
ADATOK. 

GAZDASÁGTÖRTÉNELMI OKIRAT-KIVONATOK 
AZ ESZTERGOMI FŐKÁPTALAN MAGÁN-LEVÉLTÁRÁBÓL. 

I. 
XIV. század. 

1319. II. Tamás mester esztergomi érsek az atrai (Verebély mellett), 
donkadi, dusnoki, szálkái tizedekért, és azon húsz márkáért, melyeket 
az esztergomi káptalannak évenkint fizetni tartozik, átengedi a nevezett 
káptalannak a barsmegyei tizedet. 

(48. fiók, 1. nyaláb, 1. szám.) 

1324. I. Károly király a gszbenedeki apátság jobbágyait felmenti a 
Bars vármegyében fizetendő adók alól, ezen fölül a mondott adó harmad-
részét (már t. i. Bars-megyéét) az apátnak adományozza. 

(40. f. 2. ny. 1. sz.) 

1328. Az esztergomi káptalan Németi közelében fekvő valamelyes 
öreg, törött malmát átengedi jobbágyának, néhai Sobelfia Illésnek azzal, 
hogy a malom után évenkint egy fero bért fizessen. 

(18. f. 3. ny. 1. sz.) 

1329. Az esztergomi káptalan fölmenti a szebelébieket a káptalan 
Németi nevü (szomszéd) falvában fizetendő vám alól. 

(15. f. 2. ny. 11. sz.) 

1331. A gszbenedeki apát Bálvány nevü birtokát Magyar Pál gímesi 
várnagynak (a királyné kedves emberének) bérbe adja. 

(40. f. 5. ny. 3. sz.) 

1339. A gszbenedeki apátság egy fél malmot kap Bars mellett. 
(40 f. 2. ny. 7. sz.) 

1345. A bakabányai polgárok kibérlik a Bilisevnice folyó mentén 
található malomhelyeket a gszbenedeki apátságtól, és fizetségül minden 
kerék után évi egy fertó (negyedmárka) és három nehezék (pondus) 
finom ezüstöt ajánlanak. 

(40 f. 2. ny. 27. 28. sz.) 

1345. A gszbenedeki apátság a Verence patakra egy malomhelyet 
évi egy negyed márkáért bérbe ad. 

(40. f. 2. ny. 29. sz.) 
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1345. A gszbenedeki apátság bérbe ad Jakabbakábányai polgárnak 
egy malomhelyet a bilisevnicei patak mentén egy fertő s egy lat finom 
ezüstért. , 

(40. f. 2. ny. 31. sz.) 

1346. A gszbenedeki apátság Kunszperg elővárosában (in suburbio) 
fekvő háromkerekű malmát Chomár Miklós bérbe veszi. 

(40. f. 2. ny. 33. sz.) 

1346. A gszbenedeki apát megtiltja a Selmecieknek, más néven 
Kunszpergieknek malomkövek fejtését, valamint az apátság földeinek 
használatát. 

(40. f. 2. ny. 34. sz. 

1347. Nagy Lajos király a gszbenedeki apátság Petend nevü favá-
ban minden hétfőn tartandó vásárt enged. 

(40. f. 3. ny. 2. sz.) 

1347. A gszbenedeki apát bérbe ad a Königspergieknek egy-egy 
malomhelyet a Garan és a biksevnicei patak mentén. 

(40. f. 3. ny. 3. 4. sz.) 

1347. A gszbenedeki apátság Szelepesén nevü birtokát két évre 
bérbe adja. , J (9. f. 1. ny. 9. sz.) 

1347. Nagy Lajos király elrendeli, hogy a gszbenedeki apátság 
birtokán levő összes malmok minden malomkerék után egy-egy forintot 
fizessenek. · 
, . . . (40'. f. 3. ny. 5. 6. sz.) 

1348. A königspergi polgárok megajánlják a gszbenedéki apátnak, 
hogy a Frenseevnice, Biliscevnice és Garan folyóban, az apátság terü-
letén levő malmaik minden köve után egy-egy forintot fizetnek. 

(40. f. 3. ny. 13. 14.. sz.) 

1348. Nagy Lajos · király meghagyja a Königsbergi polgároknak, 
hogy a gszbenedeki apátság területén talált ércköveket (minera), további 
rendeletig az apátnak adják át. 

(40. f. 3. ny. 15. sz.) 

1349. (Geletfia) Miklós nádor levele a gszbenedeki apát és konvent 
részére azt bizonyítja, hogy a szent-benedeki lakosok a budaiakkal, 
pestiekkel és székes-fehérváriakkal egyenlő szabadalmakat élveznek. 

(40 f. 3. ny. 16. sz.) 

1351. Nyék. más néven Korlátfölde határa Nagy'Lajos király ren-
déletére a sági konvent bizonysága mellett megjáratik. 

(17. f. 1. ny. 3. sz.) 

1351. Nagy Lajos király megtiltja (sasköi?) várnagyának,.a helyet-
tes várnagynak és egyéb tiszteknek, hogy a gszbenedeki apátság népeit 
a halászatban, faizásban és vadászatban ne gátolják. 

(7. f. 5. ny. 3. sz.) 
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1351. A Königspergi polgárok és vendégek szorosan kötelezik 
magokat, hogy ezentúl teljes súlyú egy-egy forintot pontosan fizetnek 
évenkint a gszbenedeki apátság területén dolgozó malmaik minden 
kereke után. 

(40. f. 4. ny. 1. 2. sz.) 

1352. Nagy Lajos király meghagyja Perényi Miklós barassói (Hrussó) 
várnagyának, hogy a gszbenedeki apátságnak általa elfoglalt Knezicsi 
malmát visszaadja. 

(40. f. 4. nv. 3. sz.) 

1352. Nagy Lajos király azon Königspergieket, kik a gszbenedeki 
apátságnak az évi malombért (census) meg nem fizették, maga elé idéz-
teti. (Még több baj is a bért késedelmesen fizető polgárokkal.) 

(40. f. 4. ny. 5 és köv. számok.) 

1353. A barsmegyei Thaszár és Malonya határajárása iránt Kis-
Tapolcsányi Gyula fiai: Gergely és Miklós egy részről, más részről a 
gszbenedeki apátság közt barátságos egyesség jő létre a nyitrai káp-
talan előtt. 

(4. f. .12. ny. 13. sz.) 

1356. Erzsébet királyné vizsgálatot rendel azon ladoméri királyi 
jobbágyak ellen, kik a gszbenedeki apátság Apáthi nevű birtokában a 
lakosoknak kárt okoztak. 

(7. f. '5. ny. 4. sz.) 

1356. Hogy (Garan-) Damásdon vasárnaponkint vásárt tarthassanak 
megengedi Nagy Lajos király, minthogy Zeliznek, mint saját birtokának 
e jogáról Vesszős mester, zólyomi ispán (a királynénak szintén kegyeltje) 
Damásd javára lemondott. 

(Z. fiók, 3. ny. 1. sz.) 

1362. A thesmagiak az esztergomi káptalannal a sági konvent előtt 
a dézsmára nézve azon egyességet kötik, hogy tartozó dézsmájokat 
pénzen is megválthatják, minden kepe után nyolc dénárt fizetvén. Ugyanazon 
évben és föltétel mellett megegyezik Clvicstari (Kisturi) János is az 
esztergomi káptalannal és 1382-ben a Szelezsényiek. 

(48. f. 1. ny. 3.. 4. 5. sz.) 

1364. A gszbenedeki apát Zengő és Csütörtökhely nevű birtokait 
évi 15 pénzűért bérbe adja. ; , ' 

(40. f. 4. ny. 15. sz.) 

1365. Nagy Lajos király említi, hogy a barsmegyei zsemléri földet 
a gszbenedeki apátság különösen fonta i'totta saját használatára, kivévén 
a keveadó földeket (exeeptis terris capecialibus), melyeket mások 
müveinek. 

(1. f. 6. ny, 1. sz.) 

1365. A zobori konvent vizsgálatot ejt meg a gszbenedeki apátság 
részére Forgách András ellen, ki az apátság korzmáli (Barsmegye) veté-
seit elgázolt atta. 

(12. f. 1. ny. 3. sz.) 
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1365. Jóllehet Nagy Lajos király, 13õ7-ben a.-pozsonyi polgároknak 
vámmentességet engedett (ha nem tévedek: Pozsonytól Zalánkeménig), 
az esztergomi káptalan vámszedési jogát ugy a Dunán, mint szárazon 
föntartotta. 

(Nincs jelzete.) 

1367. Telegdi Tamás esztergomi érsek bizonyítja, hogy a nyitrai 
kis kés tizedének (cultelli minoris Nitriensis) negyedrésze az esztergomi 
káptalan olvasó kaoonokját megilleti. 

(50. f. 1. ny. 9. sz.) 

1368. A sümegi sz. Egyedről nevezett monostor apátja és konventje 
somogymegyei Torpech (Terpecz) nevü birtokát 600 frton elzálogosítja 
Tapsonyi Bekefia Antimos mesternek, György és János fiainak. 

(26. f. 7. ny. 9. sz.) 

1374. János budai polgár budavári házát, mely az Ákzs fia és 
nagyságos Miklós kancellár házaik közt áll, 3000 frton Kanizsai István 
zágrábi püspöknek és általa Imre testvére fiaiknak: Miklós-, János-, 
Lőrinc és Miklósnak eladja. 

' (64. f. 1. ny. 2. sz.) 

1375. A sümegi sz. Egyedről nevezett monostor apátja és konventje 
Terpech birtokát Somogyban hübérül adja (titulo feudali elocat) Bekefia 
Antimos mesternek, György és János fiainak. 

• . : ' (26. f. 7. ny. 16: sz.) 

1376. Nagy Lajos király a nyitramegyei Chehit, Csehi László mag-
talan halála után, Szepesi Jakab országbírónak adományozza. 

(22. f; 1. ny. 4. 5 sz.) 

1380. A barsmegyei Lehotka s egyéb gszbenedeki apátsági birtokok 
Keresztúron és Lagoméron fizetendő vám (tributum) alól fölmentetnek. 

(7. f. 1. ny. 4. sz.) 

1380. Nagy Lajos király fölmenti a gszbenedeki Apáthy birtok 
lakóit a Keresztúron és Ladoméren fizetendő vám fizetése alól. E föl-
mentő levél Demeter bíboros érsekhez van intézve. 

(7. f. 1. ny, 4—12. számok,) 

1381. Zengőt a gszbenedeki apát Givedi Györgynek évi tizenkét 
pensa dénárért bérbe adja. 

(40. f. 4. ny. 20. sz.) 

1382. Taszár és Malonya határa végett pör támadván a gszbene-
deki apát és Kis-Tapolc3ányi Gergelyfia Péter közt, a király úgy itélt, 
hogy az apát főpapi ruhába öltözve, infulával, pásztorbottal és gyűrűvel 
díszítve tomplomában. lelkiismerete tisztaságára vallja, hogy a pörös 
föld soha se tartozott Malonyához, hanem mindig Taszárhoz, mely eset-
ben a nyitrai káptalan igtassa be őt annak birtokába ; ha pedig azt 
tenni vonakodnék, a kérdéses föld Péter uré legyen. 

(4. f. 6. ny, 6. sz.) 
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1385. Az esztergomi káptalan horítmegyei gyerki (Gyrky, Gyriky, 
Gwurkv, Gerqui, Gyereky) birtoka lakóit biztosítja, hogy szölleik után 
csak a törvényes tizedet tartoznak fizetni, uj elletéseik pedig nyolc évig 
adómentesek. 

(19. f. 1. ny. 16. sz.) 

1388. Pokor Péter fia Benedek mester "budai házát, mely a szent 
György templomán innen Peusér.'-János és Tausendmark házaik közt 
fekszik, 1500 arany forintért elörökitette János esztergomi érseknek, 
Miklós tárnokmesternek és Istvánnak, a Kanizsai János fiának. 

(64^·. 1. ny. 3. sz.)' · 

1388. A gszbenedeki apát Bálványt Lévai Cseh Lászlónak bérbe 
adja. \ ..·:• :.·' - 5 

V (40. f. 4. ny. 22. sz.) 

1389. Az esztergomi polgárok fölmentik a gszbenedeki apátot az 
esztergomi szőllőj'e után fizetendő dénárok alól. 

. (40. f. 4. ny. 23. sz.) 

1393. Bernátfia Ferencz budai polgár Budán levő házát elörökiti 
Kanizsai János esztergomi érseknek 2600 arany forinton, Budaváros ez 
adás-vételi szerződést megerősíti. 

. '(64. f. 2. ny: 1. 2. sz:). 

1393. Kanizsai János esztergomi érsek tiltakozik az ellen, hogy 
(Csáktornyai) István nádor az ő Püspöki birtoka csallóközi erdejét Orosz-
várhoz csatolta. : ». • · ·".· -

(49. f. 2. ny, l i . -s?.), ^ 

1395. Zsigmond király elrendeli, = hfrgy az esztergomi érseket a 
trencsénmegyei. Rubén . és a nyitramegyel Hinorán birtokába be-
vezessék. • .· " . . . . . . . . . 
' ' '· · ' ' ' - (49. f. 2. ny. 5. sz.) 

. 1396. Kanizsai János esztergomi érsek egyik budai házát bérbe 
adja Bernardi Ferenc-budai polgárnak a következő' föltételek mellett: 
a bérlő tartozik az esztergomi egyház helyettes kincsőrzőjének évenkint 
24 egyenkint 5 márka súlyú gyertyát és egy mázsa olajat adni; a 
halottak oltárosának 20 forintot, az érsek által alapított sz. István társas 
káptalan kanonokjainak 30 frtot fizetni. 

(64. f. 1. ny. 6. sz.) 

1399—1465. A budai káptalan átiratában királyi rendeletek 1399. 
.1.4:25. -1465. évekből, arról, hogy a szebelébiek a Szent-Antalon. szedetni 
szokott vámök alól fölmentetnek. Az utóbbi 'Mátyás királytól eredetiben 
is megvan; • ·.··•• .·, ·ν.<: 

• ?.' •· · .(16. I ι. ny.-8. 9. sz·.) 

Közli : Pór Antal. 


