. IIII.
iudex 1
inquilini 2
deserta 3
pastor 1

Breznicza maior.5 Ad idem pertinens. p. Y.
iudex 1
inquilini 3

Horinicza.6 Castri eiusdem possessio.
nobiles curiae 3 p. IIII.
iudex 1
inquilini 3
servitor 1

Lyza.7 Ad idem castrum. p. III.
iudex 1

Lwkh.8 Ad idem castrum. p. IIII.
iudex 1
libertinus 1

1 A későbbi Horóc h. Dűlőtől é.
2 Kvasso h. Horóctól ény., a Kvassó-patak völgyében.
3 Sztrezenic h. Puchótól dny., a Vág-folyó jobbpartján. 
4—5 Breznica superior és inferior néven is említik a két

Breznic helységet, Lednice vártól k., illetőleg dk.
6 Horenic h. Bellustól ény., a Yág-folyó jobbpartján.
7 Lisza h. Lednicétől é., a morva határ közelében.
8 Luki h. az előbbitől k.



558

Dwbkowa.1 Eiusdem pertinentia. p. I.
iudex 1
inquilini 6
deserta 1
pastor 1

Zarechv.2 Ad idem pertinens.
nobiles 2 ibidem p. IUI.
iudex 1
inquilinus 1
deserta 1

Zbor.3 Possessio eiusdem. p. III.
iudex 1
inquilini 4

Moztische.4 Ad idem castrum.
nobiles 2 p. III.
iudex 1
inquilinus 1
pauper 1
pastor 1

Zwbaky.5 Eiusdem castri pertinentia. p. III.
iudex 1
inquilini 3

Lwpohlaw.6 Ad idem castrum pertinens. p. III.
iudex 1
inquilini 1
Nymnicze.7 Eiusdem castri pertinentia.
nobilis 1 p. VIII.
iudex 1
inquilini 6
pastor 1

Bezvedow.8 Ad idem castrum. p. II.
iudex 1
inquilinus 1

1 Dubkova h. az előbbitől é.
2 Zarjecs h. Lukitól dk.
3 Zbora h. Zarjecstől k.
1 Mostiste h. Puchótól énv.

Zubák h. Lukitól d., a hegyek közt.
Upohlav h. Puchótól ék.
Nimnic h. Puchótól ék., a Vág-folyó jobbpartján. 
Bezdedo h. Puchótól ény., a Belavoda-patak völgyében.
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Wazka.1 Ad idem pertinens.
inquilini 8

Iryscze.1 2 Eiusdem castri, 
iudex 1
inquilinus 1
combusta 1

Hoschina.3 Eiusdem castri pertinentia, 
iudex 1
inquilini 2
pastor 1

Hraboka.4 Castri eiusdem possessio. 
Pwho oppidum.5 6 Eiusdem castri.

nobilium curiae 2
iudex 1
inquilini 13
servitores 2

p. IIII.

p. V.

p. II.

p. X.

Meztechkw.6 Eiusdem Lednicze.
nobilis 1
iudex 1
inquilini 6
desertae 2
pastor 1

Dohnany.7
nobiles 2

Eiusdem castri.
iudex 1
inquilinus 1
pauper 1
pastor 1

1 Vaszka h. az előbbitől közvetlenül d.
2 Ihristye h. Bezdedótól é.
3 Hosztina h. Puchótól é.
4 Hrabovka h. Puchótól dny., a Yág-folyó jobbpartján.
5 Pucho város Bellustól é., a Yág-folyó jobbpartján.
6 Mesztecsko h. Puchótól ény., a Belavoda-patak völ

gyében.
7 Dohnán h. Bezdedótól ény.
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Pertineníiae castri Biztriciensis.

Domini de Podmanin.
Byztriciense oppidum.1 Ad idem castrum.

p. XX.
iudex 1
inquilini 29
servitores 20
desertae 3

Mylohow.1 2 Ad idem castrum. p. V.
iudex 1
inquilini 13
servitores 2
pauper 1

Podwasy.3 Ad idem possessio. p. II.
inquilini 2

Wdicha minor.4 Eiusdem castri. p. II.
inquilinus 1
libertinus 1

Wdicha maior.5 Eiusdem possessio. p. IIII.
inquilini 4
iudex 1
pastor 1

Prozne.6 Ad idem castrum.
nobiles 2 p. V.
iudex 1
inquilini 2
deserta 1

Kleschine.7 Castri eiusdem. p. I.
portae desertae 3
iudex 1
inquilini 6

1 Vágbeszterce város.
2 Milochov h. Vágbesztercétől ény., a Vág-folyó balpartján.
3 Podvázs h. Vágbesztercétől é., a Vág-folyó jobbpartján.
4—5 Nagy- és Kisugyics h. a Marikovska-patak völgyé

ben, Vágbesztercétől ény.
6 Proszne h. a két Ugyicstól é.
7 Kliestina h. Prosznétől ny.
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Hátimé.1 Castri eiusdem.
ibidem nobiles 2 p. III.
iudex 1
inquilini 6

Werh Tepla.2 Ad idem castrum. p. II.
iudex 1
inquilini 3
pauper 2
pastor 1

Koztolecz.3 Ad idem castrum. p. I.
inquilini 3
combusta 1

Zazkaly.4 Eiusdem castri. p. I.
mercenarius 1
pauper 1

Prechin.5 Ad idem possessio. p. IIII.
iudex 1
inquilini 5
allodium 1
libertini 2
servitor 1

Cherna maior.0 Ad idem castrum.
nobiles 4 p. IIII.
index 1
inquilini 3
pastor 1
desertae 2

Praznocz.7 Pertinet ad idem castrum. p. IIII.
iudex 1
mercenarii 2

1 Hatne h. Prosznétől é.
2 Vrch Tepla h. Vágbesztercétől k., a Holasnje-hegységben. 

Kostelec h. a Manin- és a Holasnje-hegység közt.
4 Zászkal h. Kostelectől ény.
5 Precsin h. Vágbesztercétől dk., a Domaniska-patak 

völgyében.
6 Nagycserna h. Rajectől ny.
7 Praznó h. Vágbesztercétől dk.
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Podmanin.1 Eiusdem castri.
nobiles 2 p. I.
iudex 1
pauperes 2
noviter erecta 1

Jezenicza.1 2 Eiusdem castri. p. VI.
iudex 1

Ztwpna.3 Eiusdem possessio. p. VI.
iudex 1
inquilini 2
servitores 2

Breznicze.4 5 Ad idem pertinet. p. VI.
iudex 1
inquilini 2

Woznicza.® Ad idem castrum. p. II.
iudex 1

Schewnyk.6 Ad idem castrum. p. VI.
iudex 1
inquilinus 1
allodium 1

Plewny.7 8 Castri eiusdem. p. VII
iudex 1
inquilini 5
pauperes 4
desertae 2
servitores 3
pastor 1

Drenow.8 Eiusdem castri possessio. p. II. 
desertae 5

1 Podmanin h. a Manin-hegy lábánál, Vágbesztercétől k.
2 Kis- és Nagyjeszenic h. Podvázstól ény.
3 Sztupne h. a Papradno-patak völgyében* Podvázstól ény.
4 Bronisce h. az előbbitől é.
5 Hvoznic h. a Styavnik-patak völgyében, Podvázstól é.
K Styavnik h. az előbbitől ény.
7 Plevnik h. Vágbesztercétől e., a Vág-folyó balpartján.
8 Drenove, magyarul Somfalu h., az előbbitől é.
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Rasow.1 Ad idem castrum. p. V.
iudex 1
inquilini 7
pauperes 2
servitores 3
pastores 2

Domagis.2 Eiusdem castri possessio. p. XI.
iudex 1
inquilini 1-3
pastor 1

Lednicza.3 Ad idem castrum. p. YI.
iudex 1

Predmer oppidum. 4 Eiusdem castri. p. XI.
iudex 1
portarii 3
pauperes 4
mercenarii et servitores 3

Zleho.5 Ad idem castrum. p. VIII
iudex 1
inquilini 2
portarii 3

Tepla et Zalosy.6 Ad idem castrum pertinentes.
p. II.

Reka.7 Eiusdem castri possessio. p. I.
Orlowe.8 Ad idem castrum pertinens. p. Y.

iudex 1
inquilini 5

Marikowa.9 Ad idem castrum pertinens, p. 3. 
iudex 1

Wertiser.10 Eiusdem castri possessio. p. 4.

1 Rassó h. Somfalutól ék., a Vág-folyó balpartján.
2 Domanis h. a Domaniska-patak völgyében, Vágbeszter- 

cétől dk.
3 Lednic h. Domanistól é.
4 Predmér város Rassótól é.
5 Zlieehov h. Illavától dk., a hegyek közt.
6 Vágtepla helységhez csatlakozott Zalus predium. Pod- 

maniczky-Oklt. II. 144. 1.
7 Fekvését nem tudjuk meghatározni.
8 Őrlővé h., később Zsigmondháza, Yágbesztercétől ny.
9 Marikova, néha Malikovalehota néven is említve, 

Hatnétől é.
10 A későbbi Farkasd nevű h. Vág-Teplától é.
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Papradno.1 Eiusdem castri possessio. p. III. 
iudex 1
inquilini 4

Fachko.1 2 Tota est combusta.

Pertinentiae castri Zwlyo.3 
Domini de Podmanin.

Zwlyo. Ad idem castrum. p. IIII.
iudex 1
inquilini 7
servitores 4
pauperes 2
pastor 1

Hradna.4 Eiusdem castri pertinentia. p. II. 
iudex 1
inquilini 4
servitores 3
pauperes 2
pastor 1

Pertinentiae castri Hrycho.5 
Domini Podmaniczky.

Petrowycz.6 Ad idem castrum. p. III.
iudex 1
inquilini 2
pastor 1

Pswrnowycza.7 Ad castrum. p. III.
iudex 1
inquilini 3
vigilatores 4

1 Papradno h. a Papradno-patak völgyében, Nagy- 
bicsétől ény.

2 Facsko h. a Rajcsanka-patak völgyében, Rajectől d.
3 Szulyó (Sulov) vára, Vágbesztercétől ék., a Hradno- 

patak völgyében. Az 1536-i adóösszeírás szerint (Podmaniczky- 
Oklevéltár. II. 597. 1.) Kosztka Miklós kezén volt.

4 Hradna h. Sulov helységtől d.
5 Hricsó vára. L. Podmaniczky-Oklt. I. 84. jegyzet.
6 Petrovic h. Nagybicsétől ény.
7 Psurnovic h. az előbbitől d.
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Kolarowecz.1 Eiusdem pertinentia, 
iudex 1
inquilini 3
pauperes 3
libertini 2
servitor 1
pastor 1

p. V.

Rowna. Eiusdem1 2 *possessio. p. VI.
iudex 1

Dwhe polye.8 Eiusdem castri. p. III.
iudex 1
inquilini 6

Hricho suprior.4 Ad idem pertinens. p. VI.
iudex 1
combustae 4
pastor 2

Hrycho inferior.5 *Possessio eiusdem. p. V.
noviter erectae 6

Hothyesow.6 Eiusdem castri pertinentia, p.
iudex 
inquilini 
libertinus 
servitores 
pastor

1
5
1
2
1

Owcharzko.7 Ad eandem possessio, 
iudex 1
inquilini 2
portarii 2
pauperes 2
pastor 1

Lehotka.8 Eiusdem pertinentia, 
inquilini 3

I I I I .

p. IIII.

P-

1 Kolarovic h. Petrovictól é.
2 Rovne h. Illavától k., a hegyek közt. (Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 467. 1.)
:: Dlhepole (Hosszúmező) h. Zsolnától ény.
1 Felső-Hricsó h. a Vág-folyó balpartján, Zsolnától ény.

Alsó-Hrlcsó h. az előbbitől dny., a Vág-folyó balpartján.
8 Kotteso (Nagy-, Kis-, Nemes-) h. Nagybicsétől ék., a 

Vág-folyó jobbpartján.
7 Óvcsársko h. Zsolnától ny., a hegyek közt.
8 A későbbi Lehota-Bicse h. Zsolna és Felső-Hricsó közt. 

a Vág mentén.
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Bycha parva.1 Pertinentia eiusdem. p. VII
iudex 1
inquilini 2
pastor 1

Hrabowae.2 Ad idem castrum. p. II.
iudex 1
inquilini 3

Ztrasow.3 Eiusdem castri. p. VII
iudex 1
servitor 1
pastor 1

Sona oppidum.4 Domini Podmaniczky.
portae XXXVIIII. 

Nobilis Pauli Praznozky,5

Porwba.3 p. V.
Hwnierad.7 Eiusdem nobilis Pauli. p. I.
Klechany.8 Eiusdem nobilis. p. I.
Mseny.9 Nobilis Pauli Barachkay. p. X.

iudex 1
inquilini 3
pauperes 2

Nova villa.10 Eiusdem Pauli Barachkay. p. II.

1 Kisbicse h. Nagybicsétől nem messze, dny.
2 Hrabove h. Predmértől ék., a Vág-folyó balpartján.
3 Strazsov h. Zsolna szomszédságában, ény.
4 Zsolna városa.
5 Praznovszky v. Praznóczky Pálra 1. jelen kötet 57., 186. 

sz. okleveleit.
6 A későbbi Kő-Poruba h. Rajectől k.
7 Kunjeradi h. Rajectől ék.
8 Klacsán h. Rajectől é.
8 Missen h. Trencsénteplictől k., a hegyek közt.

10 Talán Duló-Üjfalu h. Mayától é., a Vág-folyó jobb- 
partján.
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Pertinentiae nobilium.
Hlobwke.1 Nobilis Gabrielis Hlyniky.1 2 p. IIII,

iudex 1
inquilini 7
desertae 2
pastores 2

Jezenicza.3 Nobilis Georgii Marchiban.4 p. II.
iudex 1
inquilini 13
deserta 1

Oblazow.5 Nobilis Ladislai Plwtha.6 p. II.
inquilini 4

Diwinka.7 Nobilis Joannis Zawoczky.8 p. III.
iudex 1
inquilinus 1

Zareche.9 Nobilis Casparis Borcziky (!)10 11 p. I.
inquilini 2

Lwka.11 Nobilis Georgii. Zwliczky.12 p. II.
iudex 1
inquilini 2
1 Alsó- és Felsőhlboke h. Predmértől ék., a Vág-folyó 

balpartján.
2 Hliniczky v. Hliniki-család (említi Nagy Iván is : Y. 

119. 1.) tagja. A család egyes tagjairól adatok találhatók a 
Podmaniczky-Oklt. II. 84., 167., 502. 11.

3 Kis- és Nagyjeszenice h. Vágbesztercétől é., a Vág-folyó 
jobbpartján.

1 A Marczibányi-család (Nagy Iván: VII. 294—295. 11. 
és Podmaniczky-Oklt. II. 167. 1.) tagja.

5 Oblazov h. Nagybicsétől ék., a Vág-folyó jobbpartján.
* Személyi adatait nem ismerjük.
7 A későbbi Ml. Divina h. Zsolnától ény., a Vág-folyó 

jobbpartján.
8 A zavodjei Závodszky-család (Nagy Iván : XII. 328— 

329. 11.) tagja. L. e családra a Podmaniczky-Oklt. I. 573. és 
II. 521. 1.

9 Zarjecs h. a Belavoda-patak völgyében, Puchótól ény.
10 A Borcsiczky-család (Nagy Iván:  II. 170—171. 11. 

és Podmaniczky-Oklt. I. 108. és II. 503. 1.) tagja.
11 Azonos lehet valamely Lucska nevű helységgel (Lietava- 

lucska, Mojslucska, Kotrzinalucska), vagy a Jablonove h. 
határában lévő Luka nevű dűlővel (Podmaniczky-Oklt. II. 
297. 1.)

12 A Szulyói-család (Podmaniczky-Oklt. I. 328. 1. és II. 
502. 1.) egyik tagja ; talán azzal a Sulowski Györgygyel azonos, 
aki 1534-ben említtetik. (Podmaniczky-Oklt. II. 502. 1.)
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Holboke.1 Nobilis Georgii Hrobowzky.1 2
curiae 2 nobilium p. II.
inquilini 2

Nedesa.3 Nobilium Nedesceczky (!)4
curiae nobilitares 2 p. VI.
iudex 2
inquilini 6
deserta 1

Wadicho.5 Eiusdem nobilis p. I.
iudex 1
deserta 1

Jablonowy.6 Nobilium Michaelis, Joannis.7
p. III.

iudex 1
inquilini V.
pauperes 2
combusta 1

Mixofalwa.8 Eorundem nobilium. p. II.
inquilini 5

Chicman.9 Nobilis Ladislai Wrbanowczky.10
p. III.

iudex 1
inquilini 2
pastor 1

1 Alsó- és Felsőhlboke h. Nagybicsétől k., a Vág-folyó 
balpartján.

2 A Hrabovszky-család (Nagy Iván : V. 181—182. 11.) 
tagja.

3 Njedeza h. Zsolnától k.
4 A Nedeczky-család (Nagy Iván : VIII. 106. s köv. 11.) 

tagjai.
5 Alsó- és Felsővadicsov h. Zsolnától ék.
ü Jablonove h. Predmértől k.
7 A Jablonovei-család tagjai; a Podmaniczkyakkal kap

csolatban a XV. század folyamán többször említtetnek. (Pod- 
maniczky-Oklt. I. 36., 86. 11.)

8 Miksova h. Nagybicsétől dny., a Vág-folyó jobbpartján.
<J Csicsman h. a Javorinka-hegy lábánál, Facskótól dny.

10 Urbanovszky Lászlóra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 378. 1.
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Pertinenliae castri Bwdietin.1

Brodno.I 2 Eiusdem pertinentia, 
iudex 1
inquilini 4

Lezkowecz.3 Eiusdem pertinentia.
iudex 1

Dwbye.4 Eiusdem castri.
iudex 1

Nova civitas.5 * Eiusdem pertinentia 
iudex 1
inquilini 4
,mercenarii 2

Nezlwsa.0 Eiusdem pertinentia.
inquilini 2

Radolya.7 Eiusdem castri pertinentia.
iudex 1

Rwdina.8 Eiusdem pertinentia.
iudex 1

Wrania.9 Ad idem pertinens. 
Diwina.10 11 Eiusdem castri.
Lehotha. Eiusdem castri possessio.11

iudex 1
Powina.12 Eiusdem pertinentia.

iudex 1
Zwedernikh.13 Ad idem castrum, 

inquilini 3

p. IIII.

p. II. 

p. I. 

p. XVI.

p. V. 

p. II. 

p. II.

p. I. 
p. II. 
p. II.

p. II.

p. II.

I Budetin vár Zsolnától é., a Vág-folyó jobbpartján. 
(Podmaniczky-Oklt. II. 241. 1.)

- Brodno h. Zsolnától é., a Kiszuca-patak mentén.
:l Ljeszkovec h. a Kiszuca-patak m. Zsolnától é.
4 Dubje h. Zsolnától é., a Kiszuca-patak jobbpartján.
0 Kiszuca-Űjhely h. Zsolnától é.
II Neslusa h. az előbbitől ény.
7 Radola h. Kiszuca-Üjhely szomszédságában, dk.
s Nagy- és Kisrudina h. Zsolnától é., a Kiszuca-patak 

mentén.
a Vranje h. Budetintól é.

1,1 Valószínűleg Vk. Divina, Vranjetől ny.
11 Budjetinska Lehota h. Radola h. szomszédságában.
12 Povinna h. Kiszuca-Üjhelytől é.
13 Szvedernik h. Felső-Hricsótól ény., a Vág-folyó jobb

partján.
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Zwerepecz.1 Eiusdem possessio. p. II.
inquilinus 1

Wyzolay.2 Ad idem castrum. p. V.
Hwmecz.3 Ad eandem possessionem per

tinentes, vigilatores tamen omnes.

Pertinentiae Castri Ó-War*
Nobilium Pongoracz.5

Lyzycza.® Ad idem castrum. p. III.
iudex 1
inquilini 3
pauperes 4

Ztrasa.7 Eiusdem castri. p. II.
iudex 1
inquilinus 1
pauperes 2
deserta 1

Kotersina lwka.8 Eiusdem castri. p. III.
iudex 1
pauperes 3
deserta 1

Zaztranie.9 Eiusdem castri. p. III,
iudex 1
pauperes 3
deserta 1

Znesnicza.10 Ad idem castrum. p. II.
iudex 1
inquilinus 1
deserta 1

1 Szverepec h. Vágbesztercétől d.
3 Viszolaj h. az előbbitől dny.
3 Chumec h. Budetintól ny.
J Óvár vára Turóc és Trencsén megye határán. Podma- 

niczky-Oklt. I. XL 1.
5 A szentmiklósi és óvári Pongrácz-család (Nagy Iván: 

IX. 401. s köv. 11.) tagjai.
6 Liszica h. Várnától (Varin) é.
7 Sztrázsa h. a Varinka-patak völgyében, Várnától ék.
8 Kotrzina Lucska h. Várnától ény.
9 Zasztranya h. Zsolnától ék., a hegyek közt.

10 Snaznica h. az előbbitől ény.
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Kraznieni.1 Ad idem pertinens.
inquilini 13

Moys.1 2 Eiusdem nobilis Pongoracz.3
curiae 2 p. II.
servitor 1
pauper 1

Luchka.4 Eorundem nobilium. p. II.
iudex 1
inquilini 4
pauperes 2

Horka.5 Ad idem castrum. p. HI.
allodium 1

Waryn oppidum.6 7 8 9 10 Ad idem castrum. p. XXIIII
iudex 1
inquilini 7
noviter erectae 12
pauperes 9
servitores XI.
desertae X.

Pertinentiae castri Ztrechen.7 
Domini Koczka.8

Zraniewy.9 Ad eiusdem pertinens. p. Ilii.
iudex 1
inquilini 3
noviter erectae 2
servitor 1
pastores 2

Ilowe.10 Ad idem pertinens. p. III.
iudex 1

1 Krasznyán h. Várnától é.
2 Mois In Zsolnától dk., a Vág-folyó jobbpartján.
:1 A szentmiklósi és óvári Pongrácz-család.
! Mois-Lucska h. az előbbitől d., a Vág-folyó balpartján.
5 Huorka h. Zsolnától dny.
6 Várna v. Varin h. Zsolnától k., a Vág-folyó jobbpartján.
7 Sztrecsen v. Sztrecsno várra 1. Podmaniczky-Oklt. 

I. k. XVIII. 1., I. 559. 1., II. 258. 1.
8 Kosztka Miklós. L. jelen kötet 66., 193. sz. okleveleit.
9 Sztranyave h. Zsolnától dk.

10 Illővé h. Zsolnától d., a Rajcsanka-patak völgyében.
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Thwr.1 Eiusdem castri. p. VI.
iudex 1
inquilini 2
pastor 1

Porwba.2 Ad idem castrum. p. I.
iudex 1
inquilinus 1

Rozina.3 Eiusdem pertinentia. p. vim.
iudex 1
inquilini 2
deserta 1
pauperes 3
servitores 3
pastor 1

Polwzye.4 Eiusdem castri. p. i i .
iudex 1
inquilini 2
pauperes 3
servitores 3
pastores 2

Teplycza.5 Ad idem castrum.. p. XI.
iudex 1
inquilini 7
pauperes 6
desertae 4
pastor 1

Belyanykh.6 Eiusdem castri pertinentia, p. VIII.
iudex 1
pauperes 3
desertae 5
pastor 1

1 Turo h. Zsolnától d.
2 Valószínűleg Porubka h. Illovetól d.
3 Roszina h. Zsolnától dk.
4 Poluzsje h. Rajectől ék., a Rajcsanka-patak völgyében.
5 A későbbi Rajecke-Teplice h. Rajectől é.
0 Talán Gbellan h. Sztrecsentől é., a Vág-folyó jobb

partján.
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Pertinentiae castri Lethawa.1
Domini Koczka.2

Thernowa.3 Ad idem castrum. p. VIII.
iudex I.
inquilini 2
pastor 1

Bychicza.4 Ad idem pertinens. p. V.
iudex 1
inquilini 12
pauperes 3
servitores 2
pastor 1

Wysniowe.5 Ad idem pertinens. p. XII.
iudex 1
inquilini 3
pauperes 4

Banowa wez.6 Ad castrum. p. IIII.
iudex 1
inquilini 2
allodium 1
libertinus 1
servitores 2

Lwchka.7 Eiusdem castri. p. III.
iudex 1
pauper 1
portarius 1
pastor 1

Ztanzke.8 Eiusdem possessio. p. VI.
iudex 1
inquilini 7
servitores 8
pastores 2
1 Lietava várra 1. Podmaniczky-Oklt. I. k. XVIII. 1., 

II. 480. 1. és jelen kötet 8. sz. oklevelét.
2 Kosztka Miklós, aki 1529-ben kapta a lietavai várat 

adományban János királytól. (Podmaniczky-Oklt. II. 480. 1.)
2 Trnove h. Zsolnától dk.
4 Bicsica h. Zsolnától d., a Rajcsanka-patak völgyében.
5 Visnjove h. Zsolnától dk., a hegyek közt.
6 Banova h. Zsolnától d.
7 Lietava-Lucska h. Banovától d., mindkettő a Raj

csanka-patak völgyében.
8 Sztranszke h. Rajectől ék.
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Konzka.1 Ad idem Lethawa. 
iudex 1
inquilini 9
portarius 1
pauperes 2
desertae 4

Diwschina.2 Eiusdem castri pertinentia,

p. V.

iudex
inquilini
pauperes
deserta
pastores

1
6
3
1
2

p. VI.

Frywal.3 Ad idem castrum, 
iudex 1
inquilinus 1
pauperes 2
pastor 1

Swye.4 Eiusdem castri.
iudex 1
pastor 1
inquilini 3
pauperes 3

Gherna parva.5 Eiusdem castri pertinentia.

p. IIII.

p. III.

inquilini
desertae
pastor

Jazenow.6 Ad 
Combusta

2 
3 
1

idem castrum pertinens, 
a gentibus Regiae Maie- 

statis,7 portae 10.
Zbynio.8 Eiusdem castri pertinentia. Per 

eosdem milites igne devastata p. 9.

p. II.

1 Konszka h. az előbbi szomszédságában, dny.
2 Gyurcsinával, Rajectől d., azonos.
3 Frivald h. Rajectől d.
1 Suja h. Rajectől d.
5 Kiscserna h. Rajectől ény.
6 Jaszenova h. Rajectől é., a Rajcsanka-patak völgyében.
7 Azokra a harcokra, melyek Lietava körül folytak, 1. jelen 

kötet 151. sz. oklevelét.
8 Zbinov h. Rajectől é. V. ö. jelen kötet 151. sz. oklevelével.
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Lethawa.1 Possessio sub castro. Inquilini 
eam incolunt et vigilatores singuli.

Podhory.1 2 Ad idem castrum pertinens.
iudex 1 p. III.
pauper 1
servitores 3

Brezeny.3 Ad idem pertinens. p. III.
iudex 1
pauper 1

Lehothka.4 Eiusdem castri possessio. A 
militibus regiis funditus igne desolata.

Rayecz oppidum.5 Ad idem castrum per
tinens. p. XIIII.
iudex 1
inquilini 40
servitores 16
pauperes 20
desertae 7

Series nobilium :

Terztye.6 Nobilis Ladislai Terztyenzky.7
Sessio nobilitaris 3
iudex 1
inquilini 7
pastores 2

Prwsina.8 Nobilis Ladislai Roson.9 
iudex 1
inquilini 7
pauper 1
servitor 1
pastores 2

p. V. 

p. VIII.

1 Lietava helység a vár alatt.
2 Podhorje h. Lietavától ny.
3 Brezani h. Lietavától é.
4 A későbbi Lehota-Pleban h. Lietavától d.
5 Rajec v. Zsolnától d., a Rajcsanka-patak völgyében.
8 Trsztye h. Vágbesztercétől d., a Pruzsinka-patak völ

gyében.
7 A Terstyánszky-család (Nagy I v á n  : XI. 111. s köv. 11.) 

tagja.
8 Pruzsina h. Domanistól dny.
9 Rozson Pálra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 211. 1.
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Gywrgiowe.1 Eiusdem Pauli Roson. p. III.
iudex 1
inquilinus 1
pastor 1

Podzkaly.1 2 Pauli Roson. p. X.
iudex 1
inquilinus 1
pauper 1
allodium 1
pastor 1

Zawoda.3 Eiusdem Pauli Roson. p. II.
iudex 1

Lezko superior.4 Eiusdem Roson. p. III.
iudex 1

Lezko inferior.5 Eiusdem nobilis de Ro-
son. p. II.
iudex 1
inquilini 4
servitores 2

Mosthenecz superior.6 Eiusdem de Ro-
son. p. VII.
iudex 1
inquilini 2
pauperes 3
pastor 1

Mozthenecz inferior.7 Eiusdem nobilis
Roson. p. III.
iudex 1
inquilini 4
pauperes 3
pastor 1

Brigan8 Cherna. Nobilis Cherubin Bri
gant. 9 p. I.
inquilini 2

1 Gyurgyove h. Domanistól dny.
2 Podskál h. Vágbesztercétől d., a hegyek közt.
3 Nemes-Zavada h. az előbbitől ék.
4—5 Alsó- és Felső-Lieszko h. Bellustól k.
6—7 Alsó- és Felsőmostenec h. Vágbesztercétől d.
8 Kiscserna h. Rajectől ény.
<J A kiscsernai Briganth-család (Nagy Iván: II. 230 

237. 11. és Podmaniczky-Oklt. II. 196. 1.) tagja.
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Zlophna.1 Nobilis Bwriani.
iudex 1
inquilini 9
pauperes 2
pastor 1

Wyzola.1 2 Nobilis Moisi Zwnyogh
iudex 1
inquilini 12
pastor 1

Zerepez.3 Eiusdem Zwnyogh.
inquilini 3
deserta 1

Pertineníiae castri Kaza.4 
Nobilis Nicolai Tharnoczy.5

Kaza. Possessio eiusdem. Ibidem.. p. VIII.
iudex 1
inquilini 3
portarii 2
mercenarii 2
pastores II.

Koczkocz superior.6 Ad idem castrum, p. VI. 
iudex 1
inquilini 4
libertini 3
pastor 1

Koczkocz inferior.7 Eiusdem castri perti-
nentia.
iudex 1
inquilini 2
libertini 2
pauperes 3

1 Szlopna h. Bellustól k., a Pruzsinka-patak völgyében.
2 Viszolaj h. Bellustól k.
:l Szverepec h. az előbbitől ék.
1 Kasza várára 1. Podmaniczky-Oklt. I. k. XVII. 1.

Tarnóczy Miklósra 1. jelen kötet 175. sz. oklevelét.
0—7 Alsó- és Felsőkocskóc h., a Vág-íolyó balpartján, 

Bellustól é.
37
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Nosicz.1 Eiusdem castri pertinentia. p. VI.
iudex 1
inquilini 2
libertini 2
pauperes 3

Hlose.2 Eiusdem castri pertinentia. p. VI.
iudex 1
servitor 1
pauperes 2

Ledecz.3 Ad idem castrum. p. VI.
iudex i
inquilini 4
pauperes 2
libertini 3

Porwba maior.4 Eiusdem castri. p. V.
iudex 1
inquilinus 1
servitores 2
pastor 1

Porwba5 minor. Ad idem castrum. p. III.
iudex 1
inquilini 2
portarius 1
libertinus 1

Podhora.6 Eiusdem castri pertinentia. p. III.
iudex 1
pauper 1
desertae 2

In7 Kopecz
Rowne8 et
Podhradie.9 Tribus istis villis sunt Volakv

tatores, qui vigiles castri.

1 Nosic h. Vágbesztercétől ny., a Vág-folyó balpartján.
2 Hlozsa h. Bellustól d.
3 Lidec h. az előbbitől d.
4 Valószínűleg Felsőporubával (Illavától dk.) azonos.
5 A mai Alsóporubával (az előbbitől d.) azonosítható ; 

mindez természetesen csak feltevés. V. ö. Podmaniczky-Oklt. 
I. 110. 1.

6 Podhor h. Bellustól d.
7 Kopec h. Felsőporubától k.
8 Bovne h. az előbbitől ék.
9 Nagy- és Kispodhrágy h. Illavától dk.
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Pertinentia castri Lewa.1
Nobilis Joannis Wstrwsith. 2

Lewa oppidum. Ad idem castrum. P
iudex 1
inquilini 47
pauperes 9
servitores 3

Belos.3 Ad idem castrum. P-
iudex 1
pauperes 5
combustae 44
desertae 22
servitores 3

Thewnosicze.4 Eiusdem castri. P
iudex 1
inquilini 2
servitores 3
pastor 1

Lezkocz.5 Eiusdem castri pertinentia. P
iudex 1
inquilini 3
pauper 1
pastor 1

Prethe.6 Eiusdem castri pertinet. P
iudex 1
portarii 2
pauperes 1

p. XVII.

p. IIII.

p. V.

p. VIII.

1 Illává vára; 1. Podmaniczky-Oklt. I. 101. 1.
2 Osztrosith Jánosra 1. jelen kötet 11., 51. sz. oklevelét.
3 Bellus h. Illavától ék., a Vág-folyó balpartján.
4 Tunesic h. az előbbitől d.
5 Lieskovec h. Illavától dny.
6 Prejta h. az előbbitől é.

37*
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Opatowcz.1 Ad claustrum Sancti Benedicti2
pertinens.
iudex 1

p. VIII

inquilini 6
pauperes 3
pastor 2

Klobwchicz.3 Nobilis Pauli Barachkay p. 1. 
Curiae nobilitares ibidem in sessiones divisae 8.

233.

Pozsony, 1548 december 3.

Ferdinánd király a Swietlowski Burján által a Kosztka 
Miklós birtokában lévő Sztrecsen várért és a Podmaniczky 
Ráfael kezén lévő Zsolna városért folytatott és bírói ítélettel 
lezárt perben perújítást engedélyezvén a felperes részére, 
meghagyja a ^pozsonyi káptalannak, hogy az alpereseket 

idézze meg.
XVI. század végi egyszerű másolata az Esterházy hercegi 
hitbizományi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 49. Fénykép

másolata az Országos Levéltárban.

Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae 
Posoniensis salutem et gratiam. Exponitur Maiestati 
Nostrae in persona egregii Buryani Sewewchky de 
Wlchnou,4 qualiter in quadam causa inter ipsum 
exponentem, ut actorem ab una, parte vero ex altera 
fideles nostros magnificos Nicolaum Koczka de Zedlecz 
et Raphaelem de Podnamin veluti in causam attractos, 
ratione castri Sterechen vocati5 in comitatu Thrinchini- 
ensi et nunc in manibus dicti Nicolai Koczka habiti, 
nec non oppidi Solna vocati in eodem comitatu Trynchi- 1 2 3 4 5

1 Apáti h. Trencséntől é., a Vág-folyó balpartján.
2 A szkalkai Szent Benedek-rendi apátságé. (Podmaniczky- 

Oklevéltár. II. 223. 1.)
3 Klobusi.c h. Illavától dny.
4 Swietlowski Buriánra 1. Podmaniczky-Oklt. II. 623. 

és jelen kötet 18., 49., 53., 193. sz. okleveleit.
5 A per előzményeire vonatkozólag 1. a 193., 194., 195.,

222., 223. stb. számú okleveleket.
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niensi et nunc in manibus praefati Raphaelis Podna- 
meczky existentium, coram fidele nostro magnifico 
Francisco de Rewa comite comitatus de Thwrocz ac 
vacante officio dicti regni nostri Hungáriáé palatinali 
locumtenente etc. mota et per eandem palatinalem 
locumtenentem in termino celebrationis iudiciorum festi 
beati Lucae evangélistáé1 anno superiori adiudicata, eo 
quod procurator ipsius exponentis certas quasdam 
allegationes, rationesque et exceptiones, quas in de
fensionem iurium dicti exponentis in iudicio dicere 
facereque ac in medium proferre debuisset, ex sua 
inadvertentia obmisisset, idem palatinalis locumtenens 
quoddam fecisset iudicium ipsi exponenti valde no
civum in praeiudicium et dampnum ipsius exponentis 
valdemagnum. Quas quidem allegationes, rationesque 
et propositiones, si dictus procurator ipsius exponentis 
in iudicio non dimisisset, idem exponens sperasset, se 
et causam suam contra suos adversarios defacilis de
fendere potuisse, prout posse speraret etiam modo. 
Suplicatum itaque extitit Maiestati Nostrae nomine 
praefati Ruriani exponentis, ut sibi de praemissa causa 
de gratia novi iudicii clementer dignaremur providere. 
Et quia casus nos causas (1) fidelium et subditorum 
nostrorum in processibus iuridicis emergentes iuxta 
formam generalis decreti ex benignitate nostra regia per 
gratiam novi iudicii in melius reformari soliti sumus, id 
eidem exponenti gratiose duximus annuendum et 
concedendum, ut ipse per se, aut per suos legitimos 
procuratores causa in praescripta coram praefato 
locumtenente palatinali novum iudicium recipere, alle
gationesque ac propositiones et rationes neglectas ac 
etiam alia omnia, quae iuris sunt et iustitiam facere, 
dicere, agere et in medium proferre valeat atque pos
sit, immo annuimus et concedimus praesentium per 
vigorem.

Quo circa fidelitati vestrae harum serie firmiter 
praecipiendo mandamus et committimus, quatenus 
praesentes litteras nostras memoratis Nicolao Koczka 
et Raphaeli Podnameczky ( így !) per vestrum testi
monium fidedignum exhiberi et praesentari faciatis, qui si

1 1548 október 18.
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personaliter reperiri poterunt, bene quidem, alioquin de 
domo habitationis, sive solitis eorundem residents, 
ammoneat eosdem dicatque et committat eisdem verbo 
nostro regio, ut ipsi decimo quinto die diei huiuscemodi 
exhibitionis et> ammonitionis ipsis ex hinc fiendae com
putando, in curia nostra regia coram praefato palatinali 
locumtenenti personaliter, aut per procuratores suos 
legitimos causa in praemissa novum iudicium receptare, 
comparere litterasque ipsius locumtenentis palatinalis 
adiudicatorias de iudicio causae praenotatae ipsi ex
ponenti, ut praefertur, nocivo confectas et emanatas 
in specie producere modis omnibus debeant et teneantur, 
certificando insuper eosdem Nicolaum Koczka et 
Raphaelem Podnameczky ibidem, ut sive ipsi termino 
in praedicto coram dicto palatinali locumtenente, lit
terasque ipsas adiudicatoriales in iudicio producunt, 
sive non, idem palatinalis locumtenens ad partis com- 
parentis instantiam id faciet in praemissis, quod 
dictaverit ordo iuris et post haec huiusmodi inhibitionis, 
ammonitionis et certifications seriem, ut fuerit expe
ditum, terminum ad praedictum, dicto palatinali 
locumtenenti fideliter rescribatis. Datum Posonii, 
feria secunda, post festum Andreae apostoli, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

234.

Pozsony, 1548 december 7.

Nádasdíj Tamás országbíró meghagyja a pozsonyi kápta
lannak, hogy a Podmaniczky Ráfael és Pekry Lajos közt 

fennálló adósságbeli perben az utóbbit idézze meg.
Átírva a pozsonyi káptalannak 1548 december 22-én kelt 

jelentésében. (L. a 240. sz. alatt.)
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Minthogy a királyi tanács a Swietlowski Burján által 
Sztrecsen vár, illetőleg Zsolna város birtokáért indított 
perben úgy határozott, hogy Swietlowskinak joga van a 
zálogösszeget követelni a: alperestől, Ferdinánd király 
meghagyja Réway Ferenc nádori helytartónak, hogy a pert 

a fenti értelemben intézze el.
Eredetije papíron, papírral fedett pecsét töredékeivel és a 
kamara által készített egyszerű XIX. századi másolattal, 

az Orsz. Levéltárban. N. R. A. fasc. 451. nr. 3.

Ferdinandus etc. fideli nostro magnifico Francisco 
de Rewa comiti comitatus de Thwrocz etc. salutem et 
gratiam. Exponitur nobis in persona fidelis nostri 
egregii Bwryani Swethlowsky de Wlchno, qualiter in 
termino iudiciorum festi beati Lucae evangelistae in 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
septimo praeteriti1 causam, quam ipse exponens ratione 
castri sui pignoratitii Zthrechen vocati in comitatu 
Thrynchiniensi et nunc in manibus fidelis nostri magni
fici Nicolai Kosthka de Zedlecz habiti, contra eundem 
Nicolaum Kosthka et etiam eam, quam ratione oppidi 
sui Solna similiter pignoratitii in eodem comitatu 
Thrynchiniensi existentium contra fidelem nostrum ma
gnificum Raphaelem de Podmanyn coram te moverat, 
eo quod idem Kozthka et Podmanyczky in iudicio 
asseruissent, castrum ipsum et oppidum cum pertinen- 
tiis olim regis Joannis haereditaria fuisse,2 instar aliarum 
causarum, quae de bonis ipsius quondam regis Joannis 
hactenus motae extitissent, suspendisses, donec per 
maiestatem nostram una cum statibus regni de co
gnoscendis causis bonorum dicti quondam regis Joan
nis solidi quippiam generaliter decernatur. Et quia 
non ita diu post foelicem reditum nostrum ex proximo

1 1547 október 18.
3 Arra vonatkozólag, hogy János király Zsolna városát 

és Sztrecsen várát örökölt tulajdonának tekintette, 1. a Pod- 
mapiczky-Oklt. I. 482, és főleg II. 623. 1.
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conventu imperiali Augustae Vindelicorum1 celebrato, 
cum nos una cum certis dominis, praelatis, baronibus, 
caeterisque consiliariis nostris ordinariis in arce nostra 
Viennensi essemus, nomine ipsius exponentis productae 
fuissent nobis quaedam literae ipsius quondam regis 
Joannis sigillo suo anulari et manus suae propriae 
subscriptione communitae, quae dictum exponentem 
perspicue testabantur, ex speciali annuentia et per
missione ipsius quondam regis Joannis castrum ipsum 
et oppidum in dicionem et obedientiam nostram secum 
atulisse, ad haec accessit nostra quoque regia confir
matio literarum pignoratitiae inscriptionis eiusdem quon
dam regis Joannis. Communicato itaque cum praefat s 
consiliariis nostris maturo consilio, aequitatis ratione 
suadente, visum nobis fuisset, summam illam pecuniae, 
pro qua ipse rex Joannes castrum ipsum Ztrechen et 
oppidum Zolna cum pertinentiis dicto exponenti 
pignori locasse dinoscitur, a praefatis Nicolao Kosthka 
et Raphaele Podmanyczky iure repetere posse. Proinde 
supplicavit nobis praefatus Buryanus Swethlowsky, ut 
in tam iustis ipsius rebus eum damnum accipere non 
pateremur, sed ei gratiose providere dignaremur.

Quum autem de praemissis omnibus bene recor
demur, ita ut praedictum est, coram nobis et etiam in 
consilio nostro praesente te actum et decretum per 
nos esse volumus et fidelitati tuae harum serie firmiter 
committimus et mandamus, ut dum et quandocumque 
ipse exponens hisce litteris nostris te requisitum 
habuerit, causam, quam idem exponens de repetenda 
hac ipsa pecunia sua in tui praesentia movere intenderit, 
assummere et subinde servatis de iure servandis, 
cognoscere, cognitam atque decisam debitae etiam 
executioni demandare debeas et tenearis iure et iustitia 
mediante. Secus non feceris. Praesentibus perlectis 
exhibenti restitutis. Datum Posonii, septima die men
sis Decembris, anno Domini millesimo quingentesimo 
quadragesimo octavo.

Ferdinandus m. p. Nicolaus Olahus
episcopus Agriensis m. p.

1 Augsburg városa, ahol birodalmi gyűlést tartottak.
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Pozsony, 1548 december 11.

Ferdinánd király a Kosztka Miklós által Podmaniczky 
Ráfael ellen indított perben átírva saját, 1548 augusztus 
20-án és 26-án Bécsben kelt okleveleit, Zsolna várost, 
Kraszna és Zavodje birtokokat Kosztkának ítélvén, meg
hagyja az esztergomi káptalannak, hogy Kosztka Miklóst 

a birtokokba iktassa be.
Eredetije, hátlapján zárópecsét nyomaival, az Esterházy 
hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 50.

Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Ferdinandus etc. fidelibus nostris capitulo ecclesiae 
Strigoniensis salutem et gratiam. Noveritis, quod Petrus 
Tharrody de Zechewd1 pro fidele nostro magnifico 
Nicolao Koczka de Zedlecz, veluti actore cum nostris 
litteris procuratoriis ab una, ac Ambrosius de Beicz* 
pro fideli nostro magnifico Raphaele de Podmanyn, 
tamquam in causam attracto, similiter cum procuratoriis 
litteris nostris parte ab altera iuxta continentiam lit
terarum nostrarum obligatoriarum tenorem cuiusdam 
compromissi ad fqssionem praefatorum Nicolai Koczka 
et Raphaelis Podmanyczky coram Maiestate Nostra 
factam confectarum, feria quinta proxima post festum 
beatae Elisabeth viduae proxime praeteritum1 2 3 4 Nostrae 
Maiestatis accedendo in conspectum, idem procurator 
dicti Nicolai Koczka actor praetactas litteras nostras 
compromissi simul cum aliis litteris nostris proroga- 
toriis, ambas in papiro patenter sub secreto sigillo 
nostro, quo ut rex Hungáriáé utimur, confectas, 
Maiestati Nostrae producere curavit, quarum primae, 
videlicet obligatoriarum seu compromissi tenor talis e s t : 
Nos Ferdinandus etc. ( Következik Ferdinánd királynak 
1548 augusztus 20-án Bécsben kelt oklevele.)* Aliarum

1 Szecsődi Tharródy Péter ügyvédre 1. jelen kötet 193. sz. 
oklevelét.

2 Bejczi Ambrusra 1. jelen kötet 92. sz. oklevélét.
3 1548 november 22.
4 Közzétéve jelen kötet 222. sz. alatt.

236.
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vero, scilicet prorogatoriarum continentia haec est : 
Nos Ferdinandus etc. (Következik Ferdinánd királynak 
1548 augusztus 26-án Bécsben kelt oklevele.)1 Quo quidem 
octavo die festi beati Lucae ewangelistae adveniente,1 2 
partibusque praedictis personaliter coram Maiestate 
Nostra comparentibus, causa partium praenominata 
ad infrascriptam feriam quintam proximam post fe
stum beatae Elisabeth viduae3 dilative attigisset, quo 
instante, praefatoque Ambrosio Beyczy legittimo pro
curatore dicti in causam attracti paria dictarum 
litterarum compromissi et prorogatoriarum per nos 
sibi dari postulante, illisque per nos eidem datis et 
concessis et tandem partibus eisdem feria quarta pro
xima post festum beatae Katherinae virginis et martiris 
nunc praeteritum4 Nostrae Maiestatis in conspectum 
redeuntibus, iamfatus procurator dicti actoris in per
sona eiusdem proposuit eo modo, quomodo praefatus 
Raphael Podmanyczky et quondam Joannes frater 
eius adhuc supervivens nescitur, qua ratione, assumptis 
secum complurimis gentibus suis, tam scilicet equitatu, 
quam peditatu, praescriptum oppidum Solna cum 
possessionibus Krazna et Sawody superioribus annis 
a manibus dicti actoris minus iuste et praeter viam 
iuris vi armorum et hostiliter occupasset, occupatumque 
teneret etiam modo.

Quo percepto iamfatus Ambrosius Beyczy legit- 
timus procurator dicti Raphaelis Podmanyczky in 
causam attracti, in persona eiusdem respondit ex 
adverso, quod ipse praescriptum oppidum Solna cum 
possessionibus praenotatis per Maiestatem Nostram 
ipsi in causam attracto titulo notae infidelitatis dicti 
Nicolai Koczka donatum et collatum extitisset,5 idem- 
que Nicolaus Koczka praescripta nota infidelitatis 
proscriptus et condemnatus foret et in horum verborum 
suorum comprobationem idem procurator ipsius in 
causam attracti quasdam binas litteras nostras, unam 
assecuratoriam in dupplici papiro secreto sigillo nostro

1 Közzétéve jelen kötet 223. sz. alatt.
- 1548 október 16.

1548 november 22.
4 1548 november 28.
0 L. errenézve jelen kötet 138. sz. oklevelét.
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regio emanatam et subscriptione Maiestatis Nostrae 
Regiae communitam,1 alteram vero magnifici Fran- 
cisci de Rewa locumtenentis palatinalis adiudica- 
torie sententionales sub iudiciali suo sigillo in papiro 
clause confectam,2 Nostrae Maiestatis iudiciarium pro
duxit in conspectum, quarum prima, videlicet nostra 
assecuratoria inter alia denotabat, praetactum oppidum 
Solna cum suis pertinentiis memorato Raphaeli Pod- 
manyczky per Maiestatem Nostram donatum et colla
tum fuisse assecurasseque eundem Raphaelem Podma- 
nyczky, ut etiam si iure aut aliter ipsum oppidum cum 
suis pertinentiis per quempiam ab ipso recuperaretur 
et obtineretur, nos loco eiusdem oppidi et suarum 
pertinentiarum centum colonos daturos et donaturos, 
nec interim ipsum oppidum ab eo ablaturum, prae
scriptae vero litterae sententionales denotabant eundem 
Nicolaum Koczka per eius non venientiam et non 
comparitionem praescripta nota infidelitatis fuisse con
demnatum.

Quibus exhibitis idem procurator in causam 
attracti Maiestatem Nostram tutorem et expeditorem 
suum existere et eo directorem causarum nostrarum in 
defensionem praesentis causae sibi asserere debere 
contendebat, ex adverso vero praefatus procurator 
dicti actoris iamfatum Raphaelem Podmanyczky do
minum praefati oppidi Solna et possessionum prae
dictarum, vigore praemissae donationis nostrae, non 
per legittimam statutionem, nec autem (?) iuridice 
apprehendisset, praescripta etiam sententia contra se 
rite et legittime lata non fuisse, invigorosaque fore, 
verum tamen ipse in causam attractus oppidum et 
possessiones praescriptas diu ante emanationem huius- 
modi sententiae non processu iuris, sed vi armorum et 
privata authoritate a manibus eiusdem actoris per 
potentiam occupasset, bonisque illis spoliasset et ex 
eo idem actor tamquam spoliatus primum et ante 
omnia in integrum restitui deberet et si quid iuris 
praefatus Raphael Podmanyczky sive vigore prae
scriptae donationis nostrae, sive per praescriptam sen-

1 L. jelen kötet 144. sz. oklevelét. 
- L. jelen kötet 144. sz. oklevelét.
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tentiam habere praetendit, id iuris ordine extra domi
nium prosequi et acquirere deberet, praefatum etiam 
directorem causarum nostrarum ipsi Raphaeli Pod- 
manyczky assistere, seque in causam praesentem veluti 
ex compromisso intentatam ingerere minime posse, 
Maiestatem etiam Nostram causa in praesenti iudicem 
compromissarium existere ac eundem Raphaelem Pod- 
manyczky defendere et tueri, iudicemque videlicet 
simul et defensorem agere iura non admittere asserebat.

Quibus sic habitis, praefato procuratore dicti in 
causam attracti in defensionem eiusdem ad praemissam 
responsionem dicti procuratoris iamfati actoris de 
praemissa violenta occupatione dicti oppidi Solna et 
pertinentiarum suarum nichil prorsus dicere et alle
gare valente, partes eaedem per nos in praemissis iuris 
aequitatem iustitiaeque complementum supplicarunt 
elargiri.

Nos igitur habito superinde praefatorum domino
rum praelatorum et baronum, consiliariorumque no
strorum ac iudicum regni nostri ordinario maturo 
consilio et sana deliberatione, quia praemissam oppidi 
occupationem non ordine et processu iuris regni nostri 
Hungáriáé per legittimam statutionem dictae donationis 
nostrae, neque etiam vigore praetactae sententiae, sed 
privata authoritate vi armorum a manibus dicti Nicolai 
Koczka primum per potentiam factam fuisse et dictus 
actor huiusmodi oppido et pertinentiis suis praeter 
viam iuris per potentiam spoliatus esse et ex eo in 
integrum restitui debere, praefatum etiam directorem 
causarum nostrarum in praesentem causam compromissi, 
quod inter duas partes erectum esse dinoscebatur, a 
tertia parte de iure ingerere, seque minime intromittere 
posse ex praemissis reperiebatur manifeste: pro eo 
nos praedictum oppidum Solna et possessiones Krazna 
et Zawody memorato Nicolao Koczka readiudicari 
ac per praefatum Raphaelem Podmanyczky absque omni 
ulteriori mora reddi, remitti et defacto restitui, dic
tumque Raphaelem Podmanyczky ius suum, quod in 
eisdem habere praetendit, via et processu iuris regni 
nostri acquirere, aut praedictos centum colonos per 
nos sibi propterea dari ablatos, a Nostra Maiestate 
expectari debere nobis et praefatis dominis praelatis
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et baronibus, consiliariisque nostris ac iudicibus regni 
nostri ordinariis in examine praesentis causae consti
tutis et existentibus cernebatur manifeste, de quorum 
consilio praematuro et sana deliberatione nos praetac
tum  oppidum Solna et possessiones praenominatos 
iamfato Nicolao Koczka reddi et restatui debere decer
nentes et comittentes, fidelitati vestrae harum serie 
firmiter praecipiendo committimus et mandamus, qua
tenus vestrum mittatis hominem pro testimonio 
fidedignum, quo praesente Georgius de Olgya,1 aut 
Mathias litteratus Czako de Bewd,1 2 sive Michael litte
ratus de Kamarcza,3 seu Sthephanus de Kyspalwgya4 
minoris cancellariae nostrae notarii, aliis absentibus 
homo noster de curia nostra regia per nos ad id 
specialiter transmissus, ad facies praescripti oppidi 
Solna, necnon possessionum Krazna et Zawody, vicinis 
et commetaneis earundem universis inibi legittime 
convocatis et praesentibus, accedendo, restatuat idem 
et easdem simulcum cunctis suis utilitatibus et perti- 
nentiis quibuslibet, praefato Nicolao Koczka, praemisso 
iure sibi incumbenti perpetuo possidenda, contradic
tione, inhibitione et repulsione dicti Raphaelis Pod- 
manyczky et aliorum quorumlibet praevia ratione non 
obstante et post haec huiusmodi possessionariae re- 
statutionis seriem, ut fuerit expediens, ad decimum 
quintum diem diei huiusmodi restatutionis legittime 
perdurandum, Maiestati Nostrae fideliter rescribatis. 
Datum Posonii, praedicta feria tertia proxima post 
festum Conceptionis beatissimae virginis Mariae, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

1 Olgyay György, a pozsonymegyei Olgyay-család (Nagy 
Iván : VIII. 218—225. 11.) tagja; 1569-ben országbírói ítélő
mester.

2 Bődi Czakó Mátyás 1543-ban a bécsi egyetemen tanult. 
(Egyháztört. Emi. IV. 580. 1.) Bőd alatt valószínűleg a vas
megyei Bőd h. értendő. (Csánki : II. 739. 1.), mely köznemesi 
birtok volt, Czakó nevű család is élt Vas megyében. (Csánki :
II. 819. 1.)

3 Az itt említett Kamarcza h. talán a komárommegyei 
Kamocsa, (Kamacsa, Kamocza) nevű helységgel (Csánki:
III. 502. 1.) azonosítható. A Kamocsai-családra 1. Nagy Iván :
VI. 58. 1.)

4 Kispalugyai István kiskancelláriai jegvző személyi ada
tait nem ismerjük.
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K ívül: Fidelibus nostris capitulo ecclesiae Strigoniensis. 
Pro magnifico Nicolao Koczka de Zedlecz contra magnificum 
Raphaelem Podmanyczky de Podmanyn, super quadam 
possessionaria restatutione per nostrum et vestrum homines 
modo introscripto fienda memorialis, cuius series ut fuerit 
expediens, ad terminum intronominatum legitime perduran
dum, est reportanda ad iudicem.

Alatta: Lecta et extradata per me Nicolaum Olahum 
episcopum Agriensem secretarium, cancellarium Regiae Maie- 
statis etc.

237.

Pozsony, 1548 december 12.

Ferdinánd király Budetin várának jogszerint Szúnyogh 
László tulajdonát alkotó, de most Podmaniczky Ráfael 
által elfoglalva tartott felét illetőleg úgy ítél, hogy Podma
niczky azt a vár újraépítésére fordított költségeinek meg

térítése nélkül visszaadni tartozik.
1844-ben hitelesített másolata az Orsz. Levéltár Múzeumi 
levéltárában őrzött gróf Dessewffy-család levéltárában. 
Possessionaria. 36. csomó. Ugyancsak egy XVIII. századi 
másolata az Esterházy hercegi hitbizományi levéltárban.

Rep. 28. fasc. A. nr. 36.

Ferdinandus etc. damus pro memoria, quod nobis 
in praesenti diaeta seu congregatione universorum 
dominorum praelatorum et baronum ac regnicolarum 
nostrorum pro festo beati Lucae evangelistae proxime 
praeterito,1 de nostro regio edicto celebrata hic Posonii 
constitutis et existentibus fidelis noster egregius 
Ladislaus Zwnyiogh de Budethin1 2 personaliter nostrae 
maiestatis accedens in praesentiam, per suam suppli
cationem maiestati nostrae humillime exponere curavit, 
quod directa et aequalis medietas castelli et fortalicii 
Budethin vocati in comitatu Trenchiniensi habiti, 
portio videlicet sua haereditaria3 superioribus distur-

1 1548 október 18.
2 Budetini Szúnyogh Lászlóra 1. Nagy Iván : X. 891. 1. 

és Podmaniczky-Oklt. II. 521. és 532. 11.
3 Budetin várát 1487-ben Mátyás király Szúnyogh Gás

párnak adományozta, akinek fia volt az itt közölt oklevelek
ben szereplő László és Mózes. (V. ö. Nagy Iván : X. 891. l.>
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biorum annis, post obitum videlicet serenissimi princi
pis condam domini Ludovici regis piae memoriae, 
praedecessoris et sororii nostri charissimi e manibus 
suis violenter et per potentiam occupata per magnificum 
Raphaelem Podmaniczky de Podmanin vi teneretur1 
et licet idem Ladislaus Zwniogh annotatum Raphaelem 
Podmaniczky saepe requisitum et rogatum habuisset, 
quo eandem medietatem castelli Budethin cum suis 
pertinentiis iuxta contenta articulorum Novisoliensium1 2 
et aliarum constitutionum publicarum eidem remittere 
deberet, iamfatus tamen Raphael Podmaniczky eandem 
medietatem castelli et pertinentiarum suarum hactenus 
reddere et remittere recusasset, prout recusaret etiam 
de praesenti vi et indebite eam apud se reservando. 
Supplicans nobis idem Ladislaus Szunyogh, ut vigore 
praescriptarum tam  priorum, quam praesentis constitu
tionum publicarum ipsam medietatem praenotati castelli 
Budethin, pertinentiarumque suarum, portionem vide
licet eiusdem haereditariam per praefatum Raphaelem 
Podmaniczky sibi reddi et remitti facere dignaremur.

Ab altera autem parte dictus Raphael Podmaniczky 
similiter personaliter per suam supplicationem nobis 
significabat, eam medietatem castelli Budethin ad 
suas manus quasi dirutam et desolatam venisse ac ad 
eius reformationem et aedificationem certam pecuniae 
summam exposuisse, qua sibi iuxta transactionem, 
quam superinde cum nostra maiestate se habere dicebat, 
persoluta, eandem medietatem castelli, portionem vide
licet ipsius Ladislai eidem remittere velle.

Nos igitur habito superinde cum dominis praelatis 
et baronibus ac iudicibus regni ordinariis, caeterisque 
consiliariis nostris maturo consilio et sana deliberatione, 
quia praefatus Raphael Podmaniczky dictam medieta
tem castelli Budethin, portionem videlicet ipsius Lädi- 
slai Zunyogh per haec disturbia ad suas manus devenisse 
non negabat, nec aliud aliquod efficax ius praeter

1 L. az 1534 június 6 és 21-i okleveleket. Podmaniczkv- 
Oklevéltár. II. 498—500. 11.

2 Az 1542 március 7-i besztercebányai országgyűlési tör
vénycikkek I. pontja (Magy. Orsz. Emi. II. 360. 1.) s az 1543 
novemberi besztercebányai országgyűlés I. artikulusa. (Magy. 
Orsz. Emi. II. 553—554. 11.)
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expensas per eum ad aedificationem illius factas in ea 
se habere aliquo legitimo documento demonstrabat, 
de lege autem tum communis, tum etiam huius regni 
nostri neminem in alieno fundo praeter illius consen
sum aedificare debere et propterea expensas suas non 
posse repetere videbatur : Pro eo nos dictam medie
tatem ipsius castelli, portionem videlicet, ut praefertur, 
dicti actoris per eundem in causam attractum hactenus 
violenter detentam, vigore et sub poenis praescripto
rum articulorum et constitutionum publicarum super 
remittendis huiusmodi bonis nobilium occupatis confec
tarum, eidem actori pure et simpliciter ac absque 
pecuniae alicuius solutione sine omni defectu reddi et 
remitti debere duximus decernendum et committendum. 
Imo decernimus et committimus harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum, iureque et iustitia 
mediante. Datum Posonii, feria quarta proxima post 
festum Conceptionis beatae Mariae virginis, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.

Ferdinandus m. p.
Nicolaus Olahus 

episcopus Agriensis m. p.

238.

H. n. 1548 december 19.

Geregyei Márton esztergomi káptalani kiküldött feljegy
zése arról, hogy amikor a királyi parancs értelmében 
Szunyogh Lászlót be akarták vezetni Budetin vár és tarto
zékai felének birtokába, a beiktatásnak Podníaniczky 
Ráfael és Szunyogh Mózes részletes indokolással ellent

mondottak.
Eredeti feljegyzés az esztergomi káptalani levéltárban. Capsa 

16. fasc. 1. nr. 2.

Anno Domini millesimo quingentesimo quadra
gesimo octavo feria quarta quattuor temporum ante 
festum beati Thomae apostoli1 statutoria et introduc-

1 1548 december 19.

t
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toria ad castrum Bwdethyn per hominem regium Michae- 
lem Prylezky1 et per me magistrum Martinum de 
Geregye1 2 facta.

Primum cum pervenimus ante castrum Bwdethyn, 
stetimus fere ad unam horam et omnes tres portae 
erant oclusae. Tandem exierunt ad nos Moyses Zwnyogh3 
et Jacobus litteratus4 interrogantes nos, quid vellemus, 
vel cuius rei causa huc venissemus. Nos autem demon
stravimus litteras regiae maiestatis, diximus, quod 
huius castri medietatem simul cum omnibus pertinen- 
tiis repeteremus a domino Podmaniczky et occupando 
assignaremus, statueremus et introduceremus egregium 
dominum Ladislaum Zwnyogh, tamquam proprium 
heredem castri huius. Ipsi autem Moyses Zwnyogh 
cum Jacobo litterato reversi sunt intro ad castrum, 
accipientes a nobis paria litterarum regiae maiestatis 
et post haec exeuntes Moyses et Jacobus litteratus 
retulerunt nobis hanc relationem, prout sequitur:

Relatio domini Raphaelis Podmaniczky ad litteras 
regiae maiestatis :

Quod inquit litteras suae sacratissimae maiestatis, 
tamquam domini sui naturalis clementissimi, honore 
debito prosequeret, demum id quoque adiunxit, quod 
ipse castrum seu fortalicium Bwdethyn a nemine 
violenter occupasset, neque accepisset, sed omnino 
desolatum cum videret fortalicium ipsum demolitum, 
desertumque in eum finem restaurare extremoque 
inductus est, ne videlicet quispiam adversariorum 
suae maiestatis in disturbiis temporis transactis, fortali
cium ipsum restauraret, unde tam  bona sua, quam 
etiam soceri sui, egregii videlicet Moysi Zwnyogh5 et 
aliorum fidelium subditorum suae maiestatis violenter 
per adversarios possiderentur, dicioque suae maiestatis

1 Prileszky Mihályra 1. jelen kötet 130. sz. oklevelét.
2 Geregyei Márton 1547—1562 közt alőrkanonok és 

szentbenedeki prefektus. (Kollányi Ferenc : Esztergomi kano
nokok. Esztergom, 1900. 146. 1.)

3 Szunyogh Mózes (Nagy Iván : X. 892. 1.) sógorságban 
állott a Podmaniczkyakkal.

* Közelebbi adatokat nem tudunk róla.
5 Szunyogh Mózes felesége Podmaniczky Sára, nőtest

vére volt Podmaniczky Ráfaelnek.
38



5 9 4

diminuetur exinde per adversarios suae maiestatis, qui 
plerum tunc erant diversae factionis. Id quoque asserit, 
obiicitque dominus Podmaniczky, quod ipse Ladislaus 
Zwnyogh, nunquam dominos Podmaniczky a restau
ratione ipsius fortalicii prohibuisset, neque requisivisset, 
medietatem vero bonorum, portionem videlicet suani 
ipse Ladislaus Zwnyogh possedisset semper et modo 
quoque plenarie possideret.

Relatio et contradictio Moysi Zwnyogh :
Quod litteras suae sacratissimae maiestatis intelli- 

geret et honore debito prosequeret tamquam litteras 
domini sui naturalis clementissimi, attamen retulit, se 
saepissime ipsum Ladislaum Zwnyogh, fratrem suum 
maiorem natu medio certorum et proborum hominum 
requisivisse, dum videlicet fortalicium, hoc est domus 
residentiae, desolatum extaret,1 quo illud paribus 
sumptis restaurarent, ne ad manus adversariorum suae 
maiestatis deveniret, unde etiam bonis privare cogeren
tur ; ipse tamen Ladislaus Zwnyogh semper id respondit, 
— inquit — aedificet cui lubet, ego — inquit — non 
aedificabo; illi[ ] interim ipse dominus Moyses Zwnyogh 
unacum uxore sua, sorore dominorum Podmaniczky 
in externis provinciis et extra bonis divagabatur, interea 
domini Podmaniczky desolatiim fortalicium aedifica
verunt, ne videlicet bona soceri sui ab eo alienarentur, 
dimidiam vero partem bonorum omnium iuxta limi
tationem et sequestrationem ipsius Ladislai Zwnyogh 
modo quoque possidet. Uterque eorum contradixit 
finaliter, ipse Moyses Zwnyogh propterea potissimum, 
ex quo domus residentiae ipsum integre, preciseque 
hire haereditario, tamquam iuniorem filium iuxta 
legem et consuetudinem huius regni concerneret.

1 L. erre vonatkozólag az 1534 június 6 és június 21-í 
okleveleket. Podmaniczky-Oklt. II. 498- 500. 11.
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Pozsony, 1548 december 22.

A pozsonyi káptalan jelenti a királynak, hogy Nádasdy 
Tamás országbírónak 1548 december 7-én kelt parancsa 
értelmében a Podmaniczky Ráfael és a Pekry Lajos közti

adósság miatt folyó perben az utóbbit megidézte.
Átírva Nádasdy Tamás országbírónak 1549 május 17-én 
Pozsonyban keli oklevelében. (L. ezt a következő kötetben.)

Serenissimo principi et domino domino Ferdinando 
etc. domino ipsorum gratiosissimo capitulum ecclesiae 
Posoniensiis debitam reverentiam cum honore. Vestra 
noverit Serenitas nos litteras spectabilis et magnifici 
domini comitis Thomae de Nadasd perpetui terrae 
Fogaras ac comitatus Castriferrei comitis et iudicis 
curiae Vestrae Maiestatis exhibitorias, a monitorias et 
certificatorias nobis amicabiliter loquentes et directas 
honore, quo decuit recepisse in haec verba :

Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Posonien- 
sis comes Thomas de Nadasd perpetuus terrae Fogaras 
ac comitatus Castriferrei comes et iudex curiae serenis
simi principis et domini domini Ferdinandi etc., necnon 
supremus dicti regni Hungáriáé capitaneus salutem et 
amicitiam paratam cum honore. Noveritis, quod nobilis 
Paulus de Praznoucz1 nomine et in persona magnifici 
domini Raphaelis Podmanyczky de Podmanyn nostram 
veniens in praesentiam exhibuit et praesentavit nobis 
quasdam litteras obligatorias magnifici Ludovici Pekry 
de Petrowyna2 in papiro patenter confectas sigilloque 
eiusdem et subscriptione propriae manus nobilis Ladislai 
Rady3 servitoris ipsius Ludovici Pewkry consignatas, 
hunc tenorem continentes : Nos Ludovicus Pewkry etc.

1 Praznóczy v. Praznovszky Pálra 1. jelen kötet 186. sz. 
oklevelét.

2 Pekry Lajosra 1. jelen kötet 50. sz. oklevelét.
3 Kétségkívül az ivacsnofalvi Rády-család (Nagy Iván : 

IX. 578. 1.) tagja ; a család liptómegyei lévén, szorosabb kap
csolatba kerülhetett a Liptó megyében birtokos Pekry Lajos
sal, Liptó megye főispánjával.

239 .

38*
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(Következik Pekry Lajosnak 1544 március 10-én kelt 
oklevele.)1 Quibus exhibitis et praesentatis idem Paulus 
Praznowczy nomine et in persona dicti domini Raphaelis 
Podmanyczky allegavit in hunc m odum: Quomodo 
praefatus Ludovicus Pekry praescriptam summam 
quadringentorum florenorum neque ad praefixum ter
minum, neque expost ad plurimas ipsius domini ex
ponentis requisitiones et repetitiones eidem domino 
exponenti reddere et restituere curasset, prout non 
curaret eandem summam pecuniae penes se conser
vando et detinendo etiam modo, potentia mediante, 
in praeiudicium et dampnum dicti domini exponentis 
manifestum. E t quia universae causae factum quorum
vis debitorum seu actuum potentiariorum tangentes et 
concernentes, iuxta contenta articulorum regni per 
praefatum dominum nostrum regem et iudices regni 
sui ordinarios in curia eiusdem regia pro quinto decimo 
die discuti debent et adiudicari, amicitiam itaque 
vestram requirimus et hortamur diligenter, quatinus 
praesentes litteras nostras per vestrum testimonium 
fidedignum memorato Ludovico Pekry exhiberi et 
praesentari faciatis, qui si personaliter reperiri poterit, 
benequidem, alioqui de domo habitationis sive solitae 
eiusdem residentiae idem testimonium vestrum amoneat 
eundem, dicatque et committat eidem verbo regio, ut 
ipse decimo quinto die a die amonitionis huiusmodi 
computando coram nobis in curia regia personaliter, 
vel per legitimum suum procuratorem modis omnibus 
comparere debeat et teneatur, certificando eundem 
ibidem, ut sive ipse termino in praedicto coram nobis 
compareat, sive non, nos ad partis comparentis instan
tiam id faciemus in praemissis, quod dictaverit ordo 
iuris. E t post haec huiusmodi exhibitionis, amonitionis 
et certificationis seriem, cum amoniti et certificati 
nomine, ut fuerit expediens, praefato domino nostro 
regi fideliter rescribatis. Datum Posonii, feria sexta in 
crastino festi beati Nicolai episcopi et confessoris, anno 
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo.3

Nos itaque praemissis amicabilibus petitionibus 1 2

1 Közzétéve jelen kötet 134. sz. oklevelében.
2 1548 december 7.
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dicti domini iudicis curiae Vestrae Maiestatis in omni
bus semper obedire volentes, nostrum hominem, vide
licet honorabilem Nicolaum presbiterum, rectorem altaris 
sacratissimi corporis Christi in praefata ecclesia nostra 
fundati1 ad praemissa fideliter peragenda nostro pro 
testimonio fidedignum duximus destinandum. Qui 
tandem exinde ad nos reversus, nobis conscientiose retul- 
lit eo modo, quomodo ipse in vigilia festi Conceptionis 
Mariae proxime transacti1 2 memoratum Ludovicum 
Pekry inter possessiones Wyfalw3 et Chekles4 vocatas 
in campis reperisset, praetactasque litteras dicti domini 
comitis eidem exhibuisset et praesentasset, admonuisset 
insuper eundem, dixissetque et commisisset eidem verbo 
Vestro Maiestatis regio, ut ipse decimo quinto die a 
die amonitionis huiusmodi computando, coram dicto 
domino comite in curia regia personaliter, vel per 
legitimum suum procuratorem modis omnibus comparere 
debeat et teneatur; certificando eundem ibidem, ut 
sive ipse termino in praedicto coram dicto domino 
comite compareat, sive non, idem dominus comes 
ad partis comparentis instantiam id faciet in praemissis, 
quod dictaverit ordo iuris. Datum sedecimo die diei 
executionis praenotatae, anno Domini supradicto.

240.

Sztrecsen, 1548 december 25.

Réway Ferenc nádori helytartó meghagyja a nyitrai káp
talannak, hogy a Kolyni Tamás által Podmaniczky Ráfael 
ellen a trencsénmegyei Pruz nevű birtoka elfoglalása 

miatt indított perben az utóbbit idézze meg.

Átírva a nyitrai káptalannak 1549 januárius 10-én kelt jelen
tésében. (L. a következő kötetben.)

1 L. a Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis. 
Posonii, 1880 c. mű 186—187. 11.

2 1548 december 7.
3 Dunaújfalu h. Pozsonytól ék.
1 Cseklész h. Pozsonytól ék., Dunaújfalutól ny.
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241.

Bécs, 1548 december 27.

Minthogy Podmaniczky Ráfael az általa száz jobbágy 
fejében bírt Zsolna városát bíróilag Szedleci Kosztka M ik
lósnak tartozott visszabocsátani, Ferdinánd király kárpót
lásul megígéri Podmaniczky Ráfaelnek, hogy a legköze
lebbi alkalommal száz jobbágy telek értékéig kárpótolni

fogja.
Eredetije papíron, papírral fedett pecséttel ellátva, az Orsz. 
Levéltárban. Kincst. oszt. N. R. A. fasc. 329. nr. 29. Ugyan
erről hivatalos bejegvzés. U. o. Kincst. oszt. Lib. regius. I.

452. 1.

Nos Ferdinandus etc. recognoscimus per praesen
tes literas nostras, quod licet nos antea fidelem nostrum 
magnificum Raphaelem Podmanyczky, aliis litteris 
nostris superinde emanatis in eo assecuraverimus et 
promiserimus, quod oppidum Zolna vocatum in comi
ta tu  Thrynchiniensi habitum de manibus ipsius excipere 
ac fideli nostro magnifico Nicolao Kozthka de Zedlecz 
reddi facere nollemus, priusquam eidem Raphaeli Pod
manyczky centum colonos daremus et conferimus,1 
tamen cum ea causa inter dictos Raphaelem Podma
nyczky et Nicolaum Kozthka ratione praescripti oppidi 
Solna superioribus temporibus mota per nos, veluti 
iudices compromissionis, aliosque iudices regni nostri 
Hungáriáé ordinarios nobis in discussione huius causae 
adhibitos, ita revisa et adiudicata fuerit, quod prae
dictum oppidum Zolna Nicolao Kozthka, tamquam 
legitimo eius domino reddi et restitui debeat: Nos pro 
nostro regali officio facere aliter non potuimus, quin 
hanc nostram et dictorum iudicum ordinariorum iudi- 
ciariam deliberationem exequutioni demandari face
remus.

Ideo ut ipse quoque Raphael Podmanyczky de 
rehabitione dictorum centum colonorum a nobis om
nino certus sit et securus, assecuravimus denuo et 
certificavimus eundem Raphaelem Podmanyczky, eidem-

1 L. jelen kötet 236. sz. oklevelét.



que in verbo nostro regio promisimus, quod quam
primum aliqua bona ad nos, collationemque nostram 
regiam, quocunque titulo et nomine devolventur, ex 
his mox centum colonos eidem Raphaeli Podmanyczky 
dabimus et defacto conferemus. Imo assecuramus, 
certificamus et promittimus harum nostrarum vigore 
et testimonio literarum. Datum Viennae, vigesima 
septima mensis Decembris, anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo octavo, regnorum nostro
rum Romani decimo octavo, aliorum vero vigesimo 
secundo.

Ferdinandus m. p.
Nicolaus Olahus 

episcopus Agriensis m. p.

242.

Esztergom, 1548 december 30.

Az esztergomi káptalan jelenti a királynak, hogy amidőn 
1548 december 11-én kelt ítéletlevele értelmében Kosztka 
Miklóst Podmaniczky Ráfael ellenében vissza akarta 
helyezni Zsolna város, Zavodje és Kraszno birtokok birto
kába, azt Podmgniczky emberei uruk parancsára fegy

veres kézzel megakadályozták.
Eredetije, hátlapján zárópecsét töredékeivel, az Esterházy 
hercegi hitbizományi levéltárban. Rep. 28. fasc. A. nr. 47.

Fényképmásolata az Országos Levéltárban.

Serenissimo principi et domino domino Ferdi- 
nando etc. capitulum ecclesiae Strigoniensis orationum 
devotarum suffragia cum perpetua fidelitatis et servi
tiorum constantia. Vestra noverit Serenitas, quod cum 
nos iuxta continentiam litterarum eiusdem Maiestatis 
Vestrae adiudicatoriarum, modum et formam suae 
iudiciariae deliberationis super quadam possessionaria 
restatutione per Maiestatis Vestrae et nostrum homi
nes fienda in se exprimentium pro parte magnifici 
Nicolai Koczka de Zedlecz contra magnificum Ra- 
phaelem Podmanyczky de Podmanyn, Posonii, feria 
tertia proxima post festum Conceptionis beatissimae
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Virginis Mariae proxime praeteritum confectarum et 
emanatarum1 nobisque praeceptorie loquentium et 
directarum unacum nobile Stephano de Kyspalwgya 
minoris cancellariae Maiestatis Vestrae notario,2 ho
mine eiusdem Maiestatis Vestrae de curia Maiestatis 
Vestrae regia per Maiestatem Vestram Regiam ad id 
specialiter transmisso, unum ex nobis, magistrum 
videlicet Michaelem de Dobrakwtthya3 socium et 
concanonicum nostrum ad contentum earundem litte
rarum adiudicatoriarum fideliter peragenda nostro 
pro testimonio fidedignum duximus destinandum. Qui 
tandem exinde ad nos reversi, nobis uniformiter re
tulerunt eo modo, quo modo ipsi sabbatho proximo 
ante festum Nativitatis Domini proxime praeteritum4 
ad portam oppidi Solna, deinde die dominico, secundo 
scilicet die immediate sequenti5 ad possessiones Sawodi 
et Krasna,6 vicinis et commetaneis eiusdem et earun
dem universis, nobilibus videlicet Nicolao Nedeczky 
de Nedecz,7 Josepho de eadem Nedecz,8 Georgio Cher- 
nenczky9 et Nicolao Zwnyogh10 pro se ipsis personaliter, 
item providis Stephano Kygyo iudice, Petro Zwrychek, 
Martino Mezgon et Mattheo Schwpen iuratis de Waryn,11 
egregiorum Pongraczy,12 item Mattheo Hans servitore

1 1548 december 11.
2 Kispalugyai István kiskancelláriai jegyzőre 1. jelen 

kötet 236. sz. oklevelét.
3 Dobrakutyai Mihály előbb a nyitral káptalan tagja 

(Vagner J. : i. m. 118. 1.), 1547 óta esztergomi kanonok, 
1550-ben komáromi főesperes. 1576-ban halt el. (Kollányi 
Ferenc: i. m. 145. 1.)

4 1548 december 22.
5 1548 december 23.
6 Kraszno és Zavodje helységekre 1. jelen kötet SOI. sz. 

oklevelét.
7—8 A nedecei Nedeczky-család (Nagy Iván: VIII.

106. s köv. 11.) ismert tagjai.
9 A család a Rajectől ny. fekvő Nagy- és Kiscserna hely

ségektől vette nevét. A család tagjai a Podmaniczkyakkal 
kapcsolatosan sokat szerepeltek, főleg a XV. század második 
felében. (Podmaniczky-Oklt. II. 521. 1.) Az itt említett Cser- 
nyánszky György személyi adatait nem ismerjük.

10 Bizonyára azonos azzal, aki a Nagy /«ínnál (X. 892. 1.) 
látható leszármazási táblán szerepel.

11 Varin v. Várna h. a Vág-folyó jobbpartján, Zsolnától k.
12 A szentmiklósi és óvári Pongráczok. (Nagy Iván: IX. 

401. s köv. 11.)
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et provido Mathia Dyak de Moyses,1 item Stephano 
iudice de Lwczka,2 egregiorum Matthei Pongracz3 et 
Michaelis Okolychnay,4 item providis providis ( így 
kétszer!) Georgio Necessany et Joanne Paulw de eadem 
Lwczka, egregii Josephi de Nedecz, item providis 
Joanne Myschko, Stephano Fabyan et Myko Walaskyn 
de Bwdathyn egregii Ladislai de eadem Bwdathyn,5 
dominorum scilicet suorum nominibus et in personis, 
aliisque quamplurimis inibi legitime convocatis et 
praesentibus, simul accessissent et dum idem homo 
Maiestatis Vestrae praesente dicto testimonio nostro 
praefatum oppidum Solna et possessiones praescrip
tas, - omnino in comitatu Thrinchiniensi existentes 
simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis qui
buslibet praefato Nicolao Koczka pristino iure sibi 
incumbenti perpetuo possidenda, contradictione, inhi
bitione et repulsione dicti Raphaelis Podmanyczky et 
aliorum quorumlibet praevia ratione non obstante, 
restatuere velle narrasset, extunc circumspecti Nicolaus 
Cherny de Pwho6 capitaneus dicti oppidi Solna cum 
aliis portariis et servitoribus praefati Raphaelis Pod
manyczky colonisque inibi existentibus portam dicti 
oppidi Solna coram ipsis occlusissent, manibusque 
armatis nomine et in persona dicti Raphaelis Podma
nyczky domini ipsorum eisdem obstitissent et potenti 
manu obviassent, ipsosque ad dictum oppidum Solna 
ingredi non permisissent, coloni etiam praescriptarum 
duarum possessionum Maiestatis Vestrae et nostrum 
homines in domos suas recipere ausi non fuissent, 
neque ad ipsas possessiones ingredi permisissent, imo 
ipsi coloni dixissent, ab ipso Raphaele Podmanyczky 
sub amissione capitum et omnium bonorum suorum in 
mandatis habere, ne ipsos in domos eorum recipere 
auderent et ad praescriptas possessiones ingredi minime 
permitterent, alioqui per ipsum Raphaelem Podma-

1 Mois h. a Vág-folyó jobbpartján, Zsolnától k.
2 Mois-Lucska h. az előbbivel szemközt, a Vág-folyó bal

partján.
3 Pongrácz Mátéra v. Mátyásra 1. Nagy Iván : IX. 434. 1.
4 Okolicsányi Mihályra 1. Nagy Iván : VIII. 206. 1.
5 Azonos a 237. és 238. sz. oklevelekben említett bude- 

tini Szunyogh Lászlóval.
* Pucho mezőváros a Vág jobbpartján, Vágbesztercétől ny.
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nyczky punirentur, sicque ab executione dictarum 
litterarum Maiestatis Vestrae adiudicatoriarum Maie- 
statis Vestrae et nostrum homines armata et violenti 
manu repulissent, praemissamque executionem eisdem 
ibidem perficere et ad facies praedicti Solna et duarum 
possessionum praescriptarum eosdem accedere non 
permisissent. Seriem itaque praemissae executionis, 
prout nobis per praefatos Maiestatis Vestrae et nostrum 
homines recitata extitissent, ad quintum decimum 
diem diei huiusmodi executionis legitime perdurandum 
Maiestati Vestrae fideliter duximus rescribendum. Da
tum octavo die ultimi diei executionis praemissorum, 
anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo 
octavo.

Lecta et correcta in capitulo 
per lectorem.

K ívü l : Domino nostro regi. Pro magnifico Nicolao Koczka 
de Zedlecz contra magnificum Raphaelem Podmanyczky de 
Podmanyn ad terminum introscriptmn executionis et repul
sionis relatio.

243.
H. n. 1548.

Feljegyzés Podmaniczky Rájacl birtokainak rovásadó
járól.

Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kamarai levéltár. Conscriptio 
portarum. Fase. 5.

Bona domini Podmayczky (!) in comitatu Trin- 
chiniensi.

Primi subsidii :
Ad castrum B ezterche .....................fl. XXVIII.
Ibidem Walahy1 p. XVI.

Ad castrum Zwlyo2 .................................fl. VI.
Ad castrum Rycho3 .................................fl. LVIIII.
Solna o p p id u m .........................................fl. XXXVIIII.

1 A kötetben több alkalommal mutattunk reá, hogy 
Trencsén megye területén a XV. század végétől fogva több 
helyen éltek „vlachok“, valachok.

2 Szulyó vára.
3 Hricsó vára. Ugyanitt a lap szélére más kézzel fel

jegyezve : Lednycze, Zwcha.
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Ad castrum B u d ie t in ........................ fl. XXIII.
Ladislai Zwnyogh p o r r o .................... fi. Ilii.
Wolaki Nezbusa, Lehota.1 

Summa fl. IG LVIIII. 
exceptis Wolahis.

Secundi subsidii :
Bona eiusdem domini Podmayczky

f a c i t ............................................ fl. IIIIG LVIIII.
Tota summa utriusque subsidii facit . fl. VIG XVIII. 

exceptis Wolahis.

244.

H. n. 1548.
Trencsén vármegye második rovásadó-összeírásának a 

Podmaniczkyakra vonatkozó tételei.
Eredetije az Orsz. Levéltárban. Kincst. oszt. Conscriptio 
portarum. Tom. XLIII. p. 339—366. Ugyanez tom. XLIII. p 

327- 338. lényegtelen eltérésekkel.

1548. Ad secundum subsidium. Comitatus Thrin- 
chiniensis. Processus Raphaelis Halach2 iudicis nobi
lium eiusdem comitatus Trinchiniensis.
Oppidum Baan.3 Domini Raphaelis Podma-

nyczky por. XIIII.
Prowothycz4 domini Podmanyczky por. VIIII.
Brezolwp.5 Domini Podmanyczky. por. II.
Prwz.B Domini Podmanyczky. por. II.

Processus Michaelis Pryleczky iudicis nobilium.7
1 Nezlusa h. Kiszucaújhelytől ény., Lehota h. Kiszuca- 

újhelytől k. fekszik.
2 A Halácsi-családra 1. Podmaniczky-Oklt. I. 95. II. 4. 

stb. 11. Halácsi Ráfael trencsénmegyei szolgabíróra Rudnaij B. : 
Üjfalussyak etc. 62. Felesége Ocskay Fruzsina. (Rudnay B. : 
A Zsámbokréthyak. 129. 1.)

:i Bán v. Nyitrazsámbokréttől é., a Bebrava-patak völ
gyében.

4 Pravotic h. Bántól d.
5 Brezolup h. Bántól dk.
s Prusz h. Bántól é.
7 Prileszky Mihály szolgabíróra 1. jelen kötet 130. sz. 

oklevelét.
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Pertinentiae castri Zwcha.
Zwcha maior. Ad idem castrum Zwcha pertinens.

por. VII.
Zwcha minor. Ad idem Zwcha pertinens. por. I.
Pwztha Zwcha.1 Ad idem Zwcha pertinens. por. I.
Hrabowka.2 Ad idem Zwcha pertinens. por. V.
Pechow.3 Ad idem Zwcha pertinens. por. VI.
Zernye.4 Ad Zwcha pertinens. por. V.
Nemsowa.5 Ad idem Zwcha pertinens. por. XIII.
Kolechyn.6 Ad Zwcha pertinens. por. V.

Pertinentiae castri Lethnycze.
Domini Podmanyczky.

Lednycze7 oppidum. por. VII.
Horowecz.8 Ad Lednycze pertinens. por. VI.
Kowazo.9 Ad Lednycze pertinens. por. Ilii.
Zthrezenycze.10 Ad Lednycze pertinens. por. Ilii.
Breznycza maior. Ad castrum Lednycze per

tinens. por. V.
Breznycza minor.11 Ad castrum Lednycze

pertinens. por. Ilii.
Horinicza.12 Ad idem Lednycze pertinens, por. Ilii.
Zarechy.13 Ad idem Lednycze pertinens, por. Ilii.
Zbor.14 Ad castrum Lednycze pertinens, por. III.
Mozthiscze.15 Ad Lednicze pertinens. por. III.

1 A három Szucsa közelebbi megjelölésére 1. a 232. sz. a. 
közzétett összeírás megfelelő adatait.

2 Hrabovka h. Trencséntől é.
3 Pieho h. Illavától dny., a Yág-folyó jobbpartján.
4 Szrnye h. a Vlara-patak völgyében, Illavától ny.
5 A későbbi Nemso h. Trencséntől é., a Vág-folyó jobb

partján.
8 Kis- és Nagykolacsin h. Trencsénteplictől é.
7 Lednic vára Puchótól dny. A szövegben Lednicze és 

Lednycze alakban fordul elő.
8 A későbbi Horóc h. Kaszától é., a Vág-folyó jobb

partján.
8 Kvasso h. Lednictől d.

10 Sztrezenic h. a Vág-folyó jobbpartján, Puchótól d.
11 Alsó- és Felsőbreznic h. Lednictől k. és dk.
12 Horenic h. Bellustól ény., a Vág-folyó jobbpartján.
13 Zarjecs h. a Belavoda-patak völgyében, Puchótól ény.
14 Zbora h. Zarjecstől k.
15 Mostiste h. Puchótól é.
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Zwbaky.1 Ad Lednycze pertinens. por.
Lwppohlaw.2 Ad Lednicze pertinens. por. 
Nymnycze.3 Ad Lednicze pertinens. por.
Bezyedo.4 Ad Lednycze pertinens. por.
Wazka.5 Nobilis cuiusdam relictae.
Irische.® Ad castrum Lednicze pertinens. por. 
Hoschina.7 Ad Lednicze pertinens. por.
Hraboka.8 Ad Lednicze pertinens. por.
Pwho oppidum.9 Ad idem Lednicze per

tinens. por.
Meztheczkw.10 Ad Lednicze pertinens. por. 
Dohnany.11 Ad Lednicze pertinens. por.
Lyzka.12 Ad Lednicze pertinens. por.
Lwkha.13 Ad Lednicze pertinens. por.
Dwbkowa.14 Ad idem Lednicze pertinens, por.

Pertinentiae casíri Bezíhercze.
Domini Podmanyczky.

Bezthercze.15 Oppidum eiusdem castri. por. 
Mylohow.16 Ad idem Bezthercze pertinens, por. 
Podwasy.17 Ad idem Bezthercze pertinens, por. 
Wdycza minor. Ad Bezthercze pertinens, por. 
Wdycza maior.18 Ad castrum Bezthercze

pertinens. por.

1 Zubák h. Lednictől é.
2 Upohlav h. Puchótól ék.
:i Nimnic h. Puchótól ék., a Yág-folyó jobbpartján.
4 Bezdedo h. Puchótól ény.
5 Veszka h. Bezdedo tőszomszédságában.
6 Ihristye h. Puchótól ény.
7 Hosztina h. Puchótól é.
8 Hrabovka h. Puchótól dny.
11 Pucho város Vágbesztercétől ny., a Yág-folyó jobb

partján.
10 Mesztecsko h. Zarjecstől dk.
11 Dohnán h. Puchótól ény.
12 Lisza h. Zarjecstől ény.
1:1 Luki h. az előbbitől k.
14 Dubkova h. Lukitól é.
15 Vágbeszterce város, a besztercei vártól d.
Ifl Milochov h. Vágbesztercétől ény., a Vág-folyó bal

partján.
17 Podvázs h. a Vág-folyó jobbpartján, Vágbesztercétől é.
18 Nagy- és Kisugyics h. a M arikova-patak völgyében, 

Vágbesztercétől ény.

III.
III.
VIII
II.

Ilii.
V.
II

X.
V.
VIL
III. 
Ilii. 
I .

XX.
V.
II.
II.

Ilii.
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Prozne.1 Ad Bezthercze pertinens. 
Clezethine.2 Ad idem Bezthercze pertinens. 
Hathne.3 Ad Bezthercze pertinens. 
Werhthepla.4 Ad idem Bezthercze per

tinet.
Koztholecz.5 Ad idem Bezthercze pertinet. 
Zazkaly.9 Ad idem Bezthercze pertinens. 
Domagis.7 Ad Bezthercze pertinens. 
Prechin.8 Ad idem Bezthercze pertinens. 
Cherna maior.9 Ad idem Bezthercze. 
Praznocz.10 Ad idem Bezthercze. 
Podmanyn.11 Ad idem Bezthercze. 
Jezenicza.12 Ad idem Bezthercze. 
Zthwpna.13 Ad idem Bezthercze. 
Berwinsthe.14 Ad idem Bezthercze. 
Woznycza.15 Ad Bezthercze pertinens. 
Scewnyk.10 Ad idem Bezthercze. 
Plewnykh.17 Ad castrum Bezthercze. 
Drenowe.18 Ad castrum Bezthercze. 
Rasow.19 Ad idem castrum Bezthercze. 
Lednycze.20 Eiusdem castri.

por. V. 
por. I. 
por. III.

por. II. 
por. I. 
por. I. 
por. XI. 
por. Ilii. 
por. Ilii. 
por. Ilii. 
por. I. 
por. VI. 
por. VI. 
por. VI. 
por. II. 
por. VI. 
por. VIII 
por. II. 
por. V. 
por. VI.

1 Proszne h. az előbbiektől ény., a M arikova-patak völ
gyében.

2 Kliestina h. Prosznétól ny.
3 H atne h. Proszne tőszomszédságában, ény.
4 Vrchtepla h. Vágbesztercétől k. a Holasnje-hegyláne 

keleti lejtőjén.
4 Kostelec h. Vágbesztercétől k.
6 Zászkal h. az előbbitől ény.
7 Domanis h. a Domaniska-patak völgyében. Vágbeszter

cétől dk.
8 Precsen h. Domanistól ény.
9 Nagycserna h. Rajectől ny.

10 Praznó h. Vágbesztercétől dk.
11 Podm anin h. az előbbitől ény.
12 Kis- és Nagyjeszenic h. a Papradno-patak völgyében.
13 Sztupne h. az előbbiektől ény.
14 Broniscse h. Sztupnétól ény. a Papradno-patak völ

gyében.
15 H voznic h. a Stvavnik-patak völgyében, Nagvbicsé- 

től dny.
18 Styavnik h. az előbbitől ény.
17 Plevnik h. a Vág-folyó balpartján, Vágbesztercétől é.
18 Azonos a későbbi Somfaluval, Plevniktől é.
10 Rassó h. Somfalutól ék.
20 Lednic h. R ajectől dny.
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Predmer.1 Oppidum ad Bezthercze. por. XI.
Zleho.2 Ad idem Bezthercze. por. VIII.
Thepla3 et Zalosy.4 Ad Byzthryciam per

tinens. por. II.
Béka.5 Ad idem Bezthercze. por. I.
Orlowe.,: Ad idem Bezthercze. por. V.
Werthiser.7 Ad idem Bezthercze. por. Ilii.
Papradno.8 Ad idem Bezthercze. por. III.
Marikowa.9 Ad Bezthercze. por. III.
Fasko.10 Ad idem Bezthercze. por. III.

Pertinentiae castri Zwlyo.
Domini Podmanyczky.

Zwlyo.11 Ad idem castrum. por. Ilii.
Hradna.12 Ad castrum Zwlyo. por. II.

Pertinentiae castri Rycho. 
Domini Podmanyczky.

Rycho oppidum.13 Ad idem castrum per
tinens. por. XX.

Pethrowycz.14 Ad Rycho pertinens. por. III.
Prwznowycza.15 Ad Rycho pertinens. por. III.
Kolarowecz.16 Ad Rycho pertinens. por. V.
Rowna.17 Ad Rycho pertinens. por. VI.
Dwhe polye.18 Ad Rycho pertinens. por. III.

1 Predmér mezőváros a Vág-folyó balpartján, Rassótól ék.
2 Zljechov h. Illavától dk., bent a hegyek között.
3 A későbbi Vágtepla h. Yágbesztercétől é.
4 L. Podmaniczky-Oklt. II. 144. 1. és jelen kötet 232. sz. 

oklevelét.
5 Fekvését nem tudjuk meghatározni.
6 Őrlővé h. a Vág-folyó jobbpartján, Vágbesztercétől ény.
7 A későbbi Farkasd h. Vágteplától é.
8 Papradno h. a Papradno-patak völgyében.
9 Marikova h. a Marikova-patak völgyében, m indkettő 

Vágbesztercétől ény.
10 Facskó h. Rajectől d.
11 Szulyó vár és község Vágbesztercétől ék., a hegyek közt.
12 Hradna h. Szulyótól d.
13 Hricsóváraljával azonos.
14 Petrovic h. Nagybicsétől ény.
15 Psurnovic h. Petrovictől d.
16 Kolarovic h. Petrovictől é.
17 R ovne h. Nagybicsétől é., a Rovne-völgyben.
18 Dlhepole h. Rovnétól ék.
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Hrycho superior.1 Ad Rycho pertinens. 
Hrycho inferior.2 Ad idem Rycho. 
Hothyesow.3 Ad idem Rycho pertinens. 
Owcharzko.4 Ad idem Rycho pertinens. 
Sona oppidum5 domini Podmanyczky.

por. VI. 
por. V. 
por. Ilii. 
por. Ilii. 
por.
XXXVIIII.

Pertinentiae castri Budathin.
Domini Podmanyczky et Ladislai Zwnyog6 etc.

Brodno.7 Ad Budatyn pertinens. 
Lezkowecz.8 Ad idem Bwdathyn. 
Dwbye.9 Ad idem Budatin.
Nova civitas ad Budatin.10

por. Ilii. 
por. II. 
por. I. 
por. XVI. 
Solvit.

Ladislaus Zwnyogh ex sedecim I.
Radolia.11 Ad idem Budathin. por. II.
Rwdina.12 Ad idem Budatin. por. II.
Wranye.13 Ad idem Budathin. por. I.
Dywina.14 Ad idem Budathin. por. II.
Powina.15 Ad idem Budathin. por. II.
Nezlwsa.16 Ad idem Budathin. por. V.
Lehotha.17 Ad idem Budathin. por. II.
Hwmecz.18 Ad idem Bwdathin. por. I.
Zwedernyk.19 Ad idem Bwdathin. por. II.

I Felsöhricsó h. a Vág-folyó balpartján, Zsolnától ény. 
3 Alsóhricsó h. Felsőhricsótól dny., a Vág-folyó balpartján.
3 N agy-, K is- és Nem eskoteso h. Nagybicsétől ék.
4 Ovcsársko h. Zsolnától ny.
5 Zsolna városa.
6 Szunyogh Lászlóra 1. jelen kötet 237. és 238. sz. ok

leveleket.
7 Brodno h. Zsolnától é.
8 Ljeszkovec h. K iszucaújhelytől é.
9 Dubje h. Zsolnától é.

10 K iszuca-Üjhely h. Zsolnától é.
II Radola h. K iszucaújhelytől dk.
12 Kis- és Nagyrudina h. Budetintől é.
18 Vranje h. az előbbiektől á.
14 Kis- és N agydivina h. Zsolnától ény.
15 Povinna h. K iszucaújhelytől ék.
16 Neslusa h. K iszucaújhelytől ény.
17 Lehota h. K iszucaújhelytől k.
18 Chumec h. Budetin szomszédságában, attól ny.
19 Szvedernik h. Nagybicsétől ék.
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Elek királyi helytartó és országbíró jelenti I. Fer
dinand magyar királynak, hogy néhány megye 
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külön tárgyalásokat nem kezdett volna Podma- 
niczkyval. Híreket közöl az ellenpártiakról. . . .  3
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Jánosnak és R áfaelnek .............................................. 12
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megyei zirci apátság kegyúri jogát Podmaniczky 
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5. Buda, 1538 április 1. János király a trencsénmegyei
Lednic várában rejlő királyi jogot tartozékaival 
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zékaival és a benne rejlő királyi joggal együtt 
Podmaniczky Jánosnak és Ráfaelnek adományozza 20
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8. Lietava, 1538 május 9. K eszlka Miklós folyamod
ványa I. Férd illáiul m agyar királyhoz, melyben a 
Podm aniczky János által okozott nagy károkra 
hivatkozva, Zsolna városa, azonfelül Sztrecsen és 
Lietava várak tartozékai számára adómentességet 
kér. Kéri továbbá, hogy a korábban neki néhány 
évre adom ányozott harmincadok egyideig még 
hagyassanak meg az ő k e z é b e n .....................................
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Bálint és Podm aniczky János erőszakoskodásai 
m iatt ...................................................................................
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tartó jelenti Ferdinánd királynak, hogy a híveiket 
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szólítja Brodarics István váci püspököt, eszközölje 
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tartja továbbá, hogy János király részéről is mi
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Brodarics István váci püspököt, hogy a János király 
párthívei, köztük a Podm aniczkyak által a fegyver- 
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tése s a károk jóvátétele végett járjon közben 
János királynál .................................................................

15. Nagyvárad, 1538 augusztus 30. Fráter György



Okirattár. 611

választott váradi püspök a Brodarics István váci Lap 
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Fráter Györgyöt, hogy fájdalommal vett hírt a 
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által elkövetett hatalmaskodásokról és kártételek
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19. Galgóc, 1538 október 24. Thurzó Elek királyi hely
tartó jelentése I. Ferdinánd királyhoz, melyben be
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97. Nagyvárad, 1543 januárius 22. Fráter György
a Podmaniczky Jánostól és másoktól vett levelek 
kapcsán azt javasolja Ferdinánd királynak, hogy 
azokat, akik most hozzá akarnak csatlakozni, 
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103. Szentgrót, 1543 március 4. Berekszói Hagymássy Lap 
Kristóf bizonyítja, hogy ő és testvére a két Podma- 
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NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ1
Készítette : Dr. FEKETE NAGY ANTAL.

RÖVIDÍTÉSEK :

alisp. alispán, alispánja. 1. =  lásd.
b. -  - birtok. mvs. =  mezőváros.
cs. ' = család. P- — puszta.
e. előtt. pk. =  püspök.
fiy- = folyó. prp. =  prépost.
főesp. — főesperes. szb. =  szolgabíró.
főisp. = főispán, főispánja. szn. =  személynév.
h. = helység. t. =  tagja.
hg- herceg. tart. =  tartozéka.
hgy- — hegy, hegység. u. =  után.
hj. — határjel. V. =  víz.
jobb. jobbágy. vm. =  vármegye.
kané. = kancellária. vn. =  várnagy.
k. e. = királyi ember. v. ö. =  vesd össze.
kpt. =■ káptalan. vr. =  vár.
kir. királyi. vrk. =  várkastély.
kvt. konvent. vs. =  város.

Abalehota 1. Újlaklehota.
Abaúj vm. LXX. — főisp. 

Perényi Péter 1541 : 175, 
252.

Acsád (Achad) b. Veszprém 
vm. 1542 : 220.

Ádám de Bachkaffalwa, Már
ton 1547 : 431—432. — 
v. ö. Bacskafalvi, Kerek.

Adamóc (Adamocz) b. Tren- 
csén vm. 1548 : 548.

Adamovszky (Adomowzky de 
Zedlychna) Szaniszló k. e. 
1548 : 518.

Adó XII. XIV. XXV. XXXI. 
XLIX. 1538 : 3—4, 7, 23, 
37—38, 59. 1539 : 62, 122— 
123. 1542 : 204. 1543 : 251, 
254, 263, 277. 1545 : 311. 
1546 : 388, 406—408. — 1. 
még rovásadó.

Adomowzky 1. Adamovszky. 
Adószedő 1. kir. adószedő. 
Agaghlyk 1. Agyaglik.
Agria 1. Eger.
Agyaglik (Agaghlyk) b. Vesz

prém vm. 1542 : 223. 
Ágyúk XXXVII—XXXVIII.

1 A kettőspont előtti számok az évszámot, az utána álló számok a lap
számot mutatják.
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LXXV. 1541 : 11)3. 1543 : 
242, 251, 281, 286. 1546 : 
408. — 1. még hadiszerek. 

Ajka (Avka) b. Veszprém vm 
1542 225.

Ajkarendek I. Rennek.
Aikay (Aykav) cs. ajkai, 225.

— Imre, Veszprém vm. 
alisp. 1542 : 225. 235. — 
István 1542 : 225. — Mihály 
1542 : 225.

Alásony (Alason) b. Veszp
rém vm. 1542 : 221.

Álba Gyuláé 1. Gyulafehérvár. 
Alkan cellár 1. kir. alkancellár. 
Állatok XIII. XXI.
Alnádor Zalay János 1535 : 

250. — v. ö. nádor. 
Alsó-Ausztria főkapitánya Ju- 

risics Miklós 1539 : 125. — 
Ungnád János 1540 : 246. — 
v. ö. A usztria.

Alsóbecsva fly. Morvaország 
L. •— 1. még Reesva. 

Alsóborsat 1. Borsát. 
Alsóbreznic 1. Kis- és Nagy- 

breznic.
Alsódraskóe (Derskocz infe

rior) b. Trencsén vm. 1548 : 
543. — 1. még Felsődraskóc. 

Alsóőrié torna (Drethoma in
ferior) b. Trencsén vm. 
1548 : 551. — v. ü. Felső- 
drietoma.

Alsóelefánt 1. Elepánt. 
Alsóhlboke 1. Hluboke. 
Alsóhricsó (Hrycho, Hrycliow 

inferior) b. Hricsó vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 167.
1546 : 401. 1548 : 565, 608.
— v. ö. Felsőhricsó. 

Alsókamond b. Veszprém vm.
1542 : 212. — v. ö. Felsö- 
kamond.

Alsókocskóc (Kochkocz, Koch- 
kowcz, Kochkowecz infe
rior) b. Kasza vr. tart.
Trencsén vm. LXI. 1540 : 
150—152. 1543 : 261. 1544 : 
305. 1545 : 330. 1546 : 404. 
1548 : 577.

Alsólieszkó (Lezko, Liesko-

wecz inferior) b. Trencsén 
vm. 1546:394. 1548:576.
— I. még Felsőlieszkó, 
Lieszkó.

Alsómarikowu 1. Marikova. 
Alsómostenec (Mosschenecz, 

Mosthenecz inferior) b. 
Trencsén vm. 1546 : 394. 
1548 : 576.— I. még Felső- 
mostenec.

AlsóinoLesic(Motesicz inferior) 
b. Trencsén vm. 1548 : 546.
— 1. még Felsömotesic. 

Alsónaslic I. Nuslic. 
Alsóorecho 1. Diós, Orechove. 
Alsóozor (Ozoroez inferior) b.

Trencsén vm. 1548 : 544.
— I. még Felsőozor, Ozor. 

Alsópodvázs (Podwazy in
ferior) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 164.
— I. még Felsőpodvázs, 
Podvázs.

Alsósztrece (Ozlrethycz, Ztre- 
cze inferior) b. Trencsén 
vm. 1543 : 300. 1548 : 545.
— 1. még Felsősztrece, Kis- 
szlrece, Középsztrece.

Alsószucsa I. Nagyszucsa, 
Pusztaszucsa.

Alsólizsina I. Tizsina. 
Alsóvadicsov 1. Vadicsov. 
Alsóvesztenic (Alsóweztenycz) 

b. 'trencsén vm. 1548 : 
483. — 1. még Felsövesztenic, 
Vesztenie.

Alttitschein h. Morvaország 
1539 : 131.

Anderle, Andorle jobb. 1545 : 
346, 350.

Andorka zsilnai jobb. 1543: 
297.

Andorle 1. Anderle.
András de Chyeghle, Márton 

Veszprém vm. szb. 1542:211. 
Antal Pál nimnici jobb. 1539 : 

131—132. — Péter nim
nici jobb. 1539 : 131. 

Antfalva (Anlffalwa) b. Veszp
rém vm. 1542 : 215. 

Anyavár h. Tolna vm. 1543 : 
281.
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Apácavásárhely I. Vásárhely. 
Apaj b. Pozsony vili. 1538 : 

10.
Apalh circa Trinchiniuni 1.

Trencsénapáti.
Apponyi, Nagyapponyi cs. 

138. — v. ö. Kisapponyi, 
Nagyapponyi.

Apponyi (Apony de Kys Apón) 
cs. 345. — Mátyás 1545 : 
345.

Aranyáni Damján nádori 
ítélőmester 1543 : 299. 1545: 
321. 1546 : 370. 1547 : 441. 
1548 : 502, 545. 

Aranyosmarót 1. Marót. 
Aranypénz 1539 : 118.
Aratás 1539 : 127.
Árpa 1545 : 343, 345.
Árva vm. 1538 : 3. — főisp. 

Duboveczi János 1539 : 90., 
Komorovszky János 1507 : 
413. — vr. XXII—XXIV. 
XXXVI. 1539 : 88, 114, 117. 
1540 : 155, 413.

Árvái harmincad 20. 1539 : 88. 
Asszonyfalva (Azzonffalwa) b. 

Veszprém vm. 1542 : 215— 
216.

Asztalos (Azthalos) Tamás 
1548 : 488.

Atya (Atthya) b. Fejér vm.
1542 : 205.

Augusta Vindelicorum I. Augs
burg.

Augsburg (Augusta Vindeli
corum) h. 1548 : 472, 474, 
476, 584.

Ausztria IX. 1542 : 198.
Ayka 1. Ajka.
Aykay 1. Ajkay.
Azthalos 1. Asztalos. 
Azzonffalwa 1. Asszonyjalva.

Baan 1. Bán.
Baan (de —) I. Báni. 
Babicsozin (Babiczozyn) szn.

1543 : 297.
Babindali (de Babyndal) cs.

138. — Gergely 1540 : 138. 
Babka pénzérték 1544 : 301. 
Babko (Babkowe) b. Lietava

vr. tart. Trencsén vm. 1546 : 
403.

Bachkafalwa 1. Bacskafalva. 
Bachkafalwa (de —) 1. Bacska- 

falvi.
Backyth 1. Bakith. 
Bacskafalva (Bachkafalwa) b.

Nyitra vm. 1547 : 431. 
Bacskafalvi, Bacskády (de 

Bachkafalwa) cs. 431, 501.
— Ádám 1547 : 431. — 
György 1547 : 431. 1548 : 
501. — Márton 1548 : 501.
— v. ö. Ádám, Kerek. 

Bajánháza (Bayanhaza) b.
Ung és Vas vm. 1546 : 355. 

Bajanházi (de Bayanhaza) cs. 
355. — Ferenc deák 1546 : 
355, 368, 380—381.

Bajmóc (Baymocz) vr. Nyitra 
vm. 1543:252.

Bajoni (de Bayon) cs. 113. — 
Benedek kir. tanácsos LX. 
1539 : 113.

Bakith (Backyth, Bakyth) cs. 
1543 : 273—274. — Mihály 
1538 : 28, 44. 1539 : 125. — 
Pál XXXIX. 274. — Péter 
1538 : 28, 44. 1539 : 125,
127. 1540 : 156, 201.

Bakócz Magdolna, Űjlaky 
Lőrincné, majd Móré Lász- 
lóné 1524 : XLIII. — Tamás 
néhai esztergomi érsek 
1545 : 324.

Bakócz-kápolna Esztergom
ban 1545 : 324—325.

Bakon Herend 1. Bakony- 
herend.

Bakonybél 1. Bél. 
Bakonyherend (Bakon He- 

rend) b. Veszprém vm.
1542 : 228.

Bakonynána 1. Nána. 
Bakonyszentkirály 1. Szent

király.
Bakony tamási 1. Tamási. 
Bakyth 1. Bakith.
Balassa es. XXXVI. LI. 1538 :

4. — Imre Hont vm. főisp., 
kir. tanácsos, erdélyi vajda
1543 : 283. — Menyhért
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Hont, majd Bars vin. fő- 
isp. LIV. 1538 : 36. 1539 : 
68. 1543 : 278, 283. — Zsig- 
mond Borsod vm. főisp. 
1543 : 277, 282—283. 

Balatonkajár 1. Kajár.
Balázs győri főesperes 1543 : 

273—274.
Balogh, nebojszai, Ferenc 

semptei vn. 1545 : 345. 
Bamphy 1. Bánffy.
Bán (Baan, Banocz, Brank) 

mvs. vrk. XI. XIX— XX. 
XL. LXI. 1539 : 70. 1540 : 
167. 1543 : 296—297. 1545 : 
346—347. 1546 : 405. 1548 : 
483, 551, 603 . — tart. fel
sorolva 1540 : 167—168.
1546 : 405. 1548 : 551—552. 

Bándvorec 1. Udvaré.
Bánffy István, alsólendvai,

Zala vm. főisp. 1538 : 39.
1547 : 416. — László, lind- 
vai, főajtónállómester, majd 
főlovászmester, Zala vm. 
főisp. 1542—1583 : 375— 
376.

Bánffy (Bamphy, Bánffy, 
Banphy) Boldizsár, tal- 
lóczi, LXXVI. 1528 : 31. 
1539 : 125, 127. 1543 :
240—242, 246—248, 255, 
290, 292.

Báni (de Baan) Balázs tiszt
tartó 1543 : 297. — Mihály 
nyitrai őrkan. 1540 : 136, 
139.

Banocz 1. Bán.
Banova (Banowa wez) b. Lie- 

tava vr. tart. Trencsén vm.
1548 : 573.

Bánpüspöki (Pispeky circa 
Ban) b. Trencsén vm. 1548 : 
550.

Bányászok 1533 : XLIII. 
Bányavárosok XXVI.

XXXVI. XLII. 1538 : 3—4, 
7, 24.

Bapkowe 1. Babkov. 
Baracskay (Baraczkay, Ba- 

rachkay) Pál Trencsén vm. 
alisp. 1540:154—155.

1545 : 334. 1548 : 555—566. 
580.

Baranyay (Baronyay) cs. 
öcsényi, 233. — Mátyás 
tatai várparancsnok 1542 : 
233.

Barátlehota 1. Mnichovalehota. 
Barczai 1. Barcsay. 
Barcsay(Barczai), nagybarcsai.

György 1539 : 124.
Bárd 1538 : 58. 1543 : 297— 

298.
Barmok 1538 : 56, 61. 1539 : 

117, 126, 128—130. 1545: 
350—351. 1548:483. 

Barnag 1. Kisbarnag, Nagy- 
barnag.

Bars vm. 1538:9. 1540:
138—139. 1543 : 251, 269.
1545 : 311. —■ alisp. Simo- 
nyi János 1560 : 94. — fő
isp. Balassa Menyhért 1544: 
278. — lévai Cseh Gábor
1542 : 358, 366—367, 372, 
374.

Barsy János esztergomi kan.
1546 : 380.

Bartha Bálint 1542 : 235. 
Bartha cs., szentkirályszabad

jai, 235.
Bartho podluzsáni jobb.

1543 : 297.
Barthosska szn. 1538 : 59. 
Basó Demeter 1543 : LXXIX. 

—■ Mátyás murányi kapi
tány XXXVI. LVI. 
LXXIX. 1539 : 90—91,120. 
1543 : 277—278, 283.

Basó cs., bedegei, 213. — 
György 1542 : 213.

Bassan, de — 1. Bossányi. 
Báthori András, Szabolcs és 

Szatmár vm. főisp. főkapi
tány, tárnokmester LXIV. 
LXXX. LXXXII. 1541 : 
181, 185. 1542 : 233, 1543 : 
251—252, 277., 282—283. 
1544:306. 1547:412, 415. 
— István nádor 1528 : XIII. 

Bathorkew 1. Bátorkő. 
Bátorkő (Bathorkew) vr.
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Palota vr. tart. Veszprém 
vjn. XLVI. 1539 : 95. 

Batthyány cs. 1543 : 276. — 
Ferenc horvát bán, Vas vm. 
főisp. 1539 : 123, 125. 1542 :
232. 1543 : 242. — Kristóf 
Vas vm. főisp., kir. taná
csos 1542 : 195.

Bayanhaza 1. Bajánháza. 
Baymocz 1. Bajmóc.
Bayon, de — 1. Bajoni.
Béb (Beeb) b. Veszprém vm.

1542 : 224.
Bebek Ferenc Gömör vm. fő

isp. 1537 : LII. LIV. 1539 : 
68.' 1543 : 245—246, 277— 
278, 283.

Beche 1. Becse.
Bécs (Vienna, Wienna) h. 

Ausztria 1538 : 25. 1539:91, 
111—112, 124, 127. 1541 : 
174, 179—180, 185, 191.
1543 : 241—242, 252, 258, 
284, 288, 290. 1544 : 304, 
307. 1546 : 362, 364, 372.
1547 : 438, 448. 1548 : 508— 
511, 514, 516, 523—525, 
584, 599. — ostroma 1529 : 
XII. XVIII. 1547 : 438.

Becse (Beche) b. Veszprém 
vm. 1542 : 222.

Bécsújhely (Civitas Nova 
Austriensis) 1540 : 160—
162.

BecsüleLügyi per 1546 : 364.
1548 : 447—448, 451, 453, 
455, 458, 462, 466—470 
472—473, 491—492, 507— 
510, 512—513.

Becsva (Beczwa) fly. Morva
országban XLVIII. LVIII— 
LIX. 1538 : 45. — v. ö. 
Alsóbecsva.

Béd (Beed) b. Nyílra vm. 
1548 : 529.

Bedlowczowi szn. 1538 : 59. 
Beeb 1. Béb.
Beed 1. Béd.
Beel 1. Bél.
Behan Ádám krasznai jobb. 

1545 : 347.
Bejczy (de Belez, Beycz,

Beyczy) cs. 211. — Ambrus 
Veszprém vm. rovásadó
szedője, ügyvéd LXXVIII. 
1542 : 211, 235. 1543 : 280.
1544 : 439, 486, 585—586.
— Demeter Veszprém vm. 
rovásadószedője 1545 : 351. 
1546 : 389.

Békás (Békás) b. Veszprém 
vm. 1542 : 215.

Békássy (Bekassy) cs., békási, 
215,471. — György Veszp
rém vm. alisp. 1542 : 215. 
1548 : 471, 511.

Békebírák 1540 : 155. 
Békekötés 1538 : 43. 1539 : 70. 
Bekény (Beken) cs., kovácsi,

222. — Bernát 1542 : 223.
— Tamás 1542:223.

Bél (Beel) b. Veszprém vm.
1542 : 217.

Belaa 1. Bella.
Bélavár (Belawar) h. Körös 

vm. 1540 : 138.
Bélavári (de Belawar) Endre 

nyitrai k. 1542—1571: 138.
— Máté 1540 : 138.

Belgrád (Belgradum) vr.
(Szerbia) 1538 : 30. 1539 : 
128.

Béli apát Csanádi János 1548 :
533. — apátság 1542 : 217, 
223—224. 1545 : 331.1548 : 
533.

Bella (Belaa) b. Trencsén vm. 
1548 : 549.

Bellérszeg (Bellérseeg) Pápa 
mvs. része 1542 : 218.

Bellus (Bellews, Bellus, Bel- 
lws, Belos, Beluss, Belws, 
Belly ws) mvs. Beszterce, 
ill. Illava vr. tart. Trencsén 
vm. LXI. LXXI. LXXVI. 
LXXXI—LXXXII. 1538 : 
33. 1540 : 140, 146. 1542 :
210. 1543 : 261. 1544 : 305.
1545 : 330, 334—335. 1546: 
400. 1548 : 458, 475, 579.

Bellusi harmincad 19.
Belos 1. Bellus.
Belovár 1. Bélavár.
Beiyanykh 1. Gbellan.
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Beilyws 1. Bellus. 
Benedek-rend 1547 : 417. 
Beniczky (de Benycz, Be- 

nyezky) Miklós 1539 : 115, 
117.

Bény (Been) b. Esztergom 
vm. 1545 : 324—325. 

Berchen 1. Bercsény. 
Berchyny 1. Bercsényi. 
Bercsény ^Berchen) b. Veszp

rém vm. 1548 : 522. 
Bercsényi (Berchyny) László 

1539 : 124.
Bérén 1. Berény.
Berencs (Branah, Branch) vr. 

Nyitravm. 1541 : 189.1543: 
269 .

Berénd b. Veszprém vm. 1542: 
236. 1543 : 295. 1545 • 309. 
1546 : 389. 1548 : 472, 512. 

Berenhida (Berenhyda, Be- 
rynhyda) h. Veszprém vm. 
1540:147. 1543:260—264. 
1545 : 352.

Berény (Bérén) b. Veszprém 
vm. 1545 : 352. 1548 : 522.
— 1. még Kisberény, Nagy- 
berény, Szárberény.

Berhida 1. Berenhida. 
Bernstein (a Bernstayn, Per- 

stain et in Lardobicz) 
Jaroszláv br. csász. taná
csos és kamarás 1547 : 412.
— v. ö. Perstein. 

Berwinsthe 1. Bronisce. 
Berynhyda 1. Berhida. 
Berzence 1. Nagyberzence. 
Berzevice b. Sáros vm. 477. 
Bessen b. Somogy vm. 1539 :

77.
Bestercha 1. Beszterce. 
Beszterce (Bestercha, Bes- 

tercze, Bezterehe, Beztertzc, 
Beztherche, Bezthercze, 
Bistrica, Bistricia, Bis- 
trzicz, Bystricia, Bystrycz) 
mvs. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. XII. 1540 : 
164. 1546 : 398. 1548 : 560, 
605. — vr. 1531 : XIX— 
XXI. XXIII—XXV. 
XXVII. XL. XLIII.

XLVIII. L. L1X. LXI. 
LXVIIl. LXXXIII. 1539 : 
91, 129, 131—132. 1540: 
140— 142, 144—145, 164— 
166. 1542:236. 1543:
252, 270—272, 2/9, 298. 
1545 : 346, 348, 350. 1546 : 
396. 1547:409. 1548:459, 
460, 560—564, 602, 605— 
607. — tart. felsorolása 164, 
396, 560—564, 605—607. 
— vn. Skraba Ádám 1540 : 
145.

Besztercebánya (Bistrica in 
Bania. Novisolium) vs. 
Zólyom vm. LXIX. 1539 : 
131“ 1540 : 160. 1541 : 193. 

Besztercebányai országgyűlés 
1542 : 202—203, 210, 234— 
235, 254. 1543 : 263. 1545 : 
312, 322, 334. 1546:385. 
1547:428. 1548:591. 

Besztercei harmincad 19. 
Bethlen Elek erdélyi alvajda, 

székely ispán 1539 : 126. 
Bewd !. Bőd.
Beycz (de —) 1. Bcjczy. 
Bezdedo (Bezdedow, Bezde- 

gow, Bezyedow) b. Lednice 
vr. tart. Trencsén vm. 1540: 
164. 1546:395. 1548:558, 
605.

Bezdegow 1. Bezdedo. 
Bezgideczi hegy, Trencsén 

vm. 1540 : 157.
Beztertzc 1. Beszterce. 
Bezyedow I. Bezdedo.
Bezseny b. Palota vr. tart.

Somogy vm. XLVL 
Biese (Bycche, Bycha, Bycze, 

Bythcza) mvs. Trencsén 
vin. XLVH. LXV1. 1538 : 
13. 1540 : 167. 1541 : 173— 
174. 1546:402. — vrk.
1538 : 74. 1541 : 173. 1547 : 
420— 122. — 1. még Kis- 
bicse.

Bicsica (Bychicza) b. Lietava 
vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 573.

Biesnv János nimnici jobb.
1539 : 133.
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Billegő (Bylyghe) b. Veszp
rém vm. 1542 : 228.

Bilnitz (Bylnicze) h. Morva
országban 1538 : 60.

Bíró (Bvro) János zadubnyei 
bíró 1546 : 381.

Biróc (Byrocz) b. Trencsén vr. 
tart. 1548 : 537—548.

Bírság 1534 : XXV. 1548 : 
499—500.

Biska (Bvska) Szaniszló 1542 : 
236.

Biskupic 1. Bánpüspöki, 
Trencsénpüspöki.

Bisow szil. 1538 : 60.
Bistrica in Bania 1. Beszterce

bánya.
Bistricia I. Beszterce.
Bistritzka (Bislricka) h. Mor

vaországban 1539:132.
Biltarova (Bytharowa) b. 

Lietava vr. tart. Trencsén 
vm. 1546 : 403.

Bivol (Bywol) szil. 1545 : 350.
Bobót (Boboth) b. Trenes'én 

vr. tart. 1548 : 535.
Bobotlehola (Bobota Le- 

hoczka) b. Trencsén vr. tart. 
1548 : 536.

Bobrovnik (Bobrownikh) b. 
Trencsén vm. 1548 : 548.

Botié 1. Bőidé.
Bodinalehota (Bodina lhota) 

h. Beszterce vr. tart. Tren
csén vm. 1540 : 165.

Bodogazzanffalwa 1. Boldog- 
usszonyjulva.

Bodoki (de Bodok) Bálint 
a nvilrai Sz. Miklós-oltár 
igazgatója 1547 : 431.

Bogády cs. 437.
Bogády cs., baranyai 437.
Bogárdi (de Bogard, Bogardy) 

János 1547 : 437, 439.
Bogyina 1. Bodinalehota.
Bohdal Burján 1539 : 133.
Bohunic (Boliwnycz) b. 

Oroszlánkő vr. tart. Tren
csén vm. 1543 : 294. 1548 : 
530.

Bohnszlavec (Bolrwzlawecz) b. 
Trencsén vm. 1548 : 547.

Bojnic.sics 1. Horváth, plavnói.
Bőidé b. Veszprém vm. 1542 : 

225. 1545 : 309.
Bőidéi (de Bolde) cs. 222. — 

Boldizsár 1542 : 222. —
János deák 1546 : 389.

Boldogasszonyfalva (Bodog
azzanffalwa) b. Veszprém 
vm. 1542 : 229.

Boleso (Bolesow, Bolezow) b. 
Trencsén vm. 1543: 294. 
1548 : 530, 555.

Bolgár-cs. 1. Skraba.
Bolondóc (Bolondos) vr. 

Trencsén vm. 1548 : 541. — 
tart. felsorolva 1548 : 541— 
543. —■ mvs. 1548 : 541.

Bor XXI. 1540:144—145. 
1548 : 487.

Bor Ambrus 1539 : 96.
Bor, simonházi, cs. 96.
Borchycz (de—) 1. Borcsiczky.
Borchyczkv 1. Borcsiczky.
Borczycz 1. Borcsic.
Borcsic (Borczycz, Borics) b. 

Trencsén vm. 1548:530,555.
Borcsici harmincad 19.
Borcsiczky (de Borchycz, Bor- 

cliyczky, Borcziky) Albert 
k. e. 1547 : 434. — Bertalan, 
Trencsén vm. szb. 1538 : 33. 
— Borbála, Zsámbokréthy 
Ambrusné XXXV. — Gáspár 
1548 : 567.

Borjú 1543:296. 1545:343. 
1548 : 483.

Bornemissza (Bornemyza, 
Bornemyzza) Pál kir. titkár, 
budai harmincados 1539: 
1541 : 110. 1543 : 245, 247.

Borona 1545 : 345.
Borosjenő b. Pilis vm. 1525 : 

XI.'
Borosky Tamás 1542 : 237.
Boroszló (Wratislavia) vs. Né

metországban 1538 :25—26.
Bors 1543 : 298.
Borsát (Borsath) b. Veszprém 

vm. 1542:224. 1548:489.
Borsiczky 1. Borcsiczky.
Borsod vm. főisp. Balassa 

Zsigmond 1543:277.
41
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Borsosgyőr (Borsosgyewr) b. 
Veszprém vm. 1542 : 216.

Borszewrchek 1. Borszörcsök.
Borszörcsök (Borszewrchek) 

b. Veszprém vm. 1542 : 226.
Bosacz ]. Bossác.
Bosani 1. Bossányi.
Bossác (Bosacz) b. Bolondóc 

vr. tart. Trencsén vm. 1548: 
542, 549.

Bossány 1. Kisbossány, Nagy- 
bossáruj.

Bossányi (de Bassan, Bassany, 
Bosani) cs. 139. — György 
1540 : 138. 1548 : 501. —
János 1547:431. 1548:
497— 498, 502. — Kristóf 
1548 : 501, 546.

Bossányneporác 1. Neporác.
Bosznia fejedelme néhai Új

laki Lőrinc 1538 : 20.
Bőd (Bewd) b. Vas vm. 1548 : 

589.
Bőrök 1538 : 61.
Bradách cs. 421. — János

1547 : 421.
Bramovszky Ádám 1538 : 54.
Branah 1. Berencs.
Branch I. Berencs.
Brank 1. Bán.
Brewniste 1. Braniste.
Brezany (Brezeny) b. Lietava 

vr. tart. Trencsén vm. 1546:
403. 1548 : 575.

Breznie (Breznicze) b. Besz
terce vr. tart. Trencsén vm.
1548 : 562. — 1. még Kis- 
breznic, Nagybreznic.

Brezolup (Prezolwp) b. Bán 
mvs. tart. Trencsén vm. 
1540 : 167. 1546 : 405. 1548: 
552, 603.

Brezova b. Nyitra vm, 477.
Brezoviea 1. Berzevice.
Brezovicíalvi (de Brezowycz- 

falwa) Lázár deák 1548 : 
477—478.

Brigan Cherna 1. Kiscserna.
Briganth cs. kiscsernai 391. — 

Cherubin 1548 : 576. —
György 391.

Brod ló Trencsén vm. 1540 : 
157.

Broda Hungaricalis 1. Ma- 
gyarbród.

Brodarics (Brodericus) Ist
ván váci pk. XLIX. 1538 : 
29, 34—35, 40, 42.

Brodericus 1. Brodarics.
Brodno b. Budetin vr. tart. 

Trencsén vm. 1548 : 569, 
608.

Bronisce (Berwinsthe, Brw- 
nvsche) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1546: 399. 
1548 : 606. — b. Hricsó vr. 
tart. Trencsén vm. 1540:166.

Bruck an der Thaya vs. 
Morvaországban 1538 : 47.

Brumovi I. Lomnicai.
Brumow vr. Morvaországban 

1538:47, 58, 115.
Brünn (Prunna) vs. Morva

országban XXXIX. 1538 : 
47—48', 54. 1539 : 80.

Brwnysche i. Bronisce.
Buda vr. vs. 1529: XII. XL. 

LXI. LX1V— LXV. LXVII- 
LXIX. 1538 : 6—7, 15, 17, 
19, 21, 30. 1539 : 73, 75, 78, 
81, 86, 95, 97, 100, 105, 114, 
117, 128. 1540 : 147. 1541 : 
179—181, 183— 184, 186.
1543:241,260, 288. — vn. és 
udvarbírája Fráter György 
1539 : 85. —■ ostroma 1540 : 
LXIII—LXIV. LXVI.

Budai harmincados Bor
nemissza Pál 1539— 1541 :
110. — kpt. 1538 : 45. 1539: 
92, 102. — tagja Szödéni 
Imre 1539 : 95, 100, 106.

Budathin 1. Budetin.
Buday (de Bwda) Jakab ná

dori jegyző 1545 :319. 1546: 
368.

Budetin (Budethin, Budet- 
hyn, Budichin, Bwdethyn. 
Bwdetyn, Bwdietin) vr. 
Trencsén vm. XXVI. 
XXVIII. XL. XLIl. LXXV. 
1539 : 118. 1540 : 162. 1543: 
252. 1548 : 569, 590—591,
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593—594, 601, 603, 608. — 
jobb. Fábián István, Misko 
János, Valaskin Miko 1548 : 
601. — tart. felsorolása
1548 : 569, 608. 

Budetinlehota (Lehotha) b. 
Budetin vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 569, 603, 608. 

Budinovszky (Bwdinozky) 
Ádám 1545 : 555.

Bútorok 1545 : 344.
Búza 1540 : 141. 1545 : 344— 

345.
Bwda (de —) 1. Budai]. 
Bwdetyn 1. Budetin. 
Bwdinozky I. Budinovszky. 
Bycche v. Biccse.
Bycha 1. Biccse.
Bycha parva 1. Kisbicse. 
Bychicza 1. Bicsica.
Bycze 1. Biese.
Bylnicze 1. Bilnitz.
Bylyghe 1. Biliege.
Byro 1. Biró.
Byrocz 1. Biróc.
Byska 1. Biska.
Bystricia 1. Beszterce. 
Bystrycz 1. Beszterce. 
Bytharowa 1. Bittarova. 
Bythcha minor' 1. Kisbicse. 
Bythcza 1. Bic.se.
Bywol 1. Bivol.
Byztricia 1. Beszterce.

Cadus 1. kádak.
Calticz 1. Csaltic.
Capuanus bíbornok 1536 : 26. 
Cassovia 1. Kassa.
Catzianner 1. Katzianer.
Cérna Lehota 1. Csernalehota. 
Cerweni kamen 1. Cserveni- 

kamen.
Chaabraag I. Csábrág.
Chaby 1. Csabi].
Chal (de —) 1. Csali.
Chalady 1. Családy.
Chalkowa 1. Cselkólehota. 
Chanád (de —) 1. Csanádi. 
Cliathar 1. Csatár.
Chathary 1. Csatáry.
Chayagh 1. Csajág.
Cheglery 1. Czeglédy.

Chehy 1. Csehi.
Chekles 1. Cseklész.
Chepel 1. Csepel.
Cher 1. Cser.
Cherna i. Cserna. 
Chernalehota 1. Csernalehota. 
Cherna maior 1. Nagycserna. 
Chernanzky 1. Csernyánszky. 
Chernenczky 1. Csernyánszky. 
Cherny 1. Cserny.
Cherweny 1. Cserveni.
Cheten 1. Csetény.
Chetertekh 1. Csütörtök.
Chewz 1. Csősz.
Cheznek 1. Csesznek.
Chicman 1. Csicsman.
Chisina 1. Tizsina.
Chlivény 1. Kischlivény, Nagy- 

chlivény.
Chobor 1. Czobor.
Chocholna 1. Kischocholna, 

Nagychocholna.
Chokahew 1. Csókakő.
Cholt I. Csőt.
Choltha 1. Csóta.
Choor I. Csór.
Chor 1. Csór.
Choron I. Csórón.
Chotessow 1. Kotesó.
Chudych Péter nimnici jobb.

1539 : 133.
Chuinetz 1. Humec.
Chunerad 1. Kunyerad. 
Chwklasocz 1. Csuklász. 
Chyabrakh 1. Csábrág. 
Chyeghle (de —) 1. Csöglyei. 
Chygledy i. Czeglédy.
Cimena (Cymenna) b. Tren

csén vr. tart. 1548 : 535. 
Clechen 1. Klacsány. 
Clezethine 1. Kliesztina. 
Constantinopolis 1. Konstan

tinápoly.
Coritna h. 1539 : 133.
Cosar 1. Kosár.
Crasna 1. Krasznó.
Cremnicia 1. Körmöcbánya. 
Cristiansky 1. Terstyánszky. 
Crussina szn. 1539 : 132. 
Cymenna 1. Cimena.
Czakó (Czako de Bewd) cs. 

589. — Mátyás deák, a
41 *
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kisebb kir. kanc. jegyzője. 
1548 : 589.

Czalkowa 1. Cselkólehota. ■
Czapar Mihály mellári tiszt

tartó 1543 : 273—274.
Czawkowa lhota 1. Cselkó~ 

lehota.
Czeczey Lénárt kapitányl543: 

277.
Czeglédy (Cheglery, Chyg- 

ledy, Chyglety de Kys 
Kezy) Pál ügyvéd 1548 : 
318. 1547 : 443. — néhai 
1548 : 494.

Czernyansky 1. Csernyánszky.
Czigel (Czygel) András 1548 : 

520.
Czobor (Chobor) cs., czobor- 

szentmihályi, 71. — Gáspár 
XXXIX. 1539 : 71.

Czygel ]. Czigel.
Czyrcz 1. Zirc.

Csábrág (Chaabraag, Chaab- 
rag, Chyabrakh) vr. Hont 
vm. 1543 : 275—276. 1545 : 
324—325.

Csaby (Chaby) András 1542 : 
213. — Farkas 1542 : 218— 
219. — Péter 1542 : 212.

Csajág (Chayagh) b. Veszp
rém vm. 1542 : 231.

Családy (Chalady de Zerda- 
hel) András 1545 : 345. — 
Anna, Zerdahelyiné 345.

Csali (de Chal) Ambrus 1539:96.
Csalkova 1. Cselkólehota.
Csallóköz 1531 : XIV. XX.
Csaltic (Calticz) b. Trencsén 

vm. 1548 : 545.
Csálya vr. Arad vm. XXXIII. 

1539 : 89.
Csanádi (de Chanad) János 

bakonybéli apát 1548 : 533.
Csapi cs. 212.
Csatár (Chathar) b. Veszprém 

vm. 1542 : 205.
Csatáry (Chathary) cs. 230. — 

Bálint 1542 : 231. Veszprém 
vm. alisp. 1542 : 235.

Cseh katonák XLIV. — ren
dek 1538 : 50.

Cseh (de Lewa) cs. 358. — 
Eufrozina, Hrussóy Já- 
nosné, néhai 1546 : 358, 
366—367, 372, 374. — Gá
bor, Bars vm. főisp. 1542 : 
358, 366—367, 372, 374.

Csehi (Chehy) b. Somogy vm. 
1539 : 96. — b. Veszprém 
vm. 219.

Csehország IX. XXXVIII.
Cseklész (Chekles) b. Pozsony 

vm. 1548 : 597.
Cselkólehota (Chalkowa, 

Czawkowa lehota, Lehota 
Czalkowa) b. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. 1540: 
165. 1546 : 398, 400.

Csepel (Chepel) b. Veszprém 
vm. 1542 : 227.

Cser (Cher) b. Veszprém vm. 
1542 : 219.

Cserna (Cherna) b. Beszterce 
vr. tart. Trencsén vm. 1546: 
391, 400.— 1. még Kiscserna, 
Nagycserna.

Cserna (Cherna) György zsám- 
bokréti jobb. fel. Anna 1540: 
140—141.

Csernalehota (Cérna Lehota, 
Chernalehota, Chernelehota) 
b. Ugróc vr. tart. Trencsén 
vm. 1543 : 296. 1545 : 349. 
1548 : 540.

Cserni (Cherny) cs. 1543 : 297. 
1545 : 346. — János 1543 : 
298. — Miklós 1539 : 117—
118.

Cserni (Cherny de Pwho) Mik
lós zsolnai vn. 1548 ': 601.

Csernyánszky (de Cherna, 
Chernanzky, Chernenczky) 
család 1545 : 337. 1548 :454. 
456. — György 1548 : 600.— 
János 1548 : 456—457.

Cservenikamen (Cerweni ka
men, Cherweny) b. Orosz
lánkő vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 530, 554.

Csesznek (Cheznek) vr. Veszp
rém vm. 1542 : 232. — 
tart. felsorolása 232.

Csetény (Cheten) b. Csesznek
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vr. tart. Veszprém vm. 1542: 
232.

Csetneky Lőrinc szepesi kan. 
1546 : 386.

Csicsman (Cbicman) b. Tren- 
csén vm. 1548 : 568.

Csiglei 1. Csöglyei.
Csinatlao László lednicei 

jobb. 1538 : 59.
Csirke 1543 : 298.
Csókakő (Chokakew) vr. Fejér 

vm. 1542 : 200 1546 : 363. 
Csőit 1. Csőt.
Csolta 1. Csóta.
Csór (Choor, Chor) b. Fejér 

vm. 1541 : 191. 1542 : 205. 
Í545 : 352.

Csórón (Choron) cs., devecseri, 
212. -— András 1542 : 212,
215, 217, 220—224, 226— 
229. 1543 : 292. 1545 : 327.

Csót (Cholt) b. Veszprém vm. 
1542 : 216.

Csóta (Choltha) b. Veszprém 
vm. 1542 : 225.

Csöglyei (de Chyeghle) cs.
211. — v. ö. András. 

Csősz (Chewz) b. Veszprém 
vm. 1542:214.

Csuklász (Chwklasocz) b.
Trencsén vm. 1548 : 544. 

Csütörtök (Chetertekh) b. 
Bolondóc vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 542.

Daad 1. Dád.
Dabron 1. Dobrony.
Dád (Daad) b. Veszprém vm.

1542 : 233.
Dáka 1. Dalka.
Dalka b. Veszprém vm. 1542 :

216.
Dalmady (de Dalmad) Sebes

tyén székesfehérvári ke
resztes perjel 1542 : 207— 
208.

Dávid (Dauid) turócszent- 
péteri és isztebnyei, cs. 118. 
— János 1539 : 118. 

Davorecz 1. Dvorec.
Deák (Dyak) Mátyás mojsi 

jobb. 1548 : 601.

Debrecen vs. 1536 : XLVI. 
Debrenthe 1. Döbrönte.
Debres 1. Döbres.
Demeter (Demether, Demet- 

ter) István nyúli jobb. 1543 : 
273—274.

Dénár 1538 : 33, 54, 61—62.
1539 : 126, 129—130. 1543 : 
251, 297, 299. 1545 : 309— 
310, 347, 351. 1546 : 406— 
408.

Deregdy cs. 228, 279. — Pál
1542 : 228. Vásonkő vr. vn.
1543 : 279.

Derencsényi Farkas, fel. For- 
gách Anna 1545 : 341. 

Dersffv Zsófia Pálffy Péterné 
276.

Derskocz 1. Alsódraskóc, Felső- 
draskór.

Deserycz 1. Dezsér.
Deveeser (Dewecher) b.Veszp

rém vm. 1542 : 220. 1543 : 
280. 1545 : 312—313. 

Dévény (Dewen) vr. vn. Nagy- 
váthi Antal 1546 : 370. 

Dewen 1. Dévény.
Dezsér (Deserycz) b. Trencsén 

vm. 1548 : 546.
Dézsina LXXIX. 1538: 29, 

34, 37, 40—41. 1544:302. 
1548 : 523, 528—529.

Dica i. rovásadó.
Dierova hj. Trencsén vm.

1540 : 157.
Diós (Dyos) b. Trencsén vm. 

1548 : 520. — 1. még Ore- 
chove.

Disznók 1538 : 60. 1548 : 483— 
484.

Divék (Dywek) b. Nyitra vm. 
1543 : 297.

Divéky (Dyweky) cs. 296. — 
Lénárt 1543 : 296.

Divina (Diwina, Dywina) b. 
Budetin vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 569, 608. 

Divinka (Diwinka) b. Tren
csén vm. 1548 : 567. 

Diwschina 1. Gyurcsina. 
Dlhepole (Dluhe pole, Dwhe 

polye) b. Hricsó vr. tart.
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Trencsén vin. 1540 : 167. 
1546:401. 1548:565, 607.

Dluha fly. Trencsén vm. 1540 : 
157.

Dluhe pole 1. Dlhepole.
Dóba b. Veszprém vm. 1542 :

222 .
Dobeschen von Czernacho cs. 

1538 : 50.
Dobowzky 1. Duboveci.
Dobra b. Trencsén vr. tart. 

1548 : 537.
Dobrakutyai (de Dobrakw- 

thya, Dobrakwtthya) Mi
hály, nyitrai, majd eszter
gomi kan. 1548 : 450, 600.

Dobrasso b. Trencsén vm. 
1548 : 551.

Dobravicza (de —) 1. Dubra- 
viczky.

Dobronv (Dabron) b. Veszp
rém vm. 1542 : 215.

Dobwdel 1. Dubodjel.
Dohnan (Dohnanj, Dohnany) 

b. Lednice vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 164. 1546 : 395. 
1548:559, 705.

Doktor (Szilády) Péter 1540 : 
169. 1544 : 300.

Dolgos (Dolgoss) Ambrus gal- 
góci vn., trencsénmegyei 
rovásadószedő 1544 : 299.

Domanis (Domagis, Doma- 
nitz, Domanys) h. Besz
terce vr. tart. Trencsén vm. 
1540 : 165. 1546 : 400. 1548 : 
563, 606.

Domanislehota 1. Lehotka.
Dominich (Thominith) Gás

pár I.XVI. 1541 : 173—174.
Döbres (Debres) b. Veszprém 

vm. 1542 : 223.
Döbrönte(Debrenthe) b.Veszp- 

prém vm. 1542 : 224.
Dörögdy 1. Deregdy.
Drágffy (Dragfy, Dragffy) 

Gáspár LXIII. LXVI. 1541 : 
181, 185. Kraszna és Kö- 
zépszoinok vm. főisp. 1543 : 
283.

Drasstyk Márton 1538 : 58.
Drégely (Dregel) vr. Hont vm.

1543 : 276. — vn. és udvar- 
bírája Gosztonyi Miklós 
1543 : 275—276.

Drethoma inferior 1. Alsó- 
drietoma.

Drethoma superior 1. Felső- 
drietoma.

Drienov (Drenow, Drenowe, 
Drynowe) b. Beszterce, ill. 
Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 166. 1546 : 402. 
1548 : 562, 606.

Drietoma superior 1. Felső- 
drietoma.

Dubczansky, Dubcziansky 
János 1538 : 49—53.

Dubie (Dwbye) h. Budetin vr. 
tart. Trencsén vm. 1548: 
569, 608.

Dubkova (Dupkowa, Dwb- 
kowa) h. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1539 : 130. 
1540 : 164. 1546 : 396, 405. 
1548 : 558, 605.

Dubnica (Dubnicza, Dwb- 
nycha, Dwbnycze) b. Tren
csén vr. tart. 1543 : 299. 
1545 : 347, 350. 1546 : 404. 
1548 : 537.

Dubnicska 1. Kisdubnica. 
Dubodjel (Dobwdel) b. Tren

csén vr. tart. 1548 : 535. 
Duboveci (de Dubowecz, Dw- 

bowecz, Dobowzky, Dw- 
boczky) János árvái főisp. 
XLII. 1539 : 90, 114—115, 
118—119, 121. 1548 : 459— 
460.

Dubraviczky (de Dobrowicza, 
Dubraviczky) cs. 46. — 
Bertalan, Márk fia 1538: 
46—47. — János, Márk fia
1538 : 46—47. — Márk X. 
— Mihály 1538 : 46—47.
1539 : 85—86. — Mihály, 
Mihály fia 1538:46—47. 
1539 : 85—86. — Miklós, 
Mihály fia 1538 : 46—47.

Dukon (Dwkon) János tren- 
cséni esküdt 1548 : 520. 

Dúló (Dwlo) b. Trencsén vm. 
1543:294.1548:530,556,566.
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Dublóúifalu (Nova villa cum 
Dwlo) b. Trencsén vm. 1543: 
294. 1548: 530, 556, 566.

Duna (Danubius) fly. 1538 :42.
Dunáninneni főkapitány Ná- 

dasdy Tamás 1542 : 199. 
1543 : 238, 268, 271—272, 
293.

Dunántúl XLVI. L. LXIII. 
LXXVI1Í. 1541 : 178, 186.

Dunántúli főkapitány Ná- 
dasdy Tamás  ̂1542 : 199.

Dunaújfalu 1. Újfalu.
Dupkowa 1. Dubkova.
Dürstein (comes Tyerstayn, 

dominus de Eberstorff) 
Reinpert, kir. tanácsos, he
lyettes főkapitány 1545 : 
336, 338.

Dvoree (Davorecz, Dworecz) 
b. Trencsén vm. 1542 : 210. 
1543 : 294. 1545 : 334—335. 
1548 : 530, 550. — 1. még 
Udvaré. •

Dwbkowa 1. Dubkova.
Dwbnycha parva 1. Kisdub- 

nica.
Dwbnycza 1. Dubnica.
Dwboczky 1. üuboveci.
Dwbowecz (de —) I. Duboveci.
Dwbye 1. Dubie.
Dwhe polye 1. Dlhepole.
Dwkon 1. Dukon.
Dwlo 1. Dulo.
Dyak 1. Deák.
Dyos 1. Diós.
Dywek 1. Divék.
Dywina 1. Divina.
Dywrdowe 1. Gyurgyove.

Eberhard (Eberhard!) vr. Po
zsony vm. 1545 : 339. — 
vn. Zabláthy Jakab 1545 : 
340.

Ebersdorf 1. Dürstein.
Edények 1545 : 344.
Eger (Agria) vr. Heves vm. 

1543 : 252.
Egerszegi (de Egherzegh) Pál, 

a nyitrai Sz. Margit-, majd 
Sz. László-oltár igazgatója 
1548 : 519.

Eghazas Izkaz 1. Egyházas- 
iszkáz.

Egherzegh (de —) 1. Egerszegi.
Eghhazaschehy I. Egyházas- 

csehi.
Egresd (Hresocz) b. Trencsén 

vm. 1548 : 545.
Egresdy (de Egresd, Resoczky) 

cs. 101. - László, Trencsén 
vm. szb. 1538:33. 1548: 
544, 556. — Márton 1539: 
101 .

Egri püspök Oláh Miklós 
1548 : 584, 590, 592, 599. — 
Zalaházy Tamás XXX. 
1538 : 26. néhai 1539 : 70, 
200 .

Egyházascsehi (Eghhazas
chehy) b. Somogy vm. 
1 539 : 96.

Egyházasiszkáz (Eghazas Iz- 
kaz) b. Veszprém vm. 1542 : 
214. — 1. még Kápolnás- 
iszkáz, Pókiszkáz.

Elefánt (Lephanth) b. Nyitra 
vm. 1548 : 529.

Elefánthy (Lephanti) cs. XXXV.
— gén. 8. — Bálint, György
fia 1538 : 8. — Ferenc,
György fia 1538 : 8. — 
György 1538 : 8—11. — Imre, 
Mihály fia 1538 : 8. — János, 
György fia 1538 : 8. — János, 
Mihály fia LXXVI. 1538:8. 
1543 : 262, 264. — Lőrinc, 
Mihály fia 1538 : 8. — 
Magdolna, Zsámbokréthy 
Boldizsárné 8. — Mihály, 
özv. Podmaniczky Katalin 
1538: XXXV. 1538:8—11.
— Simon, Mihály fia 
1538 : 8.

Élelmiszerek 1538 : 30, 37.
1543 : 276, 290.

Éleskő (Eleskew) vr. Pozsony 
vm. 1541 : 189.

Előfejed (Elewtheyed) b. 
Pozsony vm. 1545 : 319.

Elwed 1. Ölyved.
Emberölés 1539:133. 1543: 

262. 1545 : 331.
Emreffy 1. Imreffy.
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Enns fly. Ausztriában 1538 : 
39.

Ennyng 1. Enying.
Enying (Ennyng) b. Veszprém 

vm. 1542 : 232.
Eördögh (Ewrdewgh) Péter 

kamarai Írnok 1546 : 408. 
Eperjes (Eperies) vrs. Sáros 

vm. 1543 : 278.
Erdély (Transsilvania) LIV. 

LXIV. LXXX. 1538 : 42.
1540 : 159. 1543 : 260. 

Erdélyi alvajda Bethlen Elek
1539 : 126. — pk. Gerendi 
Miklós 1539 : 123. Statilius 
János 1539 : 123. — vajda 
Balassa Imre 1540 : 283. — 
Laszki Jeromos XXIII. 
XLIV. 1539 : 88. — Perényi 
Péter 1541 : 175. — Üjlaky 
Lőrinc 1540—1545 : XLIII.
— Zápolyai János 1505 :
VIII.

Erdődy cs. XLVI. — Péter, 
Vas vm. főisp. XXX. 1534 : 
201.1542 : 212, 222. — Si
mon zágrábi pk. XXX. 
1534 : 201. 1543 : 388. 

Esegváry (Essegwary) cs. 212.
— Ferenc, özv. Himffy 
Ilona 1542 : 212, 223—228.
— Imre 1545 : 327.

Eskew 1. Öskű.
Essegwary 1. Esegváry.
Eszéki (de Ezer) Tamás pécsi

pk. LXI. 1540 : 158—159. 
Esztergom (Strigonium) vr. 

vs. Esztergom vm. XX. 
XXV. LXXVIII—LXXIX.
1541 : 192. 1542 : 196. 1543: 
257, 267, 285—286, 288, 
290.

Esztergomi Bakócz-kápolna 
1545 : 324—325. — érsek 
Bakócz Tamás, néhai 1545 : 
324. —Várday Pál XXXVI. 
LXXXIII. 1528 : 30, 32. 
1539 : 126—127. 1541 : 181. 
1543 : 241, 257. 1544 : 302. 
1545 : 315, 322—323, 326, 
329, 333. 1546 : 364, 371, 
374. 1547 : 415, 417, 442,

446—447, 472, 474. 1548 : 
491— 492, 494, 503, 507, 
510, 513. — érsekség 1542 :
217. — jószágigazgatója
Mutnoky Mihály 1546 : 379.
— fegyverszünet 1539 : 77.
— kan. Barsy János 1546 : 
380. — Dobrakutyai Mi
hály 1548 : 450, 600. -  
Fehérvári György nógrádi 
főesp. 1547:435. — Gere- 
gyéi Márton 1548 : 593. — 
Nagybaráti János 1547 : 
444. — Pápav András 1545 : 
323. — kpt. 1545 : 314, 
323. 1546 : 379, 382. 1547 : 
426, 433, 437, 441—442. 
1548 : 493, 585, 590, 599. — 
prp. Sbardellati Ágoston
1545 : 323.

Ewrdewgh 1. Eördögh.
Ewrs 1. Örs.
Ewssy 1. Ősi.
Ewthwes 1. Ötvös.
Ezek (de —) 1. Eszéki. 
Ezthemer 1. Iszlimer.

Fábián (Fabyan) István bude- 
tini jobb. 1548 : 601. 

Fachkow 1. Facskó.
Faczkow 1. Facskó.
Facskó (Fachkow, Faczkow, 

Fasko) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 165.
1546 : 400. 1548 : 564, 607. 

Fájsz (I'avz) b. Veszprém vm.
1542 : 228.

Fánchy cs. 417. — György
1547 : 417.

Farfaczky, szil. 1538 : 60. 
Farkas János 1542 : 228. 
Farkas de Besse cs. 481. 

Ferenc nyitrai udvarbíró
1548 : 481. — Ignác, fel. 
Hrussóy v. Zabláthy Márta 
1545 : 341. 1547 : 410, 430, 
432, 481. 1548 : 499—500, 
502, 521. — Tamás,, Ignác 
fia 1548 : 521.

Farkasd 1. Vertizsér.
Fasko 1. Facskó.
Fayz 1. Fájsz.
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Fegyverek 1538:60. 1539 :117. 
1545 : 350. — 1. még ágyú.

Fegyverszünet XX. XXXV. 
LXXIV. 1538 : 5, 26, 29, 
34—39, 43, 55—56. 1539 : 
67—68, 77—79, 123, 126, 
128, 200. 1543 : 246, 248. 
1545 : 338.

Fehérvári (de Alba, Albensis) 
Bálint esztergomi kan., nóg
rádi főesp. 1547 : 435. — 
Tamás deák 1543 : 237, 268. 
— J. még Székesfehérvári.

Fejér vm. szb. : Keszi István 
1539 : 95. — Ladányi Má
tyás 1539 : 95. — Ladányi 
Miklós 1539 : 95.

Fekete Márton szomolányi 
tiszttartó 1543 : 269.

Feledy cs. 238. — Lesták 
1543 : 238.

Félegyház b. Pest vm. 1538 : 
46. 1539 : 86.

Felkeszi b. Pilis vm. 1525 : XI.
Fels Lenárt magyarországi fő

kapitány XLÍI. 1541 : 170.
Felsewkamondl. Felsőkamond.
Felsőborsat 1. Borsát.
Felsőbreznic 1. Kis- és Nagy- 

breznic.
Felsődraskóc (Derskocz supe

rior) b. Trencsén vm. 1548 : 
543. — 1. még Alsódraskóc.

Felsődrietoma (Drethoina su
perior) b. Trencsén vr. tart. 
1548 : 550. — 1. még Alsó- 
drietoma.

Felsőelefánt 1. Elefánt.
Felsőhlboke 1. Hluboke.
Felsőhradna (Hradna supe

rior) b. Trencsén vr. tart. 
1548 : 534. 1. még Kis-
hradna.

Felsőhricsó (Hrycho, Hry- 
chow superior) b. Hricsó vr. 
tart. Trencsén vm. 1540: 
167. 1546 : 401. 1548 : 565, 
608. — 1. még Alsóhricsó.

Felsőizkáz 1. Pókiszkáz.
Felsőkamond (Felsewkamond) 

b. Veszprém vm. 1542:
212. — 1. még Alsókamond.

Felsőkocskóc (Kochkocz, 
Kochkowcz, Kochkowecz 
superior, Koczkocz) b. Tren
csén, ill. Kasza vr. tart. 
Trencsén vm. LXI. 1540: 
150— 152. 1543 : 261. 1544 : 
305. 1545 : 330. 1546 : 404. 
1548 : 548. — 1. még Alsó- 
kocskóc.

Felsőlieszkó (Lezko, Liesko- 
wecz superior) b. Trencsén 
vm. 1546 : 394. 1548 : 576. 

Felsőmagyarország főkapitá
nya Kosztka Péter XXII. — 
Serédy Gáspár 1541 : 181. 
1543 : 277.

Felsőmarikova 1. Marikova. 
Felsőmostenec (Mossehenecz, 

Mosthenecz superior) b. 
Trencsén vm. 1546 : 394. 
1548 : 576. — 1. még Alsó- 
mostenec.

Felsőmotesic (Motesicz supe
rior) b. Trencsén vm. 1548 : 
546. — 1. még Alsómotesic. 

Felsőnastic 1. Nastic. 
Felsőorecho 1. Diós, Orechove. 
Felsőozor (Ozoroc superior) b. 

Trencsén vm. 1548 : 544.
— 1. még Alsóozor, Ozor. 

Felsőpodvázs (Podwazy supe
rior) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1540: 166.
— 1. még Alsópodvázs, 
Podoázs.

Felsősztrece (Ztrecze supe
rior) b. Trencsén vm. 1548 : 
545. — ■ 1. még Alsósztrece, 
Kissztrece, Középsztrece. 

Felsőszucsa 1. Nagyszucsa, 
Pusztaszucsa.

Felsőtizsina 1. Tizsina. 
Felsővadicsov 1. Vadicsov. 
Felsővesztenic (Felsewesthe- 

nycz) b. Trencsén vm. 1548 : 
484. — I. még Alsóvesztenic, 
Vesztenie.

Felvidék XLII. LIT LVIII.
LXVII. LXXX.

Ferdinánd kir. IX—X. XII.
XIV. XVI. XVIII—XIX. 
XXI—XXIII. XXVI.
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XXVII. XXXIII. XXXVII. 
XX X IX—XL. XLVIII. 
LII—LV. LVIII—LX. 
LXIII—LXX. LXXII. 
LXXIV—LXXV. LXXVII— 
LXX1X. LXXXII. 1538: 
3—7, 16—18, 20. 22—32, 
34—35, 40—42, 45—52,
55—57. 1539 : 62—67. 1539 : 
69, 77—78, 82, 87—91,
107— 110, 112, 114, 119— 
128. 1540:133—137, 154, 
160— 162. 1541 : 168—173, 
175—182, 185— 192, 194— 
198, 200—204. 1543 : 238— 
243, 245—248, 253—257, 
259—268, 270, 277—279, 
281—284, 290. 1544 : 303— 
305. 1545 : 308, 325. 1546 : 
353, 358—360, 387—388. 
1547 : 409, 411, 414, 417— 
418, 420, 423, 426—427, 
430, 433, 441—442. 1548 : 
446, 459, 462, 464, 466— 
469, 472—474, 476, 478, 
481—483, 496—497, 512, 
514—515, 522—525, 533, 
556, 580, 583—585, 590, 
592, 595, 598—599. 

Ferdinánd-párt XII. XXXI— 
XXXVI. LIV. LVIII. LXIV. 
LXXIV. 1539 : 98. 103. 

Fewen ]. Fövény.
Fiikas de Ssczawnik, László 

1539 : 130.
Fogaras-föld főispánja 1. Ná- 

dasdy Tamás.
Fok b. Somogy vm. 1548 : 487. 
Fokszabadi (Fokzabady) b.

Veszprém vm. 1542 : 232. 
Fonyód (Fonod) b. Palota vr. 

tart. Somogy vm. XLVI. 
1539 : 77. 1543 : 279. 

Forgách (Forgach de Chy
mes) cs. 1546 : 357, 419. — 
Anna, Miklós leánya, Deren- 
cséni Farkasné 1545 : 341.
— Julianna, Miklós leánya, 
Mérey Mihályné 1545 : 341.
— Miklós, fel. Zabláthy 
Júlia 340. — Péter, Miklós 
fia 1545 : 340.

Forint XXIV. XXXI. XLIII- 
XLV. L. LXXVI. 1538: 
10—11, 19, 24, 37, 54, 58— 
62. 1539 : 71, 75, 85—86, 
98, 117, 122— 125, 130— 
133. 1540 : 148, 211, 234— 
236. 1543 : 253, 260—262, 
264, 269, 273—274, 296— 
297, 301. 1544:308. 1545. 
309—311, 333, 343—345, 
348—351. 1546 : 366, 368— 
369, 377, 406—408. 1547 : 
412, 438—439. 1548 : 461, 
484, 487—489, 499—501, 
523—524, 529—530, 596, 
602—603.

Főajtónáll ómester 1. kir. fő- 
ajtónállómester.

Főétekfogómester 1. kir. fő
étekfogómester.

Főkapitány Báthori András 
LXXXII. 1543 : 277. 1544: 
306. 1547 : 415. — Ná-
dasdy Tamás LXXVIII. 
1543 : 237, 244, 257, 268— 
269, 275, 280, 287—288. — 
Salm Miklós LXXXIII. 
1545:329.1547:415.1548: 
474. — Lingnád János
LXXVI. LXXVIII. 1543: 
258, 284, 287. — helyettes 
Dürstein Reinpert 1545: 
336—338. Melignani Ja
kab János 1542 : 196. — 
1. még dunáninneni, dunán
túli, felvidéki, magyaror
szági főkapitány.

Főlovászmester I. kir. fő- 
lovászmester.

Főnemesség Vili.
Főudvarmester 1. kir. fő

udvarmester.
Fövény (Fewen) h. Fejér vm. 

1543 : 288.
Francia-török szövetség 

XXXII.
Frangepán Ferenc kalocsai 

érsek 1543 : 242.
F'ráter György váradi pk. kir. 

kincstartó és tanácsos, bu
dai udvarbíró XXX. 
XXXIII—XXXIV. XXXIX.
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XLIX. L1V—LV. LX— 
LXT. LXIII-LXIV. 1 XIX. 
LXXIV. 1538 : 29, 41—42,
45. 1539 : 67—70, 85—86. 
1540 : 159. 1543: 238—240, 
282—283.

Frenko szil. 1545 : 350. 
Frivald (Frywal) b. Lietava vr.

tart. Trencsén vm. 1548:574. 
F'rywal J. Frivald.
Fugger (Fukari) cs. 1539 : 125. 
Fukari I. Fugger.
Füle 1. Nagyfüle.
Fülűn deák, nádori jegyző

1545 : 319, 328.
Fiilöp (Phylep) Pál özv. 1542 :

231.
Fűrész 1539 : 130.
Fwrko 1. Furkó.

Gabona 1538 : 56. 1539 : 116.
1540 : 141. 1548 : 528—529. 

Gábor (Gabor) Márton 1546 : 
381.

Galgóc (Galgocium, Galgocz) 
vr. mvs. Nyitra vin. 1528 : 
32, 56. 1539 : 88, 91. 1541 : 
192. — vn. Dolgos Ambrus 
1527 : 299.

Gamochan 1. Kamenicsán. 
Garamszentbenedeki kvt.

1546 : 353, 355, 364, 369, 
371. 1548 : 477. — tagja 
Miklós pap 1546 : 356, 373.

Garas 1538 : 38.
Gasparovek (Gasparowek) cser- 

nalehotai jobb. 1543 : 296. 
Gazdasági eszközök 1538 : 60. 
Gbelány (Belyanykh, Kbe- 

lany) b. Sztrecsén vr. tart. 
Trencsén vrn. 1546 : 402. 
1548 : 572.

Geche 1. Gecse.
Gecse (Geche, Gheche) b. 

Veszprém vm. 1542 : 219. 
1546 : 363.

Geregyei (de Geregye) Márton 
esztergomi kan. 1548 : 593. 

Gerendi Miklós erdélyi pk. 
1539 : 123.

Gergelyi (Gergely) b. Veszp
rém vm. 1542 : 214.

Germania 1. Németország. 
Geythykar János veszprémi 

vn. 1546:361.
Gheche 1. Gecse.
Ghyczy (Gyczy) cs. 221. — 

István özv. 1542 : 221.
Gic (Gycz) b. Veszprém vm.

1542 : 219.
Gici cs. 1. Ghyczy.
Giczin h. Morvaországban 

1539 : 131.
Giczini András 1539 : 131. 
Gimes (Gvmes) vr. Nyitra vm. 

1539 : 117.
Gonosztevők 1543 : 254. — 

v. ö. rablók, skodnyák. 
Gosztonyi (de Gozthon, 

Goztonyi) cs. 276. — Mik
lós drégelyi udvarbíró és 
kaiptány 1543 : 275—276. 
1547 : 432.

Gömör vm. LVI., 90. — főisp.
Bebek Ferenc 1543:245,277. 

Graz (Gratz) vs. Ausztria 
1539 : 125, 127.

Gregus (Gregws) jobb. 1545 :
346.

Gritti Alajos XXVII. XXXII. 
Gross—Meseritsch h. Morva

országban 1538 : 47.
Gycz 1. Gic.
Gyczy 1. Ghyczy.
Gymes 1. Gimes.
Gymolth 1. Gyimót.
Gymolthy 1. Gyimolthy. 
Gyrolt 1. Gyirót.

Gyaloghadak XL. LXXV.
1539 : 73, 75, 101, 118.
1540 : 141. 1541 : 169—170, 
172, 178, 192, 194. 1543: 
260, 281, 283, 296—297. 
1545 : 343, 347—350. — 1. 
még hadsereg.

Gyalui szerződés 1541: LXIX. 
Gyerg 1. György.
Gyewrek 1. Győrök.
Gyimót (Gymolth) b. Veszp

rém vm. 1542 : 224. 
Gyimolthy (Gymolthy) cs.

214. — Mihály özvegye 
1542 : 214.
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Gyiról (Gyrolt) b. Veszprém 
vm. 1542 : 219.

Gyón (Gyón) b. Fejér vm. 
1541 : 191.

Győr (Jaurinum, Jauriensis) 
vm. XLIX. 1538 : 37—38, 
44. — vs. LXXV11I. 1543 : 
244, 272—275, 285.

György barát 1. Fráter György.
György (Gyerg) Máté kis- 

tapolcsánvi jobb. 1546: 
356.

Györgye, b. Pest vm. 1538 :
46. 1539 : 86.

Győri kpt. 1538 : 29, 34. 1542 :
223. — pk. Üjlaki Ferenc 
1539:112, 127. 1543:273, 
275, 290. 1548 : 492, 503. — 
pkség 1542 : 211, 219—220, 
223, 232.

Győrök (Gyewrek) b. Palota 
vr. tart. Somogv vm. XLVI. 
1539 : 77.

Gyulafehérvár (Álba Gywlae) 
vr. 1540 : 153.

Gyulay (de Gywla) Katalin, 
Petrőczy Pálné, majd Tar- 
nóczy Miklósné 407. —
Mihály hantai prp. 1543 : 
289, 291.

Gywrán (Gywran) György 
zsámbokréti jobb. 1540 : 
146.

Gyuresina (Diwschina) b. 
Lietava vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 574.

Gyurgyove (Dywrdowe, 
Gvwrgiowe) b. Trencsén 
vm. 1546 : 393. 1548 : 576.

Gyurikovics cs., ivanóci, 520.
Gyúró (Gywro) Lawrantek 

1545 : 345.
Gyurovek (Gywrowek) Simon 

mezgóci jobb. 1543 : 296.
Gyuruskovszky (Gywrws- 

kowky) Mihály 1548 : 520.
Gyűrű 1543 : 273—274.
Gywla (de —) 1. Gyulay.
Gyrawn 1. Gyurán.
Gywrgiowe 1. Gyurgyove.
Gywro 1. Gyúró.
Gywrowek 1. Gyurovek.

Gywrwskowky I .  Gyurus
kovszky.

Habsburg cs. Vili—IX. 
Habsburg-párt 1. Ferdinánd- 

párt.
Hadsereg 1529 : XIII. XXVI. 

XXXVI. XL. LI. LXVII.
1538 : 42. 1539 : 90, 126.
1540: 162. 1546:403,1548: 
459, 556. —v. ö. gyaloghadak, 
hajdúk, huszárok, katonaság, 
lovashadak, német hadak, 
olasz hadak, spanyol hadak, 
zsoldosok.

Hadiiudik Péter 1539 : 130. 
Hadisegedelem (subsidium)

1539 : 126. 1542 : 203. 1545 : 
310—311.

Hadiszerek 1539 : 117, 124.
1543:251, 281. — 1. még 
ágyúk.

Hadjárat 1541 : 185. 
Hagymáskér (Hagmaskeer) 

b. Veszprém vm. 1542 : 231. 
Hagymássy (Haghmas, Hagh- 

masy, Haghmassy de 
Berekzo) cs. LXXVL, 207.— 
Kristóf, László fia 1542 : 
207—208. 1543 : 249—250. 
1546 : 384, 387. — László 
özv. Tárczay Lucia 1542: 
206—208. 1543 : 249—250. 
1543 : 263. 1546 : 384—
385. —■ Lesták, László fia 
1542 : 207—208. 1543 : 249, 
250.

Haholna maior 1. Nagycho- 
cholna.

Haholna minor 1. Kiselíocholna. 
Hajdúk (haydones) 1543 : 290. 
Hajek (Hayek) lednicei jobb.

1538 : 59.
Hajmáskér 1. Hagymáskér. 
Hajók 1538 : 30.
Halaba Vencel nimnici jobb.

1539 : 133.
Halács (Halach) b. Trencsén 

vm. 1548 : 544.
Halácsy (de Halach) cs. 518. — 

Ráfael k. c. Trencsén vm. 
szb. 1548 : 518, 603. fel. 
Ocskay Fruzsina 518.
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Halastó 1543 : 286. 1548 : 454, 
456.

Halászat 1539 : 128.
Halimba (Halymba) b. Veszp

rém vm. 1542 : 225.
Háló 1539 : 130.
Halusic (Halwzych) b. Bo

londot- vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 543.

Halymba I. Halimba. 
Hamispénzverés 1542 : 237— 

238.
Hans Máté mojsi jobb. 1548 : 

601.
Plánta (Hanthe) b. Veszprém 

vm, 1542 : 223.
Hánlai (Hanthensis) prp. 

Gyulai Mihály 1543 : 289, 
291. — prpság 1542 : 223. 

Hanzlikfalvi (de Hanzliko- 
wafalwa) László 1548 : 520. 
— Mihály, Jeromos fia 
1548 : 520.

Hanzlikova (Hcnzlikowa) b.
Trencsén vm. 1548 : 548. 

Harambasa 1539 : 116. 
Harmincad XXIV. XXXI. 

LVI. LVIII. LXVI. 
LXXVI. LXXX1V. 1534 : 
19. 1538 : 23—24. 1539 : 81, 
88, 108, 110. 1540:161.
1541 : 176—177. 1543 : 262. 
1544 : 308. 1545 : 330, 332, 
336—337. 1548 : 475.

Hatalmaskodás XXL LXV. 
1538 : 17, 22. 1539 : 79, 87, 
108, 110, 113—114, 126, 
128. 1540 : 162. 1541 : 192— 
193. 1543 : 251, 267, 274— 
275, 296—298. 1544 : 343—
347. 1546 : 378, 402—404. 
1548 : 454—455, 483, 488— 
489, 503, 522—523, 528— 
531, 533.

Határper 1. magyar-morva 
határrendezés.

Hathalmy cs. 216. — György
1542 : 216, 220, 224. 

Hatlamas lednicei jobb. 1538 :
60.

Hatne (Hathna, Hathne) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén

vm. 1540 : 165. 1546 : 397. 
1548 : 561, 606.

Haydones 1. hajdúk.
Hayek 1. Hajek.
Held Mátyás alkancellár 1541: 

176.
Helwen parva 1. Kischlivény.
Helytartó 1. kir. helytartó.
Helytartótanács 1. kir. hely

tartótanács.
Hencz de Azzwpathak cs. 

368. — Ágnes, Tajnay Mik- 
lósné 372. — Ferenc 1546 : 
368.

Henzlikowa 1. Hanzlikova.
Herczegh 1. Újlaky.
Herend 1. Bakonyherend.
Héttornyúlak 1. Lak.
Héver (hewer) 1539 : 132.
Heves vm. főisp. guthi Or- 

szágh László 1544 : 156.
Hidegkút (Hydegkwt) b. 

Veszprém vm. 1542 : 228. — 
b. Pilis vm. 1525 : XI.

Hilka (Hylka) szn. 1538 : 60.
Hilkn (Hylkn) szn. 1538 : 60.
Hinek (Hynek) szn. 1541 : 

189.
Hlavati (Hlawati) Máté 1546: 

405. — Petrach 1545 : 350.
Pllboke 1. Hluboke.
Hlewen maior 1. Nagychlivény.
Hliniczky (de Hlynyk, Hly- 

niky, Lhynyczky de Lhy- 
nyk) cs. 381, 434. — Gábor 
1546 : 381. 1547 : 434. 1548 : 
567.

Hlobuke 1. Hluboke.
Hlozsa (Hlose) b. Kasza vr. 

tart. Trencsén vm. 1548 : 
578.

Hluboke (Hlboke, Hlobwke, 
Holboke, Hwboke) b. Tren
csén vm. 1539 : 107. 1546 : 
393. 1548 : 567—568.

Hlubokei (de Hwboke) György 
1546 : 393. —• Mátyás 1539 : 
107.

Hlynyk (de—) 1. Hliniczky.
Hodoska 1. Odoska.
Hodrek Miklós nimnici jobb- 

1539 : 132.
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Hogeniczi Misso 1538 : 59.
Hoholna 1. Kischocholna, 

Nagychocholna.
Holboke 1. Hluboke.
Hole hegy Trencsén vm. 1540 : 

157.
Holies (Holych, Holytsch) vr. 

Nyitra vm. 1539 : 71. 1541: 
189.

Holicsi harmincad 19.
Holy szil. 1538 : 60.
Holych 1. Holies.
Honiesi recte Howiessy.
Hont vm. 1538 : 38. — főisp. 

Balassa Imre 1534 : 283. — 
Balassa Menyhért 1542 : 
278. — Nyáry Ferenc LIV. 
1538:11. 1539:69. 1543: 
262, 269.

Hordók 1545 : 344.
Horenic (Horenicze, Hore- 

nyeza, Horenycze, Hori- 
nicza) b. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 163. 
1546 : 396. 1548 : 529—530, 
557, 604.

Horka b. Óvár vr. tart. Tren
csén vm. 1543 : 293. 1548 : 
571.

Hornawa 1. Hornyává.
Hornian 1. Hornyán.
Hornyán (Hornian) b. Tren

csén vr. tart. 1548 : 535.
Hornyánszky (Hornyanczky) 

podluzsáni jobb. cs. 1543 : 
297.

Hornyánszky (Hornyanczky- 
zyn) István 1543 : 298.

Hornyává (Hornawa) b. Tren
csén vm. 1548 : 530.

Horóc (Horowecz) b. Lednice 
vr. tart. Trencsén vm. 1546: 
394. 1548 : 530, 557, 604.

Horvát bán Batthyányi Fe
renc 1539 : 123. — Kegle- 
viCh Péter 1537 :202, 283. — 
Nádasdy Tamás 1537 : 202.

Horváth (Horwat, Horwath) 
Bertalan 1547 : 419, 422— 
425. — Ferenc, Szarvaskő 
vr. kapitánya 1543 : 281,

286, 290. — Péter 1542: 
213, 221, 227—228.

Horváth (Horwath) v. Boj- 
nicsics cs., plavnói 454. — 
Mihály 1548 : 454, 457.

Horváth Bertalan, ilméri, 
zápolyai 1520 : 419.

Horváth (Horwath de Miha- 
levith) András, veszprémi 
olvasókan. 1539:125.

Horváth (Horwath de Wa- 
zön) Jeromos 1538 : 37—38.

Horváth cs., zápolyai 1. Hor
váth, ilméri.

Horvátország (Croatia) 
XXXIII. 1534 : 200.

Hoschina 1. Hosztina.
Hosthffy 1. Ostffy.
Hosztina (Hoschina, Hos- 

schyna, Hostina) b. Led
nice vr. tart. Trencsén vm. 
1540 : 164. 1546 : 394. 1548 : 
559, 605.

Hosszútóthy (Hoztothy) cs.
213. — Farkas 1542 : 213 — 
216, 222. — László 1542 : 
213, 216. — Pál 1542 : 222.

Hosszú-utca (Hozzw ucza) 
Pápa tnvs. része 1542 : 217.

Hothyesow I. Kotesó.
Houiosi 1. Howiessy.
Howiessy (Honiesi, Hoüosi) 

b. Morvaországban 1539 : 
129—130.

Hoztothy 1. Hosszútóthy.
Hozzw ucza 1. Hosszú-utca.
Hrabove (Hrabowe) b. Tren

csén vm. 1546 : 393. — b. 
Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 566.

Hrabovka (Hraboka, Hra- 
bowka) b. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 163. 
1546:395. 1548:559, 605. 
— b. Szucsa vr. tart. Tren
csén vm. 1546:390. 1548: 
529, 552, 604.

Hrabovszky (de Hrabowka, 
Hrabowsky, 1 Irobowzky, 
Rabowlczky, Rabowzky) 
cs. 135. 1548 : 568. — And
rás trcncséni polgár 1548 :
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520. — György 1539 : 106. 
1548 : 568. — László 1546 : 
392. — Márton 1539 : 106.
1547 : 435. — Péter 1547 : 
435. — Vencel 1539 : 106.

Hradek vr. 1539 : 120. 
Hradna b. Szulyó vrk. tart. 

Trencsén vm. í 546 : 392.
1548 : 564, 607.

Hrebka szn. 1543 : 297. 
Hrehuczka (Hrehwczka) jobb.

1545 : 347.
Hresocz 1. Egresd.
Hresovszky 1. Egresdy.
Hricsó (Hrycho, Hrychow,

Hryczow, Ryccho, Rycho, 
Rykho) mvs. Trencsén vm. 
1548 : 607. — vr. Trencsén 
vm. XXVII. XXXIV. 
XL. XLVII. LVI. LXI. 
LXXV—LXXVI. 1538 : 
13. 1539 : 75, 102—107.
1540:166, 173. 1543:253, 
261. 1546 : 400. 1547 : 421, 
423—428. 1548 : 453, 456, 
460, 526, 564, 602, 607. — 
tart. felsorolása 1540 : 166.
1546 : 400. 1548 : 564—566, 
607—608. — 1. még Alsó- 
hricsó, Felsőhricsó.

Hrobowzky 1. Hrabovszky. 
Hrozinko (Hrozenkow, Hroz- 

nikow) hegy a magyar
morva határon 1538 : 59, 
131.

Hrussó (Hrwsso) vr. Bars 
vm. XXX. 1546 : 354, 356— 
357, 365, 367. 1547 : 411— 
412. 1548 : 506. — vn. Nagy- 
berzencei Gáspár 1546 : 
356—357, 367.

Hrussóy, másk. Zabláthy 
(de Hrwsso, Hrwssoy de 
Zablath, Russoy, Rwssoy, 
de Zablath, de Zablath et 
in Hrwsso, Salzer, Solar, 
Kolozsvári) cs. XXX. 271. — 
gén. 342. —• Anna, Jeromos 
lánya, Koszlka Miklósné 
1547:410—411. 1548:
521. — Borbála, Jeromos 
lánya, Lubomirszky Sza-

niszlóné 1545 : 341. 1547 : 
410—411. — Jakab eber- 
harti vn. 1545 : 340. - — 
János 1543 : 270—271, 297.
1545 : 331, 340. 1546 : 353, 
355, 357, 366—370, 372— 
374. 1547 : 410—411, 431— 
432. 1548 : 430, 432, 477— 
478, 497—502, 505, 548. — 
I. fel. Lévai Cseh Eufrozina
1546 : 358, 366—367, 372, 
374. —- II. fel. Podmaniczky 
Anna 1543 : 270—271, 297. 
1545:331, 340. 1546:353. 
355, 357, 366—370, 372— 
374. 1547 : 430, 432. 1548 : 
477—478, 499—502, 505— 
506, 517. — Jeromos 341. — 
Magdolna, Jeromos lánya, 
Schellendorf Burjánná 
1545 : 341. 1547 : 410—411. 
1548 : 520. — Margit, János 
lánya 1536 : 358, 366—370, 
372—374. — Márta, Jero
mos lánya, Farkas Ignácné 
1545 : 341. 1547 : 410—411, 
430, 432. 1548 : 499—502. — 
Márta, Lőrinc lánya. 
Nyáry Miklósné 340. — 
Mihály, János fia 1536 : 357, 
366—367, 369—370, 372— 
374. 1547 : 430. 432. 1548 : 
499—502. — Zsófia, Lőrinc 
lánya, előbb Sárkány Amb
rus, majd Bazini és Szent- 
györgvi Farkas özv. 1539 : 
98. 1543 : 260—261. 1545 : 
339—340.

Hrwsso 1. Hrussó.
Hrwssoy 1. Hrussóy.
Hrycho 1. Hricsó.
Hrychow inferior 1. Alsóhricsó. 
Hrychow superior 1. Felső

hricsó.
Hryczow 1. Hricsó.
Humec (Hwmech, Hwmecz, 

Klumecz, Klwmecz) h. Bu- 
detin vr. tart. Trencsén vm. 
LXI. 1540 : 153. 1543 : 261.
1547 : 417—418, 426, 433— 
436. 1548 : 570, 608.

Hunerad 1. Kunyerád.
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Huorka 1. Horka.
Hupka (Hwpka) György XXI.

XXIV. 1539 : 115—118. 
Huszárok (hwzarones)

XXXIII. XXXIX. 1543 : 
290.

Hűségeskü 1544 : 303. 
Hűtlenség 1530 : XIX. LXXV. 

LXXXI. 1543 : 254. 1544 : 
306. 1548 : 586.

Hvoznic (Wosnicza, Woznitze, 
Woznycha, Woznycza) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540:166. 1546:399. 
1548: 562, 606.

Hwboke 1. Hluboke.
Hwmeez 1. Humec.
Hwnerad 1. Kunyerad. 
Hwpka 1. Hupka.
Hwzarones 1. huszárok. 
Hydegkwt 1. Hidegkút.
Hylka 1. Hí lka.
Hylkn 1. Hilkn.
Hynek I. Hinek.

Iesenycha 1. Yeszenic.
Igái 1. Igar.
Igar b. Veszprém vm. 1542 : 

223, 233.
Igazságszolgáltatás 1539:64—

66 .
Ihászi (Ihazy) b. Veszprém 

vm. 1542 : 220.
Ihristye (Ihryssche, Ihryste, 

Irische, Iryscze) b. Lednice 
vr. tart. Trencsén vm. 1540: 
164. 1546 : 395. 1548 : 559, 
605.

Illava (Illewa, Lewa) vr. 
Trencsén vm. 1538 : XXI.
XXXVI. LXXVL 33. 1539: 
116. 1543 : 262. 1544 : 305. 
1545 : 334—335. 1548 : 579. 
— tart. felsorolása 1548 : 
579. — vs. 1548 : 579. 

Ulavai harmincad 19.
Illavka (Kys Lewa) b. Tren

csén vm. 1543 : 294. 
Illewffalwa 1. Üllőfalva.
Illővé (Ilowe) b. Sztrecsén vr. 

tart. Trencsén vm. 1548: 
571.

Ilowe 1. Illővé.
Imreffy (Emreffy, ímrephy de 

Zerdahel) cs. LXXVI. 173, 
261. — György 1541 : 173. 
— néhai 1547 : 420. — Já
nos, Péter fia 1547 : 420 — 
422, 425—427, 430. 1548 : 
525—526. — Péter 1539 : 
103. 1543 : 261. 1547:421. — 
fel. Pernessy Zsófia 1547 : 
421, 427.

Indegs János 1542 : 236.
Inota (Inotha) h. Fejér vm. 

1539 : 95. 1545 : 352.
Inotai (de Inotha) cs. 95. — 

Miklós 1539 : 95.
Irische 1. Ihristye.
Iryscze 1. Ihristye.
Istrembeg török vezér 1528 : 

30.
Istvánffy Anna, Macedóniai 

Miklós özv. 1539 : 125.
Iszkáz 1. Egyházasiszkáz, Ká- 

polnásiszkáz, Pókiszkáz.
Isztebnik (Ztebnykh) b. Tren

csén vm. 1548 : 551.
Isztimér (Kzlhemer) b. Fejér 

vm. 1541 : 191.
ítélőmesterek I. Aranyáni 

Daniján, Nagyvátyi Antal, 
Pósa György. Pausz Mihály, 
Haveni Mihály.

Ivánczi (de Iwaneh) cs. 93. —- 
István, a nagyobb kancel
lária jegyzője 1539:93— 
95, 99, 105.

Ivánis (Iwanis) János zsám- 
bokréti molnár 1540:141.

Ivanóc (Iwanocz) b. Bolondóc 
vr. fart. Trencsén vm. 
1548 : 542.

Iwanis I. Ivanis.
Iwanocz 1. Ivanóc.
Izabella királyné, János kir. 

özvegye 1541 : 179—180, 
184. 1543 : 250, 277.

Jaar ]. Jár.
Jablonova (Jablonow, Jab- 

lonowy) b. Trencsén vm. 
1546 : 392. 1548 : 568.

Jablonovai 1. Marsovszky.
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Jabolovik (Jabolowyk) János 
diósi jobb. 1548 : 520. — 
Máté diósi jobb. 1548 : 520. 

Jagelló cs. VIII.
Jakab (Jakap) Miklós özvegye

1542 : 218.
Jákó (Jako) b. Veszprém vm.

1 5 4 2  • 2 2 4

János kir. VIII—XII. XVIII— 
XIX. XXII—XXIV. 
XXVII. XXX—XXXIV.
XXXVII,—XXXIX. XLIII— 
XLIV. XLVI. XLIX. LII— 
I.VI. LX—LXI. LXXV— 
I.XXVI. 1588 : 6, 15—21,
27, 29—80, 87—88, 42,
55—56. 1539 : 67—71, 73— 
76, 78, 80, 82, 89, 91—92, 
97.101—103,110—111, 113, 
117. 1540:146—151, 153, 
200—201. — néhai 1542:204.
1543 : 253, 255. 259—264,
282. 1544:305. 1547:414, 
439 -  440. 1548 : 583—584.

János-párl IX. XII. XIX. 
XXVII. XXXI. XXXIII. 
XXXVI. XLIX. LIV--LVI. 
LX—LXI. LXVI. 1538 :
28, 36. 1539 : 70, 89.

János Zsigmond vál. kir.
LXI. LXIV-LXV. LXVIII. 
LX1X. LXXIX—LXXX. 
1540 : 158. 1543 : 283.

Jár (Jaar) b. Veszprém vm.
1542 : 224.

Jásd (Jasth) h. Veszprém vm.
1543 : 259.

Jásdi apátság LXXVI. 1543 : 
259—260, 264. 1545:331. 

Jaskal'alva (Jaskofalwa) b.
Nyitra vm. 1548 : 529. 

Jászai prp. Josephit Ferenc 
1547 után : 409. — Péter- 
váradi Balázs 1546 : 388.
1547 : 409.

Jaszenova (Jesenova, Jaze- 
now) b. Lietava vr. tart. 
Trencsén vm. 1546 : 403.
1548 : 574.

Jaszkodnik 1. skodnyák. 
Jasztrabje (Jeztrebh) b. Tren

csén vm. 1548 : 543.

Jaurinum 1. Győr.
Jávor (Jawor) János 1547 : 409. 
Jazenow 1. Jaszenova. 
Jesenowa 1. Jaszenowa. 
Jeszenic (Jesenycha, Jeze- 

nicza) b. Trencsén vm. 
1546 : 392. 1548 : 567. —
b. Beszterce vr. tart. Tren
csén vm. 1548 : 562, 606. —  
b. Ilricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1546 : 406.

Jeszenice (Jezenicze kostelna) 
b. Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 166.

Jezenicze 1. Jeszenice. 
Jezerniczky (de Jezcrnycze) 

cs. 115. — Ádám 1539 : 115. 
Jeztrebh 1. Jasztrabje.
Joanna h. Morvaország 1539 r 

131.
jobbágyok XIV. XXL XXV. 

1538:58—60. 1539:62—
63,' 131. 1541 : 186, 192. 
1542 : 235. 1543 : 251,
272—274, 276, 279, 287, 
296—298. 1545 : 844, 346—
347, 349—351. 1546:363. 
1548:454—455, 483—484, 
488—489, 522, 587—588, 
598—599. — szökése 1546 . 
378.

Jogügyigazgató 1. kir. jogügy- 
igazgaló.

Jósa cs.212, 231.—János 1542: 
212. — Orbán 1542 : 231. 

Jósa cs., sávolyi 231.
Josephit Ferenc zengi pk., 

jászai prp. 1547 : 409. 
Józan (Józan de Naghgamaas) 

Ambrus 1539 : 96.
Józsa 1. Jósa.
Juhok 1543 : 298. 1545 : 347—

348. 1546 : 396—397, 399,
405. 1548 : 483.

Juraczka Tamás lednicei jobb. 
1538 : 59.

Jurisics (Jurissit) Miklós, 
Szlavónia és Alsó-Ausztria 
főkapitánya 1539 : 125. 

Jutas (Jwthas) b. Veszprém 
vm. 1542:231.

Jwthas !. Jutás.
42
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Kacsák 1543 : 297. 1545 :
344—345.

Kádak 1545 : 344.
Kádárta (Kadartha) b. Veszp

rém vm. 1542 : 231.
Kajár (Kayar) b. Veszprém 

vm. 1542 : 230. 1545 : 311— 
313, 352. 1546:359—361. 
1548 : 522.

Káldy es., jutási 214. —
Ambrus 1542 : 214.

Kálnic (Kalnicza) b. Treucsén 
vm. 1548 : 548.

Kalocsai érsek Frangepán 
Ferenc 1543 : 242.

Kályha 1545 : 346.
Kamacsa 1. Kamocsa.
Kamara XV. XXV. 1539 : 

124. 1541:178. 1543:241, 
269. 1544:300. 1545:311, 
351. 1546 : 375—376, 378— 
379, 406. 1548 : 418. —
elnök Pempflinger István 
1534 : XXV. — Peregi Al
bert 1539—1540:112.
1543 : 242.

Kamarahaszna XII. 1544 : 
299. 1545 : 309—310. 1546 : 
406—407. 1547 : 417.

Kamarai Írnok Eördög Péter 
1546 : 408. — pénztárnok 
Motniczy András 1546 : 
408. — Zaycz Magnus 1546 : 
408. — tanácsos Sirmiensis 
Sebestyén 1547 : 413—414. 
— Werner György 1543 : 
278. — titkár Peregi Albert 
1536 : 112.

Kamarcsa (Kamareza) b. 
1548 : 589.

Kamarcsai (de Kamareza) 
Mihály deák, a kisebb kir. 
kanc. jegyzője 1548 : 589.

Kamenchan 1. Kamenicsán.
Kamenicsán (Gamochan, Ka

menchan, Kamenichan, Ka- 
menicz, Kamenychan, Ke- 
ninuchen) b. Trencsén vm. 
XII. 1539 : 82—83, 133.
1542 : 236. 1548 : 530, 556.

Kamocsa (Kamacsa, Ka- 
mocza) b. Komárom vm. 589.

Kamondl. Alsókamond, Felsö- 
kamond.

Kancellár 1. kir. kancellár. 
Kanizsay (de Kanysa, Ka- 

nysay) cs. 200. — Ferenc 
1534 : 200. — György, 
László fia, 1534 : 200. — 
László 1534 : 200. — Or
solya, László 1. Nádasdy 
Tamásné 1535—1542 : 200. 

Kapdan János krencsei jobb.
1547 : 432.

Kápolnásiszkáz (Kapolnas 
Izkaz) b. Veszprém vm. 
1542 : 214. — v. ö. Egyhá- 
zasiszkáz, Pókiszkáz. 

Kápolnay Ferenc 1538 : 39. 
Kápolnay (de Gellyenfalwa) 

Mihály 1548 : 498.
Káposzta 1545 : 344.
Kappan 1545: 344.
Karád b. Somogy vm. 1543 : 

279.
Karakószöresök (Krako- 

zewrchek) b. Veszprém 
vm. 1542 : 212.

Kardos János maróti jobb. 
1546 : 346.

Károly, V. német-római csá
szár XXXII.

Karthauziak LXXIX. 1542 : 
217. 1543 : 283. — v. ö. 
lődi karthauziak.

Kartuz (Kartus) cs. pocsa- 
rovaleholai, 1546 : 391. 

Kassa (Cassouia) vr. Abaúj 
vm. XXXIII. LII. 1538 : 
30, 37—38, 201. 1543 : 277- 
278.

Kassai kapitány Serédv 
György 1546 : 385.

Kasza (Kaza, Kazza) b. Kasza 
vr. tart., Trencsén vr. tart.
1548 : 577. — vr. 1531 :
XVIII—XIX. XXXVI. 
LXXXI. 1538 : 33. 1540 : 
168. 1543 : 263. 1544 : 305. 
1545 : 330—331. 1546 : 404. 
1548 : 458, 475, 577. —
tart. felsorolása 1546 : 404. 
1548 : 577—578.

Kaszay (de Kaza, Kazzay, de
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Ztrecze) Gáspár 1544 : 300. 
1548 : 518, 545, 555.

Kászon bég (Kazonbeg) 1543 : 
248.

Katolikus vallás 1536 : 16.
Katonaság XIV. XVI.

XXXVIII. 1538 : 4, 45.
1539 : 69—71, 124. 1543 : 
251—252, 263, 279—280. 
1545 : 310. — v. ö. hadak.

Kayar 1. Kajár.
Kaza 1. Kasza.
Kazianer (Catzianner, Ca- 

zianer, Katzianer, Ka
zianer) János császári főpa- 
raiicsnok 1529 : XIII. XXV. 
XXVII. XXXVI. LXIII. 
1538 : 5—3, 17. 1539 : 89, 
101. 1541 : 173, 202.

Kazonbeg 1. Kászon bég.
Kazza 1. Kasza.
Kbelany 1. Gbelány.
Kecheti 1. Kecseti.
Kechkemeth (de —) 1. Kecs

keméti.
Kecseti (de Kecheth, Kecheti) 

Márton veszprémi, majd 
egri pk., kir. tanácsos 
LXXVIII—LXXIX. 1538 : 
26, 36—37. 1539: 123—
124. 1543 : 279, 286—290. 
1548 : 522—523.

Kecskék 1538 : 61. 1548 : 483.
Kecskeméti (de Kechkemeth) 

Miklós, a nagyobb kancell. 
jegyzője 1539 : 94, 99, 105.

Kecskeméthy cs. 94.
Kegery 1. Kegyeri.
Keglevich Péter kir. tanácsos, 

horvát-szlavón bán, Varasd 
vm. főispán. 1537 : 202. 
1543 : 242, 283.

Kegyeri (Kegery) b. Veszprém 
vm. 1542 : 219.

Kegyúri jog XLVI. 1538 : 
15—16. 1543 : 259, 264.

Kehely 1545 : 349.
Kelemen, a nyitrai egyház 

Mindszent-oltárának igaz
gatója 1548 : 480.

Kelemenfalva (Kelemenffal- 
wa) h. Turóc vm. 1539 :118.

Kémkedés 1539 : 117, 127.
Kenese (Kenesse) b. Veszp

rém vm. 1542 : 230. 1545 : 
311-313. 1545 : 352. 1546: 
359—360.

Kenesycz 1. Knyesic.
Kengyel (Kenghel) Pál zsám- 

bokréti jobb. 1540 : 144.
Keninuchen 1. Kamenicsán.
Kenyér 1545 : 344.
Kenyéri 1. Kegyeri.
Kepenyeg I. köpönyeg.
Kerdy Máté 1543 : 298.
Kerek de Bachkafalwa Bálint 

1547 : 431. — Lukács 1547 : 
431. — v. ö. Ádám, Bac.ska- 
jalvi.

Kerekszállás (Kerekzallas) b. 
Komárom vm. 1539 : 113.

Kereskedelem 1541 : 190.
Kereskedők LXXXIII— 

LXXXIV. 1539 : 131. 1545 : 
333. 1548 : 454.

Keresztes (Kerezthes de 
Elewtheyed) János nádori 
jegyző 1545 : 319.

Kermed 1. Körmend.
Kernecsi 1. Krencsei.
Kersak szn. 1543 : 297.
Kerta (Kyrtha) b. Veszprém 

vm. 1542 : 213.
Kesselőkői uradalom 1541 : 

LXIX.
Keszi I. Papkeszi.
Keszi (de Kezy) István Fejér 

vm. szb. 1539 : 95.
Kezczan Mátyás magy.iruródi 

jobb. 1539 : 133
Kezepse Mithicz 1. Középső- 

mittic.
Kezepse Ztrecze 1. Közcpső- 

szlreee.
Kezy 1. Keszi. Papkeszi.
Khyles 1. Kiles.
Kígyó (Kygyo) István varini 

bíró 1548 : 600.
Kilec (Kylecz) lónév 1543: 

296.
Kiles (Khyles) György 1540: 

140.
Kincstartó 1. kir. kincstartó.

42,
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Király (Kyral de Peeklyna) 
Mátyás 1535 : 106.

Kir. alkancellár Held Má
tyás 1541 : 177. — v. ö. 
kir. kancellár.

Kir. főajtónállómester Bánffy 
László 1556—1574 : 375. — 
Macedóniai Péter 1543 : 250. 

Kir. főétekfogóraester Móré 
László 1526 : XLIII.

Kir. főlovászmester Bánffy 
László 1574—1583 : 375. 

Kir. főudvarmester Kecseti 
Márton 1549 : 290. — Salm 
Miklós 1532—1548 : 180.
1547 : 415. 1548 : 474.

Kir. gyalogság főkapitánya
Kosztka Miklós XXII.

Kir. iogügyigazgató Raveni 
Mihály 1537 : 321. — Szo- 
mor János 1545 : 314—316. 
320—321, 332. 1546 : 380.
1548 : 494—495.

Kir. helytartó Thurzó Klek 
1529 : XIII. XXXIII. XL. 
XLII. LXFV—LXV. 1538 : 
3, 9—10, 25, 28—30, 36, 44, 
55. 1539 : 64—67, 87, 91, 
122, 127. 1541 : 169, 175, 
179, 185, 192—193. 1542: 
202—203. — Várday Pál 
1543 : LXXIV. LXXXIII. 
241, 247. 1544 : 300, 302. 
1545: 313, 322, 329, 333.
1546 : 364, 370—371, 374.
1547 : 415, 442. 1548 : 446- 
447, 458—459, 466—467, 
469—470, 472, 474, 492, 
503, 507—509, 513.

Kir. helytartótanács XIV—
XV. XXXVII. LXXIV. 
LXXVII. LXXXIII. 1543 : 
243—245, 248—249, 266, 
270. 1544 : 308. 1545 : 310- 
311, 328.

Királyi ítélőmester Nagyvátyi 
Antal 1546 : 370. 1548 :
471, 502. — Pósa György 
1545 : 321.

Kir. kamarás Dubraviczky 
Márk 1528 : X.

Kir. kancellár Oláh Miklós

1548 : 516, 590. — Perényi 
Péter 1543 előtt : 252. — 
Várday Pál 1545 : 315, 322, 
1546 : 364, 371, 374. 1547 : 
415, 442. 1548 : 446—447, 
470. — Werbőczy István 
LXI. 1540 : 148. — Zala- 
házy Tamás 1538 : 26. — 
v. ö. kir. alkancellár.

Kir. kancelláriai (nagyobb) 
jegyző : Ivánczi István: 
1539 : 93—94, 105. — Kecs
keméti Miklós 1539 : 94, 99, 
105. — Tolnai Mátyás 1539 : 
94, 99, 105. 1548 : 468. — 
kancelláriai (kisebb) jegyző 
Czakő Mátyás deák 1548 : 
589. — Kamarcsay Mihály 
deák 1548 : 589. — Kis- 
palugyai István 1548 : 589, 
600. — Olgyay György
1548 : 589.

Kir. kincstartó Báthory And
rás LXXXII. — Fráter 
György 1538 : 41. 1539 :
69, 85—86. 1540 : 159. — 
Thurzó Ferenc 1548 : 483, 
486.

Kir. személynök Mérei Mi
hály 1544 : 341. 1547 : 415.
— Révay Ferenc XXIII. 
1539:114, 118. 1540:160.

Kir. tanácsos Bajoni Péter 
1539 : 113. — Balassa Imre 
1543 : 283. — Batthyány 
Kristóf 1542 : 195. — Fráter 
Gvörgy 1539 : 85.— Kecseti 
Márton 1548 : 522. — Keg- 
levich Péter 1543 : 28'3. — 
Markos Péter 1539 : 113. — 
Peregi Albert 1539— 1540 :
112. — Révay F'erene 1540 :
160. — Salm Miklós 1532— 
1548 : 180, 474. — Sbar- 
dellati Ágoston 1545 : 323.
— Székely Lukács 1543 : 
292. — Thurzó Ferenc 1548: 
483, 486. — Üjlaky Ferenc 
1543 : 273. 1548 : 503. — 
Ungnád János 1543 :258.

Kir. testőrség kapitánya Pod- 
maniczky Mihály 1526: VII.
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Kir. titkár Bornemissza Pál
1539 : 110.

Kirska Péter 1542 : 236. 
Kirlaíölde (Kyrlaffelde) b.

Veszprém vm. 1542 : 220. 
Kisappony (Kysapon) b. 

Nyitra vm. 1548 : 529. — 
v. ö. Nagyappony. 

Kisapponyi (de Kysapon) 
Benedek 1540 : 138. — Pál
1540 : 138. — v. ö. Apponyi, 
Nagyapponyi.

Kisbarnag (Kys Barnagh) b. 
Veszprém vm. 1542 : 227.
— v. ö. Nagybarnag. 

Kisbény 1. Bény.
Kisberény (Kys Bérén) b.

Veszprém vm. 1542 : 230.
— 1. még Berény, Nagy- 
berény, Szárberény.

Kisbicse (Bythcha minor, 
Bycha minor, Kysbycze) b. 
Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 167. 1546 : 401. 
1548 : 566. — 1. még Biese. 

Kisbiróc 1. Biróc.
Kisbossány (Kysbassan) b. 

Nyitra vm. Í548 : 529. — 
1. még Nagybossány. 

Kisbreznic (Breznicze, Brez- 
nyeza minor) b. Lednice vr. 
tart. 1540 : 163. 1546 :
395. 1548 : 557, 604. — 1. 
még Breznic, Nagybreznic. 

Kischlivény (Helwen parva) b. 
Trencsén vm. 1548 : 545. — 
1. még Nagychlivény. 

Kischocholna (Haholna mi
nor) b. Trencsén vm. 1548 : 
547. — 1. még Nagycho- 
cholna.

Kiscserna (Brigan Cherna, 
Cherna minor) b. Lietava 
vr. tart. Trencsén vm. 
1546 : 403. 1548 : 574, 576.
— 1. még Cserna, Nayycserna. 

Kisdém 1. Nagydém. 
Kisdivina 1. Divinka. 
Kisdubnica (Dwbnycha

parva) b. Ugróc vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 540. 

Kisganna 1. Ganna.

Kisgyón 1. Gyón.
Kisherestyén (Kysherestyen) 

b. Bars vm. 1546 : 356. — 
1. még Nayyherestyén.

Kisherestyéni (de Kysheres
tyen) Mihály 1546 : 356. — 
Pál 1546 : 356.

Kishidegkút 1. Hidegkút.
Kishradna (Hradna minor) b. 

Trencsén vr. tart. 1548 :
534. — v. ö. Felsőhradna.

Kisjeszenic 1. Jeszenic.
Kiskamond 1. Fetsőkamond.
Kiskeszi (Kys Kezy) b. Ko

márom vm. 1545 : 318.
Kiskolacsin (Kolechin minor) 

b. Szucsa vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 553, 556. — 1. 
még Kolacsin.

Kiskorontár 1. Kocsárkorontál.
Kiskotesó (Kyskothysso) b. 

Trencsén vm. 1539 : 106. — 
1. még Kotesó, Nagykotesó.

Kiskotesói (de Kyskothysso) 
Félix 1539 : 106. — v. ö. 
Kotesói, Prileszky.

Kiskovácsi 1. Kovácsi.
Kiskubra 1. Kubra.
Kisleva 1. Illavka.
Kislőd (Kysleweld, Kys Le- 

weld) b. Veszprém vm. 
1542 : 226. 1548 : 489. —
1. még Löd, Városlőd.

Kisneporác (Neporaz parva) b. 
Trencsén vm. 1548 : 546. — 
1. még Neporác, Bozsonne- 
porác.

Kispalugyay (de Kyspa- 
lwdya) György 1539 : 114— 
115.“— István, a kisebb kir. 
kancellária jegyzője 1548 : 
589, 600. — 1. még Palugyay.

Kispirit 1. Pirit.
Kisporuba (Porwba minor) b. 

Kasza vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 578. — 1. még 
Nagyporuba, Poruba.

Kisrudina 1. Rudina.
Kisszántó b. Pilis vm. 1525 : 

XI.
Kisszlatina (Kyszlatina, Sla- 

tina minor) b. Ugróc vr.
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tart. Trenesén vili. 1545 : 
351. 1548 : 539.

Kisszőllős (Kyszelews) b. 
Palota vr. tart. Veszprém 
vm. XLVI. 1542 : 221. — 
1. még Nagyszállás.

Kisszőllős (Kyszelews) b. Pa
lota vr. tart. XLVI. 1542 : 
221. ■— 1. még Nagyszállás, 
Szállás.

Kissztankóc (Ztankocz minor) 
b. Trenesén vm. 1548 : 549. 
— 1. még Nagysztankóc.

Kissztrece (Oztrethycz) b. 
Trenesén vm. 1544 : 299. — 
1. még Alsósztrice, Felsá- 
sztrice, Középsásztrece.

Kisszucsa (Kys Swdcza, 
Zwcha minor) b. Szucsa vr. 
tart. Trenesén vm. 1546: 
390. 1548 : 553, 604. — 1. 
még Nagyszucsa, Puszta- 
szuesa, Szucsa.

Kistapolcsány (Kis Thapol- 
chan, Kys Thapolchan, 
Kysthapolchan) b. Bars vm. 
1546 : 353, 356—357, 364— 
365, 367, 374. — 1. még 
Nagytapolcsány.

Kistapolcsányi (de Kystha
polchan) István jobb. 1546: 
357. — 1. még Tapolcsányi.

Kistárczay 1. Tárczay.
Kis Thapolchan 1. Kistapol

csány.
Kisudicsa (Vdicza, Vdyche, 

Wdycha, Wdycza minor) 
b. Beszterce vr. tart. Tren- 
csén vm. 1540 : 164. 1546 :
396. 1548 : 560, 605. — 1. 
még Nagyudicsa.

Kiszablát 1. Zablát.
Kiszuca ily. Trenesén vm. 

1540 : 156.
Kiszucaújhely (Nova civitas) 

h. Budetin vr. tart. Tren- 
csén vm. 1548 : 569, 608.

Kiszsámbokrét 1. Zsámbokrét.
Klabwsicz 1. Klobusic.
Klacsány (Klechany, Kle- 

czen) b. Trenesén vm. 1545 : 
322, 337. 1548 : 566.

Kladek Péter trencséni esküdt 
1548 : 520.

Klechany 1. Klacsány.
Kleczen 1. Klacsán.
Klestina 1. Kliestina.
Klesstyna 1. Kliestina.
Kliestina (Kleschine, Kless

tyna, Klestina, Klyess- 
chyna) b. Beszterce vr. 
tart. 1538 : 59. 1546 : 165,
397. 1548:560, 606. —
jobb. Srssun László 1538:59.

Klobouk vr. Morvaország
ban 1538 : 47, 58.

Klobouki (de Klobwk) 
Hwlewacz 1539 : 116.

Klobusic (Klabwsicz, KIo- 
bwchycz) b. Trenesén vm. 
1543 : 294—295. 1548 :
580. — b. Oroszlánkő vr. 
résztart. Trenesén vm. 
1548 : 554.

Klucsove (Klwchewe, Klw- 
chowe) b. Trenesén vm. 
1548 : 530, 555.

Klumecz 1. Humec.
Klwchewe 1. Klucsove.
Klwmecz 1. Humec.
Klyesschyna 1. Kliestina.
Knyesic (Kenesycz, Knesicz, 

Knezicz) b. Bars vm. 
1546:356—357, 364—367. 
1548 : 477—478, 506.

Kochanoc (Kohanowcz) b. 
Trenesén vm. 1548 : 549.

Kochanovszky (Kohanoczy, 
Kohanowczkj') cs. 549. — 
Miklós 1548 : 549—5$0.

Kochar Koronthal 1. Kocsár- 
korontál.

Kochkocz 1. Alsókocskóc, 
Felsőkocskóc.

Kochnac (Kohnachocz) b. 
Trenesén vr. tart. 1548:534.

Kochowcz 1. Kocsóc.
Kochy 1. kocsi.
Koczka 1. Kosztka.
Koczkocz inferior 1. Alsó

kocskóc.
Koczkocz superior 1. Felső

kocskóc.
Koczkowsky 1. Kocskovszky.
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Kocsárkoronlál (Kocnar Ko- 
ronLhal) b. Veszprém vm. 
1542 : 221. — 1. még Koron- 
tál.

Kocsi (kochy) 1538 : 59. 1539 : 
132. 1544:308. 1545:345, 
350. 1548 : 489.

Kocskóc 1. Alsókocskóc és 
Felsökocskóc.

Kocskovszky (Koczkowsky) 
János trencséni bíró 1539 : 
132.

Kohanóczy 1. Kochanovszky.
Kohanowcz 1. Kochanoc.
Kohnachocz 1. Kochnac.
Kolachin (Kolaczyn, Kole- 

czyn) b. Szucsa vr. tart. 
Trentsén vm. 1546: 390. 
1548 : 604. — 1. még Kis- 
kolacsin.

Kolarovic (Kolarowecz, Ko- 
larowitze, Kolarowycze) 
b. Hricsó vr. tart. Trcncsén 
vm. 1540:167. 1546:401. 
1548 : 565, 607.

Kolechyn 1. Kolacsin.
Kolini Tamás 1548 : 597.
Kolontár 1. Köröntől.
Kolos h. Nyitra vm. 1543: 

262. 1548 : 529.
Kolos cs., némái 219. — János 

1542 : 219.
Kolosi apátság 1542 : LXIX. 

LXXVI. 1543: 262, 264. 
1548 : 492, 503.

Kolozsvári 1. Zabláthy.
Komár b. Veszprém vm. 1542:

233.
Komárom (Komaron) vr. 

1539 : 127.
Komornyik (Komornyk) Ger

gely 1542 : 231.
Komorovski cs. 157.
Komorovszky a Komorow cs. 

413. — János árvái és liptói 
főisp. 1505. 1547 : 413.

Konchok, Konczoh szn. 1539 
117—118.

Kondé Gáspár, pókateleki 
ügyvéd 1548 : 486.

Konstantinápoly (Constanti- 
nopolis) LXI. 1540 : 159.

Konszka (Konzka) b. Lie- 
tava vr. tart. Trcncsén vm. 
1548 : 574.

Kopec (Kopecz) b. Kasza vr. 
tart. Trencsén vm. 1548: 
578.

Koppány (Koppan) b. Veszp
rém vm. 1542 : 217. 1545 : 
310. 1546:389. 1548:471, 
512.

Korcsmáros (korchomaros) 
1545 : 343.

Korlátkőy cs. 189. — Erzsé
bet, Nyáry Ferencné 269. — 
Zsigmond 1541 : 189. 

Korontál (Koronthal) b. 
Veszprém vm. 1542 : 225. — 
1. még Kocs árkoront ál. 

Koronthály cs. 225. — György
1542 : 225. —■ id. György 
özv. 1542 : 225.

Kosár (Cosar) Laszkár 1542 : 
236.

Koska 1. Kosztka.
Kosner Gergely 1543 : 297.—  

Tamás 1543 : 297.
Kosstial 1. Kostyál.
Kostelec (Kostelecz, Kos- 

tolecz, Koztholecz) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 165. 1546 : 398. 
1548 : 561, 606.

Kostyál (Kosstial) szn. 1538 : 
59.

Kosztka (Koczka, Koska, 
Kosska, Kosthka, Kostka, 
Kozka, Kozthka de Sed- 
lecz, Zedlecz et in Le- 
thawa, Lelhowa) es. XXVI. 
LVI. LVIII. 87. 1543 : 251. 
1548 : 461. — Anna, Miklós 
leánya 1548 : 521. — Bor
bála, Miklós leánya 1548 : 
521. — Miklós XXÍI-XXV. 
XXVII—XXIX. XXXI. 
XXXVI. XXXVIII. XLIL 
L. I.XXXII—LXXXIV. 
20. 1538 : 22—25, 57, 61— 
62. 1539 : 62—63, 87—91, 
107, 109, 112, 117. 1540: 
154—155, 157—158, 161.
1543 : 251, 263, 278. 1544 :
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299—300, 306, 308. 1545 : 
315—318, 320—321, 328— 
333, 336—338. 1546 : 378, 
380—381, 402, 407. 1547 : 
437—439, 441—442. 1548 : 
446—451, 453, 455—456, 
458—470, 472—473, 475, 
482, 491, 493, 495. 497, 
507—516, 527, 571, 580— 
590, 598—599, 601—602. 
II. fel. Hrussóy Anna 1547 
410. 1548 : 521. — I. fel. 
Thuróezy Márta 1545 : 
340—341. — néhai 1547 : 
420. — Péter XXII-XXIII. 
XXV. 1539 : 87. 1543 : 251. 
néhai 1547 : 438.

Kosztolnamittic 1. Mittic.
Kotesó (Chotessow, Ho- 

thyesow) b. Hricsó vr. tart. 
Trencsén vm. 1546 : 401. 
1548 : 565, 608. — 1. még 
Kiskotesó, Nagykotesó.

Kotesói (de Kothysso, Ko- 
thitessowczky) Gáspár 
1539 : 106. — János 1539 : 
106. — Márton 1547 : 435. — 
1. még Kiskotesói.

Kotrsinalucska (Kotersina 
Lwka Kothrsyna lwchka) 
b. Óvár vr. tart. Trencsén 
vm. 1543 : 293. 1548 : 570.

Kovács (Kowach) András 
1545 : 350.

Kovács-utca (Kowach wcza) 
Pápa mvs. része 1542 : 217.

Kovácsi (Kowach, Kowachy) 
b. Veszprém vm. 1542 : 
205, 223, 236. 1543 : 295. 
1545 : 352. 1546 : 389.

Kovácsovek (Kowachowek) 
Miklós 1543 : 297. — Ta
más 1545 : 350.

Kovácsy (Kowachy) cs. 
223. — Péter 1542 : 223.

Kovarc (Kowarcz) b. Nyitra 
vm. 1548 : 458, 529.

Kowach 1. Kovács.
Kowachowek 1. Kovácsovek.
Kowach wcza 1. Kovács-utca.
Kowarcz 1. Kovarc.
Kowaso 1. Kvassó.

Kozka I. Kosztka.
Kozorek (Kozoorek) Györgv 

1542 : 237.
Kozthka 1. Kosztka. 
Koztholecz 1 . Kostelec 
Köleskása 1545 : 344. 
Köpönyeg (kepenyeg) 1543: 

273.
Körmend (Kermed) vs. Vas 

vm. 1539 : 125. 1543 : 242. 
Körmöcbánya (Cremnicia) vr. 

1536: XXXVI. 1538:21. 
1542 : 236.

Középsomittic (Kezepse 
Mithicz) b. Trencsén vm. 
1548 : 517.

Középsősztrece (Kezepse 
Ztrecze) b. Trencsén vm. 
1548 : 545. — 1. még Alsó- 
sztrece, Felsősztrece, Kis- 
sztrecc.

Középszolnok vm. főisp.
Drágffy Gáspár 1543 : 283. 

Köznemesség VIII—IX. 
Kraczowy György brodnói 

bíró 1546 : 381
Krakkó vs. Lengyelország

ban 1536 : XXXVI. 
Krakozewrchek 1. Karakó-

szörcsök.
Kraszna vm. főisp. Drágffy 

Gáspár 1543 : 283.
Kraszna (Krazna) b. Ugróé 

vr. tart. Trencsén vm. 1543: 
297. 1545 : 347, 351. 1548 : 
540.

Krasznó (Crasna, Grazna, 
Krasno, Krazna, b. Tren
csén vm. LVIII. LXXXII— 
LXXXII1. 1539: 63, 108. 
1544 : 305, 307. 1545 : 318— 
319. 1546 : 380—383. 1548 : 
475—476, 513, 515, 586. 
588—589, 600.

Krasznyán (Kraznieni) b. 
Óvár vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 571.

Krazna 1. Kraszna.
Kraznieni 1. Krasznyán. 
Krazno 1. Krasznó.
Krencs (Krenche, Kresthien)
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b. Nyílra vili. 1547 : 4.41— 
432. 1548 : 529. jobb. : 
Ribenszky István bíró. 
Skoretz György és Kapelan 
János esküdlek 1547 : 432.

Krencsey, Kernecsi (de 
Krenche) cs. 431, 501. — 
Tamás 1547 : 431. 1548 :
501.

Kresthien 1. Krencs.
Krisztus leste oltár a pozsonyi 

egyházban 1547 : 429. 1548: 
485, 504, 597.

Krivoklát (Kriwoelad, Kry- 
woklath) b. Oroszlánkő t. 
Trencsén vm. 1548 : 530, 
554.

Krivoszud (Kriwozwd) b. 
Bolondóc vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 541.

Kriwoelad 1. Krivoklát.
Kriwozwd 1. Krivoszúd.
Krizsán (Krysan) alsóvesz- 

tenici jobb. 1548 : 483— 
484.

Kromy cs. 1545 : 346.
Krysan 1. Krizsán.
Krywoklath 1. Krivoklát.
Ksinna (Waxine) b. Ugróé 

vr. tart. Trencsén vm. 1548: 
539.

Kubinyi (de Kwbyn) cs. 115.— 
Kristóf 1547 : 414. 1548 :
527. — Mátyás 1539 : 115.

Kubra (Kwbra) b. Trencsén 
vr. tart. 1548 : 538.

Kucsira (Kwchyra) György 
zsámbokréti jobb. 1540 : 
144.

Kuna a Kunstat et Podibrad 
(Kwna de Kwnsthath) 
János morvaországi fő
kapitány 1538 : 45, 1539 : 
115, 117, 133.

Kunowitzi (de Kunowcz 
et in Broda Hungaricali) 
János Morvaország al- 
kamarása 1539 : 131.

Kunyerad (Chunerad, Hwne- 
rad, Hwnierad) b. Tren
csén vm. 1545 : 322, 337. 
15,8 : 566.

Kúp (Kwp) b. Veszprém vm. 
1542 : 222.

Kupferschmidt Máté kör- 
möcbányai 1. 1542 : 236.

Kuti (Kwthy) b. Feiér vm. 
1541 : 191.

Külsővát 1. Vát.
Kvassay (Kwassowsky) cs. 

márkuslehotai, 1546 : 391.
Kvassó (Kowaso, Kwassow, 

Quassow) b. Lednice vr. 
tart. Trencsén vm. 1540 :
163. 1546:394. 1548:556, 
604.

Kvassólehota (Kwassowska 
lhota b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 165.

Kwassow 1. Kvassó.
Kwassowska lhota 1. Kvassó

lehota.
Kwbra 1. Kubra.
Kwbyn (de —) i. Kubinyi.
Kwchyra 1. Kucsira.
Kwna 1. Kuna.
Kwp 1. Kúp.
Kwpffer Schmid 1. Kup

ferschmidt.
Kwthy 1. Kuti.
Kygyo 1. Kígyó.
Kylecz 1. Kilec.
Kyral 1. Király.
Kyrlaffelde 1. Kirlafölde.
Kyrtha 1. Kerta.
Kysapon 1. Kisappony.
Kysapon (de —) I. Kisapponyi.
Kys Barnagh 1. Kisbarnag
Kysbassan 1. Kisbossány.
Kys Bérén 1. Kisberény.
Kysbycze 1. Kisbicse.
Kysherestven 1. Kisheres- 

tyén.
Kys Kezy 1. Kiskeszi.
Kyskothysso 1. Kiskotesó.
Kys Lewa 1. Illavka.
Kys Leweid 1. Kislőd.
Kys Swdcza 1. Kisszucsa.
Kysthapolchan 1. Kistapol- 

csány.
Kystharchay 1. Tárczay.
Kysucza 1. Kiszuca.
Kyszelews 1. Kisszőllős.
Kyszlatina 1. Kisszlatina.
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Ladányi (de Ladan) es. 95. — 
Mátyás Fejér vm. szí). 1589: 
95. — Miklós Fejér vm.
szb. 1539 : 95.

Lajos király. néhai VIII. 
XXVIII. XLIV. 1539 :
113. 1541:172. 1542:210.
1543 : 260. 1545 : 334. 1546: 
385. 1547 : 427—428. 1548 : 
591.

Lak b. Somogy vm. 1539 : 
77. 1543 : 279. — b. Veszp
rém vm. 1542 : 216. 

Lak-utca (Lak wcza), Pápa 
mvs. része 1542 : 217. 

Lakácsy (Lakachy, Lakaczy) 
János nyitrai kan. LXXXII.
1544 : 306. 1545 : 331.1548: 
493.

Lalinek b. Trencsén vm. 1546: 
393.

Lapis refugii 1. Menedékkő. 
Laski Jeromos erdélyi vajda, 

siradi palatinus XXIII. 
XXIV. XLIV. 1533 : 16. 
1539 : 88, 117.

Latkóc (Lathkocz) b. Tren
csén vm. 1548 : 545. 

Lázadók 1541 : 184.
Lázi (Lazy) b. Veszprém vm. 

1542 : 232.
Ledec (Ledecz) h. Kasza vr. 

tart. Trencsén vm. 1548 : 
578.

Lednice (Lednicz, Lednicza, 
Lednicze, Lednitz, Led- 
nitze, Lednycz, Lednycza, 
Lednycze, Lednyczky, 
Lethnycze) h. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. 1540: 
165. 1546 : 400. 1548 : 563, 
606. — mvs. Lednice vr. 
tart. Trencsén vm. 1538: 
58—61. 1546:394. 1548: 
530, 556, 604. — jobb. : 
Miloss, Jamba, Csinatlav 
László, Juracska Tamás, 
Wassek, Ililka, Hatlamas 
1538 : 59—60. vr. Tren
csén vm. XXL XXV. 
XXVII. XXXIV. XXXVI. 
LVL LXI. LXXVI. 1538:

16. 1539 : 71—73, 98—100, 
102, 116, 130. 1540:163. 
1543:261, 264. 1543:340. 
1548 : 556, 602, 604—605.— 
tart. felsorolása 163, 394, 
556—560, 604—605.

Lednycze I. Lednice.
Lehoezky de Kys Rakow, Já

nos 1539 : 115.
Lehota b. Morvaországban 

1538 : 58. — b. Trencsén 
vm. 1538 : 59. 1546 : 391. — 
v. ö. : fíudetinlehota, Újlak- 
lehota.

Lehota Czalkowa 1. Cselkó- 
lehola.

Lehota Markussowa 1. Már- 
kuslehota.

Lehotaplebani (Lehota Ple- 
bani) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1546 : 398.

Lehotaváralja (Lehotta sub 
arcé) Lietava vr. tart. 
b. Trencsén vm. 1540 : 163.

Lehotka b. Hricsó vr. tart. 
Trencsén vm. 1540: 167. 
1546 : 401. 1548 : 565. — 
b. Lietava vr. tart. Tren
csén vm. 1546 : 403. 1548 : 
530, 575.

Lengyel király Zsigmondl538: 
36, 50.

Lengyel követ 1541 : 179.
Lengyelország (Polonia) 

XXXVIII. 1541 : 178.
Lengyel-tárgyalások 1541 : 

179—180, 184.
Lephanth 1. Elefánt.
Lephanthy (de ) '1. Ele- 

fánthy.
Lepsény (Lepsen) b. Veszp

rém vm. 1542 : 231. .
Leszkóc (Lezko, Lieskowe) b. 

Trencsén vm. 1540: 169. 
1543:298. — 1. még
Alsólicszkó, Felsőlieszkó, 
Lieszkóc.

Leszkói harmincad 19.
Lethawa 1. Lietava.
Lethnycze 1. Lednice.
Leutschonia 1. Lőcse.
Leva 1. Illava.
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Lévay-cs. 1. Cseh.
Lewa ]. Illava.
Lewei 1. Löd.
Lewrynthe 1. Lőrinte.
Lezko 1. Leszkóc.
Lezko inferior 1. Alsólieszkó. 
Lezko superior 1. Felsőlieszkó. 
Lezkowa 1. Nemeslieszkó. 
Lezkowecz 1. Lieszkovec. 
Lhynyczky 1. Hliniczky. 
Liborcsa (Lyborcha, Lybor- 

cze) b. Trencsén vr. tart. 
1546 : 391. 1548 : 530, 537. 

Lidec 1. Ledec.
Liechtenstein (Liechtnstain) 

Hans von — 1538 : 47. 
Lieszkove (Lyzkowa) b. Bo- 

iondóc vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 542.

Lieszkovec (Lezkocz, Lezko
wecz) b. Budetin vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 569, 
608. — b. Illává vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 579.
■— 1. még Leszkóc.

Lietava (Letawa, Lethawa, 
Lethowa, Lythawa) b. Lie
tava vr. tart. Trencsén vm.
1546 : 403. 1548 : 573—575. 
— vr. Trencsén vm. XXII— 
XXIII. XXXI. LXI. 
LXXXII—LXXXIIl. 1538: 
22—24, 56. 1540 : 153. 1544: 
306. 1545:336. 1546:403.
1547 : 419. 1548 : 454—455, 
458, 524, 573. — tart. fel
sorolása 1546 : 403. 1548 : 
573—575.

Lietavalucska (Lwchka) b. 
Lietava vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 573.

Lintium 1. Linz.
Linz (Lintium) h. Ausztriá

ban 1538 : 35, 44. 1542 : 
198, 203.

Lipóc (Lipoltz) vr. Sáros vm. 
1543 : 277.

Lipta szn. 1542 : 237.
Lipthal (Liptale) h. Morva

ország 1539 : 130.
Liptó (Lypthoviensis) vm. 

1538 : 3. 1539 : 118. 1543 :

251. —■ alisp. Okolicsányi 
János 1539 : 114. — főisp. 
Komorovszky János 1507 : 
413. — Pekry Lajos 1539 : 
120.

Lisza (Lysa, Lyza, Lyzka) b. 
Lednice vr. tart. Trencsén 
vm. 1538 : 60. 1540 : 164. 
1546 : 396, 405. 1548 : 557, 
605. — jobb. Vavrek Tra- 
nek 1538 : 60.

Liszica (Lizycza, Lyzycze) b. 
Óvár vr. tart. Trencsén vm. 
1543 : 293. 1548 : 570.

Liszt 1545 : 344.
Litér (Lysther, Lyther) b. 

Veszprém vm. 1542 : 231. 
1545 : 352.

Lokur 1548 : 454.
Lomensko h. Morvaország

ban 1539 : 131.
Lomniczai (de Lomnicze et 

Brumow) cs. 58. — Ádám 
1538 : 58.

Lomnitz h. vr. Morvaország
ban 1538 : 47, 58.

Lónyay (Lonyay) Gergely
1538 : 39. — fel. Kende- 
ressy Borbála 1538 : 39.

Losonczy (Lossonczy, Los- 
sontzy) Antal 1538 : 38. —- 
István Nógrád vm. főisp. 
1543 : 278, 283. 1546 : 408. 

Lovak L. 1538 : 58—61. 1539 : 
119—120, 130—133. 1543: 
274, 296. 1545 : 343, 349— 
350. 1548 : 488.

Lovas (Lowas) b. Veszprém 
vm. 1542 : 225.

Lovashadak XXV—XXVI. 
XXXVI. XXXIX. LVIII. 
LXVII. LXXV. 1528 : 31.
1539 : 73, 75, 91, 119— 
120. 1541 : 169—172, 178, 
181, 184, 186, 192, 200. 
1543: 252, 257, 280, 283, 
290.

Lowas 1. Lovas.
Lőcse (Leutschonia) vs. Sze- 

pes vm. 1543 : 283.
Lőcsei plébános Möller György 

LXXIX.
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Löd (Lewel, Leweld, Lewewld) 
h. Veszprém vm. 1542 : 
217. 1546 : 363. — 1. még 
Kislőd, Városlőd.

Lődi karthauziak L. 1542 : 
217. 219, 225—226. 1543 : 
273—274, 279, 290. 1548 : 
487—491. — priorja Péter 
1546:363. 1548:487, 491. 

Lőrinte (Lewrynthe) b. Veszp
rém vm. 1542 : 225. 

Lubomirszky (Lwbemerzky, 
Lwbomerzky, Lwbomyrsky) 
Anna, Szaniszló leánya 
1548 : 521. — Katalin, Sza
niszló leánya 1548 : 521. —- 
Sebestyén, Szaniszló fia 
1548 : 521. — Szaniszló, fel. 
Zabláthy Borbála 1545 : 
341. 1547 : 410. 1548 : 521. 

Lucska (Lwcska, Lyczky) b. 
Trencsén vm. 1543 : 293. 
1546 : 392. — 1 még Lieta- 
valucska, Mojslucska.

Lúd 1545 : 344—345. 
Ludaniczi (de Ludanicz) Ven

cel 1538 : 45.
Ludány h. Bars vm. 1536 : 

XXXVII.
Luka (Lwka) b. Trencsén vm.

1548 : 567. — v. ö. Luki. 
Lukács (Lwkacz de Eghhazas- 

chehy) jobb. 1539 : 96. 
Luki (Luka, Lwkh, Lwkha) h. 

Lednice vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 164. 1546 : 396, 
405. 1548 : 557, 605. —
v. ö. Luka.

LundiérsekWese János XLIII.
1539 : 120.

Lupohláv (Lupohlaw, Lwpoh- 
law, Lwppohlaw) b. Led
nice vr. tart. Trencsén vm.
1540 : 164.1546 : 396.1548 : 
558, 605.

Lutto (Lythow, Lywtho) b. 
Ugróc vr. tart. Trencsén 
vm. 1543 : 298. 1545 : 346,
349. 1548 : 540. 

Lwbomerzky 1. Lubomirszky. 
Lwchka 1. Lucska.
Lwka 1. Luka.

Lwkacz 1. Lukács.
Lwkh I. Luki.
Lwpohlaw 1. Lupohláv.
Lyborcha 1. Liborcsa.
Lyczky 1. Lucska.
Lypthoviensis 1. Liptó.
Lysa 1. Lisza.
Lyther 1. Liter.
Lythow 1. Lutto.
Lywtho I. Lutto.
Lysther 1. Liter.
Lyzá 1. Lisza.
Lyzka 1. Lisza.
Lyzkowa 1. Licszkovc.
Lyzycze I. Liszica.

Macedóniai Miklós özv. Ist- 
vánffy Anna 1539 : 125. — 
Péter kir. ajtónállómester 
1543 : 250.

Machaczowi 1. Mahacsovi.
Macho Péter jobb. 1538 : 61.
Magszakadás 1541 : 173.
Magyar Bálint 1547:416— 

417.
Magyarbarnag 1. Kisbarnag, 

Nagybarnag.
Magyarbród (Broda Hungari- 

calis) mvs. Morvaország 
1539 : 115, 118, 131—133.

Magyar-morva határrendezés 
1522 : XLVIII. LVIII. LX.

Magyarországi főkapitány Bá- 
thori András 1543:233. 
1543 : 251. — Fels Lenárt 
1541 : 170. — Nádasdy Ta
más 1543 : 253. — Perényi 
Péter 1543 : 252.

Magyaróvár 1. Óvár.
Magyarpolyán 1. Pólyán.
Magyarszentlászló 1. Szent- 

lászló.
Magyartevel 1. Nagytevel.
Mahaczovi (Machaczowi) Pál 

1539 : 130.
Maier Ádám 1547 : 432. 1548 : 

499.
Majtény (Majthény) b. Po

zsony vm. 1538 : 9—11.
Majthényi (Majthény, May- 

theni, Maythyny) cs. LXIX. 
— Bertalan 1534 : XXV.
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1538:124. 1548:548. —
Kristóf 1545 : 345. — Mi
hály felesége Nagylucsei 
Orsolya 342.

Makó András zsolnai polgár 
1546 : 382—383.

Makovica (Makowicza, Mako- 
wycha, Makowycza) vr. 
Sáros vm. LXXVI. 1542 : 
208. 1543 : 249—250. 1543 . 
263. 1546 : 383—384, 386—
387.

Malac 1545 : 345.
Maláta (zalad) 1545 : 344.
Malom 1542 : 218. 1546 :

390—394, 396, 398—402,
405, 407. 1548 : 523. — v. ö. 
molnárok.

Maloveczky (Maloweczky) cs. 
bohuszlavici 1548 : 542, 547.

Máma b. Veszprém vm. 1542 :
230. 1545 : 311—313, 352. 
1546 : 359—360.

Marcaltő (Marczalthew) b. 
Veszprém vm. 1542 : 220.

Marcaltői (Marczalthey) cs. 
220. — Miklós 1542 : 220.

Marczek 1. Marcsek.
Marczibányi (Marcidban, Mar- 

cyban) cs., puchói 1546 : 
392. — György 1548 : 567.

Marcsek (Marczek) h. Tren- 
csén vm. 1546 : 392.

Marcsek (Marczek) cs. 1546 : 
392.

Mária királyné, Lajos király 
özvegye 1534 : 200.

Marikova (Marikowa, Mary- 
kowa) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1540: 165. 
1546 : 397, 405. 1548 : 563, 
607.

Márka 1546 : 368—369. 1548 : 
499, 501.

Marko János zadubnvei jobb. 
1546 : 381.

Markos de Kerekzallas, Péter 
kir. tanácsos LX. 1539 :113.

Markovec 1. Márkuslehota.
Márkuslehota (Lehota Mar- 

kussowa) b. Trencsén vm. 
1546 : 391.

Mármarosi sókamara 1534: 
200 .

Maros b. Veszprém vm. 1542 : 
233.

Marót (Maróth) b. Bars vm. 
1546 : 356.

Marsófalva (Marsofalwa, 
Marssowa) b. Trencsén vm. 
1546 : 392. 1548 : 555.

Marsovszky (de Marsoffalwa, 
Marsoczky, M arsowczkv de 
Marsoffalwa, Marsowcz- 
ffalwa) cs. 381. 1546 : 392. 
— János k. e. 1540 : 151. 
1547:434. 1548:568. — 
Mihály 1546:381. 1548:
568. — Miklós k. e. 1539 : 
94, 99, 105.

Marton (Marthon) Antal 1542:
231.

Márton cs., perei 231.
Marykowa 1. Marikova.
Mátés (Mathys) cs. 229. •— 

Ambrus 1542 : 229. — Bene
dek özv. 1542 : 229.

Mathys 1. Mátés.
Maythyny 1. Majtényi.
Mazdrowi szn. 1538 : 60.
Mazka szn. 1542 : 236.
Maztina Lehota 1. Omasztina- 

lehota.
Mecskey (Mechkey) István 

1548': 458—459.
Mednyánszky (de Mezne, Me- 

deznawzky) György 1539 : 
101. — Pál szucsai vn. 1547 : 
445.

Medve (Medwe) b. Győr vm. 
1543 : 273—274.

Medved (Medwed) jobb. 1545 : 
346.

Méhkas 1538 : 58. 1545 : 350.
Mehmet bég 1539 : 128. 1541 : 

180.
Mehnye 1. Menyhe.
Melcsic (Melchicz) b. Bolon- 

dóc vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 543.

Melignani (de Medizy, marchio 
in Melignano) Jakab János 
főkapitányhelyettes LXX. 
1542:196, 198.
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Mellár b. Fejér vm. 1543 : 
273—274.

Menedékkövi karthauzi kolos
tor 1543 : LXXIX. 283. 

Menlevél 1543:291.
Menyhe (Mehnye) b. Nyitra 

vm. 1548 : 529.
Merete (Merethe) b. Veszprém 

vm. 1542 : 222.
Mérey Mihály kir. személynök, 

nádori helytartó, fel. For- 
gách Juliánná 1545 : 341. 
Í547 : 417.

Mérföld 1539 : 128. 1541 : 193. 
Meseritsch 1. Gross-Meseritsch. 
Meseritsch Henrik 1538 : 47.

•— v. ö. Lomnici. 
Mestheczko 1. Mesztecsko. 
Mészáros (Mezaros) István 

maróti jobb. 1546: 356. 
Mesztecskó(Mestheczko, Mesz- 

teczko, Meztechkw, Mez- 
tetzko) b. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 164. 
1546 : 395. 1548 : 475, 559, 
605.

Mesztecskói harmincad 19. 
1548 : 475.

Méz 1543 : 298. 1545 : 344. 
Mezaros 1. Mészáros. 
Mezewlak 1. Mezőlak.
Mezgóc (Mezgaz, Mezgocz, 

Mezgolcz, Myzgocz) b. Ug
róé vr. tart. Trencsén vm. 
1543 : 296, 298. 1545 : 351. 
1548 : 538.

Mezgon Márton varini jobb. 
1548 : 600.

Mezne (de —) 1. Mednyánszky. 
Mezőkomárom h. Veszprém 

vm. 233.
Mezőlak (Mezewlak) b. Veszp

rém vm. 1542 : 216. 
Mezricium vs. Morvaország 

1338 : 45.
Meztetzko 1. Mesztecsko. 
Michinczky (de Lebnicz) cs. 

1539 : 130.
Mihály pannonhalmi főapát 

1538 : 29.
Mihályháza (Myhalhaza) b. 

Veszprém vm. 1542 : 215.

Miklós pap, a garamszent- 
benedeki kvt. t. 1546 : 356. 

Miksova (Mixofalwa, My- 
xova) b. Trencsén vm. 
1546 : 392. 1548 : 568. 

Mikusovce (Mykosowcze, 
Mykozowcz, Mykwsowezy) 
b. Oroszlánkő vr. tart. Tren
csén vm. 1543:294. 1548: 
530, 554.

Milochov (Milochow, Mylo- 
chow, Mylohow) b. Besz
terce vr. tart. Trencsén vm. 
1540 : 165. 1546 : 397. 1548: 
560, 605.

Miloss lednicei jobb. 1538 : 58. 
Mindszent-oltár a nyitrai szé

kesegyházban 1548 : 480. 
Mindszentizkaz 1. Pókiszkáz. 
Misekönyv 1545 : 350.
Misera szn. 1538 : 60.
Miske (Myske) b. Veszprém 

vm. 1542 : 225.
Miskey (Myskey) cs. 226. —• 

Antal 1542:226.
Miskó (Myschko) János bude- 

tini jobb. 1548 : 601.
Missen (Mseny) b. Trencsén 

vm. 1548 : 566.
Misso (Mysso de Peeklyna) 

Mihály 1539 : 106.
Mitru (de Dupkowa) János

1539 : 130.
Mittic (Mytycz) b. Trencsén 

vm. 1548:550. — 1. még 
Középsőmiitic.

Mixofalwa 1. Miksova.
Mizik nagyszlatinai . jobb. 

1543 : 297.
Mjesice (Nemylsicz) b. Bolon- 

dóc vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 541.

Mjezgóc 1. Mezgóc.
Mladika hj. Trencsén vm.

1540 : 156.
Mladoczky (Mladozky) János 

palotai vn. és udvarbíró 
1542 : 205. 1543 : 289. 

Mnichovalehota (Mnihowa ie- 
hota) b. Trencsén vr. tart. 
1548 : 537.
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Moezer György zsámbokréti 
jobb. 1540:141.

Mohácsi csata (1526) VII. 
XLIV. 1543 : 262, 264.

Mojs (Moys, Moyses) b. Óvár 
vr. tart. Trencsén vm. 1543: 
293. 1548 : 571, 601. — jobb. 
Hans Máté és Deák Mátyás 
1548 : 600—601.

Mojslucska (Luchka, Lwczka) 
b. Ővár vr. tart. Trencsén 
vm. 1548:571, 601. —
jobb. István bíró, Neces- 
sany György, Paulw János 
1548 : 601.

Moldva,' ország (Moldavia, 
Moldavum) LIV. 1538 : 36, 
42.

Möller György lőcsei plébá
nos LXXIX—LXXX.

Molnár János kistapolcsányi 
jobb. 1546 : 356.

Molnárok 1541 : 141. 1546 :
406.

Moravske Ljeskove 1. Liesz- 
kove.

Móré (More de Chwla) Fiilöp 
pécsi pk. XLIII. — László 
kir. főétekfogómester 1524 : 
XLIII—XLIV. 1539 : 76— 
77. 1541 : 191. 1543 : 259.

Morocza de Wamos cs. 227. —• 
Mihály Veszprém vm. szb. 
1532 : 227.

Morvák 1528 : XIII. XXXIX. 
LI. 1541 : 189.

Morvaország XXXVIII. 
XLVI1I—XLIX. LXXII.
1538 : 5, 25—27, 44—54, 
57. 1539:78, 113, 117— 
118, 128—129. 1540 : 156. 
— alkamarása Kunovitzi 
János 1539 : 131. — fő
kapitánya Kuna János 1538: 
45. 1539 : 115—116, 132. — 
helytartója Bernstein János 
1538 : 27. 1539 : 128.

Morva rendek XXXIX. L. 
LIX—LX. 1538 : 47. 1539 : 
110, 113. 1541:178.

Mostenec I. Alsó- és Felsö- 
mostenec.

Mosthnv László 1540 : 143— 
144.

Mosseczycze 1. Mostiste.
Mostiste (Mosseczycze, Moz- 

thiscze, Moztische, Mos
tiste) b. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 164. 
1546 : 395. 1548 : 558, 604.

Motesicz inferior 1. Alsómote- 
sic.

Motesicz superior 1. Felső- 
motesic.

Motesiczky (Motosiczky) cs. 
1548 : 546.

Motnici (de Mothnycz) András 
kamarai pénztárnok 1546 : 
408.

Motosiczky 1. Motesiczky.
Moys I. Mojs.
Moztiste 1. Mostiste.
Mseny 1. Missen.
Murány (Murán) vr. Gömör 

vm. 1539 : 90. — kapitá- 
nva Basó Mátyás XXXVI. 
LVI. 1539 : 90, 120. 1543 : 
278.

Mutnoky (Mwthnoky) Mihály 
az esztergomi érsek jószág- 
igazgatója 1546 : 378.

Mwthnoky 1. Mutnoky.
Myhalhaza 1. Mihályháza.
Mykosowcze 1. Mikusovce.
Mylochow 1. Milochov.
Myschko I. Miskó.
Myske 1. Miske.
Myskey 1. Miskey.
Mysso 1. Misso.
Mytycz 1. Mittic.
Myxowa 1. Miksává.
Myzgocz 1. Mezgóc.
Myzthko harmincadhely 1543: 

262.
Myzyk 1. Mizik.

Nádasd 1. Trsztye.
Nádasdi (de Nadasst) Farkas 

pozsonyi vn. 1547 : 445.
Nádasdy (de Nadasd, Nadazd) 

cs. 215. — Ágoston 1542 :
215. — Tamás, dunántúli 
főkapitány, Fogaras és Vas 
vm. főisp., tárnokmester,
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országos főkapitány, ország
bíró XXX. XLVI.“LXXIV. 
LXXIX. 1542 : 199—202. 
1543 : 237—238, 240—241, 
243—244, 253, 257, 268— 
269, 271—272, 275, 280, 
286—288, 291, 293. 1345 : 
326—327. 1546 : 363. 1547 : 
415, 417. 1548 • 582, 595. — 
fel. Kanizsai Orsóivá 1542 : 
200 .

Nádasy (Nadassy, Nadasy) 
András 1540 : 141. — Anna, 
Ferenc leánya, Siraonyi Gás- 
párné 1540 : 140. — Ferenc 
1540 : 140. — v. ö. Ters- 
tyánszky.

Nádor Báthori István 1528 : 
XII. — v. ö. atnáclor.

Nádori helytartó Meréy Mi
hály 1562 : 341. — Révav 
Ferenc XXXVI. LXXXIIÍ. 
1538:6. 1545:314. 1546: 
376, 379, 383—384. 1547 : 
415, 424, 426, 433, 437, 
441—442. 1548 : 478—479, 
481—482, 486— 487, 491, 
493, 497—499, 506, 517, 
528, 581, 583, 587, 597.

Nádori ítélőmester Aranyáni 
Daniján 1543:321. 1546: 
370. 1547:441. 1548:502.

Nádori jegyző Bnday Jakab, 
Fülöp deák, Keresztes Já
nos, Panithy János 1545 : 
319.

Nadosowcz 1. Nedasóc.
Nagapon (de —) 1. Nagy- 

appony.
Nag Bereu 1. Nagyberény.
Nag Bérsén 1. Nagyberzseny.
Nag Bogdan 1. Nagybogdán.
Nagdem 1. Nagydém.
Nagh 1. Nagy.
Naghapon 1. Nagyappony.
Naglibarati (de —) I. Nagy

baráti.
Nagh Barnag 1. Nagybarnag.
Naghbassan 1. Nagybossány.
Nagh Berzencze I. Nagyber-

zence.
Naghffyle 1. Nagyfüle.

Nagligamaas 1. Nagygamás.
Nagh Kothysso 1. Nagykotesó.
Nagh Thewel 1. Nagytevel.
Naghwath 1. Nagyváty.
Nagjenyew 1. Nagyjenő.
Nagthapoiehan 1. Nagytapol- 

csány.
NagLliewel 1. Nagytevel.
Nagzelews I. Nagyszállás.
Nagy (Nagh) Máté székes- 

fehérvári polgár 1543 : 273, 
274. — Tamás székes-
fehérvári bíró 1543 : 289.

Nagyalásony 1. Alásony.
Nagyappony (Naghapon) b. 

Nyílra vm. 1548 : 529. — 
v. ö. Kisappony.

Nagybaráti (de Naghbarati) 
János esztergomi kan. 1547: 
444.

Nagyapponyi (de Nagapon) 
Benedek 1540 : 138. — Ap- 
ponyi, Kisapponyi.

Nagybarnag (Nagli Barnagh) 
b. Veszprém vm. 1542 :
227. — 1. még Kisbarnag.

Nagybény I. Bény.
Nagyberény (Nag Bérén) b. 

Veszprém vm. 1542 : 230. — 
v. ö. Berétuy. Kisberény, 
Szárberény.

Nagyberzence (Nagh Berzen
cze) b. Bars vm. 1546 : 
357.

Nagyberzencei (de Nagh Ber- 
zeneze) Gáspár hrussói vn. 
1546 : 356—357, 367.

Nagyberzseny (Nag Bérsén) 
b. Veszprém vm, 1542 : 
212 .

Nagybicse I. Biese.
Nagybiróc 1. Biróc.
Nagybogdán (Nag Bogdan) 

b. Veszprém vm. 1542: 
225.

Nagybossány (Naghbassan) b. 
Nyitra vm. 1548 : 529. —- 1. 
még Kisbossány.

Nagybreznic (Breznicze, Brez- 
nyeza maior) b. Lednice vr. 
tart. Trencsén vm. 1540 :
163. 1546:395. 1548:557,
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604. —- 1. még Breznic, Kis- 
breznic.

Nagychlivény (Hlewen maior) 
b. Trencsén vr. tart. 1548 :
535. — 1. még Kischlivény.

Nagychoeholna (Haholna 
maior) b. Trencsén vm. 
1548 : 547. — 1. még Kis- 
chocholna.

Nagycserna (Cherna maior, 
Welika Czerna) b. Besz
terce vr. tart. Trencsén vm. 
1540 : 166. 1548 : 561, 606. 
—• 1. még Cserna, Kiscserna.

Nagyfüle (Naghfíyle) b. Fejér 
vm. 1542 : 205.

Nagygamás (Naghgamaas) b. 
Somogy vm. 1539 : 96.

Nagyganna 1. Ganna.
Nagygyón 1. Gyón.
Nagyherestyén b. Bars vm. 

356.— 1. még Kisherestyén.
Nagyhidegkút 1. Hidegkút.
Nagyjenő (Nagjenyew) b. 

Veszprém vm. 1542 : 211.
Nagyjeszenice 1. Jeszenice.
Nagykamond 1. Alsókamond.
Nagykolacsin 1. Kolacsin.
Nagykotesó (Nagh Kothysso, 

Welika Kotesso\ya) b. Hri- 
csó vr. tart. Trencsén vm. 
1539 : 106. 1540 : 167. — 1. 
még Kiskotesü, Kotesó.

Nagykubra 1. Kubra.
Nagylucsei Orsolya, Majthé- 

nyi Mihályné, majd Zab- 
láthy Gyorgyné 342.

Nagypirit 1. Pirii.
Nagyporuba (Porwba maior) 

b. Kasza vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 578. — I. még 
Kisporuba, Poruba.

Nagyrudina 1. Rudina.
Nagysalló (Nagy Sallo, Sario) 

b. Nyitra vm. 1538 : 9—11.
Nagyszlatina (Welkyzlatina, 

Welky Zlatina, Zlatina 
maior) b. Ugróc vr. tart. 
Trencsén vm. 1543 : 297. 
1545 : 349. 1548 : 539. — 1. 
még Kisszlatina.

Nagyszombat (civitas Tirna-

via, Thirnavia, Tyrnavien- 
sis) XLII. 1538 : 11. 1547 : 
444.

Nagyszombati harmincad 
XXXI. 1534 : 19. — vég
zések 1545 : 309—310, 312, 
316. 1547 : 428, 442. 1548 : 
494, 534.

Nagyszőllős (Nagzelews) b. 
Palota vr. tart. Veszprém 
vm. XLVI. 1542 : 221. — 1. 
még Kisszőllős, Szőllős.

Nagysztankóc (Ztankocz 
maior) b. Trencsén vr. tart. 
1548 : 536. — 1. még Kissz- 
tankóc.

Nagyszucsa (Swdcza, Zwcha, 
Zwlcha maior) b. Szucsa vr. 
tart. Trencsén vm. 1546 : 
390. 1548 : 529, 552, 604.

1. még Kisszucsa, Puszta- 
szuesa.

Nagytapolcsány (Nagthapol- 
chan) mvs. Bars vm. 1540 : 
144. — plébánosa Vencel 
1540 : 144. — 1. még Kista- 
poicsány.

Nagytevel (Nagh Thewel, Nag- 
thewel) b. Veszprém vm. 
1542 : 236. 1543 : 295. 1545: 
309. 1546 : 389. 1548 : 472, 
512.

Nagyudicsa (Vdicza, Vdyche, 
Wdicha maior) b. Besz
terce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 164. 1546 : 396. 
1548 : 560, 605. — 1. még 
Kisudicsa.

Nagyvárad 1. Várad.
Nagyváty (Naghwath) b. Ba

ranya vm. 1546 : 370.
Nagyvátyi (de Naghwath) 

Antal királyi személynöki 
ítélőmester 1546 : 370. 1548: 
471, 502.

Nagyvázsony 1. Vázsony.
Nagyzablát 1. Zablát.
Nána b. Veszprém vm. 1542 : 

205.
Nándori (de Nándor) Lukács 

pozsonyi kan. 1548 : 490.
Nassycz 1. Nastic.

43
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Nastic (Nassycz, NasLicz, Noz- 
tycze) b. Bán mvs. és Ugróc 
vr. tart. Trencsén vm. 1540: 
168. 1545 : 351. 1548 : 538, 
550.

Neari 1. Nyáry.
Nccessany György mojslucs- 

kai jobb. 1548 : 601. 
Nedasóc (Nadasowcz) b.

Nyitra vm. 1548 : 529. 
Nedec (Nedecz) b. Trencsén 

vm. 1543 : 294. 1548 : 568. 
Nedeczky (de Nedecz, Nede- 

cze, Nededeczky, Nedes- 
eeczky de Nedecz) cs. 256, 
434. 1548 : 568. — Bálint
1547 : 434—435. — József
1543 : 256. 1546 : 380. 1547 : 
434. 1548 : 600—601. —
László 1547 : 435. — Miklós
1548 : 600. — Tóbiás 1547 : 
434—435.

Nehéz cs., korompai 261. 
Nemeskotesó 1. Kiskotesó, Ko- 

tesó, Nagykotesó. 
Nemeskvassó 1. Kvassó. 
Nemeslieszko (Lezkowa) b.

Trencsén vm. 1548 : 549. 
Nemespodhrágy 1. Podhrágy. 
Nemesszalók 1. Szátok. 
Nemeszavoda (Zawoda) b.

Trencsén vm. 1548 : 576. 
Német hadak LXV. LXVIII.

1538 : 12. 1539 : 71, 126. 
Németbarnag I. Kisbarnag,

Nagybarnag.
Németi (Némethy) b. Veszp

rém vm. 1542 : 229. 
Németország (Germania)

1539 : 70.
Német párt 1. Ferdinánd-párt. 
Némelpolyán 1. Potyán. 
Németszentlászló 1. Szentlászló. 
Némettevel 1. Nagytevel. 
Nemsova (Nemssowa, Neu- 

sowa, Newsew, Newsowa) 
b. Szucsa vr. tart.- Trencsén 
vm. 1546 : 390. 1548 : 530, 
553, 604.

Nemylsicz 1. Mjesice.
Neporác (Neporaz) b. Trencsén

vm. 1548 : 546. — 1. még 
Kisneporác, Rozsonneporác.

Neslusa (Nezbusa, Nezlwsa) b. 
Budetin vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 569, 603, 608.

Neusowa I. Nemsova.
Newsew 1. Nemsova.
Newsowa 1. Nemsova.
Nezbusa 1. Neslusa.
Nezlwsa 1. Neslusa.
Niar.y 1. Nyáry.
Nimnic (Nimnicz, Nymcha, 

Nymnitze, Nymnycze) b. 
Lednice vr. tart. Trencsén 
vm. 1539 : 131— 132. 1540 :
164. 1546 : 396. 1548 : 558, 
605.

Nitria 1. Nyílra.
Njedeza 1. Nedec.
Nógrád vm. főisp. Guthi Or

szág László 1540 : 156, 278. 
— Lossonczy István 1543 : 
278.

Nógrádi főesp. Fehérvári Bá
lint esztergomi kan. 1547 : 
435.

Noráp b. Veszprém vm. 1542 : 
223.

Nosic (Nosicz, Nosycz, No- 
sycze, Nozyche, Nozyeze) 
b. Kasza és Trencsén vr. 
tart. Trencsén vm. LXI. 
1540 : 150—152. 1543 : 261. 
1544 : 305. 1545 : 330. 1546 :
404. 1548 : 578.

Noszlop (Nozlop) b. Veszprém 
vm. 1542 : 222.

Notdorff (Notdorfft) farkas 
pozsonyi vn. 1548 :'496.

Nova civitas 1. Kiszucaújhely, 
Vágújhely.

Novák b. Nyitra vm. 1541 : 
LXIX.

Novavesz (Nona wez) b. Tren
csén vm. 1543 : 294. — b. 
Oroszlánkő vr. tart. Tren
csén vm. 1543 : 294.

Nova villa 1. Bulóújfalu.
Novisolium 1. Besztercebánya.
Nozdrokóc (Nozdorgocz) b. 

Trencsén vm. 1548 : 548.
Nozdrokóczy (de Nozdrokow)
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cs. 518. — György k. e. 
1548 : 518.

Nozdrovic (Nozdrowycze) b. 
Trencsén vm. 1544 : 299.

Nozdrviczky (de Nozdrowycze) 
Miklós 1544:299.

Nozlop 1. Noszlop.
Noztycze 1. Nastic.
Nozyche 1. Nosic.
Nuremberg^ 1. Nürnberg.
Nürnberg (Nuremberga) vs. 

Németországban 1543 : 240.

Ny kos 1. Nyikos.
Nymcha 1. Nimnic.
Nymnitzc 1. Nimnic.
Nyárág (Nyarag) b. Veszprém 

vm. 1542 : 215.
Nyári (Neari, Niary) Ferenc 

Hont vm. főisp. XXXVI. 
XL. LIV. 1538 : 11. 1543 : 
262, 269. 1544 : 303. — fel. 
Korlátkőy Erzsébet 269. — 
Lőrinc Hont vm. főisp., 
fel. Thuróczy Márta 1545 : 
340. — Miklós 1538 : 24, 
26. 1539 : 69—71. 1541 :189.

Nyereg 1543 : 273—274.
Nyikos (Nykos) Lénárt Sel

mecbányái bíró 1543 : 276.
Nyitra (Nitria) vm. 1538 : 9 — 

11, 71. 1540:138. 1543: 
251, 269. 1545 : 333. 1546 : 
406—407. — rovásadó
szedője Szentpétery János 
1545 : 311. — vr. vs. XXI. 
LXXVI. 1538:1. 1541:
176, 193. 1543 : 257, 260. 
1548 : 480—481. — udvar- 
bírája Farkas Ferenc 1548 : 
481.

Nyitrai egyház oltárai : Szent 
László 1548 : 519. — Szent 
Margit 1548 : 519. — Szent 
Miklós 1547 : 431. — Mind
szent 1548 : 480.

Nyitrai kan. Báni Mihály 
olvasókan. 1540 : 136, 139. 
— Bélavári Endre 1542— 
1571 : 138. — Dobrakutyai 
Mihály 1547 : 450. — Kele
men 1548 : 480. —- Laká-

csy János LXXXII. 1543 : 
306. 1545 : 331. 1548 : 493.
— Trencséni Gvörgv olvasó
kan. 1540 : 143, 145.

Nyitrai kpt. 1538 : 9, 12.
1539 : 82. 1540 : 133—134, 
137. 1544 : 302—303. 1545 : 
308. 315—316, 331. 1547: 
410, 430. 1548 : 478—479, 
497, 502, 506, 517, 528— 
532.

Nyitrai pk. Podmaniczkv Ist
ván 1526 : VII. XXVIII. 
1539 : 82—83. — Thurzó 
Ferenc XXXI. 1548 : 479— 
483, 550—551. — pkség 
XXXI. LXXVI.

Nyitrai részgyűlés L. 1538 : 
3—4.

Nyitraszerdahelv 1. Szerda- 
hely.

Nyúl (Nywl) b. Győr vm. 
1543 : 272—273.

Nywl 1. Nyúl.

Obaczeny Burján bisztritzkai 
jobb. 1539 : 133.

Öblazov (Oblazow) b. Tren
csén vm. 1546 : 393. 1548 : 
567.

Oblazovszky cs. 1546 : 393.
Obrowitz (Obrwitz) h. Morva

országban 1538 : 48.
Ochodnicza hegv Trencsén 

vm. 1540 : 156.“
Ochrudlicza 1. Okruhlica.
Ocskay F'ruzsina, Halácsy Rá- 

faelné, 518.
Odoska b. Veszprém vm. 

1542 : 223.
Ogocziowi szn. 1538 : 59.
Oklevelek elpusztítása 1540 : 

133—135, 137, 140—145.
Okolicsányi (de Okolyczna, 

Okolychnay) János Liptó 
vm. aiisp. 1539 : 114. — 
Mihály 1548 : 601.

Okruczky (de Okrwcz) cs. 101.
— Miklós 1539 : 101. — 
Vencel 1539 : 101.

Okruhlica (Ochrudlicza) hegy 
Trencsén vm. 1540 : 157.

43*
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Oláh Miklós zágrábi, majd 
egri pk., kir. kanc. 1546 :
388. 1548:.476, 516, 523, 
525, 533, 584, 590, 592, 599.

Oláhok 1. vlachok.
Oláhország (Valachia) 1530 : 

30.
Olasz-ág 1. Zsámbokréthy cs.
Olasz katonaság 1543 : 294.
Olaszfalu (Olazffalw) b. Veszp

rém vm. 1542 : 224. 1545 : 
352.

Olgyay (de Olgya) cs. 589. — 
György a kisebb kir. kanc. 
jegyzője 1548 : 589.

Olmütz (Olomocium) vr. 
Morvaországban 1538 : 27, 
48—50, 54.

Olmützi országgyűlés 1538 : 
50, 53.

Olomocium 1. Olmütz.
Oltárok 1545 : 349. 1547 :

429, 431. 1548 : 480, 485, 
504, 519, 532.

Omasztinalehota (Martina 
Lehota) b. Ugróc. vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 540.

Onda vrk. Somogy vm. 1547 : 
416.

Opatowcz 1. Trencsénapáti.
Orczy de Zewlewsgwgv. János 

1539 : 96.
Orda b. vrk. Palota vr. tart. 

Somoev vm. XLVI. 1539: 
77, 96.' 1547 : 416.

Or echo ve (Orehowa) b. Tren
csén vr. tart. 1548 : 537. — 
1. még Diós.

Őrlővé (Orlowe) b. Beszterce 
vr. tart.Trencsén vm. 1540 :
164. 1546 : 398. 1548 : 563, 
606—607.

Ormán Józsa 1543 : 279.
Ormán cs., apáti 279.
Ormáni cs. 279.
Oroszi (Orozy) b. Veszprém 

vm. 1542 : 222.
Oroszlánkő (Orozlankew, 

Orozlanky) vr. Trencsén 
vm. 1543 : 294. 1548 : 553— 
554. — tart. felsorolása 
1543 : 294. 1548 : 553—554.

Oroszlánkövv (de Orozlan
kew, Orozlankewy) János, 
Miklós fia, 1539.101. 1546:
407. ■— Miklós Trencsén vm. 
főisp. 1538:61. 1539:101— 
102.

Oroszy (Orozy) cs. 222. — 
Bona 1542: 222. — Pál 
1542 : 222.

Orozy 1. Oroszi.
Országbíró Báthori András 

1547 : 412. — Nádasdy Ta
más 1545 : 326- 327. 1546 : 
363. 1547 : 415, 417. 1548 : 
582, 595. — Pöstyéni Ger
gely 1538 : 29. — Thurzó 
Elek 1538 : 3, 9. 1541 : 193.

Országbírói ítélőmester Rausz 
Mihály 1548 : 502. — Ra- 
veni Mihály 1545 : 321.

Országgyűlés 1538:50. 1539: 
71. — 1. még nagyszombati, 
nyitrai, pozsonyi végzések. 
— v. ö. nyitrai részgyíílés.

Országh (Ország de Guth) 
László Heves és Nógrád vm. 
főisp. 1540 : 156.

Oskorp fly. Trencsén vm.
1540 : 157.

Ostffy cs., asszonyfai 1542: 
213.

Ostrosych 1. Osztrosith.
Oszlop (Ozlop) b. Csesznek vr. 

tart. Veszprém vm. 1542 :
232.

Osztrák örökös tartományok
1541 : 181.

Osztrosith (Ostrosych, - Ost- 
rosyth, Oztrosyth, Wstro- 
sith de Giletync, Gyle- 
thyncz) cs. 122, 210. — 
János Trencsén vm. főisp. 
és vn. LXX. LXXXI— 
LXXXII. 1538 : 28. 1539 : 
122. 1542 : 210. 1544 : 305. 
1545:334—335. 1548:458, 
579. — Miklós 1539 : 122.

Ottlik (Othlyk, Otlykh, de 
Fewlse Ozorowcz) György 
k. e. 1548 : 518, 544.

Óvár (Owar, Owarinum, 
Staro Hratzki) vr. Moson
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vm. 1538 : 42. —• vr. Tren- 
csén vm. LVI. 1539 : 87. 
1540 : 158. 1548 : 570. — 
tart. felsorolása 1548 : 570, 
571.

Óvári 1. Pongrácz.
Ovcsársko (Owcharsko, Ow- 

czarsko, Owcharzko) b. 
Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 167. 1546 : 401. 
1548 : 565, 608.

Owar 1. Óvár.
Owary 1. Pongrácz.
Owarinum 1. Óvár.
Owczarsko 1. Ovcsársko.
Ozlop 1. Oszlop.
Ozor b. Trencsén vm. 1539 : 

94. — 1. még Alsóozor, 
Felsőozor.

Ozoróczy (de Ozorowcz, Ozo- 
roczky, Ozowzky) cs. 518. 
— László k. e. 1548 : 518— 
519, 544.

Oztrasyth 1. Osztrosith.
Oztrethycz 1. Kissztrece, Nagy- 

sztrecv.
Ökrök 1538 : 58—60. 1543 :

273, 296. 1545 : 346, 348.
. 1548 : 488—489, 523.

Ölyved (Ehved) b. Hont vm. 
1546 : 353.

ölyvedi (de Elwed) Benedek 
1546 : 353, 356.

öreglak 1. Lak.
Ördög 1. Eördögh.
örsi (de Ewrs) papság 1542 :

228.
ősi (Ewssy, Ewsy) h. Veszp

rém vm. 1540 : 147. 1543 : 
260, 264. 1545 : 352. 1548 : 
522.

öskű (Eskew) vr. Palota vr. 
tart. Veszprém vm. XLVI. 
1539 : 95, 260.

összeesküvés 1539 : 120—121.
Ötvös (Ewthwes) b. Veszp

rém vm. 1542 : 222.
Pachal Márton magyarbródi 

jobb. 1539 : 132—133. — 
János magyarbródi jobb. 
1539 : 133.

Pacmán (Paczman) vr. Palota 
vr. tart. Veszprém vm. 
XLVI. 1539 : 95.

Padrag (Padragh) b. Veszp
rém vm. 1542 : 225.

Paks (Pakos) mvs. Tolna vm. 
1548 : 488.

Paksy (Paxy) cs., pakosi 36.
— Anna, Pestyéni Gergely,
maid Révay Ferenc fel. 
247. — János veszprémi 
kapitány 1538 : 36, 38.
1546 : 361.

Palathay 1. Palojthay.
Palaticz (Palathycz) cs. 262.

— János 1543 : 262.
Palatkay, magyarpalatkai cs. 

141.
Pálffy (de Chaabraag) Péter 

1543 : 276. 1545 : 324—325.
— fel. Dersffy Zsófia 276. 

Pallofa 1. Palota.
Palojthay (Palathay) Bene

dek 1540 : 141, 143.
Pálosok 1542 : 215, 220.
Palota (Pallota, Palotha) vr. 

Veszprém vm. XXX. 
XLIII—XLIV. XLVI. L. 
LVI. LXIII. LXXV-LXXVI. 
1533 : 16. 20—21. 1539 :
76—77, 93—96. 1541 : 191.
1542 : 199, 205, 207, 237.
1543 : 238, 251, 256, 258— 
259, 264, 268, 272—275, 
279, 292. 1345 : 310, 313, 
333, 351—352. 1546 : 360, 
363, 387—389, 406. 1548 : 
487, 523. — vn. Mladoczkv 
János 1542 : 205. 1343 : 289.
— udvarbíró Závodszkv 
György 1545 : 352. — tart. 
felsorolva 77, 95, 191.

Palugyay, kispalugyai és bo- 
dafalvi cs. 115. — 1. még 
Kispalugyay.

Pangracz 1. Pongrácz.
Panithy (de Panyth) János 

nádori jegyző 1545 : 319. 
1546 : 368

Pannonhalmi apátság 1542 :
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282.- főapát Mihály 1538: 
29.

Pápa mvs. Veszprém vm.
1542 : 217. 1543:273. 1545: 
326—327. — utcái és terei: 
Bellérszeg, Hosszú-utca, Ko
vács-utca, Lak-utca, Piac-, 
Szent László-utca, Víz-utca 
1542: 217—218. — vr. XX— 
XXI. XXXI. XXXIII. 
XLVI. LXV1. 1541 : 176. 
1548 : 489.

Pápai (de Papa) András esz
tergomi kan. 1545 : 323, 
325.

Pápateszér 1. Teszér.
Papkeszi (Papkezy, Kezy) b. 

Veszprém vm. 1542 : 231. 
1545 : 352. 1548 : 522—523. 

Papradno (Papradna, Pop- 
radne) b. Beszterce, ill. 
Hricso vr. tart. Trencsén 
vm. 1540:166. 1546:399,
405. 1548 : 564, 607. 

Pastinazavada 1. Zavada. 
Pátka (Pathka) b. Fejér vm.

1543 : 286.
Patony (Pathona) b. Veszp

rém vm. 1542 : 219.
Paulw János mojslucskai 

jobb. 1548 : 601.
Paxy 1. Paksy.
Pechenyed 1. Pecsenyéd. 
Pechow 1. Pieho.
Pécs (Quinqueecclesiae) vr. 

Baranya vm. 1543: 
LXXVIII. 267.

Pecsenyéd (Pechenyed) b. 
Trencsén vr. tart. 1548 : 
535.

Pécsi pk. : Eszéky Tamás 
LXI. 1540 : 159. — Móré 
Fülöp XLIII. — Várallyai 
Szaniszló LXXVIII. 1541— 
1548 : 287. — prp. Peregi 
Albert 1536—1540:112. 
1541 : 188—189. 1543 : 242, 
284.

Pécsv Gáspár 250.
Peeklvna 1. Peklina.
Pekelna 1. Peklina.
Peklina (Peeklvna, Peellna)

1). Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1539:106. 1540:167.

Peko Márton 1548 : 520.
Pekrlaus 1. Pekry.
Pekry (Pekrlaus, Pekry, 

Pewkry de Petrowyna) 
Lajos, Liptó és Varasd vm. 
főisp. LXXIII. 1539 : 120— 
122. 1541 : 196. 1544 : 301. 
1548 : 582, 595—597.

Peleske 1. Pölöske.
Pempflinger István, a po

zsonyi kamara elnöke 1534 : 
XXV.

Pénznemek 1. forint, garas, 
márka.

Pénzverés 1. ham is pénzverés.
Perecske (Perechke) b. Veszp

rém vm. 1542 : 222.
Peregi (a, de Pereg) Albert 

pécsi prp., kir. tanácsos, 
kamarai titkár, majd elnök 
LXXX. 1539—1540 : 112. 
1541 : 188—189. 1543 : 243, 
282, 284.

Peremarton (Peremaarthon, 
Pere Marthon) h. Veszprém 
vm. 1540:147. 1543:260, 
264. 1545 : 352.

Perényi (Pereny) Péter Temes 
vm. főisp., erdélyi vajda, 
Abaúj vm. főisp., főkapi
tány, kancellár 1537 : LII. 
LXVl. LXXIII. 1541:175— 
178, 181—183, 187—188. 
1543 : 252.

Perinus (Perynus) krasznai 
bíró 1543 : 297.

Perneszy (Pernezy) cs. 421. — 
Zsófia, Imreffy Péterné, 
1547 : 421.

Perstein et in Helfenstein 
János Morvaország helytar
tója 1538 : 27. 1539 : 128— 
130. 1545 : 333. — fel. Szé
kely Magdolna 251, 302, 
333.

Perújítás 1546 : 370—372. 
1547:441, 444. 1548:446— 
449, 451, 462, 464—465, 
470, 472—473,482, 491,507, 
509, 512 513, 581—582.
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Perynus 1. Perinus.
Pessek Mihály 1539:117. 
Pessko szn. 1538 : 60.
Pest (Pesth) vm. 46, 86. — vs. 

LXV. LXVII—LXVIII. 
1541 : 172, 186.

Pestyéni 1. Pöstyéni.
Pét (Peth) b. Veszprém vm.

1545 : 352.
Péter lődi prior 1546 : 363.

1548 : 487, 491.
Péterváradi (de Waradino 

Petri) Balázs jászai prp., 
kir. adószedő. 1546 : 388. 
1547 : 409.

Peth' 1. Pét.
Pethegy Miklós zsámbokréti 

jobb. 1541 : 144.
Petheő, gersei, cs. 123. 
Pethrowycz 1. Petrovice. 
Pethwka 1. Petyovka. 
Petrewczy 1. Petröczy.
Petrik (Petryk) cs. 520. — 

János 1548 : 519—520. . 
Petrovice (Pethrowycz, Petro- 

wicze, Petrowycz, Petro- 
wycze) b. Hricsó vr. tart. 
Trencsén vm. 1540: 167.
1546 : 401. 1548 : 564, 607. 

Petrovich (Petrowych) Péter
Temes vm. főisp. LXI. 
1540 : 159.

Petrowcz (de —) 1. Petröczy. 
Petröczy (de Petrowcz, Pet

rewczy) cs. petrőczi és ka
szavári 28. —• Pál 1531 : 
XIX. 1538 : 28. — 1539 : 
123. 1540 : 168, — özv.
Gyulay Katalin 407. 

Petyovka (Pethwka) b. Tren
csén vm. 1548 : 548. 

Pewkry 1. Pekry.
Phylep 1. Fülöp.
Piac (Pvarcz) tér Pápán 1542 : 

217. ‘
Pieho (Pechow, Pyecho, 

Pyechow) b. Szucsa vr. tart. 
Trencsén vm. 1543: 295. 
1546 : 391. 1548 : 552, 604. 

Pinka (Pynka) András brod- 
noi jobb. 1546 : 381.

Pirit (Pryth) b. Veszprém 
vm. 1542 : 213.

Pispeky circa Ban 1. Bán
püspöki.

Pispeky circa Trinchinium 1.
Trencsénpüspöki.

Placzka Máté 1539 : 131. 
Plathy (Plathy de Nagh- 

palwdya) cs. 115. — Mihály
1539 : 115.

Plebanilehota 1. Lehotaplebani. 
Plevnik (Plewny, Plewnyk) b. 

Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540:166. 1546:398. 
1548 : 562.

Pluta (Plwtha) László 
1548 : 567.

Poczoditha hegy Trencsén vm.
1540 : 157.

Pocsarovalehota 1. Lehota. 
Podár b. Veszprém vm. 1542 : 

221.
Podhor (Podhora) b. Kasza vr.

tart. Trencsén vm. 1548:578. 
Podhorje (Podhory) b. Lietava 

vr. tart. Trencsén vm. 
1546 : 404. 1548 : 575. 

Podhradi 1. Vágpodhrágy. 
Podhradszky (Podraczky) cs.

547. — Kristóf 1548 : 547. 
Podhrágy (Podhradie, Podh- 

rady) b. Trencsén vm. 1548 : 
547. — b. Kasza vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 578. — 
b. Oroszlánko vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 554. 

Podlwzsán (Podluzan, Pod- 
lwsan, Podlwzán) b. Bán 
vrk. tart. Trencsén vm. 
1540 : 168. 1543 : 296—297. 
1545 : 345—346, 351. — b. 
Ugróc vr. tart. Trencsén vr. 
tart. 1548 : 540. 

Podmaniczky Podmanyczky, 
Podmenyzky, Podmayczky, 
Podnanyczky, Podme- 
nychky, Podnemyczkv, Pod- 
nemychy, Podnomiczky, 
Podnomyczky, Pudma- 
nyczky, Pudmenytzky, 
Pwdmaniczky de Podmanyn 
Podnamyn, Pwdmanin et



680 Név- és tárgymutató.

in Bezthercze) cs. (többnyire 
János és Ráfael értendő !) 
VII— VIII X - X I .  XVIII— 
XIX. X X IV -X X V III . XXXI. 
X X X III-X X X V I . XXXIX- 
XL. XLIII—XLVI. L—LII. 
L X — LXI. LXIV. LXVI—- 
LXVII. L X IX — LXXI.
1, X X III— LX X IV . LXXVI. 
L X X X — L X X X III. 1538 :
2, 33, 53— 54, 59, 62. 1539 :
63, 68, 87, 110— 111., 119—  
120. 1540 : 161, 163, 167—  
168. 15 4 1 :1 6 8 — 169, 178, 
184, 186, 191— 193. 1542: 
194, 196— 198, 202— 203, 
237. 1543 : 247— 248, 2 5 1 -  
252,261,265, 269, 276, 2 7 8 -  
279, 285— 287, 294— 297. 
1544 : 2 9 9 -3 0 0 . 1545 : 3 0 9 -  
311, 326— 333. 1548 : 461. 
—  gén. 14. — Anna, Hrussóy 
Jánosné 1543 : 270— 271. 
1547 : 430, 432. 1548 :
477— 478, 499— 500, 506, 
517, 521. —  Balázs LXVI. 
261. —  Balázs, László fia 
XLVII. 1538 : 12, 74. —  
Burján, Mihály fia 1538 : 
X . 46. —  Ferenc, János fia 
1538 : XII. 46. —  György 
nimnici jobb. 1539 : 132. —  
István nyitrai pk. VII— XII. 
X X VIII. —  néhai 1539: 
82— 83. —  János, László fia 
XLVII. 1538 : 12, 74. —  
János, Mihály fia X. XII.
XVI. XVIII— X X V I. X X X . 
X X X III. X X X V I. XLIII. 
X L VIII. L. LVIII. LXI. 
LXIII. LXV. LX VIII—  
L X IX . L X X I— LXXII. 
L X X IV —LX X V . LXXVIII. 
L X X IX . LX X X IV . 1538 : 
5 , 12— 13, 15— 22, 26, 36, 
45— 46. 1539 : 71— 77, 80—  
8 2 ,  85, 91— 94, 96— 100, 
102— 105, 107, 111, 113, 
116— 118, 123, 128— 130. 
1540 : 149— 153, 155, 159—  
160, 162. 1541 : 174, 191. 
1542 : 199, 204— 205, 207—

210, 229, 234—236. 1543 : 
237—238, 240, 242—243, 
245—246, 249—250, 253, 
256, 258—259, 261, 264, 
266, 268, 271—274, 281, 
283—285, 289—290, 292, 
295. 1544 : 302—303., 305, 
307— 308. 1545 : 310, 313, 
318—319, 322, 328, 334— 
338, 340, 343, 345, 347, 360. 
1546: 379—380. 1547 : 414 - 
415,420,427,443. 1548 : 459, 
487—489, 495, 513—514, 
586. — Katalin, Elefánthy 
Mihályné, majd Guzieh 
Horváth Miklósné 1538 : 8, 
1543 : 262. — László, Ba
lázs fia XLVII. 1538 : 12— 
13, 74. — Margit, János 
leánya, Szokoli Jánosné 
1530 : XVIII. — Mihály, 
László fia, özv. Tárczay 
Katalin 1526 : VII. X— 
XI. 1542 : 208—209. 1543 : 
249. 1546 : 383—384, 387. 
—T Ráfael, Mihály fia X. 
XVIII. XXL XXX. XLIII. 
XLVIII—LI. LIV. LVI. 
LVIII. LX. LXXI—LXXII. 
LXXIX—LXXX. 1538 : 
3, 5—7, 12—13, 15, 17—19. 
21, 27, 29, 33—34, 36, 40, 
42—47, 55—56, 61. 1539 : 
71—75, 78—82, 88—89,
91—92, 94, 96—98, 100, 
102, 104—105, 107—108, 
116—118, 123. 131—132. 
1540 : 147, 149—150, 152, 
155. 1542 : 205, 208—210,
234. 1543 : 249—250, 257, 
259, 261, 264, 266, 270, 
271, 283. 1544 : 301—303, 
305, 307—308. 1545:310, 
318—319, 322., 328, 334— 
337, 340, 343, 345, 347. 
1546 : 354, 356—360, 362, 
366—367, 369, 372, 374— 
382, 387—393, 396, 402—
408. 1547 : 409, 411—419, 
423—424, 426—430, 433, 
435—437, 439, 441—445. 
1548 : 446—448, 451, 453
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455—476, 478—479, 481— 
485, 487—492, 494—497, 
503—505, 507—516, 518, 
522, 524—533, 551—552, 
556, 564, 580—591, 593—
599, 601—607. — Sára, Szu- 
nyogh Mózesné 412. 1547 : 
413.

Podmanin (Podmanyn) h. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540:165. 1546:398. 
1548 : 562, 606.

Podraczky 1. Podhradszky. 
Podszkal (Podskaly, Podz- 

kaly) b. Trencsén vm. 1546: 
393. 1548 : 576.

Podvázs (Podwazy, Pod- 
wasy) b. Beszterce vr. tart. 
Trencsén vm. 1546 : 396. 
1548 : 560, 605. — 1. még 
Alsópodvázs, Felsőpodvázs. 

Podwazy superior 1. Felső
podvázs.

Podzkaly 1. Podszkal. 
Pohánka 1545 : 344—345. 
Pókai cs. 213.
Pókiszkáz (Pokyzkaz) b. 

Veszprém vm. 1542 : 213. 
— 1. még Egyházasiszkáz, 
Kápolnásiszkáz. Töttösiszkáz 

Póky cs. 1542 : 213.
Pokyzkaz 1. Pókiszkáz. 
Poleska szn. 1542 : 237. 
Polosichticzai (de Poloztycza) 

Tamás a pozsonyi Szenthá
romság-oltár igazgatója 
1548 : 532.

Poluzsje (Polwzye) b. Sztre- 
csén vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 572.

Pólyán b. Veszprém vm. 1542:
224. 1545 : 309. 1545 : 389. 
1548 : 472, 512.

Pominóc (Pomynowcz) b.
Trencsén vm. 1548 : 530. 

Pongrácz (Owary, Pangracz, 
Pongracz, Pongraczy, Pong- 
racz alias Owari) cs., szent- 
miklósi és óvári LVI. 1545 : 
337. 1548 : 454, 456, 470,
600. — Gáspár 1538 : 62.
1539 : 87, 89. 1540 : 155,

158. 1543 : 293, 295. 1546 : 
407. — Máté 1539 : 115. — 
Mátyás 1547 : 414. 1548 :
601. — Péter 1547 : 414. 

Popradno 1. Papradno. 
Pórszalók 1. Szalók.
Poruba (Porwba) b. Trencsén 

vm. 1545 : 322, 337. 1548 : 
566. — b. Sztrecsén vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 572.
— 1. még Kisporuba, Nagy- 
poruba.

Porvai (de Porwa) pálosok
1542 : 220, 223.

Porwba 1. Poruba.
Porwba maior 1. Nagyporuba. 
Porwba minor 1. Kisporuba. 
Pósa cs. 229. —■ Gergely 1542 :

229. — György, a királyi 
személyes jelenlét bíróságá
nak ítélőmestere 1545 : 321. 
1546 : 370.

Posztó 1539 : 124, 131—132.
1543 : 253. 1545 : 350.

Potec (Potecze) b. Morva
országban 1538 : 59.

Povinna (Powina) b. Budetin
vr. tart. Trencsén vm. 1548 : 
569, 608.

Pozsony vm. 1538 : 9—11. — 
főisp. Salm Miklós gr. 1548 :
180. 250, 474. — Zalay 
János 1543 : 250, 253. — vr.
vs. 1531 : XVI. X X X IX .  
1539 : 67—68, 108. 1543 : 
241, 243, 248, 252—253.
1545 : 311, 321—323, 326.
1546 : 360, 362, 369, 371, 
380. 1546 : 408. 1547 : 417, 
424, 429, 435, 441, 445. 
1548 : 449, 471, 474, 482, 
484, 489, 491, 502, 504— 
505, 508, 510, 523, 526, 
532—533, 582, 584, 589— 
590, 592, 596, 599. — vn. 
Nádasdy Farkas 1547 : 445.
— Nodorff Farkas 1548 : 
496.

Pozsonyi egyház Kriszi us 
teste oltára 1547 : 429. 
1548 : 485, 504. — Szent
háromság-oltár 1548 : 532.
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Pozsonyi kan. : Csázinai Péter 
1546 : 362. — Nándori Lu
kács 1548 : 490. — Polo- 
sichticzai Tamás 1548 : 532.
— Semptei Mihály 1548 : 
496. — Siky Miklós 1548 : 
485, 504, 597. — Sommer- 
feldi Mihály 1545 : 339. — 
Szepetneky Pál 1547 : 429.
— Üjlaky Ferenc 1545 :
339.

Pozsonyi kpt. LXIX. 1538 : 
8. 1545 : 323, 338. 1546 : 
358—359. 1547 : 419, 423 — 
424, 427—428. 1548 : 481— 
483, 486—487, 492—493, 
502, 525—526,528, 580,595.

Pozsonyi országgyűlés 1538 : 
LI. 70, 108, 124. 1539 : LV. 
LIX. 1542: LXVIII. LXXII. 
LXXV. LXXXI. 211. 1543: 
254. 1545 : 312. 1546 : 366, 
371.

Pölöske (Peleske) vr. Zala 
vm. 1541 : 194.

Pöstyén (Pysthyan) h. Nyitra 
vm. LXXVII. 1543 : 284.

Pöstyéni Gergely országbíró 
1538 : 29. — fel. Paksy 
Anna 247.

Prága 1538 : 7. 1539 : 124,
126— 127. 1543 : 265, 270, 
285, 287. 1546 : 388. 1547 : 
416, 418.

Prassvczky Benedek 1539 : 
118”.

Pravotic (Prawoticz, Prawo- 
ticze, Prawotycz, Prowo- 
thycz) b. Bán mvs. tart. 
Trencsén vm. 1540: 167. 
1543 : 298. 1546 : 405. 1548: 
552, 603.

Prazno (Praznocz, Praznow) 
h. Beszterce vr. tart. Tren
csén vm. 1540 : 165. 1546 : 
398. 1548 : 561, 606.

Praznovszky (de Praznoucz, 
Praznowcz, Praznocky,
Praznoczy, Praznoczky,
Praznowczy, Praznowsky, 
Proznoczky de Praznocz) 
cs. 138. — Benedek 1540 :

138. — Pál 1540 : 138. 
1545 : 322—323, 337. 1546 : 
381. 1547:423—424. 1548: 
454, 456, 525, 566, 595— 
596.

Prazza Péter 1545 : 348. 
Prechensky 1. Precsinszky. 
Prechyn I. Precsin.
Preczyn 1. Precsin.
Precsin (Prechin, Prechyn, 

Preczyn) b. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. 1540 :
165. 1546:398. 1548:561, 
606.

Precsénszky (Prechensky de 
Lchota) László (Vencel)
1539 : 101.

Predmér (Predmer, Predmyer, 
Predmyr) mvs. Beszterce 
vr. tart. Trencsén vm. 1540:
166. 1546 : 399. 1548 : 563, 
606.

Predmir fly. Trencsén vm.
1540 : 156.

Predmyer 1. Predmér.
Pre.jta (Prethe) b. illává vr. 

tart. Trencsén vm. 1548 : 
579.

Premontrei kolostor 47—48. 
Prezolwp 1. Brezolup. 
Pridowok Benedek zsámbok- 

réti zsellér 1540 : 143. 
Prileszky (de Prylez, Prileszy, 

Prilezky, Prylesky, Pry- 
lezky) cs. 106. 1548 : 556. 
— János 1539 : 106. — 
Mihály k. e. Trencsén vm. 
szb. 1543 : 293. 1545 : 335.
1547 : 434. 1548 : 518, 593, 
603. — 1. még Kiskotesói.

Prónay (de Thothprona) Sze- 
rafin fia Kristóf 1539 : 
117—118.

Proszne (Prosne, Prozne) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 165. 1546 : 397.
1548 : 560, 606.

Prosznici János váradi pk.
1539 : 131.

Prowothycz 1. Pratovic. 
Prozne 1. Proszne.
Proznoczky 1. Praznovszky.
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Pruckh 1. Bruck.
Prunna 1. Brünn. 
Prusinowsky (Prusynowsky 

von Wiczkow und auf 
Syrowic) Miklós 1538 : 48. 

Pruszka (Prwka, Pruzke, 
Prwzky) b. Oroszlánkő vr. 
tart. Trencsén vm. 1543: 
294, 1548 : 530, 554. 

Pruszkai cs. 101.
Pruz (Prwsy, Prwz) b. Bán 

mvs. tart. Trencsén vm. 
1540 : 107. 1546 : 405. 1548 :
552, 597, 503.

Pruzke 1. Pruszka.
Pruzsiha (Prwsina, Prwzyna)

b. Trencsén vm. 1546 : 393. 
1548 : 575.

Prwka 1. Pruszka.
Prwsina 1. Pruzsina.
Prwsy 1. Pruz.
Prwzky 1. Pruszka. 
Prwznowycza 1. Psurnovic. 
Prwzyna 1. Pruzsina. 
Prylesky 1. Prileszky.
Pryth 1. Pirit.
Psurnovic (Prwznowycza, 

Pssurowcze, Pswrnowycza, 
Surnowytze) b. Hricsó vr. 
tart, Trencsén vm. 1540:
167. 1546:400. 1548:564, 
607.

Pucho (Puhow, Pwho, Pwkho) 
mvs. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1540 : 163. 
1546 : 396. 1548 : 559, 605. 

Puhói harmincad 19. 1548 : 
475.

Pula (Pwla) b. Veszprém, ma 
Zala vm. 1542 : 227.

Pupov hegy, Trencsén vm. 
1540 : 157.

Puska 1538:58. 1545:350.
— v. ö. fegyverek. 

Pusztaszucsa (Pwztha Zwcha, 
Zwdcha) b. Szucsa vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 529,
553, 604. — Kisszucsa,
Nagyszucsa.

Püspöki 1. Bánpüspöki, Tren- 
csénpüspöki.

Pwho 1. Pucho.
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Pwkho i. Pucho.
Pwla I. Pula.
Pwztha Zwdcha i. Puszta

szucsa.
Pyarcz 1. Piac.
Pyecho 1. Pieho.
Pynka 1. Pinka.
Pysthyan 1. Pöstyén.

Quassow 1. Kvassó. 
Quinqueeeclesia 1. Pécs.

Rábává hegy Trencsén vm. 
1540 : 157

Rablók 1541 : 178, 189—190.
— 1. még skodnyak. 

Rabowlczky 1. Hrabovszky. 
Rabowzky 1. Hrabovszky. 
Rácok 1539 : 111.
Radcha fly. Trencsén vm. 

1540 : 157.
Radissa (Radosin) b. Ugróc 

vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 539.

Radna majorság Trencsén vm. 
1475 : 18.

Radola (Radolia, Radolya) b. 
Budetin vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 569, 608. 

Radosin 1. Radissa.
Rády László 1544 : 134. 1548: 

595.
Rády cs., ivacsnófalvi 595. 
Ragecz 1. Rajec.
Rajcsányi (de Raychan, Ray- 

czan, Rajchanzky) cs. 138, 
501. — Benedek 1540 : 138. 
1548 : 501. — János 1540 : 
138—139. — Miklós 1539 : 
118.

Rajec (Ragecz, Raycz, Ra- 
yecz, Rayz) mvs. Lietava 
vr. tart. Trencsén vm. 1544: 
306. 1546 : 403. 1548 : 450, 
575.

Rakolub (Rakalwbh) b. Tren
csén vm. 1548 : 547. 

Rakolubszky (de Rakolwp, 
Rakalwbzky) cs. 434. — 
Ádám 1548 : 574. — 
György k. e. 1547 : 434. 

Rakovszky (de Rakow, Ra-
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kowzky) György Turóc vm. 
alisp. 1539 : 114, 117—118. 

Rakowa fly. Trencsén vm.
1540 : 157.

Ráskay Balázs tárnokmester 
1525 : 261.

Rasso (Kwassow, Rasow, 
Rassow) h. Beszterce vr. 
tart. Trencsén vm. 1540 : 
166. 1546 : 402. 1548 : 563, 
606.

Rátót (Ratoth) b. Veszprém 
vm. 1542 : 231.

Rausz (Rawz) cs. 502. — 
Mihály országbírói ítélő
mester 1548 : 502.

Raveni (Rawony) Mihály or
szágbírói ítélőmester 1545 : 
321.

Rawony 1. Raveni.
Raychan (de —) 1. Rajcsányi. 
Rayz 1. Rajec.
Réde b. Csesznek vr. tart.

Veszprém vm. 1542 : 232. 
Réka h. Beszterce vr. tart. 

Trencsén vm. 1540 : 166. 
1548 : 563, 607.

Rennek b. Veszprém vm. 
1542 : 224.

Répássy cs. 218. — Ferenc 
1542 : 218.

Resoczky 1. Egresdy.
Révay (de Rewa, Rewagi, 

Reway) Ferenc nádori 
helytartó, kir. személynök, 
Turóc vm. főisp. XXIII. 
XXV. XXVII. XXXVI 
XLVIII. LVIII. LXIII. 
LXXIV-LXXV. LXXXIII. 
1538 : 3, 6, 7, 24—26. 1539: 
108, 114, 118. 1540 : 160.
1541 : 193. 1542 : 232. 1543 : 
246—248, 250, 253. 1545 : 
314. 1546 : 376, 379, 383—
384. 1547 : 415, 424, 426, 
433, 437, 441—442. 1548 : 
4 7 8 ^ 7 9 , 482, 486—487, 
491, 493, 497—498, 506, 
517, 528, 580, 583, 587, 597. 
fel. Paksy Anna 247. — 
István, Turóc vm. főisp. 
1536 : XXXVI.

Rewagi 1. Révay.
Rhywa 1. Ríva.
Ribári (Rybar) b. Trencsén 

vm. 1548 : 548.
Ribenszky (Rybenczky) Ist

ván krencsei bíró 1547 : 
432.

Ribnikar (Rybnikar) Berta
lan, (Barthws) 1543 : 298. 
1545 : 345—346.

Riczierova 1. Rycerrova.
Rieka (Ryeka) b. Beszterce vr. 

tart. Trencsén vm. 1546 : 
398.

Rihel (Ryhel) zavadai jobb. 
1543 : 296.

Riva (Rhywa) Péter brodnói 
jobb. 1546 : 381. 

Roggendorf Vilmos főkapi
tány 1541 : 177, 183, 185,
187.

Románd (Roman) b. Veszp
rém vm. 1542 : 219.

Ronya de Cliehy, Péter 1539 . 
96.

Rosatecz 1. Roszadec. 
Roskoványi (de Roskowani, 

Roskowany) cs. 385. —■
Antal k. e. 1546 : 385—386. 

Roson 1. Rozson.
‘Rosovszky (Rosowsky) 

György 1542 : 237. — Ist
ván (Stheffanczko) 1542 : 
237. — János 1542 : 237. 

Rostás (Rosthas) b. Veszp
rém vm. 1542 : 205, 231,
235. 1545 : 352.

Rosthas 1. Rostás.
Rosut za 1. Roszadec.. 
Roszadec (Rosatecz, Ro-

sutcza) hegv Trencsén vm. 
1540 : 157.

Roszina (Rozina) b. Sztre- 
csén vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 572.

Rovásadó, rovásadó-össze- 
írások XXI. XLII. L. 
1538 : 23, 33—34, 38, 40— 
41, 57. 1539: 61—62. 1540: 
163—168. 1541 : 168, 178,
188, 194. 1542 : 211, 233—
236. 1543 : 251, 269, 280,
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293—295, 299—300. 1545 : 
309—310, 333, 351—352. 
1546 : 375, 378—379, 387— 
401. 1548 : 471, 511, 534— 
580, 602—608.

Rovne (Rowna, Rowne) b. 
Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 167. 1546 : 401, 

. 405. 1548 : 565, 607. — b. 
Kasza vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 578.

Rozen 1. Rozson.
Rozina 1. Roszina.
Roznau (Roznow) vr. Morva

ország L. 1538 : 45. 1539 :
129.

Roznow 1. Roznau.
Rozvágy (Rozwacz) b. Tren

csén vr. tart. 1548 : 536. 
Rozson (Roson, Rozen de 

Myttycz) cs. 1531 : XVIII— 
XIX. LXXVII. 118, 133,
168. 1548 : 518, 543, 546, 
549—550, 555—556. — Bé- 
nedek 1541 : 168. 1546 :
376. 1548 : 518. — János 
1543 : 263. 1546 : 376. 1548 : 
518.— Kristóf 1548 : 518,— 
László 1548 : 575. — Pál
1539 :118. 1543 : 263. 1545 : 
331. 1546 : 393. 1548 : 460, 
576.

Rozsonneporác (Neporaz) b. 
Trencsén vm. 1548 : 546. — 
1. még Kisneporác, Neporác. 

Rudina (Rwdina) b. Budetin 
vr. tart. Trencsén vm. 1548 : 
569, 608.

Rudnyánszky cs., dezseri 94. 
Rudnyánszky (de Rwdno, 

Rywghnyanczky de Ozo- 
rowcz) Bereck k. e. 1539 : 
94, 99—100, 105—106.
1540 : 152.

Ruhanemű 1538 : 59—60.
1539 : 130. 1540 : 140, 142. 
1543: 297—298. 1545:348—
350.

Rumy (Rwmy) cs. 222. — 
Oszvald 1542: 222.

Rusniak 1. Rusznyák.
Russoy J. Hrussóy.

Ruszkóc (Rwzgocz) b. Tren
csén vm. 1548 : 544.

Rusznyák (Rusniak de Ra- 
deny) szn. 1539 : 130.

Rwdina 1. Rudina.
Rwdno (de —) 1. Rudnyánszky,
Rwmy 1. Rumy.
Rwssoy 1. Hrussóy.
Rwzgocz i. Ruszkóc.
Rybar 1. Ribári.
Rybenczky 1. Ribenszky.
Rybnikar 1. Ribnikar.
Ryccho i. Hricsó.
Rycerrova (Riczierova) hegy, 

Trencsén vm. 1540 : 157.
Rycho 1. Hricsó.
Ryeka 1. Rieka.
Ryhel 1. Rihel.
Rykho i. Hricsó.
Rywghnyanczky 1. Rud

nyánszky.
Rzekuss 1. Zsekus.

Saag 1. Ság.
Sáfár (Saffar) Márton 1548 : 

488.
Sáfrány 1543: 297—298. 1548 : 

484.
Ság (Saag, Sagh) b. Fejér vm. 

1542 : 205. — b. Veszprém 
vm. 1542 : 218.

Salczer János 1538 : 48.
Salgay (de Salgo) cs. 329. —• 

Ferenc 1545 : 329. 1545 :
381. 1548 : 555. — Mihály 
1505 : 329.

Salgó vr. 341.
Salm (a Salm, a Salmis et in 

Neuburg ad Oenum) fő- 
udvarmester, kir. tanácsos, 
pozsonyi főisp. főkapitány) 
LXXXIII. 1541:180,183—  
184, 187. 1543 : 250. 1545 : 
329. 1547:415. 1548:474.

Salu ily. Trencsén vm. 1540 : 
157.

Salzer 1. Zabláthy.
Sambokreth 1. Zsámbokrét.
Sandes, Alvaro de, a spanyol 

hadak fővezére 1545 : 336, 
338.

Sándor b. Veszprém vm. 1542:
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230. 1545 : 311—313, 352. 
1546 : 359—360. 1548 : 488. 

Sándor de Zlabnycza, Zlaw- 
nycza, János k. e. 1540: 
152. 1547 : 434.

Sár Bérén ]. Szárberény.
Sári 1. Sáry.
Sárkány Ambrus, özv. Zab- 

láthy Zsófia 1525 : 261. 
1539 : 98, 261.

Sáros vm. főisp. Serédy György
1546 : 385. — vr. parancs
noka Werner György 1539 : 
278.

Sártornya 1. Anyavár.
Sárvár h. Vas vm. 1537 : 201. 
Sáry (Sári, Sary) cs. 230. —• 

Orbán 1542 : 230—231, 235. 
Sassini harmincad 19.
Satka (Schatka) András 

besztercei 1. 1542 : 236. 
Savai (de Sawa) András k. e. 

1548 : 493.
Sávoly (Sawol) b. Veszprém 

vm! 1542 : 223.
Sawody 1. Zavodje.
Sbardellati (de Sbardelatis) 

Ágoston esztergomi prp. 
később váci pk. kir. taná
csos 1545 : 323, 325. 

Scelmescz 1. Selmecbánya. 
Scepusium 1. Szepesség. 
Scewnyk 1. Styavnik. 
Schalndorff 1. Schellendorf. 
Schatka 1. Satka. 
Schawnyczky 1. Styavniczky. 
Schawnyk 1. Styavnik. 
Scheinko János 1542 : 237. 
Schellendorf (Schalndorff, 

Schellndorff, Sellendorf 
von Hornsperk, Horw- 
sprugk) Anna, Zabláthy 
Jánosné 341. 1547 : 410— 
411. 1548 : 520—521. —
Burián 1538 : 5. 1539 : 108.
1547 : 410— 411. 1548 : 506, 
517, 520, 547, 577. — fel. 
Zabláthy Magdolna 1545 : 
341.1547:410.1548:520,— 
Erzsébet 1547 : 410—411.
1548 : 520—521. — György 
1547 : 410—411. 1548 : 521,

521. — Stilfried 1547 :
410—411. 1548:520—520.
— 1. még Swietlowsky. 

Schewnyk 1. Styavnik. 
Schwpen 1. Supen.
Sclabynya 1. Szklabina. 
Sclavonia 1. Szlavónia.
Scraba 1. Skraba.
Sczudlow 1. Studlow. 
Sebestyénfalva (Sebastyan-

falwa, Sebestyenfalwa) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 166. 1546 : 399. 

Segedinum 1. Szeged. 
Selmecbánya (Scelmescz) 

mvs. Zólyom vm. 1543 : 
276. — bírája Nyikos Lé- 
nárt 1543 : 276.

Sellye h. Nyitra vm. 1539 : 
82—83. .

Sempte (Sempthe) vr. Nyitra 
vm. 1538 : 7. 1541 : 172,
179, 181, 185, 187—188, 
190, Í95, 197. 1542 : 204. 

Semptei (de Zempthe) Mi- 
hálv pozsonyi kan. 1548 : 
496“.

Seprő 1545 : 344.
Serédy (de Sered, Seredi, Se- 

redy) cs. 385. — György 
felsőmagyarországi főkapi
tány 1541 : 181. 1543 : 277.
— György kassai kapitány, 
Sáros vm. főisp. 1546 : 382, 
384—387.

Sewchyna 1. Szucsinafalva. 
Sewewchky 1. Swietlowsky. 
Sicora 1. Szikora.
Sikátor (Sykator) b. Csesznek 

vr. tart. Veszprém vm. 
1542 : 233.

Siklós (Soklyos) vr. 1543: 
LXXVIII. 267, 279.

Siklovi (Syklowy) szn. 1545: 
350.

Sile (Syle) jobb. 1545 : 346. 
Simándy (Symandy) Péter 

1544 : 305.
Simoni Albert 1543 : 297. 
Simontornya (Symonthornya) 

vrs. Tolna vm. 1543 : 247— 
248.
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Simontornyai (de Symon- 
thornya) domonkosok 1542:
233.

Simonyi (Symony) h. Bars 
vm. 1540 : 139.

Simonyi (de Simoni, Sy
mony) Gáspár. — fel. 
Nádasy Anna 1540 : 140. — 
János Bars vm. alisp. 1539— 
1560 : 94, 99, 105.

Sinyi (de Syny, Syry) Miklós, 
a pozsonyi Krisztus teste 
oltár igazgatója 1548 : 485, 
504, 597.

Siófok 1. Fok.
Siómaros 1. Maros.
Sipko (Svpko) b. Ugróé vr. 

tart. Trencsén vm. 1545 : 
349. 1548 : 539.

Siraadi palatinus Laszki Jero
mos 1539 : 88.

Sirchinovecz 1. Szorcsinovec.
Sirrmensis (Syrmiensis) Se

bestyén kamarai tanácsos 
1543 : 266. 1547 : 413.

Sirmir (Svrmir) János 1539 : 
118.

Sisovszkv (Ssissowsky) cs. 
132.

Sitkey (Sytkey) cs. 215. — 
Jakab 1542 : 215.

Skalka 1. szkalkai apátság.
Skalki hegy, Trencsén vm. 

1540 : 157.
Sklabynnya 1. Szklabinya.
Skodnyak (Zaskodni, Zass- 

kodni, Zazkodnvczy) 
XLII. 1539 : 117, 129—130.

Skoretz György krencsei jobb. 
1547 : 432.

Skraba (Sscraba) cs. 132.
Skraba de Prwska, Miklós

1539 : 101.
Skraba (Scraba, Scraban) 

másk. Bolgár, bohunici, 
kamenicsáni, Ádám besz
tercei vn. 1539 : 133, 142.
1540 : 145. 1542 : 236. 1548 : 
555—556.

Slatina minor 1. Kisszlatina.
Slauick I. Szláoik.
Slavonia 1. Szlavónia.

Slawnycza i. Szlavnica. 
Snaznica (Znesnicza, Znes- 

nvcze) b. Óvár vr. tart. 
Trencsén vm. 1543 : 293. 
1548 : 570.

Sókamara 1534 : 200.
Soklyos 1. Siklós.
Solar 1. Zablathy.
Soliensis 1. Zólyom.
Solna 1. Zsolna.
Solow 1. Szulyó.
Solowski 1. Szulyovszky. 
Soltészság XLVIII. LXXXII. 

1538 : 13. 1544 : 305—307.
1545 : 318—319. 1546 : 381, 
382, 387. 1348 : 475—476.

Somfalu 1. Drienove. 
Somlyóvásárhely 1. Vásár

hely.
Sommeríeldi Mihály po

zsonyi kan. 1545 : 339. 
Somogy vm. LII. 77, 96. 1539: 

122. 1543 : 255, 279, 287. 
Somogyi bor 1548 : 487. 
Somogyvár (Somoghwar, So- 

mogwar) vr. Somogy vm. 
1543 : 279. 1547 : 147.

Sona 1. Zsolna.
Soós (Soos de Soowar) cs.

385. —■ György k. e. 1546 : 
385.

Soosthow 1. Sóstó.
Sopron vm. 1538 : 37—38. 
Sóstó (Soosthow). halastó 

Székesfehérváron 1543 : 
286.

Sörfőző 1545 : 343, 350. 
Spanyol hadak 1 531:XIV. 

XX. 1538 : 42. 1543 : 292.
1546 : 407. —■ fővezére Al
varo de Sandes 1545 : 336,
338.

Speyer (Spira, Spyra) h. 
Németország LXX. 1541 : 
195. 1542 : 198.

Spira 1. Speyer.
Spyra 1. Speyer.
Sramoviti (Sramowiti) szn.

1543 : 297.
Srnye 1. Szrnye.
Sscraba 1. Skraba.
Ssczawnik 1. Styavnik.
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Ssissowsky 1. Sisovszky.
Stájer-határper LIX.
Stájerország főkapitánya Ung- 

nád János 1543 : 246. — 
kormányzója Székely Lu
kács 1543 : 292.

Stankowi szn. 1538 : 59.
Stanno, Fülöp fia, túrói vlach 

jobb. 1540 : 156.
Staro Hratzki 1. Óvár.
Stary Giczin, h. Morvaország 

1539 : 131.
Statilius János erdélyi pk.

1539 : 123.
Stenyisnyák (SLhenysnyak) 

vr. Horvátország 1534 : 200.
Sterechen 1. Sztrecsén.
Sthawnyk 1. Styavnik.
Sthenysnyak 1. Stenyisnyák.
Stiawnyk 1. Styavnik.
Stithne 1. Zsitna.
Stoleczni hegy, Trencsén vm.

1540 : 156.
Straznitz vs. Morvaország

ban 1542 : 237.
Strechen 1. Sztrecsén.
Streczeni 1. Sztrecsény.
Strezeni 1. Sztrecsén.
Strezenitze 1. Sztrezenic.
Strigonium 1. Esztergom.
Stryelne 1. Strzelna.
Strzeczen 1. Sztrecsén.
Strzelna (Stryelne) h. Morva

országban 1538 : 60.
Studlow (Sczudlow) h. Morva

országban 1538 : 60.
Stupne 1. Sztupne.
Stwgnyczky 1. Sztupiczky.
Styavniczky (Schawnyezky) 

cs. 1540 : 142.
Styavnik (Scewnyk, Schaw- 

nyk, Schewnyk, Ssczaw- 
nik, Sthawnyk, Stiawnyk) 
b. Beszterce vr. tart. Tren
csén vm. 1538 : 60. 1539 :
130. 1540 : 166. 1546 : 399. 
1548:562, 606.

Subsidium 1. hadisegedelem.
Sucza 1. Szucsa.
Suczanczky 1. Szucsánszky.
Suja (Swye) b. Lietava vr. 

tart. Trencsén vm. 1548:574.

Sulow .1. Szulyov.
Supen (Schwpen) Máté varini 

jobb. 1548:600.
Suprassymu Simon jobb. 1538: 

60.
Surnowytze 1. Psurnovic.
Suttóc (Swtocz) b. Trencsén 

vm. 1545 : 351.
Sümeg (Symegh) vr. vrs. 

Veszprém vm. 1543 : 287— 
28.8.

Stwgnyczky 1. Sztupiczky.
Stwpyczky 1. Sztupiczky.
Svehla (Sswehla, Swehla, 

Swella de Ozor, Orowcz) cs. 
101, 518. — János 1539 : 
101. 1540 : 142, 152. 1548 : 
518, 544.

Svetlovsky 1. Sviellovsky.
Svancsar (Swanczaar) szn. 

1543 : 297.
Svikrava (Swykrwa) György 

trebichavai jobb. 1543: 
298.

Swanczaar 1. Svancsar.
Swdcza 1. Szucsa.
Swehla 1. Svehla.
Swella 1. Svehla.
Swietlau vr. Morvaország-
■ ban 341.

Swietlowsky (Sewewchy, 
Swethlowezky, Swethlow- 
sky de Wlchno Wlchnou, 
Wlchnow, Wlcznow) Bur
ján 1538 : 54. 1539 : 116— 
117, 132. 1547:437, 439. 
1548 : 580—581, 584. — 1. 
még Schellendorf.

Swtocz 1. Suttóc.
Swye 1. Suja.
Swykrwa 1. Svikrava.
Swyne 1. Szvinna.
Sykator 1. Sikátor.
Syklowy 1. Siklovi.
Syle 1. Sile.
Sylna 1. Zsolna.
Symandy 1. Simándy.
Symegh 1. Sümeg.
Symonthornya (de —) L 

simonytornyai.
Symony 1. Simonyi.
Syny 1. Siny.
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Sypko ]. Sipko.
Syrmiensis 1. Sirmiensis.
Syrmir 1. Sirmir.
Syry 1. Sinyt.
Sythne 1. Zsitna.
Sytkey I. Sitkey.

Szabolcs vm. főisp. Báthori 
András 1542 : 233. 1547 : 
415.

Szakolcai harmincad 19.
Szalad (zalad) maláta 1545 : 

344. 1547:454.
Szalakuz (Zalakoz) b. Nyitra 

vm. 1548 : 529.
Szalánc (Zalancz) vr. Abaúj 

vm. 1538 : 38.
Szalók (Zalok) b. Veszprém 

vm. 1542 : 215.
Szalonna 1543:298. 1545:

344.
Szárberény (Sár Bérén, 

Zaarberyn) b. Veszprém 
vm. 1545:311—313. 1546: 
359—360. — 1. még Berény, 
Kisberény, Nagyberény.

Szarovecz nevű cseh v. morva
1541 : 189.

Szarvaskő vár kapitánya 
Horváth Ferenc 1543 : 
286.

Szatmár vm. főisp. Báthori 
András 1542:233. 1547: 
415.

Szavcsina 1. Szucsinafalva.
Széchy Tamás özv. Székely 

Magdolna 251, 302.
Szedeczky (Zedeczky) Ba

lázs báni tiszttartó 1548 : 
483—-484.

Szedlicsna (Zedlichna) b. 
Trencsén vm. 1548 : 549.

Szeged (Segedinum) vs. 1538 : 
87.

Szegszárd (Zegard) vs. Tolna 
vm. 1543 : 247.

Szék (Zeek) b. Veszprém vm.
1542 : 221.

Székely ispán Bethlen Elek 
1539 : 126.

Székely (Zekel) Lukács kir. 
tanácsos, Stájerország kor

mányzója 1543 : 292. —
Magdolna, ormosdi, Széchy 
Tamásné, később Thurzó 
Eleknek, majd Pernstein 
Jánosné 1543 : 251. 1544 : 
302.

Székesfehérvár (Álba, Álba 
Regia) vr. vs. 1540 :
LXIII. L XXVIII—
LXXIX. 1540 : 160. 1541 : 
191. 1543 : 247, 265—268, 
274, 281, 285—286, 288— 
290, 292. 1546 : 363, 389. — 
bírája Nagy Tamás 1543 : 
289. —■ Szigethy Tamás 
1543 : 289. — kapitánya
Varkocs György 1543 :
LXXVII.

Székesfehérvári kpt. LXX. 
1540 : 160. 1542 : 204. 231.

Székesfehérvári prp. 1540 : 
160. 1542 : 232.

Székesfehérvári keresztesek 
konventje 1540 : 151. 1542 : 
206. — tagja Dalmady Se
bestyén 1542 : 207—208. — 
Székesfehérvári Ambrus 
1542 : 207.

Székesfehérvári (de Álba) 
Ambrus, a székesfehérvári 
keresztes konvent tagja. 
1542 : 207—208. — 1. még 
Fehérvári.

Szelesén 1. Szolcsán.
Szele (Zele) b. Pest vm. 1538 : 

46. 1539 : 86.
Szelec (Zelecz) b. Trencsén vr. 

tart. 1548 : 536.
Személynök 1. kir. személy- 

nők.
Szemen (Zenien) János 1546 : 

381.
Szemendria 1. Szendrő.
Szempci harmincad 19.
Szená 1545 : 344—345.
Szendrő (Zenderew) vr. 1539: 

128.
Szenicei harmincad 19.
Szentes (Zenthes) Márton 

kislődi jobb. 1548 : 489.
Szentgál (Zenthgal) b. Veszp

rém vm. 1542 : 229.
44
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Szentgrót (Zenlhgerolth) vr. 
Zala vm. 1543 : 250.

Szentgyörgy (Zenthgerg, 
Zenth Gyewrgh) b. Palota 
vr. tart. Somogy vm. XLVI. 
1539 : 77. — b. Veszprém 
vm. 1542 : 231.

Szentgyörgvi és Bazini Far
kas XXV. LXXVI. — 
fel. Zabláthy Zsófia 1539 : 
98. 1543:260—261. 1545:
339.

Szentháromság-oltár a po
zsonyi káptalani templom
ban 1548 : 532.

Szentistván (Zenth Isthwan, 
Zenthysthwan) h. Veszprém 
vm. 1540 : 147. 1543 : 260, 
264. 1545 : 352. 1548 : 522.

Szentivány (Zenthywan) b. 
Veszprém vm. 1542 : 218.

Szentiványi (Zenthywany) 
cs. 218. — István 1542 : 218, 
221 .

Szentkirály (Zenthkyral) b. 
Csesznek vr. tart. Veszprém 
vm. 1542 : 232.

Szentkirályszabadja (Zent- 
kyralzabagya) b. Veszprém 
vm. 1542 :"229.

Szentlászló (Zentlazlo) b. 
Veszprém vm. 1542 : 218.

Szentlászló-utca (Zentlazlo 
ucza) Pápa mvs. része 1542: 
217.

Szentmihály (Zent Myhal) 
b. Fejér vm. 1542 : 205.

Szent Miklós-egyház Veszp
rémben 1542 : 229. — oltár 
a nyitrai székesegyházban 
1547 : 431.

Szentpétery (Zenthpethery) 
János Nyitra vm. rovásadó
szedője 1545 : 311.

Szent Tamás-utca (Zentamas 
wcza) Veszprémben 1542 :
229.

Szenyel (Zenthel) b. Veszprém 
vm. 1545 : 352.

Szepesség (Scepusium) LXXX. 
LXXXII. 1543 : 277.

Szepesi kan. Csetneky Lőrinc

1546 : 386. — kpt. 1546 : 
384. — prp. Péterváradi 
Balázs 1549 : 388. —■ vár 
1543 : 283.

Szepetneky (de Zepethnek) 
Pál pozsonyi kan. 1547:429.

Széplak (Zeplak) b. Nyitra 
vm. 1548 : 529.

Szeresein I. Szörcsöki.
Szerdahely (Zerdahel) b. és 

vrk. Nvitra vm. LXXVI. 
LXXXi. 1543 : 262, 264. 
1544: 303. 1545: 331. 1548: 
459, 475, 529. — vrk.
Somogy vm. 1547 : 421.

Szereti (Zerethy) cs. 211. — 
Lőrinc veszprémmegyei 
rovásadószedő 1542 : 211.

Szigethy Tamás székesfehér
vári bíró 1543 : 289.

Szigetvár (Zyghet) vr. Somogy 
vm. 1543 : 279.

Szikora (Sicora) Miklós nim- 
nici jobb. 1539 : 131.

Szilády (de Zylad) Mihály, 
fel. Appolonia 1540 : 139— 
141. —■ v. ö. Doktor.

Szilády, gellénfalvi, cs. 1540 : 
140.

Szilas (Zylas) b. Veszprém 
" vm. 1542 : 233.

Szilasy (Zylassy) cs. 233. — 
Boldizsár 1542 : 233.

Szilézia LXXIIÍ. — kapitánya 
Varkocs György 1540 : 266.

Szkalaújfalu (Nova villa, 
Wyffalw) b. Trencsén vm. 
1548 : 529, 555.

Szkalka (Zkalka) b. Trencsén 
vm. 1548 : 529, 551.

Szkalkai apátság (abbatia de 
Rupibus, Skalka, Zkalka) 
1541 : 149. 1543 : 295. 1545 : 
391. 1546 : 399, 406—407. 
1548 : 580.

Szklabina (Sclabynya, Skia- 
bynya) vr. Turóc vm. 1539 :
119. 1540 : 136, 139.

Szlatina 1. Kisszlatina, Nagy- 
szlatina.

Szlatinszky (Zlatinczky) Máté 
1543 : 297.
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Szlavicsin h. Morvaországban
1538 : 47, 58.

Szlavik (Slauick) Miklós 1542 : 
236.

Szlavnica (Slawnycza, Zlaw- 
nicza) b. Trencsén vm. 
1548 : 530, 556.

Szlavónia (Sclauonia) 1538:36.
1539 : 122, 201-202. -  bán 
Keglevich Péter és Nádasdy 
Tamás 1537 : 202. — fő
kapitány Jurisich Miklós
1539 :125. — fingnád János
1540 : 246. — ítélőmestere 
Raveni Mihály 1542 : 321.

Szlöpna (Zlophna, Zlopna) b. 
Trencsén vm. 1543: 294. 
1548 : 577.

Szvinna (Zwynna) b. Trencsén 
vr. tart. 1548 : 535. 

Szoblaho (Zedlaho) b.Trencsén 
vr. tart. 1548 : 536.

Szokoli János 1530 : XVIII— 
XX. — fel. Podmaniezky 
Margit 1530 : XVIII. 

Szolcsán (Zeichen, Zewlchen) 
b. Nyitra vm. 1547 : 430— 
431. 1548 : 499, 529. 

Szomolány vr. tiszttartója Fe
kete Márton 1543 : 269. 

Szomor (Zomor de Pokathe- 
lek) cs. 314. — János kir. 
jogügyigazgató 1545 : 314—■ 
316, 320, 332. 1546:380. 
1548 : 494—495.

Szórád (Zoorad) János zsáin- 
bokréti jobb. 1540 : 146. 

Szorcsinovec hegy, Trencsén 
vm. 1540 : 156.

Szödéni (de Zewdyn) Imre 
budai kan. 1539 : 95, 100, 
106.

Szögyéni, magyarszögyéni, cs. 
95.

Szőllő 1548 : 506.
Szőllős (Zewlews) b. Somogy 

vm. 1539 : 77. — 1. még 
Kisszőllős, Nagyszállás. 

Szőllősgyörök (Zewlwsgywrek) 
b. Somogy vm. 1539 : 96. 

Szőllősgyugy (Zewlewsgwgy) 
b. Somogy vm. 1539 : 96.

Szőllőslak (Zewlewslak) h.
Somogy vm. 1539 : 96. 

Szörcsöki (Zercheky) cs. 212.
— Pál 1542 : 212.

Szrnye (Srnye, Zerneye, Zerny, 
Zernye) b. Bolondoc és 
Szucsa vr. tart. Trencsén 
vm. 1546 : 390. 1548 : 530, 
542, 553, 604.

Sztankóc 1. Kissztankóc, Nagy- 
sztankóc.

Sztankovik (Zthankowyk) Mi
hály 1545 : 346.

Sztranszke (Ztanzke) b. Lie- 
tava vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 573.

Sztranyave (Zraniewy) b. 
Sztrecsén vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 571.

Sztrázsa (Zthrasa, Ztrasa) b. 
Óvár vr. tart. Trencsén vm. 
1543 : 293. 1548 : 570. 

Sztrazsov (Ztrasow) b. Hricsó 
vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 566.

Sztrece (Zthrecze, Ztreeze) b. 
Trencsén vm. 1546 : 377,
386. 1548 : 480 : 480, 506, 
519. — v. ö. Alsósztrece, 
Felsősztrece, Kissztrece. 

Sztrecsén (Sterechen, Sthre- 
chen, Strechen, Streczen, 
Streczeni, Strezeni, Stre- 
zeny, Strzeczen, Zthrechen, 
Ztrechen) vr. Trencsén vm. 
XXII-XXIII. XXXI. LVIII. 
LXXXIII—LXXXIV. 1538: 
22—26, 54, 56. 1539 : 63, 
89—90, 108-109, 117. 1540: 
158, 161. 1545 : 329, 333, 
336—337. 1546 : 402. 1547 : 
438—440, 454, 460. 15**8: 
514, 570—572, 580, 583— 
584. tart. felsorolása 1546 : 
402. 1548 : 571—572. 

Sztredenczkv (Ztredenczky) 
Miklós 1545 : 344—345. 

Sztrezenic (Strezenitze, Stre- 
zenycze, Ztrezenicze, Ztre- 
zenycze) b. Lednice vr. tart. 
Trencsén vm. 1540: 163. 
1546 : 395. 1548 : 557, 604.

44*
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Sztupiczky (Stwgnyczky, 
Stwpyczky de Kothyesso- 
wecz, de Nagh Kothysso) 
cs. 381. — László 1539 : 106. 
1536 : 381.

Sztupne (Stupne, Zthwpna, 
Ztwpna) b. Beszterce vr 
tart. Trencsén vm. 1546: 
399. 1548 : 562, 606. —
b. Hricsó vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 166.

Szucsa (Sucza, Swdcha, Zwcha 
Zwchan, Zwchya, Zwczya) 
vr. Trencsén vm. XXXI. 
XXXVIII—XL. XLIII. 
XLVI. LVI. LXXVI. 1538 : 
18—19, 55. 1539 : 73, 116, 
133.1543 : 261.1545 : 347— 
349. 1546 : 390. 1547 : 445. 
1548 : 552, 602, 604. — 
tart. felsorolása 1546 : 390— 
391. 1548 : 552—553, 604,— 
v. ö. Kisszucsa, Nagyszucsa, 
Pusztaszucsa.

Szucsánszky (Suczanszky) Já
nos jobb. 1540 : 141.

Szucsinafalva (Sewchyna, 
Zewchyna wez, Zwchina 
villa) b. Trencsén vm. 1543 : 
294. 1548 : 530, 556.

Szulejmán szultán XII. XXXII. 
LXI. LXIV. 1. még török 
szultán.

Szuloc (Zwlocz) b. Nyílra vm. 
1548 : LXIX. 531.

Szulyó (Solow, Sulow, Zwlow, 
Zwlyo) b. Szulyó vrk. tart. 
Trencsén vm. 1546 : 392. 
1548 : 564, 607. — vrk. 
Trencsén vm. 1543 : 263. 
1548 : 455, 461, 564, 602, 
607. — tart. felsorolása
1548 : 564, 607.

Szulyovszky (Solowski, Zw- 
loczky, Zwlyowczky, Zw- 
liczky de Zwlyow) cs. 
L XXVII. 1543 : 263. —
György 1546 : 381. 1547 : 
435. 1548 : 567.

Szunyogh (Zwnyiogh, Zwnyog 
Zwnyogh de Jezenycze et 
in Budetin) György, Mózes

fia 1547:413. — László
1546 : 381. 1547 : 413, 436. 
1548 : 460, 590—591, 593— 
594, 600, 603. — Miklós 
1548 : 600. — Mózes 1539 : 
106. 1546 : 407.1547 : 412— 
414. 1548 : 577, 593—594. 
— fel. Podmaniczky Sára
1547 : 412—413, 593. 

Szunyoghzavada 1. Zavada. 
Szvedernik (Zwedernikh,

Zwedernyk) b. Budetin vr. 
tart. Trencsén vm. 1548 • 
569, 608.

Szverepcc (Zerepecz, Zwere- 
pecz) b. Budetin vr. tart. 
Trencsén vm. 1548 : 570, 
577.

Szvinna (Swyne) b. Lietava 
vr. tart. Trencsén vm. 
1546:404.

Tadi (de Thad) Jakab deák 
1546 : 368.

Tajnay (de Thayna) cs. 372. — 
Miklós 1546 : 372. — fel. 
Hencz Ágnes 372.

Takácsi (Takachy) b. Veszp
rém vm. 1542 : 220.

Takácsi cs. 220. — Sebestyén 
1542 : 220.

Takarmány 1541 : 169— 170. 
Talad b. Veszprém vm. 1542 : 

227.
Tamási (Thamassy) b. Veszp

rém vm. 1542 : 218. 
Tanúvallatás 1540 : 139. 
Tapolcsány (Thapolchany) b. 

Nyitra vm. 1544 : 302. — 
1. még Kistapolcsány, Nagg
ta polcsány.

Tapolcsány kés (Thapolchany 
kecs) dézsinakerület, Nyitra 
vm. 1544 : 302.

Tapolcsányi (de Kis Thapol- 
chan, Kysthapolchan, Kys- 
thapolchany, Thapolchanyi, 
Thapolchiany de Kys Tha- 
polchan) cs. 353. — György 
1546 : 353, 355, 357, 364, 
366, 374. 1548 : 477, 505— 
506. — Tamás 1546 : 353,
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355, 357, 364, 366—374. 
1548 : 477, 505—506. 

Tárczay (Kystharchay, Tar- 
chay, Tharczay) cs. gén. 
206. — János, néhai, özv. 
Sára 1542 : 208. 1543 : 263. 
1546: 384. — Katalin, Já
nos leánya, Podmaniczky 
Mihály özv. 1542:208— 
209.1543 : 249. 1546 : 383— 
384, 387. — Lúcia, János 
leánya, Hagymássy László 
özv. 1542 : 206—208. 1543 : 
249—250. 1546 : 384—385. 

Tarnóczy (Tarnoczy, Thar- 
noczky, Tharnoczy) cs. 407. 
— Miklós 1546 : 404, 406— 
407. — fel. Gyulay Kata
lin 407.

Tarnóczy, Alsólelóci és Jezer- 
nicei cs., 115. — 1. még Tar- 
novszky.

Tárnokmester Báthori And
rás 1544 : 306. 1547 : 415. — 
Nádasdy Tamás 1543:237— 
238, 253, 257, 268—269, 
287, 293.

Tarnovszky (Tharnowczky de 
Jezernycze) Márton 1539: 
115. — v. ö. Tarnóczy. 

Tarrody (Tharrody de Ze- 
chewd) cs. 439. —• Péter
1547 : 439. 1548 : 493, 495, 
525 585.

Tata (Tatha) vr. 1540 : LXIII. 
1543: LXXVIII. 267. — 
parancsnoka Baranyay Má
tyás 1542 : 233.

Tatárok 1543 : 287—288, 292. 
Tátika (Thadigka) vr. 1539 : 

123.
Tecuir 1. héver.
Tegye (Tege) b. Veszprém 

vm. 1542 : 222.
Tegyei (de Tege) cs. 220. —• 

Mihály Veszprém vm. szb. 
1542 : 220.

Tehén 1538 : 58—61. 1543 : 
296. 1545 : 346, 348—349.
1548 :483.

Tekun András jobb. 1538 : 61. 
Telekessy (Thelekesi, Thele-

kessy de Debrethe) cs. 312. 
— Imre kapitány 1545 : 
312—313, 326, 327, 331. 

Teleky (Theleky) Pál Tren- 
csén vm. rovásadószedője
1538 : 33.

Telnitzer János 1538 : 48. 
Tema 1. Tima.
Temes (Themer, Themes) b. 

Somogy vm. 1539 : 77.
1539 : 96.

Temes vm. főisp. Perényi 
Péter 1541 : 175. —• Petro
vich Péter 1540 : 159. 

Templom 1528 : XIII. — 1545: 
350. 1548 : 516.

Tepla (Teppla) h. Beszterce 
vr. tart. Trencsén vm. 1540 :
165. 1546 : 397. 1548 : 563, 
606. —■ Trencsén vr. tart. 
1548 : 538.

Teplica (Teplycza) b. Sztre- 
csén vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 572.

Terek 1. Török.
Ternove 1. Trnove. 
Terstyánszky (Cristiansky, 

Terztrenzy, Terztyenzky, 
Trtyansky de Nadas, de 
Thrstyan) cs. 101. — János
1539 : 101. — László 1548 : 
556, 575. — 1. még Nádasy.

Terztrenzy 1. Terstyánszky. 
Terztye 1. Trsztye.
Tesseni herceg Vencel Ádám

1540 : 157.
Testőrség 1. kir. testőrség. 
Teszér (Thezer) b. Veszprém 

vm. 1542 : 218.
Tevel 1. Nagytevel.
Thad 1. Tad.
Thadigka 1. Tátika.
Thamassy 1. Tamási. 
Thapolchany 1. Tapolcsány. 
Tharczay 1. Tárczay. 
Tharnoczky 1. Tarnóczy. 
Tharnowczky 1. Tarnovszky. 
Tharrody 1. Tarrody.
Thayna (de —) 1. Tajnay. 
Thelekessy 1. Telekessy. 
Theleky 1. Teleky.
Thema 1. Tima.
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Themes 1. Temes.
Thenkel 1. tönköly.
Therek 1. Török.
Thernowa 1. Trrtove.
Thewnosicze 1. Tunesic.
Thezer 1. Teszér.
Thimoraz 1. Timorác.
Thirnavia 1 . Nagyszombat.
Tholna (de —) 1. Tolnai.
Thominith 1. Dominich.
Thorda l. Torda.
Thorna 1. Torna.
Thosok ]. Tósok.
Thotfíalw 1. Tótfalu.
Thothprona 1. Tótpróna.
Thotwason 1. Tótvázsony.
Thrstyan (de —) 1. Ters- 

tyánszky.
Thuránszky (Thwranczky) cs. 

1548 : 454.
Thuri 1. Túró.
Thwróczy Márta, Miklós leá

nya, Nyáry Lőrincné, majd 
Kosztka Miklósné 1545: 
340, 342—343. — Miklós
340. — fel. Zabláthy Márta
340.

Thurzo (Thwrzo) Elek, beth- 
lenfalvi, kir. helytartó, or
szágbíró 1529 : XIII. XV— 
XVI. XX—XXI. XXX— 
XXXI. XXXIII. XXXV. 
XL. XLII. XLVIII. L. LVI. 
LVIII. LXIV—LXVII.
LXX. LXXIV. 1538 : 3—7, 
9—10,19, 25, 28, 32, 36, 44, 
55—56. 1539 : 64—67, 87— 
88, 91,122,127. 1541:169— 
172, 175, 179, 181—182, 
185, 187—188, 190, 192— 
195, 197—198, 201—204, 
215, 218. — fel. Székely 
Magdolna 1543 : 251. 1544 : 
302. — Ferenc nyitrai pk. 
XXXI. 1548 : 479—483, 
486, 550—551. — György 
1548 : 549. — János 1534:19.

Thwchyna b. Tuhina.
Thwkyna 1. Tuhina.
Thwr 1. Túr.
Thwr 1. Túró.
Thwranczky 1. Thuránszky.

Thwrna 1. Túrna.
Tihanyi apátság 1536 : 26.
Tima (Thema) b. Veszprém 

vm. 1542 : 216.
Timorác (Thimoraz, Tymoraz) 

b. Ugróc vr. tart. Trencsén 
vm. 1545 : 350. 1548 : 540.

Tirnavia 1. Nagyszombat.
Tiszántúl 1543—1544 : 

LXXIX.
Tizsina (Chisina) h. Trencsén 

vm. 1540 : 157—158.
Tolna vm. 1538 : 30. — főisp. 

Werbőczy Imre LXXVI. 
1543 : 283.

Tolnai (de Tholna) cs. 468. — 
Mátyás, a nagyobb kancel
lária jegyzője 1539 : 94, 99, 
105. 1548 : 468.

Torda (Thorda) vs. 1540 : 
149—150, 152.

Torna (Thorna) b. Veszprém 
vm. 1542,: 211.

Tósok (Thosok) b. Veszprém 
vm. 1542 : 221.

Tótfalu (Thotfíalw) b. Veszp
rém vm. 1542 : 232.

Tótpróna (Thothprona) h. 
Turóc cm. 1539 : 117.

Tótprónai 1. Prónay.
Tótvázsony (Thotwason) b. 

Veszprém vm. 1542 : 227.
Tömör b. Palota vr. tart. 

Somogy vm. XLVI.
Tönköly (thenkel) 1545 : 345.
Török (Therek) Bálint 1543 : 

279. —- István 340. — Mar
git, István leánya, Nyáry 
Lőrincné 340.

Török (Tereck, Terek, The- 
reck, Therek de Enyng) 
Bálint 1530 : XIX—XXI. 
XXV. XXXI. XXXIII. 
XLVI. XLVIII—XLIX.
LII. LXI. LXVI. 1538 : 
21, 26, 29, 34, 36—38, 40, 
43—44, 55. 1540 : 159.1541: 
176—178, 181. 1542 : 202— 
203, 217, 220, 222, 232. 
1543 : 242. — fel. Pempf- 
linger Katalin 1542 : 203,
216. - pártja 1542 : 194,
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196—197. — l'erenc, Bálinl 
fia 204. —- János, Bálint 
fia, ivránai perjel 1535 : 
XXXIII. 204.

Török cs., szendrői, 279.
Török cs., turóc.i, 340.
Törökök XXXII. XL. XLIV. 

LIV. LXIV-LXV. LXVII— 
LXVIII. LXXIV—LXXV. 
LXXVIII—LXXX. 1538: 
4, 6-7, 29-30, 35-36, 4 0 -  
43. 1542 : 200, 203. 1543 : 
246—247, 255, 279, 286— 
288, 290. 1545 : 331. 1546 : 
363, 389. — francia szövet
ség XXXII. — lovak 1548 : 
488. — porta XXXII— 
XXXIII. LXIV. — pusztí
tás 1542 : 219—220, 232. — 
szultán XXXII. LXIX. 
1540 : 158. 1543 : 280, 282. 
1547 : 438. — i. még Szulej- 
mán.

Töttösiszkáz 1. Pókiszkáz:
Trebasóc (Treboczowecz) b. 

Trencsén vm. 1544 : 299.
Trebichava (Trebinhawa, Tre- 

bykhawa) b. Ugróc vr. tart. 
Trencsén vm. 1543 : 298. 
1545 : 348. 1548 : 539.

Trebin (Trebyn) b. Trencsén 
vm. 1548 : 549.

Trebinhawa 1. Trebichava.
Treboczowecz 1. Trebasóc.
Trebykhawa 1. Trebichava.
Trebyn 1. Trebin.
Trencsén vm. XXL XXY. 

L. LVI. LVIII. LXXXII. 
LXXXIV. 1538:13, 17-19, 
33, 38, 55, 58-62, 70, 73-75, 
82—83. -  1539 : 87, 98-107. 
1540 : 138, 154—155, 209- 
210. 1542 : 237. 1543 : 251. 
1545:311, 332—334. 1546: 
376. 1547 : 406—407. —
alisp. Baracskay Pál 1540: 
154. 1542 : 209. 1545 : 334. 
— íőisp. Osztrosith Miklós 
1538 : 28. — Oroszlánkövy 
Miklós 1539 : 100—101. — 
rovásadója 1538 : 33, 61— 
62. 1540 : 163—168. 1541 :

168, 234. 1543 : 293—295, 
299—300. 1545 : 390—408. 
1548 : 533—580, 602—608.
— rovásadószedője Ztri- 
they Gáspár 1546 : 376, 
408. — szb. : Borcsiczky 
Bertalan 1538 : 33. — Eg- 
resdy László 1538 : 33. — 
Halácsy Ráfael 1548 : 603.
— Prileszky Mihály 1543 : 
293. 1545 : 335. 1548 : 603.

Trencsén (Trincinium, Tryn- 
chen) vr. XIII. XXXI. 
LXVI. 1538 : 18—19. 1539 : 
71, 74, 80, 98, 103. 1541 : 
176, 182—183. 1542 : 211. 
1543 : 299. 1545 : 334—335. 
1546 : 376, 404.1548 : 534— 
538, 550. — vn. Baracskay 
Miklós 1545 : 334. — Os- 
trosith Miklós 1538 : 28. — 
tart. felsorolása 1548 : 534— 
538. — vs. 1538 : 5. 1539 : 
132. 1540 : 154, 158. —
bírója Kocskovszky János
1539 : 132. — polgárok Du- 
kon János, Kladek Péter, 
Hrabovszky András 1548 : 
520.

Trencséni egyház 1546 : 391.
— harmincad 1538 : XXXI. 
19.

Trencséni (de Trinchinio) 
György nyitrai olvasókan.
1540 : 143, 145. 

Trencsénapáti (Apath circa
Trinchinium, Opatowcz) b. 
Illává vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 580. — b. Tren
csén vr. tart. 1548 : 551. 

Trencsénpüspöki (Pispeky 
circa Trinchinium) b. Tren
csén vm. 1548 : 551. 

Trinchinio (de —) 1. Trencséni.. 
Trincinium 1. Trencsén. 
Trnove (Thernowa) b. Lietava 

vr. tart. Trencsén vm. 1548 : 
573.

Trstyansky 1. Terstyánszky. 
Trsztye (Terztye) b. Trencsén 

vm. 1548 : 575.
Trynchen 1. Trencsén.
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Trzretakowi szn. 1538 : 60.
Tuchinszky-cs. 1548 : 554.
Tuhina (Thwchyna, Thwkyna, 

Twhnye) b. Oroszlánkő vr. 
tart. Trencsén vm. 1543: 
294. 1548 : 530, 554.

Tunesic (Thewnosicze) b. Il
lává vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 579.

Tuniszi hadjárat XXXII.
Túr (Thwr) b. Somogy vm. 

1543 : 279.
Turánszky 1. Thuránszky.
Túrna (Thwrna) b. Trencsén 

vr. tart. 1548 : 536.
Turo (Thuri, Thwr) b. Sztre- 

csén vr. tart. Trencsén vm. 
1540 : 156. 1548 : 572.

Turóc vm. 1538 : XXXVI. 3, 
57. 1539 : 118. 1543 : 251. 
1546: 378-379, 384. -  alisp. 
Rakovszky György 1539 : 
114,117-118. -főisp . Révay 
Ferenc XXIII. LXXXIII. 
1539:114. 1540:160. 1545: 
314. 1546 : 376, 379. 1547 : 
415, 424, 433, 437, 441-442. 
1548 : 478—479, 486—487, 
493, 517, 528, 581, 583. — 
Révay István 1536 : XXXV. 
— rovásadószedője Zongor 
Mátyás 1546 : 379.

Turóci kvt. 1547 : 439.
Tüskevár 1. Nagyjenő.
Twhnye 1. Tuhina.
Tyerstayn 1. Dürstein.
Tymoraz 1. Timorác.
Tyrnaviensis civitas 1. Nagy

szombat.
Tyúkok 1545 : 344—345.

Udicsa 1. Kisudicsa, Nagy- 
udicsa.

Udvaré (Wdwarcz) b. Tren
csén vm. 1548 : 545. — 1. 
még Dvorec.

Udvarnok (Wdwarnyk) b. 
Nyitra vm. 1548 : 481, 483.

Ugod (Wghod) b. Veszprém 
vm. 1542 : 224.

Ugróc (Wgrocz, Wgrod) 
mvs. Trencsén vm. 1545 :

343, 346, 350. 1548 : 538. — 
vr. Trencsén vm. 1545 : 331. 
1545 : 346. 1547 : 411—412. 
1548 : 538. —■ tart. felsoro
lása 1548 : 538—540.

Ugyics 1. Kisudicsa, Nagy- 
udicsa.

Uhrovska Zavada 1. Zauada.
Ujezdo 1. Viezd.
Üjfalu (Wyffalw) b. Pozsony 

vm. 1548 : 597. — b. Bolon- 
dóc vr. tart. Trencsén vm. 
1548 : 541. — b. Veszprém 
vm. 1542 : 220.

Üjfalussy Boldizsár 1545 : 
308. — György 1545 : 308.

Üjfalussy (Wyfalwssy de 
Dywekwyfalw) cs. 354. — 

, Gergely 1546 : 354.
Újhelyi harmincad 19.
Üjlaky (de Wylak, Vlaky, 

Wylacky, Herczegh) Ferenc 
győri pk, kir. tanácsos 
1539-1540 :112, 127. 1543: 
272, 273, 275, 290. 1545: 
339. 1548 : 492, 503. —
Lőrinc hg. néhai XLIII— 
XLIV. 1538 : 20. 1539 : 76. 
1543 : 259—260. — fel. 
Bakócz Magdolna XLIII. — 
Miklós erdélyi vajda 1440— 

, 1445 : XLIII.
Üjlaklehota (Wylak Lehorhai 

b. Nyitra vm. 1538 : 9 —11. 
1544: 302.

Ulászló kir. néhai 1543 : 263.
Ungnád (Vngnad, Vngnod, 

Wngnod baro in Sonnegh, 
Sonnegk) János, Alsó-
Ausztria, Szlavónia és
Stájerország főkapitánya 
LXXVI—LXXVIII. 1543 : 
246, 248—249, 251, 258, 
267, 272—275, 284—285, 
287, 291.

Upohlav 1. Lupohlav.
Urbanovszky (Wrbanowczky) 
__ László 1548 : 568.

Ürhida (Wrhyda) b. Veszprém 
vm. 1548 : 522.

Uzsali (Vsaly, Wsaly) cs. 220.
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— Balázs 1542 : 220. — 
János 1542 : 220.

Ülőfa 1 . Üllőfalva.
Üllőfalva (Illewffalwa) b. 

Veszprém vm. 1542 : 213.

Vác vs. 1540 : LXIIf.
Váci püspök Brodarics István 

1538 : 29, 34—35, „ 40,42.
— Sbardelbati Ágoston 
1545 : 323.

Vadicsov (Wadicho, Wady- 
chow) b.Trencsén vm. 1543 : 
294. 1548 : 568.

Vág (Vagh, Wag) fly. 1539 : 
89. 1540 : 157.

Vágpodhrágy (Podhradi) b. 
Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 166.

Vágsellye 1. Sellye.
Vágtepla 1. Tepla.
Vágújhely (Nova Civitas) 

vs. Nyitra vm. 1531 : XXI. 
XLII. 1539 : 132.

Vágvölgy, -— vidék XIII. 
XVIII. XXI. XXIX. 
XXXIII. XLIII. LII. 
I.VIII. LXXII. LXXV. 
LXXX.

Vaj 1543:298.
Vajdahunyad vr. Hunyad vm.

1536 : XLVI.
Valachi 1. vlachok.
Valachia 1. Oláhország. 
Valasini András tizsinai jobb. 

1540 : 157.
Valpó (Walpo) vr. Baranya 

vm. LXXV1II. 1539 : 128. 
1543 : 267.

Vám 1545 : 330, 332, 337. 
1548 : 454, 456. — v. ö. 
harmincad.

Vám (Warn) b. Veszprém, ma 
Tolna vm. 1542 : 232. 

Vámhegy (Wamheg) b. 
Csesznek vr. tart. Veszprém 
vm. 1542 : 232.

Vámos (Wamos) b. Veszprém 
vm. 1542 : 228.

Vannek, Fülöp fia, porubkai 
vlach jobb. 1540 : 156. 

Vanyola (Wanyola) b. Veszp

rém vm. 1542 : 217. 1545 : 
352. 1548 : 488.

Vapovic (Wapowycz) za- 
badai jobb. 1545 : 348. 

Várad (Varadinum) XLIII. 
1538 : 7, 41. 1539 : 92, 97, 
103. 1540 : 148. 1543 : 240. 

Váradi béke 1539 : XXX. 
XL, XLIX. LI—LII. LV. 
LX. 67. — pk. Fráter
Györgv 1538 : 41. 1539 : 69, 
85. 1540 : 158.

Várallyai Szaniszló pécsi pk.
1543 : LXXVIII. 285, 287. 

Varasd vm. főisp. Keglevich 
Péter 1537 : 283. — Pekry 
Lajos 1539 : 120.

Várday (de Warda) Pál kir. 
helytartó, esztergomi érsek 
LXXIV. LXXXIII. 1528 : 
30, 32. 1539 : 126—127.
1541 : 181. 1543 : 241, 247, 
248, 276, 1544 : 300, 302. 
1545 : 315, 322—323, 326, 
329, 333. 1546 : 364, 370— 
371, 374. 1547 : 415, 417, 
442. 1548 : 446—447, 458— 
459, 462, 466—467, 469— 
470, 472, 474. 1548 : 491— 
492, 494, 503, 507—509, 
510, 513.

Várerődités 1539 : 127.
Varin (Warym, Waryn) 

mvs. Óvár vr. tart. Tren
csén vm. 1543 : 293. 1548 : 
461, 571, 600. — polgárai 
közül több említve 1548 : 
600.

Varkocs (Warkoch, Warkocz 
de Nopsicz) cs. 266. — 
György székesfehérvári ka
pitány LXXVII. 1543 : 
265—266, 274, 290. 

Vármalma (Warmolna) b.
Veszprém vm. 1542 : 212. 

Városlőd (Warasleweld) b. 
Veszprém vm. 1542 : 226.
— 1. még Kislőd, Löd. 

Varsány (Warsan) b. Veszp
rém vm. 1542 : 232.

Vas vm. 1538 : 38. 1539 : 122.
— főisp. Batthyányi Ferenc
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1534—1538 : 123. — Er- 
dődy Péter 1542 : 212. — 
Nádasdy Tamás 1543 : 238, 
268, 280, 293. 1545 : 326— 
327. 1548 : 595.

Vas 1. Vass.
Vásárhely (Wasarhel) h. Veszp

rém vm. 1534:201. 1542: 
214, 226, 235.

Vásárhelyi apácák 1542: 
214, 221, 226.

Vasek (Wassek) szn. 1538 : 60.
Vason (de —) 1. Vázsony.
Vásonkő vr. várnagya De- 

regdy Pál 1501 : 279.
Vass (Was de Wasdynnye) cs. 

368. — János 1546 : 368.
Vaszar (Wazar) b. Veszprém 

vm. 1542 : 220.
Vaszka (Waska, Wazka) b. 

Lednice vr. tart. Trencsén 
vm. 1546 : 392, 395. 1548 : 
530, 556, 559, 605.

Vát (Wath) b. Veszprém vm. 
1542 : 214.

Vavra (Wawra) P'ranczek liszai 
jobb. 1538 : 60.

Vázsony (Wason) b. Veszprém 
vm. 1542 : 227.

Vázsonyi (de Vason) pálosok 
1542 : 215.

Vdicza 1. Kisudicsa, Naau- 
udicsa.

Vdyche 1. Kisudicsa, Nagu- 
udicsa.

Végrendelet 1547 : 413.
Végvárak LXXVIII. 1538 : 

4. 1539 : 109. 1543 : 255.
1545 : 310. 1546 : 388.

Veim (Weym) b. Csesznek vr. 
tart. Veszprém vm. 1542:
232.

Vékey (Wekey) cs. 1548 : 527.
Velcsic (Welchicz) b. Tren

csén vm. 1548 : 548.
Velcsiczky (Welcheczky) cs. 

1548 : 549.
Verbói harmincad 19.
Veres (Weres) Tamás zsám- 

bokréti jobb. 1540 : 144.
Vereskő 1. Cserveni.
Verestó 1. Vöröstó.

Vernerus 1. Werner.
Vertizsér (Werthiser, Wer- 

tiser, Wrtyzel, Wrtyzer) 
b. Beszterce vr. tart. Tren
csén vm. 1540 : 166. 1546 : 
397. 1548 : 563, 607. 

Veszprém vm. LII. 1538 : 15, 
20—21, 38. 1539 : 76, 96. 
1545:311. - -  alisp. Ajkav 
Imre 1542:225. — Bé- 
kássy György 1548 : 471, 
511. — Csatáry Bálint 1542 : 
235. — szb. András Márton
1542 : 211. — Matés Amb
rus 1542 : 229. — Morocza 
Mihály 1542 : 227. — Te- 
gyei Mihály 1542 : 220. — 
rovásadó összeírása 1542 : 
211—233, 235. 1543 : 295. 
1545:309, 351—352. 1546:
389. 1548 : 471, 511. —
rovásadószedője Bejczy 
Ambrus 1542 : 211, 235.
1543 : 280. — Bejczy De
meter 1545:351! 1546:
389. — vr. vs. 1542 : 229. 
1543 : 287, 290. 1546 : 363, 
389. — kapitánya Gev-
thykar János 1546 : 361. — 
Paksy János 1538 : 36.1546: 
361. 1548 : 522. — Szent 
Miklós-egyháza 1542:229. — 
Szent Tamás-utca 1542: 229.

Veszprémi apácák 1542: 
225, 228—230. 1543:289. 
1545 : 331.

Veszprémi kpt. 1540 : 147.
1542 : 228—231. 1543 : 260, 
264, 289. 1548 : 522—523.

Veszprémi pk. Kecseti Már
ton LXXVIII—LXXIX. 
1538 : 26, 36—38. 1539 :
123—124. 1543 : 279, 286— 
290. 1548 : 522—523. —
pkség XL11I. LXI. 1540 : 
147. 1542 : 225, 228—231.
1543 : 260, 264, 290. 

Veszprémvölgyi apácák
LXXXII. 1545 : 311—314, 
326. 1546 : 358—362. 

Vesztenie (Wezthenycz) b. 
Trencsén vm. 1545 : 346. —
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1. még Alsóveszienic, Felsö- 
vesztenic.

Viczen (Wychen, Wyczen) 
István 1546 : 381. — László 
1539 : 106.

Viczen (Wychen de Hothesow) 
Miklós 1524—1525 :106. 

Vicsap (Wychap Wychapy,) 
b. Oroszlánkő vr. tart. 
Trencsén vm. 1543 : 294. 
1548 : 530, 554.

Vicsapi harmincad 19.
Vienna 1. Bécs.
Vieszka (Wyzka utraque) b. 

Bolondóc vr. tart. Tren
csén vm. 1548 : 543.

Viezd (Vyezd, Wyezd) b. 
Trencsén vm. 1543 : 295. 
1545 : 391. 1548 : 555. 

Vilcsiczky 1. Velcsiczky. 
Vilonya (Wynyola) b. Veszp

rém vm. 1542 : 205.
Vinár (Wynar) b. Veszprém 

vm. 1542 : 215.
Visegrád (Vissegradum, Wys- 

segrad) vr. XX. LXIII. 
1539 : 77. 1541 : 192. 

Visegrádi fegyverszünet 1531 : 
XLIV. 1539 : 77.

Visnyove (Wvsniowe, Wyss- 
nowe) b. Lietava vr. tart. 
Trencsén vm. 1546 : 404. 
1548 : 573.

Viszocsány (Wyzochan) b. 
Trencsén vm. 1540 : 139. 
1548 : 545.

Viszolaj (Wyzola, Wyzolay) b. 
Budetin vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 570, 577. 

Víz-utca (Wyzwcza) Pápa 
mvs. része 1542 : 218.

Viza (Wyza) László 1545 : 
350.

Vlach (Wlach) János magyar- 
bródi jobb. 1539 : 133. 

Vlachok (Valachi, Walachi, 
Walachy) 1539 : 129. 1540 : 
156—158, 166. 1546 : 396— 
397, 399, 401, 405. 1548 : 
540, 602—603.

Vladika (Wladika) Lőrinc 
nimnici jobb. 1539 : 133.

Vlaky 1. Újlaky.
Vngnad 1. Ungnad. 
Vörösberény 1. Nagyberény. 
Vöröstó (Weresto) b. Veszp

rém vm. 1542 : 227.
Vránai perjel Török János 

1535 : XXIII.
Vranje (Wrania, Wranye) b. 

Budetin vr. tart. Trencsén 
vm. 1548 : 569, 608. 

Vrchtepla (Werhthepla, Wrch- 
tepla, Wrh Tepla) h. Besz
terce vr. tart. Trencsén vm. 
1540 : 165. 1546 : 397. 1548 : 
561, 606.

Vsaly 1. Uzsali.
Vyezd 1. Viezd.

Wadicho 1. Vadicsov. 
Wadychow 1. Vadicsov.
Wag 1. Vág.
Walachi 1. vlachok.
Walasky n Myko bu detini jobb. 

1548 : 601.
Waleczky Vilmos 1538 : 48. 
Waipo 1. Valpó.
Warn 1. Vám.
Wamheg 1. Vámhegy.
Wamos 1. Vámos.
Wanyola 1. Vanyola. 
Wapowycz 1. Vapovic. 
Waradino Petri (de —) 1. 

Péterváradi.
Warasleweld 1. Városlőd. 
Warkocz 1. Varkocs. 
Warmolna I. Vármalma. 
Warsan 1. Varsány.
Warwsky szn. 1542 : 237. 
Warym 1. Varin.
Waryn 1. Varin.
Was 1. Vass.
Wasarhel 1. Vásárhely.
Waska 1. Vaszka.
Wason 1. Vázsony.
Wassek 1. Vasek.
Wath 1. Vát.
Wawra 1. Vavra.
Waxine 1. Ksinna.
Wazar 1. Vaszar.
Wazka 1. Vaszka.
Wdicha maior 1. Nagyudics. 
Wdicha minor 1. Kisudics.
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Wdwarcz 1. Udvaré.
Wdwarnyk 1. Udvarnok.
Wekey 1. Vékey.
Welcheczky 1. Velcsiczky.
Welchicz 1. Velcsic.
Welika Czerna 1. Nagycserna.
Welika Kottessowa 1. Nagy- 

kotesó.
Welkyzlatina 1. Nagyszlalina.
Werbőczy (Werbewczy) Imre 

Tolna vm. főisp. LXXVI. 
1543 : 243, 246—248, 255, 
283, 290. — István kir. 
kancellár LXI. 1540 : 148, 
159, 243.

Weres 1. Veres.
Weresto 1. Vöröstó.
Werhthepla 1. Vrchtepla.
Werner (Vernerus) György kir. 

és kamarai tanácsos, Sáros 
vr. parancsnoka 1543: 
277—278.

Werthiser 1. Vertizsér.
Wertiser 1. Vertizsér.
Wese János lundi érsek XLIII. 

1539 : 120.
Weym 1. Veim.
Wezthenycz 1. Vesztenie.
Wghod 1. Ugod.
Wgrocz 1. Ugróc.
Wienna 1. Bécs.
Wlachowitz b. Morvaország 

1539 : 115.
Wlachowsky (Wlahowzky), 

Wlachowitzi, Vencel 1539 : 
115—118.

Wladika 1. Vladika.
Wlcznow (de —) 1. Swietlowsky.
Wngnod 1. Ungnad.
Wolachy 1. vlachok.
Woznitze 1. Hvoznic.
Wrania 1. Vranje.
Wratislavia 1. Boroszló.
Wrbanowczky 1. Urbanovszky.
Wrchtepla 1. Vrchtepla.
Wrh Tepla 1. Vrchtepla.
Wrhyda 1. Úrhida.
Wrsatec 1. Oroszlánkő.
Wrtyzer 1. Vertizsér.
Wsaly 1. Uzsali.
Wstrwsith 1. Osztrosith.
Wychap 1. Vicsap.

Wychen 1. Viczen.
Wyezd 1. Viezd.
Wyffalw 1. Szkalaújfalu, Új

falu.
Wyfalwssy 1. rÚjfalussy.
Wylacky 1. Újlaky.
Wylak (de —) 1. Újlaki.
Wylak Lehotha I. Üjlak- 

lehota.
Wynar 1. Vinár.
Wynyola 1. Vilonya.
Wysniowe 1. Visnyove.
Wyssegrad 1. Visegrád.
Wyssnowe 1. Visnyove.
Wythapy 1. Vicsap.
Wyza 1. Viza.
Wyzka 1. Vieszka.
Wyzochan 1. Viszocsány.
Wyzolay 1. Viszolaj.
Wyzwcza 1. Víz-utca.

Zaad v. Szád.
Zaarberyn 1. Szárberény.
Zablát (Zablath) b. Trencsén 

vm. 1548 : 506, 517—520, 
548.

Zabláthy 1. Hrussóy.
Zadubnye (Zadwbna) b. Tren

csén vm. 1546 : 381. — 
• jobb. Bíró János és Markó 
János 1546 : 381.

Zágrábi pk. Erdődy Simon 
XXX. 1534 : 201. 1543 :
388. — Oláh Miklós 1546 : 
388. 1548 : 476, 516, 523, 
525, 533.

Zákány (Zakan) vrk. Somogy 
vm. 1547 : 421.

Zakonyújvár (Zakón Wywar) 
h 1 Vi'S • 309

Zala vm. LII. 1538 : 38. 1539 : 
122. 1542 : 199. 1543 : 255. 
— főisp. Bánffy István 1538 : 
39. 1542:417. — Bánffy 
László 1542—1548 : 375.

Zalad 1. szalad.
Zalaházi Tamás egri püspök, 

kir. kancellár XXX. 1538 : 
26, 201.

Zalakoz 1. Szalakuz.
Zalancz 1. Szalánc.
Zalavári apátság 1534 : 200.
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Zalay János, kerecséni, pozso
nyi főispán, alnádor 1543 : 
250, 253.

Zalok 1. Szalók.
Zalus (Zalosy, Zalwsy, Zalyzy) 

b. Beszterce vr. tart. Tren- 
csén vm. 1546 : 391, 397. 
1548 : 563, 607.

Zaluski (de Zalyzy) cs. 391. — 
Kristóf 1546 : 391.

Zalwzy 1. Zalus.
Zalyzy 1. Zalus.
Zamaróc (Zamarowcz) b. 

Trencsén vm. 1548 : 506, 
517—519.

Zámbó cs., mezőlaki 1542: 214, 
220. — Imre id. 1542 : 214, 
216, 222.— Imre, ifj. 1542: 
214, 216.— Menyhért özv. 
1542 : 216, 222.

Zápolyai es. VIII. XVIII. 
XLVI. 1538 : 18, 260. — 
István, néhai XLIV. 1538 : 
20. 1539 : 76. 1543 : 260. — 
János 1. János kir.

Zaricze 1. Zarjecs.
Zarjecs (Zareche, Zarechy, 

Zaricze, Zarychy, Zaryechy) 
b. Lednice vr. tart. Tren
csén vm. 1540 : 164. 1546 : 
393, 395. 1548 : 558, 567, 
604.

Zarjeczky cs. 393.
Zaskadni 1. skodnyak.
Zaskaly 1. Zaszkal.
Zasskodni 1. skodnyak.
Zaszkal (Zaskaly, Zazkaly) h. 

Beszterce vr. tart. Trencsén 
vm. 1540 : 165. 1546 : 397. 
1548 : 561, 606.

Zasztranj (Zazthrany, Zaztra- 
nie) b. Ovár vr. tart. Tren
csén vm. 1543 : 293. 1548 : 
570.

Zavada (Zawada, Zavoda) b. 
Trencsén vm. 1543: 296. 
1545 : 346—348. 1548 : 530. 
— b. Ugróc vr. tart. Tren
csén vm. 1548 : 540. — v. ö. 
Nemeszavoda.

Zavadka (Zawadka) b. Tren
csén vm. 1546 : 393, 394.

Zavazke hegy, Trencsén vm. 
1540 : 157.

Zavodje (Sawody, Zawode, 
Zawogye, Zawody) b. Tren
csén vm. LXXXII—LXXXIII.
1544 : 306. 1545 : 318—319. 
1546: 380—383. 1548 :475— 
476, 513, 515, 586, 588-589, 
600.

Zavodszky (Zawaczky, Za- 
woczkv) cs., zavodjei 352.
— Félix 1546 : 393. —
Gvörgy palotai udvarbíró
1545 : 352. — János 1547 : 
435. 1548 : 567. — Márton 
1547 : 435.

Zawaczky 1. Závodszky. 
Zawada 1. Zavada.
Zawode 1. Zavodje.
Zawogye 1. Zavodje.
Zaycz Magnus kamarai pénz

tárnok 1546 : 408.
Zazkaly 1. Zaszkal. 
Zazkodnyczy 1. skodnyak. 
Zazthrany 1. Zastranj.
Zbino (Zbynio, Zbynow, Zby- 

nyow) b. Lietava vr. tart. 
Trencsén vm. LXXXIII— 
LXXXIV. 1545:337—338.
— 1546 : 403. 1548 : 574. 

Zbora (Zbor) b. Lednice vr.
tart. Trencsén vm. 1540: 
164. 1546 : 395. 1548 : 558, 
604.

Zboró b. Sáros vm. 1546: 
386—387.

Zbynow 1. Zbino.
Zedeczky 1. Szedeczky.
Zedlaho 1. Szoblaho.
Zedlichna 1. Szedlicsna.
Zeek 1. Szék.
Zegard 1. Szekszdrd.
Zekel 1. Székely.
Zeichen 1. Szolcsdn.
Zelecz 1. Szelec.
Zeliczko Miklós nimnici jobb.

1539 : 131—132.
Zemen 1. Szemen.
Zempthe 1. Semptei.
Zenderew 1. Szendrő.
Zengi pk. : Josephit Ferenc 

1547 : 409.
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Zenisthek Miklós 1 542 : 236.
Zentamas vvcza 1. Szenttamás- 

utca.
Zentes 1. Szentes.
Zenthel I. Szenyel.
Zenthgal 1. Szentgál.
Zenthgerg 1. Szenlgyörgy.
Zenthgerolth 1. Szentyrót.
Zenth Gyewrgh 1. Szentgyörgy.
Zenth Isthwan I. Szentislván.
Zenthkyral 1. Szentkirály.
Zenthpethery 1. Szentpétery.
Zenthysthwan 1. Szentistván.
Zenthywan 1. Szentivány.
Zentkyralzabagya 1. Szent

királyszabadja.
Zentlazlo 1. Szentlászló.
Zentlazlo ucza 1. Szentlászló- 

utca.
Zent Myhal 1. Szentmihály.
Zepethnek (de —) 1. Szepet- 

neky.
Zeplak 1. Széplak.
Zercheky 1. Szörcsöki.
Zerdaheí 1. Szerdahely.
Zerdahslyi (Zerdahely de 

eadem) cs. 1543 : 262, 303. 
— András 1545 : 345. - 
Márton 1544 : 302—303.

Zerepecz 1. Szerepec.
Zerethy 1. Szereti.
Zerneye 1. Szrnye.
Zewch 1. Szűcs.
Zewdyn 1. Szódén.
Zewlchen 1. Szőlősein.
Zevvlews 1. Szőllős.
Zewlewsgwgy 1. Szőllősgyugy.
Zewlewslak 1. Szőllőslak.
Zewlwsgywrek 1. Szőllösgyö- 

rök.
Zhalki hegy Trencsén vm. 

1540 : 157.
Zichv (Zychy) Ferenc 1542 :

231.
Zierotin (Zierotinus) Pál 1538: 

45.
Zirc (Czyrcz, Zyrch) h. Veszp

rém vm. 1538 : 15. 1543 : 
259

Zirci apátság XLVI. LXXVI. 
1538 : 15—16. 1543 : 259— 
260, 264. 1545:331.

Ziviec b. kengyelország 413.
Zkalka'l. szkaíkai apátság.
Zlathkocz 1. Zlatóc.
Zlatina maior 1. Nagyszlatina.
Zlatinezky 1. Szlalinszky.
Zlatóc (Zlathkocz) b. Trencsén 

vr. tart. 1548 :537.
Zlawnieza 1. Szlavnica.
Zleho 1. Zliccho.
Zlehowzky 1. Zliechovszky.
Zlekowa (de -  ) 1. Zliechoi.
Zliecho (Zleho, Zlychow, 

Zlyechow, Zlyko) b. Besz
terce vr. tart. Trencsén vm. 
LXI. 1540 : 149. 1543 : 261. 
1546 : 399. 1548 : 563, 607.

Zliechoi (de Zlekowa) Janó 
1543 : 298.

Zliechovszkv (Zlehowzkv) szil. 
1539 : 117.

Zlopna 1. Szlopna.
Zlun vr. Horvátországban 

1543 : 242.
Zluni (Zlwny) cs. 1543 : 242.
Zlwny I. Zluni.
Zlyko 1. Zliecho.
Znairn (Znoyma) vs. Morva

ország 1538 : 27.
Znesnycze 1. Snaznica.
Znió (Znvo) vr. Turóc vm. 

1546 : 379.
Znoyma 1. Znairn.
Zolna 1. Zsolna.
Zólyom (Soliensis) vm. 1538:

3. -— vr. Zólvom vm. 1541 : 
193.

Zomor 1. Szomor.
' Zongor cs. 379. — Mátyás 

znióvári várnagy és Turóc 
vm. rovásadószedője 1546 : 
378—379.

Zoorad 1. Szórád.
Zraniewy 1. Sztranyave.
Zrínyi-cs. XXXIII. — Miklós 

1543 : 200. 1544 : 301.
Ztankocz maior I. Nagy- 

sztankóc.
Ztankocz minor 1. Kissztankóc.
Ztanzke 1. Sztranszkc.
Ztebnykh 1. Isztebnik.
Zthankowyk 1. Sztankovik.
Zthrasa 1. Sztrázsa.
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Zthrecze 1. Szt.re.cse.
Zthrechen 1. Sztrecsén. 
Zthrezenycze 1. Sztrezenic. 
Zthwpna 1. Sztupne.
Ztrasa 1. Sztrázsa.
Ztrasow 1. Sztrássov.
Ztrechen 1. Sztrecsén.
Ztrecze 1. Sztrecse. 
Ztredenczky 1. Sztredenczky. 
Ztrezenicze 1. Sztrezenic. 
Ztrithey (Zthryltey) cs. 376. 

— Gábor Trencsén vm. 
rovásadószedője 1546:376, 
408.

Ztwpna 1. Sztupne.
Zubák (Zwbaky) h. Ledniee 

vr. tart. Trencsén vm. 1540 : 
164, 1546:395. 1548:558. 
605.

Zubcziho 1. Zubri.
Zubri (Zubcziho) h. Morva

ország 1539 : 130.
Zudar (Zwdar de Myklossowcz) 

cs. 356. — István 1546:356. 
Zuricsek (Zwrychek) Péter 

varini jobb. 1548 : 601. 
Zwbaky 1. Zubak.
Zwcha 1. Szucsa.
Zwcha maior 1. Nagyszucsa. 
Zwcha minor 1. Kisszucsa. 
Zwchina villa 1. Szucsinafalva. 
Zwdcha 1. Pusztaszucsa. 
Zwdar 1. Zudar.
Zwedernikh 1. Szvedernik. 
Zwerepecz 1. Szverepec. 
Zwlcha 1. Nagyszucsa.
Zwlocz 1. Szulóc.
Zwloczky 1. Szulyovszky. 
Zwlyo 1. Szuhjó.
Zwlyowczky í. Szulyovszky. 
Zwnyogh 1. Szunyogh. 
Zwrychek 1. Zuricsek.
Zwynna 1. Szvinna.
Zycho szn. 1538 : 60.
Zychy 1. Zichy.
Zyghet 1. Szigetvár.
Zylad (de —) 1. Szilúdy. 
Zylas 1. Szitás.
Zylassy 1. Szilasy.
Zyrch 1. Zirc.
Zsákmány 1541 : 185. 
Zsámbokrét (Sambokhreth,

Sambokreth) b. Trencsén 
vm. 1548 : 548. — vrk.
1536 : XXX. XXXV—XI . 
XLII. 1540 : 133, 135—137,
139— 145. 1545 : 308, 350. 

Zsámbokréthy (de Sambok
reth, Sambokrethy) cs. di- 
vékújfalusi és zsámbokréli 
XXXV. 135.— Ambrus, özv. 
Borcsiczky Borbála XXXV. 
1540 : 133—137, 140—146. 
— Boldizsár, Ambrus fia 
1540:141, 143. — Boldizsár, 
fel. Elefánthy Magdolna 
1538:8. gen. XXXV. — 
Pál XXXV. 1540:135, 137,
140— 141, 143—146. 1544 : 
308. — Péter, özv. Borbála 
1540 :145.

Zsekus (Rzekuss) szn. 1538:59. 
Zsellérek 1543 : 276. 1544: 300. 

1545 : 348.
Zsidó, hamispénzverő 1542 :

237.
Zsigmond lengyel királv 1538: 

36.
Zsitna (Stithne, Sythne) b. 

Ugróc vr. tart. Tréncsén 
vm. 1543 : 297. 1548 : 539. 

Zsold 1534:200. 1543:269, 
286, 290, 292.

Zsoldosok IX. XIII—XIV. 
XX. XXXI. XXXVIII. 
XLII. LXV. LXXIII. 1539 : 
111, 120, 124. 1541:178. 
1543:251, 253.

Zsolna (Solna, Sona, Zolna, 
Zvlna) vrk. Hricsó vr. tart. 
Trencsén vm. 1545: 336. 
1548 : 455. ■— vn. Cserni 
Miklós 1548 : 601. — mvs. 
Hricsó vr. tart.Trencsén vm. 
XXVI—XXVII. XXXVI. 
XXXVIII—XXXIX. LVI. 
LXXXII—LXXXIV. 1538 : 
22, 24, 54. 1539 : 81, 89. 
1540 : 162-163. 1544 : 305- 
307. 1545 : 318—319, 330, 
336—337. 1546 : 380—383. 
1547 : 438—441, 443. 1548 : 
455, 459, 475—476, 513—



704 Név- és tárgymutató.

516, 524, 566, 580, 583— 
584, 586—589, 598, 600— 
602, 608. — temploma-
1548 : 516.

Zsolnai harmincad XXIV. 
LVI. LVIII. LXXVI. 
LXXXIV. 19. 1538:23.

1539:81, 108. 1543:262.
1545 : 336—337. 1548 : 475. 
— soltészság XLVII. 
LXXXII. 1538 : 13. 1544 : 
305, 307. 1545 : 318—319.
1546 : 381—382. 1548 :
475— 176.

A mutatóba a kötethez felhasznált irodalom nincs felvéve.




