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Hasonló félreértések keletkezhettek a menedékszirti monostor alapításakor, de a  

      perjel/rektor probléma kérdését ez ügyben sikerült tisztázni.  

 

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

Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 2. Budapest, 1953) 241. oldal. 
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622.  

1368. máj. 16. (in Vissegrad, XVI. termini/oct. Georgii.)  
 

    Bubek István országbíró — a veszprémi káptalannak Segwar-i Tamás fia 

János mester és Miklós fia Ferenc ellen Mester nevű birtokáért folytatott 

perében, az 1368. máj. 1-i tárgyaláson azért, mert a fehérvári káptalan 1367. júl. 

1. u. jelentése szerint egy ekealja földnek az elhatárolása, megbecsülése és a 

káptalan javára való iktatása ellen az alperesek, egy ekealja földnek pedig az 

iktatása ellen a Leleud-i perjel tiltakoztak —, a perjel ügyét különválasztva — 

meghagyja a győri káptalannak, küldje ki mind a két fél részére embereit, hogy a 

királyi megbízottak 1368. szept. 15-én, a káptalan Mester nevű birtokára 

kiszállva, a szomszédok, határos birtokosok s a felek vagy képviselőik 

jelenlétében azt a bárhol fekvő egy ekealjnyi földet, amelyet a veszprémi 

káptalan embere egyházi földként jelöl meg, annak a szintén egy ekealnyinak a 

kivételével, amely ellen a Leleud-i perjel óvást emelt, körülhatárolják, királyi 

mértékkel vagy szemléléssel megbecsüljék, s tartozékaival a káptalan részére 

iktassák, ha az alperesek vagy mások nem tiltakoznak, az ellentmondókat pedig, 

kivéve az alpereseket, akik, perben állván, idézés nélkül is kötelesek megjelenni, 

a káptalan ellenében 1368. okt. 6-ára a király elé idézzék ; az esetleges 

ellentmondás folytán vitássá váló birtokfeszt vagy birtokrészecskét pedig, 

arbiterek bevonásával, királyi mértékkel vagy szemléléssel szintén becsüljék 

meg. A határjárásról, becslésfői és iktatásról szóló jelentést ugyancsak okt. 6-

ára, kéri a királynak megküldetni, amikor az alpereseknek a káptalan ellen 

elkövetett korábbi hatalmaskodása ügyében is fog ítéletet hozni, s a korábban 

rájuk kirótt három márka bírságpénzt is akkor hajtja be rajtuk. 

    Papíron, zárlatán pecsét nyomával. — Vk. m. lt. Markó 16. alias Mesteri 16.  

írd. a pannonhalmi konvent 1367. nov. 16-i és a fehérvári káptalan 1363. jún. 

28-i jelentését.  
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