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Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Második rész 

(1407–1410) (Magyar Országos Levéltár156. oldal. 
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6229  

1408. Júl. 16. (prope villám Mandhyda, XVI.die ferie II. p. nat. Ioh.) Ua.  

…kötelezi a veszprémi káptalant és Moruchhyda-i Simon bán fia János mestert, 

hogy János fráter, a Leweld-i egyház perjele ellenében a királyi curia-ban 

mutassák be okleveleiket, amelyekre tiltakozásuk alkalmával hivatkoztak, azt 

állítva, hogy a perjel az előbbinek Nagreth nevű rétjét, az utóbbinak pedig egész 

Wyíalw nevű birtokát belefoglalta a határokba, amidőn a Zala megye 

közgyűléséből kiküldött Zenthgyergh-i Bálint mester nádori ember Beel-i László 

fia Miklós királyi és Byk-i Péter diák fehérvári káptalani emberekkel Thapolcha 

birtokot meghatárolta. A perjel által kijelölt határ egy völgyben kezdődik, ahol 

abba egy másik völgy torkollik, a völgyben húzódó úton leszáll ad magnam 

vallem Vizazo vocatam ezen keresztül vonulva eljut a Thapulcha-ból vezető 

nagy útig, majd per médium terrarum arabilium, ubi procurator dicti prioris 

villám Zuglygeth fuisse dixisset, egy úton elég bővizű forrásig, nádasokon 

keresztül ad fluvium Thapolcha halad s itt non longe a loco Beler vocato prope 

villám Hegmagas vocatam végződik. Említve : nyárfa. 

A káptalan képviselője : Miklós dékán kanonok.  

Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Dl. 94361. 
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    1408. Júl. 16. (prope villám Mandhyda, XVI. die ferie II. p. nat. Ioh.) Ua. 

kötelezi a veszprémi káptalant és Moruchhyda-i Simon bán fia János mestert, 

hogy János fráter, a Leweld-i egyház perjele ellenében a királyi curia-ban 

mutassák be okleveleiket, amelyekre tiltakozásuk alkalmával hivatkoztak, azt 

állítva, hogy a perjel az előbbinek Nagreth nevű rétjét, az utóbbinak pedig egész 

Wyíalw nevű birtokát belefoglalta a határokba, amidőn a Zala megye 

közgyűléséből kiküldött Zenthgyergh-i Bálint mester nádori ember Beel-i László 

fia Miklós királyi és Byk-i Péter diák fehérvári káptalani emberekkel Thapolcha 

birtokot meghatárolta. A perjel által kijelölt határ egy völgyben kezdődik, ahol 

abba egy másik völgy torkollik, a völgyben húzódó úton leszáll ad magnam 

vallem Vizazo vocatam s ezen keresztül vonulva eljut a Thapulcha-ból vezető 

nagy útig, majd per médium terrarum arabilium, ubi procurator dicti prioris 

villám Zuglygeth fuisse dixisset, egy úton elég bővizű forrásig, nádasokon 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_04/?pg=164&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_04/?pg=164&layout=s


2 
 

 

keresztül ad fluvium Thapolcha halad s itt non longe a loco Beler vocato prope 

villám Hegmagas vocatam végződik. Említve : nyárfa.  
 

A káptalan képviselője : Miklós dékán kanonok.  

Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Dl. 94.361. 
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