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Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387) (Magyar 

Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 2. Budapest, 1953) 
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56. oldal. / 113. oklevél  

 

1321. júl. 17. (in f. Alexii.) 

    A tihanyi konvent jelenti I. Károly királynak, hogy Lampert mester országbíró 

és Chanad-i ispán parancsára kiküldte apátját : Tamást, s kíséretében Zunkur 

mester Heugku várnagya, királyi megbízott, 1321. júl. 2-án kiszállt Jutosra, 

hogy a veszprémi káptalant a parancslevélben megnevezett pervesztes nemesek 

birtokaiba beiktassa, majd arra a telekre (ad fundum), amelyen Ine fiai : Heym 

és Tyba, valamint György fia Demeter Veszprémben tartózkodtak, hogy ott is a 

parancslevélben előírt módon eljárjon. Jelentésük a következő : Ine fiai : Heym 

és Miklós, továbbá Egus fia Péter, György fia Demeter és Menh.ard fia Mihály a 

szintén Jutos-i testvéreik és rokonaik : Heym fia László, Gerváz fia Deseu, Egus 

fiának : Pálnak a fia Miklós és Benedek (?) hozzájárulásával — a Bugar és fiai 

birtokainak a földjéből (egy tagban) 85 holdat és egy malomhelyet, a Bugar és a 

káptalan egykori Jutos-i cubiculariusainak a mintegy 1 ekealnyi földjéből 12 

holdat s a káptalani (3 kaszára való préposti szénásrét kivételével , cubiculariusi 

és a Bogárféle kaszálókból 16 falcastrumnyi rétet visszadtak a káptalannak, s 

ugyanezt tették Heym és Demeter (Tyba nevében) is az említett veszprémi 

sessióval. — S noha az országbíró egyéb és főbenjáró tetteikért, nevezetesen a 

káptalan veszprémi fundusának, 2 erdejének, 2 malomhelyének, 2 ekealjnyi 

földjének (terrarum ad duo aratra sufficientium) és Bogarfelde nevű birtokának 

az erőszakos elfoglalásáért, továbbá birtokai féldúlásáért, egyházi nemes 

jobbágyainak és másoknak a megöléséért s 500 márka károkozásért — 

elégtételadás céljából júl. 16-ra idéztette meg a nemeseket, Zunkur mester, 

kérésükre, a súlyos időkre való tekintettel (considerata temporis discriminosi 

qualitate), júl. 29-re hosszabbította meg a terminust.  

    Rongált hártyán, hátán pecsét nyomával. —• Vk. m. lt. Jutas 11. 

Preter fenetum prepositale ad tria falcastra sufficiens, quod prepositi. . . 

Vesprimiensis ecclesie pro tempore constituti usquemodo pacifice possedissetit.  

 

 A fehérvári káptalan által 1374. jan. 1-én átírt Szécsi Miklós országbíró 1372. 

máj. 16-i ítéletlevelében lévő kivonatos Lampert országbíró-féle 1322. márc. 10-

i kivonatos — s ebben az ügyben kiadott —ítéletlevél, nyilván kivonatolással 

kapcsolatos elírás folytán, csak 50 márkát említ. 
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