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

(1407–1410) (Magyar Országos Levéltár 355.-356. oldal. 
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7574. sz. 

    1410. Máj. 8. után (... quind. Georgii) A zalai konvent bizonyítja, hogy 

kiküldöttjei, Mihály fráter pap és Mihály mester, a monostor nótáriusa 

jelenlétében Szt. György 15. napján (máj. 8.) Ffelkezy birtokon Gara-i Miklós 

nádor, a kunok bírája utasítására a veszprémi káptalannak Laad-i Péter fia 

Leukus ellen a Ffelkezy-i vitás föld miatt indított perében fogott bírák, úm. a 

káptalan részéről Tamás fráter, a Leueld-iSzt. Mihály-egyház karthauzi rendű 

perjele, Márton fráter Beel-i apát, Ányos (dictus) Gergely és Zantho-i Bothka fia 

Mihály, az alperes részéről Thomay-i Jakab fiai : Pál és László, Wrs-i György 

 s Chab-i Miklós fia Fülöp ítéletet hoztak. Ennek értelmében a káptalan nevében 

Bereck prépost, János mester dékán, Balázs mester és István mester kanonokok 

15 hold szántóföldet, duodecim videlicet earundem ante silvam Kyskereked a 

parte orientis prope fluvium Egregh penes viam Vasarusuth a plaga meridionali  

habita existentium, tria earundem penes eandem viam Vasarusuth a parte 

meridionali existentium, que de possessione Kezy ducit ad possessionem Th 

[omay.. ^Jlem penes easdem terras a parte meridionali existentia, tributa 

montium duarum vinearum unius Pauli et Blasii filiorum Luce hospitum 

episcopi [... alterius vero ... ] filii Stephani dicti Eker de Kezy [a pljaga 

septentrionali in territorio eiusdem possessionis Felkezy appellate in monte 

Halagius adiacentia visszaadnak az alperesnek, továbbá Laad-i Pál fiainak, Márk 

fia Györgynek és György fia Ányosnak, míg a többi sessio a Szűz Mária-

egyháztól vezető ösvényig terjedőleg és mások, amelyeket azelőtt is zavartalanul 

kezében tartott, az egyház birtokában maradnak, a nemesek pedig elismerik az 

egyháznak Sarhe[... ] helyhez való jogát, amint azt Szt. László király oklevele 

biztosítja_számára.  

Hiányos hártyán, függőpecsétje leszakadt. Kb. 17 betűnyi rész kiszakadt. Mivel 

1409. máj. 18. még Miklós a veszprémi dékán (Veszprémi káptalan magán lt. 

Gyulakeszi 27.),  
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