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7 2-ik szám. 

IV. László király adomány levele, 1285-böl, György mester 
részére, melyben neki kiváló hadi szolgálataiért Sóvárt, Só-

patakot és Delnét adományozza. 

Ladislaus Dei Gratia Hungáriáé 
Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, 
Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, 
Bulgariaeque Rex. Omnibus psens 
Scriptum inspecturis Salutem in 
vero Salvatore. Provida Regum Di-
seretio tarn circumspectam erga 
siti fideliter famulantes, debet ha-
bere diligentiam, ut quanto quis 
sibi fidelius famulatur tanto pro-
peusius ruunificentiae suae Domis 
remunerandus fore censeatur, pro-
inde ad Universorum Notitiam ha-
rum serie volumus pervenire: Quod 
consideratis fidelitatibus et Servi-
torum meritis, que nobis Magister 
Georgius Filius Simonis post obi-
tum Carissimi Patris nostri felicis 
memoriae, dum Regni sumus Gu-
bernacula adepti, idem in diversis 
Regni Nostri expeditionibus fideli-
tatem, Coronae regiae debitam toto 
olacritate exhibuit, quae per singu-
lum longum esset recitare et pre-

László Isten kegyelméből Ma-
gyar-, Dalmát- és Horvátország, 
Ráma, Szerbia, Gácsország és Lo-
doméria, Cumánia és Bulgária ki-
rálya stb. stb. 

Hogy megtekintvén a hűséget és 
hűséges szolgálatokat, melyeket ne-
künk Simon fia György mester a 
mi boldog emlékezetű kedves atyánk 
halála után teljesített és míg az 
ország kormányzására elfogadtat-
tunk, országunk különböző ügyei-
ben a koronánknak tartozó kellő 
hűséget teljes buzgalommal mu-
tatta, a melyeket egyenként föl-
sorolni hosszadalmas volna, s jelen 
oklevélbe beírni unalmas, csak né-
mely dolgokat a sok közül gon-
doltunk jelen levelünkbe följe-
gyezni. 



sentibus miseri taediosum tamen 
pauea de pluribus dulimus anno-
tanda. 

primo videlicet cum Rolandus 
filius Mark per suam infidelitatem 
Terram Nostram Scepusiensem una 
cum Gylnick Bána et terram Nyr, 
ultra partém Thezael usque ad par-
tém Transylvanam Contra Nram 
Regiam Majestatem potentialiter 
occupare, et detineret dictus Ma-
ger : Georgius una cum alys Baro-
mbus Nostris videlicet cum Magistro 
Finta de precepto Nro dum contra 
ipsum irruisset, idem Rolandus, in 
eodem Conflictu expitit interemp-
tus, cujus post mortem cognatus 
ejusdem Nomine Gregen cum pre-
dicta occuparet, idem Magister 
Georgius cum alys Nostris fidelibus 
contra ipsum viriliter dimicando 
captivavit, eundemque adduxit, 
quem nos propter suam infidelita-
tem fecimus decollari. 

Alterum in expeditione Nra, 
quam habuimus contra Begem 
Bobemorum, eundem Mgrum Ge-
orgium ad sciendum, et viden-
dum exercitum ejusdem Begis Bo-
hemiae missisemus, unum cuneum 
exercitus ejusdem ante accelerati-
onem Nram viriliter debellavit, 
et tres Milites honeste armatos 
Bohemos, cum ipsorum dextraris 
in area certaminis captos Nostrae 
Matti psentavit, quos Domino 

Először is tudnillik, midőn Ro-
land, Márk fia, hűtlensége folytán 
a mi szepesi földünket Gylnich 
bánával és a Nyr földet a Tiszán 
túl Erdélyig királyi felségünk ellen 
elfoglalá és elfoglalva tartá, neve-
zett György mester a mi más zász-
lós urainkkal, tudniillik Finta mes-
terrel a mi parancsunkból, midőn 
ellene rontott volna,1) ugyaanzon 
Roland abban az ütközetben elve-
szíttetett ; a kinek halála után annak 
atyjafia Gregen nevű, midőn a fönt 
említetteket újra elfoglalá, ugyan-
azon György mester más híveivel 
ellene vitézül harczolván,2) fog-
ságba ejtette és őt hozzánk hozta, 
a kit mi hűtlenség miatt lefejez-
tettünk. 

Egyébként azon hadjáratunk-
ban a melyet a csehek királya ellen 
viseltünk, midőn azt a György 
mestert a cseh király seregének ki-
fürkészésére és kikémlelésére küld-
tük,3) azon sereg egy csatasorát a 
mi gyors megérkezésünk előtt, 
vitézül megtámadta, és három jól 
fölfegyverzett cseli katonát hord-
legénységével együtt a csatamezőn 
elfogván, felségünknek ajánlotta, 
kiket mi Budolf király urnák aján-

J) 1277 végén. 
2) 1278 elején. 
3) 1278 aug. 17—19-ig. 



Eudolfo Regi Romanorum donavi-
mus, et in magno conflictu cum 
eodem Rege Bohemine, idem Mgr 
Georgius repente irruit, et orendam 
inimicorum acem armatam, pluri-
bus adhornata ubi fortiter dimi-
cando expitit vulneratus, et novem 
Boliemos captivavit. Demum etiam 
cum Nos in aetate puerili post obi-
tum carissimi Patris Nostri regi-
nare cepissemus, Litlien Vojvoda 
una cum Fratribus suis per suam 
infidelitatem aliquam de Regno 
Nostro ultra Alpes existentem pro 
se occupavat, et proventus illius 
partis nobis pertinentes Nullis 
Amonitionibus-reddere curabat, 
eaepedictum Magrum Georgium 
contra ipsum missimus qui cum 
sumino fidelitatis opere circum 
pugnando cum eodem, ipsum inter-
fecit, et fratrem suum Nomine 
Barbatli captivavit et Nobis adduxit 
super qvo nos non modicam quan-
titatem pecunise fecimus extorquere, 
et sic per ejusdem Mgri Georgy 
servitium Tributum Nostrum in 
eyusdem partibus nobis fecit restau-
ratum. 

Item in expeditione Nostra, 
qvam contra infideles Cumanos 
Nostros habuimus, idem Magr Ge-
orgius ante oculos Nostras Matfcis 
in ipsos tamquam Leo fortis irruit, 
ubi aeque subsidiő destitutus in ipsa 
orea certaminis acerbissimé praetia-

dékoztunk, és a cseli királylyal foly-
tatott nagy csata alkalmával,1) 
ugyanez a György mester az ellen-
ség sűrű fegyveres csatasorába hir-
telen betört, kemény harczolás 
közben megsebesült és 9 csehet 
ejtett foglyul. Úgyszintén midőn 
atyánk halála után zsenge korunk-
ban uralkodni kezdtünk, Lythen 
vajda fivéreivel hűtlensége miatt 
a havason túli országunkból valami 
részt magának elfoglalt, és azon 
résznek nekünk járó jövedelmeit 
semmi intésre sem akarta vissza-
adni, a többször nevezett György 
mestert küldöttük ellene,2) a ki a 
legnagyobb önfeláldozással ellene 
harczolván, őt megölte és Barbath 
nevű atyafia által előnkbe hozatta, 
mely alkalommal még némi pénz-
összeget is sikerűit kiharácsolnunk; 
és ekként az ott tartott terűlet 
minden részeivel együtt ezen 
György mester által nekünk vis^za-
szereztetett. 

Nemkülönben az egynémely 
hűtlen kún ellen indított had-
járatunkban, ezen György mester 
felségünk szeme láttára őket orosz-
lánként megtámadta,3) ellenök 
minden segélytől megfosztva, a leg-
elkeseredettebb harczot folytatta, 

1278 aug. 26-án. 
2) 1284 kora tavasz. 
3) 1280 aug. 24-dike előtt. 



vit, et diversa vulnera ibidem re-
cepit sagittorum atqve lanceorum; 
Alterum cum ad Dormanum ad 
Colloquium sub spe pacis accessis-
semus, ubi quosdam Barones nos-
tros captivavit, idem Magr Georgius 
nobis fidelissimo obsequio ibi exer-
cuit, et impendit, et unum de sociis 
Dormany ejusdem Captum adducit. 
Insuper cum Nostros bomines 
fideles Transylvanos una cum Cu-
manis Nostris contra Dormanum, 
et Bulgaros mississemus Mgr Ge-
orgium, ejusdem Exercitus Capi-
taneum plicientes, idem Magister 
Georgius loco in eodem grata ob-
seqvio exercuit, et condignam ho-
nori Begiae Mattis, licet majori et 
potiori mereretur de plenitudine 
Nrae Gratiae ex certa scientia, et 
mera liberitate de Puelator, et 
Baronum Nostrorum consilio Ipsi 
Magro Georgio et per eum suis 
Haeredibus, Hreredumqve suorum 
successoribus, quasdam Vittas Nos-
tras Begales So-Wár, So-potock et 
Deine vocatas, in Comitatu de 
Saxus existentes, simul eum fodina, 
seu puteo salis ibidem existente, 
quam libet earum cum suis utili-
tatibus attinentiis, et pertinentys 
universis. sub metis antiquis, et 
prioribus distinctionibue termino-
rum dedimus, donavimus tradidi-
mus, et contulimus etc. etc  

Anno Domini M.CC octvagesimo 

míglen a harczmezőnnyílés lándzsa 
által nehéz sebeket kapott. Úgy-
szintén midőn Dormánhoz béke-
alkudozások reményében mentünk, 
mely alkalommal néhány zászlós-
urainkat elfogta, ugyan ez a György 
mester nekünk ott a leghűségesebb 
szolgálatot tette1) és tanúsította és 
Donnán hívei közül egyet elfogva 
hozzánk hozta. Ezenfölül midőn hű 
erdélyieinket a mi kunjainkkal 
Dormán és a bolgárok ellen indí-
tottuk, György mester ezek hadaik-
nak kapitányát keresztül szúrta, és 
máskülönben is ugyanezen helyen 
királyi felségünknek méltánylását 
kiérdemlő kedves szolgálatokat tel-
jesített. Eltekintve attól, hogy na-
gyobb és fontosabb jutalomra tart-
hatna számot, királyi kegyelmünk 
teljességénél és jóvoltánál fogva 
egyháznagyjaink és zászlós-uraink 
fölterjesztése folytán ezen György 
mesternek és általa örököseinek és 
örökösei utódjainak Sáros megyé-
ben levő egynémely külbirtokainkat 
Sóvár, Sópatak és Deine nevűeket, 
az ott létező sóbányával vagy kút-
tal minden hasznaikkal, járulékaik-
kal és összes tartozékukkal a régi 
határaik és a határjelek régebbi 
elválasztása szerint adtuk, ajándé-
koztuk, ráruháztuk és adományoz-
tuk örök joggal és visszavonhatla-
nul, hogy bírhassa stb. stb. . . . . . 

Kelt 1285. évben, uralkodásunk-

*) 1280 vége felé (novb.). 



quinto, Regni autem Nri Anno 
quarto decimo, sexto Idus January. 

L. S. L. S. 

Másolta az eredeti hártya ok-
mányról Budapesten 1890. évi már-
czius havában 

Soós ELEMÉR. 

nak pedig 14-dik esztendejében, 
január 8-án. 

Eredetije a nemzeti múzeumban, 
Soós család levéltára. 

Fordította Budapesten 1889, ju-
lius havában 

PETKÓ B É L A 

országos levéltárnok. 

13-ik szám. 

Székelyhid várának hadi készleteiről, melyek a vasvári béke 
következtében lerombolandó várból Nagy-Károlyba szállít-

tattak, 1665 február 6-án fölvett leltár. 

Anno Dni. 1665 die 6 mensis Februárii. 
A Méltóságos gróffal, Rottal János urammal ő Nagyságával úgy 

egyezvén az erdélyi Fejedelem ő Nagysága a Székelyhídi munitiok felől, 
hogy ha az útnak alkalmatlan volta miatt mostan Erdélybe be nem vihet-
nék, a Károlyi (Nagy-Károlyi) várba kellene letenni minden munitiókat, 
melyeket mi az ő Nagyságok egyezések szerint azon Károlyi várba beszál-
lítottunk és letettünk eszerint: 

Öreg sima ágyúkat helyeztettünk egy rendben tízet .. . Nro 10 
Öreg madaras ágyúkat más rendben tizenkettőt ... « 12 

melyek között van egy sima ágyú is, melynek a vé-
gében egy darab elszakadt. 

A följebb megírt ágyúk között van egy mozsár-ágyú ... <« 1 
Ugyan azok között vannak négy taraczkok... . . . . . . « 4 

Mindenik lövő szerszámhoz tisztító, töltő eszközök 
is vannak külön-külön mellettek. 

Egy ágyúhoz való öreg csiga, jó kötelével együtt. 
Egy kilencz esőjű seregbontó. Más öt esőjű seregbontó. 
Szakállasok vannak omnibus computatis ... ... . . . « 17 (?) 
A szakállasokon kívül vannak Sisak . . . . . . « 3 
Muskatélyok vannak lietvennyolcz « 78 
Agyú agyak tizenhárom .. . ... « 13 



Kilencz ágyú ágyainak és kerekeinek minden vasai 
megvannak. 

Ágyú kerekei vannak készen negyvenhét ... Nro 47 
Terseni puskákhoz, karabélyokhoz való golyóbisok ... « 7000 
Muskatélyhoz való golyóbisok ... — — — — — « 12,400 
Szakállas golyóbisok vannak — ... ... — — « 3000 
Az öreg lövő szerszámokhoz való golyóbisok... . . . — « 2700 
Egy salétrom főző üst 
Salétrom van tizenöt apró hordóban in Vasculis ... — « 15 
Apró golyóbisok — ... * H 
Granátba való csők — .. . . . . . . . . . — « 200 
Egy pár réz dob, egyike borítatlan. 
Tüzes dárdák ... — — — — — * 13 
Mozsár-ágyúhoz való tüzes golyóbis ... . . . — — « 13 
Tüzes koszorúk ... . . . ... ... . — — — « 13 
Tüzes koszorúkhoz való mérő (?) 
Serpenyő ... .. — — — — — — — — * 1 
Szurkos abroncsos mérő — ... — « 15 (?) 
Kartács ... . . . — — — — — « 31 
Kartácsnak való pléh ... ... . . . ... . . . — « 120 
Egy kis tonna büdöskő. Fél tonna dreszát szurok. Egy 

kis fenyő tonnában eresztetlen szurok. 
Vas suljom... . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ... — « 500 
Ágyúk vonni való öreg kötelek, hárma rossz ... ... « 15 
Egy nagy darab ón négy részre vágva. 
Szélyes kapák... . . . ... ... ... . . . . . . — « 80 
Fába csinált vas ásók ... .... . . . . . . « 40 
Lapvágó ... . . . . . . .... . . . . . . ... Nro 2 
Láncsák ... ... . . . ... . . . ... . . . . . . « 12 
Gyalog dobok... ... . . . ... ... . . . « 3 
Egy kis harang 
Tizedesnek való dárdák... ... . . . . . . « 7 
Hetven kötés kanot, mely lehet 20 mázsa. 

Ezeken kívül réz- és vastáblák. Nyerges szekérhez való derék szegek. 
Ágyúkhoz és taraczkokhoz való vas szerszámok, egy néhányféle vas-
karikák, pisztoly-vasak, golyóbis-formák, czigányoknak való fogók és 
verők, konyhára való vasnyársak, egyes és bokros vas csibokok, fúrók és 
holmi efféle egyet-mások voltanak, melyek közül némelyek ládácskákban 
levén becsinálva, az időnek rövid volta miatt meg nem nézhettünk, föl 



sem bonthattunk, melyhez képest nem is specificálhattunk lévén, inven-
tarium róla, mely szerint úgy van, itt nincsenek mindenek, mivel mind 
elhagyattak Székelyhídán s mind el is vesztenek közülök. Az itt kitéte-
tett munitiók felől adjuk ez kezünk írása és pecsétünk alatt költ leve-
lünket pro futuro testimonio. 

Szodoray Mihály, Franciscus Biális. Joannes Brayer. 
Kívül rájegyezve : Inventarium munitionum ad arcem Károly invectarum. 
Ibidem 6. Februar, 1665. 

Egyszerű másolatban a Teleki nemzetség közös levéltárában 762. 
szám alatt. 

Közli: 

KONCZ JÓZSEF. 



Hadtörténelmi Közlemények. III. 6-ik melléklet. 

HABSBURGI RUDOLF ÉS IV. LÁSZLÓ KIRÁLY TALÁLKOZÁSA A MORVAMEZEI CSATA UTÁN. 



Hadtörténelmi Közlemények. III. MORVAMEZÖ. 7-ik mélléklet. 

A MORYAMEZEI CSATA SZÍNHELYE, 



Hadtörténelmi Közlemények. III. MORVAMEZÖ. 8-ik melléklet. 

A MORVAMEZEI (DÜRNKRUTI CSATA) 1278 AUGUSZTUS 26-ÁN. 



GRÓF NÁDASDY FERENCZ TÁBORNAGY. 




