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Uplynulo desať rokov, čo vyšiel „Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných
písomností“ Archívu mesta Bratislavy (vydala Archívna správa Ministerstva vnútra, Praha
1956), obsahujúci 4219 inventárnych čísiel z rokov 1245-1500. Za tento čas bolo dosť
príležitostí overiť si užitočnosť uverejneného diela i potrebu jeho dokončenia, aby sa dostalo
na svetlo aj ďalšie bohatstvo nášho archívu. Význam Archívu mesta Bratislavy totiž podstatne
vzrástol s významom mesta, keď sa Bratislava roku 1536 pod vplyvom tureckej okupácie stala
oficiálne hlavným mestom Uhorska a vyše dve storočia sídlom najvyšších orgánov štátnej
moci, správy a súdnictva.
Druhý diel Inventára vedieme cez hranicu uhorského stredoveku a ukončujeme ho
rokom 1563, kedy sa Bratislava stala aj korunovačným mestom uhorských kráľov. Pôvodný
zámer, aby druhý zväzok tohto diela bol úmerný prvému a aby obsiahol roky 1501-1600, sa
nedal uskutočniť nielen z technických dôvodov, ale aj preto, že zhruba na prelome polovice 16.
storočia listina ako dominantný prejav úradného života ustupuje a pribúdajú dokumenty aj
iného charakteru.
Na vydanie druhého dielu uvedeného Inventára malo vplyv niekoľko faktorov. Na
prvom mieste musíme uviesť úsilie pracovníkov v slovenskej historiografii, ktorí pri rôznych
príležitostiach naliehali na to, aby sa začatá edícia dokončila. Myšlienka našla ohlas aj na pôde
Slovenskej vedeckej archívnej rady, ktorá celú záležitosť náležite prerokovala a vydanie
odporučila. Nemalú rolu tu hrala aj okolnosť, že ide o hlavné mesto Slovenska, ktoré je aj ináč
v popredí historického bádania.

m

„Inventár listín a listov II (1501-1563)“ prihliada na skúsenosti s prvým zväzkom i na
kritické poznatky, ktoré sa k nemu vyslovili. V podstate sa pridŕžame edičných zásad
uplatnených v prvom diele, no volili sme aj zmeny a odchýlky vyvolané ďalšími skúsenosťami
i želaniami vydavateľa a recenzentov. Čitateľov upozorňujeme na niekoľko praktických
vysvetlení, ktoré majú význam pre používanie našej práce:
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1. Datovanie. Kvôli prehľadnosti roky sa uvádzajú na hornom okraji každej strany. Ak sa
dva roky prekrývajú na jednej strane, uvedené sú oba. Ak písomnosť nie je datovaná,
približné datovanie uvádzame v zátvorkách. Začiatkom XVI. Storočia datovali sa
písomnosti ešte podľa cirkevného kalendára. V dvadsiatych rokoch sa ojedinele datuje
už dnešným spôsobom a začiatkom štyridsiatych rokov cirkevné datovanie úplne
mizne. Najdlhšie si ho zachovali vierohodné miesta (v našom prípade bratislavská,
ostrihomská a rábska kapitula). V niekoľkých prípadoch sa vyskytuje aj datovanie
podľa rímskeho kalendára.
2. Miesto vydania zapisujeme v dnešnom znení. Neidentifikovateľné alebo
pravdepodobné miesto vydania označujeme otáznikom v zátvorkách.
3. Signatúra. Regesty z niekoľkých umelo vytvorených skupín rôznych signatúr sú
usporiadané chronologicky. Podstatnú časť tvoria skupiny značiek S (do roku 1550), G
(Gurth – cez celé obdobie) a N (od roku 1551). Niektoré pramene zostali bez signatúry.
Preto treba pri požadovaní a citovaní uvádzať okrem poradového čísla aj signatúru. Do
inventára sme nepojali niektoré menej významné písomnosti, ktoré ani svojim
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obsahom ani formálnou stránkou bádateľovi nič nepovedia. Sú to hlavne obligácie
alebo kvitancie o dlhoch súkromných osôb, krstné, sobášne a sprievodné listy, ktoré
okrem mena nič bližšie neurčujú. Ich signatúry uvádzame nižšie.
4. V stručných regestoch píšeme mená v zjednotenom tvare. Rôzne tvary podľa výskytu
v prameňoch sú uvedené v registroch. Miestne názvy prepisujeme do dnešného tvaru,
ak sa dali identifikovať. V opačnom prípade ich označujeme otáznikom v zátvorkách.
Ak slúži miestny názov ako predikát, zachovávame pôvodný názov (grófi zo Svätého
Jura a Pezinka). Názvy lokalít (ulíc, viníc, záhonov, budov a pod.)
píšeme
v zjednotenom pôvodnom tvare. Používame výraz mestský špitál, lebo sa nekryje
s dnešným názvom nemocníc. Adresovanie písomností mestskej rade uvádzame
v plnom znení a vždy v poradí uvedenom v prameni. Podobne aj písomnosti, ktoré
vyšli od mesta.
5. Formálny opis prameňa sa zhoduje s prvým zväzkom, preto aj zásady uvedené
v prvom zväzku zostávajú v platnosti. Používané skratky sú uvedené v zozname
skratiek.
Pri opise pečatí sme uplatnili tieto zásady: Ak sa pečať nezachovala úplne a nie je jasne
čitateľná, pripájame poznámky: a) poškodená – ak má zotretý znak, b) porušená – ak
chýba zo znaku najmenší kúsok až maximálne polovica, c) zlomok – ak chýba z pečate
viac ako polovica a zachoval sa aspoň kúsok znaku, d) stopa po pečati – ak zostalo
viditeľné miesto, kde bola pečať alebo zostal len zlomok pečatného vosku bez stopy
po obraze.
Pri opise zachovanosti látky písomností používame označenie ako pri spečatení. Ak sa
rukopis nezachoval úplne, uvádzame poznámky: a) poškodený – ak je látka
znehodnotená vlhkosťou alebo ináč, písmo však pritom zostalo dobre čitateľné, b)
porušený – ak písmo je zničené poškodením látky a chýba menej ako polovica textu,
c) zlomok – ak chýba vyše polovice textu. Bližšie údaje o čitateľnosti sú uvedené pri
opise (ťažko čitateľný, nečitateľný, čiastočne nečitateľný a pod.)
Ak sa vyskytuje prameň v niekoľkých origináloch, odpisoch, konceptoch alebo
kombinovanie, potom sa formálny opis vzťahuje na rukopisy v poradí, v akom sú
uvedené signatúry nad regestom.
6. Údaje o inzercii prameňov sú v samostatnom riadku podľa excerpcie z Magyar-Zsidó
Oklevéltár (vydal Izr. Magyar Irodalmi Társulat, I kotet, Budapešť, 1903 a Chaloupecký
Václav, Středověké listy ze Slovenska (Bratislava-Praha 1937). Pri citovaní MagyarZsidó Oklevéltára používame skratku MZO, za ktorou rímska číslica znamená číslo
zväzku, ktoré je lomené arabskými číslami znamenajúcimi číslo inzerovaného
dokumentu.
Signatúry dokumentov, ktoré neboli pojaté do inventára (pozri poznámky
k spracovaniu č. 3):

S 2330, S 2346, S 2369, S 2440, S 2525, S 2974, S 2978, S 2982, S 2988, S 3010, S 3185, S 4962,
S 5181, S 5191, S 5202, S 5211, S 5213, S 5218, S 5219, S 5220, S 5228, S 5230, S 5241, S 5243,
S 5245, S 5250, S 5277, S 5278, S 5279, S 5294, S 5332, S 5358, S 5360, S 5372, S 5383, S 5416,
S 5428, S 5422, S 5446, S 5450, S 5456, S 5472, S 5480, S 5485, S 5486, S 5487, S 5488, S 5489,
S 5490, S 5491, S 5512, S 5544, S 5563, S 5577, S 5595, S 5596, S 5630, S 5636, S 5665, S 5667,
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S 5672, S 2674, S 5689, S 5756, S 5780, S 5810, S 5832, S 5837, S 5838, S 5839, S 5847, S 5875,
S 5924, S 5936, S 5940, S 5952, S 6014, S 6015, S 6033, S 6051, S 6060, S 6092, S 6099, S 6119,
S 6126, S 6195, S 6167, S 6172, S 6176, S 6183, S 6185, S 6190, S 6195, S 6196, S 6200, S 6212,
S 6221, S 6222, S 6223, S

av
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6224, S 6225, S 6226, S 6230, S 6248, S 6262, S 6263, S 6264, S 6273, S 6274, S 6275, S 6282,
S 6289, S 6290, S 6308, S 6309, S 6342, S 6343, S 6357, S 6442, S 6443, S 6445, S 6451, S 6462,
S 6463, S 6464, S 6466, S 6467, S 6469, S 6473, S 6476, S 6477, S 6484, S 6488, S6490, S 6492,
S 6495, S 6501, S 6503, S 6572, S 6580, N 20, N 21, N 28, N 29, N 30, N 31, N 34, N 35, N 37,
N 40, N 41, N 42, N 45, N 51, N 56, N 57, N 59, N 60, N 69, N 70, N73, N 159, N 198, N 319, N
323, N 386, N 391, N 394, N 395, N 446, N 447, N 453, N 1736, N 1739.
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Dodatok zahrňuje dokumenty z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli pojaté do
prvého zväzku ako nepatriace do fondu archívu mesta alebo preto, že boli nesprávne
zaradené do iných fondov alebo zbierok. Vzhľadom na vzácnosť pramenného materiálu
z tohto obdobia uvádzame všetky dokumenty, okrem knižných rukopisov, ktoré sa t. č.
nachádzajú v Archíve mesta Bratislavy, bez ohľadu na provenienciu. Výnimku tvorí zbierka
zemianskych listín, ktoré spracoval Ovidius Faust v publikácii Monumenta historica
Bratislavensia pod názvom Súpis erbových listín zemianskych (vydalo mesto Bratislava).

ZOZNAM SKRATIEK

čes. – reč česká
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lat. – reč latinská

maď. – reč maďarská
nem. – reč nemecká
pol. – reč poľská
tal. – reč talianska
MZO – Magyar-Zsidó Oklevéltár
orig.- originál
pap. – papier
perg. Pergamen
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4220
5. apríla, Budín
S 5173
Kráľovský pokladník Ján Bornemisza nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, aby vymáhali od bratislavských židov poplatky, o ktorých už vedia od židovského
richtára Jakuba Mendela.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4221
30. apríla, Budín
S 2328
Kráľovský pokladník Ján Bornemisza nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a richárovi, aby
vyplatili (bratislavskému županovi) Ambrózovi Sarkanovi 300 zlatých na lode, ktoré postavili
vo Viedni pre uhorské lodstvo.
Orig. pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4222
15. mája, Budín
S 2329
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby povolili bratislavskému
županovi (Ambrózovi Sarkanovi), podžupanovi a slúžnemu habať po domoch Bratislavčanov
soľ pre potreby kráľa.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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4223
7. júna, Mosonmagyaróvár
S 2330
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby mu povolili voľne previezť víno cez bratislavské územie pre jeho osobnú potrebu.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

m

4224
7. júna, Budín
S 2331
Vladislav II. Nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vypočuli ako
svedkov Lazara a Mateja Frettera, Štefana Gürtlera, Mateja Nagya a Faytha a tak sa
presvedčili o pravdivosti prehlásenia Imrich Czobora, že na údržbu Bratislavského hradu
vynaložil 1000 zlatých v zlate z príjmov zo svojich viníc.

v

Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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23. júna, Budín
S 2332
Vladislav II. Nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby z jubilejnej pokladne v
Bratislave odovzdali peniaze kráľovskému pokladníkovi Jánovi Bornemiszovi na obranu proti
Turkom.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
4226
5. júla, Mosonmagyaróvár
S 2333
Gróf Tomáš zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu o povolenie voľného
prechodu pre desať povozov, ktoré mu vezú víno z Červeného kameňa do
Mosonmagyaróváru.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
Odpis z XVIII. storočia, pap., nem.
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4227
29. júla, Pezinok
S 5174
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu poslali
odpis listu, ktorým ich kráľ pozval do Budína, lebo aj on je pozvaný v známom spore s
Baltazárom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

4228
30. júla, Pezinok
S 5175
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov o povolenie
slobodného prechodu jeho služobníkovi bratislavským územím, ktorého posiela vo svojom
zastúpení do Budína ku kráľovi a kardinálovi v spore s Baltazárom.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

at

4229
6. augusta, Viedeň
S 5176
Viedenský mešťanosta a radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi a radcom, že im
posielajú odpis testamentu Jána Kellnera a žiadajú, aby si predvolali sporné stránky, ako
Vandulu, vdovu po Jánovi Kellnerovi a Antona Kotzina.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4230
10. augusta, Devín
S 5177
Gróf Tomáš zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby prepustili
z väzenia priateľa jeho známeho učiteľa.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
4231
24. decembra Budín
S 2334
Vladislav nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby po dobu jeho
neprítomnosti rešpektovali všetky príkazy palatína Petra Gereba a nedávali popud k žiadnym
nepokojom.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4232
- (Bratislava)
S 5178
(Bratislavský mestský pokladník) vyhotovuje súpis vinohradníckych poplatníkov z
bratislavských predmestí podľa ulíc: Kozia, Schluttergasse, Michalská, Vysoká, Schöndorfská,
Špitálska, Dunajská, Neustadt a Vydrica.
Orig., pap., nem., tridsaťjeden listov
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4233
- (Bratislava)
S 5179
Vincent Abel z Trnavy odkazuje svoj majetok (vinice v Horných Orešanoch zv. Alheit a
Mitterberg, vinice na Monte Regio a mlyn v Bolerázi) svojim synom Matúšovi, Krištofovi a
Stanislavovi, manželke Veronike, priateľom Jurajovi, Milošovoi a &kristiánovi Kostelanskému,
Leonardovi Teitznerovi, Andrejovi Bobottovi, Valentovi Buziciatovi a Jánovi Grothovi.
Orig., pap., lat., dva listy
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4234
13. marca, Budín
S 2335
Palatín Peter Gereb nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom vyšetriť pravdivosť
vyhlásenia Imrich Czobora, že za kráľa Mateja doviezol niekoľko sudov vína na údržbu
Bratislavského hradu.
Orig., pap., lat., porušená pečať s clonou
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28. marca, Budín
S 2336
Palatín Peter Gereb zakazuje bratislavskému richtárovi a radcom v zmysle panovníkovho
zákazu predávať kone cudzincom a nariaďuje prihlásiť všetky kone, určené na predaj u
(bratislavského župana) Ambróza Sarkana.
Orig., pap, lat., dorzána pečať s clonou
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4236
20. apríla, Ostrihom
S 2337
Vladislav II. Nariaďuje bratislavskému županovi Ambrózovi Sarkanovi, aby prinútil
uväzneného mladíka dať satisfakciu maršalovi Benesovi z Malinova za verejnú urážku. Ďalej
mu nariaďuje, aby vydal Bratislavčanovi Tomášovi Ebersbergerovi zhabané kone a povolil mu
odpredať ich kdekoľvek v kráľovstve.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
S 5180
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4237
3. mája, Viedeň
Bernard Strauss zaväzuje zaplatiť Galinarovi Wallaschovi 56 zlatých za ryby.
Orig., pap., nem., dve porušené dorzálne pečate

m

4238
24. mája, Budín
S 2338
Vladislav II. Zakazuje Františkovi Hedervárymu požadovať od Bratislavčanov proti ich starým
privilégiám mýto na moste v Öttevényi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
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4239
10. júna, Budín
S 2339
Vladislav II. Zakazuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom prenasledovať a
neprávom trestať bratislavských židov, na čo sa mu sťažoval židovský richtár Jakub Mendel.
Orig., pap., lat., poškodená pečať s clonou
MZO I/201
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4240
12. júna, vojenský tábor v Budíne
S 2340
Hlavný taverník Blažej Raska žiada bratislavského richtára a radcov, aby neprenasledovali
židov a aby ich vzali do ochrany aj pred inými útočníkmi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
4241
13. júna, Budín
S 2341
Vladislav II. Povoláva bratislavského mešťanostu, richtára a radcov na svoj sobáš s Annou de
Candalle a na korunovačné slávnosti v Stoličnom Belehrade.
Orig., pap., lat, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4242
13. júna, Csorna
S 5182
Prepošt Gregor z Csorny žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s jeho služobníkom Lukášom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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4243
6. augusta, Budín
S 5183
Ján Šlechta, sekretár českého kráľa, žiada bratislavského richtára a radcov, aby zadržali Jána
Eisnera a prinútili ho vrátiť peniaze a písomnosti, ktoré stratil dvoran českého kancelára
Bartolomej na ceste z Trnavy do Senca, keď ho tam vyslali nakúpiť víno pre kráľa a ktoré Eisner
našiel ale neodovzdal.
Orig., pap., lat., poškodená dorzána pečať s clonou

at

4244
28. augusta, Ostrihomský hrad
S 5184
(Ostrihomský arcibiskup Tomáš) odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom,
aby zbytočne neintervenovali za kňaza Wolfganga, lebo o suspendoval z vážnych
(neuvedených) dôvodov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4245
5. septembra, Šopron
S 2342
Šopronský mešťanosta, richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, aby ich oboznámili s cestou kráľovnej, aby ju mohli pozdraviť.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
4246
3. októbra, Bratislava
S 5185
Leonard Weckel s manželkou Dorotou zaväzujú sa ročne platiť na oltár Všetkých svätých
v bratislavskom dóme sv. Martina a kanonikovi Šimonovi Keresztésovi 5 uhorských zlatých ako
nájom za dom na Dunajskom nábreží.
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku
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4247
7. októbra, Budín
S 2343
Vladislav II. zakazuje Kremničanom väzniť Bratislavčanov alebo im habať tovar, čo je
v rozpore s ich starými privilégiami.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

4248
3. februára, Bratislava
S 5186
Apolónia, vdova po Andrejovi Schonlerovi, odkazuje svoj majetok príbuznému Viliamovi,
Jakubovi Czapflinovi, Jánovi Ledererovi a Jakubovi Manhardtovi.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate (jedna porušená a stopa po jednej)
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4249
18. marca, Piliš
S 2344
Pilišský opát Štefan oznamuje bratislavskému richtárovi a mešťanostovi termín spoločného
rokovania v Budíne s ním a pannonhalmským opátom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, porušený
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4250
28. marca, Bratislava
S 5187
Bratislavský richtár Matej Peyer informuje trenčianskeho richtára Jakuba, že Mikuláš Kuhn
priviedol Ján Priwitzera a žiadal svedectvo o kúpe balu plátna, ktorý kúpil v Trnave od neho a
od Marcinka, služobníka Tomáša Kharleho.
Orig., pap., nem., dorzálna pečaž s clonou

at

is
l

4251
6. mája, Budín
S 2345, S 2346
Vladislav II. Nariaďuje bratislavskej kapitule, aby neudržované a zničené kapitulské domy, o
ktoré sa ich majitelia alebo správcovia nestarajú, predali Bratislavčanom, ktorí majú záujem si
ich opraviť.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
Odpis, pap., nem.

es
ta

Br

4252
6. mája, Budín
S 2347
Vladislav II. Oslobodzuje Bratislavčanov na dobu troch rokov od platenia kontribúcií a ročných
poplatkov ostrihomskému arcibiskupovi, lebo mesto bolo ťažko postihnuté povodňou.
Súčasne zakazuje kráľovskému pokladníkovi Jánovi Bornemiszovi alebo jeho nástupcom tieto
poplatky vymáhať.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

m

4253
16. mája, Budín
S 2348
Vladislav II. Nariaďuje hlavnému tavernikovi a budínskemu kastelánovi Blažejovi a židovskému
richtárovi (Jakubovi) Mendelovi, aby nenútili Bratislavčanov splácať dlhy, lebo im povodeň
narobila veľké škody.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

hí

v

4254
16. mája, Lanžhot
S 5188
Martin Unterholzer, lanžhotský richtár, vydáva svedectvo o manželskom pôvode cinára Víta
Maussera a že podľa svedectva cinárov Matúša Herla, Wolfganga Eckla, Ulricha Hellera,
Leonarda Siegelmayera a Jána Weisskopfa vyučil sa cinárskemu remeslu.
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati

Ar
c

4255
17. júna, Budínsky hrad
S 2349
Hlavný taverník Blažej Raska na žiadosť židovského richtára Jakuba Mendela napomína
bratislavského richtára a radcov, aby rešpektovali práva a slobody bratislavských židov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
4256
20. júna, Budín
S 2350
Kráľovná Anna radí bratislavskému richtárovi a radcom, aby sa zmierili so židovským
richtárom (Jakubom) Mendelom a s bratislavskými židmi.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
MZO I/204
9

y

4257
21. júna, Budín
S 5189
Vavrinec Ujlaky žiada bratislavského richtára a radcov, aby nezavádzali nové nariadenia proti
židom, ale aby s nimi žili podľa starých zvyklostí.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečate s clonou

is
l

av

4258
22. júna, Budín
S 2351
Vladislav II. Žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby upustili od predpisov,
ktoré im vydal proti židom, lebo po ich odchode sa dostavil židovský richtár (Jakub) Mendel a
žiadal, aby sa so židmi zmierili.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
MZO I/205

Br

at

4259
22. júna, Budín
S 5190
Kráľovský pokladník Ján Bornemisza nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby
sporné záležitosti Bratislavčanov s bratislavskými židmi prerokúvali vždy so židovským
richtárom Jakubom Mendelom. V opačnom prípade poverí rozhodovaním bratislavského
župana Ambróza Sarkana.
Orig., pap., lat, stopa po dorzálnej pečate s clonou

es
ta

4260
23. júla, Budín
S 2352
Vladislav II. Oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom prostredníctvom Petra Korlatku a
Demetera Dancha, že mu manželka Anna porodila dcéru.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

4261
8. augusta, Trnava
S 4688
Hornouhorský kapitán Ladislav Perlag vyčíta bratislavskému mešťanostovi Mikulášovi, že
nedodržal slovo o umiestnení Uhorskej soľnej komory. Preto posiela svojich zástupcov
rokovať aj do Budína, Rábu, Komárna a Šamorína.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

hí

v

4262
11 septembra, Budín
S 2353
Vladislav II. predvoláva na súd bratislavského richtára (Jána) Lachenbergera a mešťana
Gašpara, lebo sa vlámali v nočných hodinách do domu bratislavského prepošta a
z neznámych dôvodov odviedli Jána z Nitry, správcu benefícia oltára sv. Kríža v prepoštskej
kaplnke.
Odpis, pap., lat.
4263
23. októbra, Budín
S 2354
Budínska kapitula prepisuje na žiadosť bratislavského mestského kapitána Jána
Lachenbergera a notára Krištofa Konráda Keszlera mandáty, kráľov Ľudovíta I. a Žigmunda
o postupe Bratislavčanov pri vyšetrovaní a súdení zločincov.
Orig., perg., lat., privesená pečať na žlto-hnedej šnúre

10

y

4264
1. novembra, Mosonmagyaróvár
S 5192
Gróf Tomáš zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
v jeho zastúpení rokovali s jeho kastelánom v Kittsee Albertom Kurneckom o jeho uväznenom
poddanom.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate

at

is
l

av

4265
10. novembra, (Bratislava)
S 5193
Bratislavská kapitula oznamuje Vladislavovi II., že jej kanonik Ján z Hainburgu odovzdal jeho
predvolanie v súdnej veci bratislavského prepošta Mikuláša bratislavskému richtárovi
Matejovi Peyerovi, (mestskému kapitánovi) Jánovi Lachenbergerovi a mešťanom Judášovi
Käsmannovi, Fridrichovi Wildfeuerovi, Jánovi Schwertfegerovi, lekárnikovi Jurajovi, notárovi
Krištofovi (Konrádovi Keszlerovi), Pankrácovi Rautenstockovi, Gašparovi Katzandrovi,
Bernardovi Sutorisovi a Jurajovi Pauerovi z Vydrice.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

Br

4266
10. decembra, Lábatlan
S 2355
Farára Jakub z Lábatlanu potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a radcov ročný plat
90 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať

es
ta

4267
- (Bratislava)
S 5194
(Bratislavský mestský pokladník) vyhotovuje súpis bratislavských židovských daňových
poplatníkov (z rokov 1948-1503).
Orig., pap., nem., zlomok odlepený z neurčenej knižnej väzby, čiastočne nečitateľný
MZO IV/412
1504

v

m

4268
4. januára, Bratislava
S 2356
Margita, vdova po Viliamovi Ultzendorfovi, sa zaväzuje platiť ročne 5 zlatých na správu oltára
sv. Juraja a Vojtecha v bratislavskom dóme sv. Martina ako nájom za bývanie v dome (medzi
domom výrobcu sviečok Vavrinca a mestskými hradbami).
Orig., perg., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku

Ar
c

hí

4269
30. januára, Budín
S 2357
Juraj Thas, zástupca hlavného tavernika Blažeja Rasku, potvrdzuje, že prijal od bratislavského
richtára Wolfganga Theilenkäsa a mešťana Wolfganga Forstera za mesto 5 zlatých, ktoré
podľa zvyklostí slobodných kráľovských miest dostáva v čase zasadaní tavernickej stolice.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
4270
5. marca, Mosonmagyaróvár
S 5195
Gróf Tomáš zo Svätého Jura a Pezinka opäť žiada bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, aby prepustili z väzenia jeho poddaného Mateja.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

11

y

4271
23. apríla, (Bratislava)
S 5196
Agneša, manželka Mikuláša Welsera, odkazuje svoj majetok (vinice, dom a peniaze) bratovmu
synovi Jakubovi Khrenovi, Jánovi Khrenovi, manželovi, kaplánovi Gregorovi z kostola sv.
Vavrinca, bratstvánm, mestskému špitálu a svedkom.
Orig., pap., nem., stopa o troch dorzálnych pečatiach

is
l

av

4272
17. mája, Budín
S 2358
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby ihneď vyplatili
kráľovskému pokladníkovi Jánovi Bornemiszovi 1 000 zlatých na obranu kráľovstva a aby pri
ich vymáhaní nerobili prekážky jeho služobníkovi Nagyovi.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

at

4273
23. mája, (Bratislava)
S 5197
Bratislavčania Martin Michel z Vysokej ulice a Michal Unger zo Schuttergasse sa zaväzujú
zaplatiť v určenom termíne za vinicu, ktorú kúpili od Jána Schachtela a Gregora Pfrendera.
Orig., pap., nem., zlomok pritlačenej pečate

es
ta

Br

4274
4. júna, Budín
S 2359
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vymáhali pre Petra Barczayho,
stoličnobelehradského kanonika a správcu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome,
nájomné za správcovský dom v Bratislave od Jakuba Sartora a ostatných nájomníkov.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

m

4275
11. júna, Jur pri Bratislave
S 5198
Grófka Žofia zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, že nekúpila od Bratislavčanky Zellerbeckovej žiadnu soľ, preto ani nemôžu za ňu
vymáhať dlh.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

4276
20. júna, Šopron
S 5199
Šopronský mešťanosta, richtár a radcovia informujú bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, že na snem uhorských a rakúskych stavov do Šoprona už nahlásili účasť svojich
zástupcov rábsky biskup, páni Juraj a Ján z Kaniže. Zo strany rakúskej im ešte nikoho neohlásili.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
c

4277
25. júla, Budín
S 2360
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili Vítovi Kutwitzovi
z Jura pri Bratislave 40 zlatých, ktoré mu súdne priznali za dom po nebohej manželke Andreja
Vasa.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
4278
26. júla, Budín
S 5200
Sedmohradský vojvoda a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a
radcov, aby prijali Mikuláša Barathgyanya, ktorého k nim posiela rokovať o dohovorených
záležitostiach.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
12

4279
5. augusta, Jur pri Bratislave
S 5201
Grófka Žofia zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, aby prinúti Pankráca
z Bratislavy zaplatiť jej za škody spôsobené krádežou dreva z jej lesov.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l

av

y

4280
5. augusta, Budín
S 5202
Abovský župan a palatín Imrich Perényi vydáva svedectvo o dohode Juraja Moreho
(Chulayho), jeho brata prepošta Filipa a Jána, synov nebohého Wladrola o majetkoch v
Uhorsku a Sedmohradsku po nebohom Ladislavovi Fischerovi a o rozdelení majetkov medzi
nich a Jurajovu manželku Katarínu, dcéru nebohého Petra Docza a jej dcéru Alžbetu.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati na fialovo-hnedo-žltej šnúre

at

4281
28. augusta, Budín
S 2361
Vladislav II. Nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili kráľovskému
pokladníkovi Štefanovi Telegdymu 1 000 zlatých na údržbu pohraničných hradov.
Orig. pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

4282
29. septembra, Budín
S 5203
Kráľovský pokladník Štefan Telegdy žiada bratislavského richtára a radcov, aby podporovali
židovského richtára Jakuba Mendela pri vyberaní kráľom určených poplatkov od
bratislavských židov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

4283
6. novembra, Budín
S 5204
Mikuláš Eberdorfer žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby mu vrátili
peniaze, ktoré dal na zakúpenie pšenice v Bratislave Štefanovi Riederovi, ktorý však medzi
časom v Bratislave zomrel.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

hí

v

4284
7. novembra, (Budín)
S 2362
Jágerský biskup a kráľovský pokladník Pavol (Varda) žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby zabezpečili jeden dom pre Jakuba Fischera a Mikuláša Pithyho pre účely
mincovne.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

Ar
c

4285
30. novembra, Budín
S 2363
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podľa žiadosti
židovského richtára Jakuba Mendela vymáhali od pozostalých po Tomášovi Beisauerovi dlh
pre Mendelovho príbuzného Jakuba Nyzela.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
MZO I/209

13

y

4286
8 decembra, (Bratislava)
S 2364
Margita, vdova po Viliamovi Wulchendorfovi, oznamuje ostrihomskému arcibiskupovi a
kardinálovi Tomášovi, že ako patrón benefícia oltára sv. Mikuláša v bratislavskom dóme
sv. Martina po smrti Mateja Krempacha ustanovila za správcu benefícia Jána Neuwirta.
Odpis, pap., lat.,

is
l

av

4287
12. decembra, Lábatlan
S 2365
Farár Jakub z Lábatlanu potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a radcov ročný plat 90
zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať

Br

at

4288
- (Bratislava)
S 5205
(Bratislavský mestský pokladník) vyhotovuje súpis bratislavských daňových poplatníkov podľa
ulíc: Kozia, Schluttergasse, Michalská brána sv. Michala, Klariská, Vysoká, Drevená,
Schöndorfská, Špitálska, Reichardova, Neustadt, Dunajská, Vydrica, mestské domy, kúria
farára u sv. Michala, kúria farára u sv. Martina, kaplnka sv. Kataríny a domy mestských radcov.
Orig., pap., nem., štyridsaťjeden listov v zošite

1505

es
ta

4289
14. januára, Budín
S 2368
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vymáhali pre Petra Barczayho,
stoličnobelehradského kanonika a správcu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome,
nájomné za správcovský dom v Bratislave.
Odpis, pap., lat.

v

m

4290
18. januára, Devín
S 5206
Gróf Tomáš zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
podporovali jeho právneho zástupcu Žigmunda Mischullingera, ktorého k nim posiela rokovať
o majetkoch po nebohom Vojtechovi Kuneckerovi.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

4291
9. februára, Pezinok
S 5207
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby pomohli jeho kaplánovi Bernardovi vymáhať dlhy od Bratislavčanov.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
4292
28. marca, Budín
S 2370
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili kráľovskému
pokladníkovi Štefanovi Telegdymu 1 000 zlatých na krytie kráľovských výdavkov.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

14
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4293
10. apríla, (Bratislava)
S 2376
Bratislavský mestský notár Krištof (Konrád) Talderinus (Keszler) odpisuje mandát Vladislava
II., ktorým nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, rozhodnúť spor
rábskeho kanonika Andreja Kermendyho s Tomášom Herlom a jeho manželkou Margitou,
lebo Kermendy požičal menovaným 200 zlatých s podmienkou, že budú ročne dávať na
bohoslužby 17 zlatých kaplánovi v kaplnke Kristovho umučenia, ktorú dal v Bratislave postaviť.
Orig., pap., lat.

is
l

4294
23. apríla, Csorna
S 5208
Pretože Gregor z Csorny odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že ak predložia
privilégiá, nebude d nich požadovať mýto v Šahách. Súčasne informuje, že zaplatil stolárovi
Lukášovi 20 zlatých za tri stoly.
Orig, pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný

Br

at

4295
23.mája, Budín
S 2366
Vladislav II. nariaďuje ostrihomskému vikárovi Tomášovi Amadeovi preskúmať spor
Bratislavčanov s Vojtechom, správcom majetkov rehole sv. Antona, o nemocnicu sv. Alžbety
v Bratislavskom podhradí.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

es
ta

4296
25. mája, Ostrihomský hrad
S 5209
Ostrihomský kardinál Tomáš žiada bratislavského richtára a radcov, aby priaznivo rozhodli
spor ostrihomského kanonika Petra Bakóczyho.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

m

4297
9. júla, Budín
S 2371
Hlavný tavernik Blažej Raska žiada bratislavského richtára a radcov, aby vyslali dvoch svojich
právnych zástupcov na zasadanie taverníckej stolice v Budíne.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

hí

v

4298
18. júla, (Bratislava)
S 5210
Pankrác Rorbeck, bratislavský kanonik a farár v dóme sv. Martina potvrdzuje, že prijal od
Margity, manželky Mikuláša Welsera, 4 zlaté na bohoslužby za nebohého Petra Kreuza.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

Ar
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4299
19. júla, Budín
S 2372
Vladislav II. oslobodzuje Bratislavčana Krištofa (Konráda) Keszlera od zaplatenia úrokov za
dlhy bratislavským židom Prentlovi a Hayndlovi.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
4300
23. júla, Budín
S 2373
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali
splnomocnených zástupcov na snem do Budína.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

15

4301
1. augusta, Viedeň
S 5212
Viedenský richtár Žigmund Pernfuss žiada bratislavského richtára Wolfganga Theilenkäsa, aby
prinútil Bratislavčana Jána Samlera zaplatiť dlh do rúk doručiteľa listu.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l
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4302
21. augusta, Mosonmagyaróvár
S 5214
Sedmohradský vojvoda a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka informuje bratislavského
richtára a radcov, že prisľúbil bratislavskému zlatníkovi Jánovi Turckovi predať vinicu
v Pezinku, ak donesie ich súhlas a ak bude ročne platiť 10 zlatých na pezinský kostol.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati

at

4303
12. septembra, Budín
S 2374
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby povolili pobyt
židovskému richtárovi Jakubovi Mendelovi s rodinou a aby ich chránili pred útočníkmi.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
MZO I/212

es
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Br

4304
17. septembra, Trnava
S 5215
Farár Štefa Taschner z Trnavy odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom,
že dostal ich list, v ktorom ho informujú, komu má vydať u neho uložené peniaze.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou a čiastočne ťažko čitateľný

m

4305
20. septembra, (Bratislava)
S 5216
Bratislavská kapitula oznamuje Vladislavovi II., že podľa jeho mandátu doručil jej kanonik
Šimon Keresztés a Michal Zomor jeho predvolanie na súd bratislavskému richtárovi Matejovi
Peyerovi, mešťanostovi Jakubovi a radcom, lebo uväznili služobníkov bratislavského župana
Ambróza Sarkana, menovite tricezimátora Krištofa, bratislavského mýtnika Osvalda a Jána.
Neskôr za bratislavského richtára Wolfganga Theilenkäsa a mešťanostu Wolfganga Forstera
uväznili ďalšieho županovho služobníka Michala.
Orig. Pap., lat., zlomok dorzálnej pečate, porušený
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4306
5. októbra, Pezinok
S 5217
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára (Wolfganga)
Theilenkäsa, aby mesto vymáhalo pre jeho pezinského kaplána (Bernarda) dlhy od
Bratislavčanov.
Orig., pap.,lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
4307
19. októbra, Budín
S 2375
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili kráľovskému
pokladníkovi Štefanovi Telegdymu 1 000 zlatých na výdavky spojené s udržovaním
pohraničných hradov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

16

4308
19. novembra, Jur pri Bratislave
S 5219
Katarína, vdova po Petrovi Furmannovi z Bratislavy potvrdzuje, že odovzdal vinicu v
Bratislave zvanú Donauleiten Wolfgangovi Kurschnerovi.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate (jedna porušená)

av

y

4309
30. novembra, Šintavský hrad
S 5221
Provizor Gregor Szakács zo Šintavského hradu žiada bratislavského richtára a radcov zakročiť
u mäsiara, aby zaplatil Vavrincovi Kissovi dlh za kúpené voly.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

at

is
l

4310
8. decembra, Budín
S 5222
Kráľovský pokladník Štefan Telegdy žiada bratislavského richtára, aby prinútil bratislavských
židov zaplatiť predpísané poplatky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný

es
ta
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4311
18. decembra, Budín
S 2367
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vzali do ochrany
Izraela, služobníka židovského richtára Jakuba Mendela a ostatných židov, lebo ich zemepáni
nútia zostať na ich majetkoch.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
MZO I/213
4312
24. decembra, Lábatlan
S 2377
Farár Jakub z Lábatlanu potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a radcov ročný plat
90 zlatých.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

hí

v

m

4313
24. decembra, Ostrihom
S 5223
Anton Garay, ostrihomský kanonik a správca benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome,
potvrdzuje, že prijal od
bratislavského tricezimátora Jána Literáta ročný poplatok
100 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

1506

Ar
c

4314
10. januára, Budín
S 2378
Bratislavský župan Ambróz Sarkan, bratislavský mešťanosta, richtár a radcovia uzatvárajú
dohodu o rybolove a odvádzaní rýb pre Bratislavský hrad, o obchode s rybami, o oslobodení
Bratislavčanov od platenia tridsiatkov za tovar na trhoch, od poplatkov za drevo na pálenie,
od poplatkov za prechod cez Dunaj Devínskemu hradu, o uväznení a súdení županových
služobníkov, ak sa dopustia priestupkov na území mesta, o vydávaní utečencov od župana
k mestu, o otváraní mestských brán županovi a jeho služobníctvu a o nosení zbraní
bratislavskými mešťanmi.
Orig., pap., lat., dve poškodené pritlačené pečate s clonou

17

y

4315
(10. januára, Budín)
S 2379, S 2380, S 2381
(Bratislavský mestský pisár) vyhotovuje výpis niektorých bodov z dohody bratislavského
župana Ambróza Sarkana s bratislavským mešťanostom, richtárom a radcami (pozri č. 4314).
Tri orig., pap., lat., tri listy v zošite, dva listy a dva listy v zošite

is
l

av

4316
13. januára, (Bratislava)
S 5224
Tomáš Haedmayr odkazuje svoj majetok bratislavskému richtárovi Wolfgangovi
Theilenkäsovi, pekárovi Purckhartovi, zlatníkovi Žigmundovi, Pankrácovi Rutenstockovi a
mestskému špitálu.
Orig., pap., nem., dve poškodené dorzálne pečate s clonou

Br

at

4317
22. januára, Budín
S 2382
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby zabránili úteku
židov z mesta. V prípade, že už niektorí ušli, nariaďuje im zhabať majetky.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
MZO I/214

es
ta

4318
12. februára, Ostrihom
S 5225
Ostrihomský kanonik a nitriansky archidiakon Tomáš Amade v zastúpení ostrihomského
arcibiskupa a kardinála Tomáša oslobodzuje Margitu, vdovu po Jánovi Gayerovi z Bratislavy,
od exkomunikácie, ktorú na ňu uvalil pre spor proti ostrihomskému kanonikovi Petrovi
Bakóczymu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

4319
30. marca, Budín
S 5226
Správca kráľovského ubytovania Ján Podmanický potvrdzuje, že prijal od bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov ročný poplatok 50 zlatých v zlate, z čoho 40 zlatých je určených
pre jeho kaplána.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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4320
1. apríla, (Bratislava)
S 5227
Pekár Wolfgang Hoffer vyhotovuje záznam o preberaní múky na pečenie od bratislavského
mestského radcu Gašpara Leopolda a Juraja Peckhama.
Orig., pap., nem.,osem listov v zošite
4321
30. apríla, Budín
S 5229
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby zaplatili
kráľovskému pokladníkovi Benediktovi Battyányimu 1 000 zlatých na vydržiavanie vojska a na
odstránenie škôd, ktoré spôsobili vojská cisára Maximiliána.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

18
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4322
15. júna, Stoličný Belehrad
S 2383
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslúchali
bratislavského župana Ambróza Sarkana, ktorého menoval veliteľom obrany Bratislavského
hradu (pred Turkami).
Orig., pap., lat., zlomokdorzálnej pečate s clonou

is
l
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4323
26. júna, Marchegg
S 5231
Cisár Maximilián nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prijali jeho
kapitánov grófa Mikuláša zo Salmu a Jána Reihenburga, ktorých k nim posiela rozobrať
situáciu (v obrane Uhorska proti Turkom).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

4324
2. júla, vojenský tábor pri Rábe
S 2384
Hlavní uhorskí kapitáni, palatín a gróf Imrich Perény a spišský župan Ján Zápoľský žiadajú
bratislavského richtára a radcov, aby poskytli prístrešie ich ľuďom utekajúcim (pred Turkami).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

es
ta

4325
3. júla, Budín
S 2385
Vladislav II. Vydáva svedectvo o dobrých vzťahoch Bratislavčanov s cisárom Maximiliánom.
Preto nariaďuje všetkým stavom, úradníkom, tricezimátorom, mýtnikom a vyberačom
akýchkoľvek iných poplatkov, aby rešpektovali staré bratislavské privilégiá a nenútili
Bratislavčanov platiť uvedené poplatky.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

m

4326
30. júla, Viedenské Nové Mesto
S 5232
Cisár Maximilián ďakuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom za ich vernosť,
ktorú mu tlmočili prostredníctvom doktora Jána Ranckela a sľubuje im nahradiť všetky škody,
ktoré im spôsobili jeho vojská v Bratislavskom Podhradí.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4327
6. septembra, Mosonmagyaróvár
S 2386
Hlavný uhorský krajinský sudca a sedmohradský vojvoda gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka
prehlasuje, že na základe kráľovského nariadenia nepríjme na žiadne zo svojich pozemkov a
území, osád alebo mestečiek bratislavských židov, ktorí ušli z mesta.
Odpis, pap., nem.
MZO I/215
4328
11. septembra, Červený Kameň
S 5233
Hlavný uhorský krajinský sudca a sedmohradský vojvoda gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka
žiada bratislavského richtára a radcov, aby vyplatili jeho kaplánovi Bernardovi ročný poplatok
100 zlatých.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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av

4330
10. novembra, Linec
Cisár Maximilián dáva Ladislavovi z Prahy do léna majetky v Rakúsku.
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku

y

4329
9. novembra, Budín
S 5234
(Zástupcovia mesta Bratislavy v Budíne) Wolfgang Theilenäs a Michal Meixner žiadajú
bratislavského mešťanostu a radcov, aby im poslali peniaze na živobytie. Súčasne informujú
o dohovorených veciach a ich vybavení.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati

is
l

4331
20. novembra, Asparn an der Zaya
S 5235
Kapitán Ratzko Schwanberger z Asparnu a. d. Zaya informuje bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov o uväznení ich sluhu Valenta, lebo v noci prepadol jeho pána a chcel ho zabiť.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4332
10. decembra, Budín
S 5236
Anton Garay, ostrihomský kanonik a správca benefícia oltára sv. Petra (a Pavla) v Ostrihome
potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a radcov prostredníctvom ich zástupcu Faytha
ročný plat 100 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
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4333
15. decembra, Budín
S 5237
Kráľovský pokladník Benedikt Battyányi potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a
radcov ročný plat 100 zlatých a dva baly plátna.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

4334
18. decembra, Innsbruck
S 2387
Cisár Maximilián vydáva pre Bratislavčanov svedectvo, že sa nespojili s jeho nepriateľmi, ale
že mu ostali vždy verní.
Orig., perg., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku

hí

v

4335
21. decembra, Mosonmagyaróvársky hrad
S 2388
Hlavný uhorský krajinský sudca a sedmohradský vojvoda gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka
prehlasuje, že dá slobodu všetkým novým usadlíkom, ktorí sa usadia kdekoľvek na jeho
majetkoch.
Orig., pap., nem., stopa po pritlačenej pečati
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4336
- (Ostrihom)
S 5238
Ostrihomský arcibiskup a kardinál (Tomáš) žiada bratislavského mešťanostu, richtára a
radcov, aby prerokovali a ukončili s bratislavským prepoštom ich vzájomný spor.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný
4337
- (Bratislava)
S 5239
Bratislavský richtár a radcovia žiadajú Vladislava II., aby prijal ich zástupcu Gregora Ungera,
ktorý mu podá informáciu o pomeroch v meste.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4338
8. januára, (Bratislava)
S 2389
Bratislavská kapitula prepisuje na žiadosť bratislavského richtára Wolfganga Fostera,
mešťanostu Jána Lachenbergera a radcov Jakuba Eignera a Wolfganga Theilenkäsa listinu
cisára Maximiliána o vernosti Bratislavčanov (pozri č. 4334).
Orig., perg., lat., privesená pečať na žlto-zelenohnedej šnúre

at

is
l

4339
12. januára, Mosonmagyaróvár
S 5240
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
podľa bratovej dohody (s bratislavským županom Ambrózom) Sarkanom v Budíne prepustili
z väzenia jeho služobníka. V opačnom prípade vyhráža väznením Bratislavčanov.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou, poškodený

es
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4340
3. februára, Budín
S 2390
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vrátili židovi
Hayndlovi zhabaný dlžobný úpis a vymáhali od dedičov po Bratislavčanovi Lazarovi zaplatenie
dlhov.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
MZO I/217

m

4341
5. februára, Ostrihom
S 2391
Tomáš Amade, ostrihomský kanonik, nitriansky archidiakon a vikár ostrihomského
arcibiskupa Tomáša oslobodzuje Bratislavčanov od vyplatenia ročného platu farárovi Jakubovi
z Lábatlanu, lebo sa dokázalo, že plat už raz vyplatili.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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4342
13. marca, (Oradea)
EEE N 5
Oradejská kapitula potvrdzuje, že Juraj Beck, Pavol Szilágyszeghy, Dionýz Kaplyan, Martin
Wethesy, Dávid Berend, Ján Zolthan a Tomáš Bewnye potvrdili prísahou, že Juraj a Ján Dragfy
odovzdali Magdaléne, dcére Mikuláša Dragfyho a Magdaléninej dcére Márii všetky majetky v
zmysle mandátu Vladislava II. (z 9. februára 1507) a dedičského práva
Dva orig., perg., lat. Stopy po privesenej pečati na ružovo-bielo-zelenej šnúre, poškodený a
čiastočne nečitateľný
4343
23. marca, Norimberg
S 5242
Norimberský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu a radcov, aby
podporovali Konráda Keisera, právneho zástupcu Alžbety Wolffovej pri vymáhaní dlhov od
Wolganga Wollnera a Jakuba Betaviho z Florencie.
Orig., perg., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4344
12. mája, Budín
S 2392
Anton Magni, profesor teológie a generálny komisár františkánskej rehole pre Uhorsko a
Čechy vydáva svedectvo o základine bratislavského župana Ambróza Sarkana, založenej
u bratislavskej mestskej rady. Z fundácie 300 zlatých má mesto ročne vyplácať františkánom
na bohoslužby v kaplnke na Bratislavskom hrade 20 zlatých.
Orig., perg., lat., privesená pečať na ružovo-hnedej šnúre

is
l
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4345
14. mája, Jáger
S 2393
Anton Magni, profesor teológie a generálny komisár františkánskej rehole pre Uhorsko a
Čechy vydáva svedectvo o základine bratislavského župana Ambróza Sarkana (pozri č. 4344).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-zeleno-žltej šnúre
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4346
6. júna, Mosonmagyaróvár
S 5244
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
podľa dohody s bratislavským županom Ambrózom Sarkanom prepustili z väzenia jeho
neprávom uväzneného služobníka.
Orig, pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
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4347
19. júna, Budín
S 5246
Kráľovský pokladník Benedikt Battyányi potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a
radcov stanovený poplatok 200 zlatých.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

m

4348
4. augusta, Viedeň
Vdova Magdaléna po Viliamovi Entzesdorfferovi predáva celý majetok s podmienkou, že noví
majitelia jej budú dvakrát ročne vyplácať dohodnuté sumy až do jej smrti.
Orig., perg., nem., tri privesené pečate na pergamenovom prúžku (dva zlomky a stopa po
jednej)

v

4349
28. augusta, Budín
S 2394
Vladislav II. Potvrdzuje privilégium Mateja I., podľa ktorého cez Bratislavskú stolicu nemôže
okrem Bratislavčanov nikto dovážať cudzozemské víno (zri aj č. 3494).
Orig., perg., lat., privesená pečať na hnedo-ružovo-žltej šnúre
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4350
29. septembra, Budín
S 2395
Vladislav II. potvrdzuje Bratislavčanom privilégium
Mateja I. o preprave cudzozemského vína cez Bratislavskú stolicu (pozri aj č. 4349).
Odpis, pap., lat.
4351
25. októbra, Hlohovec
S 5247
Hlohovecký richtár a radcovia potvrdzujú, že podľa richtára Juraja zo Zelenča sporná vinica
vždy patrila Jurajovi Duorschovi.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4352
26. novembra, Budín
S 2396
Vladislav II. Nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prerokovali a
rozhodli spor Michala Geilsama zvaného Maixner s doktorom Jánom Reingelom.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

av
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4353
2. januára, Budín
S 2397
Hlavný taverník Blažej Raska žiada bratislavského richtára a radcov, aby vyslali svojich
zástupcov na zasadnutie taverníckej stolice v Budíne.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4354
5. januára, Budín
S 2398
Vladislav II. Zakazuje bratislavskému richtárovi a radcom hnať pred súd bratislavského
mešťana Andreja Kheppela preto, že nezaplatil istému bratislavskému židovi úroky za pôžičku
na vyhoretý dom.
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou
MZO I/218

es
ta

4355
14. januára, Hainburg
S 5248
Kráľovskí radcovia ďakujú v kráľovom i svojom mene bratislavskému mešťanostovi a radcom
za preukázanú vernosť, ktorú im tlmočili prostredníctvom Jána Geyera.
Orig., pap., nem., štyri dorzálne pečate s clonou (zlomok jednej)

m

4356
2. februára, Budínsky hrad
S 5249
Budínsky kastelán Ján Bornemisza žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
podľa dohovoru s bratislavským županom Ambrózom Sarkanom prinútili Jána Gailsama
zaplatiť dlhy svojim veriteľom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

v

4357
10. marca, Budín
S 2399
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prinútili
bratislavského žida Hayndla vrátiť zálohované šperky Margite, vdove po Augustínovi
Mishülberovi.
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou
MZO I/219
4358
12. marca, Budín
S 2400
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby zadržali a
uväznili Jána Plancknera pre spreneveru a pre spôsobené škody na kráľovských majetkoch.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

23

4359
12. marca, Budín
S 2401
Vladislav II. pozýva bratislavského mešťanostu, richtára a radcov na slávnostnú korunováciu
svojho syna Ľudovíta.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
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4360
1. apríla, Budín
S 2402
Mikuláš Ethele, splnomocnenec Vladislava II. potvrdzuje, že prijal v zastúpení hlavného
taverníka Blažeja Rasku od bratislavského richtára a radcov 5 zlatých, (ktoré vyplácajú
slobodné kráľovské mestá vicetaverníkovi pri zasadaní taverníckej stolice).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at

4361
18. apríla, Budín
S 2403
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu poslali na opevňovanie a
udržovanie pohraničných hradov 2 000 zlatých.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta
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4362
4. mája, Budín
S 2404
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby odovzdali vykonávateľovi
testamentu, budínskemu židovi Šalamúnovi, pozostalosť po Judane, uloženú u bratislavského
žida Mojžiša.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
4363
10. mája, (Bratislava)
S 2405
Bratislavská kapitula prepisuje svedectvo Vladislava II. o vernosti Bratislavčanov cisárovi
Maximiliánovi (pozri č. 4325).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

m

4364
18. mája, Pezinok
S 5251
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s jeho služobníkom Jurajom Reiffom.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4365
30. mája, Pezinok
S 5252
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada Bratislavčanov Martina Mettenpecka a Juraja
Riemera, aby mu určili miesto, kam si má priviezť víno.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4366
24. júna, Budín
S 2406
Vladislav II. vydáva svedectvo pre mestá Bratislavu, Šopron a Trnavu, podľa ktorého všetci
cudzozemskí obchodníci na základe starých mestských privilégií musia cestovať do Uhorska
len priamymi cestami cez uvedené mestá, ktoré majú právo skladu.
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-zlato-žltej šnúre

24

4367
24. júna, Budín
S 2407
Vladislav II. nariaďuje všetkým stavom a úradníkom, aby habali tovar a zadržali obchodníkov,
ktorí prichádzajú na trhy do Uhorska nedovolenými cestami a nerešpektujú právo skladu
v Bratislave, Šoproni a Trnave.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4368
7. júla, Budín
S 5253
Kráľovský pokladník Benedikt Battyányi potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a
radcov kráľom určený poplatok 200 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at
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4369
17. júla, vojenský tábor pri Stupave
S 2408
Vladislav II. žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby prijali jeho služobníka Henricha
Tandorffa, ktorého poveril rokovať s nimi vo svojom zastúpení.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br
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6. septembra, Trenčín
S 5254
Trenčiansky richtár a radcovia informujú trnavského richtára, kapitána, mešťanostu a radcov,
že na základe výzvy mesta Bratislavy majú všetky slobodné kráľovské mestá vyslať svojich
zástupcov do Bratislavy (na rokovania o ochrane mestských privilégií). S týmto odkazom
posielajú poslov do Bratislavy i na Lietavský hrad.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
4371
22. septembra, Budín
S 2409
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu poslali 1
500 zlatých na obranu Sedmohradska.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

hí

v

m

4372
3. novembra, Bratislava
S 2410, S 2411
Vladislav II. oslobodzuje mesto Bratislavu na dobu siedmich rokov od platenia akýchkoľvek
poplatkov, aby mohlo mesto postaviť najpotrebnejšie obytné domy, lebo ho požiar veľmi
zničil. Súčasne zakazuje všetkým stavom a úradníkom prekážať Bratislavčanom pri stavebných
prácach a bratislavskému županovi Ambrózovi Sarkanovi a kráľovskému pokladníkovi
Benediktovi Battyányimu vymáhať poplatky.
Orig., perg., lat., privesená pečať na ružovo-žltej šnúre
Odpis, pap., lat.

Ar
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23. decembra, (Lábatlan)
S 2412
Ján Sarasi a richtár Pavol Bartha z Lábatlanu potvrdzujú, že prijali od bratislavského richtára a
radcov ročný plat 90 zlatých pre ich farára Jakuba.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
4374
23. decembra, (Ostrihom)
S 2413
Literát Blažej Gyako potvrdzuje, že prijal od Bratislavčanov Tomáša Herlyho a Jakuba Korblera
v dome ostrihomského kanonika Jána Baku ročný plat 100 zlatých pre ostrihomského
kanonika Antona Garayho za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
25
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4375
17. januára, (Bratislava)
S 5255
Wolfgang Haydn potvrdzuje, že prijal od Jána Plantschera 70 zlatých za vinice Spitaler a
Kammerler.
Orig., pap., nem., tri pritlačené pečate s clonou

at
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4376
6. marca, Pezinok
S 5256
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby podporovali jeho kaplána (Bernarda) pri vymáhaní nájomného od Bratislavčanov.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br

4377
13. apríla, (Heiligenkreuz)
S 2414
Michal, opát kláštora v Heiligenkreuzi, oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, že poveril kláštorných bratov Vavrinca a Jána Trosta a Jána Rehweina a Wolfganga
Pirchenauera dohodnúť s nimi kúpu alebo nájom dvora a kaplnky sv. Kataríny vo Vajnoroch.
Orig., pap., nem., zlomok dvoch dorzálnych pečatí

es
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16. apríla, Ostrihom
S 2415
Imrich Czobor oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že svoj dom
v Bratislave, ktorý predtým obýval Osvald Korlatko, prenajal Matejovi Fretterovi s
podmienkou, že z prenájmu bude platiť ročne dohovorený poplatok na oltár Božieho tela
(v bratislavskom dóme sv. Martina).
Orig. , pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4379
24. apríla, (Bratislava)
S 2416
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia a opát kláštora v Heiligenkreuzi vydávajú
svedectvo o dohode, podľa ktorej kláštor dáva mestu Bratislava na dobu 10 rokov do nájmu
dvor a kaplnku sv. Kataríny vo Vajnoroch.
Orig., perg., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku
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4380
4. mája, (Heiligenkreuz)
S 2417
Opát Michal a celý konvent v Heiligenkreuzi potvrdzujú, že pri prenajímaní dvora, kaplnky sv.
Kataríny a ostatného majetku v Bratislave a vo Vajnoroch splnomocnili bratislavského
mestského radcu Wolfganga Dornera a Martina Mettenpecka správou majetku.
Orig., pap., nem., stopa po dvoch dorzálnych pečatiach
4381
4. mája, (Heiligenkreuz)
S 5258
Opát Michal v Heiligenkreuzi a jeho splnomocnenci Vavrinec, Ján, Trost, Ján Rehwein a
Wolfgang Pirchenauer potvrdzujú, že odovzdali bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom do zálohy dvor a kaplnku sv. Kataríny v Bratislave a osadu Vajnory na dobu 10 rokov
za ročný poplatok 24 libier denárov (pozri aj č. 4379).
Odpis., pap., nem.
26

av

y

4382
21. júla, Budín
S 2418
Palatín Imrich Perényi nariaďuje bratislavskému županovi Ambrózovi Sarkanovi, aby
rešpektoval slobody a privilégia Bratislavčanov a nezavádzal novoty, ktoré by ich zaťažovali.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

is
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4383
10. augusta, (Bratislava)
S 5259
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, podľa ktorého Imrich, syn Jána z Vajnor, dal dvor
Dyertam a osady Mateja Mikosa a Benedikta, syna Jakuba Marczela z Vajnor, do zálohy
Ladislavovi Eleutheyedovi, jeho synovi Michalovi a vnukovi Wolfgangovi.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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4384
4. septembra, Praha
S 2419
Vladislav II. na sťažnosť bratislavského župana Ambróza Sarkana zakazuje Bratislavčanom
prenasledovať, väzniť alebo mučiť županových služobníkov.
Odpis, pap., lat.
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4385
8. septembra, Praha
S 2420, S 2421
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyplatili
1 000 zlatých kráľovskému pokladníkovi a vacovskému biskupovi Františkovi Vardovi na krytie
zvýšených výdavkov (spojených s obranou Uhorska).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
Odpis, pap., lat.
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4386
13. septembra, (Bratislava)
S 2422
Bratislavský richtár a radcovia vypočúvajú rybárov z Hainburgu, Devína, Marcheggu, Vysokej
na Morave, Stupavy, Mosonmagyaróváru, Rače a Rusoviec ako svedkov o rybolove vo vodách
pri ostrove Hungerau a o odovzdávaní rýb do Bratislavy (v spore s bratislavským županom
Ambrózom Sarkanom).
Orig., pap., nem.
Odpis z XIX. storočia, pap., nem.
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4387
5. októbra, Praha
S 2423
Vladislav II. napomína bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby spor s Bratislavským
hradom nechali rozhodnúť palatínovi Imrichovi Perényimu a vyčíta im, že uzatvorili
bratislavskému županovi cestu na hrad cez Bratislavské Podhradie a obmedzili mu priamy
dovoz rýb.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
Odpis z XIX. storočia, pap., lat.
4388
16. októbra, Zsámbék
S 2424
Tolniansky župan Mojžiš Buzlay napomína Bratislavčanov k svornosti s bratislavským
županom (Ambrózom Sarkanom).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4389
14. novembra, Bratislava
(Bratislavský senát) prerokúva spor Jakuba Auera so Žofiou Zschatterovou pre Žofiin dlh 4
233 zlatých a 33,3 denárov.
Koncept, pap., nem., zlomok
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4390
1. decembra, Budín
S 2426, S 2427
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili Kremničanom ročný
poplatok 100 zlatých, na ktorý sa zaviazali ich predkovia platiť Pavlovi Modrerovi pre kaplnku
sv. Ondreja v Kremnici.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

Br

at

4391
- (Bratislava)
S 2428
(Bratislavský senát) vyhotovuje inventár zariadenia kaplnky sv. Kataríny v Bratislave, ktorú
prevzalo mesto od opáta a kláštora v Heiligenkreuzi.
Koncept, pap., nem.

es
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4392
- (Bratislava)
Bratislavský mestský pokladník vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov
podľa viníc vo vajnorskom chotári.
Koncept, pap., nem., päť listov v zošite
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4393
31. januára, Nitra
S 5262
Vladislav II. Nariaďuje bratislavskej kapitule, aby v spore bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov s bratislavským županom Ambrózom Sarkanom vypočula Jána Thyla, služobníka
ostrihomského arcibiskupa a kardinála Tomáša a komárňanského kastelána Jána Kyka.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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4394
2. februára, Nitra
S 5263
Vladislav II. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby vypočula všetkých svedkov, ktorí sa prihlásia
v spore mesta Bratislavy s bratislavským županom Ambrózom Sarkanom.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
4395
24. apríla, (Bratislava)
S 5265
Wolfgang Schäffer, správca benefícia oltára Božieho tela v kostole sv. Vavrinca za
bratislavskými mestskými hradbami potvrdzuje, že prijal od Wolfganga Kromnetza 10 zlatých
za dom (v Bratislave), ktorého majiteľom bol predtým pekár Vavrinec.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať
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4396
7. mája, (Bratislava)
S 2429
Bratislavská kapitula prepisuje mandát Vladislava II. o cudzozemských obchodníkoch (pozri
č. 4367).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-hnedo-žltej šnúre

av

y

4397
26. mája, Senec
S 2430
Kapitán Juraj z Kaniže žiada bratislavského richtára a radcov, aby oslobodili jeho chudobných
poddaných z Bernolákova od platenia úrokov za dlhy bratislavským židom.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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4398
26. mája, (Bratislava)
S 5266
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, podľa ktorého jej kanonik Imrich Papocz a kráľovský
poverenec Blažej Zomor z príkazu Vladislava II. vypočuli svedkov v spore mesta Bratislavy
s poddanými Františka Hederváryho Ambrózom Pavlim a Pavlom Feketem pre porušenie
bratislavských privilégií, keď obvinení vykupovali dobytok v Uhorsku a pašovali ho cez Dunaj
do Brucku a. d. Leitha.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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25. augusta, Komárno
S 5267
Kráľovský pokladník Benedikt Battyányi nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, aby podporovali služobníkov budínskeho židovského richtára Jakuba Mendela pri
vymáhaní poplatkov od bratislavských židov, ktorí odmietli platiť.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

m

4400
27. augusta, (Bratislava)
S 2432
Bratislavský župan Ambróz Sarkan oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, že dal bratislavským (klariskám) svoju vinicu v Bratislave.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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4401
5.septembra, (Kapornak)
S 5269 a
Konvent sv. Spasiteľa v Kapornaku odpovedá Vladislavovi II., že doručil jeho mandát Tomášovi
Pethöovi, ktorý vyhlásil, že zámok Bellavár daroval vojvoda Ján Korvín podľa listiny
stoličnobelehradského konventu križiakov za zásluhy a za 1 600 zlatých v zlate nebohému
Ladislavovi Pethöovi a Štefanovi, Františkovi a Mikulášovi Pethöovcom.
Odpis z XVIII. storočia, pap., lat.
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4402
24. septembra, Nitriansky hrad
S 2433
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby odpredali
majetky po nebohom kráľovskom chirurgovi Vavrincovi Brissienovi a po jeho manželke Marte
a z toho vyplatili dlhy doktorovi Hieronymovi a obchodníkovi Antonovi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
4403
29. septembra, Viedeň
E L 11
Opátka Margita Kornitzerová a konvent viedenských klarisiek vydávajú svedectvo o predaji
kláštorného domu vo Viedni na františkánskom cintoríne františkánom.
Orig., perg., nem., dve privesené pečate na pergamenovom prúžku
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4404
4. októbra, Trnava
S 2434
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vymáhali od Romána
z Bratislavy majetok, ktorý odkázala vdova po chirurgovi Vavrincovi bratislavským
františkánom.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4405
6. októbra, Trnava
S 2435
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu poslali 800 zlatých na
vojenskú výpravu pre späťdobytie Dalmácie.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

4406
11. októbra, Trnava
S 5270
Kráľovský pokladník Benedikt Battyányi nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby
vyplatili kráľom určený poplatok jeho služobníkovi Mikulášovi Kesseovi.
Orig., pap., alt., dorzálna pečať s clonou

Br

4407
12. októbra, Trnava
S 2436
Vladislav II. opäť nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom vykonať
testamentárny odkaz po Marte, vdove po chirurgovi Vavrincovi (pozri aj č. 4404).
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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13. októbra, Trnava
S 5271
Imrich Czobor nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby odovzdali
pšenicu, ktorú mali odovzdať prostredníctvom bratislavského župana Ambróza Sarkana
rábskemu biskupovi Jánovi Gosztonyovi, novému bratislavskému županovi Jánovi
Podmanickému prostredníctvom kaplána na Bratislavskom hrade Juraja Illyésa.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4409
18. októbra, (Bratislava)
S 5272
Alžbeta, vdova po Andrejovi Dietracherovi, odkazuje svoj majetok klariskám, kostolu sv.
Vavrinca, bratstvám a mestskému špitálu.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou
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24. októbra, (Bratislava)
S 5273
Bratislavská kapitula prepisuje na žiadosť Bratislavčanov Fridrich Faytha, Martina
Mettenpecka a Štefana Pilleatora mandáty Mateja I. a Vladislava II. o preprave
cudzozemského vína cez Bratislavskú stolicu (pozri č. 4346).
Odpis, pap., lat.
4411
3. novembra, Trnava
S 2437
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby z pozostalosti
po chirurgovi Vavrincovi predovšetkým vyplatili dlh obchodníkovi Antonovi z Bratislavy (pozri
aj č. 4407).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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4412
19. novembra, Uhorský Brod
S 2438, S 2439
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vrátili Mikulášovi Lisému tovar,
ktorý zhabali jeho manželke pri návrate z bratislavského trhu domov do Veselí nad Moravou.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat.
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4413
25. novembra, Ostrihomský hrad
S 2441
Ostrihomský arcibiskup Tomáš udeľuje na žiadosť bratislavského kanonika Mikuláša
Szécsényiho odpustky účastníkom sprievodu na Božie telo, vedeného bratislavským
prepoštom Mikulášom Sankfalvaim.
Orig., perg., lat., porušená privesená pečať na ružovo-modrej šnúre

at

4414
20. decembra, Lábatlan
S 5274
Farár Andrej z Lábatlanu žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby mu znova
poukázali plat, ktorý mu vyplácajú každoročne zo základiny nebohého farára Gregora
z Lábatlanu, lebo mu ho ukradli a nemá z čoho vyplatiť kaplánov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a ťažko čitateľný

es
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4415
(26. decembra, Trnava)
S 2442
Kráľovský pokladník Benedikt Battyányi prepisuje dva mandáty Vladislava II. (z 1. októbra a
26. Decembra 1510), podľa ktorých nariaďuje rešpektovať pokyn nového bratislavského
tricezimátora Mateja Barachyho a jeho pomocníka Jána Thylayho, služobníka ostrihomského
(arcibiskupa) a kardinála Tomáša.
Odpis, pap.,lat., dva listy

m

4416
- (Bratislava)
S 5275 a
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Vladislava II., aby prikázal bratislavskému
županovi Ambrózovi Sarkanovi rešpektovať ich privilégiá o preprave cudzozemského vína cez
Bratislavskú stolicu (pozri aj č. 4410).
Koncept, pap., lat.
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4417
- (Bratislava)
S 5275 b
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Vladislava II. o zákrok u bratislavských
mýtnikov, ktorí v rozpore s najstaršími mestskými privilégiami nútia Bratislavčanov platiť mýto
za víno, ktoré si dovážajú do mesta pre svoju potrebu zo Žitného ostrova, Komárna,
Mosonmagyaróvaru a iných mestečiek.
Koncept, pap., lat.
4418
- (Bratislava)
S 2443, S 2444, S 5275 c,e
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Vladislava II., aby zakročil proti
bratislavskému županovi Ambrózovi Sarkanovi, ktorý nerešpektuje ich staré privilégiá, väzní
Bratislavčanov a spôsobuje im veľké škody.
Dva koncepty, pap., lat., štyri listy v zošite a jeden list
Koncept, pap., nem.
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4419
- (Bratislava)
S 5275, d,f,g
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia odpovedajú Vladislavovi II., že ich nespravodlivo
obvinili, akoby neprávom habali víno dovážané do Budína a poddaným Jána Thurzu, lebo
podľa starých mestských privilégií možno dovážať víno do Budína len predpísanými cestami
cez Bratislavskú stolicu, kde má Bratislava aj právo skladu.
Tri koncepty, pap., lat.

av

1511

at

is
l

4420
5. januára, Veselí nad Moravou
S 5276
Hajtman z Vojslavíc a Veselí nad Moravou žiada bratislavského richtára a radcov, aby vrátili
Anne, manželke Mikuláša Lisého koňa, ktorého jej zhabali cestou domov z trhu vo Štvrtku na
Ostrove (?) (pozri aj č. 4412).
Orig., pap., čes., stopa po dvoch dorzálnych pečatiach s clonou

Br

4421
3. februára, Vratislav
S 2445
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby rešpektovali
rozhodnutia abovského župana a palatína Imricha Perényiho, ktorého po dobu svojho pobytu
v Sliezsku poveril zastupovaním v Uhorsku.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

4422
6. februára, Vratislav
S 2446, S 2447
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby uznávali jedine
marmarošského župana Ambróza Sarkana a Pavla Holého z Trnavy ako pravých tricezimátorov
v Bratislave a Šoproni.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
Odpis, pap., lat.

v

m

4423
6. februára, Vratislav
S 2448
Vladislav II. na základe hlásenia správcu marmarošských soľných komôr Ambróza Sarkana
nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby preskúmali škody
spôsobené správcom soľnej vicekomory v Bratislave a prinútili ho nahradiť škodu Sarkanovi.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4424
20. februára, Budín
S 2449
Hlavný tavernik Blažej Raska pozýva zástupcov mesta Bratislavy na zasadnutie tavernickej
stolice do Budína.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať
4425
11. marca, Budín
S 5278
Abovský župan a palatín Imrich Perényi nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom na
žiadosť Jána Haberu, právneho zástupcu Barbory, vdovy po bratislavskom mestskom radcovi
Jánovi Gailsamovi, aby odročili jej spor s manželovými veriteľmi.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať
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4426
12. marca, Budín
S 5279
Abovský župan a palatín Imrich Perényi nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, aby odovzdali Jánovi (Thylaymu) koňa, ktorého ukradol Vladislavovi Barymu,
služobníkovi Michala Bakosa, Baryho služobník Eliáš a predal ho v Bratislave.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

is
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4427
14. marca, Vratislav
S 2451
Vladislav II. oznamuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, že Ambróz Sarkan sa zriekol
nájmu bratislavských tridsiatkov. Nariaďuje, aby podporovali nových bratislavských
tricezimátorov Mateja Barachyho a Jána Thylayho.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

Br
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4428
14. marca, Vratislav
S 2450
Bratislavský mestský notár vyhotovuje odpisy mandátov Vladislava II. o bratislavských
tricezimátoroch a abovského župana a palatína Imrich Perényiho o prevzatí tridsiatkov
služobníkmi ostrihomského (arcibiskupa) a kardinála (Tomáša) (pozri č. 4415 a 4422).
Orig., pap., lat., dva listy

es
ta

4429
22. marca, (Bratislava)
S 5280
Bratislavský mešťanosta, richtár a radcovia vydávajú svedectvo o prehlásení Wolfganga a Jána
Forstera, že za dlh 2 800 zlatých spoločnosti v Ausburgu dávajú spoločnosti do zálohy na dobu
jedného roka svoj dom v Bratislave a vinicu Treuffenkäs.
Odpis, pap., nem.

m

4430
23. marca, Vratislav
S 2452, S 2453
Vladislav II. oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že nájom
bratislavských tridsiatkov vzal Matejovi (Barachymu) a Jánovi (Thylaymu) a znova ho dal
Ambrózovi Sarkanovi, lebo zistil, že má u neho ešte dlhy.
Odpis,m pap., lat., porušený
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4431
24. marca, Budín
S 5281
Abovský župan a palatín Imrich Perényi nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, aby rešpektovali staré privilégiá bratislavských židov a nezakazovali im predávať nové
obleky a aby poskytli pomoc hlavne židom Orozlanovi a Nazlovi, za ktorých intervenoval
židovský richtár Jakub Mendel.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4432
27. marca, Vratislav
S 2454
Marmarošský župan Ambróz Sarkan žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov
o spoluprácu, lebo Vladislav II. mu dal opäť bratislavské tridsiatky a odvolal Mateja Barachyho
a Jána Thylayho.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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4433
13. apríla, Vratislav
S 2455
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby zachovali až do
jeho príchodu do Uhorska to isté stanovisko vzhľadom na bratislavské tridsiatky, aké mali
doposiaľ (pozri aj č. 4432).
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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4434
13. apríla, Vratislav
S 2456
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému županovi Jánovi Podmanickému, jeho podžupanom,
kastelánom Bratislavského hradu a soľnej komore, aby v prípade nedostatku soli povolili
Bratislavčanom dovážať soľ z cudziny.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

at

4435
14. apríla, Budín
S 5282
Abovský župan a palatín Imrich Perényi nariaďuje bratislavskému richtárovi Fridrichovi
Foythovi, aby tlmočil bratislavským radcom zákaz prenasledovať a obťažovať bratislavských
židov.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4436
(24. apríla, Bratislava)
S 5283
Slobodné kráľovské mestá uhorské žiadajú Vladislava II, aby im potvrdil staré privilégiá, najmä
o vyberaní poplatkov, o práve súdiť mešťanov vlastným súdom, o práve skladu v dobe
výročných trhov, o obmedzení úrokov a práva obchodu pre židov, lebo ostatné stavy a úrady
ich nerešpektujú.
Odpis, pap., lat., dva listy

m

4437
28. apríla (Bratislava)
S 2457
Bratislavská kapitula prepisuje mandát Vladislava II o oslobodení Bratislavčanov od platenia
akýchkoľvek poplatkov na dobu siedmich rokov (pozri č. 4372).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

v

4438
1. mája (Bratislava)
S 5284
Mikuláš Welser zvaný Frauenmarckter odkazuje svoj majetok bratovi Martinovi, manželke
Margite a synom Pavlovi a Vítovi.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate, dva listy
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4439
3. mája, Budín
S 2458
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili jeho provizorovi
Mikulášovi Herendymu 1 000 zlatých na krytie kráľovských výdavkov.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
4440
8. mája, Budín
S 2459
Vladislav II. rozhoduje spor o bratislavské tridsiatky medzi provizorom marmarošských
soľných komôr Ambrózom Sarkanom a Matejom Barachym a Jánom Thylayom v prospech
Sarkana a nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom podrobiť sa
nariadeniam Sarkanovým.
Orig., pap., alt., porušená dorzálna pečať s clonou
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4441
22. mája, Budín
S 5285
Vladislav II. nariaďuje provizorovi marmarošských soľných komôr Ambrózovi Sarkanovi, aby
poslal bratislavskému richtárovi a radcom ako výpomoc postihnutému mestu za 200 zlatých
soli.
Orig., pap., t., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4442
28. mája, Budín
S 2460
Vladislav II. nariaďuje mošonskému a bratislavskému županovi, podžupanom a slúžnym, aby
rozhodli spor mesta Bratislavy s Pavlom Feketem, poddaným Františka Hederváryho a
Ambrózom Paalom, služobníkom rábskej kapituly, lebo Bratislavčania zhabali ovce, ktoré
menovaní rozpore so starými bratislavskými privilégiami predali istému obyvateľovi z Brucku
a. d. Leitha.
Odpis, pap., lat.
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4443
2. júna, (Bratislava)
S 2461
Bratislavská kapitula prepisuje mandáty Mateja I. a Vladislava II. o zákaze dovozu
cudzozemského vína cudzozemskými obchodníkmi zakázanými cestami (pozri č. 3494, 4349).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-žltej šnúre
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4444
2. júna, Budín
S 5286
Marmarošský župan Ambróz Sarkan žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
prijali jeho kaplána Pavla a rokovali s ním v jeho zastúpení.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

4445
24. júna, Budín
S 5287
Krajinský sudca a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby podporovali Michala Graueho pri vymáhaní dlhov od Bratislavčanov.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

v

4446
10. augusta, (Bratislava)
S 5288
Andrej Neidecky odkazuje svoj majetok grófovi Jurajovi Zagoriemu, spovedníkovi Matúšovi,
Jánovi Ulrichovi, lekárovi Pintherovi, Meinhardovi, trhovému richtárovi Kolomanovi, literátovi
Pavlovi, synovi Mikulášovi, vojakovi Pankrácovi Werspethovi, sluhovi Františkovi, jágerskému
kanonikovi Jánovi a jeho bratovi Egídovi, Wolfgangovi a Michalovi Valentinovcom z Budína,
Petrovi Ajtalosovi, Vavrincovi Olazymu, Jurajovi Lusaciovi a kňazovi Antonovi.
Odpis, pap., lat., dva listy
4447
11. augusta, Bratislava
S 5289
Wolfgang Weiss z Viedne, právny zástupca viedenského mešťanostu Leopolda Pernfussa,
Wolfganga Aslabinga a Martina Kettnera, tútor sirôt po Žigmundovi Pernfussovi potvrdzuje,
že predal dom Bratislavčana Štefana Eisnera bratislavskému kastelánovi Jurajovi
Illyésházymu.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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4448
22. augusta, Budín
S 2470
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vrátili
bratislavským židom zhabané veci a nerobili proti nim žiadne opatrenia, pokiaľ nepošle späť
do Bratislavy bratislavského župana Jána Podmanického.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
MZO I/226
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4449
25. augusta, Stupava
S 5290
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby podporovali Michala Graffa pri vymáhaní dlhov od Bratislavčanov.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

at

4450
27. augusta, Budín
S 2462
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby na najbližšiu loď
v bratislavskom prístave nalodili 22 poľovníckych psov, ktorých mu daroval gróf Peter zo
Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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31. augusta, Budín
S 5291
Kráľovský provizor Mikuláš Herendy nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom aby rešpektovali mandát Vladislava II. a nariadenia Stanislava Kozku (Kostku?) a v
ostatnom, aby vyčkali direktívy, ktoré im prinesie od panovníka bratislavský župan Ján
Podmanický.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

4452
5. septembra, (Stupava)
S 5292
Hlavný uhorský krajinský sudca a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského
richtára a radcov, aby nepotrestali jeho sluhu alebo aby mu aspoň oznámili, ako ho hodlajú
potrestať.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

hí
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4453
10. septembra, (Bratislava)
S 2463
Bratislavská kapitula prepisuje svedectvo Vladislava II. o vernosti Bratislavčanov cisárovi
Maximiliánovi (pozri č. 4325).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-žlto-ružovej šnúre

Ar
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10. septembra, Devín
S 5293
Hlavný uhorský krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského
richtára a radcov, aby mu poslali do Devína troch tesárov.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
4455
17. septembra, (Bratislava)
S 2464
Bratislavská kapitula prepisuje mandát Vladislava II. o zákaze vyberania mýta a akýchkoľvek
iných poplatkov od Bratislavčanov (pozri č. 3972).
Orig., perg., lat., privesená pečať na žlto-ružovo-hnedo-žltej šnúre
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4456
3. októbra, (Bratislava)
S 2465
Bratislavská kapitula prepisuje mandáty Vladislava II. a Ľudovíta I. o oslobodení Bratislavčanov
od platenia desiatkov za víno a iné plodiny (pozri č. 3970, 285).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-hnedo-žltej šnúre

av
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4457
5. októbra, (Bratislava)
S 2466
Bratislavská kapitula prepisuje mandát Mateja I. o zákaze vymáhania deviatkov od
Bratislavčanov grófmi Jánom a Žigmundom zo Svätého Jura a Pezinka (pozri č. 3647).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-hnedo-žltej šnúre
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4458
12. októbra, (Ráb)
S 5295
Bratislavskí mestskí vyslanci Fridrich Foyth a Gašpar Leopold informujú bratislavského richtára
a radcov o svojich rokovaniach s hlavným uhorským krajinským sudcom grófom Petrom zo
Svätého Jura a Pezinka v Mosonmagyaróváre.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

4459
13. októbra, (Mosonmagyaróvár)
S 5296
Hlavný uhorský krajinský sudca a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov, aby prinútili istého bratislavského zlatníka podať vyúčtovanie
kastelánovi Vítovi Pusterovi za zhotovenie šperkov.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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15. októbra, Budín
S 2467
Vladislav II. zakazuje krajinskému sudcovi grófovi Petrovi zo Svätého Jura a Pezinka vymáhať
od Bratislavčanov deviatky za víno z viníc Bratislavčanov na grófovom území.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

m

4461
22. októbra, (Bratislava)
S 2468
Peter Faschang, cechmajster Bratstva sv. Anny potvrdzuje, že prijal od bratislavských radcov
Wolfganga Dornera a kožušníka Jána Eichingera jednu zlatku pre bratstvo.
Orig., pap., nem., stopa po pritlačenej pečati

hí
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4462
27. októbra, Budín
S 5297
Marmarošský župan Ambróz Sarkan žiada bratislavského richtára a radcov, aby odsúdili a
potrestali Bratislavčana Pinthera, lebo mu na zámku v Malinove ukradol pušný prach.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať clonou
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4463
27. októbra, Kiszeg
S 5298
Kapitán Fridrich Haber z Kiszegu žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
podporovali žida z Kiszegu s dcérou pri vymáhaní dedičstva od Bratislavčanov.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
4464
30. novembra, Budín
S 2469
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa dohodli
s Mendelom Feketem, zástupcom židovského richtára Jakuba Mendela v spore s
bratislavskými židmi, keďže doposiaľ nemohol poslať bratislavského župana Jána
Podmanického (pozri č. 4448).
37

Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
MZO I/228
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4465
13. decembra S 5299
Cisár Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby pomohli Riffke, dcére žida
Lazara z Kiszegu pri vymáhaní dedičstva (pozri aj č. 4463).
Orig. , pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
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4466
23. decembra, Mosonmagyaróvár
S 5300
Krajinský sudca a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby na základe dedičského práva odovzdali jeho služobníkovi Šebastiánovi
a jeho manželke vinicu v bratislavskom chotári.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

4467
3. januára, (Bratislava)
S 2475
Martin Mettenpeck, správca mestského špitála, potvrdzuje, že prijal pre špitál od
bratislavských mestských radcov Wolfganga Dornera a kožušníka Jána Eichingera 5 zlatých.
Orig., pap., nem., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4468
8. januára, Pezinok
S 5301
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o súhlas na kúpnopredajnú zmluvu, ktorú o akýsi majetok v Bratislave uzavrel jeho poddaný
Ján Fleischhacker a jeho manželka s Bratislavčanom Leonardom Schneiderom so súhlasom
Petra Schneidera.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou, poškodený
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4469
11. januára, (Bratislava)
S 2471, S 2472
Bratislavská kapitula prepisuje mandát Vladislava II. o povinnosti cudzozemských
obchodníkov cestovať na trhy v Uhorsku cez mestá Bratislavu, Šopron a Trnavu (pozri č. 4366).
Dva orig., perg., lat., po jednej privesenej pečati na fialovo-hnedo-žltej šnúre
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4470
25. januára, Budín
G L 12 N 49, S 5302
Kráľovský kancelár a péčsky biskup Juraj žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby povolili ľuďom bratislavského župana Jána Podmanického poľovačku v ich chotári a
nepožadovali od nich poplatky za prechod cez Dunaj.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
Dva odpisy (jeden z XVIII. storočia), pap., lat.
4471
11. februára, Mosonmagyaróvár
S 5303
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka predvoláva bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov do Senca, kde sa zúčastnia aj Trnavčania súdneho pojednávania sporu jeho
poddaného Vavrinca Hiedelsdorffera o dedičstvo. O ich vzájomných sporných otázkach
navrhuje stretnutie v Kittsee.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou, poškodený
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4472
12. februára, Mosonmagyaróvár
S 5304
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov o pomoc pre holiča Šebastiána a jeho manželku pri vymáhaní dedičstva v
Bratislave.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou, poškodený

is
l

4473
14. marca, Bratislava
S 5305
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s Jurajom Reiffom.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou, poškodený

Br
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4474
3. apríla, Budín
S 2473
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podľa
informácie židovského richtára Jakuba Mendela nevydali viac grófovi Wolfgangovi zo Svätého
Jura a Pezinka bratislavského žida, ktorý ušiel z grófovho väzenia, ale aby ho súdili pred
židovským richtárom.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
MZO I/229

es
ta

4475
17. apríla, Pezinok
S 5306
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby uväznili Wolfganga Rechnitzera a prinútili ho zaplatiť mu škody, ktoré mu spôsobil svojou
nedbalosťou vo vinohradoch a dome, ktoré mal od neho v prenájme.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

4476
3. mája, Budín
S 2474
Kráľovský pokladník Mikuláš Herendy žiada bratislavského richtára a radcov, aby sa dohodli
s bratislavskými židmi a spory židov predkladali židovskému richtárovi Jakubovi Mendelovi.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
MZO I/231
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4477
9. mája, Vyšehrad
S 5307
Bratislavský župan a kráľovský provizor Ján Podmanický nariaďuje bratislavskému richtárovi a
radcom, aby podporovali židovského richtára Jakuba Mendela pri urovnaní sporov
Bratislavčanov s bratislavskými židmi.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
MZO I/232
4478
16. júna, Budín
S 5308
Kráľovský pokladník Mikuláš Herendy nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby
podporovali jeho doručiteľa listu, ktorý ide do Bratislavy z kráľovho príkazu ako zástupca
židovského richtára Jakuba Mendela vymáhať od bratislavských židov kráľom určené
poplatky.
Orig., pap., lat, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4479
7. júla, Budín
S 2476
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
krajinského sudcu grófa Petra zo Svätého Jura a Pezinka vo výprave proti vdove
Weisprachovej, lebo odmietla zaplatiť dlhy a pácha násilnosti na svojich poddaných. Grófa
Petra vymenoval za kapitána výpravy proti jej hradu Lanzsér, lebo ho dobrovoľne nechce
vydať.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

at

4480
25. júla, Budín
S 2477
Vladislav II. nariaďuje krajinskému sudcovi grófovi Petrovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby
nebránil svojim poddaným sťahovať sa do Bratislavy so svojim majetkom a tých, ktorý sa už
vysťahovali, aby nenútil k návratu.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

es
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4481
25. júla, Budín
S 2478
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali ľudí na
dobývanie hradu Lanzsér.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
4482
29. júla, Budín
S 2479
Vladislav II. opäť nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali ľudí
a zbrane proti hradu Lanzsér ku krajinskému sudcovi grófovi Petrovi zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4483
15. augusta, vojenský tábor v Jure pri Bratislave S 5309
Krajský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby nepreťahovali spory poddaných jeho bratov grófov Wolfganga a Juraja, lebo
vzbudzujú dojem, že to robia úmyselne, aby mali poddaní väčšie výdavky.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, poškodený
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4484
20. augusta, Mosonmagyaróvár
S 5310
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s Melicherom Konradom a Žigmundom, provizorom
hradu v Kittsee.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
4485
6. septembra, Devín
S 5311
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov,
aby zaplatili jeho rybárovi dlh 4 libry denárov.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4486
12. septembra, Mosonmagyaróvár
S 5315
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada provizora hradu v Jure pri Bratislave
Jakuba Stradendorfera, aby o všetkom informoval jeho služobníka Melichera Konradla, aby
neutrpel žiadnu škodu na majetku.
Orig., pap., nem., porušený a čiastočne nečitateľný
13. septembra, vojenský tábor v Mosonmagyaróváre
S 2480
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby vyslali do Kittsee ľudí na výpravu proti hradu Lanzsér.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný

is
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4488
21. septembra, Budín
S 2481
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali ľudí ku krajinskému
sudcovi grófovi Petrovi zo Svätého Jura a Pezinka na obliehanie hradu Lanzsér.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

4489
25. septembra, Budín
S 2482, S 2483
Vladislav II. zakazuje krajinskému sudcovi grófovi Petrovi zo Svätého Jura a Pezinka požadovať
od Bratislavčanov deviatky.
Dva odpisy, pap., lat., nem., jeden a dva listy

m

4490
7. októbra, Budín
S 2484
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby s Ladislavom Pestényim vyslali
ľudí a zbrane na výpravu proti hradu Lanzsér ku krajinskému sudcovi grófovi Petrovi zo
Svätého Jura a Pezinka. V prípade neuposlúchnutia prikáže vasvárskemu županovi Tomášovi
Szécsényimu, aby im zhabal všetky majetky.
Orig., pap., alt., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4491
25. októbra, Šamorín
S 5312
Bratislavský župan Ján Podmanický a slúžny vydávajú svedectvo o proteste Martina
Mettenpecka v zastúpení bratislavských mestských radcov proti vymáhaniu deviatkov z vína
krajinským sudcom grófom Petrom zo Svätého Jura a Pezinka. Podľa dočasnej dohody gróf
prisľúbil vybraté deviatky uložiť vo vinohradníckom dome v Jure pri Bratislave po dobu šiestich
týždňov, pokiaľ by sa spor rozhodol, sľub však nesplnil.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
4492
28. októbra, (Bratislava)
S 5313
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste bratislavských mestských radcov Jána
Lachenbergera, Gašpara Leopolda a Wolfganga Dornera proti vyberaniu deviatkov z vína
krajinským sudcom grófom Petrom zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., ap., lat., porušená dorzálna pečať
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4493
8. novembra, Budín
S 2485, S 5314
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali ďalších
ľudí, lebo okrem hradu Lanzsér musí dobývať aj hrad Srebrenik a iné okolité hrady, ktoré
dobyli Turci.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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4494
23. novembra, Budín
S 2486, S 2487
Vladislav II. Nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu poslali
1 500 zlatých na dobývanie hradu Srebrenik a iných okolitých hradov, ktoré sa dostali do rúk
Turkov (pozri aj č. 4493).
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

Br

4495
14. decembra, Bratislava
S 2488
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vydávajú svedectvo o dohode, ktorú uzavreli
Augustín Engersdorfer, správca základiny oltára sv. Wolfganga v bratislavskom dóme
sv. Martina s Walterom Rotom, ktorému dal Engersdorfer do zálohy tri vinice.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
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30. decembra, Kittsee
S 5316
Krajinský sudca a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby vyslali k nemu dvoch zástupcov mesta na rokovania.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4497
- (Bratislava)
S 5331
Wolfgang Dorner, majster Bratstva Božieho tela v Bratislave podáva bratislavskému senátu
vyúčtovanie príjmov a výdavkov bratstva.
Orig., pap., nem., deväť listov v zošite

1513
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4498
10. januára, Stolpinský zámok
EL
Biskup Ján povoľuje založenie fundácie pre oltár sv. Jakuba v kostole sv. Mikuláša v Torgawe.
Orig., pap., lat., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku
4499
28. januára, Budín
S 6573
Krajinský sudca a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka vydáva svedectvo, že Mikuláš
Maczadonyay s bratom Ladislavom kúpili od Lukáša Kutassyho osady Szentpéter, Felegház a
Varyas a ostatné majetky v Čanádskej a Tolnianskej stolici za 2 974 zlatých.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku

42

y

4500
16. marca, Budín
S 2489
Hlavný taverník Blažej Raska pozýva zástupcov mesta Bratislavy na zasadnutie taverníckej
stolice do Budína.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4501
12. apríla, Stupava
S 5318
Krajinský sudca a gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby prepustili jeho služobníka Juraja Hunthaimera a sľubuje, že im vymôže
od neho peniaze na zaplatenie dlhu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, poškodený

at

4502
22. apríla, Trnava
S 5319
Trnavský židovský richtár Ján Ssarssun svedčí, že zadržal bratislavského žida Vandela, lebo
odmietol platiť dlhy trnavským židom Izákovi a Benessovi.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

es
ta
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4503
1. mája, (Bratislava)
S 5321
Júlia, vdova po Blažejovi Poschovi, odkazuje svoj majetok (vinice v Jure pri Bratislave Kramerl
a Heil, vinice v Bratislave zv. Thiergarten a ostatný majetok) dcéram Žofii a Barbore,
Ambrózovi Sarkanovi, Michalovi Meixnerovi, bratislavskému farskému kostolu sv. Martina,
františkánom, farským kostolom sv. Vavrinca a sv. Michala, mestskému špitálu a na iné
dobročinné ciele.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po troch dorzálnych pečatiach

v

m

4504
15. mája, Budín
S 2490
Kráľovský pokladník a vesprímsky biskup Peter Beriszló žiada bratislavského richtára a radcov,
aby vymáhali od bratislavských židov Vladislavom II. predpísané mimoriadne poplatky podľa
úpravy židovského richtára Jakuba Mendela.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
Odpis z XVIII. storočia, pap., lat., dva listy
MZO I/235
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4505
16. mája, Penyige
S 5322
Mešťanosta a prísažní mestečka Penyige vydávajú svedectvo zachovalosti pre Wolfganga
Schumanna, syna Mikuláša a Agneši Schumannovej, aby mohol byť prijatý do zväzku mesta
Bratislavy za mešťana.
Orig., perg., nem., zlomok privesenej pečate na pergamenovom prúžku
4506
11. júna, Budín
S 2491
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
trnavského žida Benessa pri vymáhaní dlhu z pozostalosti bratislavského žida Vandela.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4507
19. júna, Devín
S 5324
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s Jánom Gaplerom.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou, poškodený
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4508
25. júna, Mosonmagyaróvár
S 5325
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov zakročiť u Bratislavčana Krištofa, syna Augustínovej, aby zaplatil z fundácie, ktorú
prevzal na seba, poplatok pre kríž v kostole v Jure pri Bratislave.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4509
30. júna, Budín
S 2492, S 2493
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu obratom
poslali 2 000 zlatých na obranu proti Turkom, lebo už pustošia Chorvátsko a kraje okolo
Temesu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
Odpis, pap., nem.

es
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4510
1. júla, Třeboň
S 5326
Opát Štefan z kláštora sv. Augustína žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
vyplatili Leonardovmu synovi Acháciovi peniaze, ktoré mu zanechal nebohý brat Pavol Ox.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný

m

4511
14. júla, Jur pri Bratislave
S 5327
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, že tesársky majster Žigmund, ktorý u neho pracuje, neoprávnene
požaduje, aby pomocník, ktorého mu dali k dispozícii, vstúpil do bratstva tesárov, lebo ho
dostal len na výpomoc a nie na vyučenie.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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4512
18. augusta, Trenčiansky hrad
S 5328
Provizor Trenčianskeho hradu Ján Gloch žiada bratislavského richtára a radcov o pomoc pre
doručiteľa listu - trenčianskeho žida - pri vybavovaní svojich záležitostí v Bratislave.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný
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23. augusta, Budín
S 2494
Vladislav II. oznamuje richtárom a radcom miest Bratislavy a Trnavy, že soľnú komoru
v Bratislave a Trnave zveril Jánovi Literátovi a Pavlovi Holému z Trnavy a že ich poveril habaním
soli pri nerešpektovaní jeho mandátov.
Odpis, pap., nem.
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4514
9. septembra, (Bratislava)
S 2496, S 2495
Bratislavská kapitula prepisuje súpis viníc pre rok 1513, ktorý jej predložil krajinský sudca gróf
Peter zo Svätého Jura a Pezinka, v zastúpení bratislavského richtára Michala Meixnera
podrichtár Wolfgang Forster, mešťanosta Fridrich Foyth, radcovia Ján Lachenberger, kapitán
Gašpar Leopold, Wolfgang Dorner, Martin Mettenpeck, Jakub Korbler a Štefan Haimer a
mestský notár Fridrich Grün. Tieto vinice patria Bratislavčanom a sú na území grófa Petra a
jeho bratov (Františka a Wolfganga) v devínskom, račanskom, jurskom a pezinskom chotári.
Orig., perg., lat., osem listov v zošite, privesená pečať na fialovo-hnedej šnúre
Odpis, pap., lat., trinásť listov v zošite
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4515
9. septembra, (Bratislava)
S 2497, S 2498
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o dohode krajinského sudcu a grófa Petra zo Svätého
Jura a Pezinka a grófových bratov Františka a Wolfganga s Wolfgangom Forsterom zástupcom bratislavského richtára Michala Meixnera, bratislavským mešťanostom Fridrichom
Foythom, radcami Jánom Lachenbergerom, mestským kapitánom Gašparom Leopoldom,
Wolfgangom Dornerom, Martinom Mettenpeckom, Jakubom Korblerom a Štefanom
Haimerom a mestským notárom Fridrichom Grünom. Podľa dohody grófi sa zaväzujú
rešpektovať bratislavské privilégiá a nebudú požadovať od Bratislavčanov za vinice na ich
území v Devíne, Rači, Jure pri Bratislave a Pezinku deviatky, za čo im Bratislavčania zriadia v
ich chotári neďaleko hraníc mesta Bratislavy rybníky.
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-hnedo-žltej šnúre
Odpis, pap., lat, päť listov v zošite

m

4516
15. septembra, (Bratislava)
S 2499
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o prehlásení grófov Františka a Wolfganga zo Svätého
Jura a Pezinka, podľa ktorého súhlasia s dohodou svojho staršieho brata Petra o zrieknutí sa
deviatkov za vinice Bratislavčanov v ich chotári podľa vyhotoveného súpisu viníc (pozri aj č.
4514, 4515).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-hnedo-žltej šnúre
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4517
(15. septembra, Bratislava)
S 2500
Bratislavský mestský notár prepisuje do nemčiny svedectvá bratislavskej kapituly o dohode
grófov Petra, Františka a Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka s Bratislavčanmi (pozri č. 4516).
Odpis, pap., nem., šesť listov v zošite
4518
3. októbra, Budín
S 2501
Hlavný taverník Blažej Raska žiada bratislavského richtára a radcov, aby vyslali svojich
zástupcov na zasadnutie taverníckej stolice do Budína.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať
4519
3. októbra, Pezinok
S 5329
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby zistili zlodejov, ktorí prepadli obchodníkov v Stupave.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný
45
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4520
3. októbra, Kittsee
S 5330
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, že nedovolí urážať svojho provizora a neprávom ho obviňovať a vyhráža im
bezohľadným postupom proti Bratislavčanom.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
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4521
4. novembra, Budín
S 2502
Vladislav II. žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby vzali do ochrany
bratislavských židov proti decimátorovi ostrihomského arcibiskupa a kardinála, lebo podľa
udania židovského richtára Jakuba Mendela zavádza pre nich nové poplatky.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
MZO I/237
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4522
4. decembra, (Budín)
S 2503
Budínsky richtár Juraj Lutamot a radcovia Blažej Peczy, Mikuláš Polgár, Ján Kerekes a Matúš
Somogyi svedčia, že Vavrinec Kentikl predal vinicu ležiacu medzi vinicami Jána Koppana,
Jakuba Darabasa, Vavrinca Kentikla a Mateja Tolvayho svojmu príbuznému Michalovi
Kentiklovi.
Orig., perg., lat., porušená privesená pečať na zeleno-ružovej šnúre
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5. decembra, Budín
S 2504, S 2505
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby rešpektovali staré privilégium
Šamorína o poriadaní výročných trhov a aby nechali slobodne prechádzať cudzích kupcov,
ktorí sa šamorínskych trhov zúčastňujú.
Dva odpisy, pap., lat., nem.

m

1514
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4524
14. januára, zámok Jur pri Bratislave
S 2506
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby ponechali bratislavského kanonika Mikuláša Szécsényiho bývať
v dome, ktorý mu predal Bratislavčan Juraj Haushammer, lebo on dostal za náhradu dom
v Devíne.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
c

4525
16. januára, Jur pri Bratislave
S 5333
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby mu poslali sluhu, ktorého už raz mal.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
4526
6. marca, Malinovo
S 2507
Marmarošský župan Ambróz Sarkan žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
zadržali Groffových a Lichtensteinových služobníkov, lebo prepadli v dunajskom brode
tricezimátora a uchýlili sa v Bratislave aj s koňmi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
46

y

4527
1. apríla, Pezinok
S 5334
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby vymáhali pre kožušníka Stanislava (z Pezinka) veci, ktoré mu podľa svedectva krajčíra
Jakuba (z Pezinka) v Bratislave odcudzil krajčír Mikuláš.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l
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4528
4. apríla, Budín
S 2508
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vrátili
obyvateľom Šamorína veci, ktoré im zhabali pri výročnom trhu.
Odpis, pap., lat.

at

4529
26. apríla, Mosonmagyaróvársky hrad
S 5335
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby rokovali v jeho zastúpení s jeho služobníkom Andrejom Györym.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

4530
1. mája, Pezinok
S 5336
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby dali
náhradu jeho služobníkovi tesárovi Wolfgangovi za škody, ktoré mu spôsobil v Bratislave.
Prosí, aby mu poslali bratislavského stolára Klementa na dokončenie prác.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
4531
3. mája, Mosonmagyaróvár
S 5337
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby rokovali v jeho zastúpení s Petrom Storkwitzom a Michalom Groffom.
Orig., pap., nem., poškodená pečať s clonou

v

m

4532
4. mája, Vesprímsky hrad
S 2509
Vesprímsky biskup a kráľovský pokladník Pavol Varda nariaďuje bratislavskému richtárovi a
radcom, aby vyčkali do jeho príchodu a aby sa sami neodškodňovali za utrpenia, ktoré im
spôsobilo vojsko.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, zlomok
Odpis z konca XIX. storočia, pap., lat., dva listy

Ar
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4533
6. mája, Mosonmagyaróvár
S 5338
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby mu poslali na dokončenie prác tesára Wolfganga a aby mu vrátili koňa, ktorého mu zadržal
tricezimátor.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
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4534
27. mája, Bratislava
S 5339
Barbora, vdova po Tomášovi Ebersbergerovi, odkazuje svoj majetok (vinice Pfaffen a
Wolfensgrund, domy a peniaze) bratislavskému dómu sv. Martina, františkánom,
chudobným, mestskému špitálu, klariskám, Šarlote Rockovej, dcére Márii, Michalovi
Meixnerovi, Krištofovi, Jakubovi a Barbore, farárovi Šimonovi Keckovi v kostole sv. Michala,
Kataríne Lachenbergerovej, Jánovi u lekárnika Gilliga, vnukovi Wolfgangovi, Dorote a Agneši.
Orig., pap., nem., šesť listov v zošite, tri dorzálne pečate s clonou

is
l

4535
8. júla, Bratislava
S 2510
Generálny vikár Michal u ostrihomského arcibiskupa Tomáša udeľuje odpustky kaplnky sv.
Egída na cintoríne dómu sv. Martina v Bratislave.
Orig., perg., lat., privesená pečať na pergamenovom prúžku

Br
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4536
8. júla, Bratislava
S 2511
Michal, generálny vikár ostrihomského arcibiskupa Tomáša, udeľuje odpustky kaplnke sv.
Blažeja na cintoríne kostola sv. Michala v Bratislave.
Orig., perg., lat., privesená pečať na pergamenovom prúžku

es
ta

4537
20. júla, Pezinok
S 5340
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby prepustili z väzenia jeho služobníka Vavrinca.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

m

4538
27. júla, Budín
S 2512
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu poslali po Melicherovi
Hrušovskom 2 000 zlatých na vedenie vojny proti Turkom.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

hí

v

4539
31. júla, Budín
S 2513
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
židovského richtára Jakuba Mendela alebo jeho zástupcov pri vymáhaní poplatkov na vedenie
vojny proti Turkom od bratislavských židov.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
MZO I/239

Ar
c

4540
14. októbra, Budín
S 5341
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prijali na miesto
doterajšieho prepošta Mikuláša za bratislavského prepošta Františka, terajšieho
sedmohradského prepošta a kráľovského sekretára.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4541
11. novembra, Budín
S 5342
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby podporovali nového kastelána
Bratislavského hradu pri ochrane hradného majetku. Po smrti bratislavského župana Jána
Podmanického určil už jeho zástupcu a predvolal si aj kastelána, aby mohli rokovať
o opravách hradu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečati s clonou

at
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4542
17. decembra, Budín
S 2514
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby určili dvoch
zástupcov, ktorí by poukazovali majetky patriace k Bratislavskému hradu novému
bratislavskému županovi a doterajšiemu budínskemu kastelánovi Jánovi Bornemiszovi,
nástupcovi Jána Podmanického.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

4543
21. decembra, Budínsky hrad
S 5343
Budínsky kastelán a bratislavský župan Ján Bornemisza žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby vyslali dvoch zástupcov, ktorí by s Jánom Szalayom odhadli potreby pre
opravy Bratislavského hradu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

1515

m

4544
1. januára, Pezinok
S 5344
Pavol Habel, pezinský richtár na majetkoch grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka a
Tomáš Schuster, pezinský richtár na majetkoch grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka
svedčia, že Pankrác Fleischacker kúpil od Jána Eisenbecka a Andreja Kurza vinicu Scheiben.
Orig., pap., nem., dve poškodené pritlačené pečate s clonou
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4545
4. januára, (Bratislava)
S 5345
Alžbeta, vdova po Andrejovi Schwarzovi, odkazuje svoj majetok (vinice Patzen, Löffler,
Hühnhartzgraben, Donauleiten a peniaze) bratovi Martinovi, jeho synom Wolfgangovi a
Michalovi, vnučke Márii, dcére Barbore Listzovej, klariskám, Kyliánovi Schreiberovi, Anne
Hayndlovej a Magdaléne.
Orig., pap., nem., dva listy, dve porušené dorzálne pečate
4546
7. januára, Pezinok
S 5346
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby odročili súdne pojednávanie s jeho poddanými, aby naň mohol poslať aj svojho zástupcu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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4547
15. januára, Ostrihomský hrad
S 5347
Ostrihomský arcibiskup a kardinál Tomáš žiada bratislavského richtára a radcov o súhlas
k menovaniu Hieronyma Balbu bratislavským prepoštom, lebo sedmohradský prepošt
František odmietol prevziať bratislavskú prepozitúru
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l

av

4548
19. januára, Ostrihomský hrad
S 2515
Peter Kreiner sa zaväzuje pred bratislavským mešťanostom, richtárom a radcami plniť svoje
povinnosti voči benefíciu a oltáru v bratislavskom mestskom špitáli sv. Ladislava.
Orig., pap., nem., dva listy, dve porušené dorzálne pečate s clonou
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4549
26. januára, Budín
2516, S 2517
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby pod trestom smrti a zhabania
všetkého majetku vyplatili Michalovi Hrušovskému predpísaný poplatok (na vedenie vojny
proti Turkom) 2 000 zlatých, ktorý ich doručí zástupcovi kráľovského pokladníka Markovi.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., nem.

es
ta

4550
31. januára, Budín
S 2518
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby sa postarali o ubytovanie pre
celý jeho sprievod, lebo sa v Bratislave stretne na rokovaniach s rímskymi a poľskými
kniežatami.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

4551
10. marca, Budín
S 2519
Vladislav II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby všestranne
pomáhali Jánovi Zechovi, Ladislavovi Pestényimu a Jánovi Zoltaymu, ktorých poslal do
Bratislavy zabezpečiť prípravy na jeho príchod (pozri aj č. 4550).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

4552
19. marca, (Bratislava)
S 5395 a
Florián Trost potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára Jána Lachenbergera 16 uhorských
zlatých pre kláštor v Heiligenkreuzi.
Orig., pap., nem., porušená pritlačená pečať s clonou

Ar
c

4553
14. júna , (Bratislava)
S 5348
Filip Lechner, farár v kostole sv. Vavrinca potvrdzuje, že prijal od bratislavského pokladníka
Valenta Preissa 12 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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4554
29. júna, Bratislava
S 2520, S 5349
Vladislav II. oslobodzuje mesto Bratislava na dobu dvanástich rokov od platenia všetkých
poplatkov, lebo bolo zničené požiarom. Ďalej nariaďuje bratislavskému tricezimátorovi, aby
po dobu piatich rokov vyplácal mestu po 1 000 zlatých, z čoho má mesto platiť kapitule a na
kostoly ročne 100 zlatých a františkánom po 50 zlatých.
Orig., perg., lat., privesená pečať na zeleno-žlto-šedej šnúre
Odpis, pap., nem., dva listy

at
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4555
18. júla, Bruck a. d. Leitha
S 5350
Matúš Seiler, richtár z Brucku a. d. Leitha, oznamuje bratislavskému richtárovi, že mu posiela
žiadané víno a žiada, aby mu peniaze poslal po doručiteľovi listu.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br

4556
23. augusta, (Budín)
S 2521
Budínska kapitula prepisuje privilégium Vladislava II. pre mesto Bratislavu o oslobodení od
poplatkov (pozri č. 4554).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-žlto-bielej šnúre

es
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4557
4. septembra, Pezinok
S 5351
Grófi František a Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiadajú bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby prinútili Bratislavčana Krištofa vrátiť Matejovi z Olomouca veci,
ktoré si u neho uschoval.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

m

4558
2. októbra, Pezinok
S 5332
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov
o pomoc pre Mateja z Olomouca (potri aj č. 4557).
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný

hí

v

4559
23. novembra, Pezinok
S 5354
Bratislavskí obuvníci žiadajú bratislavského mešťanostu a radcov, aby zakázali
nemenovanému starému obuvníkovi vykonávať remeslo, lebo nezachováva ich predpisy.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
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4560
27. novembra, Mosonmagyaróvár
S 5355
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby prinútili Jána Forstera zaplatiť dlh bratovi Wolfgangovi Forsterovi.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
4561
6. decembra, Lábatlan
S 2522
Farár Peter z Lábatlanu odmieta bratislavskému richtárovi a radcom prevziať fundáciu 800
zlatých.
Odpis, pap., lat.
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4562
17. decembra, Lábatlan
S 2523
Farár Peter z Lábatlanu potvrdzuje že prijal od bratislavských radcov Gašpara Leopolda,
Jakuba Korblera a Jána Keisera ročný plat 90 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať

is
l

av

4563
18. decembra, Ostrihom
S 2524
Ostrihomská kapitula vydáva svedectvo o proteste zástupcov mesta Bratislavy Gašpara
Leopolda, Jakuba Korblera a Jána Keisera, lebo lábatlanský farár Peter odmietol prevziať
fundáciu 800 zlatých, ktorú založil farár Gregor z Lábatlanu a z ktorej sú Bratislavčania povinní
platiť lábatlanským farárom ročný plat 90 zlatých. Žiadajú, aby bola fundácia zrušená alebo
aby ju dali inému do správy.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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4564
21. decembra, Pezinok
S 5356
Grófi František a Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiadajú bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby ich informovali o bitke ich poddaných z Jura pri Bratislave
s Bratislavčanmi a menovite o vine ich poddaného Mikuláša Schneidera.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

es
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4565
28. decembra, Mosonmagyróvár
S 5357
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka, pán na Červenom Kameni a
Mosonmagyaróváre, žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby prijali Leopolda
Schreibersdorffera a Jána Ahorna ako zástupcov sestry Martina Prucka v spore so Žigmundom
Svolským re dlh 300 zlatých.
Orig., pap., nem., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4566
- (Budín)
S 2525
Vladislav II. zakazuje viedenským obchodníkom prevážať tovar do Uhorska, lebo ani viedenskí
obchodníci netrpia, aby uhorskí obchodníci vozili tovar do Viedne.
Odpis, pap., lat.

Ar
c

4567
4. januára, (Bratislava)
S 2526
Bratislavský mestský pokladník vyhotovuje vyúčtovanie mestských príjmov a výdavkov za
uplynulý rok.1
Orig., pap., nem., dva listy
4568
9. januára, Mosomagyaróvár
S 5359
Krajinský sudca gróf Peter zo Svätého Jura a Pezinka píše svojmu synovi, aby vydal víno, ktoré
zhabal na Dunaji.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať
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4569
16. januára, Budín
S 2528, S 2529
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom na základe sťažnosti
židovského richtára Jakuba Mendela, aby neporušovali slobody a práva bratislavských židov,
ktoré im dal už Vladislav II. Zakazuje im plniť mandáty Vladislava II. namierené proti židom
(pozri aj č. 4258, 4435).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat.
MZO I/243

is
l

4570
16. januára, Marchegg
S 5361
Gróf Mikuláš zo Salmu a Neuburgu žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
zakročili u Bratislavčanov Juraja Rayta a Juraja Langa a zaplatili mu za mýto v Kittsee (?).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4571
26. januára, Viedeň
S 2529
Kráľovná Anna, snúbenica cisára Maximiliána, žiada bratislavského richtára a radcov, aby
poskytli ochranu vdove Margite Theillenkäsovej a jej synovi proti obsadeniu jej domu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

4572
26. januára, Viedeň
S 2530
Kráľovná Mária, rakúska arcivojvodkyňa a snúbenica Ľudovíta II. žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov o ochranu pre vdovu Margitu Theillenkäsovú (pozri č. 4571).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný

m

4573
1. apríla, Tata
S 5362
Kastelán Barnabáš z Taty žiada bratislavských radcov o pomoc pre syna žida Mojžiša a jeho
manželku, aby sa mohol dostať z Bratislavy do Taty.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a ťažko čitateľný

hí
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4574
18. apríla, Budín
S 2531
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby zabezpečili dom na uskladnenie
soli a dali ho k dispozícii budínskemu kastelánovi a bratislavskému županovi Jánovi
Bornemiszovi a jeho ľuďom, lebo chce spojiť sedmohradskú a ostatné soľné komory a zlepšiť
ich organizáciu.
Odpis, pap., lat.

Ar
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4575
14. mája, Pezinok
S 5363
Grófi František a Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiadajú bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby povolili majstrovi Jánovi Pinterovi, zvanému Hammelstück, predať
nehnuteľný majetok v Bratislave a odsťahovať sa k nim do Pezinka.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4576
15. mája, Trenčiansky hrad
S 5364
Tešínska vojvodkyňa Hedviga, vdova po grófovi a palatínovi Štefanovi Zápoľskom žiada
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby rokovali s jej zástupcom majstrom
Wolfgangom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

4577
19. mája, Trnava
S 5365
Pavol Holý žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby dovolili Mikulášovi
(bývalému služobníkovi u tešínskej vojvodkyne Hedvigy) predávať kosy a kosáky.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

at

4578
19. mája, Trnava
S 5366
Doktor Michal, kancelár tešínskej vojvodkyne Hedvigy, žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov o vydanie povolenia pre Mikuláša na predaj kôs a kosákov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

4579
29. mája, Trnava
S 5367
Trnavský richtár a radcovia sa informujú u bratislavského mešťanostu, richtára a radcov na
Jakuba Swaba, či skutočne dobrovoľne u nich ukončil službu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

4580
2. júna, Budín
S 2532
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vydali zhabané
víno Jánovi Grösslingovi, ktoré viezol z Viedne do Budína v čase zasadania snemu.
Odpis, pap., lat., porušený

m

4581
9. júna, Budín
S 2533
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom vyšetriť a rozhodnúť
spor Vavrinca Mishülbera s jeho macochou o dedičstvo a o výsledku referovať hlavného
taverníka.
Odpis, pap., lat.

Ar
c

hí

v

4582
9. júna, (Bratislava)
S 5368
Cechmajster Štefan Schwarz a celý obuvnícky cech v Bratislave žiadajú bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov o pomoc pri kúpe kože, lebo ju obchodníci predražujú, židia obchodujú
s obuvou, čím im spôsobujú veľké škody. Súčasne žiadajú, aby zapísali cechové artikuly do
mestskej knihy.
Odpis, pap., nem.
4583
10. júna, Budín
S 5369
Budínsky richtár a radcovia odpovedajú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
Ján Harber vyplatil všetky dlhy za lieky a za pohreb manželky.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate

54
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4584
17. júna, (Bratislava)
S 2534
Bratislavská kapitula prepisuje na žiadosť bratislavských mestských radcov Pankráca
Ruttenstocka, Fridricha Foytha a Martina Semmlera privilégium Ondreja II. pre bratislavských
lodníkov (pozri č. 20).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-hnedo-žltej šnúre

is
l

av

4585
18. júna, Budín
S 2536, S 2535
Ľudovít II. na žiadosť richtárov a radcov Budína a Pešti nariaďuje bratislavskému
mešťanostovi, richtárovi a radcom prepustiť budínskych a peštianskych lodníkov a vydať im
zhabaný tovar, ktorý viezli z Viedne a v budúcnosti ich zakazuje zastavovať.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

Br

at

4586
20. júna, Trnava
S 5370
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov informáciu o
výsledkoch vyšetrovania Petra Swolovského, podozrivého z cudzoložstva, spáchaného
v Bratislavskom Podhradí.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

4587
5. júla, Šopron
S 5371
Šopronský mešťanosta, richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov o odročenie spoločného súdneho zasadania miest Bratislavy, Trnavy a Šopronu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

4588
16. júla, Šopron
S 5372
Šopronský mešťanosta, richtár a radcovia opäť žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov o odročenie súdneho zasadania (pozri aj č. 4587).
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

v

4589
9. augusta, Heiligenkreuz
S 2537
Opát Bernard a konvent v Heiligenkreuzi splnomocňujú Wolfganga Zöpfena a Gašpara
Neupecka rokovať s bratislavským richtárom, mešťanostom a radcami.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
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4590
26. augusta, Budín
S 2538, S 2539
Ľudovít II. potvrdzuje privilégium Vladislava II. o oslobodení mesta Bratislavy od platenia
poplatkov na dobu dvanástich rokov a o vyplácaní 1 000 zlatých mestu ročne po dobu piatich
rokov zástupcom kráľovského pokladníka Pavlom Vardom a bratislavským tricezimátorom
Pavlom Polyakom (pozri č. 4554).
Dva odpisy, pap., lat.
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y

4591
27. augusta, Budín
S 2540
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom podporovať výstavbu
domov pre bratislavských obyvateľov postihnutých požiarom za mestskými hradbami a
v Bratislavskom Podhradí, lebo o zlom stave sa presvedčil v roku 1515 pri stretnutí
s Vladislavom II. a poľským kráľom Žigmundom v Bratislave.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

is
l

av

4592
27. augusta, Budín
S 2541
Ľudovít II. nariaďuje kráľovskému pokladníkovi a vacovskému biskupovi Ladislavovi a
bratislavským tricezimátorom vyplácať Bratislavčanom podľa privilégia Vladislava II. peniaze
na obnovu požiarom zničeného mesta (pozri aj č. 4591).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

Br

at

4593
3. septembra, Krunburg (?)
S 5373
Bratislavskí radcovia Martin Semmler a Ján Eichinger a trnavskí radcovia Jakub Taschner a
Osvald Schuckel rozhodujú spor mesta Šoprona a Osvalda Pleswettera s Jakubom Behaimom,
zvaným Siebenburger, v tom zmysle, že Behaim musí zaplatiť mestu Šopronu všetky dlhy a
okrem toho na súdne trovy 200 zlatých.
Odpis, pap., nem., tri listy v zošite

es
ta

4594
7. septembra, Budín
S 2542
Ľudovít II. oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že oslobodil Víta
Wultzendorffera od platenia za zálohované veci bratislavským židom.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
MZO I/245

m

4595
16. septembra, Budín
S 2543
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby spravodlivo
rozhodli spor Wolfganga Forstera s Jánom Forsterom o dlh.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

Ar
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4596
20. septembra, Budín
S 5374
Kráľovský pokladník a vacovský biskup Ladislav Zalkan žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby nepredvolávali na súd Jána Kasnera v spore s manželkou Jána
Lachenbergera, lebo zastáva funkciu bratislavského tricezimátora. Preto by nebolo vhodné,
aby jeho spor súdili Bratislavčania.
Orig., pap., dorzálna pečať s clonou
4597
26. septembra, (Bratislava)
S 5375
Lekárnik Gilig Matel potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára Fridricha Foytha dvadsať
zlatých, ktoré mu v testamente odkázala manželka Tomáša Perka.
Orig, pap., nem., pritlačená pečať s clonou

56

4598
19. novembra, Viedeň
S 5376
Šebastián Schwarz informuje bratislavského richtára a radcov, že pre dlhy musel predať vinicu
v Bratislave a časť majetku na Vydrici prisúdil bratislavský senát Jurajovi z Vydrice.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av

y

4599
22. novembra, Budín
S 5353
Michal Stanzel žiada bratislavského richtára a radcov o odročenie súdneho pojednávania
v spore jeho služobníka Štefana Sitsama o dedičstvo po bratovi Štefanovi Sitsamovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

is
l

4600
30. novembra, Pezinok
S 5377
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s doručiteľom listu.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br

at

4601
11. decembra, Pezinok
S 5378
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára Gašpara Leopolda, aby
rokoval v jeho zastúpení s jeho služobníkom Jurajom.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
S 5380

es
ta

4602
- (Bratislava)
Artikuly zámočníckeho cechu v Bratislave.
Odpis, pap., nem., tri listy v zošite

m

4603
- (Bratislava)
S 5379
Majster Štefan Hütter vyhotovuje záznamy o príjmoch a výdavkoch Bratstva Božieho tela
v Bratislave za roky 1515-1516.
Odpis, pap., nem., šestnásť listov v zošite, čiastočne pergamenový chrbát

1517

hí

v

4604
23. januára, (Bratislava)
S 6574
Bratislavský mestský pokladník vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov
za vinice v Bratislave.
Orig., perg., nem., štyri listy v zošite, ozdobne vyhotovený s kreslenými iniciálkami

Ar
c

4605
18. februára, Hainburg
S 5381
Hainburský richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
podporovali Margitu z Hainburgu v uplatňovaní jej nárokov na vinicu.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4606
20. marca, Budín
S 2544
Kráľovský pokladník a vacovský biskup Ladislav Zalkan zakazuje bratislavskému richtárovi a
radcom nútiť žida Jakuba, syna židovského richtára Jakuba Mendela nosiť kapucňu, plášť a
označenie židov, lebo Vladislav II. oslobodil už jeho otca od tejto povinnosti.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný, MZO I/246
57
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4607
30. apríla, Budín
S 2545
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby prinútili bratislavských židov
vyplácať židovskému richtárovi Jakubovi Mendelovi 110 zlatých.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
MZO I/247

is
l

av

4608
22. júna, Budín
S 2546
Ľudovít II. zakazuje bratislavskému županovi, podžupanovi a slúžnym predvolávať, väzniť,
súdiť alebo trestať Bratislavčanov, lebo sa to protiví ich starým privilégiám.
Odpis, pap., lat., dva listy

at

4609
24. júla, S 6575
Sudcovia Stanislav Schaffranyecz z Lieskovej Skaly a Stanislav z Mieleczca z poverenia
poľského kráľa a litovského a ruského vojvodu Žigmunda vydávajú svedectvo o reambulácii
hraníc osád Kadosky a Jankovice pri rieke Lukave.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku

es
ta

Br

4610
15. októbra, Salzburg
S 5382
Salzburský richtár Wolfgang Hirschauer a mešťanosta Wolfgang Knoll vydávajú svedectvo
zachovalosti Leonardovi Wieserovi, synovi Jána a Gertrúdy Wieserovej.
Orig., perg., nem., dve privesené pečate na pergamenovom prúžku (jedna porušená)
4611
19. októbra, (Piliš)
G L 46 F M N 1 a
Opát Ján z Piliša potvrdzuje, že prijal od Wolfganga Budayho ročný poplatok 4 zlatky pre
kláštor.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

4612
2. novembra, Piliš
S 2547
Opát Ján z Piliša žiada bratislavského richtára, aby prinútil Bratislavčanov zaplatiť kláštoru
nájomné za vinice a dom v Bratislave.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
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4613
- (Bratislava)
S 2548
Bratislavský mestský pokladník vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov
za vinice vo Vajnoroch.
Koncept, pap., nem., sedem listov v zošite

1518

4614
2. marca, (Bratislava)
S 2549
Mikuláš Ödenburger, majster Brattsva Matky milosrdenstva potvrdzuje, že prijal od Martina
Semmlera 1 zlatku pre bratstvo.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

58

4615
18. marca, Pezinok
S 5384
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu Fridricha Foytha a
richtára Jakuba Korblera, aby vrátili zhabané majetky tým bratislavským židom, ktorí sa usadili
na jeho majetkoch.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

av

y

4616
20. apríla, Budín
S 2550
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby podporovali bratislavského
židovského richtára Orozlana v spore proti Lachenbergerovi z Vratislavi.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

at

is
l

4617
24. apríla, Šopron
S 5385
Šopronský mešťanosta, richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, aby podporovali Krištofa Schwarztallera, ich bývalého mestského pisára.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

4618
19. júna, Budín
S 2551
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu poslali po židovskom
richtárovi Jakubovi Mendelovi alebo po Abrahámovi Feketeovi 90 zlatých.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
MZO I/250

es
ta

4619
19. júna, Budín
S 5386
Kráľovský kancelár a vacovský biskup Ladislav Zalkan sľubuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že bude podporovať ich záležitosť, o ktorej mu referovali Wolfgang
Forster a bratislavský mestský pisár Krištof Schwarztaller, že totiž z tridsiatkov majú opravovať
domy zničené požiarom
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný

v

m

4620
9. júla, (Bratislava)
S 2552
Bratislavská kapitula prepisuje privilégium Ladislava V. o oslobodení Bratislavčanov od
platenia všetkých tridsiatkov v celom Uhorsku, lebo poskytli jeho otcovi Vojtechovi a matke
Alžbete ochranu pred vzbúrencami a vynaložili na nich 7 333 zlatých v zlate (pozri č. 2951).
Orig., perg., lat., privesená pečať na čierno-ružovej šnúre

Ar
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hí

4621
9. júla, (Bratislava)
S 2553
Bratislavská kapitula prepisuje mandát Ladislava V. o stavbe mosta cez Dunaj (pozri č. 2953).
Orig., perg., lat., privesená pečať na čierno-ružovej šnúre

4622
11. júla, Kittsee
S 5387
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, že nemajú právo predvolávať a súdiť Jakuba Stradendorfera v spore
s Bratislavčanom Swolským o koňa, lebo je šľachticom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

59

4623
2. augusta, Mosonmagyaróvár
S 5388
Grófi František a Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka potvrdzujú bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom príjem listu adresovaného ich kastelánovi Jakubovi Stradendorferovi,
od ktorého Swolský požaduje neoprávnene zaplatiť nejaký dlh.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

av

y

4624
2. augusta, Budín
S 5389
Prepošt a kráľovský pokladník Pavol Varda nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, aby
vyplatil šľachticovi Vavrincovi Kapolnayovi na cestu 36 zlatých, lebo nesie kráľovo posolstvo.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

at

is
l

4625
25. augusta, Pezinok
S 5391
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
i v mene svojho brata Wolfganga, aby prepustili z väzenia jeho služobníka Theilenkäsa.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou, poškodený

Br

4626
19. septembra, Budín
S 2554, S 2555
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby predvolali Jakuba
Stradendorfera a prinútili ho vyrovnať sa so Žigmundom Swolským. V opačnom prípade vydá
príkaz zhabať mu majetok vo výške dlhu.
Dva odpisy, pap., lat.

es
ta

4627
21. októbra, Viedeň (?)
S 2556
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby podľa dohody barónov a
prelátov na schôdzke vo Viedni (? Bachia) podporovali tricezimátorov Ambróza Sarkana a
Hieronyma Scholzera pri vyberaní všetkých podlžností kráľovi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

m

4628
29. októbra, Budín
S 5392
Budínsky kastelán a miestodržiteľ Benedikt Battyányi žiada bratislavského richtára a radcov,
aby už do rozhodnutia Ľudovíta II. netrestali židov. Podobne je to aj vo Viedni.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4629
29. októbra, Ostrihom
S 5393
Ostrihomský kanonik Ladislav Kaplyon potvrdzuje, že prijal od bratislavského senátu ročný
plat 100 zlatých za správu oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
4630
17. novembra, Exieerd (?)
S 2557
Bratislavský tricezimátor Ambróz Sarkan žiada bratislavského richtára a radcov, aby
podporovali jeho služobníkov pri vyberaní tridsiatkov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

60

y

4631
20. novembra, Trnava
S 5394
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby ich
informovali o privilégiách Mateja I. a Vladislava II., podľa ktorých zakázali dovoz
cudzozemského vína cez Bratislavskú stolicu mimo dovolených ciest po Dunaji, Rábe, Váhu a
Morave (pozri aj č. 4469).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l

av

4632
3. decembra, (Lábatlan)
S 2559
Farár Peter z Lábatlanu potvrdzuje, že prijal od bratislavského mestského pokladníka
Šebastiána Eisenreicha 50 zlatých.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

at

4633
10. decembra, (Bratislava)
S 2558
Farár Ján Mausser prehlasuje, že sa zrieka miesta provizora v kostole Panny Márie vo
Vajnoroch, kam ho menoval bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

Br

4634
- (Bratislava)
S 5395
Bratislavský mestský pokladník predkladá bratislavskému senátu vyúčtovanie výdavkov
spojených s výstavbou a údržbou dvora a kaplnky sv. Kataríny v Bratislave za roky 1509-1518.
Orig., pap., nem., desať listov v zošite

1519

m

4635
4. januára, Budín
S 2560
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu na základe
rozhodnutia snemu poslali 1 000 zlatých na obranu Uhorska.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

v

4636
26. januára, Budín
S 2561
Hlavný tavernik Ján Dragffy nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali na
zasadnutie taverníckej stolice do Budína svojich zástupcov.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

Ar
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4637
5. februára, Budín
S 5396
Zástupcovia mesta Bratislavy v Budíne Gašpar Leopold a Wolfgang Forster informujú
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o svojich rokovaniach s Jurajom, s kráľovským
pokladníkom Pavlom Vardom a s kráľovským sekretárom Františkom.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou, poškodený
4638
15. februára, Budín
S 5397
Kráľovský pokladník a prepošt u sv. Žigmunda Pavol Varda zakazuje stolično-belehradským
tricezimátorom vymáhať od Bratislavčanov neobvyklé poplatky.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

61

4639
18. marca, Trenčiansky hrad
S 2562
Tešínska vojvodkyňa Hedviga, vdova po Štefanovi Zápoľskom, žiada bratislavského richtára a
radcov, aby spravodlivo a urýchlene rozhodli spor trnavského žida Samuela s akýmsi židom
z majetkov grófov zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

is
l

av

y

4640
6. mája, Rača
S 5398
Račanský richtár Vavrinec Heidelsdorfer a občania Juraj Krieger, Martin Vogler a Martin
Kleinhackel svedčia, že Ján Frühwith im zaplatil 3 zlatky a zaviazal sa zaplatiť ešte zvyšok 14
zlatých na račanský kostol.
Orig., pap., nem., dve poškodené pritlačené pečate

at

4641
6. mája, (Bratislava)
S 5399
Správca mestského špitála sv. Ladislava v Bratislave potvrdzuje, že Pavol Aspamger zložil
peniaze a Gilig Wolffel zanechal dom pre mestský špitál.
Orig., pap., nem.

es
ta

Br

4642
30. mája, Budín
S 2563
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby zlapali žida
Brikcia, ktorý ušiel z budínskeho väzenia na územie grófov zo Svätého Jura a Pezinka a aby ho
odovzdali židovskému richtárovi Jakubovi Mendelovi. Ďalej žiada, aby oznámili bratislavským
židom, že Jakub Mendel určil za svojho zástupcu v Bratislave žida Orozlana.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
MZO I/253

m

4643
11. júna, (Bratislava)
S 2564
Bratislavská kapitula prepisuje listinu palatína Mikuláša Koncha uvádzajúcu mandát Ľudovíta
I. o predaji osady Vajnor a iných osád a viníc v bratislavskom chotári opátom kláštora v
Heiligenkreuzi len Bratislavčanom (pozri č. 127, 150).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

hí

v

4644
11. júna, (Bratislava)
S 2565
Bratislavský richtár a radcovia potvdrzujú dohodu svojho richtára Fridricha Foytha a
mestského kapitána Gašpara Leopolda s opátom kláštora v Heiligenkreuzi o Vajnoroch a dvore
a kaplnke sv. Kataríny.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

4645
5. júla, S 6576
Ján Zeisenmann s manželkou Annou vydávajú svedectvo o predaji dvora a kaplnky vo
Vespríme (?) opátovi Gašparovi a konventu vo Vespríme (?).
Orig., perg., nem., dve porušené privesené pečate na pergamenovom prúžku
4646
17. júla, (Bratislava)
S 2566
František Atzel vyhotovuje preberací zoznam vecí a majetku benefícia sv. Kríža
v bratislavskom dóme sv. Martina, za ktoré sa vlastným majetkom zaručuje provizor Matúš.
Odpis, pap., lat, dva listy
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4647
7. augusta, Heiligenkreuz
S 2567
Opát Bernard z kláštora v Heiligenkreuzi a konvent splnomocňujú brata Jána rokovať
s bratislavským mešťanostom, richtárom a radcami o nájme alebo odpredaji osady Vajnor a
dvora sv. Kataríny v Bratislave.
Orig., pap., nem., dve dorzálne pečate (jedna porušená a zlomok jednej)

av

y

4648
1. septembra, (Bratislava)
S 2569
Brat Ján v zastúpení konventu v Heiligenkreuzi svedčí o odstúpení osady Vajnor a dvora sv.
Kataríny mestu Bratislava.
Orig., pap., nem., tri pritlačené pečate (zlomok jednej)

at

is
l

4649
19. septembra, Kittsee
S 5260
Kastelán Žigmund Swolský žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s doručiteľom listu.
Orig., pap., nem., dve dorzálne pečate s clonou (stopa po jednej), porušený a čiastočne
nečitateľný

Br

4650
2. októbra, Budín
S 2570
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
doručiteľa listu pri vymáhaní poplatkov od bratislavských židov.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

4651
16. októbra, Bratislava
S 5400
Marduchayov syn Šalamún a Schmoylov syn Ascher sa zaväzujú pred Wingaminovým synom
Mojžišom zaplatiť dlh židovi Löblovi.
Odpis, pap., nem.

m

4652
8. decembra, Budín
S 2571 a
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poukazovali
bratislavskému županovi Jánovi Bornemiszovi a jeho zástupcovi všetky majetky Víta
Wultzindorfera, lebo upadol do nemilosti a zhabal mu majetky.
Odpis, pap., lat.

Ar
c
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v

4653
9. decembra, Budín
S 2571 b
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom zhabať v prítomnosti
jeho zástupcu všetky majetky Pankrácovi Ruttenstockovi a pri ich spravovaní vyčkať až do jeho
ďalšieho rozhodnutia.
Odpis, pap., lat.
4654
13. decembra, Budín
S 2572
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby poskytli plnú podporu novým
zástupcom tricezimátorov, ktorých menoval bratislavský tricezimátor.
Odpis, pap., lat.
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4655
- (Bratislava)
S 6577
Bratislavský (františkánsky) kvardián Ladislav Sereminio potvrdzuje, že prijal od mestského
pokladníka Šebastiána Eisenreicha 25 zlatých na stĺp sv. Trojice.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

y

1520

is
l

av

4656
7. januára, Budín
S 2573 a
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
bratislavského župana Jána Bornemiszu, ktorému dal do prenájmu polovicu bratislavských a
šopronských tridsiatkov.
Odpis, pap., lat., dva listy

Br

at

4657
8. januára, Budín
S 2573 b
Kráľovský pokladník Benedikt Battyányi žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby podporovali budínskeho kastelána a bratislavského župana Jána Bornemiszu, ktorému dal
Ľudovít II. do nájmu polovicu bratislavských a šopronských tridsiatkov.
Odpis, pap., lat.

es
ta

4658
18. januára, Budín
S 2574
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
kráľovskému sekretárovi Františkovi Atzelovi 40 zlatých na cestu do Rakúska, kam ho poslal
vo svojom zastúpení.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

4659
27. januára, Bratislava
S 2575
Kvardián Ulrich a konvent františkánskeho kláštora v Bratislave predávajú polovicu záhrady
na Vydrici pri Dunaji Mikulášovi Schwarzovi, jeho manželke Magdaléne a ich dedičom s
podmienkou, že budú ročne dávať kláštoru jednu libru loja.
Orig., perg., nem., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

hí

v

4660
28. januára, Budín
S 5402
Zástupcovia mesta Bratislavy v Budíne Wolfgang Forster a Žigmund Goldner informujú
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o rokovaniach s bratislavským županom a
budínskym kastelánom Jánom Bornemiszom, Pankrácom Ruttenstockom a vacovským
biskupom. Podľa správy ostrihomského arcibiskupa poľský kráľ obsadil sedem spišských
miest.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
4661
6. februára, Budín
S 5403
Bratislavskí mestskí zástupcovia v Budíne Wolfgang Forster a Žigmund Goldner informujú
bratislavského richtára mešťanostu a radcov o rokovaniach s Andrejom Kakaschom,
bratislavským županom a budínskym kastelánom Jánom Bornemiszom a Pankrácom
Ruttenstockom , že dohody už predostrú Ľudovítovi II. na schválenie.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
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4662
16. februára, Lábatlan
S 2580
Farár Peter z Lábatlanu potvrdzuje, že prijal od Michala Hokawiča a Ambróza Maara plat
50 zlatých.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

av

y

4663
17. februára, Budín
S 5404
Bratislavskí župan a budínsky kastelán Ján Bornemisza žiada bratislavského mešťanostu
Fridricha Foytha a radcov, aby rozhodli spor o dom, ktorý zdedil Juraj Müller po kňazovi Jánovi
Schnelherbethovi.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

is
l

4664
19. februára, Heiligenkreuz
S 2576
Bernard, opát kláštora v Heiligenkreuzi, dáva dvor sv. Kataríny v Bratislave pri osade Vajnory,
dom, pole, drevo, lesy, rybníky, lúky a stráne do správy kastelánovi Bratislavského hradu
Wolfgangovi Rörendorferovi s podmienkou, že mu bude ročne podávať vyúčtovanie a bude
kláštoru za celý majetok zodpovedný.
Orig., pap., nem., dve poškodené pritlačené pečate s clonou, porušený

es
ta

Br

4665
8. marca, Budín
S 5405
Kráľovský sekretár František Atzel žiada bratislavského richtára Wolfganga Forstera, aby mu
poslal sľúbené víno a aby rokoval v jeho zastúpení s bratislavským kanonikom Matejom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

4666
9. marca, Bratislava
S 5406
Farár Ján Niedthamer v bratislavskom dóme sv. Martina, bratislavský mešťanosta Fridrich
Foyth a radcovia Wolfgang Dorner a Ján Eichinger ako tútori Jána Eignera, syna po Jakubovi
Eignerovi potvrdzujú, že prijali od bratislavského richtára Wolfganga Forstera a radcov
Gašpara Leopolda, Pankráca Ruttenstocka, Jakuba Korblera, Juraja Reinera a Šimona
Goldnera 35 zlatých.
Orig., pap., nem., štyri pritlačené pečate (zlomky)

hí

v

4667
21. marca, (Bratislava)
S 2577
Wolfgang Vietor prehlasuje pred Wolfgangom Wolgemutom, farárom v kostole sv. Michala
v Bratislave, že sa vzdáva správy benefícia oltára v kostole v Sellendorfe, ktorú mu ponúkli
bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia, aby mohol pristúpiť ku kňažským sväteniam.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

Ar
c

4668
23. apríla, (Bratislava)
S 2578
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o kúpe domu zvaného Altenhaus a vinice Treufenkäs
kráľovským sekretárom Štefanom Atzelom od bratislavského mešťanostu Fridricha Foytha
s podmienkou, že v prípade predaja bude žiadať súhlas bratislavského senátu.
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-hnedo-žltej šnúre
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4669
29. apríla, Budín
S 5407
Kráľovský pokladník Benedikt Battyányi žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s Petrom Bakóczym o sporných otázkach s bratislavskými židmi.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

is
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4670
3. mája, Budín
S 2579
Krajinský sudca gróf Vavrinec Ujlaky informuje Ľudovíta II. o priebehu sporu ostrihomského
kanonika Františka Hanthu proti Jánovi Szabovi, ktorý v roku 1514 za sedliackeho povstania
s viac ako 300 ľuďmi prepadol kanonika, odviedol ho, vzal niektoré bohoslužobné náradie a
ovce v hodnote za 400 zlatých. Podľa kráľovho rozhodnutia spor odstúpili Bratislavčanom ako
spor svetský a nie cirkevný.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

Br
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4671
8. mája, (Bratislava)
S 5408
Bratislavská kapitula svedčí o prísahe Ambróza Serega, Ambróza Adoria v spore proti
Vojtechovi Ferenczovi, Fabiánovi Elekovi, Ambrózovi Penzerovi, Jánovi Feketemu a Krištofovi
Marcelovi.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate, porušený

es
ta

4672
30. mája, (Bratislava)
S 5409
Kvardián Ladislav Sereminio z kláštora bratislavských františkánov potvrdzuje, že prijal od
bratislavského pokladníka Michala Kleea 5 zlatých.
Orig., pap., nem., zlomok pritlačenej pečate s clonou

m

4673
29. júna, Budín
S 2581
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby rozhodli spor hontianskeho
prepošta a ostrihomského kanonika Františka Hanthu s Jánom Szabom.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

hí

v

4674
23. augusta, Bratislava
S 2582
Ľudovít II. nariaďuje novohradskému županovi Františkovi Balassovi, aby prepustil z väzenia
Vojtecha Wunsana a aby mu vrátil majetky, ktoré mu zhabal preto, že sa chcel vysťahovať zo
Štvrtka na Ostrove do Bratislavy.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

4675
24. augusta, (Nitra)
S 5410
Nitrianska kapitula informuje palatína Štefana Báthoryho o prieskume majetku, ktorý dal
Mikuláš Therey, Ladislav Sambokréty a Ambróz Zavar do zálohy Štefanovi, synovi nebohého
Rafaela, Martinovi, synovi nebohého Jána Majthényiho v osadách Malé Bošany, Lehôtka,
Čereňany, Nová Ves, Diviaky, Mačov (?) a Suchá nad Parnou.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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4676
26. augusta, (Bratislava)
S 5411
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo z príkazu Ľudovíta II. o svedeckých výpovediach
farára Juraja z Hontu, Jána Joosu a Mikuláša Kalthyho, podľa ktorých Bratislavčan Ján Szabo
v dobe vzbury križiakov odviedol z Kiszegu 300 oviec hontianskemu prepoštovi Františkovi
Hanthovi až k Vasváru.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
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4677
5. septembra, Bratislava
S 2583
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby určili zodpovedného tútora
sirotám po kožušníkovi Jakubovi, lebo Fridrich Foyth sa vzdal tútorstva.
Odpis, pap., lat.

at

4678
7. septembra, Bratislava
S 2584
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia sa zaväzujú ročne platiť 7 uhorských zlatých
Wolfgangovi Freislebenovi, zakladateľovi fundácie pre oltár sv. Trojice v bratislavskom dóme
sv. Martina.
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku

es
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4679
19. septembra, (Bratislava)
S 5412
Kvardián Ladislav Sereminio z bratislavského františkánskeho kláštora potvrdzuje, že prijal od
bratislavského mestského pokladníka Michala Kleea 5 zlatých.
Orig., pap., nem., zlomok pritlačenej pečate
4680
22. septembra, Pannonhalma
S 5413
Konvent kláštora sv. Martina na Pannonhalme vydáva svedectvo o výpovediach svedkov
v spore hontianskeho prepošta Františka proti Bratislavčanovi Jánovi Szabovi a kňazovi
Jurajovi, ktorý bol prepoštovým oficiálom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

v
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4681
25. septembra, (Ráb)
S 5414
Rábska kapitula svedčí o výpovediach svedkov v spore prepošta Františka s Jánom Szabom
pre odcudzenie 300 oviec, ktoré Szabovi predal kňaz Juraj.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať
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4682
25. septembra, (Bratislava)
S 5415
Verejný notár Ján vydáva svedectvo, že Štefan Forster v mene ostrihomského arcibiskupa a
kardinála Tomáša ustanovil za svojich právnych zástupcov pre spor o vinicu Veyelcal
bratislavského kanonika Ulricha Tobiachera, Helbingera a Jána Cerdona s manželkou Brigitou.
Orig., perg., lat., notársky znak
4683
4. októbra, Bratislava
S 2585
Ľudovít II. oznamuje budínskemu kastelánovi a bratislavskému županovi Jánovi Bornemiszovi,
že vzal do ochrany Katarínu, vdovu po Jánovi Lachenbergerovi a žiada, aby ju chránil pred jej
nepriateľmi a menovite proti obchodníkom Jánovi Heintzelovi z Augsburgu, Klementovi
Anckelreiterovi zo spolku Hundtzpiss a Mikulášovi Straussovi z Frankfurtu am Main.
Odpis, pap., lat.
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4684
20. októbra, Bratislava
S 2586, S 2587, S 2588
Ľudovít II. nariaďuje prepoštovi a kráľovskému pokladníkovi Pavlovi Vardovi a všetkým
tricezimátorom, aby vyplácali mestu Bratislava ročne po 2 000 zlatých na opravy požiarom
poškodených budov podľa mandátu Vladislava II. (pozri aj č. 4592).
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
Dva odpisy, pap., lat.
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4685
20. októbra, Bratislava
S 2589
Ľudovít II. nariaďuje všetkým stavom a úradníkom, aby rešpektovali bratislavské privilégiá,
podľa ktorých sa rakúski obchodníci môžu zúčastňovať v Uhorsku len na trhoch v Budíne,
tovar môžu prevážať len dovolenými cestami a uskladňovať ho v Bratislave, ktorá má právo
skladu (pozri aj č. 4631).
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

Br
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4686
20. októbra, Bratislava
S 2590
Ľudovít II. zakazuje všetkým obyvateľom Uhorska prevážať cez Bratislavskú stolicu víno
dopestované v tejto stolici do Čiech a na Moravu zakázanými cestami.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

es
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4687
29. októbra, Budín
S 5417
Kráľovský kancelár a vacovský biskup Ladislav oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom,
že im vracia zapožičané kone a povozníkov. Informuje ich o kráľovom liste, podľa ktorého
uznáva oslobodenie Bratislavčanov od platenia všetkých poplatkov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

4688
14. decembra, Budín
S 2591
Palatín Štefan Báthory zakazuje bratislavskému richtárovi a radcom nútiť bratislavských židov
nosiť kapucňu, lebo sú oslobodení podobne ako aj židia budínski. Nariaďuje však, aby
neoslobodzovali žiadneho žida od platenia predpísaných poplatkov, ktoré sú povinní odvádzať
židovskému richtárovi Jakubovi Mendelovi.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
MZO I/257
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4689
17. decembra, Budín
S 2592
Vesprímsky biskup a kráľovský pokladník Pavol Varda zakazuje bratislavskému richtárovi a
radcom nútiť bratislavských židov nosiť kapucňu, ale aj oslobodzovať ich od platenia
predpísaných poplatkov (pozri aj č. 4688).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
4690
18. decembra, Štvrtok na Ostrove
S 5419
Vojtech Wunsan žiada bratislavského richtára a radcov, aby ho prepustili z väzenia a odovzdali
jeho pánovi Františkovi Walaschimu na súd.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4691
19. decembra, (Bratislava)
S 5420
Kanonik a farár Filip Lechner z kostola sv. Vavrinca v Bratislave potvrdzuje, že prijal od
bratislavského mestského pokladníka Šebastiána Eisenreicha plat 12 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

av

y

4692
29. decembra, Budín
S 5401
Palatín a gróf Štefan Báthory zakazuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom
prenasledovať bratislavských židov a nariaďuje vymáhať od nich poplatky (pozri aj č. 4689).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at
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4693
- (Bratislava)
S 2593
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ľudovíta II. o ochranu starého práva skladu
pre mestá Bratislavu, Šopron a Trnavu v spore proti Viedenčanom.
Koncept, pap., lat., dva listy

Br

4694
- (Bratislava)
S 5421
Farár Ján Niethamer, Gašpar Leopold, Fridrich Foytha, Wolfgang Dorner a Juraj Stockinger,
tútori súrodencov Jakuba, Jána a Margity Eignerovej, vdovy po Augustínovi Mishulberovi
svedčia o dohode, ktorú uzavreli s Jánom Eichingerom o vinicu Rössler.
Odpis, pap., nem., dva listy

es
ta

4695
- (Bratislava)
Doktor Ján Reinckel žiada bratislavský senát o pomoc pre dcéru a manželku.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

S 5423

m

4696
S 6460
Neznámy autor informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o spore mesta
Bratislavy s Pavlom Modrerom, jeho dedičmi a kaplánmi kostola Matky milosrdenstva a radí
podať proti rozhodnutiu sporu odvolanie.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

4697
- (Bratislava)
S 6493
Bratislavský richtár a radcovia vypočúvajú svedkov v spore prepošta Františka Hanthu
s farárom Jurajom a Jánom Szabom pre odcudzené ovce (pozri aj č. 4681).
Koncept, pap., nem., dva listy

Ar
c

4698
- Štvrtok na Ostrove
S 5424
Richtár Žigmund Turek zo Sellendorfu, Gregor Pischus a Ulrich Jungpauer svedčia o nešťastí
v Sellendorfe, kde štyria Maďari prepadli a zranili istého žida.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

69
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y

4699
3. januára, Zsábék (?)
S 5425
Mešťanosta a radcovia zo Zsámbéku vydávajú pre bratislavský senát svedectvo zachovalosti
Michala Heintzera a jeho manželky Kataríny.
Orig., pap., nem., stopa po pritlačenej pečati

is
l

av

4700
4. januára, Brno
S 5426
Brnenský mešťanosta, richtár a radcovia odpovedajú bratislavskému richtárovi a radcom, že
vypočuli pisára Jána Moynka ako svedka o zmluve, uzavretej medzi Jánom Kleeom a jeho
manželkou Dorotou v spore súrodencov Michala, Martina a Barbory Kleeovcov proti macoche
Barbore o dedičstvo.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br

at

4701
22. januára, Budín
S 2594
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali
vierohodných zástupcov so Štefanom Atzelom, kráľovským sekretárom, na preberanie
Devínskeho hradu od grófov Františka a Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka a aby
o preberaní vyhotovili svedectvo pred bratislavskou kapitulou.
Odpis, pap., lat.

es
ta

4702
13. februára, Marchegg
S 5427
Gróf Mikuláš zo Salmu a Neuburgu žiada bratislavského richtára Wolfganga Forstera, aby
vypočul krajčíra Leonarda z Bratislavy, ktorý bol v dome Fridricha Foytha v čase, keď mu
ukradli striebornú misu.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

4703
15. februára, Budín
S 2595
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby chytili a uväznili
Pelca pre krádež zlata a striebra a aby ho odovzdali židovskému richtárovi Jakubovi
Mendelovi, lebo ušiel z budínskeho väzenia. Upozorňuje tiež a oslobodenie budínskych a
bratislavských židov od nosenia kapucne a predpísaného odevu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
MZO I/259

Ar
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4704
21. februára, Bratislava
S 5428
Jakub Seidenschwantz sa zaväzuje viesť po prepustení z väzenia usporiadaný život a žiť v
priateľstve s bratislavským tricezimátorom Bernardom Horvátom a s bratom Jurajom
Seidenschwantzom.
Orig., pap., nem., stopa po dvoch dorzálnych pečatiach s clonou
4705
22. februára, Budín
S 2596
Hlavný taverník Ján Dragffy nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali svojich
zástupcov na zasadnutie taverníckej stolice do Budína.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

70

4706
12.marca, Budín
S 2597
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom a mestskému kapitánovi Gašparovi
Leopoldovi, aby vrátili Kataríne, dcére nebohého Jána Ponca veci, ktoré si uschovala u nich po
smrti svojej sestry.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

av

y

4707
22. marca, Budínsky hrad
S 5429
Bratislavský župan a budínsky kastelán Ján Bornemisza žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s doručiteľom listu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

is
l

4708
23. marca, Budín
S 2598
Ľudovít II. zakazuje grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka požadovať od Bratislavčanov
mýto za prechod cez most v Kittsee.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

es
ta

Br

4709
25. marca, Budín
S 2599
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vzali do ochrany
bratislavských židov pred nepravdivými udaniami žida Pelca, ktorý podľa správy Jakuba
Mendela, židovského richtára, ušiel do Viedne.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
MZO I/260
4710
4. apríla, Budín
S 5430
Péčsky biskup Juraj žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby chránili židov,
ktorí spadajú pod právomoc židovského richtára Jakuba Mendela.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

m

4711
11. apríla, Budín
S 2600
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
židovského richtára Jakuba Mendela a prísažných židov z Budína pri vyberaní poplatkov pre
kráľovské potreby od bratislavských židov v deň sv. Juraja.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
MZO I/261
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4712
18. apríla, Brno
S 5431
Jakub Khren z Brna žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby sa ujali sirôt po nebohom
bratovi Jánovi Khrenovi. Žiada, aby predali ich vinicu a aby mu poslali podiel Jánovho syna
Víta, ktorého on vychováva.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4713
5. mája, Ostrihom
S 5432
Demeter Nyasi, generálny vikár ostrihomského arcibiskupa a kardinála Tomáša svedčí, že
Štefan Pfaffstetter určil za svojich právnych zástupcov farára Ulricha Tobiachera z kostola
sv. Vavrinca v Bratislave, bratislavského vikára Jakuba Karniolu, Jána Cerdona a jeho manželku
Brigitu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
71

y

4714
17. mája, Budín
S 2601, S 2602
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom urýchlene rozhodnúť spor
bratislavského literáta Štefana Forstera s Jánom Langom z Bratislavského Podhradia.
V prípade odvolania nariaďuje spor postúpiť taverníckej stolici.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

is
l
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4715
25. mája, Budín
S 2603
Ľudovít II. na základe sťažnosti bratislavského richtára a radcov zakazuje Heřmanovi z Veselí
nad Moravou požadovať a habať súkno a iný tovar Bratislavčanom obchodujúcim na Morave.
Súčasne nariaďuje vrátiť im všetok zhabaný tovar.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

Br

at

4716
26. mája, Budín
S 2604
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby prešetrili a znova rozhodli spor
Žigmunda Swolského s bratislavským provizorom Jakubom.
Odpis, pap., lat.

es
ta

4717
29. mája, Budín
S 5433
Palatín a gróf Štefan Báthory nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, aby vzhľadom
na kráľa a na neho sa ujali sporu kráľovho služobníka Tomáša Curripara.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
4718
29. mája, Šuľany
S 5434
Michal Kenderesy žiada bratislavského richtára a radcov, aby nedovolil rozchytávať majetky
nebohého rusovského kastelána Gašpara.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
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4719
2. júna, Budín
S 2605
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom rozhodnúť spor o dedičstvo medzi
Tomášom Steuererom a Pavlom Thymarom, vdovcom po Margite, Tomášovej príbuznej.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať
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4720
2. júna, Budín
S 2606
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa riadili
rozhodnutiami jeho splnomocnenca Imrich Bána, lebo sa dozvedel, že napriek jeho zákazu
prenasledovali bratislavských židov.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
MZO I/263
4721
9. júna, Trenčiansky hrad
S 5435
Spišský župan Juraj Zápoľský žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho zastúpení
rokovali so seneckým tricezimátorom Pavlom Némethom o spore trnavského žida Samuela.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4722
13. júna, (Bratislava)
S 5436
Trnavský žid Samuel potvrdzuje, že prijal od bratislavského mestského pokladníka Gašpara
Leopolda a od bratislavského židovského richtára Štefana Haimera 14 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

is
l

av

4723
17. júna, Stupava
S 5437
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s Jánom Frauenbergerom a Krištofom Sachsenländerom.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

4724
29. júla, Devín
S 5438, S 2607
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby odročili všetky
súdne pojednávania s Bratislavčanom a kastelánom Jakubom Stradendorferom v Jure pri
Bratislave, lebo sa zúčastňuje výpravy proti Turkom.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

es
ta

4725
30. júla, Devín
S 2608
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu po doručiteľovi listu alebo
kráľovskom pokladníkovi poslali 1 500 zlatých na vedenie vojny, lebo Turci už obsadili
Szombathely.
Orig, pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

4726
4. augusta, Olomouc
S 5439
Olomoucký richtár Stanislav Beutler potvrdzuje, že Matej Wackerle, Jakub Wielisch, Matej
Sax, kožušník Šimon Pracker a Katarína Hauenschildová ustanovili v spore o dedičstvo po
Jánovi Pangratzerovi za svojho právneho zástupcu Andreja Tuchscherera.
Orig., pap., nem., stopa po pritlačenej pečati

hí

v

4727
15. septembra, Viedenské Nové Mesto
S 5440
Opát Michal z kláštora trinitárov v Neustadte vydáva Vavrincovi Leitersdorferovi a Anne
Lachenbergerovej svedectvo zachovalosti a žiada bratislavského mešťanostu, richtára a
radcov, aby ich podporovali pri vymáhaní dedičstva od Juraja Pecka.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

4728
18. septembra, Bratislava
S 5441
Kvardián Ladislav Sereminio z bratislavského františkánskeho kláštora potvrdzuje, že prijal od
bratislavského mestského pokladníka Michala Kleea 5 zlatých.
Orig., pap., nem., porušená pritlačená pečať s clonou
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4729
28. septembra, (Bratislava)
S 5442
Anna, vdova po Jánovi Haberknappovi, odkazuje svoj majetok (dom, záhradu a peniaze)
Bratstvu sv. Vavrinca, kostolu sv. Vavrinca, Bratstvu sv. Šebastiána a farárovi Petrovi z kostola
sv. Vavrinca.
Orig., pap., nem., dva listy, dve dorzálne pečate s clonou

av

y

4730
1. októbra, Bratislava
S 5443
Krajčír Juraj Hohenberger sa zaväzuje zaplatiť súkenníkovi Benediktovi Fronleuterovi
z Viedne za súkno, ktoré prevzal od jeho sluhov Juraja Lenkirchera a Štefana Waltzförgera.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

is
l

4731
5. decembra, Mosonmagyaróvár
S 2609
Kasteláni Mikuláš a Ján z Mosonmagyaróváru žiadajú bratislavského richtára a radcov
o vypožičanie loveckých sietí pre poľovačky usporiadané pri príležitosti korunovácie kráľovnej.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

4732
17. decembra, Budín
S 2610
Ľudovít II. žiada bratislavského richtára a radcov, aby požičali kapitánovi Františkovi Dóczimu
lovecké siete na lov zvery pre kráľovskú svadbu.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

4733
19. decembra, (Bratislava)
S 5444
Bratislavský mestský pokladník Michal Klee potvrdzuje, že prijal do bratislavského mešťanostu
Jakuba Korblera 17 libier denárov, 1 zlatku a 19 fenigov.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať

1522

v

m

4734
5. januára, (Bratislava)
S 5447
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia potvrdzujú, že u nich deponoval zalanský župan
Ambróz Sarkan v zastúpení Mikuláša Thezzera, Bernarda Horváta a Šebastiána Koromiho
5 600 zlatých.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4735
18. januára, Budín
S 2611
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom informovať verejnosť
o povinnosti každého občana prijímať nové mince, zavedené v roku 1521.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou, pod textom originálu je preklad mandátu
do nemčiny
4736
26. januára, Jur pri Bratislave
S 5448
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára Wolfganga Forstera,
aby rokoval v jeho zastúpení s farárom Wolfgangom z Pezinka.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou, poškodený
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4737
26. januára, Budín
S 5449
Budínsky richtár Ján Harber informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že sa
pripravujú nové kráľovské artikuly, platné pre všetky stavy a že Ľudovít II. príde čoskoro
z Čiech do Viedne (Verböcziho Tripartitum).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, poškodený

is
l
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4738
19. februára, Bratislava
S 5451
Wolfgang Greigskircher sa pri prepustení z väzenia zaväzuje viesť usporiadaný život
v priateľstve so svojimi susedmi na Vydrici a sľubuje, že sa nebude pomstiť svojim žalobcom
Gašparovi Räblovi a Petrovi Langovi.
Orig., pap., nem., dve dorzálne pečate s clonou (jedna poškodená)

Br

at

4739
7. marca, Budín
S 5452
Palatín a miestodržiteľ gróf Štefan Báthory nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, aby bez meškania odovzdali určené poplatky na obranu kráľovstva proti Turkom
bratislavskému tricezimátorovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

4740
12. marca, Viedeň
S 5453
Fridrich Pieschem žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby mu povolili previezť
z Viedne po Dunaji víno, ktoré dostal od kráľa.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
4741
16. marca, Budín
S 5454
Kráľovský pokladník Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, aby odovzdali peniaze na ochranu kráľovstva doručiteľovi listu.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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4742
16. marca, Jur pri Bratislave
S 5455
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby spravodlivo rozhodli nad bratom Fabiána, ktorého dal uväzniť bratislavský mestský
kapitán Valent Preiss.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4743
9. apríla, Budín
S 5457
Temešský župan, palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory predvoláva grófa Wolfganga zo
Svätého Jura a Pezinka na súd v spore s bratislavským senátom.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
4744
5. mája, Budín
S 5458
Temešský župan, palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory odpovedá bratislavskému
mešťanostovi, richtárovi a radcom, že ich nemôže oslobodiť od platenia poplatkov, ktoré
potrebuje na obranu kráľovstva.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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4745
5. mája, Budín
S 5459
Kráľovský pokladník Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, aby pre mimoriadne ohrozenie pohraničných hradov a krajov bez meškania vyplatili
poplatky jeho zástupcovi Jánovi Horvátovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
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4746
9. mája, Pezinok
S 5460
Palatínov sekretár František Révay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vyslali k nemu dvoch svojich zástupcov v ich spore s grófom Františkom a Wolfgangom zo
Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br
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4747
16. mája, Olomouc
S 5461
Cech zámočníkov v Olomouci intervenuje u bratislavského zámočníckeho cechu za
bratislavského majstra Juraja Springenkleho, aby mu nezakazovali vykonávať remeslo len
preto, že mu po chorobe ušiel pomocník, lebo aj inde – ak majster nevie o úteku - takýchto
majstrov netrestajú.
Orig., pap., nem., dva listy, pritlačená pečať s clonou

es
ta

4748
17. mája, Budín
S 5462
Zástupcovia mesta Bratislavy v Budíne Gašpar Leopold a Jakub Korbler informujú
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o rokovaniach u župana a u kráľovského
pokladníka a o bitke cisára a francúzskeho kráľa s Turkami.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

4749
17. mája, Holíčsky hrad
S 5463
Gašpar Czobor nalieha na bratislavský senát, aby poslal kráľovskému pokladníkovi poplatky
na vedenie vojny.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

4750
19. mája, Budín
S 5464
Zástupcovia mesta Bratislavy v Budíne Gašpar Leopold a Jakub Korbler žiadajú bratislavský
senát, aby podľa priania hlavného župana podporovali židov, ktorí im doručia list.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4751
24. mája, Budín
S 2612
Krajinský sudca gróf Vavrinec Ujlaky vydáva svedectvo o prísahe grófa Wolfganga zo Svätého
Jura a Pezinka v grófovom spore s Bratislavčanmi pre zhabanie vína určeného pre Budín a
zachráneného z potápajúcej lode.
Orig., pap., lat., zlomky dvoch dorzálnych pečatí s clonou
4752
25. mája, Budín
S 5465
Palatín a miestodržiteľ gróf Štefan Báthory napomína bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, aby sa zmierili s grófmi Františkom a Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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4753
25. mája, Viedeň
S 5466
Viedenskí mestskí radcovia Vít Kegel, Šebastián Sultzweck, Wolfgang Mayr a Wolfgang
Steinberger vydávajú svedectvo o dohode viedenského kožiarskeho cechu s budínskym
o potrestaní Jakuba Obernbergera a Wolfganga Scholza.
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati
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4754
29. mája, Budín
S 2613
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom do
určeného termínu zaplatiť poplatky pod trestom zhabania všetkého majetku. Predvoláva
zástupcov mesta, aby sa ospravedlnili pre neuposlúchnutie príkazu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

4755
30. mája, Hradište pri Tábore
S 5467
Mešťanosta a radcovia Hradišťa pri Tábore žiadajú bratislavského mešťanostu a radcov, aby
podporovali ich obyvateľa Tomáša pri vymáhaní dedičstva po Václavovi, bratovi Jána Penízka
z Prahy.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

Br

4756
30. mája, Budín
S 5468
Kráľovský pokladník Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili
predpísaný poplatok Blažejovi Hegyimu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou, porušený
4757
1. júna, Heiligenkreuz
S 2615
Opát Viliam z kláštora v Heiligenkreuzi žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby rokovali v jeho zastúpení s doktorom Gregorom Gastgeberom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

4758
1. júna, Heiligenkreuz
S 2616
Opát Viliam a konvent kláštora v Heiligenkreuzi splnomocňujú priora Jána Grintzingera
uzavrieť kúpnopredajnú zmluvu s bratislavským mešťanostom, richtárom a radcami o predaji
osady Vajnory a dvora sv. Kataríny v Bratislave, keďže potrebujú peniaze na výpravu proti
Turkom
Orig., pap., nem., dve porušené dorzálne pečate s clonou

Ar
c

hí

4759
3 júna, Budín
S 2617
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby
podporovali nového nájomcu bratislavských tridsiatkov Martina Töröka, keďže doterajším
nájomníkom Jánovi Bornemiszovi a Ambrózovi Sarkanovi vyprší zmluva.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
4760
3. júna, Budín
S 2618
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, aby pod trestom zhabania všetkého majetku s okamžitou platnosťou zaviedli novú
menu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7. júna, Budín
S 5469
Kráľovský pokladník Alexej Thurzo potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a radcov
350 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

av
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4762
9. júna, Bratislava
S 2619
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vydávajú svedectvo, že ich zástupcovia, richtár
Wolfgang Forster, mešťanosta Gašpar Leopold a radcovia Michal Meixner a Jakub Korbler
uzavreli dohodu s opátom Viliamom z kláštora v Heiligenkreuzi a priorom kláštora Jánom
Grintzingerom, podľa ktorej sa budú riadiť pri kúpe osady Vajnor a dvora sv. Kataríny
v Bratislave.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať

Br

at

4763
9. júna, Budín
S 5470
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
zakročili u bratislavských židov a prinútili ich zaplatiť poplatky, ktoré im určil židovský richtár
Jakub Mendel.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať

es
ta

4764
11. júna, Budín
S 5471
Ostrihomský arcibiskup a kráľovský kancelár Juraj nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby kladne vybavili žiadosť židovského richtára Jakuba Mendela.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

4765
14. júna, Viedeň
S 2620
Opát Viliam a konvent kláštora v Heiligenkreuzi a bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia
vydávajú svedectvo o dohode, podľa ktorej mesto odkúpi od kláštora kaplnku a dvor
sv. Kataríny v Bratislave so všetkým príslušenstvom a osadu Vajnory za 1 050 funtov fenigov.
Orig., pap., nem., štyri pritlačené pečate (jedna porušená a zlomky z dvoch)

hí

v

4766
15. júna, Viedeň
S 2621
Bratislavský tricezimátor Ambróz Sarkan žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby neplatili tridsiatky podľa palatínovho príkazu, ale aby vyčkali na kráľov mandát, ktorého
požiadal o udelenie ich nájmu na ďalšie obdobie (pozri aj č. 4759).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c
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18. júna, Budín
S 2622
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby
odovzdali bratislavské tridsiatky po Ambrózovi Sarkanovi novomenovanému tricezimátorovi
a tridsiatky po Jánovi Bornemiszovi, aby si zatiaľ ponechali, lebo Bornemisza je neprítomný a
zastupuje ho Štefan Atzel.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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4768
26. júna, Praha
S 2623
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyplatili palatínovi
poplatok po jednej zlatke za osobu, ako platia aj ostatné slobodné kráľovské mestá na obranu
kráľovstva.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

is
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4769
26. júna, Bratislava
S 5473
Kožušnícky majster Michal Rummel potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov 300 zlatých a šperky, ktoré u nich uložil jeho nebohý otec, kožušník
Martin Rummel.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

4770
27. júna, Praha
S 2624
Ľudovít II. nariaďuje palatínovi Štefanovi Báthorymu, aby nedovolil od Bratislavčanov
požadovať iné poplatky ako jednu zlatku za jednu osobu, ako aj u iných slobodných
kráľovských miest.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta
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4771
27. júna, Praha
S 2625
Ľudovít II. zakazuje bratislavským vyberačom poplatkov Jánovi Földesimu a Štefanovi
Kondemu vymáhať od Bratislavčanov poplatky za víno a iný tovar, lebo musia platiť iné
predpísané poplatky.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

m

4772
27. júna, Praha
S 2626
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa postarali
o tútora pre syna po nebohom Jakubovi Eignerovi, lebo doterajší tútor, bratislavský farár Ján
ho požiadal pre starobu o uvoľnenie z funkcie.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou, poškodený

hí

v

4773
29. júna, Pražský hrad
S 5474
Kráľovský sekretár a szatmársky archidiakon František Atzel žiada bratislavského richtára
Wolfganga Forstera, aby pripravil víno pre pohostenie kráľovského kancelára
u bratislavského prepošta alebo u Fridricha Foytha, lebo nechce byť ubytovaný v Bratislave
u Rorendorfera.
Orig., pap., lat, zlomok dorzálnej pečate s clonou

Ar
c

4774
3. júna, (Bratislava)
S 2627
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o dohode bratislavského richtára Wolfganga Forstera,
mešťanostu Gašpara Leopolda, radcov Michala Meixnera, Jakuba Korblera, Žigmunda
Goldnera a Martina Scherera s grófom Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka, podľa ktorej
sa gróf zaväzuje zaplatiť Bratislavčanom 200 zlatých za víno, ktoré zhabal z potopenej lode
(pozri aj č. 4751).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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4775
1. júla, Heiligenkreuz
S 2628
Opát Viliam z kláštora v Heiligenkreuzi žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s doručiteľom listu o predaji osady Vajnor a dvora sv. Kataríny
v Bratislave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

at

is
l

4776
9. júla, Marchegg
S 5475
Wolfgang Kern a richtár Tomáš Selmann z Marcheggu žiadajú bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby im poslali Züchtingera s pomocníkmi a zaväzujú sa im platiť podľa
bratislavských zvyklostí.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

4777
11. júla, Bratislava
S 5476
Bratislavský richtár Wolfgang Forster a mešťanosta Gašpar Leopold v zastúpení bratislavského
senátu ako patróna navrhujú bratislavskému prepoštovi Hieronymovi Balbovi, aby menoval
za odstupujúceho kanonika za správcu benefícia oltára sv. Hedvigy v bratislavskom
dóme sv. Martina tiež bratislavského kanonika Matúša Bösiho.
Koncept, pap., lat.
4778
20. júla, Zwettl
S 2614
Opát Erazmus z kláštora v Zwettli sa informuje u opáta Viliama z kláštora v Heiligenkreuzi
o hodnote majetkov kláštora v Uhorsku.
Odpis, pap., nem.

m

4779
2. augusta, Jur pri Bratislave
S 5477
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka informuje bratislavského richtára a radcov
o výsledku vypočúvania zlatníckeho majstra Bartolomeja a Jakuba o ukradnutom zlate.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4780
16. augusta, Lednický zámok
S 5478
Zalanský župan Ambróz Sarkan žiada bratislavského richtára a radcov, aby vymáhali pre jeho
služobníka Benedikta Nándora dlh od dedičov jeho bratislavského dĺžnika.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
4781
12. septembra, Budín
S 2629
Palatín Štefan Báthory odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že pre
veľké náklady spojené s obranou Uhorska po páde Belehradu musia už platiť poplatok 5 000
zlatých kráľovskému sekretárovi a szatmárskemu archidiakonovi Františkovi Atzelovi, hoci
doposiaľ boli oslobodení.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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4782
25. septembra, Hainburg
S 5479
Mestská rada v Hainburgu vyzýva bratislavského mešťanostu, richtára a radcov k dohode, lebo
v opačnom prípade budú aj oni zadržiavať obyvateľov nielen z Devína, ale vôbec z
celého Uhorska.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

is
l

av

4783
11. novembra, (Bratislava)
S 2630
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o zaplatení 100 zlatých grófom Wolfgangom zo
Svätého Jura a Pezinka zástupcom bratislavského senátu Wolfgangovi Forsterovi a Jakubovi
Korblerovi ako prvej splátky za zhabané víno z potopenej lode na Dunaji (pozri aj č. 4774).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

Br

at

4784
15. novembra, Mosonmagyaróvár
S 2631
Mosonmagyaróvársky kapitán Pavol Gaulovič žiada bratislavského richtára a radcov, aby
zakročili proti zavádzaniu nových poplatkov pre ľudí z Mošonskej stolice v dunajskom brode a
aby o tom rokovali s jeho zástupcom Mikulášom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

4785
26. decembra, Budín
S 5445
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
v jeho zastúpení rokovali s jeho služobníkom Andrejom Schwanzerom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

m

4786
- (Bratislava)
S 5481
Kaplán Mikuláš z kaplnky v mestskom špitáli sv. Ladislava v Bratislave potvrdzuje, že prijal do
bratislavského mestského pokladníka Michala Kleea ročný plat 8 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

1523

hí

v

4787
5. januára, Kluž
S 2632
Klužský richtár Vavrinec Beck potvrdzujem že kožušník Fabián s manželkou Katarínou dali
Imrichovi Szerencsovi za 200 zlatých do zálohu svoj dom v Kluži.
Odpis., pap., lat.

Ar
c

4788
19. januára, Asporn a. d. Zaya
S 5482
Farár Wolfgang Oswald z Aspornu a. d. Zaya oznamuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom prostredníctvom Leonarda Kreutzera, že krajčír Pankrác Hass má
pochovanú prvú manželku Margitu a druhú manželku Annu na cintoríne pri fare sv. Michala
v Bratislave.
Orig., pap., nem., stopa po dvoch dorzálnych pečatiach s clonou, porušený
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4789
21. januára, Pezinok
S 5483
Vavrinec Leittersdorfer sa ospravedlňuje bratislavskému trhovému richtárovi Antonovi, že
nemohol zaplatiť dlh obuvníkovi, lebo ho nikdy nenašiel doma.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l

av

4790
27. januára, Budín
S 5485
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory odročuje spor mesta Stoličného Belehradu s mestami
Bratislavou, Trnavou a Šopronom pre 5 sudov rýb, ktoré zhabal Jánovi Graffovi zo Šoprona a
Petrovi Wanckerovi a Leonardovi Staudingerovi z Viedne mosonmagyaróvársky kastelán
Pavol Gaulovič. Pripomína, že už im dal Mikuláš Torma príkaz všetko vrátiť a predložiť
privilégiá, na ktoré sa uvedené mestá dovolávajú.
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou

Br

at

4791
29. januára, Budín
S 5484
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báhory žiada bratislavského mešťanostu, richtáta a radcov, aby
odpustili grófovi Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka polovicu dlhu, ktorý im má podľa
dohody zaplatiť za zhabané víno. Ospravedlňuje grófa, že mal veľké výdavky s bratovým
pohrebom (pozri aj č. 4774).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

4792
31. januára, Zsámbek
S 5486
Bratislavský župan a budínsky kastelán Ján Bornemisza nariaďuje bratislavskému
mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prinútili vdovu po Fridrichovi Foythovi založiť podľa
testamentu nebohého fundáciu na tri omše ročne.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

v

m

4793
1. februára, (Bratislava)
S 5487
Bratislavská kapitula svedčí o dohode grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka
s bratislavským richtárom Wolfgangom Forsterom, mešťanostom Gašparom Leopoldom a
radcom Jakubom Korblerom na odročení zaplatenia druhej splátky 100 zlatých za zhabané
víno (pozri aj č. 4791).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

hí

4794
2. februára, Praha
S 2633
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prinútili vdovu
Katarínu Lachenbergerovú vrátiť Gašparovi Czoborovi zálohované veci.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
4795
19. februára, Budín
S 5488
Zástupcovia mesta Bratislavy v Budíne Wolfgang Forster a Valent Preiss informujú
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o svojich rokovaniach s ostrihomským
arcibiskupom. S kráľovským pokladníkom a hlavným županom Jánom Bornemiszom sa
nestretli, lebo sú mimo Budína.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

82

y

4796
22. februára, Budín
S 2634
Hlavný taverník Ján Dragffy žiada bratislavského richtára a radcov, aby vyslali na zasadnutie
taverníckej stolice dvoch svojich zástupcov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l
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4797
25. februára, Pezinok
S 5489
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára Wolfganga Forstera
zakročiť u bratislavských židov, aby vrátili jeho poddanému židovi Jakubovi požičané veci.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

at

4798
26. februára, Pezinok
S 5490
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby vymáhali dedičstvo po manželke a deťoch Juraja Plantschera pre jeho krajčíra Jána
Lederera.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta
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4799
26. februára, (Bratislava)
S 5491
Andrej Hunger odkazuje svoj majetok (dom, vinice Hausser Posaytl, Klein Posaytl, Langer
Gefang, záhrady v devínskom chotári, na Dunajskej ulici a peniaze) dcére Rozine, manželke
Margite, Bratstvu sv. Jakuba, kostolu sv. Michala, kostolu sv. Martina a kazateľovi Jánovi
z dómu sv. Martina a Bratstvu pri kostole sv. Michala.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou (jedna porušená a stopa po dvoch)

m

4800
26. februára, Pezinok
S 5492
Bernard Peuger žiada bratislavského richtára Wolfganga Forstera, aby prinútil Martina
Scherera zaplatiť mu dlh 3 zlaté za Bratislavčanku Peisserovú.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

v

4801
28. februára, Budín
S 5493
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory predvoláva grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka
na súd v spore s bratislavským senátom (pozri aj. č. 4793).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
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4802
28. februára, Budín
S 5494
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory nariaďuje bratislavskej kapitule, aby k nemu predvolala
grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka v spore s Bratislavčanmi, lebo Wolfgang Preuer z
grófovho príkazu uväznil pri Kittsee Bratislavčana Jána Hausspribera a zhabal mu všetok tovar.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4803
1. marca, Budín
S 5495
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory zakazuje grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka
prenasledovať a väzniť Bratislavčanov pre platenie mýta v Kittsee.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4. marca, Bratislava
S 5496
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka,
aby ukončil spor o dedičstvo po Jánovi Ledererovi so Šebastiánom Eisenreichom.
Koncept, pap., nem.

is
l
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4805
9. marca, Budín
S 5497
Kráľovský pokladník Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, aby na základe vzájomnej dohody vyplatili 100 zlatých bratislavskému
tricezimátorovi Pavlovi Polyakovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

at

4806
21. marca, Viedeň
S 5508
Benedikt Freuleiter žiada bratislavského richtára Wolfganga Forstera, aby prinútil Juraja
Schneidera zaplatiť mu peniaze, ktoré mu požičal ešte za richtára Meixnera.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

es
ta
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4807
14. apríla, Pezinok
S 5498
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o informáciu o stave dedičstva jeho krajčíra Jána Lederera po vdove Plantscherovej.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
4808
24. apríla, Trnava
S 5499
Richtár Ján Par z Trnavy žiada bratislavského richtára Wolfganga Forstera, aby pečaťou overil
list, ktorý mu poslal neopečiatkovaný.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

v
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4809
25. apríla, (Bratislava)
S 5500
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, že gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka
neodovzdal pred kapitulou 100 zlatých, ktoré mal podľa dohody vyplatiť zástupcom mesta
Bratislavy v určenom termíne (pozri aj č. 4793).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati, porušený
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4810
4. mája, Zistersdorf
S 5501
Viliam Lamnitz, pán na Meziříčí, žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby povolili návrat
Petrovi Ottingerovi, ktorý v Bratislave zanechal manželku a dom a ušiel s inou ženou.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
4811
6. mája, (Bratislava)
S 5502
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia uzatvárajú zmluvu s kamenárskym majstrom
Františkom na stavebné úpravy v objektoch pri hornom kúpeli v Bratislave.
Orig., pap., nem., chirograf.
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4812
9. mája, Budín
S 2635
Vacovský biskup a kráľovský kancelár Ladislav žiada bratislavského mešťanostu, richtára a
radcov, aby mu poslali do Budína loďou zásielku pušiek, ktoré mali prísť z Olomouca pre
Bratislavu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný
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4813
18. mája, Budín
S 2636
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby spolu
s bratislavskou kapitulou zaistili a spísali celú pozostalosť po kráľovskom sekretárovi
Františkovi Atzelovi. Žiada, aby v jeho zastúpení o pozostalosti rokovali s bratislavským
kanonikom Matejom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Br
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4814
20. mája, Viedenské Nové Mesto
S 2637
Španielsky princ a rakúsky arcivojvoda Ferdinand žiada bratislavského richtára a radcov, aby
oslobodili doktora Marxa Becka, zástupcu Dolnorakúskej komory, od platenia dlhov za svojho
nebohého brata, už aj vzhľadom na jeho služby preukázané mestu.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

es
ta

4815
24. mája, Budín
S 2638, S 2639, S 5503
Ľudovít II. potvrdzuje mestám Bratislave, Trnave a Šopronu privilégium Vladislava II.
o cudzozemských obchodníkoch a o práve skladu (pozri č. 4367).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-žlto-hnedej šnúre
Dva odpisy, pap., lat., dva listy a štyri listy

m

4816
26. mája, Budín
S 2640
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vydali celú
pozostalosť po kráľovskom sekretárovi Františkovi Atzelovi bratislavskému kastelánovi
Štefanovi Atzelovi. Žiada, aby o pozostalosti rokovali v jeho zastúpení s bratislavským
kanonikom Matejom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4817
5. júna, Hlohovec
S 5504
Hlohovecký richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby rokovali v ich
zastúpení s doručiteľom listu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4818
18. júna, Viedeň
S 2641
Opát Viliam z Heiligenkreuzu oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
chce predať aj druhú polovicu dvora sv. Kataríny v Bratislave, lebo kláštor je vo finančnej tiesni
(pozri aj č. 4775).
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4819
20. júna, Heiligenkreuz
S 2642
Opát Viliam z kláštora v Heiligenkreuzi oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom podmienky a ročné poplatky pre prípad predaja kláštorných majetkov v Bratislave
(pozri aj č. 4818).
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at
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4820
30. júna, Heiligenkreuz
S 2643, S 2644
Opát Viliam a konvent kláštora v Heiligenkreuzi predávajú mestu Bratislava druhú polovicu
dvora sv. Kataríny v Bratislave a dom a kostol vo Vajnoroch za 1 050 rýnskych zlatých (pozri aj
č. 4819).
Dva orig., perg., nem., po dve privesené pečate na pergamenovom prúžku (jedna a dve
porušené)
Dva odpisy, pap., nem., po dva listy

Br

4821
30. júna, Heiligenkreuz
S 2645
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia sa zaväzujú zaplatiť kláštoru v Heiligenkreuzi podľa
kúpnopredajnej zmluvy za polovicu dvora sv. Kataríny v Bratislave a domu a kostola vo
Vajnoroch do desiatich rokov 1 050 rýnskych zlatých (pozri aj č. 4820).
Orig., perg., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku

es
ta

4822
4. júla, Heiligenkreuz
S 2646
Opát Viliam z kláštora v Heiligenkreuzi informuje bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, že ich vrchnosť schválila predaj majetkov v Bratislave a pozýva ich na rokovanie do
Viedne o možnostiach predaja ďalších kláštorných majetkov v Bratislave (pozri aj č. 4821).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

4823
22. júla, Budín
S 2647
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prijali so všetkými
poctami apoštolského legáta.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4824
24. júla, Ostrihomský hrad
S 5505
Ostrihomský arcibiskup a kráľovský kancelár Juraj žiada bratislavského richtára a radcov, aby
odovzdali ostrihomskému kanonikovi Andrejovi Szerényujlakymu všetky arcibiskupské
požitky.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4825
29. júla, Budín
S 2648
Ľudovít II. informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že nevyhovel žiadosti
vdovy po rybárovi Glebitzovi o oslobodenie od zaplatenia úrokov za dlhy bratislavským židom.
Na základe sťažnosti židovského richtára Jakuba Mendela zakazuje im útočiť na židov.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
MZO I/271
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4826
30. júla, Ostrihomský hrad
S 5506
Rábsky biskup Ján Gosztony žiada bratislavského mestského kapitána, richtára a radcov, aby
v jeho zastúpení rokovali s jeho rábskym kanonikom Tomášom Barathym.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4827
12. augusta, Pezinok
S 5507
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že im vyplatí dlh 100 zlatých, len čo sa vráti z Budína (pozri aj č. 4809).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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4828
20. septembra, Ostrihom
S 2649
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyhostili z mesta
všetkých židov, ale aj kresťanov, ktorí prišli do Bratislavy z Budína alebo iným morom
postihnutých miest. Bližšie úpravy im dá bratislavský kastelán Štefan Atzel.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
MZO I/272
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4829
23. septembra, Ostrihom
S 2650
Kráľovná Mária žiada bratislavského richtára a radcov, aby sa postarali o ubytovanie pre jej
krajčíra Mikuláša Franka.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

4830
- (Bratislava)
S 6479
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú miestodržiteľa a kráľovských radcov
v Uhorsku, aby oslobodili mesto od platenia nových poplatkov.
Koncept, pap., lat., dva listy

1524

hí

v

4831
9. januára, Bratislava
S 2651
Ľudovít II. zakazuje bratislavskému richtárovi a radcom trestať Barboru pre cudzoložstvo, lebo
jej dal milosť.
Odpis, pap., lat.

Ar
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4832
10. februára, Bratislava
S 5509
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby podľa svojich možností odovzdali
na obranu Uhorska proti Turkom finančnú pomoc Gašparovi Raskovi.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
4833
12. februára, Bratislava
S 2652
Kráľovský pokladník a vesprímsky biskup Pavol Varda nariaďuje bratislavskému
tricezimátorovi Štefanovi Atzelovi a Pavlovi Szentiványimu, aby vyplatili z bratislavských
tridsiatkov 71 zlatých za mäso pre kráľovskú kuchyňu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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4834
12. februára, Bratislava
S 5510
Bratislavský tricezimátor Pavol Szentiványi sa zaväzuje zaplatiť z tridsiatkov 71 zlatých
mäsiarom Wolfgangovi Ruttenstockovi, Jánovi Csázárovi, Wolfgangovi Hadlymu, Egídovi
Wolfgangovi Péntekovi, Petrovi Pynthovi, Jánovi Kopanovi a Vítovi pre kráľovskú kuchyňu, čím
jeho pán a kráľovský pokladník Pavol Varda rekompenzuje dlh u kráľa.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at
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4835
15. februára, Bratislava
S 2654
Ľudovít II. nariaďuje kráľovskému pokladníkovi a vesprímskemu biskupovi Pavlovi Vardovi,
aby vyplácal z bratislavských tridsiatkov ročne mestu Bratislava 200 zlatých až do celkovej
sumy 5 000 zlatých, ktoré prisľúbil Bratislavčanom ešte jeho otec Vladislav II. na opravy
požiarom zničených budov (pozri aj č. 4684).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

es
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4836
15. februára, Bratislava
S 5511
Ľudovít II. zakazuje všetkým kráľovským pokladníkom a vyberačom poplatkov vymáhať od
Bratislavčanov po dobu piatich rokov akékoľvek poplatky po dobu pätnástich rokov na základe
privilégia Vladislava II. (pozri aj č. 4684).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
4837
19. februára, Bratislava
S 2653
Ľudovít II. zakazuje kráľovskému pokladníkovi a vesprímskemu biskupovi Pavlovi Vardovi
vymáhať od Bratislavčanov tridsiatky za 100 sudov vína, lebo mesto oslobodili od platenia
akýchkoľvek poplatkov (pozri aj č. 4836).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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4838
20. februára, Bratislava
S 2655
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby zakázali Bratislavčanom
predávať zlato, striebro alebo mince cudzincom alebo inému, ako Uhorskej kráľovskej komore
a to pod trestom smrti a zhabania všetkého majetku. Odpredané veci nariaďuje vyžiadať si
späť a odovzdať ich kráľovskému pokladníkovi Pavlovi Vardovi.
Odpis, pap., lat.

Ar
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4839
3. marca, Bratislava
S 2656
Mikuláš Kochanovský, Matej Mesnický a žid Izák ponúkajú bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom na predaj klenoty za 3 000 zlatých a prísahou potvrdzujú ich pravosť.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať
4840
13. marca, Budín
S 2657
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poskytli Martinovi
Horvátovi loď na prepravu vína, sietí a iných potrieb do Budína.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4841
21. marca, Budín
S 2658
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby povolili
služobníkovi Krištofa Vojtecha, správcovi zásobovania vojenskými zbraňami, aby mohol
kdekoľvek v bratislavských lesoch stínať stromy a rúbať drevo na kolesá, vojenské nástroje a
zbrane.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

is
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4842
9. apríla, Budín
S 5512
Krištof Vojtech, správca zásobovania vojenskými zbraňami, odpovedá bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, že vyplatil Mikulášovi 4 zlatky za drevo a že Gašpar Raska
a Martin Horvát chcú platiť za víno len 6 zlatých (pozri aj č. 4841).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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4843
11. apríla, Jur pri Bratislave
S 5513
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby nenarúšali priateľské susedstvo s ním a vrátili tovar, ktorý neoprávnene zhabali jeho
ľuďom v Stupave.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4844
24. apríla, Heiligenkreuz
S 2659, S 2660
Opát Viliam a konvent kláštora v Heiligenkreuzi potvrdzujú, že prijali od bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov splátku 500 libier fenigov za dvor sv. Kataríny v Bratislave a za
osadu Vajnory.
Orig., pap., nem., dva listy, dve pritlačené pečate s clonou
Koncept, pap., nem.

m

4845
24. apríla, Budín
S 5515
Bratislavský župan a budínsky kastelán Ján Bornemisza žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov aby podrobne opísali spor bratislavských rybárov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4846
12. mája, Schwaz
S 5516
Richtár Martin Baumholz zo Schwazu svedčí o Jurajvi Huberovi, že je manželským synom
Gašpara, syna Juraja Huberu a Hildegardy.
Orig., perg., nem., zlomok privesenej pečate na pergamenovom prúžku
4847
18. mája, Budín
S 2661
Ľudovít II. odporúča bratislavskému richtárovi a radcom žida, ktorého v Bratislave zanechal
židovský richtár Ozrael ako svojho zástupcu a nariaďuje, aby ho podporovali pri vyberaní
poplatkov od bratislavských židov.
Dva odpisy, pap., lat., nem.
MZO I/276
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4848
20. mája, (Bratislava)
S 5517
Bratislavský richtár a radcovia vyhotovujú záznam o priznaní sa Rudolfa Frühwirtha
k zločinom a k vražde v Bratislave, Šamoríne a na iných miestach.
Koncept, pap., nem.
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av

4849
23. mája, (Bratislava)
S 5518
Mlynársky pomocník Juraj sa zaväzuje pri prepustení z väzenia v Bratislave viesť usporiadaný
život.
Orig., pap., nem., stopa po dvoch pritlačených pečatiach

at

4850
31. mája, Pezinok
S 5519
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že im po príchode do Bratislavy zodpovie na všetky otázky.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

4851
16. júla, Viedeň
S 5520
Lauffner, mýtnik na vodnom mýte pri Roter Turn vo Viedni, žiada bratislavského richtára
o pomoc pre manželku viedenského lodníka Tomáša.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

4852
16. júla, Viedeň
S 5521
L. Lauffner a Gašpar Dräschl, mýtnici na vodnom mýte pri Roter Turn vo Viedni, žiadajú
bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby prepustili z väzenia lodníka Tomáša, lebo
žiadali Gašpara Räbla, aby ho súdili vo Viedni.
Orig., pap., nem., dve porušené dorzálne pečate s clonou

m

4853
20. júla, Budín
S 5522
Krajinský sudca Ambróz Sarkan žiada bratislavského richtára a radcov, aby vydali zhabané
kolíky pre vinicu jeho služobníkovi Jakubovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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4854
22. júla, Bratislava
S 5523
Lodník Tomáš z Viedne sa zaväzuje pri prepustení z bratislavského väzenia, že sa nebude
pomstiť Bratislavčanom.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou
4855
7. augusta, (Bratislava)
S 5524
Peter Fuchs odkazuje svoj majetok (dom, vinicu Schilher, Löffler a peniaze) manželke Brigite,
Wolfgangovi Nadlerovi, synovi Šimonovi, Leonardovi Schneiderovi a Wolfgangovi
Eichingerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4856
24. augusta, Budín
S 5525
Budínsky richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby proti
všetkým zvyklostiam nedovoľovali Bratislavčanom násilím odškodňovať sa za dlhy.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati
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4857
19. septembra, Hainburg
S 5526
Provizor Hieronym Ungelter z Hainburgu žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby sa ujali rybára Juraja Wilhelma, ktorému rybárski majstri z Bratislavy nechcú povoliť loviť
ryby v bratislavských vodách.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

4858
9. októbra, (Bratislava)
S 5528
Andrej Weinmann odkazuje svoj majetok (vinicu Harrer a peniaze) bratrancovi Kristínovi,
manželke Anne a trom deťom.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou
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4859
16. októbra, Budín
S 2662
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vymáhali od
bratislavských židov obvyklé poplatky a poslali ich po poslovi židovského richtára Izraela.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
MZO I/277
4860
29. októbra, Ostrihom
S 5527
Ostrihomský kanonik Gašpar Gerecz potvrdzuje, že prijal od ostrihomského kanonika
Ladislava Palyona ročný plat 100 zlatých, ktoré mu odovzdali Egid Magyer a Šebastián
Plantscher za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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4861
1. novembra, Budín
S 2663
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa postarali
o vhodné umiestnenie mincovne a ubytovanie mincovníkov Mikuláša Pithysa a Jakuba
Fischera, ktorí majú v Bratislave raziť mince.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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4862
11. novembra, Budín
S 2664
Miestodržiteľ Štefan Verböczy žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
poskytli ubytovanie a drevo nemeckým obchodníkom Jakubovi Fischerovi a Mikulášovi
Pithysovi na razenie mincí v Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať clonou
4863
11. novembra, Budín
S 2665
Ostrihomský arcibiskup a kráľovský kancelár Ladislav žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby podporovali Mikuláša Pithysa a Jakuba Fischera pri razení mincí
v Bratislave.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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4864
3. novembra, Pezinok
S 5529
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s Valentom Lisztom a pezinským farárom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4865
29. novembra, Viedeň
S 5530
Právny zástupca Vendel Kirchmacher žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
rozhodli jeho spor o dlh s vdovou Lachenbergerovou.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at
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4866
10. decembra, Budín
S 5531
Kráľovský pokladník a jágerský biskup Pavol Varda žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s Petrom Morrom.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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4867
18. decembra, (Bratislava)
S 2666
Bratislavská kapitula oznamuje Ľudovítovi II., že jej kanonik Vavrinec Buday doručil
v zastúpení grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka jeho kastelánovi Andrejovi
Hoflmayrovi jeho mandát, podľa ktorého nariadil grófovi odvolať prísahu, vynútenú na
bratislavských obchodníkoch, že sa z výročných trhov vo Frauenmarckte vrátia tými istými
cestami. Kastelán odpovedal, že vraj obchodníci sa sami dobrovoľne touto prísahou zaviazali
a neboli nútení prisahať
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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24. decembra, Budín
S 2667
Ľudovít II. nariaďuje krajinskému sudcovi a bratislavskému tricezimátorovi Ambrózovi
Sarkanovi a jeho zástupcom, aby vyplácali Bratislavčanom na obnovu požiarom zničeného
mesta ročne 200 zlatých do sumy 5 000 zlatých podľa mandátu Vladislava II. (pozri aj
č. 4835).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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4869
24. decembra, Budín
S 2668
Ľudovít II. nariaďuje všetkým uhorským stavom a úradníkom, aby podporovali bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov pri stíhaní ľudí, ktorí v rozpore s bratislavskými privilégiami
prevážajú cudzozemské víno zakázanými cestami a nie po riekach Rábe, Dunaji, Rábche, Váhu
a Morave a aby im habali tovar (pozri aj č. 4815).
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
4870
31. decembra, Bratislava
S 5532
Alžbeta, manželka Jána Langa, odkazuje svoj majetok (vinice Spitaller, Gefang a peniaze)
manželovi Jánovi, synovi Martinovi Langovi, mestskému špitálu sv. Ladislava, chudobným
klariskám, Bratstvu sv. Mikuláša a dcére Dorote Pognerovej.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate (dve porušené a zlomok jednej)
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4871
2. januára, Feldtsberg (?)
S 5533
Bratislavský mestský pisár Gregor Bulfinger žiada bratislavského richtára Michala Fischera,
aby vymáhal pre neho od Antona Ullnera dlh.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l

4872
4. januára, Ortt
S 5534
Grófka Alžbeta zo Salmu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby podporovali
jej poddaného Michala Arckla pri spore o vinicu jeho manželky a dieťaťa.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4873
14. januára, Budín
S 2669
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
Alexeja Thurzu v jeho novej funkcii kráľovského pokladníka, lebo bude dohliadať aj na razenie
mincí v bratislavskej mincovni.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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4874
18. januára, Budín
S 2670
Kráľovský pokladník Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby zakázali
razenie nových mincí v bratislavskej mincovni, lebo mincovníci nerazili dobré peniaze.
Zároveň nariaďuje informovať verejnosť s povinnosťou prijímať nové peniaze a nimi platiť.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
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4875
18. januára, Budín
S 5535
Bratislavský mestský pisár Štefan Pfaffstetter informuje bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, že sa nemohol dostaviť na určený termín., lebo ho prievozník Kuntz nechcel previezť
cez Dunaj. Ďalej oznamuje, že Vojtech Deák odmietol podporovať mesto v spore s grófom
Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka, že Mikuláša Deáka požiadal o rokovanie
s kráľovským pokladníkom Alexejom Thurzom, podľa ktorého zatiaľ nikto nesmie raziť nové
mince, lebo sa vraj na to chce podobrať sám kráľovský pokladník.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou
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20. januára, Budín
S 2674
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby pripravili
odborníkov na prepravu lodí do Budína, ktoré objednal z Nemecka na vojenskú výpravu proti
Turkom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
4877
27. januára, Budín
S 5536
Bratislavský mestský pisár Štefan Pfaffstetter informuje bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov o rokovaniach s ostrihomským arcibiskupom a kráľovským kancelárom Ladislavom,
ktorý im prisľúbil pomoc.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
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4878
3. februára, (Bratislava)
S 5537
Ján Kilián odkazuje svoj majetok (vinice Breite Brun vo Viedni, sad, dom a peniaze) kostolu vo
Viedni, mešťanostovi Matúšovi z Brucku, Pertingerovi, Kolomanovi Schurmannovi, Viliamovi
Pächetovi, sluhovi Žigmundovi, manželke Margite, Gašparovi Rurenschoppovi a jeho synovi
Vincentovi, bratislavskému richtárovi Jakubovi Korblerovi, farárovi
v bratislavskom dóme sv. Martina a Žigmundovi Goldnerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, tri porušené dorzálne pečate
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4879
4. februára, Lanšperk
S 6578
Ján Haidenbuche r vydáva svedectvo o predaji mlyna s príslušenstvom a pozemkami za
115 rýnskych zlatých Antonovi Sännftelovi a jeho manželke Anne s podmienkou, že budú
ročne platiť kostolu v Steyrlingu 5 rýnskych zlatých.
Orig., perg., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku
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6. februára, Budín
S 2671
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prinútili magistra
Blažeja Groscha a probátora Hermana z bratislavskej mincovne zaplatiť Mikulášovi Pithysovi
z Florencie za striebro, ktoré im dal na razenie mincí, lebo ho odvolal z funkcie provizora
mincovne.
Odpis, pap., lat.
4881
(10. februára, Ostrihom)
S 2672
Kráľovský sekretár a ostrihomský arcibiskup Ladislav žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby vymáhali dlh pre bývalého provizora bratislavskej mincovne Mikuláša
Pithysa.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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4882
18. februára, Budín
S 2673
Palatín Štefan Báthory nariaďuje bratislavskej kapitule, aby vyslala svojho zástupcu k odhadu
majetkov bratislavských mestských radcov Michala Kleea, richtára Michala Pilissyho, Jakuba
Korblera, Michala Meixnera, Šebastiána Plantschera, Valenta Preissa, Pankráca Ruttenstocka,
Juraja Rattberga, Krištofa Meixnera, lebo sa nedostavili na súd v ich spore s grófom
Františkom zo Svätého Jura a Pezinka a boli odsúdení na zaplatenie spôsobenej škody, keď na
základe ich príkazu zhabali vinicu a víno grófovi a Barbore, vdove po Jánovi z Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
4883
25. februára, Budín
S 2675
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby zabezpečili ľudí a
vlastných lodníkov na prepravu lodí z Rakúska do Budína.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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26. februára, Budín
S 2676
Ostrihomský arcibiskup a kráľovský kancelár Ladislav žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby vymáhali pre jeho bývalého provizora bratislavskej mincovne Mikuláša
Pithysa z Florencie dlh za striebro od magistra Blažeja Groscha a probátora Hermana (pozri aj
č. 4881).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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4885
4. marca, Heiligenkreuz
S 2677
Opát Viliam z kláštora v Heiligenkreuzi odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, že požiada bratislavskú kapitulu, aby určila jedného z jej kanonikov, ktorý by ho
zastupoval na rokovaniach s nimi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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4886
7. marca, Budín
S 2678
Ľudoví II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby dali zlapať jazdcov a každého, kto
pustoší krajinu.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4887
8. marca, (Bratislava)
S 2679
Bratislavská kapitula odpovedá palatínovi Štefanovi Báthorymu, že jej kanonik Vavrinec Buday
s Matúšom Csukarpakayom predvolali podľa jeho mandátu bratislavských mestských radcov
na súdne pojednávanie s grófom Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka a podľa príkazu im
nedoručili rozhodnutie súdu o pokute, lebo zástupca mesta Bratislavy Vojtech Sárközy ich
ospravedlnil (pozri aj č. 4882).
Orig., ap., lat., porušená dorzálna pečať

m

4888
17. marca, Budín
S 2681
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali pod
trestom upadnutia do nemilosti a straty celého majetku do Budína na výpravu proti Turkom
vojakov s pušným prachom, povozmi a zbraňami.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4889
22. marca, Budín
S 2682, S 2683
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby odovzdali dom,
pozemok kúrie a dve vinice Wolfgangovi Rethe, ktoré mu daroval za zásluhy a vernosť.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
Odpis, pap., lat.
4890
24. marca, Viedeň
S 2684
Španielsky princ a rakúsky arcivojvoda Ferdinand informuje bratislavského richtára a radcov
o opatreniach na likvidovanie zbojníkov, ktorí rabujú na cestách v okolí Bratislavy i v celej
krajine.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať
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4891
24. marca, Viedeň
S 5538
Vendel Kirchaimer, právny zástupca viedenských obchodníkov, odpovedá bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, že po uzdravení vykoná rozhodnutie súdu a bude vymáhať
od vdovy Lachenbergovej zaplatenie dlhu.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4892
25. marca, Ort
S 5539
Grófka Alžbeta zo Salmu žiada bratislavského richtára, aby v jej zastúpení rokoval s Matúšom
Hirschom o jej poddanom Michalovi Ercklovi.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at
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26. marca, Heiligenkreuz
S 2685
Literát Ján, kustos Filip, Wolfgang a Hieronym, zástupcovia konventu v Heiligenkreuzi
splnomocňujú pred bratislavskou kapitulou priora Jána a seniora Pavla rokovať so zástupcami
mesta Bratislavy o predaji osady Vajnor dvora sv. Kataríny.
Orig., pap., lat., dva listy, poškodená pritlačená pečať s clonou
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26. marca, Heiligenkreuz
S 2686
Opát Viliam z kláštora v Heiligenkreuzi splnomocňuje Wolfganga Tandlera z Viedne rokovať
pred bratilsavskou kapitulou v mene konventu pri predaji osady Vajnor a dvora sv. Kataríny
mestu Bratislava.
Orig., pap., lat., dva listy, pritlačená pečať
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28. marca, (Bratislava)
S 2687
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, že v zastúpení opáta Viliama z kláštora
v Heiligenkreuzi sa dohodli Wolfgang Tandler, prior Ján, senior Pavol, kustos Filip a Hieronym
so zástupcami mesta Bratislavy Jánom Cellariom a Wolfgangom Preissom na predaji osady
Vajnor a dvora sv. Kataríny.
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-hnedo-žltej šnúre
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4896
28. marca, Budín
S 2688
Kráľovský pokladník a hlavný taverník Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a
radcom, aby povolili v bratislavskej mincovni raziť peniaze len Wolfgangovi Rottendorfferovi
a doručiteľovi listu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a ťažko čitateľný
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1. apríla, Budín
S 2689
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby napriek ním
potvrdeným artikulom zaviedli jednotné miery na potraviny a víno ako v Budíne.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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2. apríla, Budín
S 2680
Palatín Štefan Báthory na žiadosť zástupcov mesta Bratislavy prepisuje listinu bratislavskej
kapituly z 10. decembra 1524, podľa ktorej ho kapitula informuje, že jej kanonik Filip Bruck
doručil bratislavským radcom predvolanie na súd v ich spore s grófom Wolfgangom zo
Svätého Jura a Pezinka o vinicu (pozri aj č. 4887).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
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3. apríla, Budín
S 5540
Jakub Schaller a Ján Khotto žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby ponechali
bratislavskú mincovňu Jakubovi Fischerovi a Mikulášovi Pithysovi.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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24. apríla, Budín
S 2690
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu poslali po
doručiteľovi listu riadne poplatky.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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29. apríla, Jur pri Bratislave
S 5541
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka informuje bratislavského richtára a radcov o liste od
Pavla Hofera že požiadal kráľa, aby poslal príkaz moravskému kapitánovi, ktorý má vec
vyšetriť.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou, poškodený

m
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2. mája, Bratislava
S 5542
Peter Demeter Lederer odkazuje svoj majetok (dom, vinice Gefang, Burgstall, Ratzersdorfer,
Hausberger, Flötzer, Donauleiten a peniaze) manželke Angele, deťom Anne a Magdaléne,
sestre Veronike, synovi Michala Kumela, Jurajovi Stockingerovi a Petrovi Völkelovi.
Orig., pap., nem., tri listy v zošite, stopa po dvoch dorzálnych pečatiach
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4903
7. mája, Hedervár
S 5549
Štefan Hederváry žiada bratislavského richtára Michala Vasárosa, aby mu poslal do Hederváru
tesára Jána na stavbu kostola sv. Michala a aby poskytli pomoc Františkovi Vadovi pri kúpe
loďky.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4904
21. mája, Budín
S 2691
Ľudovít II. prepisuje svedectvo bratislavskej kapituly o dohode opáta Viliama z kláštora
v Heiligenkreuzi, kustoda Filipa a Hieronyma so zástupcami mesta Bratislavy o predaji osady
Vajnor a dvora sv. Kataríny.
Orig., perg., lat., privesená pečať na ružovo-zeleno-žltej šnúre
Dva odpisy, pap., lat., nem., po štyroch listoch v zošitoch
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23. mája, (Bratislava)
S 5543
Ján Ambring odkazuje svoj majetok (víno, záhradu Dresschert, Hainburger, Schöndorfer,
Bürgerau, vinicu Braumgarten, dom a peniaze) mäsiarovi Šimonovi, synovi Pankrácovi,
manželke Barbore, Vincentovi Sichftovi, Wolfgangovi Hayndlovi, Kolomanovi Reneisovi,
Magdaléne Müllnerovej, Filipovi Fischerovi, domu sv. Vavrinca, farskému kostolu sv. Martina,
mestskému špitálu sv. Ladislava, klariskám, františkánom, Bratstvu sv. Šebastiána a Bratstvu
sv. Vavrinca.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po troch dorzálnych pečatiach
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6. júna, Viedeň
S 5545
Peter Khely a Dušan Miřin žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby im na
kráľov príkaz vrátili zhabané víno
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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9. júna, Budín
S 2692
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vykonali rozkaz,
ktorý im odovzdá doručiteľ listu František Csiriaky.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5. júla, Jur pri Bratislave
S 5546
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka na prosbu svojho poddaného Žigmunda Hütera žiada
bratislavského richtára a radcov, aby boli blahosklonní pri súdení uväzneného Erharda
Leopolda.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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14. júla, Krouna
S 5547
Ján Her, hlavný český kapitán, žiada bratislavského richtára mešťanostu a radcov ako
kráľovský úradník pre židov, aby ukončili spor s jeho služobníkom Izidorom Beránkom a
Martinom Kleeom.
Orig., pap.,nem., dorzálna pečať s clonou
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3. augusta, Bratislava
S 5548
Bratislavskí židia Teodor Mendel a Jakub Klein svedčia, že Izidor Beránek a Martin Klee im
odovzdali pred bratislavským židovským richtárom Petrom Heinrichom 125 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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13. augusta, (Bratislava)
S 2693
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia rozhodujú spor o dedičstvo po vdove Barbore
medzi jej deťmi Martinom a Michalom Kleeom a Barborou, manželkou Jána Hermansbergera
(dom v Bratislave a vinice v devínskom chotári, v Líščom údolí a Marchar v Jure pri Bratislave).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
4912
26. augusta, Budín
S 2694
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby doručila mandáty grófom Wolfgangovi a
Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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26. augusta, Budín
S 2695
Ľudovít II. nariaďuje grófovi Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby neprekážal
Bratislavčanom pri vinohradníckych prácach na svojich viniciach v jeho chotári v Jure pri
Bratislave a aby im vrátil všetky zhabané veci.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať
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26. augusta, Budín
S 2696
Ľudovít II. nariaďuje grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby neprekážal
Bratislavčanom pri vinohradníckych prácach (pozri aj č. 4913).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

Br

at

4915
26. augusta, Budín
S 2697
Ľudovít II. nariaďuje kapitánovi, mešťanostovi, richtárovi a radcom z Bratislavy, aby povolili
slobodný odchod trom trubačom z Bratislavy pre služby kráľovského kancelára Jána
Gosztonya.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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27. augusta, Budín
S 2698
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby dohliadali na
zachovávanie o používaní starých a nových mincí v pomere jednej starej ku dvom novým a
aby zhabali majetok tomu, kto by sa nedržal týchto predpisov. Jedna tretina zo zhabaného
majetku prepadne v prospech richtára alebo miestneho úradníka a dve tretiny zemskému
pánovi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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4. septembra, Šuľany
S 2699
Bratislavský kastelán Štefan Atzel informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že
dal príkaz prepustiť z väzenia Juraja Weineryho a žiada, aby vyslali k nemu informovaného
zástupcu, ktorý by ho oboznámil s platnosťou mincí u nich.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

v

4918
14. septembra, Budín
S 2700
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu poslali po
doručiteľovi mandátu 600 zlatých v starých minciach ako mimoriadny poplatok na obranu
Uhorska.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
4919
12. októbra, Ostrihom
S 5550
Komárňanský archidiakon a ostrihomský kanonik Mikuláš Oláh potvrdzuje že prijal od
bratislavského mešťanostu, richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára
sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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24. októbra, Budín
S 5551
Kráľovský pokladník Ján Dóczy nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom,
aby mu vyplatili mimoriadny poplatok 600 zlatých (pozri aj č. 4919).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

4921
3. októbra, Leiben
S 5552
Doktor práv Ulrich Lapitz žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby rozhodli
spor o dedičstvo medzi Michalom Baumgartnerom, Ambrózom Schleglom a Leonardom
Kauffingerom.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

at

4922
31. októbra, Leiben
S 5553
Michal Baumgartner, oficiál u doktora práv Ulricha Lapitza žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby rozhodli spor o dedičstvo po jeho švagrovi (pozri aj č. 4921).
Orig., pap., nem., poškodená pritlačená pečať s clonou

es
ta

Br

4923
4. decembra, Lábatlan
S 5554
Farár Peter z Lábatlanu potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára Michala Fischera,
mestského notára Štefana Pfaffstettera a radcu Jána Steinera ročný plat 50 zlatých.
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou
4924
21. decembra, Budín
S 2701
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby poskytla mestu podporu na reštaurovanie a
postavenie mestských hradieb a opevnení.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

m

4925
21. decembra, Budín
S 2702
Ľudovít II. zakazuje bratislavským židom obchodovať s tovarom, na ktorý nemajú povolenie.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
MZO I/280
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4926
21. decembra, Budín
S 2703
Ľudovít II. nariaďuje kráľovskému pokladníkovi Jánovi Dóczymu a všetkým tricezimátorom,
aby vyplácali mestu Bratislava ročne 200 zlatých podľa mandátu Vladislava II. (pozri aj
č. 4868).
Orig., pap., lat. Zlomok pritlačenej pečate s clonou

1526

4927
2. januára, Šamorín
S 2704
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému slúžnemu Ulrichovi Székelyimu, aby predvolal na súd
grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka v spore s Bratislavčanmi o dlh (pozri aj č. 4827).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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4928
7. januára, (Bratislava)
S 2705
Bratislavská kapitula oznamuje Ľudovítovi II., že jej kanonik Vavrinec Buday odovzdal jeho
predvolanie na súd Andreovi Hoflmayrovi, kastelánovi grófa Wolfganga zo Svätého Jura a
Pezinka v zastúpení grófa v spore s Bratislavčanmi (pozri aj č. 4927).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

at
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4929
12. januára, Šamorín
S 2706, G L 14 F 20
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby vyhotovila súpis majetkov grófa Wolfganga zo
Svätého Jura a Pezinka, lebo sa nedostavil na súd a podľa rozhodnutia súdu má zaplatiť
pokutu, súdne trovy a spôsobenú škodu Bratislavčanom, keďže sa reambuláciou dokázala
grófova vina v spore o les a územie vo vajnorskom chotári (smerom k Rači).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
Odpis, pap., lat., päť listov

es
ta
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4930
22. januára, Budín
S 2707
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, radcom a mešťanostovi, aby vyhlásili jeho
nariadenie o platnosti meny všetkým občanom, lebo mnohí požadujú za jeden starý denár
viac ako dva nové a predražujú tovar. Nové peniaze si môžu vymeniť v Budíne u kráľovského
pokladníka.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať
4931
27. januára, Budín
S 2708
Kráľovná Mária intervenuje u bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby udelili
benefícium v kaplnke Božieho tela v Bratislave stupavskému farárovi Jánovi Bayerovi.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

m

4932
3. februára, (Bratislava)
S 2709
Bratislavská kapitula oznamuje Ľudovítovi II., že podľa jeho mandátu predvolal jej kanonik
Krištof z Jura pri Bratislave bratislavského richtára, mešťanostu a radcov a ostatných
zainteresovaných Bratislavčanov ako svedkov proti grófovi Wolfgangovi zo Svätého Jura a
Pezinka, ako aj grófových poddaných, ktorí potvrdili, že gróf nútil bratislavských obchodníkov
prisahať, že sa z trhov budú vracať cez Pezinok a že im zhabal štyri povozy (pozri aj č. 4867).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

Ar
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4933
14. februára, Budín
S 5555
Magister Bekényi odpovedá bratislavskému mešťanostovi a radcom, že sa mu podarí
dosiahnuť dohody medzi nimi a Czoborom a že je vždy ochotný k službám.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
4934
23. februára, Viedeň
S 5556
Ján Büchler žiada bratislavského mešťanostu Jakuba Korblera o pomoc v spore s Katarínou,
manželkou Antona Kartenmachera, ktorý mu dal do zálohy vinicu za 24 zlatých, dlh však
nezaplatil a Katarína si robí na vinicu nároky.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4935
3. marca, Budín
S 2710
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby znova zverejnili
jeho mandát o prijímaní nových mincí v určenom pomere a o habaní majetku tým, ktorí menu
znehodnocujú (pozri aj č. 4930).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

is
l

av

4936
13. marca, Hainburg
S 5558
Hainburský richtár a radcovia odpovedajú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
že ich pokladník Michal Wiert sa už dohodol s ich zástupcami o prepočítavaní rakúskych a
uhorských mincí na niektoré tovary a že chcú rokovať ešte o mýte, ktoré majú Bratislavčania
v Devíne, Bratislave a Hainburgu.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br

at

4937
15. marca, Pezinok
S 5559
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby intervenovali u Jána Eignera a prinútili ho zaplatiť potrebnú sumu doktorovi, ktorého
posiela vo svojom zastúpení k brandeburskému markgrófovi Jurajovi.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

es
ta

4938
1. apríla, Budín
S 2711
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby chránili majetok sirôt po
Wolfgangovi Peltzbergerovi proti Františkovi Hentzelffymu.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

m

4939
15. apríla, Ostrihom
S 2712 a
Ľudovít II. daruje majetok, domy a vinice v Bratislave po nebohom Jánovi Junckerovi za zásluhy
a vernosť bratislavskému županovi a budínskemu kastelánovi Jánovi Bornemiszovi.
Odpis, pap., lat.

hí

v

4940
22. apríla, Budín
S 2712 b
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
bratislavského župana a budínskeho kastelána Jána Bornemiszu pri preberaní darovaných
majetkov (pozri aj. Č. 4939).
Odpis, pap., lat.

Ar
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4941
24. apríla, Budínsky hrad
S 5560
Bratislavský župan a budínsky kastelán Ján Bornemisza žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby prijali jeho (bratislavského) kastelána Štefana Atzela, ktorý má prevziať
v jeho zastúpení majetky po nebohom Jánovi Junckerovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
4942
5. mája, Budín
S 2713
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby ukázali Gregorovi
Iváncsimu majetky po Jánovi Junckerovi, aby mohol urobiť ich súpis (pozri aj č. 4941).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
102

y

4943
5. mája, Budín
S 2714 a
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby neprekážali
bratislavskému županovi a budínskemu kastelánovi Jánovi Bornemiszovi pri preberaní
majetkov (pozri aj č. 4942).
Odpis, pap., lat.
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4944
5. mája, Budín
S 2714 b
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby doručila bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom jeho mandát o preberaní majetkov po Jánovi Junckerovi bratislavským
županom a budínskym kastelánom Jánom Bornemiszom.
Odpis, pap., lat.
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4945
10. mája, Krivosúd-Bodovka (?)
S 2715
Filip Nagyluchey žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali
s Blažejom Nagyom
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

4946
27. mája, Budín
S 2716
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom vyšetriť, či je Vavrinec
Mislinger príbuzným nebohého Jána Eignera, lebo sa hlási o dedičstvo, ktoré daroval za
zásluhy bratislavskému županovi a budínskemu kastelánovi Jánovi Bornemiszovi (pozri aj
č. 4939).
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

m

4947
(27. mája), Budín
S 5569
Ľudovít II. nariaďuje provizorovi Bratislavského hradu a bratislavskému richtárovi a radcom,
aby rešpektovali práva bratislavských rybárov, ktorým povolil voľne loviť ryby vo všetkých
voľných vodách v Bratislave a jej okolí. Povolenie sa vzťahuje len na členov Bratstva rybárov.
Odpis, pap., nem., dva listy

hí

v

4948
28. mája, Budín
S 2717
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby podporovali tricezimátorov a
úradníkov, ktorých k nim pošle hlavný taverník a nový kráľovský pokladník Alexej Thurzo.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

Ar
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4949
30. mája, Budín
S 5561, S 5562
Žigmund Seedorfer sa zaväzuje zaplatiť Otovi Munsovi a jeho manželke Margite dlh
115 zlatých.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou
Dva odpisy, pap., nem.
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4950
30. mája, Budín
S 2718
Kráľovský pokladník a hlavný taverník Alexej Thurzo žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby poskytli jeho služobníkovi Martinovi z Bratislavy pomoc pri preberaní
bratislavských tridsiatkov po predošlom nájomníkovi Imrichovi Szerencsésovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený

is
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4951
6. júna, Budín
S 2719
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby ihneď uväznili
bratislavského žida Feketeho a aby ho zviazaného poslali k nemu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

at

4952
17. júna, Budín
S 2720
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vo všetkom poslúchali doručiteľa
listu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br

4953
2. júla, Krutt
S 5557
Krištof Leinbach žiada grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka, aby mu vymohol dlh od
Schönkirchenovej.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

4954
24. júla, Ort
S 2721
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby v jeho zastúpení rokovali so
stoličnobelehradským tricezimátorom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

4955
13. augusta, Tolna
S 2722
Ľudovít II. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu poslali
v Bratislave uskladnené potraviny.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4956
13. augusta, Tolna
S 2723
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby mu poslali kráľov list o oslobodení (nemenovaného) dvorana od platenia mýta a
tridsiatkov. V pripojenej poznámke informuje neznámy autor bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, že už niekoľkokrát hľadal márne žida Mendela kvôli šperkom.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou
4957
14. septembra, Hlohovec
S 5565
Krajinský sudca, miestodržiteľ a kráľovský pokladník Alexej Thurzo žiada bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov, aby spravodlivo rozhodli spor Martina Kleea o dom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

104

av

y

4958
9. októbra, Bratislava
S 5566, S 2723
Kráľovná Mária píše bratislavskému richtárovi a radcom, že videla biedu a pustošenie
v Bratislave, čo okrem iných zapríčinili aj bratislavskí židia klamaním, zdieraním a úžerou a
ktorí nakoniec v dobe nebezpečenstva ušli z mesta. V zmysle mandátu Ľudovíta II. a palatína
Štefana Báthoryho im nariaďuje, aby všetok majetok po utečencoch zhabali, rozpredali, ich
pozostalých príbuzných vyhnali z mesta a peniaze použili na opravy a výstavbu mesta.
Odpis, pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
Odpis, pap., lat., dva listy
MZO I/287

at
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4959
9. novembra, Viedeň
S 5567
Ján Büchler žiada bratislavského richtára Jakuba Korblera, aby mu pomohol vziať Antonovi
Kartenmacherovi vinicu, lebo mu prestal za ňu platiť.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br

4960
23. decembra, Bratislava
S 5568
Wolfgang Breuer odkazuje svoj majetok (vinice Wagsmeister, Hohenei a Poschait) manželke
Kataríne, Jánovi Härtlovi a Wolfgangovi Härtlovi.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

es
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4961
- (Bratislava)
S 2724
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vyhotovujú súpis židovských domov, odpredaných
Bratislavčanom po židoch, ktorí ušli z mesta pred Turkami (pozri aj č. 4958).
Orig., pap., nem., tri listy

1527
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4962
- (Bratislava)
G L 20 N 68
Bratislavskí židia sa ospravedlňujú pred bratislavským senátom, že 1. za Ľudovíta II. nebolo
v Bratislave židov, lebo sa dobrovoľne vysťahovali, 2. že ich obviňujú z úžery, hoci väčšími
úžerníkmi boli Bratislavčania, 3. že židia nemali podľa privilégií mesta Bratislavy obchodovať
s mešťanmi, v praxi však obchodovali a 4. že ich neoprávnene obviňujú, že zapríčinili
rozmáhanie sa tulákov a zbojníkov.
Odpis, pap., nem.
MZO I/292

4963
13. januára, Bratislava
S 5570
Martin Staniger prepisuje svoj majetok (vinice v devínskom chotári Scherer a Turnerart, dom
v Hainburgu, záhradu a polia) na svoju manželku Katarínu, vdovu po Wolfgangovi
Kurschnerovi.
Odpis., pap., nem., dve dorzálne pečate s clonou
Odpis, pap., nem., dva listy
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4964
16. februára, Ostrihom
S 2725
Kráľ Ján Zápoľský nariaďuje grófovi Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby chránil
trnavského žida Jakuba Čecha v jeho nárokoch na majetok v Bratislave.
Odpis, pap., lat.
MZO I/298

av

y

4965
31. marca, Bratislava
S 2726
Kráľovná Mária daruje Martinovi Walffelserovi za vernosť jej nebohému manželovi
Ľudovítovi II. dom na Židovskej ulici v Bratislave.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

is
l

4966
5. mája, Vratislav
S 5571
Ferdinand I. ďakuje bratislavskému richtárovi a radcom za vernosť a žiada, aby i naďalej hájili
právo a spravodlivosť.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

4967
1. júna, hrad Jur pri Bratislave
S 5572
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby upozornili
kňaza Štefana z mestského špitála sv. Ladislava v Bratislave, že sa má dostaviť
k nemu na určený termín.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený

es
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4968
18. júna, Viedeň
S 5573
Viedenský richtár Pavol Pernfuss žiada bratislavského richtára Jána Pilisyho, aby mu poskytol
informáciu o sestre Pavla Fechtera.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

4969
28. júna, Viedeň
S 2727
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby zložili prísahu vernosti a
oddanosti do rúk jeho sestry kráľovny Márie a do rúk palatína Štefana Báthoryho.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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4970
2. júla, Komárno
S 5574
Podžupan Jakub Kolos a štyria slúžni Komárňanskej stolice vydávajú svedectvo o výpovediach
svedkov v spore o osade Pornok (?) v Komárňanskej stolici medzi Žofiou, manželkou Petra
Nezkeneho, Alžbetou, manželkou Antona Harnacha, Elenou, manželkou Dionýza Kisa a
Michalom, synom nebohého Jána Bešeňovského.
Orig., pap., lat., päť pritlačených pečatí (stopa po jednej), porušený
4971
20. júla, Viedeň
S 2728
Ferdinand I. nariaďuje vesprímskemu biskupovi grófovi Tomášovi, aby dohliadal na veci
palatína Štefana Báthoryho, ktoré dal Bratislavčanom do zálohy.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4972
27. júla, Viedeň
S 2729
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby v jeho zastúpení rokovali so
Štefanom Pemfflingerom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

av
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4973
30. júla, Bratislava
S 2730
Palatín Štefan Báthory potvrdzuje, že mu bratislavský richtár Michal Fischer a radcovia vrátili
štyri zdobené opasky, ktoré im dal za 216 zlatých do zálohy.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

4974
3. augusta, Mosonmagyaróvár
S 2731
Ferdinand I. potvrdzuje, že mu mesto Bratislava zapožičalo 100 rýnskych zlatých a nariaďuje
dlh vyplatiť z bratislavských tridsiatkov.
Orig., pap., lat., dva listy, porušená dorzálna pečať
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4975
24. augusta, Budín
S 2732
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanom, vojsku a všetkým obyvateľom
Bratislavy, aby vo všetkom poslúchali Jakuba Durra, ktorému zveril výrobu vojenských potrieb
a menoval ho hlavným kapitánom v Bratislave.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

es
ta

4976
26. augusta, Budín
S 2733
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi Michalovi Fischerovi, aby zverejnil jeho
mandát o povinnosti prelátov, barónov a šľachticov dostaviť sa do Budína. Neúčasť bude
považovať za rebéliu
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

m

4977
26. augusta, České Budějovice
S 5575
Českobudějovický mešťanosta a radcovia vydávajú pre majstra Tomáša Beitlera svedectvo
zachovalosti.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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4978
7. septembra, Viedeň
S 5576
Viedenský mestský pisár Ján Hoffmann vydáva svedectvo o testamente manželky Mateja
z Bratislavy, z Kozej ulice, podľa ktorého odkázala svoj majetok (vinicu Elern, dom na
Schluttergasse a peniaze) vdove po Wolfgangovi Brandweinerovi, jej dcére Kristíne, Jurajovi
Schweiglovi, Kunigunde a Marandtovi z Viedne.
Orig., pap., nem., dva listy
4979
14. októbra, Bratislava
S 5578
Kráľovský sekretár, komárňanský archidiakon a správca benefícia oltára sv. Petra a Pavla
v Ostrihome potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov ročný plat
100 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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4980
21. októbra, Budín
S 5579
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi Michalovi Fischerovi, aby preskúmal spor
o dedičstvo medzi Barborou, manželkou Michala Kleea, predtým manželkou Jakuba Eignera a
ostatnými dedičmi.
Dva odpisy, pap., nem., po dvoch listoch
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4981
23. októbra, Pezinok
S 5580
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s pezinským richtárom Tomášom Schusterom a s Gašparom
Rummelom.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

at

4982
15. novembra, Pezinský zámok
S 5581
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára Michala Fischera, aby
v jeho zastúpení rokoval s Gašparom Rummelom, Jánom Mendom, Wolfgangom Kisom a
Františkom Igalyom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

4983
20. novembra, Ostrihomský hrad
S 2734
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyhotovili súpis
cenností a majetkov po nebohom šľachticovi Bernardovi Horvátovi a poslal ho i s
testamentom a nevydali dedičstvo, pokiaľ sa nezistí, akým spôsobom Horvát nadobudol
majetky.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

m

4984
8. decembra, Ostrihom
S 5582
Ján Földessy žiada bratislavského richtára Michala Fischera, aby nenechal skaziť jeho zhabané
víno, lebo mu ho budú musieť podľa kráľovho príkazu vrátiť.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

4985
17. decembra, Pezinok
S 5583
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s Gašparom Rummelom.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4986
- (Bratislava)
S 5584
Kvardián Matej z bratislavského františkánskeho kláštora potvrdzuje, že prijal od Štefana
Schönbergera a Wolfganga Trautmanna 2 zlatky zo základiny vdovy po Matejovi Ungerovi.
Orig., pap., nem., porušená pritlačená pečať s clonou

1528

4987
13. januára, Ostrihom
S 2735
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu poslali pre vojenskú
výpravu tri povozy, osemnásť koní a na každého koňa mesačne dve zlatky.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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4988
7. februára, Viedeň
S 2736
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby upozornili
hostinských pri cestách na sluhu Jakuba, ktorý ušiel z Francúzska cez Benátky a cez Záhreb
smerom do Uhorska.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
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4989
9. februára, Budín
S 2737
Hlavný taverník a szatmársky župan Andrej Báthory oznamuje bratislavskému richtárovi a
radcom, že mu kráľ zveril úrad taverníka a žiada, aby vyslali na zasadnutie taverníckej stolice
do Budína svojich zástupcov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

at

4990
10. februára, Ostrihom
S 2738
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu bez meškania poslali do
Budína požadované štyri povozy a šesť koní.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

Br

4991
2. marca, Bruck
S 5585
Barbora Bergerová, vdova po Šebastiánovi Zettlovi, menuje svojim právnym zástupcom brata
Michala Bergera a poveruje ho vymáhať dedičstvo po bratovi Gašparovi Bergerovi.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

m

4992
7. marca, Mosonmagyaróvár
S 2739
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby rešpektovali príkazy jeho
vymenovaných zástupcov: ostrihomského arcibiskupa Pavla, kancelára a jágerského biskupa
Tomáša, kráľovského pokladníka a stoličnobelehradského biskupa Mikuláša Gerenda,
krajinského sudcu Alexeja Thurzu, hlavného taverníka Andreja Báthoryho a palatína Štefana
Báthoryho, ktorým zveril kráľovskú pečať a dal všetky práva, lebo odchádza do boja proti
Turkom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
Pray I/327
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4993
25. marca, Trnava
S 5586
Trnavský richtár a radcovia informujú bratislavského richtára a radcov, že posielajú k nim
svojich zástupcov na rokovania troch slobodných kráľovských miest Bratislavy, Trnavy a
Šoproni o ochrane ich mestských práv.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
4994
28. marca, Zusum Zeel (?)
S 5587
Zachariáš Berger splnomocňuje svojho brata Michala Bergera ako svojho právneho zástupcu
v spore o dedičstvo po nebohom bratovi Gašparovi Bergerovi.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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4995
31. marca, (Bratislava)
S 5588
Kristína, manželka Krištofa Auera, odkazuje svoj majetok obuvníkovi Vítovi Pumperlemu
z Pezinka a deťom Martinovi a Liebhartovi.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnych pečatiach
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4996
6. apríla, Mosonmagyaróvársky hrad
S 2740
Kráľovná Mária žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby prepustili z väzenia
Leonarda Hausera vzhľadom na to, že po dlhé roky pracoval vo viniciach jej brata
Ferdinanda I. a cisára Maximiliána.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

at

4997
14. apríla, Šopron
S 5589
Šopronský mestský pisár Jakub Auer žiada bratislavského richtára a radcov, aby na uvoľnené
miesto po bratislavskom mestskom pisárovi Štefanovi prijali Jána Wachslera.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

4998
17. apríla, Mosonmagyaróvár
S 5590
Ján Kugelmayr žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o vystavenie sprievodného
listu pre cestu do Bratislavy.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
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4999
17. apríla, Trnava
S 5591
Trnavský richtár a radcovia informujú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov na termín
zasadania taverníckej stolice.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

v

m

5000
17. apríla, (Bratislava)
Ce 5
Cechmajster Melicher Keiler a majstri cechu mieškárov v Bratislave Lukáš Lutter, Juraj Statt,
Václav Gruber, Melicher Faber, Koloman Parscher, Dietrich Steinmetz a Ján Payer a tovariši
Ján Schiermer, Bartolomej Haimitz, Juraj Bläsel, Herman Kaschl, Mikuláš Fridrich, Ján Eiferl,
Leonard Landič a Michal Fridrich vydávajú tovarišské cechové artikuly.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku, poškodený
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5001
(1. mája, Bratislava)
S 5607
Bratislavský richtár a radcovia vyhotovujú záznam o násilnostiach spáchaných provizorom
Bratislavského hradu na Bratislavčanoch pri vymáhaní mýta za prechod cez Dunaj.
Koncept, pap., nem.
5002
16. mája, Ráb
S 5592
Krištof Lamberger oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom, že vyplatil pomocníka podľa
dohody.
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5003
14. júna, Neusiedl am See
S 2741
Kráľovná Mária odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že informovala kráľa o ich
spore s Jánom Földessym. Odporúča im, aby až do kráľovho rozhodnutia ponechali zhabané
víno u seba (pozri aj č. 4984).
Orig., pap., lat, porušená dorzálna pečať s clonou
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5004
16. júna, Pasov
S 5593
Lekárnik Žigmund Plüml z Pasova ustanovuje za svojho právneho zástupcu bratislavského
lekárnika Egida Merdla pre spor o dedičstvo po svojich rodičoch so sklenárom Jánom
Einsackom.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou

Br
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5005
15. júla, Marchegg
S 5594
Gróf Mikuláš zo Salmu a Neuburgu, hlavný dolnorakúsky poľný kapitán a radca Uhorskej
kráľovskej komory, žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby povolili jeho
poddanému židovi Hayndlovi, synovi židovky Wöĺfovej, predať dva domy v Bratislave.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
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5006
20. júla, Budín
S 2742
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vydali Jánovi
Földessymu zhabané víno alebo aby mu dali náhradu za spôsobenú škodu.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať
5007
29. júla, Praha
S 2743
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vydali kapitánovi Leonardovi
Hauserovi bratislavské vinice, ktoré dostal do zálohy od Jána Földessyho.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

hí
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5008
21. augusta, Ostrihom
S 5597
Ostrihomský richtár a radcovia informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že
podľa výpovedí svedkov Wolfgang Berghefter predal v Ostrihome obilie a chlieb Martinovi
Baloghovi, Jánovi Giengovi, Matúšovi a Ladislavovi Patzkovi, Jánovi Tóthovi, Bernardovi
Barchymu a Barnabášovi Burgovi, ktorí ušli do Ostrihomu pred Turkami. Obilie predal preto
drahšie, lebo ho drahšie aj kúpil od Viedenčana Jána.
Odpis, pap., nem., dva listy

Ar
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5009
2. septembra, Praha
S 2744
Ferdinand I. oznamuje kapitánovi Leonardovi Hauserovi, že mu i naďalej ponecháva v správe
bratislavské vinice.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
5010
7. októbra, Viedeň
S 2745
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyprázdnili bratislavský dom
kapitána Leonarda Hausera.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5011
31. októbra, Viedeň
S 2746
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby umiestnili v meste vojsko,
potraviny a ľudí, aby sa mohli brániť proti sedmohradskému vojvodovi Jánovi Zápoľskému.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5012
31. októbra, Ostrihom
S 5598
Ostrihomská kapitula žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vymáhali od
uväznených Bratislavčanov Pavla Deáka, Wolfganga Bergheftera, Štefana Leopolda a Juraja
Pintera dlh ostrihomským mešťanom Michalovi Deákovi, Pavlovi Deákovi a Jánovi Gregorovi.
Odpis, pap., nem., dva listy

Br

at

5013
11. novembra, Viedeň
S 2747
Ferdinand I. potvrdzuje, že hlavný poľný kapitán Ján Katzianer požičal pre neho od
bratislavského richtára a radcov 500 zlatých na svoj podpis. Kráľ zbavuje Katzianerov podpis
platnosti a zaväzuje sa dlh zaplatiť sám.
Orig., pap., nem., poškodená pritlačená pečať s clonou

es
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5014
11. novembra, Viedeň
S 5599
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu vrátili dlžobný úpis, lebo
im už zaplatil dlh 500 zlatých.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

m

5015
20. novembra, Bratislava
S 5600
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vydali Barbore,
manželke Michala Kleea peniaze, ktoré jej testamentárne zanechal jej predošlý manžel Jakub
Eigner.
Odpis, pap., nem., dva listy

v

5016
24. novembra, Viedeň
S 5601
Dolnorakúsky miestodržiteľ a regenti žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby vydali doručiteľovi listu uväzneného Krištofa Wadlera.
Orig., pap., nem., päť dorzálnych pečatí s clonou
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5017
28. novembra, Bratislava
S 5602
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby odovzdali Petrovi Szalayovi
dom, ktorý mu daroval za zásluhy po nebohom Štefanovi Henczelfym.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
5018
30. novembra, Neusiedl am See
S 5603
Krištof Bebesy intervenuje u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby kladne vybavili
majetkový spor jeho strážcu Hakaviča.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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5019
2. decembra, Bratislava
S 5604
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia odpovedajú grófovi Mikulášovi zo Salmu a
Neuburgu, že predaj domu syna židovky Wölflovej z Marcheggu budú riešiť spolu so spormi
ostatných bratislavských židov.
Odpis, pap., nem.
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5020
17. decembra, Bratislava
S 2748
Bratislavský župan Ján Szalay potvrdzuje, že prijal od zástupcu bratislavského mestského
pokladníka 1 000 zlatých, ktoré mu mesto dlhovalo.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br
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5021
29. decembra, Marchegg
S 5605
Gróf Mikuláš zo Salmu a Neuburgu, hlavný dolnorakúsky kapitán a radca komory, žiada
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vyzvali Bratislavčana Valenta Preissa
k dohode so židom Nezlom o obilí, ktoré kúpil Nezl od Preissa.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

1529
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5022
3. januára, Hainburg
S 5608
Hainburský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby určili
podmienky prepustenia ich obyvateľa Wadlera z väzenia vzhľadom na prepustenie
Bratislavčana Fleischhackera z hainburského väzenia.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

5023
16. januára, Rím
S 5609
Biskup Vavrinec vyhlasuje na základe nepravdivého obvinenia Eufémie Eisnerovej manželstvo
Martina Kleea s druhou manželkou za neplatné.
Odpis, pap., lat., dva listy
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5024
28. januára, Bratislava
S 5610
Bratislavský kanonik Matúš, farár v kostole sv. Vavrinca, sa zaväzuje zaplatiť poplatky za
svojho predchodcu Ulricha Tobiachera správcovi kostola sv. Vavrinca Michalovi Denckovi a
Jurajovi Zimmermannovi.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
5025
30. januára, Viedeň
S 5611
Radcovia Dolnorakúskej komory žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby ich
vždy informovali o prípadných nedorozumeniach s bratislavskými tricezimátormi.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou
5026
15. februára, Innsbruck
S 2749
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby rokovali s odporcom Leonarda
Hausera a vymáhali od neho poplatky na výdavky spojené s údržbou vinice.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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5027
6. marca, Budín
S 2750
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby pripravili kone pre vojenskú
výpravu.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

av
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5028
21. marca, Budín
S 5612
Miestodržiteľ a palatín Štefan Báthory žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s devínskym kastelánom a kňazom Michalom.
Orig., pap., lat., štyri dorzálne pečate s clonou

at

is
l

5029
16. apríla, Budín
S 5613
Radcovia Uhorskej kráľovskej komory žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby vymáhali od Lukáša Kerekesa 300 zlatých.
Orig., pap., lat., štyri dorzálne pečate s clonou

Br

5030
1. mája, Stupava
S 5614
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby vypočuli Plantschera ako svedka o krádeži v jeho viniciach a aby vyslali k nemu zástupcov
na ukončenie sporu.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
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5031
15. mája, Bratislava
Nemenovaný autor poveruje farára Matúša z kostola sv. Vavrinca, duchovného Juraja
z bratislavského dómu sv. Martina a mestských radcov Štefana Pfaffstettera, Valenta
Schneidera a Wolfganga Stantzla vykonaním jeho testamentu.
Odpis, pap., nem., zlomok

v

m

5032
12. júna, Budín
S 5615
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby
z príkazu Ferdinanda I. vrátili Jánovi Földessymu víno, ktoré mu neoprávnene zhabal Leonard
Hauser.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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5033
20. júna, Budín
S 2751
Palatín a miestodržiteľ Štefan Báthory nariaďuje všetkým uhorským stavom a úradníkom, aby
podporovali Bratislavčanov pri rešpektovaní práva skladu pri výročných trhoch.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
5034
7. júla, Linec
S 2752
Ferdinand I. nariaďuje hlavnému poľnému kapitánovi Jánovi Katzianerovi, aby chránil kraje a
obyvateľstvo Horného Uhorska pri zozbieraní úrody.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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5035
1. augusta, Linec
S 2753
Ferdinand I. nariaďuje hlavnému poľnému kapitánovi Jánovi Katzianerovi, aby vytiahol so
svojim vojskom na pomoc Mikulášovi Thurnovi proti rábskemu biskupovi, ktorý sa pripojil
k nepriateľovi.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou
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5036
1. augusta, Linec
S 2754
Ferdinand I. informuje hlavného uhorského poľného kapitána Jána Katzianera, že je
presvedčený o jeho vernosti a že neprijal obvinenia, ktoré proti nemu vzniesol Thurzo.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou

at
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5037
4. augusta, Viedeň
S 5617
Radcovia Dolnorakúskej komory informujú hlavného poľného kapitána Jána Katzianera
o zavedení nového cla na dobytok na moravských hraniciach.
Orig., pap., nem., štyri dorzálne pečate s clonou

Br

5038
3. septembra, Pezinok
S 5618
Súkenníci Václav a Urban z Olomouca potvrdzujú, že prijali od vdovy po Jánovi
Hermannsbergerovi 58 zlatých za súkno, ktoré predali jej manželovi.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

es
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5039
29. októbra, Linec
S 2755
Kráľovná Mária nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali
obvyklý poplatok 100 zlatých jej sekretárovi a stoličnobelehradskému kustodovi Mikulášovi
Oláhovi za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5040
15. novembra, Linec
S 2756
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyplatil
100 zlatých kráľovskému sekretárovi a stoličnobelehradskému kustódovi Mikulášovi Oláhovi
za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome a aby mu ich poslali do Nemecka, kde
sa toho času zdržuje. V prípade neuposlúchnutia poverí bratislavských kapitánov - župana
Jána Szalayho a Wolfganga Edera – peniaze vymáhať násilím.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

5041
25. novembra, Devínsky hrad
S 5619
Žofia, mazovská vojvodkyňa a manželka Ľudovíta Pekryho, obviňuje bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov, že ju neoprávnene obžalovali u Ferdinanda I., lebo nie jej
služobníctvo, ale Bratislavčania ničili lesy na jej území.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
5042
26. novembra, Linec
Martin Klee sa zaväzuje zaplatiť Baptistovi Gadinovi dlh 30 rýnskych zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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5043
12. decembra, Linec
S 2757, S 2758
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby prijali do mesta utečencov,
ktorí opustili mesto zo strachu pred vojnou a dovoľuje im súdiť ich, každý prípad však len
s jeho potvrdením.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., nem.
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5044
17. decembra, Linec
S 5621
Ferdinand I. informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že dal príkaz
budínskemu kastelánovi Štefanovi Pemfflingerovi a radcovi Uhorskej kráľovskej komory
Jurajovi Reichersdorferovi otvoriť debnu, ktorú im zveril do úschovy a nariaďuje spísať jej
obsah.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5045
19. decembra, Linec
S 2759
Ferdinand I. menuje Bratislavčana Martina Kleea šľachticom a udeľuje mu s tým spojené
práva, pocty a prednosti.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati

es
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5046
24. decembra, Linec
S 2760
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, aby odovzdali dom a vinice
Leonardovi Hauserovi, lebo sa dokázalo, že Ján Földessy nemá na ne právo.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

5047
29. decembra, Hainburg
S 5606
Hainburský richtár a radcovia odpovedajú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom,
aby súd s ich uväzneným obyvateľom odložili do ich návratu od kráľa z Viedne.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať

1530
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5048
1. januára, Bratislava
S 2761
Ferdinand I nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali pre
vojenskú výpravu tri povozy, ku každému povozu štyri kone a ďalšie štyri kone na prepravu
vojenských strojov s koniarmi s príslušenstvom
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
5049
12. januára, Bratislava
S 5623
Budínsky kastelán Štefan Pemfflinger a Juraj Reichersdorfer oznamujú Ferdinandovi I., že
podľa jeho príkazu otvorili debnu v Bratislave. Odporúčajú, aby vybrali z nej veci a zachránili
pred skazou (pozri aj č. 5044).
Orig., pap., lat., dve dorzálne pečate s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný
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5050
2. februára, Praha
S 2762
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vydali veci
nachádzajúce sa u mestského radcu Gašpara Leopolda pod pečaťou mestskej rady a
kráľovských pokladníkov, bratislavskému prepoštovi Františkovi Ujlakymu a aby vyhotovili ich
súpis (pozri aj č. 5048).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5051
23. februára, (Bratislava)
S 5624
Agneša, vdova po Martinovi Zaichovi, odkazuje svoj majetok (vinicu Pfaffen, dom a dvor na
Dunajskej ulici a peniaze) synovi Štefanovi Zaichovi, Jurajovi Riemerovi, Ulrichovi
Rosendorferovi, Dorote, manželke Juraja Eckera Riemera, manželke Martina Preuera
z Vydrice, richtárovi Michalovi Fischerovi, Ruprechtovi Müllnerovi, Mikulášovi Pfentterovi a
Matúšovi Heuningovi.
Orig., pap., nem., štyri listy, stopa po troch dorzálnych pečatiach s clonou

Br
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5052
24. februára, (Bratislava)
S 5625
Wolfgang Knapp odkazuje svoj majetok (vinice Scharlaberg, Gefang, dom s dvorom a peniaze)
manželke Kataríne a bratovým deťom.
Orig., pap., nem., dva listy, dve dorzálne pečate s clonou (stopa po jednej a zlomok jednej)

es
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5053
21. marca, Praha
S 5626
Viliam Rogendorfer informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že kráľ mu
osobne prisľúbil pomoc v dohovorených veciach.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

5054
22. marca, Praha
S 5627
Ferdinand I. na základe správy Viliama Rogendorfera nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby potrestali priestupky španielskeho žoldniera. O cirkevných
majetkoch, zničených vojnou, rozhodne až po ukončení vojny s Turkami.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

hí
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5055
6. apríla, Praha
S 2763
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby rozhodli spor
Krištofa Meixnera o dedičstve po jeho bratovi Jakubovi a otcovi Michalovi proti macoche.
Odpis, pap., nem., dva listy

Ar
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5056
8. apríla, Praha
S 2764
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby odovzdali
dedičstvo po vdove Barbore Gailsamovej Šebastiánovi Harberovi a odobrali ho Martinovi
Forsterovi, ktorému ho neoprávnene prisúdili.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5057
29. apríla, Hradec Králové
S 5628
Richtár Gabriel Kreicer z Hradca Králového žiada bratislavského richtára, aby prinútil
Pedlheftera zaplatiť dlh Jakubovi Formannovi.
Orig., pap., čes., dorzálna pečať

117

5058
11. mája, Praha
S 5629
Šimon z Husinca sa zaväzuje zaplatiť Barbore Johannisovej 30 zlatých za víno, ktoré kúpil pre
Václava Pětiprstého a uskladnil u grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka. Na dorze je odpis
žiadosti Pětiprstého, aby mu gróf predal desať sudov vína.
Odpis, pap., nem., dva listy

av

y

5059
24. mája, Hradište
S 5631
Mešťanosta a radcovia z Hradišťa žiadajú Bratislavčanov, aby vydali ich obyvateľovi Andrejovi
236 zlatých, ktoré dlhuje Juraj Nerwein ich remenárskemu tovarišovi Tomášovi.
Orig., pap., čes., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at
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5060
31. mája, Bratislava
S 2769 a
Apolónia Meixnerová, manželka Michala Stützla a vdova po Michalovi Meixnerovi žiada
Ferdinanda I. o pomoc proti viedenským obchodníkom Baptistovi Gadinovi, Markovi Parrovi,
Matúšovi Koffenovi a Jurajovi Paerovi, u ktorých sa jej nebohý manžel zadĺžil sumou
600 zlatých, ktorú ona nemá z čoho zaplatiť.
Odpis, pap., nem., dva listy
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5061
9. júna, (Bratislava)
S 2765
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste bratislavského richtára Michala Fischera a
radcov proti grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, lebo gróf uväznil ich poddaného
z Vajnor Jána Gozonitza, ktorý v sebaobrane zabil grófovho poddaného Mikuláša Mikulíka.
Gróf odmietol vydať Gozonitza vajnorskému richtárovi Matúšovi Štefanovi, hoci
Bratislavčania sú ochotní zaplatiť za zavraždeného 200 zlatých. Okrem toho gróf zakázal
Bratislavčanom prechádzať jeho územím bez zaplatenia mýta.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

5062
10. júna, Bratislava
S 2766
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyšetrili a
rozhodli spor Kataríny, vdovy po Jánovi Lachenbergerovi, neskôr vdovy po Michalovi
Egererovi, proti Bratislavčanovi Welserovi.
Odpis, pap., lat.
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5063
10. júna, (Bratislava)
S 5632
Bratislavský richtár a radcovia rozhodujú spor o dedičstvo po Kataríne, vdove po kožušníkovi
Wolfgangovi.
Koncept, pap., nem., sedem listov
5064
10. júna, Bratislava
S 5633
Žigmund Goldner a Juraj Stockinger vyhotovujú súpis majetkov po nebohom Jánovi
Schifereckerovi, ktoré dala Goldnerovi do úschovy a správy Anna, manželka nebohého
Schifereckera.
Koncept, pap., nem.
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5065
17. júna, Graz
S 5634
Vincent Senftenberger, provizor nemocnice v Grazi, informuje bratislavského richtára, že
podľa príbuzenských vzťahov manželky Štefana Schmida a jeho dcéry Khrenovej je dedičom
majetkov po Fütterovi a majetkov Ulricha Ruttenstocka a žiada, aby o tom informoval
zástupcu bratislavského mestského kapitána Juraja Rennera.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5066
20. júna, Augsburg
S 2769 b
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
Apolóniu Meixnerovú proti viedenským obchodníkom (pozri aj č. 5060).
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

at

5067
21. júna, Rača
S 2767
Hlavný taverník Andrej Báthory žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
predvolali Jána Hallera a vymáhali od neho dlh za striebro, zapožičané na razenie mincí.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5068
22. júna, Augsburg
S 2768
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby urobili výpis
z mestskej knihy o majetkoch Šebastiána Harbera z Budína, ktoré zdedil po Barbore
Gailsamovej.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5069
3. júla, (Bratislava)
S 5635
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia rozhodujú spor o rozdelený Ofnerov dom medzi
bratmi Jánom a Wolfgangom Ofnerom.
Odpis, pap., nem.

m

5070
25. júla, Augsburg
S 5638
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby odovzdali
zadržaný majetok Martinovi Steigerovi (pozri aj č. 5063).
Odpis, pap., lat.
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5071
26. júla, Eliášovce
S 2770
Tomáš Illyés žiada bratislavského richtára Michala Vasárosa, aby mu mesto poskytlo náhradu
za koňa, ktorého mu v Bratislave ukradli počas zasadania mestskej rady.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5072
26. júla, (Bratislava)
S 5639
Anna Heldová, manželka Martina Kleea, ustanovuje za svojho právneho zástupcu
v majetkových záležitostiach po prvom manželovi Imrichovi Szerencsésovi manžela Martina
Kleea.
Odpis, pap., nem.
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5073
2. augusta, Rača
S 2771
Hlavný taverník Andrej Báthory žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
v jeho zastúpení rokovali s doručiteľom listu.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

av
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5074
3. augusta, Pešť
S 5848
Peštiansky richtár a radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
Eliáš a Ján Kramer nikdy neboli ich mešťanmi a ich mená nie sú zapísané v mestských knihách.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

at

is
l

5075
16. augusta, Trnava
S 5640
Juraj Thurzo a Vít Szombathelyi, trnavskí tricezimátori, žiadajú bratislavského richtára a
radcov, aby intervenovali u Valenta Bornemiszu, ktorý zadržal Benediktovi Tóthovi tovar pri
vyberaní tridsiatkov v Senci.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený

Br

5076
17. augusta, Mikulov
S 2772
Leopold a Ján, páni z Lichtensteinu a Mikulova, intervenujú u bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby priaznivo rozhodli spor žida Hayndla o dva domy, ktoré v dobe
vysťahovania židov z Bratislavy zanechal v meste.
Orig., pap., nem., dva listy, dve dorzálne pečate s clonou (jedna poškodená a zlomok jednej)
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5077
11. septembra, Mikulov
S 5641
Leonard a Ján, páni z Lichtensteinu a Mikulova, oznamujú bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že splnomocnili žida Jakuba rokovať v spore o domy žida Hayndla
v Bratislave.
Orig., pap., nem., dve dorzálne pečate s clonou
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5078
13. septembra, Košice
S 5660
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Tomáš nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby poslali kráľovskému sekretárovi Mikulášovi Oláhovi ročný plat
100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome, lebo je s kráľovnou
Máriou v Belgicku.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný
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17. septembra, Mikulov
S 2773
Leonard a Ján, páni z Lichtensteinu a Mikulova, žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, aby určili termín vymáhania dlžoby za bratislavské domy žida Hayndla, ktoré
Bratislavčania odkúpili.
Orig., pap., nem., dva listy, dve dorzálne pečate s clonou (jedna poškodená a zlomok jednej)

120

y

5080
17. septembra, Augsburg
S 2774
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby rešpektovali jeho nariadenia
a aby nezasahovali do kláštorov mníchov a mníšok a do cirkevných záležitostí. Ďalej nariaďuje,
aby podľa pokynov zaobchádzali s tými, ktorí ušli pred Turkami. Konečne dáva inštrukcie pre
rozhodnutie sporu Šebastiána Harbera s Martinom Steigerom a aby prepoštovi a kňazom
pravidelne vyplácali plat.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5081
17. septembra, Augsburg
S 5642
Ferdinand I. nariaďuje richtárom a radcom miest Trnavy a Šoprona, aby vyslali svojich
zástupcov na zasadanie súdnej stolice v Bratislave kedykoľvek ich k tomu Bratislavčania vyzvú.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5082
17. septembra, Augsburg
S 5643
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby zrevidovali spor
Martina Steigera s tútormi detí po jeho manželke Kataríne a aby pozvali na súd aj zástupcov
Trnavy a Šoprona.
Odpis, pap., nem., dva listy
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5083
25. septembra, Šintavský hrad
S 5644
Krajinský sudca Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby doručili jeho
list do Rakúska, odkiaľ mu majú poslať dvoch regentov na pomoc proti blížiacim sa Turkom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5084
26. septembra, Dunajská Streda
S 2775
Bratislavský župan Ján Szalay informuje bratislavského richtára Michala Vasárosa, že Turci sa
blížia na viac ako sto lodiach po Dunaji. Preto musia stiahnuť vojská do Bratislavy a pripraviť
ju na obranu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5085
29. septembra, Augsburg
S 2776
Ferdinand I. nariaďuje budínskemu richtárovi a radcom, aby posúdili spor Anny Kleeovej
o dedičstvo (pozri aj č. 5072).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5086
29. septembra, Augsburg
S 5645
Ferdinand I. nariaďuje klužskému richtárovi a radcom, aby vymáhali pre Annu Kleeovú dlh 200
zlatých od kožušníka Fabiána.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5087
30. septembra, Šopron
S 5646
Rada mesta Šopronu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o informáciu
o počtoch tureckých jazdcov, pešiakov a vojnových lodí, ktoré sa blížia po Dunaji od Ostrihomu
k Bratislave.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5088
9. októbra, Bratislava
S 5647
Wolfgang Pernecker odkazuje majetok bratislavskému mešťanostovi Michalovi Kleeovi,
kanonikovi Wolfgangovi, Bartolomejovi Hallerovi, Krištofovi Prennerovi, Wolfgangovi
Eiselerovi, Filipovi Peutlerovi, slúžke Kataríne a Jánovi Perneckerovi.
Odpis, pap., nem., dva listy
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5089
10. októbra, Augsburg
S 5649
Kráľovský sekretár Mikuláš Oláh žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
vyplatili pre neho doručiteľovi listu ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra
a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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10. októbra, Augsburg
S 5648
Kráľovský sekretár Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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12. októbra, (Bratislava)
S 5650
Margita, vdova po Leonardovi Beckovi, odkazuje svoj majetok (vinicu Hohenay a peniaze)
Ulrichovi Schmidovi, Jánovi Falkeovi a manželke Martina Forstera.
Orig., pap., nem., stopa po dvoch dorzálnych pečatiach
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5092
5. novembra, vojenský tábor pod Budínom
S 5651
Hlavný kráľovský kapitán Viliam Rogendorfer nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby odvádzali desiatky ostrihomskému arcibiskupovi Pavlovi Vardovi, lebo kráľ ho uznal za
uhorského prímasa.
Odpis, pap., lat.
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5093
9. novembra, Mikulov
S 2778
Leonard a Ján, páni z Lichtensteinu a Mikulova, žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, aby neprekážali židovi Hayndlovi získať bratislavské domy, ktoré opustil pri úteku pred
Turkami.
Orig., pap., nem., zlomok dvoch dorzálnych pečatí s clonou
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5094
13. novembra, Ostrihomský hrad
S 5652
Otrihomský arcibiskup Pavol Varda žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
v jeho zastúpení rokovali s Michalom Hrussóczym o vyberaní bratislavských desiatkov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
5095
13. novembra, Devínsky hrad
S 5653
Mazovská vojvodkyňa Žofia žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby v jej
zastúpení rokovali s devínskym kastelánom Žigmundom Mazovským.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5096
15. novembra, Viedeň,
G L 53 F K 4 mm, S 2779, S 2780
Kráľovskí vojenskí radcovia nariaďujú bratislavskému a hainburskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby postavili most cez Dunaj neďaleko už stojaceho mostu pri Kittsee.
Potrebné drevo na stavbu mosta môžu použiť z kráľovských lesov. Most bude slúžiť
vojenským, kráľovským i súkromným potrebám.
Dva odpisy, pap., nem., po dva listy
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5097
(15. novembra, Bratislava)
S 5654
Gašpar Leopold, Štefan Pfaffstetter, Blažej Behaim, Ján Pernheimer a Wolfgang Schumann
žiadajú kráľovských vojenských radcov o intervenciu u kráľa, aby im odpustil trest verejnej
potupy, lebo sa necítia byť vinnými z činov, z ktorých ich obviňujú.
Koncept, pap., nem., dva listy
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5098
28. novembra, Budín
S 5655
Uhorskí a českí vojenskí radcovia nariaďujú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom,
aby vyplatili Jurajovi Lachenfelderovi 1 000 zlatých na vydržovanie vojska, ako im to predpísal
bratislavský župan a kapitán Ján Szalay.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou

es
ta

5099
28. novembra, vojenský tábor pri (?)
S 2777
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vyplatili
predpísaný poplatok 1 000 zlatých do štyroch týždňov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
5100
2. decembra, (Bratislava)
S 5656
Štefan Pfaffstetter a ostatní obvinení žiadajú bratislavského richtára a radcov o odpustenie
trestu a vyplatenie miezd za dlhoročné služby mestu (pozri aj č. 5097).
Koncept, pap., lat., šesť listov

hí

v

m

5101
8. decembra, Trnava
S 5657
Rada mesta Trnavy žiada bratislavského mešťanostu Michala Kleea o odročenie termínu
zaplatenia dlhu trnavského richtára Andreja Hofelmayra, lebo mesto potrebuje peniaze na
opevnenia, pretože podľa správy Alexeja Thurzu sa blíži k Budínu asi 80 tureckých vojnových
lodí a 16 veslíc.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

5102
11. decembra, Czinfalva
S 2781
Kráľovná Mária nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podporovali
bratislavského tricezimátora Juraja Stadtmanna pri vymáhaní desiatkov podľa dohody
ostrihomského arcibiskupa a kráľovského sekretára Pavla Vardu s Ferdinandom I.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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S 5622

av

5104
27. decembra, Bratislava
Ján Verban sa zaväzuje zaplatiť Martinovi Pfisterovi z Rače 40 zlatých za víno.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

y

5103
16. decembra, Viedeň
S 5658
Kráľovskí vojenskí komisári nariaďujú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom
zbúrať dve kaplnky alebo kostoly sv. Michala a sv. Vavrinca za mestskými hradbami, základiny
previesť do iných bratislavských kostolov v hradbách mesta a stavebný materiál použiť na
vybudovanie mestských hradieb a opevnení.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

at

is
l

5105
- (Bratislava)
S 6579
Bratislavský richtár a radcovia rozhodujú spor Šebastiána Harbera s Martinom Forsterom
o dedičstvo po Barbore Gailsamovej.
Orig., pap., nem., deväť

Br

5106
- (Bratislava)
Matúš Liebhart a Jakub Müllner vydávajú potvrdenie o ohodnotení šperkov Eichingerových
dedičov.
Orig., pap., nem.

es
ta

5107
- (Bratislava)
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) vyhotovujú záznam o prieskume domov Šimona
Deáka, Ambróza Mayra a Jána Langa v ich vzájomnom spore pre rušenie držby.
Orig., pap., nem.

m

5108
- (Bratislava)
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) vyhotovujú záznam o sťažnosti bratislavských
obchodníkov na vymáhanie tridsiatkov za ich tovary.
Orig., pap., nem.

hí

v

5109
- (Bratislava)
Juran Prellenkircher potvrdzuje prevzatie štyroch dvojitých a dvoch jednoduchých dukátov
(od bratislavského mestského pokladníka).
Koncept, pap., nem.

Ar
c

5110
- (Bratislava)
S 5659
(Bratislavský mestský pokladník) vyhotovuje záznam o vyplatení dlhov Jakubom Korblerom,
Andrejom Hakovičom, Vavrincom Dressingerom a Krištofom Kirchmayrom.
Orig., pap., nem.
5111
- (Bratislava)
S 5661
Farár Michal (z Dómu sv. Martina) podáva rábskemu biskupovi a bratislavskému prepoštovi
Františkovi Ujlakymu hlásenie o stave bohoslužieb, kaplánov a kazateľov a o hospodárení
s farským majetkom.
Odpis, pap., lat., dva listy
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5112
- (Střelice)
S 5663
Michal zo Střelíc oznamuje Jurajovi (z Bratislavy), že dostal od Martina Kleea obligáciu na 10
zlatých. Klee ho aj informoval, že spor kompetenčne patrí na hrad Červený Kameň.
Odpis, pap., nem.

is
l

av

y

5113
- (Bratislava)
S 5664
Martin Klee žiada (Ferdinanda I.) aby poveril bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
a bratislavského župana Jána Szalaya zastupovaním v spore s grófom Wolfgangom zo Svätého
Jura a Pezinka, pretože uväznil jeho švagra Jána Hermannsbergera a napriek kráľovej
intervencii a zákroku kráľovského sekretára Mikuláša Oláha nechce ho prepustiť.
Orig., pap., nem., dva listy

at

5114
- (Bratislava)
S 5666
Murársky majster Michal Diestler žiada (bratislavského richtára a radcov) o ukončenie sporu
so zlatníckym majstrom Jakubom Kuhnom pre peniaze získané od syna Jána Reichersdorfera.
Orig., pap., nem., štyri listy
1531

es
ta

Br

5115
9. januára, Ostrihom
S 5668
Kapitán Ján Gramoser informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že ho
(Ferdinand I.) vymenoval za kapitána a vyhlasuje, že nezodpovedajú pravde reči, že by bol
urážal mestskú radu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

m

5116
16. januára, Viedeň
S 5669
Kráľovskí vojenskí komisári nariaďujú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby
zborili kostoly (sv. Michala a sv. Vavrinca) za hradbami mesta, lebo by mohli poskytnúť
Turkom vyhliadku do mesta v prípade obliehania Bratislavy (pozri aj č. 5103).
Orig., pap., nem., tri listy, dva plány, štyri dorzálne pečate s clonou

hí

v

5117
18. januára, Kittsee
S 5670
Grófka Barbora zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že im vráti zhabaného koňa i s povozom, ak jej Bratislavčania vrátia jej zhabaného
koňa.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

5118
19. januára, Bratislava
S 5671
Katarína, manželka Michala Egrera, žiada Martina Kleea o intervenciu u Bratislavčanov, ktorí
od nej neprávom vymáhajú akýsi dlh.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
5119
24. januára, Krems
S 2782
Kráľovná Mária informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že podľa rozhodnutia
Ferdinanda I. a hlavného kapitána Viliama Rogendorfera majú vyplácať desiatky
ostrihomského arcibiskupa tricezimátorom (pozri aj č. 5102).
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5120
4. februára, Bratislava
S 2783
(Kapitán) barón Viliam Rogendorfer potvrdzuje, že si vypožičal od bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov 300 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

av

y

5121
21. februára, Ostrihomský hrad
S 5673
Ostrihomský arcibiskup Pavol (Varda) žiada bratislavského richtára a radcov, aby odovzdávali
bratislavské desiatky Jánovi Andrejovi, ktorému dal do nájmu desiatky, dom v Bratislave
a osadu Biskupice pri Dunaji.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne ťažko čitateľný

at

is
l

5122
24. februára, Linec
S 2784
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vybudovali pri Dunaji
opevnenia proti Turkom, zabezpečili na ich výstavbu odborníkov, robotníkov a materiál
a nedovolili im opustiť mesto pred ukončením prác.
Orig., pap., nem., zlomok pritlačenej pečate s clonou

Br

5123
26. februára, Linec
S 2785
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby urýchlene
rozhodli spor Víta Wappla a jeho manželky.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

5124
1. marca, Linec
S 2786
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby na žiadosť
kaplána Konráda Grossa vymáhali pre bratislavského tricezimátora Krištofa Mischullingera od
brata dlh.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

5125
1. marca, Linec
S 5675
Bratislavský prepošt a kráľovský sekretár František (Ujlaky) žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby spravodlivo rozhodli dohovorenú záležitosť Martina.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný

Ar
c

hí

v

5126
12. marca, Olomouc
S 2787
(Juraj) Reichersdorfer informuje Martina Kleea, t.č. v Břeclavi, že nemohol v Brne predať víno
za dohovorenú cenu a že mu Martin Hubel prisľúbil požičať peniaze. Žiada ho, aby prišiel za
ním do Olomouca.
Orig., pap., nem., dva listy dorzálna pečať s clonou
5127
14. marca, (Bratislava)
S 5676
František Steinbeck sa zaväzuje zaplatiť bratislavskému mestskému pokladníkovi Wolfgangovi
Dornerovi dlh 10 uhorských zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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5128
15. marca, české Budějovice
S 2788
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslúchali
a podporovali Krištofa Lambergera, lebo ho vymenoval za kapitána v Bratislave pre obranu
mesta a Bratislavského hradu proti Turkom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

5129
27. marca, Brno
S 5677
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby rozhodli spor o dedičstvo po
Wolfgangovi Rottendorfferovi (?) a jeho prvej manželke Barbore Gailsamovej v prospech
Martina Forstera a jeho manželky Anny, vdovy po Rottendorfferovi.
Odpis, pap., nem.

at

5130
29. marca, Brno
S 2789
Ferdinand I. nariaďuje jágerskému biskupovi a kráľovskému kancelárovi Tomášovi, aby
rozhodol spor Jána Földessyho s Leonardom Hauserom v prospech Földessyho.
Dva odpisy, pap., lat., nem.

es
ta

Br

5131
14. apríla, Šopron
S 5678
Rada mesta Šopronu odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že im
nemôžu poslať pušný prach ani sanitru, lebo ich mesto je ohrozené a majú tiež nedostatok
streliva.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
5132
18. apríla, Bratislava
S 5679
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú (Ferdinanda I.) o vydanie strieborného
náradia (zo zborených bratislavských kostolov sv. Michala a sv. Vavrinca), aby mohli získané
peniaze použiť na opravy poškodených budov.
Odpis, pap., nem.

v

m

5133
1. mája, Praha
S 5680
Ferdinand I. nariaďuje kráľovským vojenským radcom, aby vydali šperky z dvoch zborených
kostolov v Bratislave za mestskými hradbami bratislavskej mestskej rade, alebo aby im dali za
ne peniaze, ktoré by použili Bratislavčania na opravy vojnou poškodených budov.
Odpis, pap., nem.

Ar
c

hí

5134
1. mája, (Bratislava)
Zlatník Filip vydáva svedectvo v prospech zlatníckeho pomocníka Tomáša Spitha o jeho
vyučení za zlatníka.
Odpis, pap., nem.
5135
6. mája, Viedeň
S 5681
Kráľovskí vojenskí radcovia a komisári oznamujú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, že podľa kráľovho mandátu nemajú vyslať svojich zástupcov na zhromaždenie
stavov vo Vespréme, ktoré organizujú niektorí šľachtici.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

127

y

5136
9. mája, Viedeň
S 5682
Kráľovskí vojenskí radcovia a komisári oznamujú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, že podľa kráľovho mandátu majú striebro a šperky zo zborených bratislavských
kostolov (sv. Michala a sv. Vavrinca) použiť len na výstavbu mesta. Okrem toho zakazujú im
vyslať zástupcov na zhromaždenie uhorských stavov (vo Vespréme). Konečne žiadajú
preskúmať spor Kataríny Egrerovej a informovať o ňom kráľa (pozri aj č. 5135).
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

is
l

av

5137
15. mája, (Bratislava)
S 5683
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) vyhotovujú súpis šperkov a strieborného
bohoslužobného náradia zo zborených bratislavských kostolov sv. Michala a sv. Vavrinca.
Koncept, pap., nem.

Br

at

5138
17. mája, Pražský hrad
S 2790
Ferdinand I. nariaďuje jágerskému biskupovi a kráľovskému kancelárovi Tomášovi, aby
prisúdil Jánovi Földessymu majetky, ktoré pôvodne daroval Leonardovi Hauserovi, keď
Földessyho nespravodlivo u neho obžalovali, že prešiel k Jánovi Zápoľskému. V prípade, že by
sa sporné strany nedohodli, nariaďuje spor postúpiť inému kompetentnému sudcovi.
Odpis, pap., lat., dva listy

es
ta

5139
18. mája, Praha
S 2791
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby podporovali Tobiáša, syna
budínskeho židovského richtára Jakuba Mendela, pri predaji jeho bratislavských domov.
Odpis, pap., lat.
MZO I/339.

m

5140
20. mája, Pražský hrad
S 5684
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby rozdelili
dedičstvo medzi Michala Stützla v zastúpení jeho manželky Apolónie a Juraja Lerchenfeldera.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

5141
21. mája, Bratislava
S 5685
(Bratislavský senát) žiada kráľovských vojenských radcov o pomoc pri výstavbe vojnou
zničeného mesta.
Koncept, pap., nem.

Ar
c

5142
25. mája, Viedeň
S 5686
Kráľovskí vojenskí radcovia odpovedajú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že
im môžu poslať staviteľa len na krátku dobu. Žiadajú, aby vyplatili (barónovi Viliamovi)
Rogendorferovi 500 zlatých za pušný prach.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou
5143
27. mája, Ostrihomský hrad
S 5687
Ostrihomský arcibiskup Pavol (Varda) žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s Andrejom Sbardellatisom, provizorom jeho majetkov v Bratislavskej
stolici.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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5144
29. mája, Praha
S 2792
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom, úradníkom a obyvateľstvu, aby podporovali Juraja
Reichersdorfera a Karola Kutzera, ktorých vyslal vyberať tridsiatky, potrebné na úhradu
kráľovských výdavkov a na údržbu Mosonmagyaróváru a iných miest.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

av

5145
29. mája, Bratislava
S 5688
Staviteľ Juraj Spatio predkladá (bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom) návrh na
vybudovanie mestských opevnení, stavieb a priekop od brány sv. Michala až k bráne sv.
Vavrinca a k Rybárskej bráne (pozri aj č. 5142).
Koncept, pap., nem.

Br

at

5146
5 júna, Praha
S 2793, S 2794
Ferdinand I. nariaďuje šopronskému kapitánovi Teodorovi Hardychovi, aby poskytol pomoc
Jurajovi Reichersdorferovi a Karolovi Kutzerovi pri vymáhaní poplatkov (pozri aj č. 5144).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., nem.
S 2795

es
ta

5147
8. júna, (Praha)
Ferdinand I. určuje výšku tridsiatkových poplatkov za živý dobytok a za mäso.
Orig., perg., lat., pritlačná pečať s clonou

5148
11. júna, Praha
S 2796
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby doručili jeho list
grófovi Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

v

m

5149
12. júna, Pražský hrad
S 5690
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému kapitánovi Krištofovi Lambergovi, aby odovzdal šperky
a striebro zo zborených bratislavských kostolov bratislavskej mestskej rade na výstavbu mesta
a bohoslužobné rúcha a nádoby bratislavskému prepoštovi Františkovi Ujlakymu na
bohoslužobné účely (pozri aj č. 5137).
Odpis, pap., nem.

Ar
c

hí

5150
13. júna, (Bratislava)
S 5691
Dedičia po Jánovi Ampringerovi podávajú (u bratislavského senátu) žalobu proti Valentovi
Fischerovi pre nedodržanie zmluvy, podľa ktorej Ampringer rozdelil majetky.
Odpis, pap., nem., sedem listov
5151
18. júna, Praha
S 2797
(Ferdinand I.) nariaďuje Ulrichovi Eitzingerovi, Šebastiánovi Pémflingerovi a Bernardovi
Behaimovi, aby po strate budínskych a stoličnobelehradských tridsiatkov podporovali Juraja
Reichersdorfera a Karola Kutzera pri vymáhaní tridsiatkov hlavne v Mosonmagyaróváre.
Odpis, pap., nem., dva listy
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5152
21. júna, Praha
S 2798
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vymáhali pre
františkánsky kláštor v Bratislave peniaze za byt od mincovníka Jána Hallera a aby chránili
mníchov pred cudzincami.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l
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5153
29. júna, Pražský hrad
S 2799
Ferdinand I. oznamuje všetkým uhorským stavom a obyvateľstvu, že zvolá generálnu
kongregáciu, na ktorej budú riešiť odstránenie škôd spôsobených vojnou. Nariaďuje, aby vo
všetkom poslúchali jeho zástupcov, jágerského biskupa a kráľovského kancelára Tomáša
a krajinského sudcu Alexeja Thurzu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

at

5154
29. júna, Mosonmagyaróvár
S 2800
Juraj Reichersdorfer pozýva tricezimátora (v Šoproni a Neusiedli) Martina Kleea do Šoprone,
aby ho oboznámil s listom kráľovnej (Márie) o tridsiatkoch.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

5155
1. júla, Mosonmagyaróvár
S 2801
Juraj Reichersdorfer, mosonmagyaróvársky tricezimátor, vyzýva tricezimátorov v Šoproni
a Neusiedli am See Mikuláša Reichersdorfera a Martina Kleea, aby sa pri vymáhaní tridsiatkov
držali kráľových pokynov. O pohoničoch, ktorí radšej vracajú dobytok, aby nemuseli platiť
tridsiatky, vyžiada si od kráľa inštrukcie, aby tým kráľ neutrpel škodu.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

5156
5. júla, Mosonmagyaróvár
S 2802
Karol Kutzer informuje šopronských tricezimátorov Mikuláša Reichersdorfera a Martina Kleea
o poplatkoch, aké majú vyberať za vola a za kravu a žiada, aby mu oznámili, koľko dobytka
prepravili už do Rábu z celkového počtu 3 000 kusov.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

hí

v

5157
7. júla, (Bratislava)
S 2803
(Bratislavský senát žiada Dolnorakúsku vládu) o sprostredkovanie s vedením obchodníckej
spoločnosti pre vydanie nemenovaného zákazu pri vyberaní tridsiatkov.
Odpis, pap., nem.

Ar
c

5158
8. júla, České Budějovice
S 2804
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby podporovali
Martina Sidonia, ktorého menoval provizorom majetkov Ostrihomského arcibiskupstva.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5159
8. júla, Bratislava
S 5692
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského prepošta Františka
Ujlakyho, aby im odovzdal majetok zo zborených kostolov (sv. Michala a sv. Vavrinca
v Bratislave), ktorý je uložený u Krištofa Lamberga.
Odpis, pap., nem., dva listy
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5160
9. júla, Viedeň
S 5693
Kráľovskí vojenskí radcovia nariaďujú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby
podržali vo väzení dvoch husárov, ale aby ich netrestali, pokiaľ kráľ nerozhodne.
Orig., pap., nem., štyri dorzálne pečate s clonou

is
l
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5161
11. júla, (Mosonmagyaróvár)
S 2805
(Mosonmagyaróvársky tricezimátor) Juraj Reichersdorfer informuje (šopronských
tricezimátorov) Mikuláša Reichersdorfera a Martina Kleea, aby požadovali za jeden kus
dobytka najmenej polovicu zlatky (pozri aj č. 5155).
Orig., pap., nem., dve dorzálne pečate s clonou (jedna porušená)

at

5162
13. júla, České Budějovice
S 5694
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby spravodlivo
rozhodli spor Michala Stützla so šľachticom Jurajom Lerchenfelderom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

5163
17. júla, Mosonmagyaróvár
S 2806
(Mosonmagyaróvársky tricezimátor) Juraj Reichersdorfer nariaďuje šopronským
tricezimátorom Mikulášovi Reichersdorferovi a Martinovi Kleeovi, aby viedli presné zápisy
o vybraných poplatkoch, lebo kráľ (Ferdinand I.) chce v Bratislave umiestniť ďalšie uhorské
regimenty vojska a v prípade nepresnosti mohol by byť poškodený.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5164
26. júla, Mosonmagyaróvár
S 2807
Vít Szombathelyi nariaďuje Mikulášovi Reichersdorferovi a Martinovi Kleeovi, šopronským
tricezimátorom, aby sa vo všetkom podriaďovali príkazom jeho zástupcu Jána Literáta.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

v

m

5165
27. júla, Viedeň
S 5695
Kráľovskí vojenskí radcovia nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby
až do kráľovho rozhodnutia zadržali uväznených husárov v Bratislave.
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou
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5166
28. júla, Mosonmagyaróvár
S 2808
(Mosonmagyaróvársky) tricezimátor Juraj Reichersdorfer žiada šopronských tricezimátorov
Mikuláša Reichersdorfera a Martina Kleea, aby vyplatili jeho domácej dlh za víno.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
5167
30. júla, Veľká Paka
S 2809
Bratislavský župan (Ján Szalay) žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
bratislavskí rybári platili poplatky za rybolov ním poverenému človekovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5168
30. júla, Viedeň
S 5696
Kráľovskí vojenskí radcovia z kráľovho príkazu zakazujú trestať až do kráľovho rozhodnutia
dvoch uväznených husárov (pozri aj č. 5165).
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou

av

y

5169
3. augusta, Jihlava
S 2810, S 5697
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom a úradníkom, aby uväznili vdovu po Jánovi
Hermannsbergerovi, lebo bez vedomia grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka ušla aj
s dedičstvom svojich detí.
Dva odpisy, pap., lat.

at

is
l

5170
15. augusta, Linec
S 5698
Ferdinand I. nariaďuje jágerskému biskupovi Tomášovi a krajinskému sudcovi Alexejovi
Thurzovi, aby rozhodli spor vdovy po Hermannsbergerovi s grófom Wolfgangom z Pezinka.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

5171
24. augusta, Viedeň
S 5699
Kráľovskí vojenskí radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
určenie trestu dvom v Bratislave uväzneným husárom oznámi kráľ Krištofovi Lambergovi.
Orig., pap., nem., štyri dorzálne pečate s clonou

es
ta

5172
27. augusta, (Linec)
S 2811
(Bratislavský mestský pisár) odpisuje inštrukcie (Ferdinand I.) o vyberaní tridsiatkov za
dobytok v Budíne, Pešti a Stoličnom Belehrade.
Odpis, pap., nem.

m

5173
27. augusta, Mosonmagyaróvár
S 2812
Mosonmagyaróvársky tricezimátor Vít Szombathelyi žiada (šopronského tricezimátora)
Mikuláša Reichersdorfera, aby mu poslal po Jurajovi Deákovi registre o vyberaní tridsiatkov,
o čom ho už informoval Juraj (Reichersdorfer) a Karol Kutzer, lebo kráľ pozbavil Martina Kleea
úradu tricezimátora.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5174
2. septembra, Brussel
S 5700
Kráľovský sekretár (Mikuláš) Oláh žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby mu
vyplatili ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný
5175
5. septembra, Göttingen (?)
S 2813
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby poskytli pomoc kráľovským
tricezimátorom a ich služobníkom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
5176
6. septembra, Viedeň
S 5701
Kráľovskí vojenskí radcovia odpovedajú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že
im oznámia po kráľovom príchode trest pre uväznených husárov (pozri aj č. 5171).
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou
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5177
8. septembra, Stuttgart
S 2814
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby chránili
mosonmagyaróvárskych tricezimátorov, lebo mnohí sa zdráhajú platiť tridsiatky, čím
poškodzujú kráľovskú pokladňu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l
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5178
18. septembra, Pezinok
S 5702
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o vyriešenie sporu jeho poddaného s Bratislavčanom Michalom Egrerom. Súčasne ich
informuje, že podľa správy jágerského biskupa a kráľovského kancelára Tomáša pre
zaneprázdnenie nemôže prísť do Bratislavy František Révay.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br
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5179
24. septembra, Stuttgart
S 2815
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom naďalej väzniť dvoch
husárov, ktorí zbehli od vojska odveleného do Bratislavy (pozri aj č. 5176).
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5180
26. septembra, Pezinok
S 5703
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka potvrdzuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom príjem ich listu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

5181
27. septembra, Pezinský zámok
S 5705
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavský senát o rozhodnutie sporu jeho
poddaného s Michalom Egrerom. Vyhráža sa Bratislavčanom, ktorí majú vinice na jeho území
v Pezinku, že v opačnom prípade im nepovolí prístup do viníc.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

v

5182
28. septembra, Pezinský zámok
S 5704
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov o rozhodnutie
sporu (pozri aj č. 5181).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
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5183
29. septembra, Šintavský hrad
S 5706
Krajinský sudca Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom,
že prerokúvanie sporu s grófom Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka majú odložiť až do
príchodu kráľovského kancelára (pozri aj č. 5182).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, poškodený
5184
1. októbra, Pezinský zámok
S 5707
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom, že po
návrate posla od krajinského sudcu bude ich informovať o výsledkoch rokovania (pozri aj č.
5183).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou, poškodený
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5185
14. októbra, Šintavský hrad
S 5708
Krajinský sudca Alexej Thurzo oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
že gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka zmieril sa už (s vdovou po Jánovi
Hermannsbergerovi) a nepovažuje za potrebné súdiť ju (pozri aj č. 5169).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený.
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5186
15. októbra, Pezinok
S 5709
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby mu vydali vdovu po Jánovi Hermannsbergerovi, lebo nemajú právo súdiť ju.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou, poškodený
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5187
15. októbra, Šamorín
S 5710
Šľachta Bratislavskej stolice žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby prijali ich
splnomocneného zástupcu Urbana Csorbu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

5188
1. novembra, (Bratislava)
S 5711
(Bratislavský senát) odpovedá (Ferdinandovi I.) na list židovského (richtára Jakuba) Mendela,
že podľa rozhodnutia kráľovnej Márie môžu odpredať domy židov, ktorí opustili mesto pred
Turkami a získané peniaze môžu použiť na výstavbu vojnou zničených budov (pozri aj č. 4965).
Koncept, pap., nem.

es
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5189
7. novembra, Mikulov
S 5712
Leonard z Lichtensteinu a Mikulova žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
mu vyplatili čiastku sumy za dva domy po bývalom bratislavskom židovi Hayndlovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

5190
19. novembra, Pezinský zámok
S 5713
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada aj v mene brata Františka bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov, aby netrestali neprávom jeho poddaného Bonifáca.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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5191
9. decembra, Bratislava
S 2816
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) informujú grófa Františka (zo Svätého Jura
a Pezinka), že jeho mýtnici v Stupave vymáhali od Bratislavčanov Krištofa Meixnera
a Wolfganga Schumanna mýto, keď sa vracali z Břeclavi.
Koncept, pap., nem.
5192
11. decembra, Pezinok
S 5714
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, že sa už dohodol s Krištofom Meixnerom (pozri aj č. 5191).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5193
15. decembra, (Bratislava)
(Bratislavský richtár a radcovia) rozhodujú spor Víta Vappela a jeho manželky Apolónie proti
Gašparovi Beckovi pre ublíženie na tele.
Orig., pap., nem., pätnásť listov, porušený a čiastočne nečitateľný
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5194
- (Bratislava)
S 5716
Barbora, vdova po Jánovi Hermannsbergerovi, žiada (Ferdinanda I.), aby nariadil komisárovi
Jurajovi Gerberovi, Gabrielovi Foythovi a Ladislavovi Adelsbergerovi, aby prinútili grófa
Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka vrátiť jej majetok, ktorý prevzal od jej nebohého
manžela.
Odpis, pap., nem., dva listy
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5195
- - S 5717
Ferdinand I. nariaďuje (bratislavskému richtárovi a radcom), aby určili nový termín na súdne
pojednávanie sporu Barbory Weisprachovej, vdovy po grófovi Františkovi zo Svätého Jura
a Pezinka a jej syna Štefana proti Ladislavovi Országhovi pre obsadenie mestečka Modry
a osady Igramu.
Odpis, pap., nem.

es
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5196
- (Pezinok)
S 5715
Gertrúda, grófka zo Svätého Jura a Pezinka, žiada (kráľovnú Máriu) o pomoc proti
(bratislavskému županovi) Jánovi Szalayovi, ktorý zadržal majetky jej matky Barbory
(Weisprachovej), vdovy po grófovi Františkovi. (Ďalej informuje, že (krajinský sudca) Alexej
Thurzo, František Révay a Juraj Sibrik neoprávnene zabrali jej majetky pri Alsóhegyi. Ladislav
Országh prepadol a obsadil mestečko Modru a osadu Igram. Jej matka nemohla zaplatiť dlhy
za Ostrihomský hrad, preto ho dala do zálohu a devínsky kastelán s ozbrojenými ľuďmi
prepadol Stupavu a odviedol z nej jej poddaného).
Odpis, pap., nem., dva listy
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5197
- (Bratislava)
S 5662
Michal Stützl žiada Ferdinanda I. a bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o rozhodnutie sporu o dedičstve po Šebastiánovi Harberovi, ktoré zanechala Barbora
Gailsamová jeho manželke Apolónii a Anne, nevlastnej Šebastiánovej dcére a na ktoré si robí
nároky Juraj Lerchenfelder.
Koncept, pap., nem., dvadsaťjeden listov
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5198
- (Bratislava)
S 5718
Kráľovská miestodržiteľská rada uzatvára vyúčtovanie grófky Barbory Weisprachovej, vdovy
po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka za vydržovanie španielskych vojakov.
Odpis, pap., nem.
5199
- (Bratislava)
S 5719
Bratislavskí mestskí radcovia Šebastián Eisenreich, Juraj Stockinger, Michal Stützl a Jakub
Goldschmid podávajú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom správu o dohode
s kráľovskými vojenskými radcami o použití striebra a šperkov (zo zborených kostolov sv.
Michala a sv. Vavrinca za mestskými hradbami) na výstavbu mesta (pozri aj č. 5159).
Orig., pap., nem., dva listy
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5200
- (Bratislava)
S 5720
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú (Ferdinanda I.) o uvoľnenie striebra
a šperkov (zo zborených kostolov) na výstavbu mesta (pozri aj č. 5199).
Odpis, pap., nem., dva listy

av
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5201
- (Bratislava)
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) protestujú (u Ferdinanda I.) proti habaniu tovaru
Bratislavčanom (grófom Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka) a odvolávajú sa na platné
zvyklosti a nariadenia.
Koncept, pap., nem.

at
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5202
- (Bratislava)
G L 13 N 22
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú (Ferdinanda I.), aby zakázal grófovi
Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka vymáhať od Bratislavčanov mýto za prechod cez most
pri Kittsee.
Odpis, pap., lat.

es
ta
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5203
- (Bratislava)
Michal Egrer žiada (Ferdinanda I.), aby vydal pre bratislavského richtára a radcov mandát,
podľa ktorého by mu vrátili zhabaný majetok, lebo požiar v jeho dome, ktorý zachvátil aj
mesto, nezavinil on, ale Šebastián Literát, sekretár kráľovského miestodržiteľa Alexeja Thurzu.
Odpis, pap., lat.
1532

m

5204
9. januára, Bratislava
S 2817
Kráľovskí radcovia, kancelár a jágerský biskup Tomáš, krajinský sudca Alexej Thurzo, Gašpar
Horváth a stoličnobelehradský prepošt Vavrinec žiadajú české stavy o pomoc pre obranu
Bratislavy pred Turkami, ktorí už pustošia okolie Viedne.
Orig., pap., lat., štyri pritlačené pečate s clonou

hí

v

5205
9. januára, Bratislava
S 2818
Kráľovskí radcovia, kancelár a jágerský biskup Tomáš, krajinský sudca Alexej Thurzo, Gašpar
Horváth a stoličnobelehradský prepošt Vavrinec žiadajú moravské stavy o pomoc pre obranu
Bratislavy (pozri aj č. 5204).
Orig., pap., lat., štyri pritlačené pečate s clonou
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5206
9. januára, Bratislava
S 2819
Kráľovskí radcovia, kancelár a jágerský biskup Tomáš, krajinský sudca Alexej Thurzo, Gašpar
Horváth a stoličnobelehradský prepošt Vavrinec žiadajú vratislavského biskupa a sliezske
stavy o pomoc pre obranu Bratislavy (pozri aj č. 5205).
Orig., pap., lat., štyri pritlačené pečate s clonou

136

5207
14. januára, Innsbruck
S 2820
Ferdinand I. na intervenciu kráľovnej Anny nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, aby pátrali po bratoch manželky Štefana Mahna, ktorí zmizli v čase tureckého
náporu. V prípade ich smrti majú pozostalosť odovzdať zákonitým dedičom.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou.
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5208
15. januára, Pezinok
S 5721
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o určenie nového termínu súdneho pojednávania pre poddaného s Bratislavčanom Michalom
Egrerom.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br
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5209
16. januára, Bratislava
S 2821
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú vratislavského biskupa a sliezske mestá,
aby im podľa výzvy kráľovského kancelára a jágerského biskupa Tomáša, krajinského sudcu
Alexeja Thurzu, Gašpara Horvátha a stoličnobelehradského prepošta Vavrinca poskytli pomoc
a zbrane na obranu mesta proti Turkom (pozri aj č. 5206).
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou

es
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5210
16. januára, Bratislava
S 5722
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú pražského kastelána a české stavy
a mestá, aby prijali ich zástupcov Blažeja Behaima, Krištofa Meixnera a Michala Stützla
a poslali do Bratislavy robotníkov na výstavbu nových opevnení proti Turkom (pozri aj č.
5204).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

m

5211
16. januára, Bratislava
S 5723
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú olomouckého biskupa a moravské stavy,
aby prijali ich zástupcov Michala Egrera, Ambróza Mayera a Wolfganga Schumanna a poslali
do Bratislavy peniaze, materiál a robotníkov na výstavbu mestských opevnení proti Turkom
(pozri aj č. 5205).
Orig., pap., nem., poškodená pritlačená pečať s clonou
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5212
16. januára, Bratislava
S 5724
Wolfgang Reicher podáva (bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom) vyúčtovanie
o hospodárení vo viniciach, ktoré zdedili siroty po Reisnerovej, vdove po Vítovi Januschovi.
Orig., pap., nem., štyri listy
5213
16. januára, Varaždínsky hrad
S 5725
Mazovská vojvodkyňa Žofia, vdova po Štefanovi Báthorym, pozýva bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov na svoj sobáš s hlavným kráľovským kapitánom Ľudovítom
Pekrym.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5214
21. januára, Pezinok
S 5726, S 5727
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada Krištofa Meixnera, aby určil termín súdneho
pojednávania v spore jeho poddaného s Michalom Egrerom z Bratislavy o dedičstvo.
Dva orig., pap., nem., po jednej poškodenej pečati s clonou, poškodený

is
l

av

y

5215
26. januára, Bratislava
S 2822
Ferdinand I. nariaďuje šopronskej a trnavskej mestskej rade, aby ako zastupujúci súd
taverníckej stolice rozhodli odvolanie v spore Krištofa Bebessyho a Šebastiána Mischullingera
s Andrejom Hakovičom, právnym zástupcom Štefana a Michala po nebohej Barbore
a s Matejom Weinerom proti rozhodnutiu bratislavského richtára a radcov.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

at

5216
27. januára, Bratislava
S 5728
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia odpovedajú Alžbete, dcére Scholastiky
a Wolfganga Forstera, že pri rozhodovaní o dedičstvo budú sa riadiť platnými predpismi
a zvyklosťami.
Koncept, pap., lat.

es
ta

Br

5217
5. februára, Pražský hrad
S 5729
Českí kapitání Henrich Berka z Dubej a Wolfart Planckner, zástupcy pokladníka českého
kráľovstva, odpovedajú bratislavskému richtárovi mešťanostovi a radcom, že nemohli zatiaľ
zvolať české stavy, preto im nemohli ani poskytnúť pomoc (proti Turkom) (pozri aj č.
5210).Orig., pap., lat., dve pritlačené pečate s clonou

m

5218
5. februára, Staré Mesto Pražské
5730
Kastelán a rada Starého Mesta Pražského žiadajú všetky stavy, aby poskytli zástupcom mesta
Bratislavy Blažejovi Behaimovi, Krištofovi Meixnerovi a Michalovi Stützlovi pomoc a ochranu
na spiatočnej ceste z Čiech (pozri aj č. 5217).
Orig., pap., čes., stopa po pritlačenej pečati s clonou

hí

v

5219
9. februára, Glogów
S 5731
Vojvoda Karol z Monsterbergu v Sliezsku žiada radu mestečka Nepomuku, aby na najbližšom
zasadaní sliezskych stavov prerokovali pomoc Turkami zničenej Bratislave, ktorá potrebuje
opraviť domy, mestské hradby a pochovať mŕtvych po more. Informuje, že pomoc žiadali
Bratislavčania aj od vratislavského biskupa a vojvodu Fridricha.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

5220
11. februára, Jur pri Bratislave
S 5732
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá jágerskému biskupovi Tomášovi
a krajinskému sudcovi Alexejovi Thurzovi, že v Záhorskej Bystrici zajatých Bratislavčanov
potrestal podľa kráľovského dekrétu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený
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5221
11. februára, (Bautzen)
S 5733
Rada mestečka Bautzenu prehlasuje, že kladne vybavia žiadosť mesta Bratislavy, ktorú im
predložili bratislavskí zástupcovia Valent Preiss, Štefan Pfaffstetter a Wolfgang Eichinger
o poskytnutie pomoci Turkami zničenému mestu (pozri aj č. 5219).
Orig., pap., nem., pritlačná pečať s clonou

av

y

5222
12. februára, Lwówek
S 5734
Lwówecká mestská rada prehlasuje, že poskytne mestu Bratislava pomoc podľa svojich
možností, o čom budú po prerokovaní informovať Bratislavu (pozri aj č. 5221).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

is
l

5223
13. februára, Glogów
S 5735
Rada mestečka Glogów prehlasuje, že prerokuje žiadosť mesta Bratislavy o pomoc (pozri aj č.
5222).
Orig., pap., nem., zlomok pritlačenej pečate

Br

5224
15. februára, Ostrihom
S 5736
Miestodržiteľ František Révay žiada bratislavského richtára, aby v jeho zastúpení rokoval
s Michalom Fehérom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5225
15. februára, (Jelenia Góra)
S 5737
Rada mestečka Jelenia Góra informuje Bratislavčanov, že im pošle žiadanú pomoc v zmysle
rozhodnutia sliezskych stavov (pozri aj č. 5223).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

m

5226
16. februára, Boleslawiec
S 5738
Rada mestečka Boleslawiec informuje Bratislavčanov, že im pošle žiadanú pomoc (pozri aj č.
5225).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

hí

v

5227
16. februára, (Jawor)
S 5739
Mešťanosta a radcovia mestečka Jawora oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že im poskytnú žiadanú pomoc (pozri aj č. 5226).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

5228
17. februára, (Struga) (?)
S 5740
Mešťanosta a radcovia mestečka Strugy oznamujú Bratislavčanom, že im poskytnú pomoc na
odstránenie škôd, spôsobených Turkami (pozri aj č. 5227).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
5229
18. februára, (Šwidnica)
S 5741
Rada mestečka Šwidnice oznamuje Bratislavčanom, že im pošle pomoc podľa dohody
sliezskych stavov (pozri aj č. 5228).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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5230
18. februára, Innsbruck
S 5742
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby prisúdili
Michalovi Kleeovi majetok, na ktorý si robí neoprávnené nároky Andrej Hakovič.
Odpis, pap., lat.

av

y

5231
19. februára, (Strzelin)
S 5743
Mešťanosta a radcovia mestečka Strzelin oznamujú Bratislavčanom, že im poskytnú žiadanú
pomoc (pozri aj č. 5229).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

is
l

5232
23. februára, Glogów
S 5744
Vojvoda Karol z Monsterbergu oznamuje, že prijal zástupcov mesta Bratislavy Valenta Preissa,
Štefana Pfaffstettera a Wolfganga Eichingera a žiada, aby im každý šiel v ústrety (pozri aj č.
5219).
Orig., pap., nem., porušená pritlačená pečať s clonou

Br

5233
27. februára, (Legnica)
S 5745
Sliezsky vojvoda Fridrich z Legnice a Brzegu oznamuje Bratislavčanom, že im poskytne žiadanú
pomoc v zmysle rozhodnutia sliezskych stavov.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

es
ta

5234
27. februára, (Vratislav)
S 5746
Vratislavská mestská rada oznamuje Bratislavčanom, že im poskytne žiadanú pomoc (pozri aj
č. 5233).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

m

5235
1. marca, Bratislava
S 2823
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Tomáš, krajinský sudca Alexej Thurzo,
stoličnobelehradský prepošt Vavrinec a Štefan Pemflinger žiadajú vratislavského biskupa
a sliezske stavy a mestá o poskytnutie robotníkov a zbraní na obranu Bratislavy (pozri aj č.
5234).
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po šiestich dorzálnych pečatiach.

Ar
c

hí

v

5236
1. marca, Šintavský hrad
S 5747
Šintavský provizor a kastelán a tricezimátor Juraj Thurzo žiada bratislavského mešťanostu,
aby mu oznámil požiadavky vzhľadom na tridsiatky za kone jeho pána.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
5237
3. marca, Ottmuchaw (?)
S 5748
Vratislavský biskup Jakub odpovedá Bratislavčanom, že ich žiadosť o pomoc mestu Bratislave
predloží najbližšej kongregácii sliezskych stavov (pozri aj č. 5235).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
5238
6. marca, (Opava)
S 5749
Opavská mestská rada sľubuje Bratislavčanom pomoc podľa rozhodnutia sliezskych stavov
(pozri aj č. 5237).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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5239
7. marca, Regensburg
S 2824
Ferdinand I. odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že im poskytne
sľúbenú pomoc (pozri aj č. 5238).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av

y

5240
10. marca, Regensburg
S 2825
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali zástupcov na generálnu
kongregáciu do Ostrihomu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

is
l

5241
17. marca, Regensburg
S 2826
Hlavný krajinský dolnorakúsky kapitán Ján Katzianer žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby mu poskytli povozy na prepravu potravín, ktoré kúpil od grófa
Františka zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

5242
22. marca, Hainburg
S 2827
Hainburgský richtár a radcovia odôvodňujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom
potrebu výstavby mosta cez Dunaj pri Kittsee pre časté povodne. Poznamenávajú, že tam bol
most už za kráľa Žigmunda.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou
5243
(22. marca, Bratislava)
S 2894
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) odôvodňujú (Ferdinandovi I.) potrebu postaviť
most cez Dunaj pri Kittsee (pozri aj č. 5242).
Koncept, pap., lat.

m

5244
28. marca, Bratislava
S 2828
Vít Stadler z Kluže odpovedá stoličnobelehradskému prepoštovi Vavrincovi, že nemôže
napísať nič iného o svojom predošlom sluhovi Jurajovi Sinckeschovi ako v predošlých listoch.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať.

Ar
c

hí

v

5245
31. marca, (Bratislava)
S 2829
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že podľa jeho mandátu doručil jej kanonik
Šimon Eck predvolanie grófom Františkovi a Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka v ich
vzájomnom spore, lebo František napadol Wolfganga, že mu neodovzdal spisy a 12 mutov
pšenice z Božetechova.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
5246
1. apríla, Veľká Paka
S 2830
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s doručiteľmi listu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5247
6. apríla, (Bratislava)
S 5750
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) dávajú Michalovi Egrerovi inštrukcie, aby na
generálnej kongregácii stavov na Morave žiadal pomoc pre Turkami zničenú Bratislavu.
Koncept, pap., nem.

av

y

5248
18. apríla, Brno
S 2831
Moravské stavy odpovedajú z generálnej kongregácie Bratislavčanom, že v prípade nového
tureckého nebezpečenstva poskytnú im ľudí i s vojenskou výzbrojou a výstrojou.
Orig., pap., čes., šestnásť poškodených dorzálnych pečatí s clonou

at

is
l

5249
18. apríla, Pešť
S 5751
Peštiansky richtár Vavrinec Nagy a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby im poslali svedeckú výpoveď bratislavského tricezimátora Juraja Stattmanna
v spore peštianskeho obchodníka Petra s Kolomanom Kammermayrom, lebo Peter tvrdí, že
zaplatil tridsiatky za Kolomanov tovar, ktorý viezol loďou po Dunaji, ktorú Turci zhabali
a lodníkov pobili.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať

es
ta

Br

5250
23. apríla, (Bratislava)
S 2832
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že podľa jeho mandátu doručil jej kanonik
Tomáš Szetesi predvolanie grófom Františkovi a Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka v ich
vzájomnom spore. Gróf Wolfgang žaluje Františka, že s manželkou Barborou a s ozbrojenými
poddanými zadržali jeho služobníka a voz s vínom odtiahli do Jura pri Bratislave. Podobne mu
násilím zabrali aj vinicu v Malom Tŕní.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

5251
30. apríla, Jur pri Bratislave
S 5752
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka informuje bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, že ho kráľ vymenoval za komisára v spore Jána Hofera s lekárom Jánom a že spor
majú odložiť do príchodu kráľa.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, poskodený

Ar
c

hí

v

5252
5. mája, Bratislava
S 5753
Jakub Györy, husársky kapitán u Pavla Bakytha, potvrdzuje, že po svojom návrate z tureckého
zajatia, kam sa dostal pri obrane Bratislavy, prijal od bratislavského richtára a radcov 10
zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5253
11. mája, (Bratislava)
S 6477
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) obracajú sa na moravské stavy s prosbou
o poskytnutie pomoci na obranu proti Turkom (pozri aj č. 5248).
Koncept, pap., nem., päť listov
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5254
15. mája, Bratislava
S 2833
Jágerský biskup a miestodržiteľ Tomáš Szalaházy vydáva svedectvo o rozhodnutí sporu mesta
Bratislavy s grófmi Františkom a Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka v prospech grófov.
Spor viedli o mýto na moste, ktorý postavili Bratislavčania cez Dunaj za mestom oproti Kittsee
a ktorý zničili Turci, keď tiahli cez Rusovce na Viedeň.
Dva odpisy, pap., lat., po dvoch listoch

is
l

av

5255
5. júna, Brzeg
S 2834
Vojvoda Karol z Monsterbergu informuje bratislavského mešťanostu a radcov, že na žiadosť
ich posla je ochotný poskytnúť im vojenskú pomoc proti Turkom zo Sliezska a z Dolnej Lužice.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

at

5256
6. júna, (Bratislava)
S 5754
Krištof Meixner, majster Bratstva Božieho tela, podáva vyúčtovanie príjmov a výdavkov
bratstva za roky 1531 – 1532.
Orig., pap., nem., jedenásť listov v zošite

es
ta

Br

5257
7. júna, Pražský hrad
S 2835
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že posiela do boja
proti Turkom im a Trnave posilu 40 000 pešiakov a jazdcov z Čiech. Jeho brat cisár im posiela
25 000 pešiakov a 5 000 jazdcov, iné kresťanské kniežatá 40 000 pešiakov a 10 000 koní.
Očakáva ešte vojsko od hlavného dolnorakúskeho kapitána Jána Katzianera.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
5258
20. júna, Pezinok
S 5755
Barbora Kleeová žiada svojho brata Martina Kleea o pomoc, lebo celý majetkový spor uviazol
u viedenského zástupcu Pernfussa.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

v

m

5259
8. augusta, Bratislava
S 2836
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby podporovali Krištofa
Bebessyho pri vymáhaní polovice súdnych poplatkov od Šebastiána Mischullingera za spor
o dedičstvo po Jánovi Eignerovi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

Ar
c

hí

5260
13. augusta, Viedeň
S 5757
(František) Ujlaky odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že im bud
i naďalej pomáhať v ich spore s grófom Františkom (zo Svätého Jura a Pezinka) (pozri aj č.
5254).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
5261
17. augusta, Pezinský zámok
S 5758
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby prinútili
Valenta Bornemiszu zaplatiť Valentovi Bykovi a Benediktovi Bykovi dlh 200 zlatých.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
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5262
3. septembra, (Bratislava)
S 5759
Krištof Bebessy potvrdzuje, že si požičal od Andreja Hikaviča 36 zlatých, za ktoré mudal do
zálohu vinicu.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou

av

y

5263
4. októbra, Viedeň
S 2837
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
Mikulášovi Oláhovi, sekretárovi kráľovnej Márie, ročný poplatok 100 zlatých za správu
benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

at

is
l

5264
12. októbra, Ostrihom
S 5760
(Kráľovský sekretár) Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

5265
4. novembra, Šuľany
S 2838
Bratislavský župan Ján Szalay nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
aby uväznili a trestali vojakov vojnového loďstva, ktorí prestúpia príkazy kráľa a hlavného
dolnorakúskeho kapitána Jána Katzianera a pustošia mesto.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5266
11. novembra, hrad Jur pri Bratislave
S 5761
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby vymáhali
pre jeho poddaného Martina z Kittsee dedičstvo, ktoré mu zadržala macocha.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

5267
6. decembra, Šuľany
S 2839
Bratislavský župan Ján Szalay odpovedá bratislavskému richtárovi Michalovi Kleeovi
a mešťanostovi, že čoskoro odvelia z Bratislavy vojakov vojnového loďstva.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

5268
22. decembra, Trnava
S 5762
Ostrihomský arcibiskup Pavol (Varda) žiada bratislavského richtára a radcov, aby nedovolili
Antonovi Hanthaymu väzniť peštianskych obchodníkov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

5269
28. decembra, Brixen
S 5763
Tomáš Halbsleben, zástupca Šebastiána Gerharta a Juraj Gerhart vyzývajú všetkých
obyvateľov (Uhorska a Rakúska) o pomoc pre Juraja Kaserollera, ktorého posielajú do
Bratislavy hľadať Šebastiána Gerharta, ktorý pri Bratislave bojoval proti Turkom s tirolským
vojskom pod velením kapitána Kollingera, bol smrteľne zranený a liečil sa u Michala Sattlera
v Bratislave.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou
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5270
30. decembra, Trnava
S 5764
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby podporovali Ambróza Hanthayho pri vymáhaní majetkov od uväznených
obyvateľov z Pešti, ktoré mu zhabali z príkazu Jána Zápoľského.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

5271
- Rusovce
S 2840
Hlavný taverník Andrej Báthory žiada bratislavského richtára a mešťanostu, aby v jeho
zastúpení rokovali s jeho služobníkom Jánom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

is
l

5272
- Veľká Paka
S 2842
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára Martina Kleea, aby mu poslal dve
lode na prepravu chudobných, lebo Turci už obsadili Komárno.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

Br

5273
-S 5765
Zoznam najvyšších českých kráľovských hodnostárov podľa mien i podľa hodností.
Odpis, pap., lat.

es
ta

cca 1532

5274
- (Tonkovce)
S 5766
Ján Földessy vypočítava škody, ktoré utrpel nespravodlivým rozhodnutím bratislavského
richtára a radcov, podľa ktorého musel odovzdať dedičstvo Leonardovi Hauserovi.
Orig., pap., lat., tri listy v zošite

v

m

5275
- (Pezinok)
S 5767 a
Grófka Barbora, vdova po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka a jej syn Štefan žiadajú
(Ferdinanda I.), aby im namiesto doterajšieho právneho zástupcu, bratislavského župana Jána
Szalaya, ktorý im viac škodí ako pomôže, povolil za právneho zástupcu kapitána Bratislavskej
stolice grófa Mikuláša zo Salmu v ich spore o dlhy s Ostrihomským hradom.
Odpis, pap., lat., dva listy
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5276
- (Pezinok)
S 5767 b
Grófka Barbora, vdova po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, žiada (Ferdinanda I.)
o predĺženie termínu splatnosti jej dlhu kráľovi, ktorý jej zálohoval peniaze na splatenie dlhu
Ostrihomskému hradu (pozri aj č. 5275).
Odpis, pap., lat., dva listy
5277
- (Bratislava)
S 6477 a
(Bratislavský senát) vyhotovuje podrobný záznam o spevňovaní bratislavských mestských
hradieb a brán.
Koncept, pap., nem., päť listov
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5278
- (Bratislava)
(Bratislavský senát) vyhotovuje záznam o osobných stavoch, osadení, majetkoch a príjmoch
zborených bratislavských kostolov sv. Michala a sv. Vavrinca a bratislavského Dómu sv.
Martina (pozri aj č. 5199).
Koncept, pap., lat., sedem listov
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5279
- (Bratislava)
S 5667
(Bratislavský senát) žiada apoštolského legáta, aby mu povolil prevziať kláštor klarisiek pre
budovu chudobných, lebo sa mníšky z neho pred Turkami vysťahovali a nevrátili sa, pretože
mesto bolo tureckým náporom veľmi zničené.
Odpis, pap., lat., dva listy

Br
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5280
- (Bratislava)
S 2841
(Bratislavský senát) žiada kráľovských radcov o odsun španielskych vojakov, ktorých prijali do
mesta v dobe, keď sa blížili Turci, na príkaz hlavného kapitána Jána Katzianera. Vojaci sa
potulujú po meste, kradnú a nechcú sa zapojiť do jeho obrany.
Koncept, pap., lat., dva listy
5281
- (Pannonhalma)
S 6504
(Bratislavský mestský pisár) vyhotovuje odpis registra príjmov benediktínskeho opátstva na
Pannonhalme.
Odpis, pap., lat., tri listy
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5282
- (Bratislava)
S 6461
(Bratislavský senát) podáva (Ferdinandovi I.) správu o stave opevňovacích prác v meste
a o rôznych opatreniach vo vzťahu na obranu mesta proti Turkom a o pripravovanej pomoci
na opevňovanie Trenčína.
Koncept, pap., nem., päť listov v zošite
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5283
11. januára, Trnava
S 2843
Miestodržiteľ a kráľovskí radcovia nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, aby v záujme pokoja v Uhorsku pridržiavali sa platných artikúl, hoci v Palárikove
nedošlo k dohode (medzi kráľom a šľachtou). Prípadné rozpory majú ich zástupcovia
predniesť v Mosonmagyaróváre, kde sa zídu všetci kráľovskí komisári.
Orig., pap., lat., päť porušených dorzálnych pečatí s clonou
5284
22. januára, (Bratislava)
S 2844
(Bratislavský senát) odpovedá bratislavskému mestskému farárovi v Dóme sv. Martina, že
jeho príjmy sa majú rozšíriť o príjmy z kostolov sv. Michala a sv. Vavrinca, lebo vykonáva
funkcie aj za tieto zborené kostoly.
Koncept, pap., nem.
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5285
28. januára, Bratislava
S 2845
(Bratislavský senát) vyhotovuje záznam, že gróf František zo Svätého Jura a Pezinka odmietol
prijať bratislavského posla a urazil ho.
V pripojených listoch bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia protestujú u grófa Františka
proti požadovaniu mýta od Bratislavčanov v Kittsee.
Odpis, pap., nem., tri listy
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5286
3. februára, (Bratislava)
S 2846
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste zástupcov mesta Bratislavy proti
opatreniam grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka, menovite že prepadáva Bratislavčanov,
ktorí majú vinice v chotári jeho mestečka Jura pri Bratislave, habe im víno a iný tovar a že
vymáha od nich mýto.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
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5287
8. februára, Šintavský hrad
S 5769
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby rozhodli spor o dom bratislavského žida (Hayndla).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
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5288
16. februára, Mikulov
S 2847
Leonard a Ján z Lichtensteinu a Mikulova žiadajú (bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov), aby vymáhali pre žida Nessela dlh od bratislavského žida Martina.
Orig., pap., nem., dve dorzálne pečate s clonou

m

5289
20. marca, (Bratislava)
S 5770
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste zástupcov mesta Bratislavy proti
prepadávaniu a väzneniu Bratislavčanov, habaniu ich tovaru a vymáhaniu rôznych poplatkov
Barborou, manželkou grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5290
21. marca, (Bratislava)
S 2848
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o vypočúvaní svedkov podľa príkazu krajinského sudcu
a miestodržiteľa Alexeja Thurzu v spore mesta Bratislavy s grófom Františkom zo Svätéhu Jura
a Pezinka, ktorí potvrdili sťažnosť zástupcov mesta (pozri aj č. 5289).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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5291
24. marca, Franckstein (?)
S 5771
Hlavný sliezsky kapitán a vojvoda Karol z Monsterbergu žiada (bratislavského richtára)
Martina Kleea, aby podporoval Achilu Schellenschmidovú a sestru Annu Heldovú, rodenú
Klee, v spore o dedičstvo.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
5292
1. apríla, Viedeň
S 2849 a
Ferdinand I. zakazuje grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka prenasledovať
Bratislavčanov a vymáhať od nich mýto.
Odpis, pap., nem.
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5293
5. apríla, Viedeň
S 2850
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby chránili Agnešu Transylvanovú
a oslobodili ju od zaplatenia neprimeranej sumy za dom, ktorý z nerozvážnosti kúpila za
vysokú cenu a dala aj závdavok.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5294
9. apríla, (Bratislava)
S 2851
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Vavrinec Buday odovzdal jeho
mandát grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, podľa ktorého mu zakazuje požadovať
od Bratislavčanov mýto v Kittsee.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

at

5295
16. apríla, Viedeň
S 2852
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu poslali výpis
z registra všetkých dlžníkov za domy a vinice pilišskému opátovi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

Br

5296
18. apríla, (Bratislava)
S 5772
Krištof Bebessy potvrdzuje, že si požičal od Jakuba Korblera 120 zlatých, za ktoré mu dal do
zálohy polovicu svojho podielu vo vinici.
Orig., pap., nem., tri pritlačené pečate s clonou
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5297
29. apríla, Viedeň
S 2853
Ferdinand I. nariaďuje bratislavským úradom a stavom, aby rešpektovali dohodu Jána
(Zápoľského) s Turkami a nepodnikali proti nim žiadne útoky. Ďalej nariaďuje strážiť kráľovské
kone pred tulákmi, ktorí ich rozkrádajú a predávajú.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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5298
30. apríla, Viedeň
S 2849 b
Ferdinand I. nariaďuje grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby prestal
prenasledovať a škodiť Bratislavčanom, ako sa to stalo aj pri zborení mosta cez rameno
Dunaja (pri Kittsee).
Odpis, pap., lat.
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5299
2. mája, Viedeň
S 2854
Ferdinand I. nariaďuje všetkým uhorským stavom a obyvateľstvu, aby sa u bratislavskej
kapituly prihlásil každý, kto by mohol svedčiť v spore mesta Bratislavy s grófom Františkom zo
Svätého Jura a Pezinka (pozri aj č. 5298).
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
5300
7. mája (Bratislava)
S 2855
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovským radcom a miestodržiteľovi, že podľa mandátu
Ferdinanda I. doručil jej kanonik Michal Sommerfeld kráľov mandát grófovi Františkovi zo
Svätého Jura a Pezinka v Kittsee o prenasledovaní a poškodzovaní Bratislavčanov (pozri aj č.
5298).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5301
11. mája, Viedeň
S 2856
Ferdinand I. nariaďuje všetkým uhorským stavom, mestám a obyvateľom, aby poslúchali
rozhodnutia (krajinského sudcu) Alexeja Thurzu, ktorého za zásluhy vymenoval uhorským
miestodržiteľom.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou.
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5302
15. mája, Viedeň
S 2857
Ferdinand I. vypisuje odmenu za zlapanie Žigmunda Kauffunka a jeho spoločníkov, ktorí
zbíjajú po Uhorsku.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou.
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5303
25. mája, Viedeň
S 2849
Ferdinand I. predvoláva grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka, lebo napriek jeho zákazu
násilím vymáha od Bratislavčanov mýto a zničil im most cez rameno Dunaja.
Odpis, pap., lat.

Br

5304
5. júna, (Bratislava)
S 2858
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že podľa jeho mandátu odovzdal jej kanonik
Ján Hall jeho nariadenie grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka (pozri aj č. 5303).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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5305
7. júna, (Viedeň)
S 5773
Viedenský kat Juraj Reitter odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že im konečne
zaobstaral žiadaného majstra (kata).
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

5306
13. júna, Viedeň
S 2860
Miestodržiteľ a gróf Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskej kapitule, aby vykonala prieskum
a odhad majetkov grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka kvôli hradeniu škôd, spôsobených
Bratislavčanom vyberaním mýta v Kittsee a zborením mosta cez rameno Dunaja i napriek
grófovým protestom (pozri aj č. 5292, 5294, 5298, 5300, 5303, 5304).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati.
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5307
17. júna, Viedeň
S 2859
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby postavili most
cez Dunaj oproti Kittsee na mieste, kde im zničil most gróf František zo Svätého Jura a Pezinka
(pozri aj č. 5306).
Odpis, pap., lat.
5308
28. júna, (Bratislava)
S 2861
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste bratislavských mestských radcov
Šebastiána Eisenreicha a Jána Pernheimera proti grófovi Františkovi zo Svätého Jura
a Pezinka, lebo neprijal doručiteľov súdneho rozhodnutia miestodržiteľa a palatína Alexeja
Thurzu, ale s vytaseným mečom ich odohnal a v rozpore s rozhodnutím súdu a s mandátom
Ferdinanda I. znova požadoval mýto v Kittsee.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate.
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5309
28. júna, (Bratislava)
S 2862
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o novom proteste bratislavských mestských radcov
Michala Kleea, Jakuba Korblera a Michala Stützla pre nové násilné vymáhanie mýta od
Bratislavčanov grófom Františkom zo Svätého Jura a Pezinka (pozri aj č. 5308).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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5310
3. júla, Ráb
S 5775
Rábska kapitula žiada bratislavského richtára a radcov z poverenia hlavného uhorského
kapitána Pavla Bakhyta, aby vymáhali od Jána Hodla a jeho matky Margity poplatok za dom,
ktorý tvoril základinu pre oltár. Sv. Egida v Rábe a ktorú založil kanonik Imrich Zanath. Podľa
správy Zanath zomrel v tureckom zajatí a vykonaním testamentu poveril Jána Baráthyho
a dekana Tomáša.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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5311
7. júla, Viedeň
S 2863
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vymáhali od
Barbory, vdovy po tricezimátorovi Jurajovi, pre bratislavského prepošta a kráľovského
sekretára Františka Ujlakyho, štvrtinu desiatkov z osád v Bratislavskej stolici, ktoré patria
kaplnke sv. Ladislava v Bratislave.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5312
9. júla, Hlohovecký hrad
S 5776
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby sa postarali o ubytovanie pre neho a kráľovských radcov po dobu ich porád
v Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5313
(12. júla, Bratislava)
S 2864 a
Barbora, vdova po (bratislavskom tricezimátorovi) Jurajovi Stattmanovi, žiada (kráľovnú
Máriu), aby nariadila bratislavskému prepoštovi (Františkovi Ujlakymu) a Lachenbergerovej,
aby jej vydali víno, ktoré jej viazali u bratislavského senátu pre dlhy jej manžela za tridsiatky
a desiatky (pozri aj č. 5311).
Orig., pap., lat.
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5314
12. júla, Viedeň
S 2864 b
Radcovia kráľovnej Márie žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vydali
vdove Barbore Stattmanovej víno a aby sa jej veritelia obrátili na nich pri požadovaní dlhov
po manželovi (pozri aj č. 5313).
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou
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5315
13. júla, (Bratislava)
S 2865
Bratislavská kapitula oznamuje miestodržiteľovi a palatínovi Alexejovi Thurzovi, že jej kanonik
Krištof Pachswel a Leonard Kubes doručili jeho rozhodnutie o vyberaní mýta v Kittsee
tamojším mýtnikom Benediktovi Hallasymu z Rajky, Kiliánovi z Rusoviec, Jánovi Tökölymu,
Pavlovi Sebekázymu, kastelánovi Wolfganga Josu zo Šuľoviec, Klementovi Prehemu, Andrejovi
Huszárovi a Jurajovi Buryovi. Pri súpise majetkov grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka
gróf ich odohnal.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5316
15. júla, Hlohovecký hrad
S 5777
Miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby sa
postarali o lepšie ubytovanie pre neho a jeho rodinu (pozri aj č. 5312).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at

5317
20. júla, Šuľany
S 2866
Bratislavský župan Ján Szalay nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
aby vymáhali pre príbuzného bratislavského kastelána Šebastiána dlh 100 zlatých od
bratislavského zámočníka.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5318
29. júla, (Bratislava)
S 2867
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že podľa jeho príkazu vyhotovila odpisy listiny
Ľudovíta II. o odpredaji osady Vajnory kláštorom v Heiligenkreuzi mestu Bratislave
a odovzdala odpis grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
Odpis pap., lat., dva listy
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5319
30. júla, Bratislava
S 2868
Ferdinand I. nariaďuje šľachticom Bratislavskej stolice, aby sa zúčastnili prísahy Imricha
Füzesmegyeryho v spore s grófom Františkom zo Svätého Jura a Pezinka, ak ich k tomu vyzve
miestodržiteľ a palatín Alexej Thurzo (pozri aj č. 5320).
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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5320
31. júla, Bratislava
S 2869
Miestodržiteľ a palatín Alexej Thurzo potvrdzuje, že prikázal Imrichovi Füzesmegyerymu,
kráľovmu právnemu zástupcovi v spore Ferdinanda I. s grófom Františkom zo Svätého Jura
a Pezinka, aby zložil pred Šimonom Kislegyim u bratislavskej kapituly prísahu, že gróf i po
kráľovom zákaze požadoval od Bratislavčanov mýto v Kittsee (pozri aj č. 5315, 5319).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať
5321
1. augusta, (Bratislava)
(Bratislavský richtár a radcovia) vydávajú svedectvo o vypočúvaní svedkov v procese proti
Tomášovi Schwarzovi a Gašparovi Landsknechtovi pre bitku vyvolanú na Bratislavskom hrade
hradnými služobníkmi.
Orig., pap., nem., tri listy, porušený a čiastočne nečitateľný
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5322
2. augusta, hrad Jur pri Bratislave
S 5778
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s Valentom Sarközym a Jurajom Brantnerom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

5323
9. augusta, (Bratislava)
S 2870
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o prísahe a výpovediach svedkov v spore mesta
Bratislavy s grófom Františkom zo Svätého Jura a Pezinka pre vyberanie mýta pri hrade
v Kittsee od Bratislavčanov.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5324
22. augusta, Viedeň
S 2871
Ferdinand I. nariaďuje richtárom Trnavy a Šoprone, aby preskúmali rozhodnutie
bratislavského richtára a radcov v spore Andreja Hakoviča s Margitou a Rozinou, dcérami
a dedičkami po nebohej Scholastike, vdove po Wolfgangovi Forsterovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

5325
24. augusta, Viedeň
S 2872
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vymáhali pre bratislavského
mestského farára (z Dómu sv. Martina) dlhy od nájomníkov.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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5326
24. augusta, Viedeň
S 5779
(Kráľovský sekretár a bratislavský prepošt František) Ujlaky nariaďuje bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby si urobili poriadok so zbojníkmi, ktorí sa potulujú po
Bratislave a okolí a aby spravodlivo rozhodli spor (Barbory), vdovy po bratislavskom
tricezimátorovi (Jurajovi Stattmannovi).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
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5327
27. augusta, (Viedeň)
Viedenský mešťanosta a radcovia rozhodujú spor bratislavského richtára Michala Kleea
s dedičmi po Žigmundovi Seedorferovi o dlh 290 zlatých v prospech Michala Kleea.
Odpis, pap., nem., šestnásť listov
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5328
29. augusta, Šuľany
S 2873
Bratislavský župan Ján Szalay odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že
nemôže brániť cudzím obchodníkom z Rakúska zúčastňovať sa trhov v Šamoríne, lebo tým by
porušil ich privilégiá.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
5329
30. augusta, Viedeň
S 2874
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, aby vydali (Barbore), vdove po
bratislavskom tricezimátorovi Jurajovi (Stattmannovi) zhabané víno.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5330
8. septembra, Viedeň
S 2875
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
kráľovskému sekretárovi Mikulášovi Oláhovi ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára
sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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5331
13. septembra, Viedeň
S 2876
Radcovia kráľovnej Márie nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby
podľa kráľovninho rozhodnutia vrátili (Barbore), vdove po (bratislavskom tricezimátorovi)
Jurajovi Stattmannovi víno, lebo ešte jej nebohý manžel vyplatil jej desiatky (pozri aj č. 5329).
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou, poškodený, ťažko čitateľný

at

5332
29. septembra, Bratislava
S 5781
Konvent bratislavského františkánskeho kláštora vydáva svedectvo, podľa ktorého dal kláštor
čiastku domu, patriaceho kláštoru, do nájmu grófovi Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka
na dobu dvanástich rokov s podmienkou, že bude dom reštaurovať.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta
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5333
6. októbra, Viedeň
S 2878
Ferdinand I. informuje bratislavského richtára a radcov, že neuzavrel s Turkami nevýhodný
mier, ale že za danej situácie je to mier krajine prospešný.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
5334
8. októbra, Viedeň
S 2879
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby chránili práva
Kataríny a jej detí proti jej manželovi Michalovi Egrerovi, ktorý ich obral o majetky a vyhnal
z domu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

v
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5335
13. októbra, Viedeň
S 5782
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby až do príchodu
miestodržiteľa a radcov nepodnikali nič s majetkom u nich uväzneného Michala Egrera (pozri
aj č. 5334).
Odpis, pap., nem.

Ar
c

hí

5336
15. októbra, Viedeň
S 2877
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby v spore Agneše,
vdovy po Jánovi Hokprotovi, s Jakubom Balneatorom vyčkali na príchod miestodržiteľa
a kráľovských radcov, ktorí rozhodnú.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5337
17. októbra, Viedeň
S 2880
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vydali poslom
Ľudovíta Pekryho zbrane, ktoré u nich uschoval hlavný dolnorakúsky kapitán Ján Katzianer.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5338
18. októbra, Viedeň
S 2881
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
kráľovskému sekretárovi Mikulášovi Oláhovi ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára
sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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5339
30. októbra, Brussel
S 2882
Kráľovná Mária odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby s jágerským
biskupom Alexejom Thurzom informovali (Ferdinanda I.), prečo vyhnali židov z mesta, lebo
ona sa už na podrobnosti nepamätá a aby bez obáv predložili panovníkovi o tom listinu (pozri
aj č. 5188).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

5340
5. novembra, Brussel
S 2883
Mikuláš Oláh, sekretár kráľovnej Márie, oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že kráľovná predložila ich žiadosť Ferdinandovi I.. Ďalej žiada, aby jeho ročný plat
100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome vyplatili Jánovi
Czeglédymu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5341
7 novembra, Viedeň
S 2884
Radcovia kráľovnej Márie nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby
vrátili zhabané víno vdove po Jurajovi Stattmannovi, lebo desiatky odovzdal mestu (č. 5331).
Orig., pap., nem., tri dorzálne pečate s clonou

m

5342
8. novembra, Viedeň
S 2885
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby sa postarali
o zaplatenie dlhu bratislavskému prepoštovi od vdovy po Jurajovi (Stattmannovi) (pozri aj č.
5341).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

5343
8. novembra, Bratislava
S 2886
Ferdinand I. vydáva svedectvo o prehlásení Demetera Szegedyho, šopronského tricezimátora,
že bude chrániť mäsiara Wolfganga proti všetkým, ktorí by od neho požadovali výbavu po jeho
sestre Alžbete, manželke Andreja Nagyrévayho.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5344
9. novembra, hrad Jur pri Bratislave
S 5783
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby sa
dohodli s jeho poddanou Barborou, vdovou po Jánovi Hermannsbergerovi, a aby jej vydali
zhabané veci.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, poškodený
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5345
10. novembra, (Bratislava)
S 5784
Bratislavská kapitula prepisuje na žiadosť Martina Kleea, brata Barbory, vdovy po Jánovi
Hermannsbergerovi, svedectvo grófov Jána a Žigmunda zo Svätého Jura a Pezinka (z 29.
októbra 1429), podľa ktorého dali grófi Petrovi Müllnerovi mlyn v Božetechove za 6 emerov
pšenice a potvrdenie Šimona Petra a Juraja Klausa (z 11. novembra 1529), že prijali od vdovy
Barbory zvyšok dlhu za mlyn.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

at
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5346
15. novembra, Viedeň
S 2887
Ferdinand I. nariaďuje grófovi Františkovi z Jura pri Bratislave a Pezinka, aby nezneužíval svoje
práva o preprave tovaru cez dunajský brod.
Na dorze (19. októbra 1533, Viedeň): Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby nepožadovali od grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka
neobvyklé poplatky pri dunajskom brode. V poznámke pod mandátom hlási bratislavský
kanonik Michal, že prieskumom zistil, že Bratislavčania vymáhali od grófových služobníkov
poplatky len za tovar, ktorý nepatril grófovi.
Odpis, pap., lat.

es
ta

Br

5347
15. novembra, Bratislava
S 5785
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia informujú bratislavského mestského pisára
Michala Stützla, že ich prievozník má previezť pre grófa (Františka zo Svätého Jura a Pezinka)
v budúcich dvoch týždňoch 200 koní a volov. Podľa toho polovica prievozu prakticky slúži len
grófovi. Ďalej mu oznamujú, že bavorskí vinohradníci v najbližších dňoch prepravia dunajským
brodom víno pre (Ferdinanda I.).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

5348
18. novembra, hrad Jur pri Bratislave
S 5786
Gróf František z Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu po
dvojročnom meškaní konečne odpovedali, čo sa stalo so zhabanými vecami Barbory, vdovy
po Jánovi Hermannsbergerovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5349
21. novembra, Viedeň
S 2888
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby dali satisfakciu
kráľovskému sekretárovi Františkovi Ujlakymu pre urážku v spore s vdovou po bratislavskom
tricezimátorovi Jurajovi (Stattmannovi).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5350
23. novembra, Rajka (?)
S 2889
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby dovolili jeho
kapitánovi Valentovi Törökovi a jeho ľuďom odviezť zbrane z Bratislavy (pozri aj č. 5337).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
5351
25. novembra, Viedeň
S 5787
Radcovia kráľovnej Márie nariaďujú Vavrincovi Haberlemu a Hieronymovi Streicherovi, aby
spísali a zapečatili celú pozostalosť po šopronskom tricezimátorovi Achácovi Groffovi.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou
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5352
6. decembra, Bratislava
S 2890
Imrich Papocz, bratislavský kanonik a vikár bratislavského prepošta Františka Ujlakyho,
potvrdzuje, že prijal od Barbory, vdovy po bratislavskom tricezimátorovi Jurajovi
Stattmannovi, 100 zlatých za desiatky, ktoré si pred dvomi rokmi zadržal.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5353
7. decembra, Bratislava
S 2891
Sedmohradský biskup Mikuláš Gerendy potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov 64 zlatých ako pôžičku.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at

5354
12. decembra, Šaľa
S 5788
Kapitán vojnových lodí Ján Fyllyeres žiada bratislavského richtára, aby vymáhal od lodníka
Hippolita náhradu za soľ, ktorú mu viezol na dvoch lodiach z Horného Mýta a pri Dunajskom
Klátove svojou nedbalosťou zavinil stroskotanie lodí.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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5355
16. decembra, Bratislava
S 5789
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia odpovedajú grófovi Františkovi z Jura a Pezinka,
že mesto malo vážny dôvod, prečo zhabalo majetok Barbore, vdove po Jánovi
Hermannsbergerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
5356
21. decembra, hrad Jur pri Bratislave
S 5790
Gróf František zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby vydali celý majetok Barbore Kleeovej po jej prvom manželovi Jánovi Hermannsbergerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5357
22. decembra, Budín
S 2892
Budínsky richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára a radcov o ich návrhy na dovoz vína
ľuďmi, ktorí nie sú obyvateľmi niektorého z uhorských slobodných kráľovských miest, lebo
rokujú s budínskou kapitulou o vydaní nových štatútov.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5358
27. decembra, Pezinok
S 5774
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu vydali
(Barboru), vdovu po (Jánovi Hermannsbergerovi). V opačnom prípade sa vyhráža uväznením
Bratislavčana (pozri aj č. 5356).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5359
- (Bratislava)
S 2893
(Bratislavský senát) vyhotovuje zoznam škôd, ktoré spôsobil gróf František zo Svätého Jura
a Pezinka Bratislavčanom.
Koncept, pap., lat., sedem listov v zošite
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5360
- (Bratislava)
S 2895
Bratislavskí mestskí radcovia Michal Klee, Jakub Korbler, Blažej Behaim, Ján Bernheimer,
Michal Fischer a lekárnik Egíd protestujú proti krivdám, ktoré na Bratislavčanoch pácha gróf
František zo Svätého Jura a Pezinka.
Koncept, pap., lat., sedem listov
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5361
- (Bratislava)
S 5791
(Bratislavský senát) vyhotovuje súpis bratislavských daňových poplatníkov podľa ulíc: Kozia
ulica, Schluttergasse, Michalská, Klariská, Vysoká, Drevená, Schöndorfská, Špitalská,
Reichardova, Dunajská, Neustadt a Vydrica.
Orig., pap., nem., štyridsaťštyri listov v zošite

Br
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5362
- (Bratislava)
S 6580
Bratislavský mestský pokladník podáva vyúčtovanie mestských príjmov a výdavkov za
hospodársky rok 1532/33.
Odpis, pap., nem., štyri listy

es
ta

5363
6. januára, Pezinok
S 5792
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára Michala Kolmara
a radcov, aby prepustili jeho poddanú (Barboru, vdovu po Jánovi Hermannsbergerovi), alebo
mu aspoň oznámili, prečo ju nechcú vydať (pozri aj č. 5358).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
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5364
9. januára, (Žiar nad Hronom)
S 6582
Konvent benediktínov v Žiari nad Hronom vydáva svedectvo, podľa ktorého Peter a Gašpar,
synovia Jána Dersényiho a Marta, dcéra vdovy po Jánovi Paskovi v spore s Benediktom
Könnyössym prehlásili, že darujú Könnyössymu všetky majetky v Malých Vozokanoch, Malých
Šarovciach, Drženiciach a (Dolných) Žemberovciach, ktoré dostal ich otec do zálohy za akýsi
dlh.
Odpis, pap., lat.
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5365
14. januára, hrad Tata
S 2896
Provizor a kapitán hradu Taty Matej Baranyay odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom,
že ak skutočne ich obchodník Šimon Bardos s manželkou Frozinou prisahali, že neprechádzali
jeho mýtom v Bánhide ozbrojení a že zaplatili mýto, ich prísaha je nepravdivá, aj keď to
potvrdili svedkovia.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
5366
16. januára, Budín
S 5793
Budínsky richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby vypočuli ako svedka
Petra Kokayho, lebo vdova Barbora po Čerbokorneovi vraj pred ním požičala mäsiarovi
Šebastiánovi 180 zlatých.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5367
20. januára, Bratislava
S 5794
Kráľovskí radcovia Štefan Pemflinger a stoličnobelehradský prepošt Vavrinec svedčia, že
z príkazu miestodržiteľa Alexeja Thurzu bratislavský mešťanosta a radcovia vypočuli ako
svedkov poddyných grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka v spore s Barborou, vdovou
po Jánovi Hermannsbergerovi.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou
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5368
1. februára, Šintavský hrad
S 5795
Miestodržiteľ Alexej Thurzo oznamuje grófovi Wolfgangovi (zo Svätého Jura a Pezinka), že
Barbora (vdova po Jánovi Hermannsbergerovi) je už na slobode.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

5369
5. februára, Šintavský hrad
S 5796
Miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby
riešili spor (vdovy Barbory po Jánovi Hermannsbergerovi) za zatvorenými dverami.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený

Br

5370
10. februára, Viedeň
S 2897
Dolnorakúsky kancelár a regenti žiadajú (uhorské stavy) o podporu pre viedenských kupcov
v Uhorsku proti (provizorovi a kapitánovi hradu Taty) Matejovi Baranyayovi.
Odpis, pap., nem.

es
ta

5371
14. februára, Pezinok
S 5797
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že jeho služobníci zadržali bratislavských obchodníkov vo Štvrtku na Ostrove
a prepustia ich až po výsluchu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, poškodený
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5372
21. februára, Šintava
S 2898
Miestodržiteľ Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že
poslal ich list aj s listom dvoch viedenských regentov do Ostrihomu so žiadosťou, aby (provizor
a kapitán hradu Taty) Matej Baranyay upustil od násilností (pozri aj č. 5370).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5373
25. februára, Jur pri Bratislave
S 5798
Barbora Weisprachová, vdova po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, odpovedá
radcom a provizorovi Uhorskej kráľovskej komory, že nikomu nebráni prevážať potraviny cez
Stupavu do Bratislavy a žiada, aby kráľ nariadil aj moravským pánom Gašparovi Czoborovi
a Žigmundovi Korlatkö, aby podobne nepožadovali poplatky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
5374
7. marca, Šintava
S 5799
Miestodržiteľ Alexej Thurzo vracia bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom list
mosonmagyaróvárskeho kapitána a navrhuje, aby napísali kráľovi do Viedne v záujme obrany
svojich práv.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5375
16. marca, Šuľany
S 2899
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby predali
Šimonovi Literátovi vinicu Šimona Horvátha, lebo podľa platných zvyklostí prednosť pri kúpe
má sused.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

av
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5376
16. marca, Bratislava
S 2900
Michal a Martin Klee žiadajú (vdovu Barboru po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka),
aby zakročila u richtára Jura pri Bratislave, aby im vydal dedičstvo po ich nebohej sestre.
Koncept, pap., nem.

at

is
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5377
19. marca, (Bratislava)
S 2901
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Ľudovít Mende odovzdal jeho
mandát grófovi Wolfgangovi zo Svätého Jura a Pezinka o svedectve Bratislavčanov, že
nepožadovali mýto za grófov tovar.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
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5378
4. apríla, Šintava
S 5800
Miestodržiteľ Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému richtárovi, že kaločský biskup František
im prisľúbil vybaviť dohovorené veci a žiada, aby mu Bratislavčan Fischer poslal sľúbený
šafrán.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5379
8. apríla, (Bratislava)
S 2902
(Michal a Martin Klee) žiadajú vdovu po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka
o odpoveď na predošlý list a o vysvetlenie, prečo nedovolí obrábať vinice na jej území po ich
nebohej sestre Barbore.
Koncept, pap., nem.

v

m

5380
8. apríla, Jur pri Bratislave
S 2903
Barbora Weisprachová, vdova po (grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka) odpovedá
Michalovi a Martinovi Kleeovi, že vinicu po ich nebohej sestre zadržala, lebo sa ich sestra
zadĺžila ešte u jej manžela.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5381
12. apríla, Šintavský hrad
S 5801
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému richtárovi,
meštanostovi a radcom, že ročné poplatky majú vyplácať v uhorskej mene podľa kráľovských
inštrukcii.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5382
12. apríla, Praha
Ferdinand I. nariaďuje grófke Barbore Weisprachovej, aby vrátila deťom nebohého Zmyla
z Rače Mikulášovi, Wolfgangovi, Jurajovi, Barbore a Alžbete dve šľachtické kúrie
v Mysleniciach, ktoré od nebohého grófa Františka zo Svätého Jura a Pezinka a jeho brata
Wolfganga dostali za služby a za 400 zlatých v zlate.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
159

5383
20. apríla, Pezinok
S 2905
Peter Haug sťažuje sa nemenovanému priateľovi, že mu gróf Wolfgang zo Svätého Jura
a Pezinka dal odviezť drevo z jeho lesov v Jure pri Bratislave a žiada, aby intervenoval u grófa.
Koncept, pap., nem.

av

y

5384
24. apríla, Bratislava
S 2906
Bratislavský richtár a radcovia sa zaväzujú ročne platiť bratislavskej kapitule a prepoštovi
Františkovi 10 zlatých za nájom osady Flantzendorf so všetkými lesmi, rybníkmi a pozemkami.
Odpis, pap., lat., dva listy

at
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5385
24. apríla, (Bratislava)
S 2907
(Bratislavský senát) vydáva vyhlášku o pracovnom poriadku a povinnostiach vinohradníckych
robotníkov, ich mzdách a trestoch za neplnenie povinností.
Tlač., pap., nem., štyri listy

Br

5386
9. mája, Bratislava
S 5802
Ján Siebenburger s manželkou Agnešou zaväzujú sa zaplatiť dlhy Jánovi Herbartovi
z Augsburgu, Kuntzovi Herbstovi a Jánovi Götzovi.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri pritlačené pečate s clonou

es
ta

5387
19. mája, Šintavský hrad
S 5804
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že nemajú právo predvolávať na súd Vavrinca Haberleho, lebo je
dvoranom kráľovnej Márie.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

5388
21. mája, Viedeň
S 5805
Radcovia kráľovnej Márie žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby postúpili
spor dedičov po šopronskom tricezimátorovi Achácovi Groffovi proti Vavrincovi Haberlemu
im ako bezprostrednej vrchnosti.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou, porušený
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5389
7. júna, Budín
S 2908
Hlavný kráľovský kancelár Štefan Verböczy vyzýva všetky uhorské stavy, úradníkov a mestá,
aby nepožadovali od Wolfganga Vasárosa a jeho ľudí poplatky za plátno, súkno a iný podobný
tovar.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5390
7. júna, Budín
S 2909
Ján (Zápoľský) zakazuje všetkým uhorským stavom a úradníkom požadovať od Wolfganga
Vasárosa a jeho ľudí mýto za tovar, ktorý vezie pre potreby kráľovského sekretára a hlavného
kancelára Štefana Verböczyho (pozri aj č. 5389).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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5391
9. júna, Praha
S 2910
Ferdinand I. nariaďuje miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, aby predvolal grófa Wolfganga zo
Svätého Jura a Pezinka a Barboru, vdovu po grófovi Františkovi, a aby konečne rozhodol ich
spor s Michalom a Martinom Kleeom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5392
9. júna, Praha
S 2911
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému županovi Jánovi Szalayovi, aby vymáhal pre
bratislavských mestských radcov Michala a Martina Kleea veci, ktoré im zhabala vdova po
grófovi Františkovi z Jura a Pezinka Barbora (pozri aj č. 5391).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at

5393
12. júna, Praha
S 2912
Ferdinand I. nariaďuje Barbore, vdove po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby
vymáhala od Bratislavčanov poplatky za obilie, ktoré pre veľkú biedu doma vozia z Čiech,
Sliezska a Moravy.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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16. júna, Viedeň
S 5806
Radcovia kráľovnej Márie vydávajú svedectvo, že poverili Vavrinca Heberleho spísaním celého
dedičstva po šopronskom tricezimátorovi a decimátorovi Achácovi Groffovi.
Orig., pap., nem., päť pritlačených pečatí s clonou, porušený
5395
17. júna, Trnava
S 5807
Trnavský richtár a radcovia žiadajú Bratislavčanov, aby im ešte na kratšiu dobu ponechali
majstra Urbana Barbiera na dokončenie prác v mestskom kúpeli.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5396
21. júla, (Bratislava)
S 5808
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, podľa ktorého Martin a Michal Klee ustanovili za
svojich právnych zástupcov vo všetkých sporoch Vojtecha Sarközyho, Filipa Literáta, Františka
Gyulu, Tomáša z Trnavy, Jána Szomora, Štefana Kondého, Jána Csorbu, Urbana Pongera
Urbana Katonu a Bartolomeja Bulcsoházyho (pozri aj č. 5392).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
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5397
6. augusta, Praha
S 2913
Ferdinand I. nariaďuje Barbore, vdove po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby
prestala prenasledovať Bratislavčanov a prípadné nezrovnalosti s nimi aby riešila súdnou
cestou.
Odpis, pap., lat.
5398
14. augusta, Bratislava
S 5809
(Bratislavský senát) odpovedá kremnickému richtárovi a radcom, že im nemôžu ročne platiť
100 zlatých ako splátku za dlh 1 000 zlatých, aj keď sa k tomu ich predchodcovia zaviazali, lebo
by to bola úžera (pozri aj č. 5406).
Koncept, pap., lat.
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5399
27. augusta, (Bratislava)
S 2914
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Vavrinec Buday doručil jeho
mandát Barbore, vdove po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, o prenasledovaní
Bratislavčanov (pozri aj č. 5397).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
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5400
27. augusta, Bratislava
S 2915
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, aby vyhotovili Michalovi
a Martinovi Kleeovi výpis z mestskej knihy podľa ich priania (pozri aj č. 5396).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5401
28. augusta, (Bratislava)
S 5803
Bratislavský kanonik Krištof Paxhswel, Jakub Siebenburger, Juraj Eichinger, Štefan Pfaffstetter
a Krištof Meixner vydávajú svedectvo, že správca benefícia v Dóme sv. Martina podal sťažnosť
na Andreja Hakoviča a Mateja Weirera, lebo nedodržiavajú ustanovenia testamentu Jakuba
Eignera o každoročnom príspevku na bohoslužby do založenej základiny.
Orig., pap., nem., päť pritlačených pečatí s clonou (dve poškodené)
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5402
15. septembra, Viedeň
S 2916
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom, úradníkom a mestám, aby podporovali
Bratislavčanov v rešpektovaní ich práva skladu.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

m

5403
18. septembra, (Bratislava)
S 5810
Bratislavská kapitula na príkaz krajinského sudcu a miestodržiteľa Alexeja Thurzu oznamuje
prefektovi Uhorskej kráľovskej komory Štefanovi Pemflingerovi výsledok vyšetrovania
sťažnosti Michala a Martina Kleea, podľa ktorého tútor detí nebohého Jána Hermannsbergera
vylúčil z podielu na dedičstve ich sestru Barboru a že bratislavský senát zadržal celú
pozostalosť ešte za života Barbory. Keď sa Barbora pozostalosti násilím zmocnila, senát ju
uväznil. Po prepustení z bratislavského väzenia ju opäť uväznil gróf Wolfgang zo Svätého Jura
a Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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5404
21. septembra, Viedeň
S 2917
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom, úradníkom a mestám, aby podporovali
Bratislavčanov pri habaní vína, ktoré cudzozemskí obchodníci prepravujú do Uhorska
zakázanými cestami a nerešpektujú právo skladu v Bratislave.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat., dva listy
5405
2. októbra, Viedeň
S 2918
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby opäť prerokovali spor Margity
a Anny, dcér nebohého Wolfganga Forstera s Bratislavčanmi Bartolomejom Wirtom a Jánom
Kutzerom, lebo pre nerozmyslenú výpoveď od spor prehrali.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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5406
6. októbra, Viedeň
S 5811
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplácali ročne mestu
Kremnici 100 zlatých, ktoré sa zaviazali ich predchodcovia platiť kaplnke sv. Andreja
v Kremnici Pavlovi Modrerovi ako úroky za dlh, čo potvrdil aj Vladislav II..
Odpis, pap., lat.
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5407
8. októbra, (Bratislava)
S 5812
Prievozník Krištof Krabat žiada Šebastiána, služobníka u bratislavského decimátora, aby jeho
pán zaplatil viedenskému lodníkovi Bartolomejovi Staudingerovi dlh 10 zlatých.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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5408
10. októbra, Viedeň
S 2919
Ferdinand I. daruje bratislavskému mestskému notárovi Michalovi Stützlovi za jeho verné
služby v úrade vojenského sekretára od nepamäti opustený dom v Bratislave, postavený
medzi domami mesta Bratislavy a Michala z Bratislavy.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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22. októbra, Viedeň
S 2920
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Tomáš žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení prijali prefekta Uhorskej kráľovskej komory Štefana Pemflingera a rokovali s ním
o vojenských zbraniach, pušnom prachu a delových guliach.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
5410
1. novembra, (Bratislava)
S 5813
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o výpovediach svedkov v spore Michala a Martina
Kleea s grófom Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka o pozostalosť po Jánovi
Hermannsbergerovi (pozri aj č. 5403).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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5411
1. novembra, (Bratislava)
S 5814
Bratislavská kapitula oznamuje miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, že jej kanonik Michal
predvolal podľa mandátu Ferdinanda I. na súd grófa Wolfganga zo Svätého Jura a Pezinka
a tútora Ulricha Eitzingera v spore s bratislavským richtárom Michalom Kleeom a Martinom
Kleeom (pozri aj č. 5410).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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4. novembra, Bratislava
S 5815
Bratislavská kapitula prepisuje na žiadosť Martina Kleea osvedčenie grófa Wolfganga zo
Svätého Jura a Pezinka (z 23. júna 1532), podľa ktorého povoľuje Barbore, vdove po Jánovi
Hermannsbergerovi, aj s deťmi vysťahovať sa z Pezinka.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
5413
13. novembra, Viedeň
S 5816
Brandenburský gróf Juraj žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby vydali Kataríne
Egrerovej majetky, ktoré im dala do zálohy.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5414
7. decembra, Šintavský hrad
S 2921
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo vydáva svedectvo o rozhodnutí súdu, podľa
ktorého má Ulrich Eitzinger odovzdať Michalovi a Martinovi Kleeovi klenoty, peniaze a celú
pozostalosť po ich sestre Barbore, vdove po Jánovi Hermannsbergerovi, lebo sa nedostavil na
súdne pojednávanie v spore s Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5415
13. decembra, Viedeň
S 2922
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby odovzdali príjmy z benefícia
oltára sv. Ladislava (v kostole sv. Ladislava v Bratislave) bratislavskému kanonikovi Jánovi.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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5416
13. decembra, Šintavský hrad
S 5817
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo oznamuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že im posiela rozhodnutie (Ferdinanda I.) v spore o dedičstvo po
Jánovi Hermannsbergerovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., lat.
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5417
- (Bratislava)
S 5768
Margita a Anna, siroty po Wolfgangovi Forsterovi, žiadajú (bratislavský senát), aby rozhodol
ich spor o dedičstvo po otcovi, na ktoré si po smrti nevlastnej matky Scholastiky Forsterovej
robia nároky macochine dcéry Rozina a Margita.
Odpis, pap., nem., jedenásť listov

m

5418
- (Bratislava)
S 2923
Michal a Martin Klee žiadajú Ferdinanda I. a krajinského sudcu a miestodržiteľa Alexeja
Thurzu o rozhodnutie v spore o dedičstvo po sestre Barbore (pozri aj č. 5416).
Dva odpisy, pap., nem., lat., štyri a dva listy
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5419
3. januára, Viedeň
S 2924
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vrátili Gregorovi Apaffymu
veci, ktoré si uložil u bratislavského obchodníka Krištofa jeho otec Mikuláš Apaffy.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
5420
10. januára, Viedeň
S 2925
Ferdinand I. oslobodzuje Barboru po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, grófa
Wolfganga a jeho syna Krištofa v spore o mýto na moste cez Dunaj smerom ku Kittsee
s Bratislavčanmi od vykonania rozhodnutia krajinského sudcu Alexeja Thurzu. O výstavbe
nového mosta rozhodne samostatne.
Odpis, pap., lat., tri listy
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5421
13. januára, Šuľany
S 2926
Bratislavský župan Ján Szalay odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
nemôže upustiť od platenia poplatkov za prechod cez zamrznutý Dunaj, pretože je to
dlhoročná zvyklosť.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5422
17. januára, Viedeň
S 2927
(Kráľovský sekretár a bratislavský prepošt) František Ujlaky ďakuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom za poverenie rokovať (u Ferdinanda I.) o výstavbe nového mosta cez
Dunaj.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný

at

5423
17. januára, (Bratislava)
S 5818
Pamkrác Krumer odkazuje svoj majetok Wolfgangovi Krumerovi, jeho sestre a synovi
Krištofovi, Jánovi Panclovi, Petrovi Krumerovi a jeho synovi Vavrincovi
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou
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5424
18. januára, Viedeň
S 2928
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby odovzdali dom na Dlhej ulici
deťom Wolfganga Czobora Jánovi a Anne, manželke Petra Bakytha.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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5425
23. januára, (Bratislava)
S 5819
Bratislavský mestský pisár Michal Stützl vyhotovuje odpis inštrukcii pre Juraja Lachenfeldera
o jeho povinnostiach ako bratislavského „zemského pána“.
Overený odpis, pap., nem., tri listy v zošite, pritlačená pečať s clonou
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5426
31. januára, Viedeň
S 2929
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom, úradníkom a mestám, aby podporovali
Bratislavčanov pri habaní vína a ostatného tovaru dovážaného do Uhorska zakázanými
cestami.
Orig., perg., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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5427
1. februára, Trnava
S 5820
Trnavská mestská rada navrhuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom znova
prerokovať privilégiá uhorských slobodných kráľovských miest a obchodovaní s cudzinou
(pozri aj č. 5426).
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
5428
10. februára, (Bratislava)
S 2930
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste bratislavských mestských radcov Michala
Fischera, Augustína Mayra a Wolfganga Ruttenstocka proti vyberaniu mýta od Bratislavčanov
grófkou Barborou, vdovou po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

165

5429
14. februára, Viedeň
S 5821
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby vydali Alžbete Diemerovej, dcére nebohého Wolfganga Forstera a jeho manželke
Scholastike dedičstvo a ostatný majetok aby rozdelili medzi Alžbetine dcéry Rozinu a Margitu.
Odpis, pap., lat.
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5430
24. februára, (Bratislava)
S 5822
Juraj Eichinger potvrdzuje, že prijal od bratislavského mestského pokladníka Jakuba
Goldschmida 160 zlatých zo základiny Jána Payera za správu benefícia oltára sv. Mikuláša (v
bratislavskom Dóme sv. Martina).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

5431
12. marca, Viedeň
S 5823
Pilišský opát Ján žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby v jeho zastúpení
rokovali so Šimonom Literátom a aby spravodlivo rozhodli Klenherovu žiadosť.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5432
30. marca, Petrovecký hrad
S 5824
Bratislavský mešťan a provizor kúrie zrínskeho župana Šimon Horváth odpovedá
bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že sa v dohovorenom termíne dostaví do
Bratislavy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5433
31. marca, Bratislava
S 2940
Ján Forster s manželkou Žofiou odkazujú majetok (peniaze, dom na Jiráskovej ulici a vinicu
Graser) Barbore, vdove po Jánovi Gyakovi a manželke Bernarda Horvátha a Martinovi Kleeovi.
Orig., pap., nem., tri pritlačené pečate s clonou (zlomok jednej a stopa po dvoch).
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5434
12. apríla, Viedeň
S 2932
Ferdinand I. nariaďuje nitrianskemu županovi a slúžnym, aby podporovali Bratislavčanov pri
rešpektovaní ich privilégii cudzími i uhorskými obchodníkmi o práve skladu.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
Odpis, pap., lat., dva listy
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5435
12. apríla, Viedeň
S 2933
Ferdinand I. nariaďuje rábskemu županovi a slúžnym rešpektovať bratislavské mestské
privilégiá (pozri aj č. 5434).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
Odpis, pap., lat., dva listy
5436
12. apríla, Viedeň
S 2934
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému županovi (Jánovi Szalayovi) a slúžnym podporovať
bratislavský senát pri rešpektovaní bratislavských privilégii (pozri aj č. 5434).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
Odpis, pap., lat.
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5437
13. apríla, Viedeň
S 2935
Ferdinand I. nariaďuje mosonmagyaróvárskemu kastelánovi a mošonskému županovi
Jakubovi Stampovi podporovať Bratislavčanov pri rešpektovaní nich privilégii (pozri aj č.
5434).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
Odpis, pap., lat.
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5438
18. apríla, Šintavský hrad
S 2931
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskej kapitule, aby podľa
mandátu Ferdinanda I. preskúmala žalobu grófky Barbory, vdovy po grófovi Františkovi z Jura
pri Bratislave a Pezinka, proti Bratislavčanom pre most v Kittsee (pozri aj č. 5420).
Odpis, pap., lat., dva listy
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5439
19. apríla, Viedeň
S 2936
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, aby vymáhali pre Annu,
manželku Martina Kleea, šperky a iné cennosti, ktoré založila u bratislavského richtára
Michala Kleea.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5440
20. apríla, Viedeň
S 2937
Ferdinand I. nariaďuje (krajinskému sudcovi a) miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, aby
preskúmal s bratislavským richtárom a radcami spor Alžbety a jej dcér Roziny a Margity
o dedičstvo (pozri aj č. 5429).
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5441
23. apríla, Šuľany
S 2938
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby sa
zastali na súde Šimona Horvátha.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

5442
27. apríla, Viedeň
S 2939
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, bratislavskej šľachte a kapitánom,
aby po šiestich mesiacoch prepustili z väzenia Krištofa Warnsdorfera, ktorý pri prenasledovaní
dvoch Čechov v sebaobrane jedného zabil.
Odpis, pap., lat.

Ar
c

5443
3. mája, Viedeň
S 2941
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vymáhali pre
bratislavskú kapitulu od dedičov po Jánovi Hermannsbergerovi nájomné za kapitulský dom,
ktorý vyhorel a nájomníci sa o jeho opravu nestarajú.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
5444
3. mája, Viedeň
S 5825
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poslali do
Viedne zástupcov, ktorí by spísali šperky po Arnoldovi Gailsamovi a doručili ich do Bratislavy.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnaj pečate s clonou
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5445
4. mája, (Bratislava)
S 2942
Bratislavská kapitula oznamuje krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, že
jej kanonik Krištof z Jura pri Bratislave doručil jeho predvolanie na súd bratislavskému
richtárovi a radcom v spore proti Barbore, vdove po grófovi Františkovi zo Svätého Jura
a Pezinka o mýto na moste cez Dunaj.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

is
l

av

5446
4. mája, (Bratislava)
S 2943
Bratislavská kapitula oznamuje krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, že
jej kanonik Krištof z Jura pri Bratislave doručil jeho predvolanie na súd bratislavskému
richtárovi a radcom, kde sa majú osvedčiť, či dunajský most je ešte potrebný pre verejnú
cestu, alebo či ho možno zrušiť (pozri aj č. 5445).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

Br

at

5447
5. mája, (Bratislava)
S 5826
Bratislavská kapitula oznamuje krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, že
jej kanonik Ján odovzdal jeho mandáty bratislavskému richtárovi a radcom, podľa ktorých
majú odovzdať všetky šperky a cennosti po Wolfgangovi Forsterovi a jeho manželke
Scholastike Forsterovým deťom Alžbete, Rozine a Margite.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

es
ta

5448
6. mája, Pezinok
S 5827
Gróf Wolfgang z Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby prinútili Jána
Kiliána zaplatiť dlh 110 zlatých jeho poddanému Bonifácovi (Freundtovi).
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou

m

5449
7. mája, Viedeň
S 5828
Kráľovskí radcovia žiadajú Bratislavčanov, aby nerobili prekážky ľuďom, ktorí nakupujú
potraviny pre kráľovskú kuchyňu.
Odpis, pap., lat.

hí

v

5450
10. mája, (Bratislava)
S 2944
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste bratislavských radcov Jána Pernheimera
a Wolfganga Ruttenstocka proti vymáhaniu mýta za prechod cez most pri Kittsee grófkou
Barborou, vdovou po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

Ar
c

5451
10. mája, Pezinok
S 5829
Pezinský richtár Mikuláš Schmid svedčí, že Juraj Federsnee, Gašpar Rummel a Krištof Steirer
sa zaručili za Bonifáca Freundta zaplatiť dlh Jánovi Kiliánovi.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať
5452
15. mája, Mannersdorf
S 2945
Bratislavský župan Ján Szalay oznamuje bratislavskému richtárovi Michalovi Kleeovi,
mešťanostovi a radcom, že konečne preberá dom od Šimona Horvátha, ktorý kúpil pred
dvomi rokmi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5453
21. mája, Pešť
S 5830
Budínsky richtár a radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
podľa výpovede Františka Eiselera v spore Jána Lausera proti komárňanskému kastelánovi
Lauser odovzdal päť krabíc klobúkov svedkovi na predaj bez akéhokoľvek zisku.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať

is
l
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5454
31. mája, Mannersdorf
S 2946
Bratislavský župan Ján Szalay odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
aby obsadili jeho bratislavský dom podľa zvyklostí.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

5455
4. júna, Viedeň
S 5831
František Nikolay a Ján Czobor informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že kráľ
rozhodne v najbližšom čase, či má pri Kittsee stáť nový most a žiadajú, aby zhabané veci vrátili
Koscheckerovi (pozri aj č. 5446).
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

5456
14. júna, Šuľany
S 2947
Bratislavský župan Ján Szalay nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
aby mu podľa kráľovho mandátu odovzdali dom po Šimonovi Horváthovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5457
17. júna, Viedeň
S 2948
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby predvolali na
súd Blažeja Behaima v spore s obchodníkom Františkom Cuurculinim z Florencie pre
nezaplatenie dlhu.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

v
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5458
25. júna, Šuľany
S 2949
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
preskúmali testament Bernarda Horvátha vzhľadom na bratislavský dom, ktorý po ňom má
zdediť Šimon Horváth, od ktorého dom kúpil.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
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5459
1. júla, Viedeň
S 5832
Leonard Freitzenvellser sa ospravedlňuje pred bratislavským richtárom, mešťanostom
a radcami, že nezodpovedá pravde, čo na neho nahovorila Koscheckerová.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5460
2. júla, Viedeň
S 5833
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu poslali súpis
všetkých vecí, ktoré dal Arnold Gailsam pre účely lotérie vo Viedni.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5461
6. júla, Viedeň
S 5834
Arnold Gailsam oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že má
z kráľovho príkazu otvoriť vo Viedni žrebovanie. Žiada, aby mu vydali v Bratislave uschované
ceny.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l
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5462
11. júla, Viedeň
S 2950, S 2951, S 2952
Ferdinand I. nariaďuje kráľovským radcom – ostrihomskému arcibiskupovi Pavlovi Vardovi,
jágerskému biskupovi Tomášovi, miestodržiteľovi a krajinskému sudcovi Alexejovi Thurzovi
a kráľovskému personálovi Františkovi Révayovi, aby stiahli svoje rozhodnutie v spore
Bratislavčanov s Barborou, vdovou po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka o zrušení
mosta cez Dunaj (pri Kittsee) (pozri aj č. 5455).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
Dva odpisy, pap., lat., dva a jeden list

Br

at

5463
12. júla, Viedeň
S 2953
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby preskúmali spor
Michala a Martina Kleea o dlh Jánovi Wachovi, ktorý mal prejsť smrťou Jána
Hermannsbergera na jeho manželku Barboru.
Odpis, pap., lat.

es
ta

5464
18. júla, Šuľany
S 2954
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu
vyhotovili výpis z pozemkovej knihy o kúpe bratislavského domu (pozri aj č. 5458).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

5465
19. júla, (Bratislava)
S 2955
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o prísahe vdovy Barbory po grófovi Františkovi zo
Svätého Jura a Pezinka v jej spore s Bratislavčanmi o zrušenie mosta (pozri aj č. 5462).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
Odpis, pap., lat., štyri listy v zošite

hí

v

5466
24. júla, Viedeň
S 2956
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,, aby preskúmali
spor Martina a Michala Kleea o dedičstvo po Jánovi Hermannsbergerovi (pozri aj č. 5463).
Odpis, pap., lat.

Ar
c

5467
25. júla, (Bratislava)
S 5835
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste Jána Zomora v zastúpení Bratislavčanov
proti Barbore, vdove po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka. Podľa výpovedí Barbora
trvala na zborení mosta pri Kittsee, lebo Bratislavčania prechádzali po ňom, čo vraj bolo proti
jej privilégiám o vyberaní mýty v Kittsee (pozri aj č. 5465, 5446).
5468
27. júla, Pezinok
S 5836
Gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby
podporovali Vavrinca Schildersdorfera v jeho nárokoch na vinicu Faschang v Bratislave.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5469
15. augusta, Šuľany
S 2957
Bratislavský župan Ján Szalay odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
podobne ako Štefan Atzel, aj on im vydá listinu pre revíziu sporu (s Angelou Hochpratovou)
(pozri aj č. 5474).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

5470
1. septembra, Viedeň
S 2958
Ferdinand I. zakazuje komárňanskému kapitánovi Teodorovi Hartistovi vymáhať od
Bratislavčanov mýto a nariaďuje mu vrátiť im všetky už vybrané poplatky.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at

5471
14. septembra, Šuľany
S 2959
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s doručiteľom listu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

5472
13. októbra, Viedeň
S 2960
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
Mikulášovi Oláhovi, sekretárovi kráľovnej Márie, ročný plat 100 zlatých za správu benefícia
oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5473
21. októbra, Viedeň
S 2963
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyslali
zástupcov na snem do Trnavy, lebo zástupcovia mnohých miest a stolíc sa na prvý určený
termín nedostavili.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

m

5474
27. októbra, Viedeň
S 2961
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom zrevidovať spor
Angely, manželka Jána Hochprata, proti vdove po Jánovi Földessym, lebo Angela zabudla pri
súde uviesť podstatné veci a spor prehrala.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
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5475
11. novembra, Viedeň
S 2962
Ferdinand I. nariaďuje kráľovskému radcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi zrevidovať
spor Alžbety (Diemerovej) o dedičstvo po Scholastike Forsterovej (pozri aj č. 5447).
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
5476
17. novembra, Viedeň
S 5840
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby konečne
rozhodli spor Martina Kleea proti Petrovi Artreeovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5477
11. decembra, Viedeň
S 5841
Sedmohradský biskup a kráľovský pokladník Mikuláš Gerend žiada bratislavského richtára
a radcov, aby kladne vybavili záležitosť jeho priateľa Františka Cursuliniho.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

5478
14. decembra, Viedeň
S 2964
Ferdinand I. nariaďuje krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi dôkladne
prešetriť spor Alžbety Diemerovej (pozri aj č. 5475).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at

is
l

5479
23. decembra, (Bratislava)
S 2965
Bratislavská kapitula oznamuje krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, že
jej kanonik Vavrinec Buday s Pavlom Zekeom odovzdával Michalovi Amademu majetky, ktoré
dostal od kráľa, proti čomu protestovali Augustín Mayer za Bratislavčanov a za Ľudovíta
Pekryho jeho devínsky kastelán a bratislavský župan Ján Szalay.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

5480
30. decembra, Viedeň
S 2966
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili 1 500
zlatých (na obranu Uhorska).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5481
- (Bratislava)
S 2967, S 6488
(Bratislavský senát) informuje (Ferdinanda I.) o priebehu sporu Michala Egrera a jeho
manželky Kataríny o dedičstvo.
Koncept, pap., nem., štyri listy
Odpis, pap., nem., dva listy

m

cca 1535

v

5482
-S 3248
(Bratislavský senát) posiela (Ferdinandovi I.) odpis listu prelátov a zemanov zo zhromaždenia
v Köszegu a žiada o ochranu svojich práv.
Koncept, pap., nem.

Ar
c

hí

5483
- (Bratislava)
S 6491
Alžbeta Diemerová žaluje pred bratislavským richtárom a radcami svoje sestry Rozinu
a Margitu a Bartolomeja Wirdta pre nespravodlivé rozdelenie majetku. Pripojuje mandát
krajinského sudcu a miestodržiteľa Alexeja Thurzu, ktorým nariaďuje (bratislavskému senátu)
prinútiť dcéry nebohého Wolfganga Forstera vydať jej spravodlivý diel. V ďalšej prílohe je
súpis zdedeného majetku.
Odpis, pap., nem., deväť listov
5484
- (Bratislava)
(Bratislavský senát) rozhoduje spor Martina Steigera a jeho manželky Kataríny s Martinom
Zimmermannom o dedičstvo.
Orig., pap., nem., porušený a čiastočne nečitateľný
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5485
- (Bratislava)
GL8N3
(Bratislavský senát) vyhotovuje záznam o priebehu korunovácie Ľudovíta II. kvôli dôkazu
presného dátumu korunovácie dňa 4. júna 1508 ostrihomským arcibiskupom Tomášom
v Stoličnom Belehrade. (Uvedený je presný zoznam a poradie hodnostárov okolo kráľa pri
obradoch. Pre datovaciu formulku sa uvádza aj privilégium Vladislava II. z 24. júna 1508, podľa
ktorého pri príležitosti korunovácie potvrdil Bratislave, Trnave a Šoproni privilégium skladu vo
vzťahu k cudzím obchodníkom).
Odpis, pap., nem.

at

is
l

5486
- (Bratislava)
G L 9 N 42 A/2b
Bratislavský senát žiada (Ferdinanda I.), aby chránil mestské privilégiá a nedovolil dovoz vína
cudzím obchodníkom, lebo mesto má prebytok vína a jeho obyvateľstvo bolo vojnami veľmi
poškodené.
Odpis, pap., lat., dva listy

Br

5487
- (Bratislava)
G L 9 N 42 A/3
Bratislavský senát žiada (Ferdinanda I.), aby zakázal rakúskym obchodníkom dovážať víno do
Uhorska, lebo Bratislavčania žijú len z vinohradníctva, vína majú prebytok a tiež nemajú
povolenie vyvážať ho do Rakúska.
Odpis, pap., lat., dva listy

es
ta

5488
- (Bratislava)
G L 49 N 24 b
(Bratislavský senát) vyhotovuje výpis z privilégia Mateja I., tranzumovaného Vladislavom II.,
o zákaze dovozu a predaja vína cudzími obchodníkmi v Bratislavskej stolici pre veľkú biedu
v Bratislave.
Odpis, pap., lat., dva listy

v

m

5489
- (Bratislava)
G L 49 N 24 a
(Bratislavský senát) vyhotovuje výpis z privilégia Mateja I., tranzumovaného Vladislavom II.,
podľa ktorého povoľuje Bratislavčanom vyberať od všetkých stavov a obyvateľov Uhorska,s
výnimkou kráľa a jeho dvora, poplatky za prechod cez dunajský most pre ich veľké výdavky
spojené s údržbou mestských opevnení.
Odpis, pap., lat.
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c

hí

5490
-G L 9 N 32 d
Ferdinand I. odpovedá (bratislavskému senátu), že dal príkaz rakúskym komisárom, aby
prešetrili ich sťažnosti na nútenie bratislavských obchodníkov platiť za víno poplatky (pozri aj
č. 5450, 5470).
Odpis, pap., lat.
1536

5491
6. januára, (Bratislava)
S 5842
Martin Klee potvrdzuje, že prijal za svoju sestru Annu šperky po Petrovi Ortvayovi, ktoré boli
založené u bratislavského senátu.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
173

5492
8. januára, Viedeň
S 5843
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vydali
Arnoldovi Gailsamovi peniaze, určené na lotériu v Bratislave.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

av

y

5493
5. februára, Viedeň
S 5844
Arnold Gailsam žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu vydali u mesta
uložené veci určené pre bratislavskú lotériu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at

is
l

5494
8. februára, Dunajská Streda
S 5845
Kráľovský personál František Révay žiada bratislavského richtára, aby mu poslal peniaze od
Andreja Paskana, aby sa mohol vydať na cestu po Slovinsku.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

5495
14. marca, Viedeň
S 2968
Radcovia kráľovnej Márie odpovedajú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
podľa starých zvyklostí majú mestečká Neusiedl, Rust a Köszeg právo vyvážať víno do Čiech
a na Moravu bez toho, že by museli v Bratislave platiť mýto, lebo ich včlenili do Uhorska, a tak
sa vzťahujú na ne také predpisy ako na celé postihnuté Uhorsko.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po štyroch dorzálnych pečatiach s clonou, poškodený
a čiastočne ťažko čitateľný

m

5496
27. marca, Bratislava
S 2969
Provizor Štefan Pemflinger a radcovia Uhorskej kráľovskej komory potvrdzujú, že prijali od
Bratislavčanov kráľom predpísaný poplatok 1 000 zlatých namiesto pôvodných 1 500 zlatých,
pretože mali veľké výdavky s opevňovaním a opravou zničených budov.
Orig., pap., lat., štyri pritlačené pečate s clonou

hí

v

5497
5. apríla, Bratislava
S 2970
(Bratislavský senát) žiada Ferdinanda I., aby potvrdil mestu staré privilégiá, podľa ktorých
odvolania proti rozhodnutiam sporov jedného zo senátov miest Bratislavy, Trnavy a Šoprone
majú prerokúvať v dobe medzi zasadaním taverníckej stolice druhé dva senáty.
Koncept, pap., lat., dva listy

Ar
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5498
3. mája, Innsbruck
S 2971
Ferdinand I. oznamuje prísediacim sudcom kráľovskej súdnej stolice Pavlovi Vardovi, Alexejovi
Thurzovi a Františkovi Révayovi, že v mimoriadnej dobe pre zaneprázdnenie taverníckej
stolice slobodné kráľovské mestá Bratislava, Trnava a Šopron si vzájomne budú riešiť
odvolania v sporoch (pozri aj č. 5497).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5499
5. mája, (Bratislava)
G L 28 F 6 N 3
Bratislavská kapitula oznamuje krajinskému sudcovi Alexejovi Thurzovi, že jej kanonik Michal
s Jánom Bucsányim vypočuli svedkov v spore bratislavského prepošta Františka Ujlakyho
a jeho synovca Michala proti trnavskému richtárovi Andrejovi Heffelmayrovi a radcom
o kamenný mlyn a rybník v trnavskom chotári oproti osade Biely Kostol. Podľa svedkov mlyn
pôvodne patril Trnavčanovi Pavlovi Sibahelyimu, po ňom jeho synovi Martinovi, ktorý ho dal
aj s rybníkom do zálohy Jánovi Langovi. Rybník s mlynom boli vždy v trnavskom chotári.
Odpis, pap., lat., štyri listy

is
l

5500
10. júna, Bratislava
S 5846
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú kráľovského kapitána Valenta Töröka, aby
im poslal 150 zlatých, ktoré im zostal dlžný Peter Ortvay.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br

at

5501
10. augusta, Šuľany
S 2972
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu
zistili, či dom po Andrejovi Borbelyovi odkúpili natrvalo, alebo dostali len do zálohy, a či si ho
môže Imrich Borbely vykúpiť.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5502
18. augusta, Bratislava
S 2973
Ferdinand I. sa informuje u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov na spor vdovy po
Karolovi Bellienluxovi o ich zvyklostiach v sporoch o dedičstvo v prípade, ak ostane vdova po
dvoch manželoch, ktorých majetky sú samostatne vedené, z ktorých keď jedna strana zomrie,
či majetok pripadne deťom, alebo bratom a sestrám zosnulého.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

m

5503
20. augusta, Šaľa
S 5849
Ján Fillyeres, Ambróz Fogas, Peter Nagy a Ján Horváth, kráľovskí kapitáni vojnového loďstva,
odpovedajú bratislavskému richtárovi, že Štefan, syn Mateja Kocsiho, prepadol kone Filipa
Literáta bez príčiny.
Orig., pap., lat., štyri porušené dorzálne pečate s clonou

Ar
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5504
20. augusta, Šuľany
S 5850
Kráľovský personál František Révay informuje bratislavského richtára, že žije mladík, ktorého
považoval Filip Literát za mŕtveho.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5505
21. augusta, Budín
S 5851
Kráľovský pokladník a biskup Juraj z Oradey žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby mu vrátili kone s povozom, ktorý poslal jeho služobník Imrich Füzy do Bratislavy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
5506
23. augusta, Viedeň
S 5852
Michal Stützl žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby prepustili na slobodu
Kneisslovú, Ilsingovú a Schneiderovú.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5507
8. septembra, Hlohovec
S 5853
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo zakazuje bratislavskému richtárovi a radcom až
do kráľovho rozhodnutia predať dom manželky Martina Kleea, ktorý zdedila po Jánovi
Hermannsbergerovi. Žiada, aby mešťanosta Michal Klee vrátil Martinovej manželke zlatú
retiazku, ktorú má u neho v zálohe za 50 zlatých.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený

is
l
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5508
17. októbra, Devínsky hrad
S 5854
Devínski kasteláni (bratislavský župan) Ján Szalay a Ladislav Rady žiadajú bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov, aby zverejnili zákaz vstupu Bratislavčanom do ich lesov, lebo
im v nich narobili veľké škody.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, poškodený

Br
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5509
28. októbra, Lábatlan
S 5855
Farár Ján z Lábatlanu žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu vyplatili ročný plat, ktorý
mu už desať rokov nevyplácajú.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, poškodený

es
ta

5510
29. októbra, Ludanice
S 5856
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára a radcov, aby dali
previezť delá na dobývanie hradov z Bratislavy na obranu Trnavy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený

m

5511
10. novembra, Prachatice
S 5857
Prachatická rada vydáva svedectvo, podľa ktorého Matúš Diendorfer poveril svojho brata
vybrať dlh od manželky Tomáša Forstera a od brata Ulricha.
Orig., pap., nem., stopa po pritlačenej pečati

hí

v

5512
20. novembra, Bratislava
S 5858
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú krajinského sudcu a miestodržiteľa Alexeja
Thurzu, aby prepustil mestského kapitána, uväzneného pre nedbalosť pri preprave zbraní
a pri výkupe pušného prachu, čím spôsobil mestu veľkú hanbu.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
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5513
30. novembra, Viedeň
S 2975
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
Mikulášovi Oláhovi, sekretárovi kráľovnej Márie, ročný plat za správu benefícia oltára sv. Petra
a Pavla v Ostrihome.
Odpis, pap., lat.
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5514
- (Bratislava
S 2976
(Bratislavský sená) vyhotovuje súpis príjmov pilišského opátstva z bratislavských domov na
Špitalskej a Dunajskej ulici a z viníc v bratislavskom chotári Schmidel, Hoffner,
Hochweingarten, Donauleiten a Vollradel podľa starého mestského registra a podľa pilišských
registrov.
Odpis, pap., lat., nem., štrnásť listov

av

cca 1536

is
l

5515
- (Bratislava)
S 2923
(Ferdinand I.) nariaďuje bratislavskej kapitule, aby odovzdala Barbore, vdove po grófovi
Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, sťažnosť Michala a Martina Kleea pre zhabanie vína,
viníc a povozov na ceste z Jura pri Bratislave do Stupavy.
Odpis, pap., lat.

Br

at

5516
- (Bratislava)
S 2923 b
(Michal a Martin Klee) odpovedajú Barbore, vdove po grófovi Františkovi zo Svätého Jura
a Pezinka, že ich nebohá sestra získala vinohrady Marchardt, Goldfuss a Gefangl čiastočne
dedičstvom a čiastočne kúpou od grófa Wolfganga.
Odpis, pap., nem.

es
ta

5517
- (Bratislava)
S 6499
(Michal a Martin Klee) žiadajú miestodržiteľa (Alexeja Thurzu), aby prinútil bratislavský senát
vydať im majetok po nebohej sestre Barbore.
Odpis, pap., lat.

1537

v
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5518
- (Bratislava)
S 5859
(Bratislavský senát) informuje (Ferdinanda I.), že nemôže vydať Arnoldovi Gailsamovi u nich
uložené veci, lebo sú určené pre lotériu, ktorú chcel Gailsam usporiadať v Bratislave. Pripájajú
súpis cien.
Koncept, pap., nem., trinásť listov
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5519
20. januára, Trnava
S 2977
Gašpar Serédy, kapitán Horného Uhorska, žiada bratislavského mešťanostu Michala Kleea,
aby mu vydal na súd dvoch zbehov.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
5520
20. januára, Trnava
S 5860
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
zabezpečili ubytovanie pre ich šesť až sedem zástupcov, ktorí sa zúčastnia kráľom zvolanej
kongregácie v Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5521
3. februára, Pražský hrad
S 2979
Ferdinand I. žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu poslali mladé gaštanové stromky.
Orig., pap., nem., porušená pritlačená pečať s clonou

av

y

5522
14. februára, Šintavský hrad
S 2980
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo informuje bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov o zavedení novej meny pre celé Uhorsko, podľa ktorej jeden uhorský denár platí za
tri nummy viedenské. Súčasne určuje aj ceny dovážaného tovaru.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

5523
14. februára, Šintava
S 5861
Miestodržiteľ a kráľovskí radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vyplatili poplatky podľa rozhodnutia poslednej generálnej kongregácie.
Orig., pap., lat., tri dorzálne pečate s clonou

Br

at

5524
4. marca, Viedeň
S 5862
Rábsky biskup žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vyzvali majiteľov
záhrad pri jeho bratislavskej záhrade, aby si ich ohradili.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5525
7. marca, Pražský hrad
S 2981
Ferdinand I. vyzýva bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu zachovali vernosť
a nedali sa strhnúť jeho nepriateľmi.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

m

5526
10. marca, Šintava
S 2983
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavskú kapitulu, aby predvolala
k nemu na súd Barboru, vdovu po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka a Barboru,
vdovu po Erazmovi Lichtensteinovi, tútorku grófovho syna Krištofa, pre spor o vinice
s Martinom a Michalom Kleeom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

5527
12. marca, Praha
S 2984
Ferdinand I. nariaďuje Barbore, vdove po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby
vydala Michalovi a Martinovi Kleeovi vinice, zhabané víno a peniaze (pozri aj č. 5516).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

5528
19. marca, Trnava
S 5863
Trnavský richtár a radcovia vyzývajú bratislavského richtára a radcov na schôdzku zástupcov
miest Bratislavy, Šoprone a Trnavy, aby rokovali o prijatí novej meny (pozri aj č. 5522).
Orig., pap., lat., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5529
3. apríla, Praha
S 2985
Ferdinand I. nariaďuje (krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi) Alexejovi Thurzovi, hlavnému
taverníkovi Tomášovi Nádasdymu, kráľovskému personálovi Františkovi Révayovi a
bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby odročili všetky spory Jána Prospera
z Terstu a jeho manželky Alžbety, lebo sa Prosper zúčastňuje vojenskej výpravy proti Turkom.
Odpis, pap., lat.

is
l

av

5530
25. apríla, Praha
S 2986
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyhotovili súpis
pozostalosti po Markovi Pemflingerovi, ktorú odopreli vydať jeho synovi Jánovi.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

at

5531
25. apríla, Šintava
S 5864
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo sa informuje u bratislavského richtára a radcov,
či budú prerokúvať spor Františka Battyányiho s Longiom Puchheimerom v Bratislave alebo
v Trnave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

5532
30. apríla, Rusovce
S 5865
Husársky kapitán Pavol Bakyth žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu previezli
dedičstvo na istejšie miesto, lebo sa zúčastňuje výpravy proti Turkom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5533
1. mája, (Bratislava)
S 2987
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste zástupcov mesta Bratislavy proti
tricezimátorom, mýtnikom a miestodržiteľovým úradníkom, ktorí odmietajú prijímať nové
uhorské mince. Z toho istého dôvodu ich nebudú prijímať ani Bratislavčania.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

v

m

5534
12. mája, Trnava
S 5866
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára a radcov, aby
prerokovali a rozhodli spor Jána Hennyka a jeho manželky o osadu Horné Orešany.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
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5535
13. mája, (Bratislava)
S 5867
Bratislavský mestský notár Michal Stützl vyhotovuje odpis inventára vecí Marka Pemflingera,
ktoré uschoval u mestskej rady.
Odpis, pap., lat., dva listy
5536
27. júna, Viedeň
S 5868
Arnold Gailsam žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby ho nenútili zboriť múr
pri dome maliara Tiergartena. Pripojená je sťažnosť maliara Tiergartena, že mu múr prekáža.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5537
9. júla, Trnava
S 5869
Trnavský richtár a radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi a radcom svedectvo
o výpovediach svedkov v spore grófky Barbory zo Svätého Jura a Pezinka, podľa ktorých Pavol
Deák so spoločníkmi zahnal dobytok cez Brodské do Bukovej.
Dva odpisy, pap., nem.

is
l
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5538
2. augusta, Viedeň
S 5870
Arnold Gailsam odkazuje svoj majetok Jurajovi Weckovi, pisárovi Hammerlovi, Jánovi
Maderovi, Ulrichovi Häckelshalbovi, manželke, Konrádovi Sauermannovi, synovi Offerlovi,
svokre Kataríne, bratovi Viliamovi, sestre Kataríne a švagrovi Jánovi Fischerovi.
Orig., pap., nem., päť listov, päť dorzálnych pečatí (stopa po štyroch)

at

5539
19. augusta, (Bratislava)
S 2989
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste zástupcov mesta Bratislavy proti zákazu
bratislavského župana (Jána Szalaya), na základe ktorého nemôžu Bratislavčania zozbierať
seno z lúk z ich poddanskej obce Vrakune, ktorú im daroval ešte kráľ Žigmund.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

es
ta

Br

5540
26. augusta, Kittsee
S 5871
Vdova Barbora po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, že jej Ján Meschner doručil od nich list a žiada, aby si určil
termín súdneho pojednávania s Michalom Egrerom.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálne pečati s clonou

m

5541
6. októbra, Jur pri Bratislave
S 5872
Vdova Barbora po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka informuje (svojho právneho
zástupcu) o svojom liste krajinskému sudcovi Alexejovi Thurzovi v spore s Michalom Egrerom
a žiada, aby vyčkal odpoveď.
Odpis, pap., nem.

v

5542
8. októbra, Jur pri Bratislave
S 5873
Vdova Barbora po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka žiada Martina Kleea, aby v jej
mene požiadal kráľa o pomoc.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5543
21. októbra, Viedeň
S 2990
Péčsky prepošt a kráľovský radca Vojtech Pereg žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby mu dovolili previezť do Bratislavy víno pre vlastnú potrebu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5544
29. októbra, Viedeň
S 2991
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poskytli
šľachticovi Jakubovi sprievod po Trnavu pri preprave plátna a vojenskej výstroje pre vojsko
v Košiciach.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

180

5545
2. novembra, Viedeň
S 2992
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby rozhodli spor
Michala a Martina Kleea o dedičstvo po Jánovi Hermannsbergerovi i v tom prípade, ak sa
všetky sporné stránky nedostavia.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
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5546
3. novembra, Viedeň
S 2993
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda vydáva svedectvo, podľa
ktorého dal Barbore, vdove po grófovi Františkovi z Jura a Pezinka, za 400 zlatých do prenájmu
na rok 1538 tridsiatky v Komárňanskej stolici.
Odpis, pap., lat.

Br
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5547
10. novembra, Viedeň
S 5874
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda potvrdzuje, že dal Barbore,
vdove po grófovi Františkovi z Jura a Pezinka, do prenájmu všetky desiatky v Jure pri
Bratislave, Pezinku, Mysleniciach, Viničnom, Malom Tŕní, Limbachu, Veľkých Šenkviciach
a v Plaveckom Podhradí na rok 1538 za 1 200 zlatých.
Odpis, pap., lat.

es
ta

5548
23. novembra, Lábatlan
S 5876
Farár Ján z Lábatlanu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu podľa
dohody poslali peniaze na zvon.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

5549
23. novembra, Ostrihom
S 5877
Pápsky kanonik a správca fundácie oltára sv. Vojtecha v Ostrihome potvrdzuje, že prijal od
Barbory Weisprachovej, vdovy po grófovi Františkovi z Jura a Pezinka, ročný plat za správu
fundácie.
Odpis, pap., lat.

v

5550
30. novembra, Červený Kameň
S 5878
Kastelán Baltazár Meh z Červeného Kameňa žiada bratislavského richtára a radcov, aby ho
informovali o poddaných jeho pána, lebo ich svedectvo potrebuje pre súdne pojednávanie.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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5551
21. decembra, Kittsee
S 5879
Vdova Barbora (po grófovi Františkovi z Jura a Pezinka) žiada Martina Kleea, aby intervenoval
u hlavného kráľovského kancelára a ostrihomského arcibiskupa (Pavla Vardu) za vyplatenie
sumy za predaný dom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
1538

5552
18. januára, (Bratislava)
S 5880
Vít Pavel zo Šoprone potvrdzuje, že prijal dedičský podiel 20 zlatých za vinicu Maurer pre svoju
manželku Apolóniu.
Orig., pnem., pritlačená pečať s clonou
181

5553
29. januára, Šintava
S 5881
Miestodržiteľ a krajinský sudca Alexej Thurzo pozýva bratislavského richtára s tromi
prísažnými do Stupavy na súdne pojednávanie proti trnavským židom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5554
5. februára, Viedeň
S 2994
Kardinál Hieronym, pápežský legát v Uhorsku, nariaďuje viedenskému prepoštovi
a pasovskému oficiálovi, aby preskúmali spor mesta Bratislavy s farárom Jánom z Lábatlanu
o vyplácanie ročného platu v zmysle dohody uzavretej v roku 1473 medzi mestom a vtedajším
farárom Gregorom Michelom z Lábatlanu.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati
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5555
7. februára, Bratislava
S 2995
Ostrihomský kanonik a kaplán sedmohradského biskupa Ján Alvinczi žiada Barboru
Weisprachovú, vdovu po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, aby mu poslala po
doručiteľovi listu dlžobný úpis pre ostrihomského kanonika Pavla.
Orig., pap., lat., dortzálna pečať s clonou

es
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5556
9. februára, Bratislava
S 5882
Gašpar Czobor žiada Barboru (Weisprachovú), vdovu po grófovi Františkovi zo Svätého Jura
a Pezinka, aby mu zapožičala 300 zlatých, za ktoré jej dá do zálohy osadu Dojč, ktorú mali
predtým v zálohe Serotinský a Peter Bakyt.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

5557
11. februára, Šamorín
S 2996
Bratislavský podžupan Blažej Laky odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že už dal vyšetriť vec, o ktorú ho požiadali.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

5558
11. februára, Šamorín
S 5883
Bratislavský župan Ján Szalay a slúžni vydávajú svedectvo o poverení Františka Pulchara
prešetrením obvinenia Matúša Feketeho o zakázanom rybolove a predaji rýb.
Orig., pap., lat., päť pritlačených pečatí
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5559
12. februára, Praha
S 2997
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom a obyvateľstvu, aby poskytovali pomoc a podporu
dolnorakúskemu kancelárovi Mikulášovi Rabenhaubtovi pri zisťovaní podozrivých osôb.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
5560
12. februára, Šintava
S 5884
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vydali pozostalosť po Markovi Pemflingerovi ako náhradu za dlh
Jánovi Baptistovi Gandurimu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5561
15. februára, Břeclav
S 5885
Břeclavskí radcovia žiadajú vdovu Barboru po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka,
aby prepustila Andreja Becherera, ktorého neoprávnene uväznil jej služobník Martin Klee.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, porušený

av

y

5562
15. februára, (Bratislava)
AI
(Bratislavský senát) rozhoduje spor Andreja Schneidera proti nemeckému zámočníkovi Jánovi
Hoferovi z Bratislavy pre urážku jeho maďarskej národnosti.
Orig., pap., nem., trinásť listov, porušený a čiastočne nečitateľný

at
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5563
20. februára, Viedeň
S 5886
Dolnorakúsky kancelár Mikuláš Rabenhaubt žiada bratislavského richtára Jakuba Korblera
a mešťanostu Michala Kleea, aby v jeho zastúpení rokovali s dôverníkom dolnorakúskej vlády
Jánom Prucknerom a aby jeho príkazy držali v prísnej tajnosti.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

5564
4. marca, Bratislava
S 5887
Leonard Kubínyi v zastúpení bratislavského prepošta a kráľovského sekretára Františka
Ujlakyho žiada Barboru Weisprachovú, vdovu po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka
a vdovu Lichtensteinovú, aby vydali biskupovi povolenie prejsť lesom pri Čataji a Grobe, aby
sa mohol dostať do osady a k rybníkom vo Voderadoch a Zemianskych Sadoch (?) kvôli ich
obnoveniu, pretože František Nyáry ich zanedbal.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5565
11. marca, (Bratislava)
S 5915
Valent Preiss ako právny zástupca Bartolomeja a Kristíny, detí po Kuntzovi Schillerovi, podáva
(bratislavskému senátu) vyúčtovanie zo správy ich majetku.
Odpis, pap., nem., päť listov v zošite

v
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5566
16. marca, Hainburg
S 5888
Hainburský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby ich
informovali o stave bratislavskej mestskej pokladne, lebo chcú uzavrieť účtovný rok 1536.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5567
20. marca, Viedeň
S 5889
Zástupca dolnorakúskej vlády (Ján) Pruckner ďakuje bratislavskému richtárovi Jakubovi
Korblerovi a mešťanostovi Michalovi Kleeovi za list dolnorakúskemu kancelárovi Mikulášovi
Rabenhaubtovi o uväznení podozrivých osôb (pozri aj č. 5559).
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5568
23. marca, Šintava
G L 28 F 6 N 1, 2
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo prejednáva spor bratislavského prepošta
Františka Ujlakyho a jeho synovca Michala s mestom Trnava o majer Olnich, rybník a kamenný
mlyn v Bielom Kostole, dva domy a vinicu Geiselberg v Trnave. Pretože spor patrí
kompetenčne Trnave, postupuje ho na ďalšie rozhodnutie slobodným kráľovským mestám
(Bratislave a Šoproni). Podľa výpovedí svedkov totiž trnavský mlyn i s príslušenstvom predal
šintavský kastelán Ján Ryby Trnavčanovi.
Dva odpisy, pap., lat., šesť a sedem listov v zošitoch

is
l

5569
29. marca, Mliečno
S 2998
Bratislavský podžupan Blažej Laky informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o svedeckých výpovediach v spore Matúša Feketeho.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br
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5570
15. apríla, Kittsee
S 5890
Vdova Barbora po grófovi Františkovi z Jura a Pezinka upozorňuje bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby Bratislavčania neobchádzali mýto v Kittsee a nechodili zakázanými
cestami.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5571
19. apríla, hrad Sárvár
S 2999
Hlavný taverník Tomás Nádasdy oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
že v jeho neprítomnosti ho bude zastupovať vicetaverník a bratislavský podžupan Blažej Laky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

5572
22. apríla, Ostrihom
S 3000
Ostrihomský arcibiskup Pavol Varda vydáva svedectvo o odovzdaní nájmu všetkých desiatkov
na Žitnom Ostrove okrem mestečka Šamorína, pre rok 1538 mestu Bratislave.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí
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5573
30. apríla, Pražský hrad
S 3001
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vo všetkom
poslúchali hlavného kráľovského pokladníka a radcu grófa Mikuláša zo Salmu (a Neuburgu),
aby mohli úspešne čeliť tureckému nebezpečenstvu.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5574
3. mája (Bratislava)
S 5891
Bratislavská kapitula svedčí, že kanonik Matúš Bössy prevzal od bratislavského richtára
a radcov pre kráľovského sekretára Mikuláša Oláha ročný plat 100 zlatých za správu benefícia
oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
5575
8. mája, Pražský hrad
S 3002
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby dozerali na
pozostalosť Marka Pemflingera.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5576
8. mája, (Bratislava)
S 5892
(Bratislavský senát) odpovedá Barbore, (vdove po grófovi Františkovi zo Svätého Jura
a Pezinka), že Bratislavčania podľa svojich starých privilégii môžu používať všetky cesty bez
platenia akýchkoľvek poplatkov (pozri aj č. 5570).
Koncept, pap., nem.
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5577
22. mája, Šamorín
S 5893
Andrej Grickpeck (?) s manželkou Magdalénou zaväzujú sa zaplatiť dlh 100 zlatých kožušníkovi
Kratendorferovi zo Šamorína.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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5578
31. mája, Tata
S 3003
Kapitán Matej Baranyay z Taty žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vyplácali farárovi Jánovi z Lábatlanu obvyklý ročný plat 50 zlatých, ktorý mu nepoukazujú už
od smrti Ľudovíta II..
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

5579
4. júna, Šintava
S 5894
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára a radcov, aby
prijali aj so sprievodom kaločského arcibiskupa Františka Frangepana.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
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5580
17. júna, Viedeň
S 5895
Správca zásobovania Jobst Hillgenberg oznamuje Barbore Weisprachovej, vdove po grófovi
Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, že posiela k nej svojho zástupcu na rokovania o situácii
v zásobovaní.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

5581
24. júna, Viedeň
S 5896
Martin Krügl, učiteľ na škole sv. Štefana vo Viedni, odporúča bratislavským radcom svojho
priateľa Ulricha Menningera.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5582
25. júna, Kittsee
S 5916
Vdova Barbora Weisprachová po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá
(bratislavskému senátu), že nezodpovedá pravde, že by mala u nich nejaký dlh, o ktorom písali
ostrihomskému arcibiskupovi.
Orig., pap., nem., dva listy
5583
29. júna, Bratislava
S 3004, S 3005
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste zástupcov mesta Bratislavy Jána
Pernheimera, Jakuba Korblera a Michala Kleea proti zákazu bratislavského župana Jána
Szalaya, podľa ktorého nemôžu Bratislavčania zbierať seno v osade Vrakuni a napriek tomu,
že vyslali mestského kapitána Augustína Mayera, nechcel sa s ním dohodnúť.
Dva orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate a stopa po dorzálnej pečati
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5584
29. júna, Bratislava
S 5897
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste zástupcov mesta Bratislavy Jána
Pernheimera, Jakuba Korblera a Michala Kleea proti Račanom, ktorí zasiali na bratislavské
polia repu a pšenicu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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5585
14. júla, Šuľany
S 3006
Bratislavský župan Ján Szalay žiada provizora Bratislavského hradu grófa Mikuláša zo Salmu
(a Neuburgu), aby hájil práva vdovy po Šimonovi Literátovi a jej detí proti grófom zo Svätého
Jura a Pezinka.
Orig., pap., lat., tri listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

at

5586
20. júla, Viedeň
S 5898
Kráľovská radaca a správca zásobovania Jobst Hillgenberg žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby mu poslali obilie pre vojsko sústredené proti Turkom.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

5587
30. júla, Sziget
S 6583
Szigetský kastelán Ján Ladislavič žiada bratislavského zlatníka Jakuba, aby vydal doručiteľovi
listu striebro.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5588
12. augusta, Kittsee
S 5899
Barbora, (vdova po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka), žiada svojho služobníka
Martina Kleea, aby požiadal (krajinského sudcu a miestodržiteľa Alexeja Thurzu) o ochranu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

5589
15. augusta, Devínsky hrad
S 5900
Mazovská vojvodkyňa Žofia žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby prijali jej
kastelánov Ladislava Radyho z Devínskeho hradu a Ladislava Segnyeyiho z Likavského hradu
a aby s nimi rokovali v jej zastúpení.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5590
19. augusta, Šuľany
S 5901
Bratislavský župan Ján Szalay odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že vydal zákaz
svojmu zástupcovi a kastelánovi Šebastiánovi Rybymu, aby nedovolili služobníkom na
Bratislavskom hrade obťažovať bratislavských rybárov, ktorí mu odvádzajú poplatky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5591
24. augusta, Hlohovec
S 3007
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby vymáhali pre stoličnobelehradského prepošta Vavrinca nájomné za bratislavský dom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou.
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5592
29. augusta, Radkersburg
S 5902
Rybár Peter Ottinger žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o povolenie
presťahovať sa s manželkou do Radkersburgu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5593
3. septembra, Šuľany
S 3008
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
vymáhali od Jána Zarku 100 zlatých pre vdovu po mýtnikovi Antonovi.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

is
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5594
6. septembra, Viedeň
S 5903
Doktor Ján Soran žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby nepožadovali od
jeho švagra Krištofa Strandorfera naturálie, lebo mal veľké škody na úrode.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou, porušený
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5595
14. septembra, Mosonmagyaróvár
S 5904
Barón Ulrich Eitzinger oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že
kráľovské vojská stiahli po bojoch s Turkami smerom od Papy, jeden vojenský útvar odchádza
do Bratislavy a ostatné do Mosonmagyaróváru.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5596
16. septembra, (Bratislava)
S 5905
(Bratislavský mestský pisár) vyhotovuje odpis mandátu Ferdinanda I. (z 12. septembra 1538)
Uhorskej kráľovskej komore, aby zrevidovala rozhodnutie trenčianskej župnej kongregácie
v spore vdovy Barbory po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka o dlžobe 7449 zlatých
za majetky v Bratislavskej a Mošonskej stolici, ktoré mala vdova Barbora zaplatiť kráľovi
a odpis mandátu Ferdinanda I. (z 16. septembra 1538) krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi
Alexejovi Thurzovi v tej istej veci.
Odpis, pap., lat., tri listy

v

5597
16. septembra, Viedeň
S 5906
Radcovia Dolnorakúskej komory žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby sa
postarali o opravu vojenskej lode zakotvenej v Bratislave.
Orig., pap., nem., stopa po troch dorzálnych pečatiach s clonou

Ar
c

hí

5598
21. septembra, Hlohovecký hrad
S 5907
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, že o dome stoličnobelehradského prepošta a kapituly v Bratislave môže
im poslať len kráľovo rozhodnutie. Navrhuje, aby si vyžiadali list od kapituly.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
5599
28. septembra, Viedeň
S 3009
Ferdinand I. nariaďuje (bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom), aby povolili
slobodný pohyb po meste po dobu štyroch mesiacov murárskemu majstrovi Martinovi,
ktorého pri bitke zranil Šebastián Albel.
Odpis, pap., nem., dva listy
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5600
16. októbra, Hlohovecký hrad
S 5908
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby vydali pozostalosť po kalepolskom biskupovi Vojtechovi, ktorú
spravuje Andrej Szabo, Tomášovi Borsolovi a Pavlovi Szentiványimu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5601
26. októbra, Viedeň
S 3011
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali k nemu
do Viedne Andreja Szaba aj s pozostalosťou po kalepolskom biskupovi a ostrihomskom
zastupujúcom biskupovi Vojtechovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at

5602
12. novembra, Hainburg
S 5909
Ján Müllner žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o oslobodenie od odvádzania
naturálii.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5603
19. novembra, Prešov
S 5910
Tomáš Lasslan, zástupca uhorského poľného hlavného kapitána, žiada bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov, aby ošetrili Valenta Zebnera z Prešova, ktorý sa zranil cestou,
keď mu niesol na koni list od kráľa.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
5604
15. decembra, Viedeň
S 3012
Ferdinand I. nnariaďuje provizorom panstva v Marcheggu, aby poskytovali pomoc grófom
Mikulášovi a Wolfgangovi zo Salmu (a Neuburgu) v plnení ich povinností ako provincionálnych
sudcov.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnaj pečate
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5605
19. decembra, Viedeň
S 5911
Viedenský senát odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že môžu prijať
Wolfganga Angermayera do viedenského kamenárskeho a murárskeho cechu len v tom
prípade, ak si prinesie výučný list.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5606
26. decembra, (Bratislava)
S 3013
Bratislavská kapitula oznamuje krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, že
jej kanonik Ulrich Schreckseisen odovzdal mandát Ferdinanda I. vdove Barbore Weisprachovej
po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, podľa ktorého jej zakázal robiť prekážky
Bratislavčanom pri Kittsee a nútiť ich kvôli plateniu mýta chodiť inými cestami, lebo územie
od bratislavského dunajského brodu až po Hainburg majú Bratislavčania od nepamäti
v prenájme od uhorských kráľov (pozri aj č. 5576).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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5607
27. decembra, Viedeň
S 5912
Kráľovský sekretár Pavol Bornemisza ďakuje bratislavskému richtárovi a radcom za starostlivú
správu jeho domu v Bratislave po dobu jeho neprítomnosti. Súčasne upozorňuje, aby pri
súdnych rozhodnutiach prihliadali na okolnosť, či pri zabití človeka išlo o čin náhodilý alebo
úmyselnú vraždu.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5608
28. decembra, Viedeň
S 3014
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby v jeho
zastúpení rokovali s prefektom Uhorskej kráľovskej komory a péčskym prepoštom
Vojtechom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5609
- (Pezinok)
S 3015
Barbora Weisprachová, vdova po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, podáva
vyúčtovanie výdavkov, spojených so zásobovaním španielskych vojakov (pozri aj č. 5596).
Odpis, pap., lat., tri listy v zošite
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5610
- Devínsky hrad
S 5913
Devínski kasteláni (bratislavský župan) Ján Szalay a Ladislav Rady oznamujú bratislavskému
mešťanostovi, richtárovi a radcom, že zajali Bratislavčanom ošípané a upozorňujú ich, že
nestrpia, aby im Bratislavčania ničili lesy a pasienky.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

m

5611
- (Bratislava)
S 5914
(Bratislavský senát) vyhotovuje súpis príjmov vdovy Barbory Weisprachovej po grófovi
Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, ktoré vdova popiera.
Odpis, pap., lat., štyri listy v zošite
1539
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5612
7. januára, Viedeň
S 5917
Kráľovský sekretár Pavol Bornemisza žiada bratislavského richtára a radcov, aby prepustili
uväznenú ženu a aby netrpeli neprístojnosti v Bratislavskom Podhradí, kde zavraždili
služobníka Vavrinca Literáta, keď viezol sedmohradského biskupa Mikuláša Gerendyho.
Neskôr zavraždili istého krajčíra a nakoniec neoprávnene uväznili aj nejakých Čechov.
Orig., pap., lat., dvy listy, poškodená dorzálna pečať s clonou
5613
15. januára, (Bratislava)
S 3016
Blažej Behaim s manželkou Uršulou odkazujú si vzájomne svoj majetok v prípade úmrtia
a príbuzným Gilsenovi Schwertsegerovi, Augustínovi Ambrosimu, Magdaléne, Kataríne,
Alžbete, Helene, Mikulášovi Schadtovi, Pavlovi Schadtovi, Margite a Barbore, Wolfgangovi
Frustovi a Márii Ruttenstockovej.
Odpis, pap., nem., dva listy
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5614
15. januára, Bratislava
S 5918
Bratislavský mešťanosta a radcovia vydávajú svedectvo o testamente Uršuly Behaimovej,
ktorý urobil v jej zastúpení jej manžel a bratislavský richtár Blažej Behaim (pozri aj č. 5613).
Orig., perg., nem., stopa po pritlačenej pečati s clonou
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5615
17. januára, (Bratislava)
S 3017
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o výpovediach svedkov v spore mesta Bratislavy
s vdovou Barborou Weisprachovou po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka, podľa
ktorých Barborine služobníctvo prepadáva Bratislavčanov pri Kittsee a habe im tovar a núti
ich k prísahe, že nebudú chodiť tou cestou (pozri aj č. 5606).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

at

5616
24. januára, Viedeň
S 5919
Stoličnobelehradský prepošt Vavrinec žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby
prepustili uväznenú Schwarzovú.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

5617
30. januára, Bratislava
S 5920
Valent Czibner, služobník hlavného kapitána Šarišského hradu a v Hornom Spiši Tomáša
Lasslana, a prešovská mestská rada zaväzuje sa zaplatiť bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom dlhy za Valenta Czibnera, Michala Barbirera a Wolfganga
Schönbergera.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
5618
2. februára, Viedeň
S 5921
Zástupcovia mesta Bratislavy (Blažej) Behaim a Štefan Pfaffstetter informujú bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov o vybavovaní dohovorených záležitostí.
Orig., pap., nem., stopa po dvoch dorzálnych pečatiach s clonou

v

m

5619
15. februára, Kittsee
S 5922
Vdova Barbora po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka vyzýva bratislavského richtára
a radcov, aby nepožadovali od jej ľudí mýto za prechod cez most, ak vozia tovar pre jej
potreby.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5620
23. februára, Viedeň
S 3018
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyplatili
z pozostalosti Marka Pemflingera dlh Jánovi Baptistovi Gandinovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5621
23. februára, hrad Beckov
S 5923
Ladislav Bánffy žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima a radcov, aby vydali jeho
sekretárovi veci, ktoré mu ukradol kormidelník Pavol Kocsis a ukryl ich u brata Jána Kisa.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5622
12. marca, Viedeň
S 3019
Pavol Oberstein, prepošt a kancelár Viedenskej univerzity a Juraj Reichard, olomoucký
a viedenský kanonik, vydávajú svedectvo o predvolaní farára Jána z Lábatlanu a zástupcov
mesta Bratislavy v spore o platenie ročného platu lábatlanským farárom na základe zmluvy
z roku 1473 uzavretej medzi mestom a farárom Gregorom Michelom z Lábatlanu (pozri aj č.
4563).
Orig., perg., lat., dva notárske znaky a stopa po dvoch privesených pečatiach
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l
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5623
5. apríla, Tata
S 3020
Matej Baranyay, provizor hradu Taty, žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vyplácali farárovi Jánovi z Lábatlanu poplatky, na ktoré sa zaviazali ich predchodcovia.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

Br

at

5624
11. apríla, Viedeň
S 3021
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu poslali
poplatky za židovské domy, ktoré mu židia posielali ešte pred vykázaním z mesta.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
MZO I/354.

es
ta

5625
18. apríla, Viedeň
S 3022
Pavol Oberstein, prepošt a a kancelár Viedenskej univerzity a Juraj Reichard, olomoucký
a viedenský kanonik, predvolávajú farára Jána z Lábatlanu v spore s mestom Bratislavou
o poplatky (pozri aj č. 5623).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať

m

5626
29. apríla, Šuľany
S 3023
Vicetaverník Ján Szomor oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že ho
hlavný taverník Tomáš Nádasdy poveril zastupovaním v jeho neprítomnosti a udelil mu vo
všetkom plnú moc.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5627
30. apríla, (Bratislava)
S 3024
(Bratislavský senát) informuje viedenského prepošta (a kancelára Viedenskej univerzity Pavla
Obersteina a kanonika Juraja Reicharda), že by bolo úžerou, keby i naďalej museli splácať
lábatlanskému farárovi ročne 50 zlatých, lebo od roku 1473, kedy uzavreli dohodu s farárom
Gregorom Michelom z Lábatlanu, už vyplatili dlh 1 000 zlatých aj s úrokami (pozri aj č. 5625).
Koncept, pap., lat., dva listy
5628
1. mája, Bratislava
S 3025
(Bratislavský senát) informuje Mateja Baranyayho, provizora hradu Taty o spore s farárom
Jánom z Lábatlanu (pozri aj č. 5627).
Koncept, pap., lat.
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5629
5. mája, hrad Tata
S 3026
Matej Baranyay, provizor hradu Taty, odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že farár
Ján z Lábatlanu požaduje poplatky nie pre seba, ale na opravu vyhoreného lábatlanského
kostola.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

av
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5630
5. mája, (Ostrihom)
S 5926
Ostrihomská kapitula sa ospravedlňuje u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov za
neoprávnené vymáhanie mýta od bratislavských obchodníkov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať, porušený

at
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5631
8. mája, Kittsee
S 5927
Vdova Barbora po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka pozýva zástupcov mesta
Bratislavy na sobáš dcéry Margity s Wolfgangom Puechaimom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

5632
17. mája, Šintavský hrad
S 5928
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, že už dal príkaz, aby vydali kováčovi Wolfgangovi železo, oceľ, meď
a olovo, ktoré mu zhabal jeho senecký tricezimátor.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
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5633
21. mája, Bruck an der Leitha
S 5925
(Harrach) žiada bratislavského mešťanostu, aby mu vydal v bratislavskom prístave zhabné
víno, ktoré poslal kráľovnej Márii do Zvolena.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5634
21. mája, Viedeň
S 3027
Pavol Oberstein, prepošt a a kancelár Viedenskej univerzity a Juraj Reichard, olomoucký
a viedenský kanonik, predvolávajú (kráľovského sekretára) Mikuláša Oláha ako správcu
benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome a farára Jána z Lábatlanu na prejednanie sporu
o výplácanie ročných poplatkov mestom Bratislavou.
Orig., pap., lat., dve porušené pritlačené pečate
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5635
23. mája, Pražský hrad
S 3028
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby prenajali jeho služobníkovi
Jánovi Genersbergerovi pozemok v Bratislave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
5636
12. júna, Kittsee
S 5929
Vdova Barbora po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka vyzýva bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov, aby vyslali zástupcov do Kittsee na prerokovanie sporu Mateja
Schwarza.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5637
16. júna, Viedeň
S 3029
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poskytli jeho
poslovi povoz na doručenie správ z Bratislavy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

5638
19. júna, Eisenstadt
S 3030
Eisenstadtský richtár a radcovia vydávajú svedectvo, že Václav Reurenschopf a jeho sestra
Katarína, manželka Kolomana Molltzera, sú jedinými dedičmi majetkov po Jánovi Kiliánovi.
Orig., perg., nem., privesená pačať na pergamenovom prúžku

at
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5639
24. júna, Lábatlan
S 3031
Farár Ján z Lábatlanu vyčíta bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom ich postoj
k vyplácaniu ročných poplatkov a neustále predvolávanie do Viedne, Bratislavy a Ostrihomu
(pozri aj č. 5634).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

Br

5640
1. júla, Viedeň
S 3032
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa dostavili ich
zástupcovia k provizorovi Vojtechovi Pereghovi a k radcovi Uhorskej kráľovskej komory
Blažejovi z Petrovaradína a uposlúchli jeho rozkazy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
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5641
4. júla, (Bratislava)
S 5930
Augustín Egersdorfer, kňaz oltára sv. Wolfganga v bartislavskom Dóme sv. Martina, odkazuje
svoj majetok na fundáciu oltára sv. Wolfganga a kaplnke Božieho tela v Bratislave.
Orig., pap., lat., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou a zlomok pritlačenej pečate
S 3033

m

5642
10. júla, (Bratislava)
(Bratislavský senát) vyhotovuje register desiatkov ostrihomského arcibiskupstva.
Odpis, pap., lat., tridsaťjeden listov v zošite

hí

v

5643
16. júla, Šuľany
S 3034
Bratislavský župan Ján Szalay zakazuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom
vyvážať kožu zo Žitného Ostrova pre nedostatok obuvi a kože v Šamoríne, čoho dôsledkom je
predražovanie.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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27. júla, Viedeň
S 3035
Ferdinand I. zakazuje kráľovskému kancelárovi a ostrihomskému arcibiskupovi Pavlovi
Vardovi, krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, hlavnému taverníkovi
Tomášovi Nádasdymu, kráľovskému personálovi Františkovi Révayovi a ostatným sudcom
rozhodovať spory Bratislavčanov, Trnavčanov a Šoprončanov, lebo podľa starých privilégii
nemá ich právo nik iný súdiť ako ich vlastný richtár a radcovia, s výnimkou odvolaní.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5645
29. júla, Holíč
S 5931
Holíčsky provizor Eliáš informuje bratislavského mešťanostu a radcov o svojej starostlivosti
o zverenú správu majetkov jeho panej a nie je mu nič známe o veciach, o ktorých mu písali.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
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5646
1. augusta, Viedeň
S 5932
Michal Freisiger, Tomáš Weinenberger a Ján Gauntaller, viedenskí prísažní, odhadujú cenu
obleku, ktorý dal Martin Klee do zálohy Jánovi Baptistovi Gaudinovi, na 18 denárov.
Orig., pap., nem., tri pritlačené pečate s clonou

at
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5647
3. augusta, Viedeň
S 3036
Uhorskí preláti, baróni a šľachta zakazujú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom
predvolávať ku kardinálovi a pápežskému legátovi v Uhorsku kráľovského sekretára Mikuláša
Oláha, lebo uhorských občanov môžu predvolávať len uhorské úrady a súdy.
Orig., pap., lat., dva listy, dvanásť dorzálnych pečatí s clonou

Br

5648
23. augusta, (Viedeň)
S 5933
Ján Gössel posiela bratislavskému richtárovi Blažejovi Behaimovi odpis predvolania Jánom
Steinkangom, podľa ktorého je oslobodený od požadovaných poplatkov.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5649
24. augusta, Viedeň
S 5934
Wolfgang Sumer informuje bratislavského richtára Blažeja Behaima o príchode španielskych
vojakov ku Grazu a o novom pripravovanom tureckom útoku.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

5650
1. septembra, Viedeň
S 3037
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby odovzdali
bohoslužobné rúcha, odvezené pred Turkami z budínskeho kostola Panny Márie do Bratislavy,
povereným arcibiskupovým ľuďom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5651
11. septembra, Bratislava
S 3038
Gregor Bornemisza potvrdzuje, že prevzal od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
časť bohoslužobných potrieb. Pripojené sú dva zoznamy bohoslužobných predmetov a odpisy
potvrdenia o prevzatí (pozri aj č. 5650).
Orig., pap., lat., šestnásť listov, pritlačená pečať s clonou
5652
18. septembra, Bratislava
S 3039
Prefekt a radcovia Uhorskej kráľovskej komory potvrdzujú, že prijali od bratislavského richtára
a radcov dane 400 zlatých.
Orig., pap., lat., tri pritlačené pečate s clonou
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5653
24. septembra, Bratislava
S 3040
Kráľovský sekretár a komárňanský arcidiakon Mikuláš Oláh nariaďuje všetkým farárom vo
svojom arcidiakonáte, aby v zmysle rozhodnutia hlavného kráľovského kancelára
a ostrihomského arcibiskupa Pavla Vardu odviedli pre neho všetky desiatky grófovi Mikulášovi
zo Salmu a jeho ľuďom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5654
2. októbra, Viedeň
S 3041
Viedenský prepošt Pavol Oberstein odpovedá bratislavskému richtárovi Blažejovi (Behaimovi)
a radcom Michalovi Kleeovi a Štefanovi Pfaffstetterovi, že môžu prijať od doktora Andreja
fundáciu 2 000 zlatých.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at

5655
12. októbra, Pezinok
S 5935
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
podporovali Juraja Althamera a Lapaschku.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5656
4. novembra, (Bratislava)
S 5937
Cecília, vdova po Martinovi Semlerovi, odkazuje svoj majetok (dom, záhradu a peniaze) dcére
Barbore, jej manželovi Jánovi Gleichovi, dcére Kataríne a jej manželovi Floriánovi
Widmannovi, Bratstvu Božieho tela, mestskému špitálu a chudobným.
Orig., pap., nem., tri listy, tri dorzálne pečate (dve porušené a stopa po jednej)

m

5657
5. novembra, Viedeň
S 3042
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby predali radcovi
Uhorskej kráľovskej komory Blažejovi Literátovi, ktorý sa vrátil z tureckého zajatia, čiastku
domu po nebohom Jánovi Szabovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5658
8. novembra, Devínsky hrad
S 5938
Mazovská vojvodkyňa Žofia, manželka Ľudovíta Pekryho, odpovedá bratislavskému
mešťanostovi, richtárovi a radcom, že Šebastián Balneator vedome kradol drevo z jej lesov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5659
19. novembra, Viedeň
S 3043
Ferdinand I. zakazuje mazovskej vojvodkyni Žofii a jej manželovi Ľudovítovi Pekrymu násilím
vymáhať od Bratislavčanov nedovolené poplatky.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5660
21. novembra, Viedeň
S 5939
Gróf Mikuláš zo Salmu žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby mu poslali do
Senca povoz s vínom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5661
- (Bratislava)
G L 13 N 14
(Bratislavský senát) vyhotovuje súpis mestských privilégii o oslobodení Bratislavčanov od
platenia mýta: tranzumpt bratislavskej kapituly privilégii Ľudovíta I. z roku 1375 a kráľa
Žigmunda z roku 1416, reskript kráľa Žigmunda z roku 1416 Henrichovi Slandersbergerovi
a jeho tranzumpt, reskript kráľa Žigmunda z roku 1418 a jeho tranzumpt, vidimus komisie
kráľa Žigmunda Waltpurge, vodve po Petrovi Kaplerovi a jeho deťom z roku 1428, mandát
kráľa Žigmunda v spore mesta s Filipom Poklom z roku 1430 a jeho tranzumpt, reskript
uhorských stavov Jánovi Kaplerovi z roku 1445, reskript uhorských stavov Jánovi Kaplerovi
a vdove po Petrovi Kaplerovi z roku 1445, grófovi Jurajovi (zo Svätého Jura a) Pezinka z roku
1446, znova Kaplerovi z roku 1447, protest Bratislavčanov proti Kaplerovi z roku 1447, správa
rábskej kapituly o pokute 4 000 zlatých vymaranej grófovi Jurajovi zo Svätého Jura a Pezinka
pre vymáhanie mýta od Bratislavčanov z roku 1447, reskript Jána Hunyadyho proti Jánovi
Kaplerovi z roku 1447, rozhodnutie uhorských stavov proti Jánovi Kaplerovi z rokov 1454
a 1456, reskript Vladislava II. grófovi Žigmundovi (zo Svätého Jura a) Pezinka z roku 1492,
reskript kráľovských komisárov o stavbe mosta v roku 1530, Ferdinanda I. z roku 1533,
svedectvo Imricha Füzesmegyeryho proti grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka z roku
1533, dva reskripty Ferdinanda I. proti grófovi zo Svätého Jura a Pezinka z roku 1534, mandát
Ferdinanda I. krajinskému sudcovi Alexejovi Thurzovi v spore mesta s grófkou Barborou
Puechaimovou z roku 1535 o platenie mýta na moste, rozhodnutie (krajinského sudcu Alexeja
Thurzu) v prospech grófky Barbory z roku 1535, odvolanie sa Bratislavčanov k Ferdinandovi I.
z roku 1535, reskript Ferdinanda I. proti bezpráviam pôsobeným Bratislavčanom vdovou
Barborou po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka z roku 1538, svedecké výpovede
grófovi z roku 1539 a protest Bratislavčanov.
Orig., pap., lat., tri listy
1540

m

5662
1. januára, Uherské Hradiště
S 5940
Prísažný Martin Bumbal vydáva svedectvo o priznaní sa Mikuláša Jašeka a Martina Krajčího
k znásilneniu slobodnej Johanky.
Orig., pap., čes., pritlačená pečať s clonou
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5663
5. januára, Trnava
S 5941
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov zakročiť
u Kataríny, vdovy po Jánovi Beckovi a terajšej manželky Benedikta z Bratislavy, aby podľa
dohody vrátila Valentovi Gruberovi veci, ktoré jej dal do zálohy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5664
5. januára, Stupava
S 5942
Mikuláš Schinker žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu povolili návrat a odpustili
urážky.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5665
12. januára, Viedeň
S 3044
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa podriadili
rozhodnutiam prefekta a radcom Uhorskej kráľovskej komory.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5666
14. januára, Viedeň (?)
S 5943
Kráľovský vicekancelár a rábsky biskup František Ujlaky ďakuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom za služby a informuje ich o kráľovom odchode, o zbytočných obavách
pred Turkami a kráľom Jánom (Zápoľským) a ubezpečuje ich o starostlivosti miestodržiteľa
a radcov o mesto po dobu kráľovej neprítomnosti.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou, porušený, zväčša nečitateľný
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5667
11. februára, Šintava
S 5944
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej) Thurzo žiada ostrihomského arcibiskupa Pavla Vardu
o mienku pri vybudovaní hraníc uhorsko-poľských a informuje ho, že české, moravské,
sliezske a lužické stavy pošlú na obranu Slovinska a Chorvátska 7 000 ľahkých jazdcov aj so
zásobami. Oznamuje, že kráľ opustil Prahu a žiada, aby poslal zástupcov na porady do
Bratislavy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený

es
ta

5668
16. februára, Šuľany
S 3045
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby rozhodli
spor o dedičstvo po Jánovi Szabovi v prospech Petra Andu, ktoré mu odkázal v testamente
ešte pred odchodom do Ríma.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

5669
18. februára, Šintava
S 5945
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára, aby mu pridelil
pivnicu na uskladnenie vína.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

5670
20. februára, Sárvár
S 3046
Hlavný taverník Tomáš Nádasdy oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom,
že na zasadnutie v Bratislave a Trnave pre svoje zaneprázdnenie posiela zástupcov Jána
Szomora a grófa Révaya.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
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5671
22. februára, Bratislava
S 5946
Vdova Barbora po Martinovi Hartlovi odkazuje svoj majetok (vinicu Hadrer, Bistritzer, záhradu
Drischwerdt a dom) bratovi Štefanovi a druhému manželovi.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate (jedna porušená a stopa po jednej)
5672
1. marca, Kittsee
S 5947
Grófka Barbora (zo Svätého Jura a Pezinka) informuje (Martina) Kleea, že dostala list pre Pavla
Ybaniho a pre Michala Deáka od prepošta Alberta a ospravedlňuje sa za urážky voči Jurajovi
Reichersdorferovi.
Orig., pap., nem.
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5673
27. marca, (Bratislava)
S 3047
Bratislavská kapitula oznamuje miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi, že jej kanonik Matúš
Bössy predvolal bratislavského mešťanostu, richtára a radcov na súd, lebo dali predvolať
Mikuláša Oláha ako správcu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome k pápežskému
legátovi (Hieronymovi) do Viedne pre spor o vyplácanie ročného poplatku 100 zlatých.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

at

5674
29. marca, Viedeň
S 3048
Kráľovná Anna žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby vrátili Lukášovi
Siebenbürgerovi 35 emerov zhabaného vína, alebo aby mu zaň zaplatili.
Orig., pap., lat., dva listy, zlomok dorzálnej pečate

es
ta
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5675
13. apríla, Viedeň
S 3049
Kráľovná Anna nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby boli opatrní
voči cudzincom potulujúcim sa v okolí Bratislavy.
Orig., pap., lat., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou
5676
13. apríla, (Bratislava)
S 5264
(Bratislavský senát) odpovedá nemenovanému adresátovi, že na príkaz komorníka Václava
Obersdorfa viedenský tricezimátor Ján uväznil istého chlapca pre podozrenie z falšovania
dlžobného úpisu a žiada, aby chlapca prepustili.
Koncept, pap., nem.

v

m

5677
19. apríla, Šuľany
S 3050
Bratislavský župan Ján Szalay žiada bratislavského richtára, aby vymáhal pre Matúša Likesa od
mäsiara Kolomana dlh za dvoch býčkov.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5678
20. apríla, Šintava
S 5948
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby prepustili štyroch väzňov, ktorých k nim poslala grófka Czoborová aktorých im určí radca
Uhorskej kráľovskej komory František Kesserényi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
5679
30. apríla, Dunajská Nová Ves
S 3051
Vicetaverník Ján Szomor žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby odovzdali
list hlavného taverníka zástupcom Šoprone.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5680
13. mája, Pezinok
S 5949
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka informuje svoju matku vdovu Barboru po grófovi
Františkovi o liste miestodržiteľa (a krajinského sudcu Alexeja Thurzu) a žiada, aby prijala
Krištofa Sachsenlanda, Erazma Kirmayra, Juraja Althammera a Wolfganga Kleina.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou
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5681
14. mája, Pezinok
S 5950
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka informuje svoju matku vdovu Barboru po grófovi
Františkovi, že sa stretne na rokovanich v Bratislave s miestodržiteľom Alexejom Thurzom
a ostrihomským arcibiskupom.
Odpis, pap., nem.

Br
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5682
17. mája, Viedeň
S 3052
Kráľovná Anna žiada krajinského sudcu a miestodržiteľa Alexeja Thurzu, aby vzal do ochrany
vdovu Barboru po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka v spore s jej synom Krištofom.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5683
28. mája, Pezinok
S 5951
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka, vdova Barbora Weisprachová po grófovi Františkovi
a jej dcéry Margita, Žofia a Gertrúda, uzatvárajú dohodu o rozdelení dedičstva po grófovi
Štefanovi a Františkovi. Podľa dohody Krištof ponecháva matke doživotne hrad Borinku. Ak
mu však sestry vyplatia 4 000 zlatých, môžu ho získať dedične, pričom by boli povinné ešte
vyplatiť dlhy po otcovi, spísať inventár zbraní a starať sa o rodinný archív. Na druhej strane
Krištof sa zaväzuje sestrám vyplatiť 8 000 uhorských zlatých a Wolfgangovi Puechaimovi,
Gertrúdinmu manželovi, odovzdať hrad Kittsee.
Odpis, pap., nem., štyri listy
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5684
29. mája, Šuľany
S 3053
Bratislavský župan Ján Szalay odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom,
že: 1. šľachticom nemajú robiť prekážky v dovoze cudzozemského vína, 2. povoľuje
Bratislavčanom kosiť trávu na spornej lúke, 3. zakazuje zavádzať nové mýto a 4. hradní rybári
majú tie isté práva rybolovu ako bratislavskí.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5685
5. júna, Bratislava
S 3054
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo vydáva svedectvo o proteste právneho zástupcu
Bratislavčanov Ignáca Besseho proti požiadavkám správcu benefícia oltára sv. Petra a Pavla
v Ostrihome, lebo dlh 2 000 zlatých z roku 1464 už dávno zaplatili ročnými splátkami 100
zlatých v sume 7 600 zlatých.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
5686
5. júna, Červený Kameň
S 5953
Vicekastelán Vanko Kropáč na Červenom Kameni žiada od bratislavského richtára a radcov
informáciu o Űbelhetterovi.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5687
6. júna, Pezinok
S 5954
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá Martinovi Kleeovi, že nezodpovedá pravde
jeho tvrdenie, že mu zabral vinicu.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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5688
12. júna, Bratislava
S 3055
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby znovu
prejednali spor dcér nebohej Scholastiky, vdovy po Wolfgangovi Forsterovi, Roziny a Margity
s ich sestrou Alžbetou Diemerovou o dedičstvo po matke.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

at

5689
15. júna, Bratislava
S 5958
(Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej) Thurzo žiada kráľovnú (Annu), aby neprekážala pri
vykonaní rozhodnutia v spore vdovy Barbory po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka
s mestom Bratislava.
Odpis, pap., lat., dva listy
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5690
17. júna, Červený Kameň
S 5955
Martin Klee odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že protestoval
u kráľa proti porušovaniu jeho šľachtických výsad.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

5691
18. júna, Bratislava
S 5956
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo predvoláva Valenta Sárközyho, právneho
zástupcu Mikuláša Oláha – kráľovského kancelára a správcu oltára sv. Petra a Pavla
v Ostrihome a Ignáca Besseho, právneho zástupcu mesta Bratislavy v spore o platenie
poplatku 100 zlatých (pozri aj č. 5685).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5692
19. júna, Pezinok
S 5957
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka daruje vinicu Goldner Barbore, vdove po Erazmovi
Lichtensteinovi, ktorú zdedil po otcovi Wolfgangovi a po otčimovi Štefanovi. Vinicu Wagerl
predal.
Orig., perg., nem., porušená privesená pečať na pergamenovom prúžku
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5693
27. júna, Bratislava
S 3056
Miestodržiteľ a kráľovskí radcovia nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom verejne vyhlásiť, že každý je povinný prijímať a platiť peniazmi, razenými v Kremnici.
Orig., pap., lat., štyri dorzálne pečate s clonou
5694
28. júna, Bratislava
S 5959
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo zakazuje uhorským stavom, úradníkom
a vyberačom všetkých poplatkov požadovať od Bratislavčanov mýto za akýkoľvek tovar.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5695
30. júna, Senec
S 5960
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby pripravili jazdcov a pešiakov pre potlačenie povstania Petra Bakytha.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5696
1. júla, Brestovec
S 3057
Ostrihomský arcibiskup Pavol (Varda) žiada vdovu Barboru Weisprachovú po grófovi
Františkovi z Jura a Pezinka, aby v jeho zastúpení rokovala so sasvárskym arcidiakonom
a bratislavským kanonikom Matúšom Bössym.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5697
26. júla, Hlohovec
S 5961
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo zakazuje bratislavskému richtárovi a radcom
požadovať od Jána Poscha náhradu za koňa, ktorého mu mesto na jeho príkaz zapožičalo.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

5698
17. augusta, Viedeň
S 5962
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo pozýva zástupcov mesta Bratislavy do Hlohovca
na sobáš svojej sestry Margity Zichyovej s grófom Mikulášom zo Salmu, hlavným radcom
Uhorskej kráľovskej komory.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
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5699
25. augusta, Viedeň
S 3058
Ferdinand I. potvrdzuje zmluvu o odovzdaní bratislavského kláštora klarisiek, založeného
Ondrejom (III.), mestu Bratislave na účely chudobinca (pozri aj č. 5279).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

5700
5. septembra, Hlohovec
S 5963
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima,
aby mu poslal dvoch krajčírskych a jedného maliarskeho majstra.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5701
5. septembra, Weikersdorf
S 5964
Joachim Marschalch informuje svojho švagra, že dohovorenú zmluvu preložil do latinského
a nemeckého jazyka a na okraji urobil poznámky. Žiada, aby prijal Oberheimera a aby poslal
list od Kaboldu Kleinovi Maudleinovi a majstrovi Diegovi Deseragovi.
Odpis, pap., nem., dva listy
5702
10. septembra, Hlohovec
S 5965
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu
na svadbu zapožičali strieborné misy, príbory a taniere.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5703
12. septembra, Šintavský hrad
S 5966
Gregor Sibrik, zástupca krajinského sudcu, odpovedá bratislavskému richtárovi, že ho bude
informovať o kráľových úpravách, len čo mu budú známe.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
201

y

5704
16. septembra, Viedeň
S 5967
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu poslali odborníkov na
opravu lodí.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5705
20. septembra, (Bratislava)
S 5968, S 5969
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že na príkaz karjinského sudcu
a miestodržiteľa Alexeja Thurzu prdevolal jej kanonik Matúš Bössy svedkov v spore proti
vdove Barbore po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pazinka, obvinenej, že nazplatila
tridsiatky a iné poplatky Uhorskej kráľovskej komore.
Dva orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou a zlomok dorzálnaj pečate
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5706
30. septembra, Šintava
S 5970
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára a radcov, aby
pripravili ubytovanie pre kaločského (arcibiskupa) a jeho sprievod.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
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5707
1. októbra, vojenský tábor nad Komárnom
S 5971
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali
s doručiteľmi listu a prevzali výstrahu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

5708
1. októbra, N 241
Benedikt Erdöhegyi, kapitán vojnového loďstva, oznamuje bratislavskému richtárovi
a mešťanostovi, že k nim posiela pre pušný prach, delové gule a olovo Imricha Dokayiho
a Demetra Nagya.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný
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5709
6. októbra, Viedenské Nové Mesto
S 5972
Pápežský nuncius a biskup Ján informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že ich
žiadosť o podporu chudobných poslal pápežovi (pozri aj č. 5699).
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5710
24. októbra, vojenský tábor nad Budínom
S 5973
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu poslali do tábora na
dobu piatich mesiacov bratislavského strážcu veže Juraja Farkasa.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5711
8. novembra, Linec
S 5974
Ján Gössl informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že ich odvolanie poslal
pápežovi, ale sudca nechce s odvolaním súhlasiť.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5712
15. novembra, Ostrihom
S 5975
Saapy informuje bratislavského mestského radcu Štefana Pfaffstettera o zasadnutí súdu
a navrhuje, aby si Bratislavčania vyžiadali mienku o rozhodnutí od Jána Gössla. Oznamuje, že
kráľovské vojsko je pri Vyšehrade.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5713
15. novembra, (Grünnsfeld)
E L 14
Krištof Felsshaim s manželkou Veronikou robia fundáciu v prospech kostola v Grünnsfelde.
Orig., perg., nem., dve privesené pečate na pergamenovom prúžku (stopa po jednej)

at

5714
24. novembra, Viedeň
S 3059
Ferdinand I. nariaďuje Leopoldovi Lembachovi podať vysvetlenie, prečo bráni Bratislavčanom
a grófovi Krištofovi zo Svätého Jura a Pezinka vyvážať víno do Čiech.
Odpis, pap., nem.

Br

5715
15. decembra, Ráb
S 5977
Barón Leonard z Vellsu nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu podali správu
o stave pušného prachu v Bratislave.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
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5716
19. decembra, Šintava
S 5978
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi Blažejovi
Behaimovi, aby zabezpečil dva domy pre radcu Uhorskej kráľovskej komory Blažeja
z Petrovaradína a jeho rodinu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

5717
19. decembra, Šintava
S 5979
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo informuje bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov o úmysloch Turkov vyraziť smerom na Pešť a Vacov.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou, poškodený, čiastočne nečitateľný
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5718
23. decembra, Šintava
S 5980
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby spolu s Trnavou poslali 60 koní barónovi Leonardovi z Vellsu na
prepravu zbraní.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
5719
24. decembra, Šintavský hrad
S 5981
(Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo) nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby poslali (barónovi Leonardovi z Vellsu) 60 koní (pozri aj č. 5718).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
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5720
- (Viedeň)
S 5982
Ján Lausser žiada bratislavského mešťanostu a radcov o pomoc a podporu, lebo plavbou po
Tisze utrpel veľké škody.
Odpis, pap., nem.
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5721
- (Bratislava)
S 5983
(Bratislavský senát) žiada (pápežského nuncia a biskupa Jána), aby predložil ich spor
o vyplácanie ročného poplatku Mikulášovi Oláhovi Apoštolskej stolici (pozri aj č. 5691, 5711).
Odpis, pap., lat.
5722
- (Bratislava)
S 5984
(Radcovia Uhorskej kráľovskej komory) žiadajú (Ferdinanda I.), aby sa ujal Bratislavčanov
a rozhodol ich spor s bratislavskými židmi.
Odpis, pap., lat.

Br

5723
- (Bratislava)
S 5985
(Bratislavský senát) podáva kráľovským radcom a kapitánom správu o mestských výdavkoch
na vojsko od smrti Ľudfovíta II..
Koncept, pap., lat., dva listy

es
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5724
- (Bratislava)
S 6496
Ján Fürsternauer ponúka mestu Bratislave svoje služby pri opevňovacích prácach proti
Turkom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

5725
- (Pezinok)
S 6498
Martin Klee, právny zástupca Wolfganga Kramera, obviňuje obyvateľov Dolných Orešian
z neoprávneného zaujatia Kramerových viníc.
Koncept, pap., nem., dva listy
1541
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5726
1. januára, Šintavský hrad
S 5986
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom,
že doposiaľ nezistili vinníka, ktorý podpálil Šintavu.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou, poškodený
5727
4. januára, Brno
S 5987
Brnenský mešťanosta a radcovia odpovedajú bratislavskému mestskému pisárovi Michalovi
Stützlovi, že Stantku nebol nikdy ich mešťanom, hoci sa kratšiu dobu zdržoval v Brne.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate
5728
20. januára, Mosonmagyaróvár
S 5988
Obvodový provizor žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu poslali kone pre vojenské
potreby.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
204

5729
26. januára, (Bratislava)
S 3060
Ján Gössl žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby ukončili spor (o platenie
ročného platu za správu oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome) (pozri aj č. 5721).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

5730
2. februára, Šintavský hrad
S 5989
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo vyzýva bratislavského richtára a radcov
k dohode so šintavským provizorom na termíne zisťovania škôd, spôsobených požiarom
v Šintave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

5731
4. februára, Šintavský hrad
S 5990
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára a radcov, aby
nahradiliškodu Michalovi Hrussoczymu, ktorú mu spôsobili urážkou.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

5732
4. februára, Ráb
S 5991
(Viliam) Rogendorfer žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby zlapali a uväznili 40
sluhov, ktorí ušli pod vedením Marcela Dietricha smerom k Bratislave.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5733
8. februára, Senec
S 3061
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára a radcov, aby
poslali pre taverníkov na cestu krajom šesť koní a pre jeho vlastnú potrebu štyri ďalšie kone.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

5734
9. februára, (Bratislava)
S 3062
(Bratislavský senát) vyhotovuje prehľad výdavkov, spojených so sporom mesta s lábatlanským
farárom (pozri aj č. 5639).
Koncept, pap., lat.

hí

v

5735
12. februára, Pezinok
S 5992
Pezinský provizor Erazmus Kirchmayer žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov
o podporu pri vymáhaní dlhov od Ondreja Guttmanna a Juraja Altheimera.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

5736
24. februára, Holíčsky zámok
S 5993
Uršula Sarkanová, vdova po Gašparovi Czoborovi, informuje bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, že predala pšenicu za 300 zlatých, z čoho vyplatila dlh Pavlovi Bornemiszovi.
Súčasne žiada, aby v jej zastúpení rokovali s jej šaštínskym kastelánom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

205

5737
26. februára, Viedeň
S 5994
Barón Ulrich Eitzinger žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s Jurajom Krabatom, sekretárom kráľovnej Márie a s Wolfgangom
Hillerom, bratislavským tricezimátorom, o sporoch s modonmagyaróvárskymi poddanými.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l
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y

5738
6. marca, Zentheny Halfalva
S 6584
Ignác Farkas informuje veszprémskeho kanonika a prepošta a bratislavského kanonika
Imricha, že posiela do Bratislavy Antona Cherwyho, aby preskúmal, prečo Michal Amade
obsadil jeho bratislavský dom oproti františkánskemu kláštoru.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

5739
12. marca, Komárno
S 3063
(Viliam) Rogendorfer žiada bratislavského richtára, aby zverejnil, že dobrovoľníci, ktorí chcú
bojovať proti (tureckému) vojnovému loďstvu, sa majú prihlásiť pri Komárne, kde dostanú dve
zlatky žoldu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5740
15. marca, Viedeň
S 3064
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poskytli
všestrannú pomoc jeho služobníkovi Martinovi Geuderovi.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
5741
18. marca, Komárno
S 3065
Viliam Rogendorfer informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že intervenoval
u (Ferdinanda I.) a u grófa Mikuláša zo Salmu o poskytovaní pomoci (proti Turkom).
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať

v

m

5742
25. marca, Komárno
S 3066
Viliam Rogendorfer žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby mu poslali po
grófovi Mikulášovi zo Salmu zbrane.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
c
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5743
30. marca, Šintavský hrad
S 5995
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo pozýva zástupcov mesta Bratislavy na
vyšetrovanie príčin vzniku požiaru v Šintave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
5744
5. apríla, Viedeň
S 3067
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali po
doručiteľovi listu pušný prach.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

206

5745
5. apríla, Viedeň
S 5996
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby predĺžili
barónovi Viliamovi Rogendorferovi termín splatnosti dlhu 300 zlatých, ktoré mu požičali na
vojenské účely.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

av

y

5746
12. apríla, Viedeň
S 3068
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu týždenne
dodávali pušný prach.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

at

is
l

5747
18. apríla, Viedeň
S 3069
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poskytovali
všestrannú pomoc jeho služobníkovi Händlovi a aby mu sprostredkovali prístup k uhorskému
hlavnému vojenskému radcovi Viliamovi Rogendorferovi.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

Br

5748
20. apríla, Viedeň
S 3070
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali kone
alebo voly a pohoničov ku kapitánovi do vojenského tábora.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

5749
20. apríla, Viedeň
S 5997
Viedenský lekárnik Konštanstín Estrella vydáva svedectvo o vyučení Žigmunda Greda.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

m

5750
22. apríla, Viedeň
S 3071
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali radcom
Dolnorakúskej komory zoznam plavčíkov, lodníkov, rybárov a lodných majstrov aj s ich
pomocníkmi pre vojenské účely.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

5751
28. apríla, Šintava
S 5998
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby poslali (barónovi Leonardovi z Vellsu) voly na prepravu diel.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

5752
2. mája, Viedeň
S 3072
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu poslali na
výrobu pušného prachu sanitru od výrobcu Pavla Wolzoga.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
5753
2. mája, Viedeň
S 3073
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby až do jeho
ďalšieho príkazu uskladnili obilie a múku podľa inštrukcii provizora Jobsta Lilienberga.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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5754
5. mája, Viedeň
S 3074
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu poslali
lodníkov a odborníkov na opravu lodí vo Viedni.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av

y

5755
7. mája, Kranj
S 5999
Andrej Zetzkar píše svojmu synovi Pantaleonovi do Bratislavy, aby poslúchal Vavrinca
Zetzkara, ktorý mu poskytol ubytovanie.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

at

is
l

5756
13. mája, Viedeň
S 3075
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby prepustili
z väzenia lodníka Leopolda Stahla s pomocníkom, lebo idú s jeho posolstvom o zásobovaní
k radcovi Jobstovi Lilienbergovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

5757
15. mája, Viedeň
S 3076
Ferdinand I. informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že bratislavskí lodníci
zúčastnení na opravách lodí vo Viedni budú dostávať obvyklú mzdu. Ostatní, ktorých poslali
kvôli zásobovaniu, dostanú peniaze od správcu zásobovania.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

5758
19. mája, Viedeň
S 3077
Ján Gössl posiela bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom výpis z rozhodnutia,
podľa ktorého majú podať odvolanie proti požiadavkám farára Jána z Lábatlanu o vyplácaní
ročného platu 50 zlatých.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

v
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5759
19. mája, Ostrihom
S 3078
Štefan Saapy informuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom že kráľovský
sekretár Mikuláš Oláh a farár Ján z Lábatlanu súhlasia s odročením súdneho pojednávania
(pozri aj č. 5729, 5758).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5760
20. mája, Šintava
S 6000
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo odpovedá bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že pre dlhy vdovy Uršuly po Gašparovi Czoborovi nemôže uväzniť
všetkých jej poddaných.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať, poškodený
5761
22. mája, Pešť
S 3079
Kráľovský sekretár a provizor kráľovských tricezimátorov Pavol Bornemisza informuje
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že podľa kráľovho príkazu bude požadovať také
tridsiatky, aké vymáhali pre Jána (Zápoľského).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

208

5762
23. mája, Eferding
S 6001
Rada obce Eferdingu vydáva svedectvo o počestnom pôvode Juraja Rorera a jeho manželky
Kláry.
Orig., perg., nem., zlomok privesenej pečate na pergamenovom prúžku

is
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5763
30. mája, Šintava
S 6002
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby vyplatili 60 zlatých Urbanovi Barberiovi, tútorovi nemanželskej dcéry
Margity, a 40 zlatých radcovi Uhorskej kráľovskej komory Jurajovi Reichersdorferovi z peňazí,
ktoré uložil nebohý Matúš Literát u bratislavského tricezimátora Vavrinca.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

at

5764
4. júna, Viedeň
S 3080
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby mali stále v pohotovosti lodníkov a povozníkov na prepravu jeho ľudí
z Bratislavy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., lat., dva listy

es
ta

5765
8. júna, vojenský tábor
S 6003
Barón Viliam Rogendorfer potvrdzuje, že podľa kráľovho príkazu daroval Alexandrovi
Pfeizerovi, hradnému lekárovi, dom s príslušenstvom pri kostole Panny Márie v Budíne, ktorý
vzal Krištofovi Goldnerovi. Súčasne žiada lekára, aby prepustil časť domu Michalovi Stützlovi
z Archívu mesta Bratislavy.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

5766
12. júna, Viedeň
S 6004
Barón Leonard z Vellsu ďakuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom v kráľovom
mene za uväznenie dvoch osôb.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

hí

v

5767
14. júna, Budín
S 6005
Žigmund Rauscher informuje bratislavského richtára, že pri Hodoníne sa zranili Peter
Steunttel, Michal Veltscherer, Matúš Kharn, Blažej Dardon, Ján Ullner, pomocník Wolfganga
Statta a Ján Mauroch. Všetci boli ošetrení.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

5768
16. júna, Viedeň
S 3081, S 3082
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali kone
pre vojsko.
Dva orig., pap., lat., dve dorzálne pečate s clonou (jedna porušená a zlomok jednej)
5769
18. júna, Viedeň
S 3083
Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že pre smrť svojho dieťaťa
sa nemohol Canciuncula vydať na cestu do Ostrihomu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5770
22. júna, Hlohovecký hrad
S 6006
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby dali k nemu previezť jeho zraneného lekára, ktorý leží u bratislavského zlatníka
Jakuba.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
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5771
23. júna, Viedeň
S 3084
Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o zdravotnom stave doktora
Canciunculu.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

5772
23. júna, Ostrihom
S 3085
Notár Juraj Zaany odpovedá na list bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, adresovaný
Štefanovi Saapymu, že žatva už začala.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

Br

5773
23. júna, Hlohovec
S 6007
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby poslali do kráľovho vojenského tábora pri Budíne 28 záprahových koní s postrojmi
a služobníctvom na prepravu zbraní.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5774
25. júna, Hlohovec
S 6008
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo ďakuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom za prepravu lekára a žiada, aby po celú dobu (tureckého) nebezpečenstva plnili
kráľove a generálove príkazy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v
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5775
26. júna, vojenský tábor pred Budínom
S 6009
Barón Viliam Rogendorfer nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby
mali v pohotovosti ľudí pre prípad potreby vo vojne proti Turkom.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5776
2. júla, Viedeň
S 3086
Ján Gössl urguje od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov už raz žiadaný odpis nápisu
na kameni a odpis obligácie v spore mesta s farárom (Jánom) z Lábatlanu.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
5777
5. júla, Hlohovec
S 6010
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov o odročenie splatnosti dlhu vdovy a sirôt po Lachenbacherovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

210

5778
10. júla, Hlohovecký hrad
S 6011
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby zverili peniaze pre sirotu po Matúšovi Literátovi Urbanovi z Bratislavy, ak si nájde
ručiteľov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
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5779
12. júla, Pezinský zámok
S 6012
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že jeho poddaní pokosili trávu na uvedenom území, lebo lúky od nepamäti patria
jemu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

5780
14. júla, Budín
S 6013
Wolfgang Entzenweis, Bartolomej Teibler a Ján Lang vydávajú svedectvo o výpovedi poľného
poštmajstra Alexandra Pauschingera, že Ján Waldner z Viedne vyplatil vdove po bratislavskom
poštmajstrovi Krištofovi Kramerovi 20 rýnskych zlatých.
Orig., pap., nem., tri pritlačené pečate s clonou

es
ta
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5781
20. júla, Hlohovec
S 6016
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby poslali generálovi sedem krabíc a tristo gulí, ktoré u Michala Kleea uskladnil Benedikt
Erdélyhegyi. V prílohe je záznam o odovzdaných veciach.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5782
1. augusta, Viedeň
S 3087
Ján Gössl s (viedenským) richtárom Hermanom Schalungerom ďakujú bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom za ovocie.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5783
4. augusta, Hlohovecký hrad
S 3088
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby podľa príkazu hlavného kráľovského kapitána poskytli vojakov a materiál na vedenie vojny
(proti Turkom).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený, čiastočne nečitateľný
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5784
7. augusta, Ostrihom
S 6017
Štefan Saapy odročuje termín súdneho pojednávania pre priblíženie sa Turkov k Ostrihomu
a žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu prostredníctvom Štefana
Pfaffstettera oznámili návrh na nový termín.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5785
8. augusta, Nitra
S 6018
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo
nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby držali v pohotovosti 50 pešiakov vycvičených aj pre boj
s vojnovými loďami.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5786
15. augusta, Šoproň
S 3089
Šopronský mešťanosta, richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, aby prijal ich
vojenského posla.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av

y

5787
17. augusta, Komárno
S 6019
Barón Leonard (z Vellsu) žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu poslali
do Šamorína delové gule, pušný prach a soľ po Šebastiánovi Rybym.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

is
l

5788
(22. augusta, Bratislava)
S 6020
Ján Tiergarten, právny zástupca Petra Schnella, žaluje Katarínu Lachenbergerovú pre
neoprávnené zadržanie dedičstva.
Odpis, pap., nem., dva listy

Br

at

5789
25. augusta, Viedenské Nové Mesto
S 3090
Ferdinand I. oznamuje Šebastiánovi Rybymu, zástupcovi mestského kapitanátu
a bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že im poskytne všestrannú pomoc pri
obrane mesta i zásoby. Preto žiada, aby prijali v jeho mene baróna Leonarda z Vellsu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
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5790
27. augusta, Komárno
S 6021
Barón Leonard z Vellsu informuje bratislavského richtára, že kráľ poslal peniaze pre mesto
a žiada, aby mu poslali po Šebastiánovi Rybym pušky.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

5791
27. augusta, Brno
S 6022
Brnenský senát sa informuje u bratislavského richtára a radcov o pravdivosti správ, podľa
ktorých Turci porazili kráľovské vojská pri Budíne.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

5792
27. augusta, (Bratislava)
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú (břeclavský senát) o pušný prach a olovo
na obranu mesta (proti Turkom). Podotýkajú, že podobnú žiadosť poslali aj iným moravským
mestám, ako Znojmu, Brnu a Olomoucu.
Koncept, pap., nem.

Ar
c

5793
29. augusta, Dunajská Nová Ves
S 3091, G L 53 F K N 4kk
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima,
aby pripravil pre neho a jeho sprievod loď zvanú trantzel na prepravu cez Dunaj.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
Odpis z XVIII. storočia, pap., lat.
5794
31. augusta, Jihlava
S 6023
Jihlavská rada oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že im posiela
väčšie množstvo pušného prachu a olova.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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5795
21. augusta, Olomouc
S 6024
Olomoucký mešťanosta a radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že im pošlú väčšie množstvo pušného prachu a olova.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

is
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5796
5. septembra, (Bratislava)
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia ďakujú (břeclavskému, jihlavskému
a olomouckému senátu) za strelivo a žiadajú o odročenie termínu platby. Súčasne informujú
o páde Budína a Pešti a o posolstve tureckého cisára uhorskému kráľovi, grófovi Mikulášovi
zo Salmu a Žigmundovi Herbersteinovi.
Koncept., pap., nem.

Br

at

5797
28. septembra, Šintavský hrad
S 3092
(Krajinský sudca a miestodržiteľ) Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi
a radcom, aby odovzdávali predpísané poplatky Jánovi Pithymu, ktorého kráľ potvrdil za
pilišského opáta.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5798
29. septembra, Břeclav
S 6025
Břeclavská mestská rada ďakuje bratislavskému mešťanostovi a radcom za správy o Turkoch
a oznamuje, že pošle na obranu mesta pušný prach a olovo.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5799
4. októbra, Nové Košariská
S 6026
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu poslali dve
lode s vínom, chlebom a inými potravinami pre vojsko do Šamorína (hlavne Taliani).
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

5800
9. októbra, Nové Košariská
S 6027
Barón Leonard z Vellsu informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že vojenská
kráľovská rada sa vráti do Bratislavy a žiada, aby sa postarali o jej ubytovanie.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5801
16. októbra, Šuľany
S 6028
Rábsky biskup František Ujlaky žiada bratislavského richtára Blažeja (Behaima), aby vydal jeho
zástupcovi (Martinovi) peniaze po jeho nebohom služobníkovi Štefanovi.
V poznámke na dorze rábsky provizor Martin potvrdzuje prevzatie peňazí.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
5802
18. októbra, Čalovo
S 6029
Barón Leonard z Vellsu oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že už
niekoľkokrát informoval kráľa o škodách, ktoré mestu spôsobilo vojsko a žiada, aby pripojený
list doručili (krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi) Thurzovi do Senca.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5803
27. októbra, Ostrihom
S 3093
Štefan Saapy informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že pre vikárovu
neprítomnosť odročil prepošt Andrej ich spor.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

5804
24. novembra, Linec
S 3094
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, aby poskytol všestrannú pomoc Krištofovi
Eitzingerovi, hlavnému komisárovi pre zásobovanie.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou

is
l

5805
18. decembra, (Trenčín)
Trenčiansky richtár a radcovia žiadajú (Bratislavský senát), aby vypočuli Jariho ako svedka
v spore s ich mešťanom, lebo Jari sa nedostavil na súd.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate, zlomok

Br

at

5806
- (Pezinok)
S 6031
Vdova Barbora Weisprachová po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka žiada všetkých
vyberačov poplatkov, aby nevymáhali poplatky za víno a potraviny potrebné pre jej
domácnosť, ktoré zváža zo svojich majetkov.
Odpis, pap., lat.

es
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5807
- (Bratislava)
S 6465
Obchodník Ambróz Mayer žiada (bratislavský senát), aby mu vyplatili 1 500 zlatých, ktoré
zdedila jeho dcéra po matke, a aby nepožadovali od neho staré dlhy.
Orig., pap., nem., dva listy

m

5808
- (Budín)
S 6459
Blažej Kurtzmer svedčí, že neznámy človek prepadol istého farára a kováča v poli a obral ich
o peniaze.
Orig., pap., nem., dva listy

hí

v

5809
- (Ostrihom)
S 6497
Alexander informuje bratislavského mešťanostu Michala Kleea o svojom príchode do
Ostrihomu, kde sa má stretnúť s kapitánom, a žiada ďalšie pokyny.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Ar
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5810
- (Bratislava)
S 6483
Kunz Märckel, sluha u bratislavského súdu, žiada (bratislavský senát), aby prinútil felčiara Jána
doliečiť ho a aby mohol zaplatiť za liečenie až po uzdravení.
Orig., pap., nem.
5811
- (Bratislava)
S 6482
Wolfgang Resch a bratislavskí rybári informujú (bratislavský senát), že videli rybára Gašpara
chytať ryby v zakázaných vodách a žiadajú o pomoc.
Odpis, pap., nem.
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5812
- (Bratislava)
S 6481
Rybársky majster v zastúpení bratislavských rybárov žiada (bratislavský senát) o povolenie
rybolovu vo všetkých vodách.
Odpis, pap., nem., dva listy

av

y

5813
- (Bratislava)
S 6480
(Bratislavský senát) vydáva svedectvo o výpovedi Juraja Fena a Jána Strassburgera, podľa
ktorej Igelschauer bol v nočných hodinách u Lerchenfeldera.
Koncept, pap., nem.

1542

at

is
l

5814
- (Bratislava)
S 6502
Urban Velinger protestuje (pred bratislavským senátom) proti predaju domu v jeho susedstve
bez jeho súhlasu.
Orig., pap., nem.

es
ta

Br

5815
12. januára, Viedeň
S 6032
Dolnorakúsky kancelár, regenti a radcovia nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, aby poskytli vojenskému provizorovi Blažejovi Spillerovi povozy, potraviny a všetko,
o čo požiada.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou (jedna poškodená)
5816
10. marca, Novohrad
S 6034
Gróf (Mikuláš) zo Salmu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby podporovali
Jána Saxenberga pri vymáhaní dedičstva po otcovi.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou

v
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5817
15. marca, Holíčsky hrad
S 3095
Uršula Sarkanová žiada bratislavského zlatníka Jakuba a Michala Kleea, aby jej odkázali po
doručiteľovi listu, či im môže splatiť dlh pšenicou alebo ovsom.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5818
20. marca, Dvorany nad Nitrou
S 6035
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby vrátili celý majetok po Matúšovi Literátovi jeho bratovi Jakubovi Čukovi
z Plaveckého hradu.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
5819
22. marca, Šintava
S 6036
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby vydali majetok Jakubovi Čukovi (pozri aj č. 5818).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5820
27. marca, Šintava
S 6037
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom
vydať majetok Jakubovi Čukovi. Podiel nedospelej dcéry majú dať na jej výchovu (pozri aj č.
5819).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

5821
28. marca, Brno
S 6038
Ladislav Amade žiada bratislavského richtára a radcov, aby odročili súdne pokračovanie s jeho
služobníkom Petrom Georgom, ktorého sa chce aj sám zúčastniť.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

at

is
l

5822
22. apríla, Neustadt
S 6039
Farár Šebastián Widmer a Uršula, manželka Ulricha Kapfera, splnomocňujú svojich bratov
Tomáša Widmera a Žigmunda Widmera za svojich právnych zástupcov v spore o dedičstvo po
bratovi Bartolomejovi Widmerovi.
Orig., pap., nem., zlomok pritlačenej pečate so šnúrou

es
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5823
7. mája, (Bratislava)
S 6040
Ján Pernheimer, Šebastián Schmidt, Ján Lang a pisár svedčia o rozdelení majetku po
Wolfgangovi Ruttenstockovi medzi Annu, Uršulu, Margitu, Wolfganga, Dorotu a Pankráca
Ruttenstocka.
Orig., pap., nem., štyri listy
5824
29. mája, Šintavský hrad
S 6041
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby vydali dedičstvo Jakubovi Čukovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5825
1. júna, Bratislava
S 3096
Vojtech Pereg, prefekt Uhorskej kráľovskej komory a radcovia Blažej z Petrovaradína,
František Kisgeryényi a Juraj Reichersdorfer potvrdzujú, že v zmysle banskobystrického
zhromaždenia vyplatili im Bratislavčania 1 500 zlatých.
Orig., pap., lat., štyri pritlačené pečate s clonou
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5826
4. júna, Viedeň
S 3097
Ferdinand I. nariaďuje krajinskému sudcovi a miestodržiteľovi Alexejovi Thurzovi,
aby rozhodol spor medzi dedičmi po tricezimátorovi Jurajovi Lerchenfelderovi a radcami
Uhorskej kráľovskej komory.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
Odpis, pap., lat.
5827
6. júna, Viedeň
S 6042
Martin Klee potvrdzuje, že prijal od Baltazára Bresinga a Jána Weispracha v zastúpení vdovy
Barbory po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka plat 100 zlatých.
Odpis, pap., nem.
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5828
12. júna, Viedeň
S 3098
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby držali v pohotovosti všetkých
lodníkov pre prípravu vojnových a nákladných lodí.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

is
l
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5829
14. júna, Viedeň
S 3099
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
štyridsiatu
čiastku
z
majetku
po
bratislavskom tricezimátorovi Jurajovi Lerchenfelderovi podľa
rozhodnutia
banskobystrického zhromaždenia Uhorskej kráľovskej komory.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

at

5830
30. júna, Viedeň
S 3100
Ferdinand I. nariaďuje grófovi Mikulášovi zo Salmu, kapitánovi Bratislavského hradu, aby vzal
do ochrany práva a majetky vdovy Kataríny po Martinovi Stortzerovi.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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5831
2. júla, Viedeň
S 6043
Juraj Reichersdorfer, radca Uhorskej kráľovskej komory, sa zaväzuje zaplatiť
Martinovi Kleeovi 100 zlatých, ktoré si požičal v spore proti Wolfgangovi Kramerovi,
právnemu zástupcovi dedičov po Horváthovi.
Orig., pap., nem., dva listy, pritlačená pečať s clonou, poškodený
5832
6. júla, Viedeň
S 6044
Barón Baltazár Bresing a Ján Weisprach svedčia, že vyplatili Martinovi Kleeovi za služby
u vdovy Barbory po grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka 100 zlatých.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou
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5833
6. júla, Viedeň
S
6045
Anna Strandorferová, manželka doktora Wolfganga Latza, žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby jej potvrdili súpis dedičstva po prvom manželovi Jánovi Soranovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5834
9. júla, (Bratislava)
S 6061
Bratislavský senát vyšetruje spor Martina Kleea a jeho manželky Anny s Petrom Ortwayom
o dlh 125 zlatých, ktoré požičal Ortway s Jánom Hellerom na výročnom trhu v Dunajskej
Strede pre pápskych obchodníkov.
Koncept, pap., nem., - lat., desať listov
5835
11. júla, Nagyfény
S 6046
Satmársky a sabolčský župan a uhorský hlavný kapitán Andrej Báthory oznamuje
bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že k nim posiela vo svojom zastúpení
rokovať devínskeho provizora a kastelána.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5836
20. júla, Hlohovecký hrad
S 6047
Krajinský sudca a miestodržiteľ Alexej Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vyhotovili výpis z desiatkového registra pre
Michala Hrussóczyho o tej čiastke desiatkov, ktorú dostal od ostrihomského arcibiskupa v
Bratislave za služby a ktorej sa zriekol v prospech bratislavského župana Jána Szalaya.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5837
22. júla, Ostrihom
S 6048
Bernard Fuchs navrhuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby
predali virginal (hudobný nástroj) po nebohom organistovi Jurajovi Durovi, ktorý bol u
Wolfganga Reissnera a naposledy u Michala Kleea a aby za utŕžené peniaze vyplatili dlhy po
nebohom.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
S 6049

at

5838
1. augusta, Viedeň
Maximilián Grobschopf sa zaväzuje zaplatiť Jakubovi Mayerovi dlh 202 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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5839
6. augusta, Viedeň
S 6050
Juraj Jerwortt a Wolfgang Behaim svedčia o dlhoch Maximiliána Grobschopfa (pozri aj č.
5838).
Orig., pap., nem.
5840
23. augusta, vojenský tábor pri Ostrihome
S 3101
Barón Ján Ungnad, rakúsky miestodržiteľ a hlavný kapitán, nariaďuje bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby stíhali 20 nemeckých vojakov, ktorí zbehli z tábora.
Informuje ich, že už prišli ľudia na kopanie zákopov.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5841
28. augusta, Ostrihom
S 3102
Štefan Saapy informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že lábatlanský farár
požiadal o obnovenie sporu. Preto žiada o ďalšie úpravy (pozri aj č. 5759).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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5842
1. septembra, Ostrihom
S 3103
Štefa Saapy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby v spore
s lábatlanským farárom nahliadli u notára do súdnych spisov a aby sa poradili s
magistrom Bozelom.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
5843
6. septembra, vojenský tábor pri Ostrihome
S 6052
Ján Ungnad, hlavný dolnorakúsky kapitán, oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, že ho ich zástupca informoval o zajatí siedmich Čechov a že im posiela peniaze do
Uhorskej kráľovskej komory.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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5844
7. septembra, Viedeň
S 3104
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby ho informovali, prečo prinútili
Bratislavčanku vydať sa za mnícha, ktorý ušiel z kláštora.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5845
12. septembra, Viedeň
S 6053
Maximilián Grobschopf potvrdzuje, že mu Juraj Rabenkopf odovzdal 220 rýnskych zlatých,
ktoré mu bol dĺžný viedenský mestský radca Ján Widmann.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at
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5846
19. septembra, Bratislava
S 3106
Wolfgang Müllner informuje kapitána a brandenburského markgrófa Joachima, že mu
bratislavský podžupan Tomáš Illyés vyplatil v mene bratislavského senátu 500 zlatých na
vedenie vojny proti Turkom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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5847
4. októbra, Viedeň
S 3105
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyhlásili
povinnosť každého občana prijímať toliare, zlaté a strieborné mince.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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4. októbra, Heiligenstadt
S 6054
Ján Gössl informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o svojich rokovaniach
s grófom Schlickom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5849
4. októbra, (Trnava)
S 6055
Uhorská šľachta predkladá Ferdinandovi I. z trnavskej kongregácie požiadavky, aby kráľ
nenútil šľachticov dostaviť sa pred súd mimo hraníc Uhorska, aby nedovolil kapitánom z
Ostrihomu a Komárna vymáhať od nich potraviny na zásobovanie vojska a aby zakázal
kastelánom zo Szarvaskö okrádať iných.
Odpis, pap., nem., štyri listy
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5850
7. októbra, Bratislava
S 6585
Wolfgang Schumann oznamuje olomouckému mešťanostovi a radcom, že mu v ich zastúpení
vyplatil bratislavský mešťanosta a radcovia 211 zlatých, 20 denárov a 40 grajciarov.
Odpis, pap., nem.
5851
7. októbra, (Bratislava)
S 6056
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že podľa dohody medzi šopronským županom
Jánom Weisprachom a Ignácom Farkasom a Martinom Cheleyom, manželom županovej dcéry
Anny, jeho bratom Blažejom Cheleyom a synom Michalom Cheleyom, požičal župan
menovaným 400 zlatých na vykúpenie založeného majetku v Michale na Ostrove a vo
Vlčanoch.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5852
13. októbra, Viedeň
S 3107
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby dali opraviť
poškodené časti Bratislavského hradu, lebo zvolal snem do Bratislavy.
Orig., pap., alt., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5853
13. októbra, Ostrihom
S 6057
Kráľovský radca Mikuláš Oláh potvrdzuje že prijal od bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., pritlačená pečať s clonou
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5854
17. októbra, Viedeň
S 3108
Pápežský legát Hieronym Verallus prepisuje zakladaciu listinu kláštora bratislavských
klarisiek, vydanú pápežom Pavlom II. Potvrdzuje aj odovzdanie kláštora, založeného
Ondrejom III., mestu Bratislave pre chudobných (pozri aj č. 5699).
Orig., pap., lat., privesená pečať na červenej šnúre

Br

5855
23. októbra, Viedeň
S 3109
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby vymáhala od Ignáca Farkasa a jeho manželky
Anny 400 zlatých (pozri aj č. 5851).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

5856
23. októbra, Viedeň
S 6058
Gróf Krištof zo Svätého Jura a Pezinka sa zaväzuje zaplatiť Jánovi Scheitzlichovi 218 rýnskych
zlatých za snubné prstene.
Odpis, pap., lat.,

m

5857
27. októbra, Viedeň
S 3110
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby sa postarali o
prepravu a zásobovanie ľudí vracajúcich sa z vojenských táborov.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

hí

v

5858
29. októbra, Viedeň
S 3111
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, aby poskytli pomoc jeho
služobníkom, ktorých poslal do Bratislavy pripraviť ubytovanie a stravovanie pre účastníkov
snemu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Ar
c

5859
29. októbra, Viedeň
G L 53 F K N 4 11
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby sa postarali o
vojsko (pozri aj č. 5857).
Odpis z XVIII. storočia, pap., lat.
5860
31. októbra, Bratislava
S 6059
Bratislavský snem vyhotovuje výpis z artikulov bratislavského snemu, podľa ktorých každý
musí opustiť územie, ktorého sa násilím zmocnil a má nahradiť spôsobenú škodu.
Orig., pap., lat.
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5861
5. novembra, Viedeň
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
Ladislavovi Edelsbergerovi lodníkov na prepravu lodí z Uhorska do Viedne.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate

aby

S 3112
poskytli

av

y

5862
4. decembra, (Bratislava)
S 3113
Bratislavský senát sa sťažuje provizorovi z Kittsee na krivdy, ktoré pácha na Bratislavčanoch
pre vyberanie mýta.
Koncept, pap., nem.

at

is
l

5863
14. decembra, (Viedeň)
S 3114
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby po ukončení
opráv na bratislavskom kláštore klarisiek odovzdali budovu budínskym mníškam, ktoré budú
chudobinec spravovať (pozri aj č. 5854).
Dva odpisy (jeden z XVIII. storočia), pap., lat.

Br

5864
18. decembra, Viedeň
S 3115
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby predvolala na súd grófa Krištofa zo Svätého
Jura a Pezinka v spore s Martinom Kleeom o vinice Gefangl a Goldeck, ktoré vzal do zálohy
ešte gróf Wolfgang od Martinovej sestry Barbory za 350 zlatých.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

es
ta

5865
21. decembra, (Bratislava)
S 3116
Bratislavská kapitula prepisuje na žiadosť bratislavských mestských radcov Blažeja Behaima,
Michala Kleea, Jakuba Korblera, Jána Pernheimera a notára Michala Stützla listinu
pápežského legáta Hieronyma Veralla (pozri aj č. 5854).
Orig., pap., lat., privesená pečať na čierno-zeleno-ružovej šnúre

m

5866
27. decembra, Viedeň
S 3117
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby zozbierali na
obranu Uhorska proti Turkom 1 500 zlatých.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

hí

v

5867
30. decembra, Viedeň
S 3118
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vo všetkom
poslúchali nového miestodržiteľa a ostrihomského arcibiskupa Pavla Vardu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Ar
c

5868
30. decembra, Viedeň
S 3119
Ferdinand
I.
nariaďuje
farárovi
Michalovi
zo
Skalice
a
šľachticom
Jakubovi Hossekovi a tricezimátorovi Václavovi, aby podporovali Katarínu, vdovu po
Martinovi Stürtzerovi, v spore s Jánom Schillerom.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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5869
30. decembra, (Bratislava)
S 3120
Bratislavský senát odpovedá Šebastiánovi Kramerovi, že nemohol dostať privilégium o
vyberaní mýta na moste pri Hainburgu od Bratislavčanov, lebo to odporuje bratislavským
privilégiám.
Koncept, pap., nem.,

is
l

av

y

5870
- (Strážnice)
Slav XVI/7
Ján Šilhavý zo Strážnic píše Kataríne Švadlyovej do Bratislavy, že sa s ňou nemohol oženiť pre
klebety.
Orig., pap., čes., zlomok dorzálnej pečate s clonou
Chaloupecký: Středověké listiny, str. 17, č. 14

at

1543

Br

5871
1. januára, Kittsee
S 3121
Šebastián Kramer odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že je ochotný prepustiť
richtára a jeho sluhu, ak zaplatia mýto, lebo potrebuje peniaze na udržovanie cesty
z Hainburgu do Šopronu.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

5872
1. januára, (Kittsee)
S 3122
Šebastián Kramer odpovedá bratislavskému senátu, že nedovolí prechádzať Bratislavčanom
po jeho cestách pri Kittsee, ak nie sú ochotní platiť mýto, lebo aj Bratislavčania požadujú mýto
od jeho ľudí.
Odpis, pap., lat.

m

5873
9. januára, (Bratislava)
S 6062
Mikuláš Kocsi potvrdzuje, že prijal od Martina Kleea a od bratislavského kanonika
(nemenovaného) 3 zlaté a 6 šilingov za odvezenie z Bratislavy na Žitný Ostrov a späť.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

5874
20. januára, Malinovo
S 6102
Ján Weisprach píše Martinovi Kleeovi, že mu poslal peniaze a že už rokoval s grófom
Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať

Ar
c

5875
24. januára, Bratislava
S 3123
Miestodržiteľ a kráľovský kancelár Pavol Varda dáva Wolfgangovi Kramerovi na dobu jedného
roku do nájmu desiatky vo Zvolene a v Bratislave.
Odpis, pap., lat.
5876
26. januára, Bratislava
S 6063
Martin Klee sa zaväzuje zaplatiť 31 zlatých, ktoré požičal gróf Wolfgang zo Svätého Jura a
Pezinka Baptistovi Gandinovi.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
222

S 3125
na

av

páchaných

is
l

5878
(30. januára, Bratislava)
Bratislavský
senát
protestuje
proti
násilenstvám
Bratislavčanoch provizorom Šebastiánom Kramerom z Kittsee.
Koncept, pap., lat., dva listy

y

5877
30. januára, (Bratislava)
S 3124
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste bratislavských mestských radcov
Blažeja Behaima, Ľudovíta Sartora, Tomáša Stockingera a Tomáša Pfarkirchena proti
zhabaniu tovaru na mýte pri Kittsee Bratislavčanom Filipovi Naderovi, Blažejovi Behaimovi a
Tomášovi Stockingerovi.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

at

5879
12. februára, (Bratislava)
S 6064
Bratislavský senát vyhotovuje vyúčtovanie za poskytnuté povozy a kone v roku 1541 pre
vojsko.
Koncept, pap., nem., trinásť listov

es
ta

Br

5880
19. februára, (Bratislava)
S 3126
Bratislavská kapitula podáva Ferdinandovi I. reláciu, že jej kanonik Wolfgang zo Štvrtka na
Ostrove predvolal bratislavských mestských radcov Blažeja Behaima, Ľudovíta Sartora,
Tomáša Stockingera a Tomáša Pfarkirchena v ich spore so Šebastiánom Kramerom pre
vymáhanie mýta od Bratislavčanov vo Flanzendorfe a pri Kittsee (pozri aj č. 5877, 5878).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

5881
22. februára, Bratislava
S 3127
Miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda nariaďuje uhorským stavom a
obyvateľom, aby podporovali richtárov a radcov miest Bratislavy, Šoprona a Trnavy pri
rešpektovaní ich práva skladu cudzími obchodníkmi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

5882
24. februára, (Bratislava)
S 3128
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Wolfgang zo Štvrtka na Ostrove
doručil zástupcom mesta Bratislavy a Šebastiánovi Kramerovi predvolanie na súd pre urážku
kanonika Wolfganga Šebastiánom Kramerom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

5883
26. februára, Bratislava
3130
Miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda rozhoduje spor mesta Bratislavy
s budínskymi klariskami o budovu kláštora v Bratislave (pozri aj č. 5863).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
5884
27. februára, Bratislava
S 6065
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby predvolala vdovu Reginu po Matejovi
Patriarchovi a Matejovho brata Krištofa Patriarchu v ich spore s dedičmi po
Jurajovi Lachenfelderovi o zaplatenie dlhu 224 zlatých.
Odpis, pap., lat., dva listy
223

y

5855
28. februára, Bratislava
S 3129
Ferdinand I. a kráľovský súd za predsedania Lazara Literáta vyhlasuje dohodu o zálohovaní
polovice kamenného domu oproti bratislavskému kláštoru františkánov za neplatnú, lebo
Martin Cheley ho dal Krištofovi Chyškovi a Michalovi Amadeovi za 82 zlatých do zálohy bez
súhlasu brata Blažeja Cheleya.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať

is
l

av

5886
2. marca, Fischamed
S 6066
Peter Hermann, služobník richtára Filipa Preinera z Fischamendu, žiada bratislavského
richtára, aby vymáhal pre Andreja Trincka dlh od Vavrinca Irgehera a Augustína N.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

Br

at

5887
5. marca, Bratislava
S 6067
Turčiansky župan a palatín František Révay prepisuje v spore Baltazára
Lengyela Thothyho proti manželke Imrich Thöröka a synovi Jánovi dve listiny Sümegskej (z 29.
mája 1542) a Zalanskej (z 9. júla 1542) stolice, podľa ktorých mal po smrti Ľudovíta II.
Valent Thörök vrátiť Thothymu všetky neprávom nadobudnuté majetky vo Fonolde,
Bešeňove a Németszentgyörgyi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

es
ta

5888
10. marca, Viedeň
S 6069
Organista Krištof Anderheuer žiada bratislavského mešťanostu Michala Kleea, aby mu mesto
vyplatilo sľúbené peniaze.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

5889
12. marca, Bratislava
S 3131
Ferdinand I. vydáva svedectvo, že Michal Amade sa zriekol časti kamenného domu oproti
františkánskemu kláštoru v Bratislave v prospech majiteľov, ktorí mu ho dali do zálohy (pozri
aj č. 5885).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

hí

v

5890
13. marca, (Bratislava)
S 6068
Leonard Schwankler z Vydrice odkazuje svoj majetok synovi Martinovi, mestskému špitálu,
slúžke Pfisterovej a manželke.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou (stopa po dvoch)

Ar
c

5891
14. marca, Bratislava
S 6070
Martin Klee podáva odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu v Častej, Pezinku, Jure pri
Bratislave a Červenom Kameni v spore Wolfganga Kramera o vinicu v Dolných Orešanoch.
Odpis, pap., nem.
5892
14. marca, Strážnice
S 6096
Ján zo Žerotína a Strážnic podáva sťažnosť Ferdinandovi I. na Jána Šilhavého pre prísľub
manželstva vdove Kataríne po Stürtzerovi.
Orig., pap., čes., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5893
16. marca, Bratislava
S 3132
Ferdinand
I.
predvoláva
prostredníctvom
bratislavského
kanonika
Michala Sommerfelda zástupcov mesta Bratislavy v spore s Annou, manželkou Ignáca Farkasa
a dcérou nebohého Martina Cheleya o polovicu kamenného domu (pozri aj č. 5889).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

av

y

5894
18. marca, Ostrihom
S 6071
Štefan Saapy informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že Erazmus ide do
Bratislavy so svedectvom konzistoriálneho notára.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

is
l

5895
24. marca, (Břeclav)
S 6072
Břeclavská mestská rada žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby povolili ich
obchodníkom slobodný obchod.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

5896
5. apríla, Viedeň
S 3133
Dolnorakúsky miestodržiteľ a hlavný kapitán Ján Ungnad a radcovia nariaďujú bratislavskému
mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali murárskeho majstra s pomocníkmi na opravu
domu v Komárne.
Orig., pap., nem., dva listy, sedem dorzálnych pečatí s clonou

es
ta

5897
25. apríla, (Tittmening) (?)
S 6581
Krajinský sudca Ján Haidl vydáva svedectvo o príbuzenských vzťahoch a o deťoch Petra a
Magdalény, Petrovej druhej manželky Anny, dcéry Jána Wisingera, o Leonardovi Wisingerovi,
Anne, Barbore a Jurajovi v spore o dedičstvo.
Orig., perg., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku

m

5898
12. mája, Viedeň
S 6074
Ján Gössl informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že požiadal Ferdinanda I.
o vymenovanie komisie na preskúmanie ich sporov.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

5899
(4. júna, Bratislava)
S 6075
Martin Klee žiada bratislavský senát o súhlas na kúpu domu od Petra Eckera oproti
mestskému špitálu.
Odpis, pap., nem.

Ar
c

5900
8. júna, Pražský hrad
S 6076
Ferdinand I. nariaďuje kráľovskému kancelárovi, regentom a radcom dolnorakúskej vlády, aby
zo 400 zlatých, ktoré zostali po mincovníkovi Arnoldovi Gailsamovi, dali 300 zlatých viedenskej
mestskej rade na stavbu mestských budov a zvyšok 100 zlatých aby rozdali chudobným.
Odpis, pap., nem.
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5901
22. júna, Viedeň
S 6077
Kráľovskí vojenskí radcovia nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby
odstránili drevenú búdu pri Dunaji.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

av

y

5902
9. júla, Viedeň
S 6078
Wolfgang Puechaim žiada bratislavského richtára a mešťanostu, aby mu vyúčtovali výdavky,
ktoré mali s jeho väzňom.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l

5903
27. júla, Stupava
S 6079
Wolfgang Puechaim žiada Martina Kleea, aby neokrádal poddaných a nenútil ich platiť
zvýšené desiatky.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

at

5904
27. júla, Neusiedl am See
S 6080
Neusiedelský tricezimátor Hieronym Streicher žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby mu poslali peniaze na sanitru, ktorú im tajne pošle i napriek kráľovmu zákazu.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou, poškodený
S 6081

es
ta

5905
28. júla, (Bratislava)
Bratislavský senát vyhotovuje súpis odvedencov.
Orig., pap., nem., šestnásť listov v zošite

5906
4. augusta, (Vratislav)
S 6082
Vratislavská mestská rada informuje bratislavského richtára a radcov, že im pošle všestrannú
pomoc a že české a sliezske stavy už vyslali vojsko.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

v

m

5907
11. augusta, Šuľany
S 3135
Bratislavský župan Ján Szalay nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
aby vyslali tri kolóny ku Komárnu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

5908
14. augusta, Šuľany
S 3136
Bratislavský župan Ján Szalay informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že
cisár Ferdinand I. hodlá prenasledovať Turkov a vyhnať ich z Komárna, Rábu, Taty a Papy a
vrátiť sa do Stoličného Belehradu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
5909
17. augusta, Šuľany
S 3137
Bratislavský župan Ján Szalay informuje bratislavského richtára Michala Kleea a mešťanostu
Blažeja Behaima, že cisár tiahne od Ostrihomu smerom k Tate, kde sú Turci a že pritiahol
k Neszmélyu. Podľa správ Bartolomeja Horvathinoviča Turci počítajú s náporom cisárskych
vojsk na Tatu, Komárno, Ráb, Pannonhalmu a Stoličný Belehrad (pozri aj č. 5908).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5910
20. augusta, Viedeň
S 6083
Barón Leonard z Vellsu a vojenskí radcovia žiadajú hlavného kráľovského sekretára a
kancelára ostrihomského arcibiskupa Pavla Vardu, aby na základe svedectiev o
Augustínovi Sbardalatovi a Františkovi Salamanovi dal uväzniť Sbardalata.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po štyroch dorzálnych pečatiach s clonou, porušený

av

y

5911
20. augusta, Viedeň
S 6084
Barón Leonard z Vellsu a vojenskí radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, aby poskytli pomoc Ladislavovi Edelsbergerovi a Krištofovi Zopplovi, ktorí sa majú
postarať v Bratislave o vojakov z Ostrihomu.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

at

is
l

5912
28. augusta, Bratislava
S 6085
Felčiar Leonard Maroldt odkazuje svoj majetok synovi Leonardovi, felčiarovi
Vítovi Bischoffovi, Blažejovi Thierovi, Leopoldovi Siedenschwanzovi, manželke Barbore,
chudobincu a mestskému špitálu.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou

es
ta

Br

5913
28. augusta, Bratislava
S 6086
Barbora, manželka Leonarda Maroldta, odkazuje svoj majetok (vinicu Bossheit a peniaze)
bratovi Šebastiánovi, sestre Angele, Uršule a Leopoldovi Seidenschwanzovi.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou

m

5914
7. septembra, Šuľany
S 6087
Bratislavský župan Ján Szalay informuje bratislavského richtára Michala Kleea a mešťanostu
Blažeja Behaima, že Turci po obsadení Stoličného Belehradu, podľa správ moravského
kapitána Karola, Jána Ostrašiča a Františka Zaya vyhlásili, že každý môže opustiť mesto. Tým,
ktorí zostanú, sľúbili slobodu. Podľa správ sa vraj cisár vrátil do Budína a cez nový most prejde
do Szegedína.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

5915
17. septembra, Viedeň
S 3138
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali lodných
odborníkov a iných lodníkov na opravu lodí k lodnému majstrovi Jánovi Widmannovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

5916
24. septembra, Viedeň
S 6088
Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že sa mu podarilo zariadiť
u pápežského legáta Hieronyma dohovorenú dohodu. Utvorí sa komisia a Mikuláš Oláh
menoval za svojich právnych zástupcov doktora Jána Stellu, doktora Wolfganga Götzingera a
doktora Bresinga (pozri aj č. 5685).
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
5917
27. septembra, Bratislava
S 3139
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby uväznili Juraja Backa, ktorý
ušiel pred Turkami z Ostrihomu, pre dlh 400 zlatých Jánovi Horváthovi zo Záhorskej Bystrice.
Odpis, pap., lat.
227

5918
29. septembra, Bratislava
S 6103
Ján Weisprach oznamuje Martinovi Kleeovi, že mu poslal peniaze a že už rokoval s grófom
Wolfgangom zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

av

y

5919
4. októbra, Trnava
S 6089
Ostrihomský mestský notár Štefan Saapy informuje bratislavského mešťanostu, richtára a
radcov, že farár Ján z Lábatlanu je ochotný rokovať o spore (pozri aj č. 5627).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

is
l

5920
13. októbra, Ostrihom
S 6090
Uhorský vicekancelár a ostrihomský kanonik Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od
bratislavského mešťanostu a richtára ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv.
Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

5921
14. októbra, Bratislava
3140
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili Uhorskej kráľovskej
komore 2 000 zlatých na vedenie vojny proti Turkom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

5922
18. októbra, (Bratislava)
S 6091
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I., aby ich i naďalej oslobodil
od platenia daní, tridsiatkov a mýta, lebo mesto bolo vojnou veľmi poškodené.
Koncept, pap., nem., tri listy

m

5923
21. októbra, Viedeň
S 6092
Vdova Margita po Maximiliánovi Grobschopfovi žiada bratislavského richtára Michala Kleea,
aby jej vydal z manželovho dedičstva 1 442 zlatých.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

5924
24. októbra, Viedeň
S 3141
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vydali
Michalovi Hillebrandtovi dedičstvo po Maximiliánovi Grobschopfovi.
Orig., pap., alt., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

5925
24. októbra, Bratislava
S 3142
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyslali
zástupcov na snem do Banskej Bystrice.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5926
24. októbra, (Bratislava)
S 6093
Bratislavský richtár mešťanosta a radcovia vydávajú rodný list Jurajovi Egrerovi, synovi
Michala a Kataríny Egrerovej.
Orig., pap., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku

is
l
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y

5927
26. októbra, Viedeň
S 3143
Baltazár Bresing,
Wolfgang Puechaim a
Ján Weisprach splnomocňujú
šľachtica
Martina Kleea zastupovaním v spore dedičov po grófke Barbore Weisprachovej, (vdove po
grófovi Františkovi zo Svätého Jura a Pezinka), s radcami Uhorskej kráľovskej komory.
Orig., pap., nem., tri pritlačené pečate (jedna poškodená)

at

5928
31. októbra, Viedeň
3144
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby z dedičstva po
Maximiliánovi Grobschopfovi vyplatili dlh 304 zlatých Michalovi Hillebrandtovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

5929
1. novembra, Viedeň
S 3145
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vydali dedičstvo
Margite Grobschopfovej.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

5930
1. novembra, Viedeň
S 3146
Ferdinand I. oslobodzuje Bratislavčana Tomáša Reisera na dobu šiestich mesiacov od platenia
dlhov, lebo cez vojnu utrpel veľké majetkové straty.
Orig., pap., nem., poškodená pritlačená pečať s clonou

m

5931
2. novembra, Viedeň
S 6094
Krajinský sudca a hlavný kapitán Tomáš Nádasdy žiada bratislavského mešťanostu, richtára a
radcov, aby ustanovili za správcu benefícia oltára Božieho tela v Bratislave Pavla Bornemiszu,
lebo jeho benefícium vo Veszpríme Turci zničili.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Ar
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5932
5. novembra, Senec
S 6095
Oficiál Matúš zo Senca žiada bratislavského richtára Michala Kleea, aby spravodlivo rozhodol
spor Františka Rétheho a sľubuje v mene šintavského provizora dať zadosťučinenie za
väznených Bratislavčanov v Šintave.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
5933
10. novembra, (Bratislava)
S 3149
Bratislavský mešťanosta a radcovia odpovedajú Šebastiánovi Kramerovi, že nespravodlivo
obžaloval u miestodržiteľa bratislavského richtára Michala Kleea pre uväznenie jeho
poddaného za urážku mestského magistrátu.
Koncept, pap., lat., dva listy
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5934
11. novembra, Kittsee
S 3144
Sebastián Kramer ospravedlňuje u bratislavského richtára Michala Kleea počínanie svojho
služobníka (pozri aj č. 5933).
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l

av

5935
11. novembra, Kittsee
S 3147
Šebastián Kramer sa informuje u bratislavského richtára a mešťanostu, či sú ochotní rokovať
o jeho služobníkovi (pozri aj č. 5934).
Orig., pap., nem.

at

5936
11. novembra, (Bratislava)
S 3148
Bratislavský mešťanosta a radcovia odpovedajú Šebastiánovi Kramerovi, že jeho služobníka
prichytili pri krádeži vojenských koní, pričom ešte urážal mestský magistrát (pozri aj č. 5935).
Koncept, pap., nem., dva listy

Br

5937
11. novembra, (Bratislava)
S 3150
Bratislavský mešťanosta a radcovia odpovedajú Šebastiánovi Kramerovi, že mu môžu napísať
len to, čo predtým (pozri aj č. 5936).
Koncept, pap., nem.

es
ta

5938
12. novembra, Kittsee
S 6097
Šebastián Kramer podáva bratislavskému richtárovi Michalovi Kleeovi vyúčtovanie za pušný
prach.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

5939
17. novembra, Viedeň
S 6098
Filip Gundel oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že prišiel k nemu s
ich
odkazom
Ján Gössl.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
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hí
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5940
18. novembra, Viedeň
S 3151
Barón Wolfgang Puechaim oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
Šebastián Kramer bude i naďalej požadovať od Bratislavčanov mýto, lebo potrebuje peniaze
na údržbu ciest.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5941
24. novembra, (Bratislava)
S 3152
Bratislavský senát oznamuje Šebastiánovi Kramerovi, že podali u panovníka a u miestodržiteľa
protest proti násilnostiam, ktoré páchajú jeho služobníci na Bratislavčanoch pri vymáhaní
mýta v Kittsee.
Koncept, pap., nem., tri listy
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5942
28. novembra, Viedeň
S 6100
Ján Gössl žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby pripojené predvolanie notár
Hugo Paluchott prepísal a založil. Informuje ich, že doktor Stella si už vyžiadal ich spisy a s
doktorom Gundelom spor ukončia (pozri aj č. 5941).
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

av

y

5943
3. decembra, Bratislava
S 6101
Peter Simandinus a Marek Bossnyak potvrdzujú, že prijali od bratislavského richtára a radcov
321 toliarov za škody, ktoré im spôsobili českí vojaci zvaní táboristi.
Orig., pap., lat., dve pritlačené pečate s clonou

at
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5944
5. decembra, Šuľany
S 3153
Bratislavský župan Ján Szalay odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
vyplatí poddaným z Vajnor peniaze neskôr, lebo mal veľké výdavky s opevňovaním Komárna.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

5945
- (Bratislava)
S 6104
Bratislavský senát vyhotovuje vyúčtovanie všetkých podlžností a výdavkov v spore
o dedičstvo po Maximiliánovi Grobschopfovi.
Orig., pap., nem., šesť listov

es
ta

5946
- (Bratislava)
S 6106
Zlatník Blažej Gross, bratislavský mestský pokladník, podáva vyúčtovanie výdavkov na obranu
mesta za roky 1542-1543.
Koncept, pap., nem.

m

5947
- (Bratislava)
G L 24 N 1
Bratislavský senát vyhotovuje súpis príjmov z domov a viníc a ostatného majetku
bratislavského Dómu sv. Martina.
Koncept, pap., nem., desať listov

hí

v

5948
- (Bratislava)
G L 24 N 1 b
Bratislavský senát vyhotovuje súpis fundácií v bratislavskom Dóme sv. Martina a v kostoloch
sv. Vavrinca a sv. Michala.
Orig., pap., lat., desať listov v zošite

Ar
c

5949
- (Bratislava)
Bratislavský senát vyhotovuje súpis viníc a domov, ktoré patrili kostolu sv. Vavrinca
a fundácii oltára sv. Jakuba v kostole sv. Vavrinca v Bratislave.
Orig., pap., nem., trinásť listov
5950
- (Bratislava)
S 6580
Bratislavský mestský pokladník podáva vyúčtovanie mestských príjmov a výdavkov za
hospodársky rok 1542/1543 (dane, mýto, nájomné a iné poplatky).
Orig., pap., nem., dva listy
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5951
- (Bratislava)
S 6105
Martin Klee obviňuje svoju sestru Barboru pred bratom Michalom, že mu nechce vydať jeho
dedičský podiel.
Odpis, pap., nem., štyri listy

av

1544

at

is
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5952
1. januára, Devínsky hrad
S 6107
Anton Nagyvathy, provizor Devínskeho hradu, žiada bratislavského richtára Michala Kleea,
aby vydal jeho bratovi Petrovi všetko, čo mu podľa vinohradníckeho práva patrí.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

5953
1. januára, Devínsky hrad
S 6108
Anton Nagyvathy, provizor Devínskeho hradu, intervenuje u bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov za svojho brata Petra (pozri aj č. 5952).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

5954
1. januára, Hlohovecký hrad
S 6109
Magdaléna Székelyová, vdova po krajinskom sudcovi a miestodržiteľovi Alexovi Thurzovi,
žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vyzvali felčiara Šebastiána, Jána
Curripara a krajčíra Krištofa dostaviť sa k súdu, lebo sa zaručili za Juraja Ahorna podozrivého
z vraždy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

m

5955
3. januára, hrad Červený Kameň
S 6110
Kasteláni Ladislav Zetzek a Leonard Unkauff, provizori hradu Červený Kameň potvrdzujú, že
predošlý kastelán Baltazár Mehl predal v Červenom Kameni nehnuteľnosti so súhlasom
svojich pánov Fuggerovcov a žiadajú, aby o tomto majetku bol vyhotovený zvláštny protokol,
v ktorom by sa zaznamenávali všetky zmeny majiteľov.
Odpis, pap., lat., tri listy

Ar
c

hí

5956
7. januára, Praha
S 3154
Ferdinand I. nariaďuje miestodržiteľovi a radcom, aby vyplatili z majetku grófky Alžbety zo
Salmu, vdovy po grófovi Krištofovi zo Svätého Jura a Pezinka, dlhy Otovi Neideckovi a
Wolfgangovi Kramerovi a aby mu oznámili ďalších veriteľov.
Dva odpisy, pap., lat., nem., po dva listy
5957
9. januára, Devín
S 6111
Juraj Ahorn z Devína odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že nemajú právo
predvolávať ho v spore so seneckým provizorom, lebo jeho pánom je Andrej Báthory.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5958
11. januára, (Bratislava)
AI
Bratislavský senát rozhoduje spor Wolfganga Webera proti Hieronymovi Windischovi, že dom
na Schöndorfskej ulici podľa testamentu nebohého Krištofa Thalhausera patrí dedičom
Martina Thalhausera, lekárnikovi Thalhauserovi a nevlastným deťom Hieronyma Windischa.
Orig., pap., nem., šesť listov

is
l

5959
12. januára, Devínsky hrad
S 6112
Anton Nagyvathy, provizor Devínskeho hradu, intervenuje u bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov za brata Petra (pozri aj č. 5953).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

at

5960
27. januára, Šuľany
S 6113
Krajinský sudca a hlavný kapitán Tomáš Nádasdy nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a
richtárovi, aby bezodkladne doručili pripojené listy Wolfgangovi Puechaimovi a vdove Alžbete
po grófovi Krištofovi zo Svätého Jura a Pezinka.
Orig, pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5961
31. januára, Viedenské Nové Mesto
S 6114
Mešťanosta, richtár a radcovia Viedenského Nového Mesta odpovedajú bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, že Krištof Pernauer odkázal svoj majetok podľa
pozemkovej knihy svojim súrodencom.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

m

5962
12. februára, (Bratislava)
S 6115
Bratislavský richtár Michal Klee, mešťanosta Blažej Behaim a radcovia Jakub Korbler, Valent
Preiss a Šebastián Schmidt a mestský notár Michal Stützl vydávajú svedectvo, že Ján
Schumann vyplatil všetkých svojich veriteľov.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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5963
12. februára, Trnava
S 6116
Trnavský richtár a radcovia vydávajú svedectvo o výpovedi Magdalény, manželky Mikuláša
Fabera z Trnavy, že novohradský archidiakon, nebohý Štefan Buday, nezveril žiadne šperky
ani majetok Jánovi Budayovi.
Odpis, pap., lat., dva listy
5964
13. februára, Bratislava
S 6117
Bratislavský mestský notár Michal Stützl vyhotovuje súpis pozostalosti po Jánovi
Schumannovi, ktorú zanechal dcéram Kataríne a Lucii.
Orig., pap., nem., dva listy
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5965
27. februára, Bratislava
S 6118
Hlavný kancelár, miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda nariaďuje Michalovi
Pogrányimu, aby na výzvu trnavských mestských radcov vykonal odborný dozor pečatí
nebohých Michala Salgaya a Klementa Borsyho.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

av

5966
28. februára, Viedeň
S 3155
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom a všetkým
tricezimátorom, mýtnikom a vyberačom akýchkoľvek poplatkov výšku poplatkov za dovoz a
vývoz dobytka.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

5967
11. marca, Viedeň
S 6120
Ferdinand I. nariaďuje grófovi Mikulášovi zo Salmu a jeho zástupcom v Marcheggu, aby
neprepustili cudzincov s pašovaným vínom do Uhorska.
Odpis, pap., nem.

es
ta

5968
11. Marca, Trnava
S 6121
Trnavský richtár a radcovia vydávajú pre Jakuba Scholtzera svedectvo o odbornom posudku
Michala Pogrányiho, podľa ktorého predložené pečate nebohých Michala Salgaya a Juraja
Borsyho sú pravé (pozri aj č. 5965).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

5969
12. marca, (Jur pri Bratislave)
S 6122
Provizor Alexander Martin z Jura pri Bratislave a Pezinka vydáva Urbanovi Jamerovi
sprievodný list.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

hí

v

5970
19. marca, Viedeň
S 6123
Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o strate spisov a žiada, aby
mestský notár vyhotovil nové. Navrhuje, aby sa richtár a mešťanosta osobne dostavili k
právnemu zástupcovi do Viedne.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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5971
19. marca, Viedeň
S 6124
Barón Leonard z Vellsu a viedenskí vojenskí radcovia odpovedajú bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že budú rešpektovať ich mestské privilégiá o dovoze vína do Uhorska
a pre vojsko majú povoliť dovoz len na základe predloženého potvrdenia, nimi podpísaného.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou
5972
19. marca, Viedeň
6125
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby pripravili
ubytovanie v Bratislave pre neho a pre Gašpara Serédyho.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5973
29. marca, Komárno
S 6127
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby povolili Jánovi
Baumgartnerovi odviezť si víno, ktoré kúpil v Uhorsku ešte pred dohodou o vývoze vína.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

is
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5974
1. apríla, Devín
S 6128
Juraj Ahorn odpovedá bratislavskému mešťanostovi Wolfgangovi Puechaimovi, aby
nevyjednával s Egídiom Fertaltom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br
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5975
3. apríla, Viedeň
S 6129
Doktor Ján Gössl, právny zástupca bratislavskej mestskej rady, informuje bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov, že zo súdnych spisov sa dokázala vina notára Huga, právneho
zástupcu Saapyho a že doktor Stella, právny zástupca Mikuláša Oláha, je ochotný s nimi
uzavrieť dohodu.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
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5976
7. apríla, Viedeň
S 6130
Doktor Ján Gössl žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu poslali poradcu
pre rokovanie s notárom Hugom, Lausserom a Štefanom Saapym.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5977
14. apríla, Devínsky hrad
S 6131
Anton Nagyvathy, provizor Devínskeho hradu, žiada bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov, aby spravodlivo rozhodli spor Juraja Langa s krajčírom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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5978
15. apríla, Komárno
S 6132
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby povolili Jánovi
Baumgartnerovi prepravu vína pre vojsko.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5979
17. apríla, Komárno
S 6133
Barón Leonard z Vellsu odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
vyhotovil niekoľko sprievodných listov na prepravu vína, ale len pre vojsko.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
5980
20. apríla, Viedeň
S 6134
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o rokovaniach
s doktorom Stellom, právnym zástupcom Mikuláša Oláha a s notárom Hugom (pozri aj č. 5916,
5975).
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5981
21. apríla, Smolenický zámok
S 6135
Kapitán a gróf František Nyáry žiada bratislavského richtára, aby prinútil Krištofa z Bratislavy
zaplatiť dlh za dobytok jeho poddanému z Viesky.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
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5982
28. apríla, Bratislava
S 6136
Ostrihomský arcibiskup, kancelár a miestodržiteľ Pavol Varda žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby vyhotovili pre Wolfganga Wiesera výpis z knihy zákonov a zvyklostí
slobodných kráľovských miest vzhľadom na odvolania k taverníckej stolici.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at

5983
30. apríla, Viedeň
S 6137
Bratislavský učiteľ Andrej sa zaväzuje zaplatiť Jurajovi Herbardtovi dlh 77 zlatých, 7 šilingov a
19 fenigov.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

es
ta

Br

5984
1. mája, Bratislava
S 6138
Palatín František Révay odpovedá kráľovským komisárom, že rozhodnutie súdu v spore
Michala Kleea nie je právoplatné, lebo sa súdneho pojednávania nezúčastnil panovník.
Navrhuje dohodu oboch sporných stránok.
Odpis, pap., lat.

m

5985
12. mája, Horné Orešany
S 6139
Richtári a radcovia Horných Orešian, Smoleníc, Častej, Smolenickej Novej Vsi a Bolerázu
infomujú bratislavského richtára a radcov, že spor rozhodli v prospech Žigmunda Bugana, lebo
Jakub Salgay z Trnavy nevedel dokázať proti Žigmundovi oprávnenosť svojich nárokov na
vinicu Prantl.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

5986
12. mája, Komárno
S 6140
Veliteľ lodnej jednotky Peter Nagy žiada bratislavského richtára a radcov, aby vymáhali od
Bratislavčanov Gašpara Rudolfa dlh pre Františka Rétheya, ktorý prišiel s vojskom do
Komárna.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
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5987
15. mája, Viedeň
S 3156
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby spísali
pozostalosť po kapitánovi Ambrózovi Neubergerovi zo Stoličného Belehradu, lebo zomrel v
Bratislave bez dedičov a aby súpis poslali radcom Dolnorakúskej komory.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
5988
26. mája, Hainburg
S 6141
Žigmund Ermann, právny zástupca mesta Hainburgu, žiada Martina Kleea o informáciu, čo
chce podniknúť bratislavský senát proti obyvateľom Köszegu.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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5989
3. júna, Olomouc
S 6142
Pr. G. R. žiada Martina Kleea, aby vymáhal od Bartolomeja Goldschmida plášť pre jeho
manželku, ktorý si Goldschmid zadržal ako zálohu za nájomné z domu Bratislavčana
Reichentallera. Žiada ho, aby sa na ceste do Prahy zastavil u neho na dôležité rokovania.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l

5990
5. júna, Ráb
S 6586
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára, aby súrne doručil pripojený list Karolovi
zo Žerotína.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

5991
11. júna, Haunburg
S 6143
Hainburský provizor Žigmund Ermann žiada Martina Kleea o odpoveď na predošlý list (pozri
aj č. 5988).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

5992
12. júna, Viedeň
S 6144
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o rokovaniach
s právnym zástupcom Štefanom Saapym o odvolaní sa v spore s Mikulášom Oláhom (pozri aj
č. 5980).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

5993
16. júna, Devínsky hrad
S 6145
Devínsky provizor Matúš Rada žiada bratislavského richtára a radcov, aby vymáhali od krajčíra
z Bratislavy 17 zlatých za oblek, ktorý mal ušiť Jurajovi Langovi.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

5994
21. júna, Pezinok
S 6146
Martin Klee žiada Osvalda Waicha, aby pripravil pohostenie pre 28-30 osôb, ktoré sa
zúčastnia súdneho pokračovania v spore Wolfganga Kramera s Otom Niklaschom zv.
Neideckom (pozri aj č. 5956).
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
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5995
23. júna, Modra
S 6147
Vojtech Meiger, Matej Einsack a Martin Krauss vydávajú svedectvo, že Ján Dinig chcel kúpiť v
Modre vinicu od Baltazára Bánffyho.
Orig., pap., lat., tri pritlačené pečate s clonou (stopa po jednej)
5996
1. júla, Viedeň
S 6148
Wolfgang Puechaim žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby prinútili Martina
Kleea zaplatiť mu dlh za štyri vozy vápna, ktoré zhabal jeho švagrovi v Záhorskej Bystrici.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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5997
6. júla, Ráb
S 6149
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára a radcov, aby poslali do Komárna a do
Viedne proviant pre vojsko. Zaplatí im z tridsiatkov.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l

av

5998
8. júla, Trnava
S 6150
Tomáš Francisci žiada mestského pisára Michala Stützla, aby intervenoval u bratislavského
senátu za Jakuba Saltzera, ktorého v Bratislave postavili pred súd.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

at

5999
15. júla, Novohradský hrad
S 6151
František Battyányi žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vrátili obyvateľom
Papy zhabaný tovar.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
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6000
20. júla, Ráb
S 6152
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o informáciu, kam
poslali 1 800 zlatých zo Sliezska, ktoré boli určené pre Komárno.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6001
26. júla, Viedeň
S 6154
Doktor Ján Gössl ďakuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom za hrušky a
informuje ich o rozhovoroch s doktorom Gündelom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

6002
29. júla, Ráb
S 6155
Barón Leonard z Vellsu žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu poslali podľa listu
vratislavského biskupa im doručené peniaze 1 800 zlatých po českom architektovi v Komárne
Pavlovi Wiltzerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6003
31. júla, Kapornak
S 6156
Zalanskí podžupani Peter Pethö a Michal Kerecsényi vydávajú svedectvo, že podľa zistenia
Michala Gombosa a Petra Szalaya dal Ján Kavas osadu Kolárovo (?) do zálohy Bernardovi
Sarkanovi. Keďže Kavas nezaplatil dlh, stala sa majetkom Sarkanovým.
Orig., pap., lat., zlomok štyroch dorzálnych pečatí, porušený
6004
4. augusta, Viedeň
S 6157
Viedenskí vojenskí radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
posielajú k nim pre meď Jakuba Leichera a Michala Ringssmaula a žiadajú, aby ju pri Kittsee
naložili na lode.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou
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6005
10. augusta, Horné Orešany
S 6158
Hornoorešiansky richár Václa Hüter a radcovia, dolanský richtár Wolfgang Payer a prísažní,
dolnoorešianski prísažní, leopoldovskí prísažní, richtár zo Smolenickej Novej Vsi Martin
Schlegel a prísažní a taktiež prísažní z Novej Vsi nad Váhom informujú bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov o právnych zvyklostiach pri kúpe a predaji viníc u nich.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

is
l

6006
18. augusta, Viedeň
S 3157
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podľa platnej
dohody vyplácali pilišskému opátovi Jánovi Pithymu pravidelné poplatky.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br
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6007
20. augusta, Viedeň
S 6160
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o rokovaniach
s doktorom Jurajom Reichardom o ich spore s Mikulášom Oláhom (pozri aj č. 5992).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
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6008
26. augusta, Viedeň
S 6161
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o rokovaniach
s doktorom Gundelom, doktorom Wolfgangom Götzingerom a s doktorom Stellom (pozri aj
č. 5992).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

6009
31. augusta, Viedeň
S 3158
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby uväznili a dobre
strážili troch veliteľov vojnových lodí, ktorých k nim dopraví kapitán uhorskej armády barón
Leonard z Vellsu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí
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6010
1. septembra, Viedeň
S 6162
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že ich list doručil
doktorovi Gundelovi, ktorý mu prisľúbil pomoc.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
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6011
2. septembra, Viedeň
S 6163
Hlavný kancelár a miestodržiteľ, ostrihomský arcibiskup Pavol Varda vydáva svedectvo o
dohode Martina a Michala Kleea v spore o šperky, ktoré pri obliehaní mesta Turkami v
roku 1529 poslal Michal Martinovi do Olomouca na úschovu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
6012
(4. septembra, Bratislava)
S 3159 a
Anna Heldová, vdova po Martinovi Kleeovi, žiada Ferdinanda I. o pomoc a ochranu v spore o
dedičstvo s Wolfgangom Puechaimom.
Orig., pap., nem., tri listy, stopa po pritlačenej pečati s clonou
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6013
4. septembra, Viedeň
S 3159 b
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby odovzdali Anne
Heldovej dedičstvo (pozri aj č. 6012).
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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6014
4. septembra, Šuľany
S 3160
Bratislavský župan Ján Szalay nariaďuje bratislavskému richtárovi, aby alebo zaplatili
Bratislavčania 414 zlatých za vinice kostola v Holiciach, ktoré by tak prešli do ich správy alebo
aby si na ne nerobili nároky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6015
8. septembra, Hlohovec
S 6153
Satmársky a sabolčský župan a hlavný taverník Andrej Báthory nariaďuje bratislavskému
richtárovi a radcom, aby postúpili spor Jakuba Saltzera proti Žigmundovi Puechaimovi, jeho
manželke a dedičom Juraja Borsyho a Michala Salgaya o vinicu taverníckej stolici.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
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6016
16. septembra, Viedeň
S 3161
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, aby vyplatil z pozostalosti Martina Kleea dlh
Jánovi Nagyvathymu.
Orig.,pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

6017
18. septembra, Viedeň
S 3162
Ostrihomský arcibiskup, miestodržiteľ a hlavný kancelár Pavol Varda žiada bratislavského
richtára a radcov, aby dovolili Wolfgangovi Kramerovi zaviesť si víno do Bratislavy, ktoré kúpil
z desiatkov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6018
25. septembra, Šintavský hrad
S 6164
Hlavný kapitán Uhorska a hlavný taverník Andrej Báthory žiada bratislavského richtára a
radcov o informáciu o spore Jakuba Saltzera s Tomášom Barnabom a Floriánom Borsym z
Horných Orešian (pozri aj č. 6015).
Orig., pap., lat., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou
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6019
27. septembra, Viedeň
S 3163
Ferdinand I. nariaďuje Ladislavovi Literátovi, Pavlovi Pezelovi a Wolfgangovi Hillerovi a
všetkým tricezimátorom a mýtnikom, aby nevymáhali od Bratislavčanov žiadne poplatky.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
6020
30. septembra, (Pezinok)
S 6165
Alexander Martin Wiernitzer, kastelán a provizor v Jure pri Bratislave a Pezinku, povoľuje
Martinovi Wildhalmovi vysťahovať sa z Jura pri Bratislave na ktorékoľvek miesto.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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6021
2. októbra, (Bratislava)
S 3164
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, že jej kanonik Tomáš Nagyvathy s Mikulášom
Gancsom urobili prieskum majetkov nebohého Blažeja Cheleya v Štefánikovciach,
Kvetoslavove, Reci a Simpergovho dvora. Pri odovzdávaní majetkov Michalovi a Alžbete,
deťom Ignáca Farkasa a Anny, dcéry Blažeja Cheleya, podali protest Blažejove nezákonné deti
Ján a Uršula, potom Ján Thier, Gregor Beck a mesto Bratislava na Simpergov dvor. Na základe
protestov kapitula predvolala sporné stránky na súdne pojednávanie pred kráľovskú kúriu.
Orig., pap., lat., tri dorzálne pečate (stopa po jednej a zlomky dvoch)

at

6022
3. októbra, Viedeň
S 6166
Doktor Ján Gössl posiela bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom list od Mikuláša
Oláha.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

6023
3. októbra, Jur pri Bratislave
S 6167
Gašpar Serédy ďakuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom za pohostenie v
Bratislave.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

6024
5. októbra, (Viedeň)
S 6168
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že doposiaľ
nedostal odpoveď od Mikuláša Oláha, ani od doktora Canciunculu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

6025
8. októbra, Viedeň
S 6169
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára Blažeja Behaima, že Mikuláš Oláh odišiel z
Viedne a doktor Canciuncula mu zanechal iba 41 artikulov, ktoré im po odpísaní pošle.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6026
13. októbra, Viedeň
S 6170
Záhrebský biskup a kráľovský vicekancelár Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a
Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
6027
29. októbra, Viedeň
S 6171
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že sa mu Mikuláš
Oláh a doktor Canciuncula ospravedlnili kvôli listom a že im posiela sľúbené spisy (pozri aj č.
6025).
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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6028
5. novembra, Viedeň
S 3165
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby väznili veliteľov
vojnových lodí až do ďalšieho pokynu (pozri aj č. 6009).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

S 6173

at

6030
18. novembra, (Bratislava)
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Jánovi z Prostějova 150 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

is
l

av

6029
10. novembra, Viedeň
S 3166
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby sa postarali o
vyhovujúce sklady a pivnice pre uskladnenie potravín, pripravených pre vojsko.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate

Br

6031
24. novembra, Viedeň
S 3167
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby dali previezť
jeho víno z Jura pri Bratislave do bratislavských skladov.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou
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6032
24. novembra, Viedeň
S 3168
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali
zástupcov na snem do Trnavy, kde sa bude rokovať o pripravovanej ofenzíve proti Turkom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6033
25. novembra, Papa
S 6174
Richtár Tomáš Mezar a prísažní z Papy oznamujú bratislavskému richtárovi a radcom, že spor
ich obyvateľa postúpili Františkovi Battyányimu.
Orig., pap., lat, porušená dorzálna pečať
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6034
1. decembra, Viedeň
S 3169
Ferdinand I. pozmeňuje bratislavské privilégiá v tom zmysle, že Bratislavčania sú i naďalej
oslobodení od tridsiatkov za dovoz a vývoz pšenice, ovsa, tvarohu, masla a pod. Bratislavskí
obchodníci však musia platiť tridsiatky za dovoz alebo vývoz cudzozemského vína.
Orig., perg., lat., privesená pečať na zeleno-ružovo-žltej šnúre
Dva odpisy, pap., lat., nem., po štyroch listoch
6035
4. decembra, Viedeň
S 3170
Kráľovná Anna žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby podporovali vdovu
Katarínu po Martinovi Stürtzerovi pri spore o dlh z pozostalosti Martina Kleea.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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6036
14. decembra, Viedeň
S 6175
Doktor Ján Gössl navrhuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby uzavreli s
Mikulášom Oláhom dohodu, lebo dva roky trvajúci spor nevedie k cieľu (pozri aj č. 6027).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at

cca 1 5 4 4

is
l

av

6037
23. decembra, Viedeň
S 3171
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby odovzdali celý
majetok a pozostalosť po Anne Heldovej, vdove po Martinovi Kleeovi, správcovi nového
chudobinca u Matky božej vo Viedni Degovi Seravovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

6038
- (Budín)
S 6495
Ján Haller žiada bratislavského richtára, aby mu senát vyplatil z pozostalosti Martina Kleea
dlhy.
Odpis, pap., nem., štyri listy
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6039
- (Bratislava)
Valent Preiss sa zaväzuje zaplatiť dlh 100 zlatých Jurajovi Ehemannovi, pomocníkovi u Jána
Grüntzingera, obchodníka so železným tovarom.
Odpis, pap., nem.
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6040
10. januára, hrad Jur pri Bratislave
S 6177
Štefan Dobó oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že prepustil ich
troch vajnorských poddaných zajatých v jeho lesoch a žiada, aby sa v budúcnosti nepotulovali
po jeho chotári.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6041
12. januára, Trnava
S 6178
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vydali
posledné súdne rozhodnutie ich súdnemu prísediacemu Jakubovi Saltzerovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6042
19. januára, Viedeň
S 6179
Doktor Ján Gössl oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že dostal ich
list a že pošle posla s inštrukciami do Prahy. Pre zdĺhavosť sporu s Mikulášom Oláhom
navrhuje hľadať iné riešenie (pozri aj č. 6036, 6044).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6043
7. februára, Praha
S 3172
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že dostal od nich
súdne spisy a súpis majetkov po Anne Heldovej a Martinovi Kleeovi. V spore o pozostalosť im
nariaďuje vyčkať rozhodnutie miestodržiteľa Pavla Vardu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6044
11. marca, Viedeň
S 6180
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského mešťanostu Jána Pernheimera, že doktor Gundel a
doktor Bresing stiahli odvolanie. Klement Hajmássy z Trnavy však chce podať odvolanie
v spore s Mikulášom Oláhom (pozri aj č. 6042).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6045
27. marca, Viedeň
S 6181
Viedenský richtár Leopold Ofner informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že
vdova Katarína po Mikulášovi Oderovi predložila testament, ktorý uľahčí súdne pokračovanie
v spore o dedičstvo medzi Jurajom Mayerom a Annou, manželkou Martina Pitza.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate, porušený
S 6182

es
ta

6046
27. marca, Bratislava
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Pavlovi a Gašparovi Pforttnerovi dlh 110 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

m

6047
13. apríla, (Bratislava)
S 6183
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vydávajú svedectvo, že vdova Barbora po Jurajovi
Wintzlovi, teraz manželka Juraja Prügla, má z prvého manželstva tri deti: Krištofa, Šebastiána
a Jakuba.
Orig., pap., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku

hí

v

6048
14. apríla, Bratislava
S 6184
Ladislav Mossóczy, pisár a pokladník Uhorskej kráľovskej komory potvrdzuje, že prijal od
bratislavského mestského pokladníka Jána Lausera v zmysle rozhodnutia trnavského snemu
433 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

6049
18. mája, (Bratislava)
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Vincentovi Zuzanelymu dlh za súkno.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

S 6186

6050
11. júna, Hainburg
S 6188
Hainburský richtár a radcovia sa informujú u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov na
okolnosti zavraždenia Matúša Thaningera na Devínskej ceste.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6051
12. júna, (Bratislava)
Af
Bratislavský richtár a radcovia rozhodujú spor Blažeja Thiera s Jánom Gleichom pre ťažké
ublíženie na tele.
Orig., pap., nem., šesť listov, porušený a čiastočne nečitateľný

is
l

av

6052
13. júna, Bratislava
S 6189
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Gašparovi Pforttnerovi a Pavlovi Pforttnerovi 139 zlatých,
ktoré prijal od ich pomocníkov Lambergera a Jána Tótha.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

6053
17. júna, (Bratislava)
S 6187
Bratislavský senát prejednáva spor kožušníka Gála Priwitzera o dedičstvo po manželkinom
otcovi Jánovi Eichingerovi proti Magdaléne, manželke Wolfganga Eichingera.
Orig., pap., nem., jedenásť listov

es
ta

Br

6054
24. júna, Viedeň
S 6190
Doktor Ján Gössl potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
15 zlatých.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
6055
25. júla, Bratislava
S 6191
Rybár Imrich Rietzinger odkazuje svoj majetok chudobným na stavbu nového špitála,
chudobinca, bratislavskému Dómu sv. Martina, Bratstvu sv. Mikuláša, rybárskemu spolku,
Jánovi Lechnerovi, Regine, manželke Barbore a synom Jurajovi a Štefanovi.
Odpis, pap., nem., dva listy

v

m

6056
27. júla, Trnava
S 6192
Trnavský richtár a radcovia vydávajú svedectvo, že na výzvu Andreja Kremzera ich prísažný
Tomáš Francisci vyhlásil, že nebohá vdova Anna po Jánovi Kremzerovi zničila svoj pôvodný
testament, ktorý vraj urobila pod manželovým nátlakom a dala vyhotoviť nový.
Odpis, pap., lat., dva listy

Ar
c

hí

6057
31. júla, (Bratislava)
S 6185
Bratislavský senát prejednáva spor Krištofa, Leopolda, Matúša a Anny, sirôt po Tibaldovi
Letzelterovi proti ich nevlastnému otcovi Jurajovi Zulberovi, lebo im odoprel vydať matkino
dedičstvo.
Orig., pap., nem., trinásť listov
6058
6. augusta, Bratislava
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Gašparovi Pforttnerovi dlh 152 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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S 6193

S 6195

6060
18. septembra, Viedeň
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Vincentovi Ganginovi dlh 46 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

S 6196

av

y

6059
10. septembra, Viedeň
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Jánovi Tóthovi dlh 260 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

is
l

6061
3. októbra, (Bratislava)
Kaplán Wolfgang Forster z kostola sv. Mikuláša v Bratislave potvrdzuje, že prijal od Michala
Hohenbergera a Krištofa Friedenthallera ročný poplatok 1 uhorskú zlatku.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Br

6062
12. októbra, Viedeň
S 6198
Záhrebský biskup a kráľovský vicekancelár Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a
Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6063
18. októbra, Bratislava
S 6199
Kráľovský kancelár a miestodržiteľ, ostrihomský arcibiskup Pavol Varda, vydáva svedectvo
o prísahe Michala Kleea Antonovi Nagyvathymu o testamentárnej dispozícii nebohej Anny,
vdovy po Martinovi Kleeovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
S 6200

6065
24. októbra, Bratislava
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Jánovi z Prostějova dlh 61 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

S 6197

hí

v

m

6064
23. októbra, Viedeň
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Jánovi Tóthovi dlh 193 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

S 6201

6067
26. októbra, Viedeň
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Šebastiánovi Schrantzovi dlh 144 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

S 6202

6068
26. októbra, Bratislava
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Gašparovi a Pavlovi Pforttnervi dlh 87 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

S 6203

Ar
c

6066
26. októbra, Viedeň
Gašpar Rudolf sa zaväzuje zaplatiť Šimonovi Lindnerovi dlh 204 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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6069
29. novembra, Viedeň
S 6204
Liptovský župan Ľudovít Pekry žiada bratislavského richtára, aby priaznivo rozhodol spor jeho
kastelána Andreja Horvátha z Liptovského Hrádku.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

6070
7. decembra, Bratislava
S 6205
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia sa zaväzujú v zmysle dohody so záhrebským
biskupom a kráľovským vicekancelárom Mikulášom Oláhom zaplatiť v období pol roka
kráľovskému radcovi Wolfgangovi Kramerovi dlh 1 000 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Br

at

6071
7. decembra, Viedeň
S 6206
Kráľovský vicekancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od kráľovského
radcu Wofganga Kramera za bratislavských mestských radcov 1 00 zlatých (pozri aj č. 6070).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6072
18. decembra, Viedeň
S 3173
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali zástupcov na snem
v Bratislave, kde sa budú riešiť dôležité otázky hospodárskeho a vojenského charakteru.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6073
20. decembra, Viedeň
S 3174
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby spravodlivo
rozhodli spor Mateja Gyna a Pavla Pesolda o dom, ktorý predali istému Bratislavčanovi.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

6074
- (Bratislava)
S 6207
Bratislavský senát vyhotovuje vyúčtovanie výdavkov, ktoré malo mesto so zásobovaním
španielskych vojakov v Bratislave.
Orig., pap., nem., tri listy, stopa po troch dorzálnych pečatiach

Ar
c

hí

6075
- (Bratislava)
S 6208
Bratislavský senát prerokúva spor Štefana Puechaima s dedičmi proti trnavskému prísažnému
Jakubovi Saltzerovi o vinicu Prandtl pri Horných Orešanoch (pozri aj č. 6005).
Orig., pap., lat., nem., šesť listov
6076
- (Bratislava)
G L 8 N 7 b/7
Bratislavský tricezimátor Wolfgang Hiller podáva bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom správu o výške tridsiatkov podľa druhov tovaru.
Odpis, pap., nem., dva listy
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6077
18. februára, (Bratislava)
S 6209
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú viedenského richtára Leopolda Ofnera
o podanie správy o vypočúvaní Bratislavčana Ruprechta Liechtenbergera v spore Juraja
Mayera a Anny, manželky Martina Pitzela.
Koncept, pap., nem., tri listy

at

is
l

6078
3. marca, Bratislava
S 6210
Turčiansky župan a palatín František Révay vydáva svedectvo o výpovediach Michala Miška
a Leonarda Lehockého, služobníkov Juraja Rakovského a podžupanov, že Juraj Rakovský sa
zaviazal zaplatiť Jakubovi Tóthovi z Bratislavského Podhradia za seno.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

es
ta

Br

6079
6. marca, (Bratislava)
S 3175
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavského richtára Jána Pernheimera a mešťanostu Jána
Langa vyhotovuje výpis z privilégia kráľa Mateja (z 2. februára 1459, v texte omylom uvádza
Vladislava II.), podľa ktorého môže Bratislavčanov a aj bratislavských židov súdiť len
bratislavský mestský magistrát, resp. v odvolaniach tavernícka stolica (pozri aj č. 3270).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-zeleno-bielej šnúre

m

6080
13. marca, Bratislava
S 6211
Andrej Fritz odkazuje svoj majetok (vinice Preimglöckel, Hohenay, dom, víno a peniaze)
bratovi Matúšovi Fritzovi a jeho deťom, sestre Agneši zo Šoprone, sestre Žofii, svojim deťom
Urbanovi a Jánovi a manželke Hedvige.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate (stopa po jednej, zlomok jednej a jedna
porušená)

hí

v

6081
16. marca, Viedeň
S 3176
Ferdinand I. na žiadosť bratislavského richtára Jána Pernheimera a mešťanostu Jána Langa
potvrdzuje privilégiá o súdení Bratislavčanov podľa listiny bratislavskej kapituly (pozri č.
6079).
Orig., perg, lat., privesená pečať na červeno-zeleno-žltej šnúre

Ar
c

6082
7. apríla, (Bratislava)
S 6213
Bratislavskí mestskí radcovia Martin Zirckendorfer a Krištof Pertinger a mešťania Wolfgang
Schumann a Lukáš Mayer vyhotovujú súpis pozostalosti po Gašparovi Rudolfovi.
Orig., pap., nem., sedemdesiat päť listov v zošitoch
6083
28. apríla, Komárno
S 6214
Kapitán a trhový richtár Juraj Horváth z Komárna žiada bratislavského richtára a radcov, aby
mu poslali po Gašparovi Pusztametö tapety.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6084
1. mája, Komárno
S 6215
Komárňanský kapitán a trhový richtár Demeter Nagy a veliteľ vojnového loďstva Štefan Nagy
informujú bratislavského richtára a radcov o výpovediach Bartolomeja Barbiera a Mateja
Bagyaya, podľa ktorých lodník Hieronym Barbier dal nebohému Gašparovi, bratislavskému
mäsiarovi, v Komárne peniaze na bundu.
Orig., pap., lat., dve dorzálne pečate s clonou

is
l

av

6085
12. mája, -S 6216
Doktor Wolfgang Lazius žiada bratislavského richtára (Jána) Pernheimera, aby nenútil jeho
príbuzného Andreja Schulmeistera za tútora príbuznej jeho manželky Kataríny.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at

6086
16. júna, (Ostrihom)
S 6217
Ostrihomská kapitula oznamuje hlavnému kráľovskému kancelárovi a miestodržiteľovi,
ostrihomskému arcibiskupovi Pavlovi Vardovi, že jej kanonik Mikuláš Paklostho s Vojtechom
Boorom odovzdali osadu Plavecký Štvrtok a dom v Beckove Jurajovi a Žigmundovi Bučanovi
a Jánovi Borsymu, lebo predošlí majitelia Juraj a Ján Makovickí sa spreneverili kráľovi. Proti
odovzdaniu osady a domu protestoval Juraj a Ján Makovickí, Jánova manželka Katarína a syn
Ladislav.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

es
ta

6087
18. júna, Viedeň
S 6218
W. Edelsberger žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby povolili Jánovi
Hessovi a Vavrincovi Königovi prepravu vína cez Bratislavu do Komárna.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6088
(5. júla, Bratislava)
S 6219
(Bratislavský senát) vyšetruje spor vdovy Heleny po Gašparovi Rudolfovi o platenie dlhov
nebohého z pozostalosti.
Odpis, pap., nem., päť listov
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6089
28. júla, Ráb
S 6220
Kapitán a gróf Ruprecht z Tiersteinu a Ebersdorfu žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby povolili Jurajovi Krälovi prepravu vína pre vojsko po Dunaji cez Bratislavu do
Rábu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

6090
2. septembra, Bratislava
S 3177
Miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup (Pavol Varda) nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby zakročili proti Šimonovi Kayorovi, lebo neoprávnene zabral
pozemky bratislavskému prepoštovi Františkovi Ujlakymu. Pozemok dostala bratislavská
prepozitúra od mesta za pozemky pri Dóme sv. Martina, kde vybudovali mestské múry
a opevnenia.
Odpis, pap., lat., dva listy, porušený a čiastočne nečitateľný
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6091
5. septembra, Bratislava
S 3178
Ferdinand I. nariaďuje Jakubovi Korblerovi a Bratislavčanom, aby sa dostavili na výzvu
rábskeho biskupa a bratislavského prepošta Františka Ujlakyho pred bratislavského richtára
a radcov a odpovedali na všetky otázky, ktoré im položia vzhľadom na budovu kolégia, kde
predtým bola umiestnená univerzita.
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou, porušený
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l
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6092
27. októbra, Bratislava
S 3179
Miestodržiteľ a hlavný kancelár, ostrihomský arcibiskup Pavol Varda vydáva svedectvo, že
bratislavský kanonik Matúš Poklostho predvolal stránky v spore rábskeho biskupa
a bratislavského prepošta Františka Ujlakyho so Šimonom Kayrom pre zabratie prepoštského
pozemku (pozri aj č. 6090).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

Br
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6093
12. novembra, (Bratislava)
S 6227
Bratia Leonard, Anton a Matúš a sestra Afrodita Mayerová potvrdzujú, že prevzali od švagra
Leonarda Siebera z Pilišu dedičstvo po matke, manželke Jakuba Mayera a po bratovi
Štefanovi.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6094
11. decembra, Viedeň
S 6228
Kráľovský radca a kancelár Mikuláš Oláh potvrdzuje, že v jeho zastúpení prevzal Wolfgang
Kramer od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov ročný plat 100 zlatých za správu
benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

m

6095
28. decembra, Bratislava
S 6229
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vydávajú svedectvo o súdnom rozhodnutí, podľa
ktorého uznávajú platnosť manželstva Primusa Merulu s Margitou Amschlovou, lebo nebol
diakonom.
Odpis, pap., lat.

súpis bratislavských

S 3180
vinohradníckych

Ar
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6096
-- (Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) vyhotovuje
poplatníkov podľa viníc vo vajnorskom chotári.
Koncept, pap., nem., šesť listov v zošite

6097
-- (Bratislava)
S 6265
(Bratislavský senát) vypočúva svedkov v spore Víta Neschnera proti Jurajovi Walterskircherovi
o majetok.
Orig., pap., nem., štyri listy, porušený a z väčšej časti nečitateľný
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6098
3. januára, Trnava
S 6233
Trnavský richtár a radcovia odpovedajú bratislavskému richtárovi a radcom, že Fabián Barady
svedčil o dohode Petra Literáta s Michalom Thybym, podľa ktorej sa Thyby zaviazal vrátiť
Petrovi peniaze za kone, ak mu nebudú vyhovovať.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l

6099
17. januára, (Bratislava)
S 6231
Pekár Pavol Schweller sa zaväzuje zaplatiť bratislavskému mlynárovi Leopoldovi Stroblovi dlh
50 zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Br

at

6100
28. januára, Bratislava
S 6232
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vydávajú Danielovi Zirckendorferovi rodný list.
Orig., perg., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku

es
ta

6101
7. februára, Komárno
S 6234
Anton Sigst odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že nič nevie
o spomínanom veľkom útoku Turkov, ale že počul o veľkej porážke Turkov v Perzii.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

m

6102
13. februára, Bratislava
S 6235
Hlavný kráľovský kancelár a miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda zakazuje
bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom siahnuť na majetok Barbory, manželky
Michala Kuthlera z Bratislavského Podhradia pre cudzoložstvo.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

6103
14. februára, Litoměřice
S 3181
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyplatili
Uhorskej kráľovskej komore poplatky na vedenie vojny.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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6104
4. marca, Banská Bystrica
S 6236
Banskobystrický richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
im poslali listy, ktoré ich poslovia z obavy pred nebezpečenstvom na cestách uložili u nich.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
6105
9. marca, Kirchschlag
S 6237
Mäsiarsky majster Ján Koller a cechmajster Filip Schumann vydávajú svedectvo Matúšovi
Wachtlerovi o vyučení za mäsiara.
Orig., perg., nem., dve pritlačené pečate s clonou
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6106
20. marca, Bratislava
S 3182
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyšetrili spor
bratislavského prepošta a rábskeho biskupa Františka Ujlakyho so Šimonom Kayrom (pozri aj
č. 6092).
Odpis, pap., lat., dva listy, porušený

is
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6107
29. marca, Komárno
S 6238
Anton Sigst informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o pripravovanom útoku
Turkov na Komárno, Ráb alebo do Sedmohradska, Radí, aby urobili potrebné opatrenia pre
prípad prepadu Turkov po Dunaji.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br
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6108
4. apríla, (Bratislava)
S 3183
Bratislavská kapitula oznamuje turčianskemu županovi a palatínovi Františkovi Révayovi, že
Mikuláš Siry predvolal na súd Dominika Dobu, služobníka Gašpara Serédyho, lebo Serédyho
služobníci prepadli Bratislavčanov v ich viniciach vo Vajnoroch a v Rači, vinice im násilím
zabrali a zakázali im vstup do nich.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

6109
15. apríla, Břeclav
S 6239
Břeclavská rada ďakuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom za poslov s novými
správami.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

m

6110
20. apríla, (Bratislava)
S 3184
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavského richtára, mešťanostu a radcov prepisuje listinu
(z 15. apríla 1437) o reambulácii hraníc celého bratislavského chotára (pozri č. 1504).
Orig., perg., lat., privesená pečať na ružovo-zeleno-hnedej šnúre

hí

v

6111
16. mája, (Bratislava)
S 3185
Mikuláš Mathes a Leonard Vogl potvrdzujú, že prijali od vdovy Agneši po Valentovi Mathesovi
po 8 zlatých ako dedičstvo.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou

Ar
c

6112
18. mája, Bruck an der Leitha
S 6240
Ján Hagendorn informuje bratislavského richtára Blažeja Behaima, že Juraj Beutler nedodržal
súdne rozhodnutie, preto ani on nemôže platiť dlhy v stanovenom termíne.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6113
7. júna, Mosonmagyaróvár
S 6241
J(uraj) Walterskircher odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
nezodpovedá pravde, že by chcel Bratislavčanom zabrať rybník.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6114
8. júna, Brno
S 6242
Meďotepec Bernard z Brna žiada brata Šebastiána v Bratislave, aby ich otec poslal sestre Anne
žiadané veci.
Odpis, pap., nem.

is
l

av

6115
14. júna, Louka
S 6243
Opát Metod z Louky vydáva svedectvo, že Barbora, manželka Juraja Hofmanna, poverila
svojho manžela zastupovaním v spore o dedičstvo po jej bratovi pisárovi Leopoldovi.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at

6116
29. júna, (Ráb)
S 3186
Rábska kapitula oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že na základe
ich žiadosti nepožadovala od Andreja Kolmara mýto za 117 koní za prechod cez most pri Abde,
ale v budúcnosti nebude môcť robiť výnimku.
Orig., pap., lat., dva listy, porušená dorzálna pečať

es
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6117
16. júla, Trnava
S 6244
Sriemsky tricezimátor Šebastián potvrdzuje, že prijal od Wolfganga Hohenkirchera 180 zlatých
ako tridsiatkový poplatok za Ambróza Kecskeméthyho a Františka Daya.
Odpis, pap., lat.
6118
10. augusta, Praha
S 3187
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby urýchlili
rozhodnutie sporu bratislavského prepošta Františka Ujlakyho so Šimonom Kayrom (pozri aj
č. 6106).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou, porušený

v
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6119
10. augusta, Viedeň
S 6245
Gróf Ruprecht z Tiersteinu a Ebersdorfu žiada (bratislavský senát), aby povolil Šebastiánovi
Geigerovi prepravu vínapre vojsko do Rábu.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Ar
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6120
15. augusta, Viedeň
S 6246
Hlavný pokladník, kapitán a bratislavský slúžny gróf Mikuláš zo Salmu a Neuburgu nariaďuje
mýtnikom a tricezimátorom, aby nepožadovali od Andreja Staudingera poplatky za víno, ktoré
vezie pre vojsko do Rábu.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
6121
23. augusta, Szombathely
S 6247
Helena, manželka Krištofa Prennera, žiada bratislavského richtára a radcov, aby jej vrátili
zhabaný dobytok.
Orig., pap., maď., dorzálna pečať s clonou
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6122
1. septembra, Viedeň
S 6249
Gróf (Mikuláš) zo Salmu (a Neuburgu) nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, aby povolili Petrovi Turnerovi prepravu vína pre vojsko do Rábu.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

is
l
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6123
2. septembra, (Bratislava)
S 3188
(Bratislavský senát) robí zoznam o výpovediach svedkov v spore rábskeho biskupa
a bratislavského prepošta Františka Ujlakyho so Šimonom Kayrom o pozemok pri
prepoštskom dome (pozri aj č. 6118).
Odpis, pap., lat., dvanásť listov, porušený

Br

at

6124
9. septembra, Bratislava
S 6250
Kráľovský kancelár a miestodržiteľ, ostrihomský arcibiskup Pavol Varda, predvoláva kamenára
Jána, vicetricezimátora Vavrinca, zlatníka Jakuba, mäsiara Wolfganga, Šebastiána Plantschera
a Žofiu, vdovu po Jánovi Forsterovi, aby svedčili v spore bratislavského prepošta Františka
Ujlakyho so Šimonom Kayrom (pozri aj č. 6123).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6125
12. septembra, Borinka
S 6251
Mikuláš Jajsay, provizor hradu Borinky, informuje bratislavského richtára Blažeja Behaima, že
vydal príkaz všetkým svojim richtárom na zlapanie tulákov, pohybujúcich sa po okolí.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6126
12. septembra, Viedeň
S 6252
Bratia Gašpar a Pavol Pforttner žiadajú bratislavského richtára Blažeja Behaima, aby prinútil
manželku Petra Sickharta zaplatiť im dlh, lebo aj oni musia vyplatiť dlhy Valentovi Preissovi.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

v

6127
23. septembra, (Bratislava)
S 6194
(Bratislavský senát) rozhoduje spor Andreja Schulmeistera a Jakuba Kramera proti Jánovi
Gleichovi a Andrejovi Schellnotovi pre dlh za štyri debny klobúkov.
Orig., pap., nem., pätnásť listov
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6128
23. septembra, Bratislava
S 6253
Kráľovský kancelár a miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda na žiadosť
bratislavského mešťanostu, richtára a radcov prepisuje listinu palatína Mikuláša Kontha (z 12.
júla 1360) o reambulácii v osade Vajnory pre spor opáta Kolomana z kláštora v Heiligenkreuzi
s grófom Petrom zo Svätého Jura a Pezinka a o súdnom rozhodnutí, že osada Vajnory vždy
patrila kláštoru v Heiligenkreuzi (pozri č. 170).
Orig., perg., lat., päť listov v zošite, privesená pečať na červeno-modro-žltej šnúre
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6129
29. septembra, Malinovo
S 3189
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby predvolala bratislavského richtára Blažeja
Behaima a mešťanostu Michala Kleea a ostatných mestských radcov, lebo neoprávnene
a násilím vtrhli do domu Šimona Kayra a zhabali Kataríne, manželke Mateja Brunóczyho,
striebornú misu v hodnote 60 zlatých.
Odpis, pap., lat., dva listy

is
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6130
1. októbra, Praha
S 3190
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali zástupcov na snem do
Trnavy, kde sa bude rokovať o obrane Uhorska proti Turkom a aby zaplatili nedoplatky
Blažejovi z Petrovaradína.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

at

6131
4. októbra, Viedeň
S 6254
Šebastián Geiger žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o povolenie prevážať
víno pre vojsko v Rábe.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta
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6132
13. októbra, Bratislava
S 6255
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra
a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

6133
19. októbra, Bratislava
S 6258
Kráľovský kancelár a miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda na žiadosť
bratislavského richtára a radcov prepisuje mandát Ferdinanda I. (z 5. októbra 1546), ktorým
nariadil miestodržiteľovi prešetriť a rozhodnúť spor Jána Dezsöffyho a Baltazára Literáta proti
zástupcom mesta Bratislavy o dom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

6134
(21. októbra, Ráb)
S 6256
Rábska kapitula žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby v jej zastúpení
rokovali s ich kanonikom – doručiteľom listu.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať, porušený a čiastočne nečitateľný

Ar
c

6135
22. októbra, Jarovce
S 6257
Tricezimátor Juraj Ermann z Jaroviec odpovedá pisárovi bratislavskej mestskej pokladne
Alexandrovi Schnelenyovi, že sa nemôže dostaviť do Bratislavy, lebo čaká obchodný voz
z Viedne.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou
6136
19. novembra, Jur pri Bratislave
S 6259
Kapitán Gašpar Serédy informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že nariadil
provizorom všetkých hradov, aby nič nepodnikali proti Bratislavčanom, čo by bolo v rozpore
s ich privilégiami.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
255
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6137
13. decembra, Bratislava
S 6289
Ján Hagendorn sa bráni pred (bratislavským senátom), že bitku vyvolal Vincent Engeltaller
a nie on, ako to tvrdí ostrihomský arcibiskup.
Odpis, pap., nem., štyri listy

is
l

av

6138
21. decembra, Ostrihom
S 3191
Ostrihomská kapitula vydáva svedectvo, podľa ktorého Ignác Farkas dal Gašparovi Serédymu
za 350 uhorských zlatých polovicu domu v Bratislave, zv. Beithoff, oproti františkánskemu
kláštoru s podmienkou, že má právo kedykoľvek si ho vykúpiť.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

Br
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6139
22. decembra, (Bratislava)
S 3192
Opátka Helena Kalasnayová z kláštora Márie Magdalény (v Bratislave) a Katarína potvrdzujú,
že prijali od bratislavského richtára a mešťanostu 5 uhorských zlatých, ktoré kláštoru
odovzdala vdova po Wolfgangovi Forsterovi.
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati

es
ta

6140
22. decembra, Trnava
S 6261
Trnavský richtár a radcovia odpovedajú bratislavskému richtárovi a radcom, že snemnové
zákonné články, na ktoré sa informovali, najprv musí kráľ schváliť a vyhlásiť.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6141
-- (Bratislava)
S 3193
(Bratislavský senát) vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov podľa viníc
vo vajnorskom chotári.
Orig., pap., nem., tri listy v zošite

1548
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6142
2. januára, hrad Jur pri Bratislave
S 6266
Gašpar Serédy odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že nie je
informovaný o ničom, čo by jeho služobníci neoprávnene požadovali od Bratislavčanov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6143
2. januára, Senec
S 6267
Seneckí tricezimátori Peter Szentábrányi a František Szentiványi žiadajú bratislavského
richtára a radcov, aby vymáhali od Štefana Palucha nedoplatok 44 zlatých, ktoré sa zaviazal
zaplatiť za dobytok v Šali.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6144
3. januára, Viedeň
S 6282
Cech mieškárov vo Viedni žiada bratislavský cech, aby im oznámili termín súdneho
pojednávania pre urážku ich majstra.
Odpis, pap., nem.
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6145
7. januára, Trnava
S 6268
Benedikt Literát, Fuggerov právny zástupca, žiada od bratislavského richtára a radcov
informáciu o dedičstve po vdove Prennerovej.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l

av

6146
7. januára, Trnava
S 6269
Benedikt Literát, právny zástupca Fuggerovcov, žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima,
aby mu podľa rozhodnutia Františka Révaya poslali informáciu o dedičstve po vdove
Prennerovej.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

at

6147
8. januára, Komárno
S 6270
Kapitán Anton Sigst z Komárna žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
poskytli pomoc manželke felčiara Eberharta Müllnera pri prevoze do Šamorína.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta
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6148
8. januára, Rábsky hrad
S 6271
Michal Rechy, rábsky kanonik a provizor Rábskeho hradu, intervenuje u bratislavského
richtára a radcov v spore jeho poddaného Klementa Eckyho.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6149
10. januára, Trnava
S 6272
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby sa ujali
sporu Bartolomeja Chyzara o dedičstvo po zlatníkovi Bartolomejovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6150
11. januára, Trnava
S 6273
Primus Amschel žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu poslali mestskou
pečaťou overené potvrdenie, o ktoré už predtým žiadal.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6151
19. januára, Senec
S 6276
Krištof žiada seneckého oficiála Michala Maróthyho, aby mu poskytli možnosť brániť sa proti
nespravodlivému obvineniu Blažejom Szappangyártom, uväzneným v Bratislave, ktorý na
neho vrhol podozrenie z vraždy v Bernolákove.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
6152
19. januára, Senec
S 6277
Senecký richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára Blažeja Behaima, aby preskúmal
pravdivosť Krištofovej výpovede (pozri aj č. 6151).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6153
26. januára, Viedeň
S 6278
Správca zásobovania Žigmund Wulpacher žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby vyplatili Dolnorakúskej vojenskej pokladni všetky podlžnosti voči kráľovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at
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6154
1. februára, Bratislava
S 3194
Kráľovský kancelár a miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda na žiadosť
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov prepisuje privilégium Ľudovíta II. (z 19. februára
1382) pre mesto Bratislavu o dedičskom práve. Privilégium dostalo mesto v období sporu
s grófom Tomášom zo Svätého Jura a Pezinka, ktorý zabral majetky po Jakubovi, Richardovom
synovi, ktorý zomrel bez dedičov a testamentu (pozri č. 438, 439).
Orig., perg., lat., privesená pečať na červeno-modro-zelenej šnúre

es
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6155
2. februára, Borinka
S 6280
Provizor Mikuláš Jajcay na hrade Borinka žiada bratislavský senát, aby vyslal k nemu zástupcu
na súdne pojednávanie (pozri aj č. 6125).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
6156
10. februára, Viedeň
S 6282
Viedenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
potrestali Ruprechta Reinsdorfera pre urážku ich cechu mieškárov. Odpis vyšetrovania
pripájajú.
Orig., pap., nem., tri listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6157
17. februára, Viedeň
S 6283
Ján Marb, Ján Moser a Krištof Linck žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vyplatili dlh Michalovi Kleeovi z peňazí, ktoré im odovzdal Ján Eisenreich za dom po Andrejovi
Schulmeisterovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
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19. februára, Augsburg
S 6284
Bratislavský senát robí výpis z mandátu Ferdinanda I. o rešpektovaní privilégií slobodných
kráľovských a banských miest Bratislavy, Trnavy, Šoprona, Levoče, Bardejova, Prešova,
Sabinova, Kremnice, Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice.
Odpis, pap., lat.
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6159
25. februára, Augsburg
S 6281
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh informuje slobodné kráľovské a banské
mestá Bratislavu, Trnavu, Šopron, Levoču, Bardejov, Prešov, Sabinov, Kremnicu, Banskú
Štiavnicu, Banskú Bystricu a ostatné, že odovzdal ich petíciu kráľovi a jeho odpoveď
o snemových zákonných článkoch pripojuje.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

is
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6160
26. februára, Senec
S 6285
Fuggeov služobník Benedikt Literát žiada bratislavského richtára a radcov o ďalšie informácie
v spore vdovy Prennerovej s Knopfom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br
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6161
26. februára, Stupava
S 6286
Stupavský richtár odpovedá bratislavskému richtárovi Blažejovi Behaimovi, že mu môže podať
len dobré informácie o osobe, na ktorú sa pýtal.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
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28. februára, Hlohovecký hrad
S 6287
Trenčiansky podžupan Pavol Baraczkay odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že nemajú právo súdiť ani uväzniť Michala Maróthyho, lebo bol služobníkom Jána
Pernsteina a teraz je uhorským husárom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6163
3. marca, Pannonhalma
S 6288
Provizor Michal Nyilkay žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima, aby vydal Lazarovi
Beckovi pozostalosť po vdove Kataríne po Matúšovi Beckovi. Ak Katarína zanechala
testament, žiada jeho overený odpis aj so súpisom pozostalosti.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6164
10. marca, Bratislava
S 3195
Palatín a turčiansky župan František Révay nariaďuje bratislavskej kapitule, aby predvolala
bratislavského richtára Blažeja Behaima a Krištofa Knopfa v ich spore s Helenou Kerekesovou,
vdovou po Krištofovi Prennerovi a po Gašparovi Rudolfovi pre zhabanie koňa a uväznenie
kočiša Petra (pozri aj. Č. 6160).
Odpis, pap., lat., dva listy
6165
13. marca, (Viedeň)
G L 27 N 14 b
Radcovia Dolnorakúskej komory žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
poslali potraviny, ktoré sú povinní odvádzať komore.
Odpis, pap., nem.
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6166
16. marca, (Bratislava)
S 3196
Bratislavský senát zapisuje výpovede svedkov v spore bratislavského prepošta a rábskeho
biskupa Františka Ujlakyho so Šimonom Kayrom o prepoštský pozemok (pozri aj č. 6124).
Odpis, pap., lat., tri listy, porušený a čiastočne nečitateľný
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6167
16. marca, Bratislava
S 6291
Imrich Baranyay vyhlasuje pri prijatí do zväzku mesta Bratislavy, že bude plniť všetky
povinnosti bratislavského mešťana a nebude podporovať rozvratníkov.
Orig., pap., lat., nepritlačená pečať s clonou

at
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6168
17. marca, Bratislava
S 6292
Turčiansky župan a palatín František Révay vydáva svedectvo o výpovedi beckovského
kastelána Žigmunda Bučana a Štefana Velykeho v spore Šimona Kayra, že osadu Trenčianske
Bohuslavice dostal Štefan Safár a Žigmund Bučan, ale Safár sa v nej nikdy neusadil.
Odpis., pap., lat.

Br

6169
22. marca, Svitavy
S 6293
Kapitán Henrich Kobelka na Merickom hrade (?) žiada bratislavského mešťanostu a radcov,
aby podporovali Acháca Pettauera v spore o dedičstvo po bratovi Jánovi Pettauerovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
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6170
23. marca, Komárno
S 6294
Peter Schmaldienst, kastelán Komárňanského hradu, informuje Hagendorna, že Knopf sa
zdržoval v Komárne, odkiaľ odišiel do Ostrihomu, kde sú Turci.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

v

m

6171
24. marca, Bratislava
S 6295
Kráľovský protonotár Anton Nagyvathy vydáva svedectvo, že Ján Boozy na základe súdneho
rozhodnutia dostal osadu Bučany, lebo všetky majetky kráľ vzal rodine Malovických pre
bratovraždu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

6172
25. marca, Augsburg
S 3197ň
Ferdinand I. zakazuje kapitánovi Horného Uhorska Gašparovi Serédymu požadovať od
Bratislavčanov mýto na všetkých majetkoch panstva Jura pri Bratislave a Pezinka.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
6173
26. marca, Trnava
S 6296
Trnavský richtár a radcovia informujú bratislavského richtára a radcov, že oslobodili Gašpara
Miku v spore s Imrichom Mészárosom, lebo dokázali vinu Františkovi Kapirovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6174
3. apríla, Augsburg
S 6297
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh informuje bratislavského richtára
a radcov o rokovaniach s kráľom v spore mesta s Gašparom Serédym. O ostatných veciach
posiela k nim referovať Michala Mereyiho.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

6175
5. apríla, hrad Jur pri Bratislave
S 6298
Kapitán Horného Uhorska Gašpar Serédy žiada bratislavského richtára, mešťanostov a radcov
zakročiť u bratislavských debnárov, aby povolili Petrovi Lauserovi a jeho pomocníkom prísť do
Jura pri Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at

6176
8. apríla, Viedeň
S 6299
Správca zásobovania Žigmund Wulpacher žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby povolili Jánovi Erdélyovi previezť víno pre vojsko pri Komárne.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

6177
9. apríla, Bratislava
S 6300
Bratislavský richtár odpovedá kapitánovi Horného Uhorska Gašparovi Serédymu, že podľa
zistenia bratislavskí debnári nebránili Petrovi Lauserovi a jeho druhom odísť do Jura pri
Bratislave, hoci vylúčili Lausera z cechu pre cudzoložstvo.
Odpis, pap., lat.

m

6178
9. apríla, Trnava
S 6301
Michal Muthnaky, provizor ostrihomského arcibiskupstva, odpovedá bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, že je ochotný prerokovať s nimi spor Imricha Mészarosa
proti Františkovi Kapirovi pre krádež striebra (pozri aj č. 6173).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

6179
11. apríla, (Bratislava)
S 6248
Bratislavský senát prejednáva spor Magdalény Zwickelhütterovej, vdovy po Jánovi Lorentzovi,
s jej deťmi Ladislavom Lorentzom, Barborou Stockingerovou a Margitou Hauswalhovou
o dedičstvo po otcovi.
Odpis., pap., nem., jedenásť listov

Ar
c

6180
12. apríla, Mosonmagyaróvár
S 6302
Rybársky pomocník Krištof Funck žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu vydali
prepúšťací list, lebo ho Ján Lechner prepustil zo služby bez jeho viny.
Orog., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6181
14. apríla, (Bratislava)
S 6303
Krajčírsky majster Ján Rudolf prehlasuje, že si na kúpu domu švagriny Heleny Prennerovej
požičal od Barbory, manželky Tomáša Dreilinga, 240 zlatých. Keď Barbora potrebovala
peniaze, predal dom Gašparovi Hütterovi a dlh zaplatil.
Orig., pap., nem., dva listy, tri pritlačené pečate s clonou

is
l

av

y

6182
17. apríla, Viedeň
S 6304
Správca zásobovania Žigmund Wulpacher odpovedá bratislavskému mešťanostovi Jánovi
Langovi, že sa musia pridržiavať Dolnorakúskou komorou stanovených smerníc pri meraní
obilia (24 bratislavských meríc rovná sa jednému viedenskému mutu).
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

6183
18. apríla, Bratislava
G L 10 N 23 A/13
Bratislavský senát robí výpis z „Dolnorakúskych riadnych práv“ o vyberaní desiatkov z vína
podľa mandátu Ferdinanda I. z 18. apríla 1548.
Orig., pap., nem.

es
ta

6184
21. apríla, Trnava
S 6305
Trnavský richtár a senát informujú bratislavského richtára a radcov o svedeckých výpovediach
v súdnom pokračovaní proti Františkovi Kapirovi (pozri aj č. 6178).
Orig., pap., lat, dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6185
22. apríla, Trnava
S 6306
Michal Muthnaky, provizor ostrihomského arcibiskupstva, oznamuje bratislavskému
richtárovi a radcom, že mu František Kapiro doručil mandát Ferdinanda I. o zaplatení dlhu
8 zlatých.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

6186
23. apríla, Viedeň
S 6307
Správca zásobovania Žigmund Wulpacher nariaďuje bratislavskému mešťanostovi Jánovi
Langovi, aby predávali v Bratislave obilie a múku za ceny určené Dolnorakúskou komorou
(pozri aj č. 6182).
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

6187
27. apríla, (Bratislava)
S 6290
Bratislavský senát prešetruje spor Alžbety Wimpassingerovej s Jánom Michaličom
a Leonardom Sieberom o dedičstvo.
Odpis, pap., nem., desať listov
6188
7. mája, (Bratislava)
S 6279
Bratislavský senát prešetruje žalobu Jána Hagendorna proti Krištofovi Knopfovi pre urážku
kráľa a spor Hagendorna s Helenou Prennerovou o dedičstvo (pozri aj č. 6164).
Odpis, pap., nem., lat., desať listov
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6189
9. mája, (Bratislava)
S 6310
Bratislavský senát prejednáva vzájomné obvinenia Gašpara Hüttera, Barbory, manželky
Tomáša Dreilinga a Žigmunda Luttenbergera o dom Heleny Prennerovej (pozri aj č. 6188).
Koncept, pap., nem.

av

y

6190
13. mája, Jarovce
S 6312
Gróf Gregor Farkas žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima o správu o priebehu sporu
s Jánom Lakym o drevo.
Orig., pap., maď., porušená dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6191
15. mája, Viedeň
S 6313
Henrich Wolf žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby povolili jeho švagrovi
Ulrichovi Mayrovi, ktorý sa tajne zdržuje v Bratislave, pokračovať na ceste z Augsburgu do
Lučenca (?).
Orig., pap., nem., dve dorzálne pečate s clonou

es
ta

Br

6192
23. mája, Bratislava
S 3198
Kráľovský kancelár, miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda na základe
predložených listín miestodržiteľa (z 5. novembra 1547), bratislavskej kapituly (z 11.
novembra 1547), Ferdinanda I. (zo 6. decembra 1544 a 15. januára 1546) rozhoduje spor
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov s Jánom Dezsöffym a Baltazárom Literátom
o dom po Štefanovi Rozgonyovi v prospech Dezsöffyho a Literáta.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

6193
26. mája, Znojmo
S 6314
Znojemský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
podporovali Krištofa Kirchmayera pri vymáhaní dedičstva po otcovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6194
28. mája, Bratislava
S 6260
Bratislavský senát prejednáva spor Wolfganga Schumanna proti Mikulášovi Kottayovi o tri
vinice , ktoré dostal Schumann do zálohy za 100 zlatých.
Odpis, pap., lat., nem., jedenásť listov

Ar
c

6195
29. mája, Augsburg
S 6315
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s Gregorom Bornemiszom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6196
1. júna, Levický hrad
S 6316
Hontiansky a tekovský župan Melicher Balassa žiada bratislavského richtára, aby rozhodol
spor Františka Kepyru s Imrichom Meszárosom (pozri aj č. 6184).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6197
2. júna, Dolné Orešany
S 6317
Dolnoorešanský richtár Andrej Hössler žiada bratislavského richtára a radcov o rozhodnutie
sporu Šebastiána Leschembranda o vinicu v panstve Červeného kameňa so Šimonom
Schneiderom a jeho manželkou Veronikou z Horných Orešian.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

av

y

6198
2. júna, Augsburg
S 6318
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh ďakuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom za služby a oznamuje, že im poslal po Pavlovi Bornemiszovi list od kráľa.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at
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l

6199
4. júna, Viedeň
S 3199
Radcovia Dolnorakúskej komory žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
povolili kráľovskému kapitánovi Antonovi Sigstovi previezť cez Bratislavu 200 emerov vína,
1 funt soli, masť a iné potraviny do Komárna pre svoju domácnosť.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

es
ta

6200
8. júna, Viedeň
S 6319
Gregor Bornemisza žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby poslali 3 emery
vína kráľovskému kancelárovi Mikulášovi Oláhovi a aby rokovali v jeho zastúpení so
sekretárom a radcom Uhorskej kráľovskej komory Jurajom Reichersdorferom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6201
18. júna, Viedeň
S 6320
Správca zásobovania Žigmund Wulpacher žiada bratislavského mešťanostu Jána Langa, aby
posielali obilie a múku podľa poslednej dohody s Dolnorakúskou komorou.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

6202
20. júna, Jur pri Bratislave
S 6321
Gašpar Serédy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby bratislavskí debnári
nebránili Petrovi Lauserovi so spoločníkmi prísť do Jura pri Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6203
24. júna, Jur pri Bratislave
S 6322
Gašpar Serédy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o povolenie odchodu
Petrovi Lauserovi do Jura pri Bratislave. Zároveň žiada o prieskum hraníc medzi chotármi
Bratislavy a Jura pri Bratislave v prítomnosti Pavla Bornemiszu a Gregora Sibrika.
Rig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6204
28. júna, Hainburg
S 6323
Hainburský richtár a radcovia odpovedajú bratislavskému richtárovi Blažejovi Behaimovi, že
uväznili Alžbetu, dcéru Martina Marcharta a Barboru, manželku Štefana Brunnera, lebo za
pobytu v Mosonmagyaróváre Alžbeta otehotnela a Barbora jej zadovážila jed na vyhnanie
plodu.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

is
l

av

6205
28. júna, (Bratislava)
S 6324
Bratislavský richtár a radcovia informujú kapitána Pechingera o rokovaniach so Štefanom
Kirschnerom v spore proti Bridovi pre únos Marty Geschmeidlerovej a Uršuly Färberovej.
Žiadajú, aby urýchlene rozhodli aj spor Pernsteinerovej.
Koncept, pap., nem.

Br

at

6206
29. júna, Bratislava
S 6325
Bratislavský richtár a radcovia radia Marte Geschmeidlerovej a Uršule Färberovej, aby
požiadali svojho pána o zákrok proti Birdovi.
Koncept, pap., nem.

es
ta

6207
1. júla, (Bratislava)
S 6326
Bratislavský senát oznamuje správcovi zásobovania Žigmundovi Wulpacherovi, že podľa
dohody posielajú obilie, ale 31 meríc za 1 mut, pričom 24 bratislavských meríc zodpovedá
1 mutu viedenskému.
Koncept, pap., nem.

m

6208
4. júla, Viedeň
S 6327
Správca zásobovania Žigmund Wulpacher žiada bratislavského mešťanostu Jána Langa, aby
zabezpečil obilie podľa bratislavskej dohody.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

6209
9. júla, (Bratislava)
S 6311
Bratislavský senát vyšetruje spor bratislavského pekárskeho majstra Pavla Schwellera
o dedičstvo po manželke s nevlastnými deťmi.
Koncept, pap., nem., dvadsaťdeväť listov

Ar
c

6210
9. júla, Jur pri Bratislave
S 6328
Kapitán Gašpar Serédy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby nedovolili
bratislavským debnárom znemožňovať prácu debnárovi Petrovi Lauserovi a jeho
spoločníkom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6211
10. júla, Ráb
S 6329
Rábsky lekárnik Osvald Köbel oznamuje bratislavskému strážcovi veže Šebastiánovi Sturmovi,
že poslal k nemu sestru kotlára Bernarda, lebo vymáhala od neho dlh, ktorý jej už poslal po
ňom.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

av

y

6212
19. júla, Ľubľana
S 6330
Barón Mikuláš Jurišič z Köszegu, komorník a kapitán v Kranji, žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby podporovali Vavrinca Schischara pri získaní dedičstva.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br

at
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l

6213
20. júla, (Bratislava)
S 6331
Júlia, dcéra Jána Simonsyho, vdova po Gregorovi Paknarovi a manželka Urbana Pongora
odkazuje svoj majetok manželovi, manželke krajčíra Tomáša, adoptovanému synovi Petrovi,
slúžke Scholastike, opatrovkyni Margite Vetulovej a Ladislavovi Boozymu.
Orig., pap., lat., dva listy

es
ta

6214
26. júla, Viedeň
S 3200
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom a úradníkom, aby verejne vyhlásili povinnosť
každého obchodníka a kupca prijímať peniaze razené v Kremnici.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

6215
26. júla, Viedeň
S 3201
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom, úradníkom, tricezimátorom, mýtnikom
a vyberačom akýchkoľvek poplatkov, aby nepožadovali od Bratislavčanov poplatky, od
ktorých sú podľa starých privilégií oslobodení.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

hí

v

6216
27. júla, Bratislava
S 6332
Bratislavský senát vyzýva svojich zástupcov Blažeja Behaima a Michala Kleea, aby zakročili
u Gašpara Serédyho, ktorý žiadal prepustenie debnára Petra Lausera s druhmi a pritom im
zadržal ich posla.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6217
1. augusta, Viedeň
S 3202
Kráľovský kancelár, miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda na základe sťažnosti
bratislavského mešťanostu, richtára a radcov nariaďuje bratislavskému podžupanovi
a slúžnym, aby zlapali zbojníkov a lupičov, ktorí prepadávajú ľudí na ceste medzi Bratislavou
a Trnavou.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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6218
12. augusta, Réca
S 6333
Anton Marek, zástupca slúžneho Bratislavskej stolice, žiada bratislavského richtára Blažeja
Behaima, aby zaplatil druhú polovicu daní Michalovi Mereyovi.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

av

y

6219
13. augusta, Viedeň
S 6334
Správca zásobovania Žigmund Wulpacher oznamuje bratislavskému mešťanostovi Jánovi
Langovi, že príde k nim vyúčtovať pobyt a vydržiavanie španielskeho vojska v Bratislave.
Orig., pap., nem. zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br
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6220
14. augusta, Viedeň
S 6337
Kráľovský radca Michal Merey nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
aby ponechali vo väzení troch zajatcov, ktorí ušli z bratislavského väzenia a ktorých im
odovzdajú Baltazár Literát, provizor bratislavskej kúrie a Gregor Csányi, služobník
ostrihomského arcibiskupa, po prevzatí z bratislavského františkánskeho kláštora.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

6221
17. augusta, Bratislava
S 6335
Bratislavský richtár a radcovia odpovedajú kráľovskému personálovi Michalovi Mereyovi, že
Baltazár Literát a Gregor Csányi im odopreli vydať zajatcov (pozri aj č. 6220).
Koncept, pap., lat.
6222
17. augusta, Viedeň
S 6336
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov o podporu pre jeho služobníka krajčíra Jána v spore so svokrou.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

m

6223
19. augusta, Viedeň
S 6338
Kráľovský personál Michal Merey odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostom
a radcom, že intervenoval u miestodržiteľa kvôli vydaniu troch zajatcov (pozri aj č. 6221(.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

6224
25. augusta, Trnava
S 6339
Wolfgang Mayer oznamuje bratislavskému richtárovi Blažejovi Behaimovi, že bude súdiť
dvoch lodníkov, len čo sa k súdu dostavia obe stránky.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
6225
28. augusta, hrad Borinka
S 6340
Mikuláš Jajcay, provizor hradu Borinka, žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima, aby
vyslal dvoch vierohodných odborníkov na posúdenie pri predaji hradu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6226
29. augusta, hrad Borinka
S 6341
Mikuláš Jajcay, provizor hradu Borinka, žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima, aby sa
ich dvaja zástupcovia pripojili k zástupcovi bratislavskej kapituly, lebo pošle pre nich voz (pozri
aj č. 6225).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

6227
29. augusta, Vajka na Žitavou
Juraj Keglevič žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby určili dvoch zástupcov,
ktorí by mu zistili, či a za akých okolností jeho manželka predala dom v Bratislave.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

is
l

6228
30. augusta, (Znojmo)
S 6344
Znojemský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vydali Krištofovi Kirchmayerovi dedičstvo, aby mohol vyplatiť dlhy.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

Br

6229
4. septembra, Pettau
S 6346
Pettauský richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o podporu
pre Jána Eichingera pri vymáhaní dedičstva po otcovom bratovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6230
8. septembra, (Znojmo)
S 6347
Znojemský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
kladne vyhoveli žiadosti Krištofa Kirchmayera.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

6231
15. septembra, Budišov
S 6348
Zdislav Berger, hlavný český provizor na Dubej a Zákupách, žiada bratislavského mešťanostu
a radcov o podporu Leopolda Schreibersdorfa pri získavaní dedičstva po otcovi.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou, poškodený
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6232
16. septembra, Viedeň
S 6349
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského richtára a radcov
o pomoc pre Andreja Galicza z Pécsu pri kúpe domu v Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6233
17. septembra, (Bratislava)
S 6343
Bratislavský senát vyšetruje spor bratislavského rybára Vojtecha Zeisslera proti Jánovi
Fartzianovi pre dlh 20 toliarov.
Koncept, pap., nem., dvadsaťdva listov
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6234
29. septembra, (Bratislava)
S 3203
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavského richtára Blažeja Behaima a mešťanostu Jána
Langa prepisuje listinu bratislavskej kapituly (zo 16. apríla 1437) a v nej inzerovanú listinu
kráľa Žigmunda (z 8. januára 1437) o obchôdzke chotára a prieskume hraníc medzi mestom
Bratislavou, Devínom, Lamačom a Stupavou, Mariánkou, Vajnorami a Račou (pozri aj č. 1474).
Orig., perg., lat., privesená pečať na zeleno-modro-ružovej šnúre
Odpis, pap., lat., osem listov v zošite

is
l

6235
30. septembra, Viedeň
S 6350
Kráľovský kancelár a miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda žiada bratislavského
richtára a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s Jánom Dezsöffym.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br
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6236
1. októbra, Viedeň
S 6351
Viedenský kamenár Ján Scheusslich žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby prinútili
dedičov po Martinovi Kleeovi vyplatiť mu dlhy.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

6237
1. októbra, Viedeň
S 6437
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby mu poslali po Wolfgangovi Kramerovi ročný plat 100 zlatých za správu benefícia
oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., zlomok

m

6238
3. októbra, Viedeň
S 3204
Ferdinand I. zakazuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom predávať chlieb, víno,
mäso, zver a hydinu drahšie ako inde. Nariaďuje im, aby si vypracovali presný poriadok pre
predaj uvedených potravín.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

6239
10. októbra, Vyškov
S 6352
Vyškovský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu a radcov o vydanie
zbeha Jána Fasshorna (?), ktorého uväznili pre krádež.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
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6240
12. októbra, Bratislava
S 6353
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra
a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou
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6241
20. októbra, Viedeň
S 6354
Ferdinand I. nariaďuje rakúskym stavom a úradníkom, aby dali vyčistiť tok a brehy Dunaja
medzi Viedňou a Bratislavou od nazhromaždeného dreva.
Odpis, pap., nem., dva listy

is
l

av

6242
26. októbra, (Bratislava)
S 6335
Bratislavský senát predkladá správcovi zásobovania Žigmundovi Wulpacherovi vyúčtovanie
výdavkov, spojených so zásobovaním španielskeho vojska v Bratislave.
Koncept, pap., nem.

Br
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6243
19. novembra, Vyškov
S 6356
Vyškovský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
prinútili Jána Fasshorna vrátiť ukradnuté peniaze (pozri aj č. 6239).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

6244
24. novembra, Kremnica
S 6357
Kremnický richtár a radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
v ich mestských knihách nie sú žiadne záznamy o Anne, manželke Wolfganga Fleischhackera.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6245
8. decembra, (Kishoflány)
S 6358
Blažej Schüller potvrdzuje, že prijal od Magdalény, manželky Jána Fartziana, 10 zlatých ako
dedičstvo po bratovi Petrovi Schüllerovi.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou

hí

v

6246
20. decembra, Sárvár
S 6359
Krajinský sudca a hlavný uhorský kapitán gróf Tomáš Nádasdy informuje bratislavského
richtára Blažeja Behaima, že kráľ predvolá na súd Šebastiána Bornemiszu. Väzňov môžu
prepustiť, ak majú alibi pre prípad vraždy Horbodancza.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6247
22. decembra, Marchegg
S 6360
Gróf Mikuláš zo Salmu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby sa postarali
o ubytovanie pre španielskych vojakov.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou
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6248
26. decembra, Sárvársky hrad
S 6361
Krajinský sudca a hlavný uhorský kapitán gróf Tomáš Nádasdy žiada bratislavského richtára,
aby piati svedkovia podpísali za Šebastiána Bornemiszu výpovede a aby vyčkal podmienky
prísahy. Ďalej žiada zistiť od tricezimátora, či videl Bornemiszu pri mieste zavraždenia
Horbodancza.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
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6249
27. decembra, Viedeň
S 6362
Bratislavskí vyslanci vo Viedni Tomáš Reichentaller a Valent Bock informujú bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov, že podľa grófa Mikuláša zo Salmu kráľ v najbližších dňoch
rozhodne o mestských záležitostiach.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6250
31. decembra, Bratislava
S 3206
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o súhlas pre vyplácanie
ročného poplatku 50 zlatých bratislavskému ústavu chudobných, ktorý platili farárovi
z Lábatlanu na kostol pred jeho zničením.
Odpis, pap., lat., dva listy

es
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6251
31. decembra, Viedeň
S 3205
Ferdinand I. povoľuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom ročne dávať na nový
chudobinec v Bratislave 50 zlatých (pozri aj č. 6250).
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou

v
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6252
- Dunajská Nová Ves (?)
S 6363
Tricezimátor Štefan Literát z Dunajskej Novej Vsi informuje bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, že ho František Kapiro vyzval, aby urobil svedeckú výpoveď pred provizorom
Jurajom, tricezimátorom Blažejom Literátom a Michalom Erwischom v spore s Imrichom
Mészárosom o dlh (pozri aj č. 6185).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6253
- (Bratislava)
S 6364
Bratislavský senát robí záznam mien spoločníkov Štefana Czeczena vyzradených pri mučení.
Czeczena popravili pre zbojstvo.
Orig., pap., lat.
6254
- (Bratislava)
S 6365
Ján Šafár žiada bratislavský senát o pomoc v spore proti Šimonovi Deákovi a Mikulášovi
Gottovi pre vinice a pozemok, lebo výmenu urobili pred miestodržiteľom a nie pred
bratislavským senátom.
Koncept, pap., nem., šesť listov
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6255
- (Bratislava)
S 6345
Juraj Keglevič žiada bratislavský senát o sprostredkovanie v spore o záhradu a vinicu
s Vavrincom z Bratislavy.
Orig., pap., nem.

av
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6256
- (Bratislava)
S 3207
Bratislavský senát rozdeľuje majetok po Wolfgangovi Bäckerovi zv. Freitag medzi syna Jána
po prvej manželke a syna Andreja po druhej manželke Kunigunde.
Koncept, pap., nem., tridsaťdeväť listov v zošitoch

at
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6257
- (Bratislava)
S 6580
Bratislavský mestský pokladník podáva vyúčtovanie mestských príjmov a výdavkov za
hospodársky rok 1547/1548.
Orig., pap., nem., dva listy

es
ta
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6258
- (Bratislava)
Bratislavský senát robí súpis fundácií a benefícií súvisiacich s povinnosťou mesta k cirkvi:
vinica Janusch pre oltáre Panny Márie, sv. Štefana a Ladislava, sv. Wolfganga, kostol sv.
Vavrinca, Dóm sv. Martina, kaplnka Božieho tela, fundácia Vavrinca z rehole sv. Antona pre
mestský špitál z roku 1309, Gerharda z roku 1429, Pavla a Ladislava pre mestský špitál sv.
Ladislava z roku 1397, dom patriaci kostolu sv. Vavrinca pre potreby mestského špitála
daroval Ferdinand I. v roku 1542, farára Gregora z Lábatlanu 1 00 zlatých, z ktorých úroky
plynú pre chudobinec podľa rozhodnutia Ferdinanda I. z roku 1548.
Koncept, pap., lat., dva listy

m
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6259
- (Bratislava)
S 6470
Ján Tümler žiada bratislavský senát o pomoc v spore proti Petrovi Ledererovi, lebo mu pre dlh
siaha na vinice, hoci mu už peniaze poslal do Budína.
Orig., pap., nem., dva listy

Ar
c

6260
- (Bratislava)
Bratislavský senát sa odvoláva v spore s grófom Eckhardom zo Salmu a Neuburgu o lesy
a polia na hranici Vajnor a Rače a žiada menovanie komisie na reambuláciu chotárov.
Koncept, pap., lat., devätnásť listov
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6261
- (Bratislava)
Bratislavský senát robí popis hraníc medzi mestom Bratislavou a priľahlými mestečkami
a osadami: Vajnory-Rača-mesto-Jur pri Bratislave, Vajnory-Jur pri Bratislave, Vajnory-FarnáJur pri Bratislave, Bratislava-Devín-Stupava-Borinka-kláštor v Mariánke-Rača-Vajnory, Lamač,
kláštor v Mariánke.
Pripojený je výpis z artikulov o štatúte taverníckej stolice podľa mandáta Vladislava II z roku
1499.
Odpis, pap., lat., trinásť listov v zošite

is
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6262
- (Bratislava)
S 6485
Klobučnícky majster Ruprecht sa ospravedlňuje pred bratislavským senátom, že nemá vinu na
vražde, z ktorej ho upodozrievajú.
Orig., pap., nem., dva listy

Br
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6263
- (Bratislava)
S 6486
Väzeň Michal Raif žiada bratislavský senát, aby vypočuli ako svedkov Martina Eisenbocka,
Pavla Gundackera a Eliáša Peitlera, ktorí dokážu, že Maďari prepadli jeho a nie opačne, pre
jeho nemeckú národnosť.
Orig., pap., nem., dva listy
Odpis, pap., lat.

es
ta

6264
- (Schöndorf)
S 6487
Schöndorfský kapitán Jakub Folch informuje bratislavský senát o incidente medzi Maďarmi
a Nemcami (pozri aj č. 6263).
Odpis, pap., lat., dva listy

v
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6265
- (Bratislava)
S 6489
Ruprecht Sachsenfelder žiada bratislavský senát, aby ho nesúdili pre vraždu, lebo pomáhal
len kapitánovi Jakubovi Folchovi zo Schöndorfu (pozri aj č. 6264).
Orig., pap., lat., dva listy
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6266
- (Bratislava)
Uväznený klobúčnický majster Ruprecht žiada bratislavský senát o milosť, lebo zabitie zavinil
neúmyselne (pozri aj č. 6265).
Orig., pap., nem.
6267
- (Bratislava)
Bratislavský richtár a radcovia informujú Ferdinanda I. o množstve a cenách vína a výseku
mäsa bratislavskými mäsiarmi a žiadajú o povolenie zvýšiť ceny.
Koncept, pap., lat., dva listy
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6268
1. januára, Viedeň
S 3208
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili Uhorskej kráľovskej
komore 4 000 zlatých na obranu Uhorska.
Orig., pap., lat., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l

av

6269
3. januára, Viedeň
S 3209
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že omilostil Helenu
Kerekesovú, vdovu po Krištofovi Prennerovi, odsúdenú pre pokus o otrávenie otca a dcéry.
Odpis, pap., lat., dva listy

Br
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6270
5. januára, Komjatice
S 6366
Krajinský sudca, hlavný uhorský kapitán a vasvársky župan gróf Mikuláš Nádasdy vydáva
svedectvo o výpovediach svedkov v procese s vrahmi Marka Horbodancza.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6271
7. januára, Viedeň
S 3210, S 6367
Ferdinand I. oznamuje kráľovským radcom Pavlovi Vardovi, Mikulášovi Oláhovi, Tomášovi
Nádasdymu, Andrejovi Báthorymu a Františkovi Révayovi, že Bratislavčanom potvrdil staré
privilégiá o súdení bratislavských mešťanov iba bratislavským richtárom a v odvolaniach
taverníckou stolicou (pozri aj č. 5644).
Dva odpisy, pap., lat., po dva listy

m

6272
7. januára, Vyškov
S 6368
Vyškovský mešťanosta a radcovia informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o dohode s Jánom Fasshornom. Preto žiadajú, aby prerušili súdne pojednávanie (pozri aj č.
6243).
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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6273
7. januára, hrad Borinka
Mikuláš Jajcay, provizor na hrade Borinka, žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby prinútili bývalého lamačského richtára Juraja Repáča dostaviť sa k nemu na vyšetrenie,
akým spôsobom sa k nemu dostali veci, ktoré ukradli jeho poddaným v Záhorskej Bystrici.
Zaručuje im jeho bezpečnosť.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6274
11. januára, Viedeň
S 6370
Gróf Mikuláš zo Salmu nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby
pripravili víno, chlieb, mäso a ovos pre prechádzajúce španielske vojsko.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

274

6275
15. januára, Bratislava
S 3211
Ferdinand I. vydáva svedectvo o výpovediach svedkov v prospech Jána Nagya, podľa ktorých
sa menovaný zdržoval v čase zavraždenia Marka Horbodancza v Rasticiach (pozri aj č. 6270).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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6276
16. januára, Bratislava
S 3212
Prefekt a radcovia Uhorskej kráľovskej komory napomínajú bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby vyplatili kráľom predpísané poplatky na obranu Uhorska.
Orig., pap., lat., štyri dorzálne pečate s clonou

at
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6277
17. januára, Bratislava
S 6371
Ferdinand I. vydáva svedectvo o výpovediach ďalších svedkov k procesu s vrahmi Marka
Horbodancza (pozri aj č. 6275).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

Br

6278
17. januára, Krut
S 6372
L. z Limbachu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu poslali jeho
bývalého služobníka Kosiniča, ktorý má svedčiť v jeho spore s Gašparom Serédym o majetky
vo Veľkých Levároch.
Orig. pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6279
31. januára, hrad Borinka
S 6373
Mikuláš Jajcay, provizor na hrade Borinka, odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, že jeho ľudia nepoľujú v bratislavských lesoch, ale keď zrania zver na svojom území,
môžu ju prenasledovať aj do bratislavských mestských lesov. Žiada, aby debnársky
cechmajster vybral peniaze za drevo z jeho lesov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí
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6280
6. februára, Viedeň
S 6374
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov o pomoc pre jeho služobníka Jána Szabu v spore o dom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
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6281
9. februára, Viedeň
S 3213
Dolnorakúsky miestodržiteľ, kancelár, regenti a radcovia sa informujú u bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov na možnosť postavenia nového mosta na ceste z Bratislavy do
Hainburgu na mieste mosta, ktorý dal zboriť gróf Wolfgang zo Svätého Jura a Pezinka kvôli
plateniu mýta v Kittsee.
Orig., pap., nem., dva listy, päť dorzálnych pečatí s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný
6282
13. februára, (Bratislava)
G L 20
Bratislavský mestský radca Valent Bocka, mestský pisár Henrich Chädel, Blažej Thier a Peter
Grün vyhotovujú súpis pozostalosti po Matúšovi Zäpflovi.
Orig., pap., nem., desať listov v zošite
275
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6283
15. februára, Bratislava
S 3214
Prefekt a radcovia Uhorskej kráľovskej komory nariaďujú bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby urýchlene vyplatili kráľom predpísané poplatky na obranu
Uhorska.
Orig., pap., lat., štyri dorzálne pečate s clonou

at
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6284
15. februára, Bratislava
S 6375
Správca zásobovania Žigmund Wulpacher potvrdzuje, že mesto Bratislava vydalo na
zásobovanie španielskych vojakov v roku 1545 spolu 239 toliarov, 6 šilingov a 15 denárov za
chlieb, víno a dobytok.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Br

6285
1. marca, Bratislava
S 3215
Gregor Szegedi, provinciál bratislavského františkánskeho kláštora potvrdzuje, že prijal od
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov 150 zlatých za bohoslužobné veci, ktoré si
u mesta uložili františkáni pred vojnou a ktoré sa stratili.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6286
1. marca, Praha
S 3216
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa dohodli so
Žigmundom Luttenbergerom o dome po Krištofovi Meixnerovi, lebo ho chce kúpiť pre svojich
úradníkov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

hí
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6287
1. marca, Bratislava
S 6376
Hlavný kráľovský kancelár, miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda žiada
ostrihomského kanonika Klementa Hajmássyho, aby odovzdal maloletú Reginu, dcéru
nebohého Jána Schumanna, jej zákonitému tútorovi Wolfgangovi Schumannovi, lebo ju chce
vdova Hedviga po Jánovi Hübnerovi zasnúbiť, čo odporuje právnym zvyklostiam.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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6288
4. marca, Bratislava
S 3217
Michal Muthnaky, provizor ostrihomského arcibiskupa, sa zaväzuje zaplatiť dlh 138 zlatých
Wolfgangovi Pusztamethöovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
6289
6. marca, Krut
S 6377
L. z Limbachu žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby povolili Gosintzovi prísť
svedčiť v jeho spore s Gašparom Serédym.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6290
10. marca, Praha
S 6378
Kráľovský kancelár a záhrebský biskup Mikuláš Oláh informuje bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, že Ferdinand I. chce za každú cenu zachovať dom v Bratislave, v ktorom je
umiestnená Uhorská kráľovská komora (pozri aj č. 6286).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6291
20. marca, Bratislava
S 6379
Kráľovský radca, vacovský biskup a ostrihomský prepošt Augustín Schwadel potvrdzuje
výdavky mesta Bratislavy na španielske vojsko (pozri aj č. 6284).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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6292
24. marca, Kittsee
S 6380
Ján Bitzdorfer, provizor v Kittsee, žiada bratislavského mešťanostu Jakuba Korblera o podporu
pre jeho služobníka pri kúpe vína pre jeho potreby.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

6293
24. marca, Bratislava
S 6381
Gróf Mikuláš zo Salmu žiada bratislavského richtára a mešťanostu o pomoc v spore jeho
služobníka Šebastiána Schütza.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

es
ta

6294
3. apríla, Bratislava
G L 13 N 14 y/11
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia informujú dolnorakúsku vládu, že most medzi
Hainburgom a Bratislavou nikdy nepatril panstvu v Kittsee, ale Walterskircherovej
a bratislavskej kapitule. Cez most sa mohlo prejsť z Hainburgu i bez prechodu cez Kittsee.
Mesto malo príkaz udržovať most od uhorských kráľov. Keď sa gróf František zo Svätého Jura
a Pezinka stal pánom v Kittsee a uhorský miestodržiteľ Alexej Thurzo zanevrel na mesto, most
zborili.
Odpis, pap., nem., dva listy

Ar
c

hí

v

6295
16. apríla, Trnava
S 6382
František Trifint žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby vymáhali pre neho
220 toliarov za vlnu od bratislavských klobučníckych majstrov Ruprechta Sachsenfeldera,
Vavrinca Amana a Ruprechta Schachingera.
Orig., pap., nem., tri listy, dorzálna pečať s clonou
6296
25. apríla, Trnava
S 6383
Trnavský richtár a senát žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby po vypočutí
svedkov vrátili Blažejovi Gazdaghovi dva kone, ktoré mu aj s povozom zhabali služobníci
Melichera Balassu pri návrate z hradov, od ktorých vymáhal peniaze na vojsko.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6297
8. mája, vinice pri Leviciach
S 6384
Vavrinec Maar opisuje pre bratislavského richtára, mešťanostu a radcov zlý stav na fronte
a žiada o pušný prach a delové gule.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

av

y

6298
8. mája, vojenský tábor pred Levicami
S 6385
Gróf Mikuláš zo Salmu žiada bratislavského richtára a radcov, aby vrátili Blažejovi Gazdaghovi,
zv. Kalmar, dva kone, ktoré mu zhabal Erazmus Teufel (pozri aj č. 6296).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6299
14. mája, Levice
S 6386
Pavol Dursst informuje bratislavského richtára Michala Kleea, že Čabraďský hrad je obkľúčený
a že španielske vojská sa stiahli.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

6300
15. mája, Stupava
S 6388
Mikuláš Jajcay, provizor na hrade Borinka, žiada bratislavského richtára a radcov, aby prinútili
lamačských poddaných vrátiť jeho poddaným ukradnuté peniaze a aby im zakázali rúbať
drevo pre stavebné potreby z jeho lesov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6301
18. mája, hrad Borinka
S 6389a
Mikuláš Jajcay, provizor na hrade Borinka, žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby vyšetrili Lamačanov, podozrivých z krádeže striebra a peňazí (pozri aj č. 6300).
Orig., pap., lat., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

v

m

6302
19. mája, Jur pri Bratislave
S 6390
Gašpar Serédy odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že pošle Jána Szomora, Gregora
Sibrika a Tomáša Kamarayho na prieskum hraníc.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

6303
19. mája, Trenčín
S 6391
Trenčiansky richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby vypočuli ich
obyvateľov Petra Chládeka a Mikuláša Kubrického a podali im správu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6304
25. mája, Viedeň
S 6392
Radcovia Dolnorakúskej komory informujú bratislavský senát, že kráľ im napísal o oslobodení
Bratislavčanov od platenia mýta a tridsiatkov.
Odpis., pap., nem.
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6305
27. mája, Bratislava
S 6389 b
Bratislavský senát odpovedá provizorovi Mikulášovi Jajcayovi na hrade Borinka, že Lamačania
obvinení z krádeže sú neplnoleté deti. Spor o lesy navrhujú riešiť na mieste.
Koncept, pap., lat.

av

y

6306
28. mája, Stupava
S 6393
Mikuláš Jajcay žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vyslali zástupcov na
prieskum hraníc, či krádež peňazí, striebra a dreva sa stala na území jeho pána (pozri aj č.
6302).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6307
6. júna, Bruck an der Leitha
S 6395
Mešťanosta, richtár a radcovia Brucku a. d. Leitha žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov o pomoc pre Barnabáša z Brucku pri vymáhaní dlhu od Sabela.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

Br

6308
8. júna, Pražský hrad
S 6396
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému senátu, aby rokoval s kapitánom Jurajom Szegedym
o dvoch zajatých Turkoch, Mayerovi a Alimachiovi.
Odpis, pap., nem.

es
ta

6309
10. júna, Praha
S 6397
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému senátu, aby vyslal zástupcov k miestodržiteľovi
a kráľovským radcom na rokovania o zborených bratislavských kostoloch a o ich majetkoch
(pozri aj č. 5103).
Odpis, pap., lat.

hí

v

m

6310
12. júna, Bratislava
S 3218
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavského mestského radcu Jána Langa a notára Henricha
Schädela vypisuje artikuly z privilégií uhorských kráľov Ondreja III. (zo 6. decembra 1291)
a Karola I. (zo 4. januára 1328) o oslobodení Bratislavčanov od platenia mýta, tridsiatkov
a ostatných poplatkov za tovar.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

Ar
c

6311
12. júna, Praha
S 3219
Ferdiand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa zúčastnili ich
zástupcovia na rokovaniach s miestodržiteľom a kráľovskými radcami o majetkoch po
bratislavských zborených kostoloch (pozri aj č. 6309).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
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6312
12. júna
S 6398
Gróf Mikuláš zo Salmu nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby dopravili do Trnavy
zbrane a muníciu, ktorú dopravia do Bratislavy po Dunaji a je určená pre obranu
Trenčianskeho hradu.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

6313
13. júna, Bratislava
S 3220
Kráľovskí radcovia, nitriansky biskup Alexej Thurzo, Blažej z Petrovaradína a František Kisrényi
potvrdzujú, že prijali od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov kráľom predpísaný
poplatok 2 000 zlatých na obranu Uhorska.
Orig., pap., lat., štyri dorzálne pečate s clonou

Br

at

6314
16. júna, Viedeň
S 6399
Wolfgang Kramer žiada bratislavského richtára a radcov, aby súdili podľa bratislavských
privilégií Reginu, dcéru Wolfganga Schumanna, ktorú uväznil miestodržiteľ v Bratislave
a previezol do Trnavy, lebo sa odvolá ku kráľovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6315
17. júna, Bratislava
S 6400
Bratislavský senát odpovedá Wolfgangovi Kramerovi, že ešte za svojho života im Wolfgang
Schumann zveril Reginu, ktorú si však na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa po
Wolfgangovej smrti vzala Langova do Trnavy. Arcibiskup chce však s ním o tom rokovať.
Koncept, pap., nem.

m

6316
23. júna, Meziříčí
S 6401
Cechmajstri mäsiarskeho cechu v Meziříčí vydávajú výučný list Jurajovi, synovi Vavrinca
Dvořáka zo Sokolníkov.
Orig., perg., nem., poškodená privesená pečať na pergamenovom prúžku

hí

v

6317
23. júna, Chrudim
S 6409
Chrudimský richtár a radcovia informujú bratislavský senát, že František Simeon nedostal od
Michala Kleea víno podľa objednávky, preto ho ani nechce zaplatiť.
Orig., pap., čes., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6318
25. júna, Smolenický zámok
S 6402
Blažej Bardy, provizor Smolenického zámku, žiada bratislavského richtára a radcov, aby
zrevidovali a ukončili spor Martina Holáreka proti vinohradníckemu robotníkovi Jánovi
Kovácsovi o vinicu v Smolenickej Novej Vsi.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6319
27. júna, Praha
S 6403
Bratislavskí vyslanci v Prahe Tomáš Reichentaller a Martin Zirckendorfer informujú
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že kancelár im prisľúbil pomoc a podporu ich
žiadosti u kráľa (pozri aj č. 6320).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av

y

6320
29. júna, Praha
S 3221
Ferdinand I. potvrdzuje Bratislavčanom staré privilégiá o oslobodení od platenia tridsiatkov,
mýta a ostatných poplatkov.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

Br

at

is
l

6321
29. júna, Praha
G L 22 N 16 p
Ferdinand I. nariaďuje hlavnému kráľovskému kancelárovi Pavlovi Vardovi a bratislavskému
županovi a hlavnému uhorskému kapitánovi grófovi Mikulášovi zo Salmu a Neuburgu, aby na
žiadosť bratislavského richtára, mešťanostu a radcov zistili, či sú domy, ktoré povolil provizor
a kapitán Bratislavského hradu niektorým Bratislavčanom postaviť pri Vodnej veži smerom
k Devínu, nebezpečné v prípade vojny pre obranu mesta a hradu. V kladnom prípade majú
dať domy zboriť a zakázať kapitánovi, aby v budúcnosti nevydával také povolenia.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

es
ta

6322
1. júla, Praha
S 3222
Ferdinand I. predáva mestu Bratislava bratislavský dom po Krištofovi Meixnerovi, ktorý od
mesta kúpil po obsadení Budína Turkami pre Uhorskú kráľovskú komoru.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

m

6323
12. júla, vojenský tábor pod Muráňom
S 6405
Gróf Mikuláš zo Salmu nariaďuje bratislavskému richtárovi Blažejovi Behaimovi, aby v zmysle
kráľovho príkazu uväznil szigetského kapitána Juraja Szegedyho.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6324
14. júla, Viedeň
S 6406a
Michal Schick, staviteľský superintendent v Komárne, žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby mu vrátili zhabané víno.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6325
(14. júla, Bratislava)
S 6404b
Bratislavský senát odpovedá Michalovi Schickovi, že mu zhabali víno preto, lebo nemal
povolenie vrchnosti na jeho prepravu.
Koncept, pap., nem.
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6326
15. júla, Borinka
S 6407
Mikuláš Jajcay, provizor na hrade Borinka, žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby prepustili jeho poddaného, lebo aj on im uväzní každého, koho prichytí pri krádeži dreva
v lesoch jeho pána.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

av

y

6327
15. júla, Vojka nad Dunajom
S 6408
Magister Juraj Kögel žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima, mešťanostu a radcov
o pomoc pri predaji domu na Vydrici, zv. Driecke.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

is
l

6328
19. júla, Viedeň
S 3223
Radcovia Dolnorakúskej komory odpovedajú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že vydali povolenie na prepravu vína z Rakúska do Uhorska len pre vojsko pri
Komárne. Povolenia na dovoz vína môže vydávať okrem nich ostrihomský arcibiskup.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

es
ta

6329
21. júla, Hradište (Uhorské ?)
S 6394
Provizor a radcovia mesta (Uhorského) Hradišťa žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby sa ujali ich mešťana Jána Žiaka v spore o dedičstvo po manželke.
Orig., pap., čes., dorzálna pečať s clonou

m

6330
24. júla, (Bratislava)
G L 45 F 2 N 3
Bratislavský kanonik Ján Hallay prepisuje dohodu bratislavskej kapituly (z 24. apríla 1348)
s bratislavským richtárom grófom Jakubom a radcami, podľa ktorej pri vyhotovovaní civilných
testamentov bude prítomný vždy zástupca kapituly a mesta, ako aj mestský farár. Desiatok
z každej pozostalosti sa bude odvádzať kustódovi kostola.
Odpis zo XVII. storočia, pap., lat., dva listy

hí

v

6331
1. augusta, Viedeň
S 6410
Dolnorakúsky miestodržiteľ a kancelár a dolnorakúska vláda odpovedajú bratislavskému
mešťanostovi a radcom, že im poslali po poštmajstrovi súrny list o zatknutí Juraja Szegedyho
(pozri aj č. 6323).
Orig., pap., nem., dva listy, päť dorzálnych pečatí s clonou

Ar
c

6332
4. augusta, vojenský tábor pod Muráňom
S 6411
Gróf Mikuláš zo Salmu nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby
uväznili kapitána Juraja Szegedyho a strážili ho ako šľachtica (pozri aj č. 6331).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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av

y

6333
5. augusta, Bratislava
S 6412
Tomáš Nádasdy, fogarašský gróf, vasvársky župan, krajinský sudca a hlavný uhorský kapitán
nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vydali Martinovi
Zirckendorferovi výpis z protokolu o testamente Wolfganga Randorfera a jeho brata Tomáša
Randorfera o majetkoch v Neusiedli am See, Sásonyi, Budmericiach a o vinici na území
panstva Červený kameň.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

6334
13. augusta, (Bratislava)
S 3224
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavského radcu Imricha Schädela prepisuje listinu
Ferdinanda I. o oslobodení Bratislavčanov od platenia mýta, tridsiatkov a ostatných poplatkov
(pozri č. 6320).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

Br

at

6335
14. augusta, Viedeň
S 6413
Dolnorakúsky miestodržiteľ a kancelár a dolnorakúska vláda odpovedajú bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, že Bratislavčania môžu kupovať obilie len na týždenných
trhoch pri kláštoroch, hradoch, mestách, trhoviskách a farských kostoloch.
Orig., pap., nem., dva listy, päť dorzálnych pečatí s clonou

es
ta

6336
22. augusta, Hainburg
S 6414
Krajčír Ján Finck odpovedá Alexandrovi Schneleinovi, pisárovi bratislavskej mestskej
pokladne, že sa pre chorobu nemôže zúčastniť súdneho pojednávania, na ktoré ho pozval.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

m

6337
24. augusta, Hainburg
S 6415
Krajčír Ján Finck informuje pisára bratislavskej mestskej pokladne Alexandra Schneleina, že ho
hajdúch prepadol, keď sa vracal z trhu vo Viedni.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

v

6338
24. augusta, Hainburg
S 6416
Provizor Hainburského hradu Eliáš Ratwitz odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že mýto pri Prellenkirchene patrí jeho pánovi zo Zelkingu a nemôže oslobodiť
Bratislavčanov od zaplatenia poplatkov za 100 mutov obilia, ktoré kúpili od Leonarda
Harracha.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
6339
25. augusta, Praha
S 3225
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi Blažejovi Behaimovi, aby prepustil z väzenia
kapitána Juraja Szegedyho.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

283

6340
26. augusta, Praha
S 6417
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Mikuláš Oláh nariaďuje bratislavskému richtárovi
a radcom, aby zakročili u felčiara Urbana Regia pre násilie spáchané na manželke Alexandra
Rakového, aby sa mohla celá rodina Rakového vrátiť do Záhrebu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

6341
30. augusta, Bratislava
S 6418
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda nariaďuje provizorom
a kastelánom Hlohoveckého a Šintavského hradu Jánovi Nagyovi a Františkovi Baloghovi, aby
mu postúpili spor Štefana Mészárosa s Jakubom Demeterom o obilie, ak by sa Demeter s ich
rozhodnutím neuspokojil.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

at

6342
20. septembra, Zvolenský hrad
S 6419
Wolfgang Puechaim, zvolenský župan a kapitán žiada kapitánov, vojenských veliteľov,
kastelánov, úradníkov, tricezimátorov, mýtnikov, richtárov a provizorov, aby nezdržiavali jeho
služobníctvo pri preprave vína pre kraje okolo Balatonu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6343
- september, (Bratislava)
G L 24 N 1
Bratislavský senát vydáva svedectvo o výpovediach svedkov o osobných stavoch,
obsadzovaní, príjmoch a výdavkoch a majetkoch bratislavských zborených kostolov sv.
Vavrinca a sv. Michala a majetkov kostola sv. Martina (pozri aj č. 6311).
Koncept, pap., lat., osem listov v zošite
Odpis, pap., lat., štyri listy v zošite

v

m

6344
15. októbra, Bratislava
S 6420
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského
mešťanostu a richtára ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla
v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

hí

6345
16. októbra, Jáger
S 6421
Alexander Rakový, pisár jágerského biskupstva, vyčíta bratislavskému richtárovi a radcom, že
napriek ich súdnemu rozhodnutiu prepustili z väzenia felčiara Urbana Regia, ktorý spôsobil
veľké bezprávie jeho manželke.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6346
4. novembra, Bratislava
S 6422
Gróf Mikuláš zo Salmu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby nerobili
prekážky pri preprave vína pre vojsko z Viedne do Komárna.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6347
10. novembra, Viedeň
S 6423
Juraj Bona a Anton Rapolt žiadajú bratislavského mešťanostu Tomáša Reichentallera, aby
Bratislavčania nerobili prekážky pri preprave vína na dvoch lodiach (pozri aj č. 6348).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av

y

6348
13. novembra, Komárno
S 6424
Komárňanský kapitán Anton Sigst žiada bratislavského richtára a radcov o povolenie prepravy
vína z Viedne do Komárna pre vojsko (pozri aj č. 6347).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

at

is
l

6349
2. decembra, Borinka
S 6425
Provizor Mikuláš Jajcay na hrade Borinka žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima, aby
ho informoval o výpovedi povozníka Vavrinca, lebo jeho uväznený povozník pri mučení
priznal, že pozná v Bratislavskom Podhradí Ladislava a Blažeja, o ktorých by sa mali dozvedieť
od Vavrinca podrobnosti.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6350
3. decembra, Praha
S 6426
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s Pavlom Muchom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6351
8. decembra, Borinka
S 6427
Provizor Mikuláš Jajcay na hrade Borinka žiada bratislavského richtára Blažeja Behaima, aby
odkázal pre richtára Michala Husára zo Šale, ktorému uväznený Valent ukradol kone. Súčasne
ho vyzýva, aby si poslal pre obilie.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6352
14. decembra, (Bratislava)
S 6428
Bratislavský senát robí súpis dlhov Petra Schüllera Wolfgangovi Kögelovi a ostatným
veriteľom.
Koncept, pap., nem., tri listy

Ar
c

6353
17. decembra, (Bratislava)
S 6429
Anna Hagendornová žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby nepovolili nový
sobáš jej manželovi Jánovi Hagendornovi, pokiaľ ona žije.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
6354
17. decembra, (Bratislava)
S 6430
Anna Hagendornová žiada svojho manžela a bratislavského právneho zástupcu Jána
Hagendorna, aby sa neženil (pozri aj č. 6353).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6355
17. decembra, Viedeň
S 6431
Ján Lienderer odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom na list Ambróza Mayera, že
manželka Jána Hagendorna skutočne žije.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av

y

6356
21. decembra, Viedeň
S 6432
Ján Lauser žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o odôvodnenie, prečo mu
zhabali niektoré veci v jeho bratislavskom dome.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6357
21. decembra, Viedeň
S 6433
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Mikuláš Oláh informuje bratislavského mešťanostu
a richtára o kráľovom príchode na bratislavský snem.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

6358
22. decembra, Borinka
S 6434
Provizor Mikuláš Jajcay z hradu Borinka povoľuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom prepraviť si múku bez platenia mýta. Poznamenáva, že ešte stále čaká na správu od
richtára zo Šale.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

es
ta

6359
31. decembra, (Viedeň)
S 6435
Viedenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vrátili Jánovi Lauserovi zhabaný med (pozri aj č. 6356).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

v

m

6360
- (Bratislava)
S 3226
Bratislavský senát vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov podľa viníc vo
vajnorskom chotári.
Orig., pap., nem., štyri listy v zošite

Ar
c

hí

6361
- (Bratislava)
S 6580
Bratislavský mestský pokladník predkladá senátu vyúčtovanie mestských príjmov a výdavkov
za hospodársky rok 1548/1549.
Koncept, pap., nem., dva listy
1550

6362
4. januára, Viedeň
S 6438
Barbora, manželka doktora Wolfganga Pfortnera, odkazuje svoj majetok manželovi, deťom
Lucii a Regine z prvého manželstva s Wolfgangom Schumannom, bratom Jurajovi
a Wolfgangovi, sestre Anne, vdove po Krištofovi Pertingerovi, richtárovi Blažejovi Behaimovi,
Valentovi Bockovi, manželke Blažeja Thiera a dcéram Anne a Kataríne z druhého manželstva.
Orig., pap., nem., štyri listy, dve porušené dorzálne pečate
286

6363
14. januára, Viedeň
S 6439
Dolnorakúska komora žiada mýtnikov zo Schwechatu, aby podali správu o vymáhaní mýta
od bratislavských, šopronských a trnavských obchodníkov.
Odpis, pap., nem.

av

y

6364
18. januára, (Viedeň)
S 6440
Viedenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
mierne postupovali v spore Jána Lausera a aby mu vrátili zhabaný med (pozri aj č. 6359).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6365
30. januára, Bratislavský hrad
S 3227
Ferdinand I. určuje bratislavskému tricezimátorovi Jánovi Widmannovi výšku poplatkov za
koreniny, víno a pivo.
Odpis, pap., nem., dva listy

es
ta

Br

6366
(30. januára, Bratislava)
S 6478
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I., aby nariadil tricezimátorom
rešpektovať ich mestské privilégiá o oslobodení Bratislavčanov od platenia mýta a tridsiatkov
za potraviny a víno.
Koncept, pap., nem., dva listy

m

6367
6. februára, Bratislavský hrad
S 3228
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby si pri vývoze
a dovoze tovaru dali tricezimátorom prekontrolovať tovar a zaplatili mu požadované
poplatky.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

6368
9. februára, (Bratislava)
S 6441
Bratislavský senát informuje Ferdinanda I. o spôsoboch, ako vymáhajú tricezimátori poplatky
od Bratislavčanov a žiadajú o ochranu svojich privilégií.
Koncept, pap., nem.

Ar
c

6369
18. februára, Bratislava
S 3229
Ferdinand I. zakazuje všetkým tricezimátorom vymáhať od Bratislavčanov akékoľvek poplatky.
Za vykonanie mandátu berie na zodpovednosť miestodržiteľa Františka Ujlakyho.
Orig., pap., lat., privesená pečať na ružovo-zeleno-žltej šnúre
6370
14. marca, Viedeň
S 6444
Gróf Mikuláš zo Salmu nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, aby sa postarali
o zásobovanie španielskych vojakov, ktorí na ceste z Papy po Dunaji musia pre veľkú vodu
pristáť v predmestí Bratislavy.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6371
29. marca, Viedeň
S 3230
Ferdinand I. odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že ich nemôže
oslobodiť od platenia riadnych poplatkov. Ročný poplatok kráľovskému fiškusovi 600 zlatých
a predpísané dane 1 000 zlatých musia odovzdávať Uhorskej kráľovskej komore.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

6372
1. apríla, Komárno
S 6446
Komárňanský kapitán Anton Sigst žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o povolenie prepravy vína pre vojsko cez Bratislavu do Komárna.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

at

is
l

6373
9. apríla, Mníchov
S 6447
Nemeckí sekretári informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o smrti kniežaťa
Viliama Bavorského, doktora Ecka, o kráľovom návrate z Brüsselu, lebo sa chce zúčastniť
snemu v Augsburgu, o mieri medzi Anglickom a Francúzskom a o svadbe anglického kráľa so
sestrou francúzskeho kráľa. Že pápež Július III. vrátil kniežatám Ascanie a Rudolfovi Colonovi
majetky, ktoré im zhabal pápež Klement a Pavol III. Konečne informujú o príjmoch Oktávia
Farneseho, o kráľovej dcére v Španielsku, o kardinálovi z Trientu, o kardinálovi Borgiovi
a Carpovi. V priloženej poznámke oznamujú dodatočne smrť manžela kráľovej dcéry
a vojvodu z Mantovy.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6374
16. apríla, Viedeň
S 3231
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vo všetkom
poslúchali rábskeho biskupa Františka Ujlakyho, ktorého ustanovil na dobu svojej
neprítomnosti za uhorského miestodržiteľa.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

hí

v

6375
19. apríla, Viedeň
S 6448
Radcovia Dolnorakúskej komory oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že vydali Krištofovi Liebhardtovi list na prepravu vína do Komárna a iných miest pre
vojsko. Sprievodný list platí aj pre Liebhardtových ľudí.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou

Ar
c

6376
21. apríla, Devín
S 3232
Hlavný taverník Andrej Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali
zástupcov, ovládajúcich aj maďarčinu, na zasadnutie taverníckej stolice v Bratislave a aby
vyplatili vicetaverníkovi ročný poplatok.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6377
21. apríla, Bratislava
Ladislav Mossóczy, pokladník Uhorskej kráľovskej komory potvrdzuje, že prijal od
bratislavského pokladníka 300 uhorských zlatých ako riadne poplatky za mesto.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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6378
22. apríla, Viedeň
S 6449
Dolnorakúsky miestodržiteľ a kancelár a dolnorakúska vláda informujú bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov, že Osvald Fugger s manželkou požiadali kráľa o prijatie do
novej kráľovskej nemocnice vo Viedni s prísľubom, že zaplatia 200 zlatých. Žiadajú, aby im
poslali o menovaných Fuggerovcoch informácie.
Orig., pap., nem., dva listy, päť dorzálnych pečatí s clonou

is
l

av

6379
8. mája, Bratislava
S 3233
Ferdinand I. nariaďuje provizorom v Devíne, Stupave a Jure pri Bratislave, aby neprekážali
Bratislavčanom pri prieskum hraníc.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

Br

at

6380
16. mája, Viedeň
S 3234
Ferdinand I. nariaďuje sudcom Františkovi Ujlakymu, Tomášovi Nádasdymu, Františkovi
Révayovi a Michalovi Mereyovi a všetkým kráľovským radcom a protonotárom, aby v zmysle
rozhodnutia generálnej kongregácie v Bratislave rozhodovali spory a chránili práva
slobodných kráľovských miest a menovite Trnavy.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

es
ta

6381
16. mája, Trnava
S 6450
Novohradský župan Štefan Lossoncz žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s jeho sekretárom a šľachticom Štefanom Földvárym.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

m

6382
3. júna, (Bratislava)
S 3235
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Michal Sommerfeld so
Štefanom Vasom urobili prieskum hraníc mesta Bratislavy s Devínom, Stupavou a Jurom pri
Bratislave, proti čomu protestoval za súrodencov Andreja, Juraja a Mikuláša Báthoryho
provizor Devínskeho hradu Matúš Rada (v spore o hranice medzi Vajnorami a Račou). Preto
ich predvolali ku kráľovi aj s provizorom Mikulášom Jajcayom z hradu Borinka, ktorý zastupuje
Juraja Serédyho.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

Ar
c

6383
3. júna, Viedeň
S 3236
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby sa postarali
o zásobovanie vojska v Komárne a Tate vínom, mäsom a soľou.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
6384
19. júna, Viedeň
S 3237
Dolnorakúska komora nariaďuje mosonmagyaróvárskym tricezimátorom, aby im poslali
sťažnosť Bratislavčanov a latinský odpis bratislavských mestských privilégií.
Odpis, pap., nem.
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6385
27. júna, (Bratislava)
S 3238
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavských mestských radcov Jána Langa a Václava
Rührenschopfa prepisuje privilégium Ferdinanda I. o oslobodení slobodných kráľovských
miest od platenia poplatkov (pozri č. 6369).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

av

y

6386
25. júla, Olomouc
S 6452
Olomoucký mešťanosta a radcovia svedčia, že Valent Bock a Blažej Thier prevzali 420 zlatých
z pozostalosti Wolfganga Schumanna a jeho manželky Barbory, ktorú zanechali v Olomouci.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Br
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l

6387
28. júla, vojenský tábor pri Kluži
S 3239
Markgróf Ján Baptista Castaldus, kráľovský radca a generálny zástupca vo vojenských veciach
syna českého kráľa Maximiliána nariaďuje, aby všade prijímali a pohostili Bratislavčanov
Hadriána Bonicelliho a Andreja Tamba, ktorí preukázali veľké služby jeho vojsku.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6388
6. augusta, Bratislava
S 6454
Miestodržiteľ a rábsky biskup František Ujlaky vydáva svedectvo o výpovedi Ladislava
Bánffyho, podľa ktorej Bánffy zaplatil 28 zlatých za majetky Juraja Maloveckého a Jána
Maloveckého, ktoré od nebohého ostrihomského arcibiskupa Pavla Vardu dostal Ján Boosy,
zvaný Safár, a Juraj a Žigmund Bučan po zrade Maloveckých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

6389
29. augusta, Heiligenkreuz
S 3240
Opát Konrád a konvent kláštora v Heiligenkreuzi žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára
a radcov, aby im oznámili, za čo kúpili dvor sv. Kataríny vo Vajnoroch.
Orig., pap., nem., dva listy, dve dorzálne pečate (zlomok jednej a stopa po jednej)

hí

v

6390
1. septembra, Viedeň
S 3241
Dolnorakúska komora žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby poslali súhrn
privilégií bratislavských mäsiarov pre spor Bratislavčanov so šopronskými tricezimátormi.
Odpis, pap., nem., dva listy

Ar
c

6391
1. septembra, Viedeň
S 3242
Dolnorakúska komora žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o správu, koľko
kusov dobytka predviedli bratislavskí mäsiari cez Mosonmagyaróvár.
Odpis, pap., nem., dva listy
6392
16. septembra, Augsburg
S 3243
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby sa postarali o ubytovanie
a pohostinstvo pre jeho služobníka Alexandra Rakového.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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6393
4. októbra, Bratislava
S 6455
Kapitáni kráľovského vojnového loďstva a služobníci Benedikta Erdélyhedyiho Imrich Dokay
a Demeter Nagy potvrdzujú, že prijali od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov tri
debny pušného prachu, 2 00 kusov delových gulí, 10 palíc, 1 debnu pušiek, zvaných barbata
a 25 libier olova.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou, porušený

is
l

av

6394
15. októbra, Viedeň
S 6456
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra
a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

at

6395
20. novembra, Jáger
S 6457
Hlavný uhorský kapitán žiada Uhorskú kráľovskú komoru v Bratislave, aby bezpečne uskladnili
zbrane, delá, pušný prach, sanitru a iné vojenské potreby pre obranu a opevnenie Szolnoku
a Jágra a aby potvrdili ich prevzatie.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

6396
4. decembra, Pezinský zámok
S 3244
František Serédy žiada bratislavského richtára a radcov, aby prepustili z väzenia jeho
služobníka Vojtecha Czernula, lebo si za svoj čin nezaslúži trest smrti.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

v

m

6397
5. decembra, Bratislava
S 3245
Miestodržiteľ a rábsky biskup František Ujlaky nariaďuje uhorským stavom a úradníkom, aby
podporovali Bratislavčanov, Trnavčanov a Šoprončanov rešpektovať ich mestské privilégiá
o dovoze a vývoze tovarov cudzozemskými obchodníkmi a kupcami zakázanými cestami pod
trestom zhabania tovaru.
Orig., perg., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

hí

6398
20. decembra (Bratislava)
S 6453
Bratislavský mestský notár Martin Schädel vyhotovuje odpis testamentu bratislavského
richtára Blažeja Behaima a súpisu celej pozostalosti (pozri aj č. 5613).
Orig., pap., nem., osem listov v zošite
6399
21. decembra, (Bratislava)
S 3246
Bratislavská kapitula prepisuje mandát miestodržiteľa a rábskeho biskupa Františka Ujlakyho
o bratislavských, šopronských a trnavských mestských privilégiách (pozri č. 6397).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate, porušený
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6400
- (Bratislava)
S 3247
Bratislavský senát vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov podľa viníc vo
vajnorskom chotári.
Koncept, pap., nem, tri listy

y

cca 1550

is
l

av

6401
- (Bratislava)
S 6207 a
(Bratislavský mestský pokladník) vyhotovuje súpis daňových poplatníkov zo Židovskej ulice
v Bratislave.
Koncept, pap., nem.

at

6402
- (Bratislava)
S 6468
Juraj Tischler žiada (bratislavský senát) o pomoc v spore s Barborou, dcérou Ladislava
Lederera, o dom po Kataríne Tischlerovej, dcére kováča Jána z Bratislavy.
Odpis, pap., nem., dva listy

Br

6403
- (Bratislava)
S 6471
Kúpeľník Leonard Sieber žiada (bratislavský senát) o pomoc proti svojej manželke Alžbete,
ktorá mu spôsobuje veľké škody na hornom kúpeli.
Orig., pap., nem., dva listy

es
ta

6404
- (Bratislava)
S 6472
(Bratislavský senát) zapisuje svedecké výpovede Tomáša Czudžaviča, Juraja Müllermachera
a Stanislava Haltera o výčinoch Osvaldovho syna Urbana, služobníka Petra Simunda a iných.
Odpis, pap., nem., tri listy

m

6405
- (Vajnory)
S 6474
Vajnorský richtár a radcovia žiadajú (Ferdinanda I.), aby im nekládol nové bremená pri
odovzdávaní naturálii, ktoré pre chudobu nemôžu uniesť.
Odpis, pap., nem., dva listy

hí

v

6406
- (Bratislava)
S 6494
Nemenovaný kňaz píše svoje zážitky z potuliek a štúdii hlavne v Čechách (Havlíčkov Brod,
Pardubice), Viedni a Ríme.
Koncept, pap., lat.

Ar
c

6407
- (Bratislava)
S 6500
Radcovia Uhorskej kráľovskej komory vynášajú konečné rozhodnutie v spore komory
s grófkou Barborou Weisprachovou, vdoovou po grófovi Františkovi zo Svätého Jura
a Pezinka, a robia konečné vyúčtovanie jej dlhov.
Odpis, pap., lat., štyri listy
6408
- (Bratislava)
S 1714
Vojvodkyňa Johanka Barbora žiada bratislavského mešťanostu a radcov o podporu, lebo
stratila všetok majetok v dobe, keď vraj bola posadnutá diablom.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6409
- (Bratislava)
Strážca mestských veží v Bratislave Ján Pfeill žiada bratislavských radcov o povolenie
predvádzať hudbu cez Vianoce nielen v kostoloch, ale aj na mestskej veži.
Orig., pap., nem., dva listy

is
l

av

y

6410
- (Bratislava)
(Bratislavský senát) žiada miestodržiteľa a nitrianskeho biskupa, aby zakročil u Františka
Nádasdyho, lebo jeho trhový dozorca Mikuláš Pertinger stále zvyšuje poplatky u obchodníkov
s potravinami, v dôsledku čoho sa cudzí kupci stále v menšom poočte zúčastňujú trhov.
Koncept, pap., lat.

at

6411
- (Bratislava)
Bratislavský cech mlynárov predkladá návrh cechových artikulov (bratislavskému senátu) na
schválenie.
Odpis, pap., nem., dva listy

Br

6412
- (Bratislava)
(Bratislavský senát) robí súpis pozostalosti Jána Gössla, ktorú odkázal Jánovi Gösslovi,
sestrinmu synovi Jakubovi a Jánovi Zachovi.
Orig., pap., nem., dva listy

es
ta

6413
- (Bratislava)
Vdova Dorota po Jánovi Lauserovi protestuje aj v mene svojho syna Jána proti odvolaniu sa
Petra Felnémethyho proti rozhodnutiu bratislavského richtára a radcov o zaplatení dlhov.
Odpis, pap., lat.

m

6414
- (Bratislava)
Anna Žofia Eggerová, rod. Sremszerová, žiada (Ferdinanda I.), aby nariadil bratislavskému
richtárovi a radcom prepustiť jej manžela Bernarda Eggera, uväzneného pre urážku
magistrátu.
Odpis, pap., lat., dva listy

Ar
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hí

v

6415
- (Bratislava)
Nemenovaná autorka sa sťažuje nemenovanému cirkevnému hodnostárovi, že nerešpektuje
panovníkove príkazy pri rozhodovaní kriminálnych procesov.
Orig., pap., lat.
6416
- (Bratislava)
Ján Baumann Regiomontanus Francus prosí svojho mecenáša,, bratislavského kanonika
Mateja, o podporu na cestu na štúdiá.
Orig., pap., lat.
6417
- (Bratislava)
Správca školy Ján Wucke z Rače žiada bratislavských senátorov o prijatie za správcu školy
v Bratislave na uvoľnené miesto po Jakubovi Arlenovi.
Orig., pap., lat., dva listy
293

6418
- (Bratislava)
Ranení vojaci Juraaj Hans a Ján U. v bratislavskom mestskom špitáli žiadajú bratislavského
mešťanostu o vyplatenie polmesačného žoldu.
Orig., pap., nem.

av

y

6419
- (Bratislava)
(Bratislavský senát) vystavuje sprievodný list pre Matúša Seittenstrickera, utečenca z Rábu do
Bratislavy pred Turkami.
Koncept, pap., nem.

at

is
l

6420
- (Bratislava)
Organista v bratislavskom Dóme sv. Martina Leopold Fischer žiada (bratislavský senát)
o podporu.
Orig., pap., nem.

Br

6421
- (Bratislava)
Bratislavský lekár Andrej Musch žiada (bratislavský senát) o zvýšenie platu. Pritom vypočítava
okolnosti, ktoré priaznivo ovplyvňujú vývoj mesta.
Orig., pap., nem.

m
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6422
- (Bratislava)
(Bratislavský senát) vyhotovuje zoznam Bratislavčanov, ktorí majú právo používať erb: Matej
Pertinger, Zachariáš Gechil, Ján Buday, Ján Hartl, Gašpar Mauroch, Wolfgang Gilig, Mikuláš
Pasztorovič, Jakub Auer, Ľudovít Schmucker, manželka Jána Lasara, Ján Lauser, Juraj Sremszer,
Rudolf Mauroch, manželka Františka Kampera, Matúš Palazkes, Juraj Blasenkovič, Pavol Fürst,
Severín Szeverényi, Ján Ampruster, Pompej Bär, Pavol Bakyth, Andrej Kecskés, Michal
Sztaniszniaki a Felix Schädel.
Koncept, pap., maď.

hí

v

6423
- (Bratislava)
Bratislavskí mestskí radcovia Juraj Eisenreich a Gašpar Hoffinger, notár Ján Cellarius, Michal
Meixner a Andrej Hayndel a mešťan Krištof Gundel svedčia, že Felix Schädel s manželkou
Annou predali lekárovi Mikulášovi Pistalloczymu záhradutorú kúpili od zlatníka Wolfganga
Hödla.
Odpis, pap., lat., dva listy

Ar
c

6424
- (Bratislava)
Margita Badendorferová podáva (bratislavskému senátu) súpis dedičstva, ktoré odkázala
Agneša, vdova po Vavrincovi Ungerovi a manželka Valenta Prenntla, svojmu synovi Štefanovi
Ungerovi.
Odpis, pap., nem., tri listy
6425
- (Bratislava)
G L 10 N 23 b/21
(Bratislavský senát) informuje nemenovaného adresáta, že Ferdinand I. nariadil 18. apríla
1548 odvádzať desiatky z vína podľa stavov vo vinohradníckych pivniciach.
Odpis., pap., nem.
294
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6426
- (Bratislava)
G L 8 N 12 a/7, 8
Richtári, mešťanostovia a radcovia slobodných kráľovských a banských miest v Uhorsku
žiadajú (Ferdinanda I.) o ochranu mestských privilégii o práve skladu a predaja vína a tovaru
pred poľskými, rakúskymi, moravskými a štajerskými obchodníkmi. Podľa starých práv jedna
tretina zhabaného tovaru prepadá v prospech kráľa a dve tretiny v prospech slobodného
kráľovského alebo banského mesta.
Dva odpisy, pap., lat., dva listy a štyri listy

is
l

6427
- (Viedeň)
G L 8 N 12 d/2
Kráľovský radca a hlavný kráľovský tricezimátor Pavol Pesold informuje (bratislavský senát),
že podľa správ viedenských obchodníkov pripravuje (Ferdinand I.) nový štatút pre vyberanie
tridsiatkov.
Odpis, pap., nem.

Br

at

6428
- (Bratislava)
G L 13 N 14
(Bratislavský senát) robí výpisy z mestských privilégii o oslobodení Bratislavčanov od platenia
mýta, ktoré dostali od uhorských kráľov Ondreja III. ( z roku 1291), Karola Róberta (z roku
1328), Ľudovíta I. (z rokov 1366 a 1378), Žigmunda (z roku 1403) a Ladislava V. (z roku 1454).
Orig., pap., lat., štyri listy

m
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6429
- (Viedeň)
G L 8 N 12 a/1
Viedenský mešťanosta a senát uvádzajú (Ferdinandovi I.) privilégiá uhorských kráľov: Belu IV.
(z 24. apríla 1260), podľa ktorého boli rakúski a viedenskí kupci oslobodení od platenia mýta
a tridsiatkov na ceste do Budína v osadách a mestečkách Rajka, Ráb, Abda, Füred, Komárno,
Süttö, Ostrihom, Szob, Vyšehrad a Budín. Toto potvrdili aj králi Štefan V. (v roku 1270),
Ladislav IV. (v roku 1279), Ondrej III. (v roku 1299), Ľudovít I. (v roku 1380), Alžbeta (v roku
1381), Žigmund (v roku 1388); regent Ján Hunyady (v roku 1447) ich ešte rozšíril na celé
Uhorsko. Konečne ich potvrdil aj Ladislav V. (v roku 1453). Nikde v týchto privilégiách nie sú
uvedené mestá Bratislava, Šoproň a Trnava, že by boli z toho vyňaté.
Odpis, pap., lat., tri listy
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6430
- (Viedeň)
G L 8 N 12 a/1
Viedenský mešťanosta a senát žiadajú rakúsku vládu, kancelára a radcov Rakúskej komory
o ochranu ich privilégií proti mestám Bratislave, Šoprone a Trnave, ktoré nechcú dovoliť
rakúskym a predovšetkým viedenským obchodníkom dovážať tovar do Uhorska, odvolávajúc
sa na privilégiá, ktoré môžu predložiť len v odpisoch. I keby ich predložili v origináloch, na veci
to nič nezmení, lebo vyše 300 rokov vyvážajú rakúski obchodníci tovar do Budína bez toho, že
by boli viazaní právom skladu v uvedených mestách.
Odpis, pap., lat., tri listy.
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6431
- (Šoproň)
G L 8 N 12 a/10
(Šopronský senát) sa sťažuje (Ferdinandovi I.) na viedenského mešťanostu a radcov, ktorí
svojimi urážkami znevažujú ich privilégiá o zákaze dovozu tovaru do Uhorska. Ak hovoria
o nejakých zvyklostiach, tým len Viedenčania dokazujú, že zneužívali obdobie vojen a pod
titulom dodávok tovaru pre vojsko dovážali tovar do Uhorska pre obchod. Vymenovaním
miest im Belo IV. predpísal len cestu, ktorou musia tovar do Budína dopravovať (pozri aj č.
6429, 6430).
Odpis, pap., lat., štari listy

at
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6432
- (Bratislava)
G L 8 N 12 a/9
(Bratislavský senát) odôvodňuje (Ferdinandovi I.), že po páde Budína nie je dôvod, aby
viedenskí kupci a obchodníci prevážali tovar predpísanou cestou, pričom sa odvoláva aj na
privilégiá kráľov Vojtecha (z roku 1439) a Vladislava II. (z rokov 1495, 1498 a 1500) (pozri aj č.
6431).
Odpis, pap., lat., tri listy

es
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6433
- (Bratislava)
G L 9 N 12 a/8a
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú (Ferdinanda I.), aby nepovoľoval cudzím
kupcom dovoz vína pre vojsko do Uhorska, lebo pod touto zámienkou predávajú ho nielen
v Rábe a Komárne, kde sa nachádza vojsko, ale po celom Uhorsku.
Koncept, pap., lat dva listy

1550, 1551

m

6434
- (Bratislava)
G L 22 N 51 b/1
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia informujú (Ferdinanda I.), že dom, ktorý hodlajú
postaviť v Bratislavskom podhradí pre loptové hry, nebude po vojenskej stránke ohrozovať
mesto a nebude ani prekážať povozom.
Dva koncepty, pap., lat., jeden a dva listy

hí

v

6435
- (Bratislava)
G L 20 N 23 h
Bratislavský senát žiada (miestodržiteľa) o odročenie zaplatenia riadneho ročného cenzu
a cenzu zo židovských domov, lebo väčšina senátorov je na výročnom trhu vo Viedni.
Odpis, pap., lat., dva listy

Ar
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6436
- (Bratislava)
Vyslanci slobodných kráľovských a banských miest žiadajú palatína a grófa Juraja Thurzu
o zníženie kontribúcii.
Odpis, pap., lat., dva listy
6437
- (Bratislava)
G L 14 N 18 g
(Bratislavský senát) žiada (miestodržiteľa a rábskeho biskupa) o ochranu starých privilégii
proti Štefanovi, Jánovi a Krištofovi Lisztovi, ktorí neoprávnene vymáhajú od Bratislavčanov
mýto pri Kittsee.
Odpis, pap., lat.
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6438
- (Bratislava)
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov proti františkánskemu kláštoru v Bratislave, ktorý si robí nároky na pozemky po
zbúraných domkoch pri ľavej strane františkánskeho kostola.
Odpis, pap., lat., dva listy

av

1551
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6439
1. januára, (Bratislava)
G L 8 N 12 a/11 a, c
(Richtári, mešťanostovia a radcovia) uhorských slobodných kráľovských miest (Bratislavy,
Šoprne a Trnavy) vydávajú spoločné smernice pre trhového richtára uhorských slobodných
kráľovských miest Jána Horvátha: 1. o postupe s cudzozemskými obchodníkmi pri dovoze
tovaru z Čiech, Moravy, Rakúska, Štajerska a iných okolitých krajín, 2.. o práve skladu, 3..
o vývoze uhorského vína z krajov mimo Bratislavskej stolice a cez Bratislavskú stolicu do
Čiech a na Moravu a iných krajín len po riekach Dunaji, Morave, Váhu a Rábe, 4.
o povinnostiach obchodníkov a kupcov rešpektovať smernice a 5. o povinnosti trhového
richtára a jeho služobníkov zachovávať predpisy.
Orig., pap., lat., štyri listy, tri pritlačené pečate s clonou
Odpis, pap., lat., dva listy

6440
12. januára, Trnava
N1
Trnavský richtár a senát informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že podľa
správy Jána Horvátha kapitán trenčianskeho hradu a trenčiansky podžupan odmietol
rešpektovať nariadenie miestodržiteľa a radcov o starých mestských privilégiách.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí
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6441
21. januára, (Bratislava)
G L 9 N 54 A
Bratislavský richtár (a senát) informujú miestodržiteľa, že žiadny mešťan nemôže dovážať do
Bratislavy víno zo svojich viníc v Jure pri Bratislave a predávať ho v meste, ak nezaplatí
predpísané poplatky. Preto ani Šimona Kayru, ktorému zanechal právo dovážať víno do mesta
(bratislavský župan) Ján Szalay a ktorý tiež platil poplatky, nemôžu od nich oslobodiť.
Koncept, pap., lat., dva listy

Ar
c

6442
23. januára, Viedeň
G L 8 N 12 a/2
Dolnorakúska vláda a komora žiada uhorskú vládu a komoru, aby nedovolili Bratislavčanom
zavádzať nové zvyklosti, ktorými znemožňujú viedenským obchodníkom obchodovať
v Bratislave, Šoproni a Trnave.
Odpis, pap., lat., dva listy
6443
24. januára, (Bratislava)
G L 8 N 12 a/3
(Richtári, mešťanostovia a radcovia slobodných kráľovských miest Bratislavy, Šoprone
a Trnavy) žiadajú snem, aby predložil (Ferdinandovi I.) na nové schválenie ich staré privilégiá
o práve skladu (pozri aj č. 6442).
Koncept, pap., lat., dva listy
297
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6444
5. februára, Bratislava
GL8N9
Rábsky biskup (a miestodržiteľ) František Ujlaky oznamuje uhorským stavom, úradníkom
a vyberačom mýta, tridsiatkov a ostatných poplatkov, že poveril Jána Safára habaním tovaru
všetkým kupcom, ktorí sa zúčastňujú výročných alebo týždenných trhov v Bratislave, Šoproni
a Trnave a ktorí tam dovážajú tovar nedovolenými cestami (pozri aj č. 6443).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

av

6445
14. februára, (Bratislava)
G L 9 N 54 b
Bratislavský richtár (a senát) informujú miestodržiteľa, že nemôžu oslobodiť ani Šimona Kayru
od poplatkov za víno, a teda zbytočne proti tomu rebeluje (pozri aj č. 6441).
Koncept, pap., lat., dva listy
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6446
16. februára, Viedeň
G L 27 N 25
Rudolf Hammersbach informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že oficiáli zo
Schwechatu a Žigmund Wulpacher predostreli ich sťažnosť (Dolnorakúskej) komore (pozri aj
č. 6444).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6447
21. februára, Malinovo
N2
Erazmus Lichtenstein žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby podporovali
jeho zástupcu zo Schwechatu Krištofa Büchlera pri vamáhaní dedičstva po macoche Agneši od
otčima Krištofa Petra Schneidera.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6448
9. marca, Bratislava
N3
Wolfgang Schieribrannd sa zaväzuje v mene svojho pána Martina Tschinkendorfera zaplatiť
Jobstovi Furtnerovi 155 zlatých, 1 šiling a 12 denárov.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

v

6449
10. marca, Novohrad
N4
František Battyányi odporúča bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom magistra
Wolfganga, svojho služobníka, aby sa mohol vrátiť do Bratislavy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6450
24. marca, (Ostrihom)
Ostrihomská kapitula vydáva svedectvo o testamente Františka Nyáriho, podľa ktorého
odkázal majetok (peniaze, hrady Branč a Konrádov Kameň a osady v Nitrianskej, Bratislavskej
a Komárňanskej stolici) chudobincu v Senici, vojnou poškodeným poddaným, Ľudovítovi
Nyárimu, Jánovi Bohatému, švagrinej Anne, Gašparovi Pongrácovi, Jánovi a Štefanovi
Aponyimu, vdove Kristíne po Štefanovi Majtényim, vdove Barbore po Hieronymovi
Széplakym, bratovi Jánovi Nyárimu, sestre Kataríne, Gašparovi Thardymu a Bernardovi
Zichymu. Majetky na Morave odkazuje podľa samostatného po česky vyhotoveného
testamentu.
Odpis, pap., lat., tri listy

298

6451
29. marca, Eliášovce
G L 5 N 41 d
Tomáš Illyésházy radí bratislavskému richtárovi a radcom, aby požiadali panovníka
o menovanie komisie na reambuláciu hraníc mesta s Jurom pri Bratislave a Stupavou.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

6452
10. apríla, Bratislava
G L 5 N 41 d
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú miestodržiteľa, aby napriek snahám
bratislavského tricezimátora Pavla Paehelia a viedenských mešťanov prihovoril sa
u panovníka za zníženie tridsiatkových poplatkov.
Koncept, pap., lat.
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6453
14. apríla, Galsa
N5
Vavrinec Pap oznamuje bratancovi Petrovi Literátovi na Komárňanský hrad, že Pavol Simon
žobre po dedinách, predstierajúc, že má dvoch synov v tureckom zajatí, čo sa nezakladá na
pravde.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

6454
16. apríla, Viedeň
G L 14 N 7
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby urobila reambuláciu hraníc chotárov Jura pri
Bratislave a Vajnor v spore mesta Bratislavy s grófmi zo Svätého Jura (a Pezinka).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
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6455
16. apríla, Viedeň
G L 8 N 31
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby predložili
mestské privilégiá o zákaze viedenským obchodníkom kupovať a predávať dobytok a iný tovar
a habať ho.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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6456
17. apríla, Viedeň
G L 38 F 1 N 111
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyšetrili, prečo
učtovník kráľovských tridsiatkov v Bratislave Jakub Kis dal uväzniť u nich šľachtica Andreja
Nagya a aby ho ihneď prepustili pred kompetentný súd.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
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6457
18. apríla, (Bratislava)
G L 8 N 21
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavského richtára Tomáša Reichentallera a notára
Henricha Schädela prepisuje artikuly z listiny kráľa Žigmunda (z 22. januára 1402),
tranzumovanej listinou Ladislava V. (zo 6. februára 1453) o práve skladu v Bratislave (pozri aj
č. 691, 692, 2815).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
6458
19. apríla, (Znojmo)
N6
Znojemský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
uväznili klobučníckeho pomocníka Jána Schmidta pre vraždu jeho spoločníka.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

299

6459
22. apríla, Viedeň
N7
Miestodržiteľ a rábsky biskup František Ujlaky nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby podľa kráľovho príkazu vyslali zástupcov na prieskum medzí,
o ktoré sa Trnavčania medzi sebou súdia.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6460
28. apríla, Viedeň
N8
Radcovia (Dolnorakúskej) komory nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, aby sa postarali o víno, mäso a chlieb pre štyroch kráľovských služobníkov, ktorí sa
cestou do Viedne zastavia v Bratislave.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou

at

6461
29. apríla, Viedeň
N9
Ján Baptista Castaldo žiada bratislavského richtára a radcov o pomoc pre Františka Petra
Bergama pri príprave ubytovania uhorskej vojenskej výpravy v Bratislave.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6462
1. mája, Bratislava
N 10
Prefekt a radcovia Uhorskej kráľovskej komory nariaďujú bratislavskému richtárovi
a radcom, aby zaplatili riadny ročný poplatok.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po piatich dorzálnych pečatiach s clonou, poškodený
a čiastočne ťažko čitateľný
6463
25. mája, (Bratislava)
G L 8 N 12 a/4
Richtári a radcovia miest Bratislavy, Trnavy a Šoprone žiadajú (Ferdinanda I.) o ochranu
mestských privilégii o práve skladu (pozri aj č. 6455, 6457).
Odpis, pap., lat., dva listy
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6464
29. mája, (Viedeň)
N 11
Viedenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
potrestali mečiara Valenta z Břeclavy, ktorý prepadol Pavla Wolffa. V prílohe je vyšetrovanie
a výpoveď obžalovaného.
Orig., pap., nem., päť listov, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

hí

6465
13. júna, Viedeň
N 12
Wolfgang Kramer oznamuje bratislavskému richtárovi a mešťanostovi, že podľa rozhodnutia
ostrihomského arcibiskupa neplnoletá Regina nemôže sa vydať pred dosiahnutím plnoletosti.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6466
26. júna, (Bratislava)
G L 8 N 12 a/5
Mešťanostovia, richtári a radcovia miest Bratislavy, Šoprone a Trnavy žiadajú (Ferdinanda I.)
o kladné vybavenie žiadosti o potvrdenie práva skladu (pozri aj č. 6463).
Odpis, pap., lat.

300

6467
16. júla, Bratislava
G L 6 N 43 c
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Gregor Pethöházy doručil
rábskej kapitule jeho mandát, ktorej zástupca žiadal, aby sa o vyberaní mýta rozhodlo
v Kráľovskej kúrii.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať

is
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6468
20. júla, Viedeň
G L 48 F 6 N 13
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu vyhotovili
odpisy z mestských protokolov o všetkých cirkevných majetkoch, ktoré sa akýmkoľvek
spôsobom dostali do svetských rúk počas vojen, lebo ich musia vrátiť cirkvi.
Odpis, pap., lat.

at

6469
24. júla, (Bratislava)
G L 8 N 12 a/6
Richtári, mešťanostovia a radcovia miest Bratislavy, Šoprone a Trnavy žiadajú (Ferdinanda I.)
o informáciu, v akom štádiu je potvrdenie ich privilégii (pozri aj č. 6466).
Odpis, pap., lat.

es
ta

Br

6470
28. júla, Viedeň
G L 14 N 27 p/2
Ferdinand I. nariaďuje provizorovi Tomášovi Illyésovi na hrade Jur pri Bratislave, aby nebránil
Bratislavčanom brať si drevo z ich vajnorských lesov na opevňovanie Bratislavského Podhradia
a vyhotovenie násypu.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
6471
13. augusta, Viedeň
N 13
Primus Merula, notár Uhorskej kráľovskej komory, urguje odpoveď na svoj list o požiadavkách
na dedičstvo po manželovi Margity Reidovej.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6472
16. augusta, Komárno
N 14
Veliteľ vojnového loďstva Wolfgang žiada bratislavského richtára a radcov, aby prepustili
z väzenia Juraja Mészárosa, jeho spoločníka Baltazára a Žigmunda Pozsgayiho.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6473
18. augusta, Sokoľ
N 15
Sokoľský richtár Štefan Koldot a radcovia odpovedajú Vavrincovi Papovi, že nevedia, prečo sa
od nich odsťahovali Pavol Toth a synovia Pavla Simona.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
6474
18. augusta, Viedeň
G L 23 N 49
Miestodržiteľ a rábsky biskup František Ujlaky žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby nepovoľovali súkromné vyučovanie po domoch, lebo na škole ustanovili nového
rektora, ktorý bude vyučovať s dvomi učiteľmi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, porušený a čiastočne nečitateľný
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6475
19. augusta, Viedeň
G L 27 F VII
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom, úradníkom, vojenským veliteľom a županom, aby
zabezpečili rýchlu prepravu diel, vojenských strojov na dobývanie opevnení, olova, pušného
prachu a munície cez ich územie.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

av
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6476
20. augusta, Bratislava
G L 20 N 23 f
Radcovia Uhorskej kráľovskej komory napomínajú bratislavského richtára, mesťanostu
a radcov, aby poslali komore riadne ročné poplatky a poplatky zo židovských domov.
Orig., pap., lat., dva listy, päť dorzálnych pečatí s clonou

at
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6477
21. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 112
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby sa postarali
o ubytovanie a stravovanie šiestich práporov vojska, ktoré prejde cez Bratislavu do Levíc.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

6478
27. augusta, Bratislava
N 16
Radcovia Uhorskej kráľovskej komory nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, aby sa postarali o zásobovanie vojska a jeho urýchlený prechod do Sedmohradska.
Orig., pap., lat., päť dorzálnych pečatí s clonou, poškodený a ťažko čitateľný
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6479
27. augusta, (Bratislava)
G L 20 N 23 i
Radcovia Uhorskej kráľovskej komory odpovedajú bratislavskému richtárovi a senátu, že
Budín a Pešť platia po 1 000 zlatých ročné poplatky panovníkovi, Stoličný Belehrad, Trnava
a Šoproň po 400 zlatých a podľa panovníkovho mandátu má Bratislava platiť aj cenzus zo
židovských domov (pozri aj č. 6371).
Orig., pap., lat., dva listy, päť dorzálnych pečatí s clonou
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6480
3. septembra, Viedeň
G L 24 N 4 a
Ferdinand I. nariaďuje prefektovi Uhorskej kráľovskej komory Františkovi Thurzovi a radcom,
aby predvolali bratislavského richtára a radcov a prinútili ich zaplatiť mestu Kremnici dlh 1 000
zlatých, ktoré potrebujú na opravu kostola sv. Andreja (pozri aj č. 6517).
Odpis, pap., lat.
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6481
3. septembra, Jágerský hrad
G L 27 N 41
Štefan Dobó a Štefan Mekchey, provizori Jágerského hradu, potvrdzujú, že prevzali od
Andreja Schulmeistera z Bratislavy pušný prach pre delá, olovo a iné strelivo.
Orig., pap., lat., dve pritlačené pečate s clonou
6482
12. septembra, Viedeň
N 17
Primus Merula, notár Uhorskej kráľovskej komory, žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov o pomoc pri vymáhaní dedičstva pre neho a pre Margitu Reidovú.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

302

6483
28. septembra, Viedeň
N 18
Jágerský biskup žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby nevymáhali od
literáta Šimona Kayru poplatky za víno, ktoré si vezie pre osobnú potrebu z Jura pri Bratislave
do Bratislavy (pozri aj č. 6441).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av
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6484
5. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 113
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu pre nedostatok obilia
v Rakúsku nahlásili možnosti výkupu a mletia obilia u nich.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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6485
17. októbra, Viedeň
G L 22 N 16
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby sa dostavili ku
kráľovskému personálovi Michalovi Mereyovi v ich spore o vinice pod Bratislavským hradom.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou, porušený

Br

6486
(18. októbra, Bratislava)
G L 38 F 1 N 114
Katarína, manželka Jána Tótha, žiada (Ferdinanda I.) o zákrok u bratislavského richtára
a radcov, lebo ju nespravodlivo odsúdili na vyhnanstvo, kde po mučení nevládze pracovať
a živiť sa.
Orig., pap., lat.

es
ta

6487
18. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 114
Ferdinand I. žiada od bratislavského richtára a radcov informáciu o Kataríne, manželke Jána
Tótha (pozri aj č. 6486).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

6488
27. októbra, Viedeň
N 21
Miestodržiteľ a rábsky biskup František Ujlaky žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby pripravili maštale pre osem koní pre pánov z Benátok, ktorí budú bývať v jeho
bratislavskej kúrii.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6489
1. novembra, Viedeň
N 22
Kráľovský radca a jágerský biskup Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra
a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
6490
15. novembra, Krems
N 23
Mešťanosta, richtár a radcovia z Kremsu a Steinu žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby poslali Matúša Wachtlera na súdne pojednávanie o dedičstvo po vdove Uršule
po Cyrilovi Wachtlerovi.
Orig., pap., nem., sedem listov, porušená dorzálna pečať s clonou
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6491
16. novembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 115
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby pomohli jeho ľuďom pri
výkupe vína a potravín pre vojsko.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

av

y

6492
28. novembra, Brno
N 24
Brnenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov
o rozhodnutie sporu o dedičstvo po manželke Krištofa Hurrebeina.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
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6493
4. decembra, (Bratislava)
G L 8 N 12 a/11 b
(Richtári, mešťanostovia a radcovia) slobodných kráľovských miest (Bratislavy, Šoprone
a Trnavy) vydávajú spoločné smernice pre trhového richtára Jána Horvátha (pozri aj č. 6439).
Odpis, pap., nem., dva listy

Br

at

6494
10. decembra, Stupava
N 19
Mikuláš (Csányi) a Juraj (Török) napomínajú bratislavského richtára,, mešťanostu a radcov
v neznesiteľnej tiesni (pre neúplný text sa nedajú zistiť bližšie okolnosti).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, zlomok

es
ta

6495
27. decembra, Praha
N 25
Jágerský (biskup a kráľovský radca Mikuláš Oláh) žiada bratislavského richtára a mešťanostu,
aby v jeho zastúpení rokovali so Šimonom Kayrom.
Orig., pap., lat., dorzálna peečať s clonou, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
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6496
- (Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) podáva senátu vyúčtovanie mestských príjmov a výdavkov
za hospodársky rok 1550/51.
Koncept, pap., nem., dva listy
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6497
8. januára, Praha
N 26
Jágerský (biskup a kráľovský radca Mikuláš Oláh) žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s literátom Šimonom (Kayrom).
Oririg., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
6498
(8. januára, Bratislava)
N 27
Klampiarsky majster Andrej Riemer žiada (bratislavský senát) o zvýšenie cien za cínovanie.
Orig., pap., nem., dva listy
6499
11. januára, Pražský hrad
G L 20 N 23 1
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom bez meškania vyplatiť riadny ročný
cenzus 1 000 zlatých a cenzus zo židovských domov.
Orig., papp., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
304

6500
(15. januára, Bratislava)
N 32
Bratislavský kožušnícky majster Ján Taudner žiada bratislavský senát, aby vymáhal od jeho
švagrov veno, ktoré jeho manželke zanechal nebohý otec Matúš Zäpfl.
Orig., pap., nem.

is
l
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y

6501
21. januára, (Bratislava)
G L 17 N 68 a, b
Bratislavská kapitula na žiadosť obyvateľov Bratislavského Podhradia Jána Teilenkäsa
a Michala Wachsgiessera prepisuje listinu kráľa Žigmunda o privilégiách Bratislavského
Podhradia (na vŕšku okolo kostola sv. Mikuláša), ktoré má aj mesto Bratislava, hlavne
povolenie brať drevo na stavbu domov z kráľovských lesov, patriacich k Bratislavskému
hradu, za čo sú povinní platiť ročné poplatky za domy a ostrovy Anzung a Müllner kastelánom
Bratislavského hradu.
Dva orig., perg., lat., po jednej privesenej pečati na zeleno-hnedo-žltej šnúre (zlomok jednej)
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6502
29. januára, Bratislava
N 33
Farár Šimon Jäckl žiada bratislavský senát, aby mu odovzdali víno a peniaze, ktoré mu je mesto
povinné odvádzať.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať

es
ta

6503
(13. februára, Bratislava)
N 36
Maliarsky majster Ján Tiergarten žiada (bratislavský senát) o povolenie postaviť si pred
domom dva stĺpy, aby tým zabránil prechodu povozov v tesnej blízkosti domu.
Orig., pap., nem., dva listy

m

6504
22. februára, Viedeň
G L 30 N 18
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby pripravili
vhodné priestory v kláštoroch a mestských vežiach na uskladnenie potravín pre vojsko a aby
v tom podporovali aj Leopolda Büchlera.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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6505
február, Bratislava
G L 15 N 30
Miestodržiteľ, rábsky župan a biskup František Ujlaky nariaďuje duchovenstvu a verejným
notárom spadajúcim pod duchovnú právomoc ostrihomskej, rábskej a vesprémskej diecézy,
aby vyzvali všetkých, ktorí by mohli svedčiť v spore Konráda, opáta kláštora v Heiligenkreuzi,
s mestom Bratislavou o osadu Vajnory a o kúriu v mestských hradbách, ktoré im
Bratislavčania v roku 1552 vzali.
Odpis, pap., lat., dva listy
6506
(9. mája, Bratislava)
N 38
Kamenársky majster Matej Schwarz žiada (bratislavský senát) vymáhať dedičstvo po jeho
manželke, ktoré zdedila po Jurajovi Pogenhauserovi, Martinovi Beckovi a Šimonovi Raischovi.
Orig., pap., nem.
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6507
13. mája, Bratislava
N 39
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia potvrdzujú dohodu mesta s nebohým
miestodržiteľom a ostrihomským arcibiskupom Pavlom (Vardom), kanonikom Šimonom
Jäcklom, prefektom a nitrianskym biskupom Františkom Thurzom a s komornými radcami,
podľa ktorej sa zaviazali odovzdávať ročne 50 sudov vína farárovi v bratislavskom Dóme sv.
Martina.
Odpis, pap., lat.

is
l

av

6508
20. mája, Bratislava
N 43
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia znova potvrdzujú dohodu o odovzdávaní vína
farárovi v bratislavskom Dóme sv. Martina (pozri aj č. 6507).
Odpis, pap., lat.

at

6509
(3. júna, Bratislava)
N 44
Klobučnícky majster Tomáš Jung žiada (bratislavský senát) o predĺženie termínu splatnosti
dlhu
Orig., pap., nem.

es
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6510
11. júna, Viedeň
N 46
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby prepustili kapitánovi jazdy Jánovi Ebersdorferovi trubača z bratislavskej (mestskej) veže.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
6511
13. júna, Trnava
N 47
Trnavská mestská rada informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o výpovediach
svedkov v spore Andreja Kremsera o dedičstvo.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6512
14. júna, Bratislava
H L 1 N 11
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vydávajú svedectvo o odvolaní sa Šimona Kayru
proti rozhodnutiu Ferdinanda I., lebo kráľ pridelil ohradený pozemok pri bratislavskej
prepozitúre bratislavskému prepoštovi, rábskemu biskupovi a miestodržiteľovi Františkovi
Ujlakymu.
Odpis, pap., lat.
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6513
15. júna, Bratislava
Bratislavský richtár a radcovia informujú Joachima Neuhausera, že na základe žaloby Marty
Gschmeidlerovej a Uršuly Färberovej uväznili Matúša Bridu, ktorého udali sko jedného
spoločníka z bandy, ktorá ich prepadla a okradla. Keďže sa Brida ani pri mučení nepriznal,
rozhodli o jeho nevine a povolili mu voľný pohyb po meste.
Koncept, pap., lat.
6514
20. júna, Padova
G L 19 N 10 f/8
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby okrem riadneho ročného
cenzu vyplatili Uhorskej kráľovskej komore 4 000 zlatých na vydržovanie vojska a opevňovanie
hraníc.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
306
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6515
21. júna, Kapuvár
N 48
Krajinský sudca a hlavný uhorský kapitán gróf Tomáš Nádasdy ďakuje bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom za opatrovanie koňa a pozostalosti po jeho nebohom
služobníkovi a žiada, aby mu všetko poslali po doručiteľovi listu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l
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6516
25. júna, Csepreg
N 49
Krajinský sudca a hlavný uhorský kapitán gróf Tomáš Nádasdy ďakuje bratislavskému
richtárovi a mešťanostovi za list, ktorý našli u nebohého služobníka a ktorý bol určený
Antonovi Báthorymu (pozri aj č. 6515).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

6517
1. júla, Kremnica
Kremnický richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu a radcov o vyplatenie dlhu
1000 zlatých.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
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6518
9. júla, Ostrihom
N 52
Ostrihomský kanonik Ján odkazuje svoj majetok bratovi Tomášovi, Barbore, Jánovi Borsymu
a organistovmu synovi Maximiliánovi.
Odpis, pap., lat., dva listy
6519
10. júla, Bratislava
N 53
Literát Štefan Zalonkemény potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára 9 zlatých a 57
denárov zo základiny Martina Bozzássyho.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

6520
17. júla, Viedeň
N 54
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom
zásobovať potravinami vojsko, ktoré príde po Dunaji do Bratislavy.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6521
27. júla, Viedeň
N 55
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby pripravili lode a lodníkov pre vykladanie munície v bratislavskom prístave.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
6522
2. augusta, Viedeň
N 58
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián odpovedá bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že dostal od nich správu o príprave člnov a ľudí na vykladanie
munície.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6523
16. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 116
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby poskytli povozy na prepravu
pušného prachu a olova do Jágra. Informuje ich, že na obranu Jágerského hradu už poslal aj
delá.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6524
19. augusta, Kremnica
G L 24 N 45
Kremnický richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu a radcov o zaplatenie dlhu
1000 zlatých v zlate (pozri aj č. 6517)
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

at
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6525
20. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 117
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom zverejniť dobrovoľný výkup koní
pre vojsko. Odvody koní budú prebiehať v Nitre.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta
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6526
23. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 118
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby zabezpečili
obilie a jeho mletie v bratislavských mlynoch a na okolí a ostatné potraviny pre vojsko, ktoré
sústredil po páde Ostrihomu. Súčasne nariaďuje pomôcť zabezpečiť potraviny pre ľudí
z Uhorskej kráľovskej komory.
Oriig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6527
27. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 119
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby neodkladne poskytli povozy
a kone na prepravu zbraní do Jágra.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

6528
1. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 120
Ferdinand I. nariaďuje uhorským stavom, úradníkom a obyvateľstvu pomáhať pri výkupe
krmiva pre kone a potravín pre vojsko, sústredené zo všetkých kráľovstiev a provincii na
obranu Uhorska, jeho správcovi pivníc Jánovi Petöovi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

Ar
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hí

6529
2. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 121
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby pomáhali jeho správcovi
zásobovania a nitrianskemu biskupovi Františkovi Thurzovi zabezpečovať potraviny a mlieť
obilie v bratislavských mlynoch pre vojsko pripravené na generálny útok.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
6530
11. septembra, Bratislava
N 61
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú prísažných v Jure pri Bratislave, aby
zakázali svojim obyvateľom v neskorých nočných hodinách preháňať kone po bratislavských
pasienkoch.
Koncept, pap., nem., dva listy

308

6531
12. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 122
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyhlásili
vyplácanie žoldu dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásia na odvodoch v Trnave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

av

y

6532
15. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 123
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby pripravili
potraviny pre väčšie množstvo vojska, ktoré príde z Marcheggu cez Stupavu do Bratislavy.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

is
l

6533
15. septembra, Viedeň
G L 30 N 19
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poslali do
Viedne lodníkov na prepravu pontonového mosta pre potreby vojenskej výpravy v Uhorsku.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br
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6534
20. septembra, Viedeň
N 62
Ján Ruffnitzer nariaďuje bratislavskému richtárovi, aby poslal do Viedne požadovaných
lodníkov.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

6535
26. septembra, Horné Orešany
N 63
Prefekt František Zichy žiada bratislavského richtára a radcov, aby zadržali literáta Štefana pre
spreneveru a krádež u Štefana Lossoncziho a aby ho vydali Krištofovi Országhovi i napriek
tomu, že sa spolieha na ochranu Tomáša Nádasdyho.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6536
4. októbra, Malinovo
N 64
(Kráľovský personál) Michal Merey žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby uväzneného literáta Štefana vydali literátovi Blažejovi (pozri aj č. 6535).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6537
9. októbra, Viedeň
G L 4 N 10
Ferdinand I. nariaďuje radcovi Uhorskej kráľovskej komory a nitrianskemu biskupovi
Františkovi Thurzovi a ostatným radcom, aby vydali Bratislavčanom pred súd Pavla Literáta,
lebo na území mesta zranil literáta Pavla z Pécsu, hoci je služobníkom komory.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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6538
12. októbra, Viedeň
N 65
Kráľovský kancelár a jágerský biskup Mikuláš Oláh potvrdzuje, že prijal od bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra
a Pavla v Ostrihome zo základiny ostrihomského arcibiskupa Dionýza.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
6539
12. októbra, Viedeň
N 65
Eustach Feledy žiada bratislavského richtára a radcov o odpis testamentu Imricha Hartla,
ktorému požičal 1 000 zlatých.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
309

y

6540
26. októbra, Devičany
G L 1 N 37
Podžupan bratislavskej stolice Štefan Vas žiada bratislavského richtára, aby Bratislavčania
poslali v zmysle rozhodnutia snemu do Rábu robotníkov na opevňovacie práce podľa port.
Ďalej žiada, aby poslal plat Jánovi Baczkovi.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at
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6541
31. októbra (?), (Bratislava)
G L 20 N 23 b, c,
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú (Ferdinanda I.), aby ich nenútil platiť riadny
ročný cenzus, lebo ani podľa mestských kníh, ani podľa pamäti ľudí ho nikdy neplatili. Cenzus
za židovské domy tiež nikdy neplatili, lebo kráľovná Mária ich darovala svojmu služobníctvu,
ktoré ich lacno predalo Bratislavčanom. Židia platievali ročne 50 zlatých len za cintorín a za
oslobodenie od povinností, ktoré znášali ostatní mešťania. Bratislavčania platievajú len
mimoriadny cenzus, a to vyšší ako ostatné slobodné kráľovské mestá.
Koncept, pap., lat., dva listy
Dva odpisy, pap., lat., po dvoch listoch

es
ta
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6542
16. novembra, Bratislava
G L 56 F 4 N 3
Miestodržiteľ a rábsky biskup František Ujlaky nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby vyplatili z pozostalosti Wolfganga Hethenkirchera prednostne dlh 212 kremnických
zlatých v zlate Tomášovi Borsolovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
6543
23. novembra, Kittsee
G L 12 N 54
Wolfgang Puecheim žiada bratislavského richtára a radcov, aby nevymáhali mýto za víno,
ktoré si vezie zo svojich pivníc v Jure pri Bratislave do Kittsee.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať s clonou

v
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6544
24. novembra, (Bratislava)
N 67
Bratislavská kapitula oznamuje miestodržiteľovi a rábskemu biskupovi Františkovi Ujlakymu,
že jej kanonik Michal Sempthey odovzdal jeho predvolanie bratislavskému senátu na zloženie
prísahy v spore s Jakubom Literátom a Františkom Pécsim o dedičstvo po Václavovi
Kalmarovi. Proti predvolaniu sa bratislavský senát odvolal.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený
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6545
29. novembra, Trnava
N 68
Rada mesta Trnavy posiela bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcomm správu
o výpovediach svedkov z Ružidola v spore o dedičstvo po Václavovi Ziničovi.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6546
- (Oradea)
G L 8 N 7 b/6
Oradejskí, debrecínski a ostatní uhorskí obchodníci žiadajú cisára o zrušenie suchého mýta,
ktoré sa na cestách od Videne do stredu Uhorska stále stupňuje. Preto ich kupci musia
cestovať do Krakova, aby uživili svoje rodiny.
Odpis, pap., nem., dva listy

310

6547
- (Viedeň)
Ferdinand I. vydáva štatúty pre tricezimátorov v Uhorsku.
Odpis, pap., nem., dvadsať listov v zošite

G L 8 N 12 d/1

is
l
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6548
- (Bratislava)
G L 15 N 33 a
(Bratislavský mestský pokladník) predkladá (bratislavskému senátu) súpis vinohradníckych
poplatníkov podľa viníc: Wolffleisch, Armhumbolt, Treuffenkäs, Tauschläger, Grünskorn,
Oberbachweingarten, Setzer, Öden, Weishappel, Halbweingarten, Schiekhen, Rautschen,
Bösbauer, Zeherle, Hingerlein, Tyrnauer, Bader, Randolt, Schröder, Gräfflein, Lanjäckel,
Altweingarten, Gross Huetstock, Zwickeln, Paustingel, Humbolt, Saltzer, Gross a Klei Kopfer,
Faschang, Riedl, Wolgemut, Broder, Waldner, Langweingarten, Eisenführer, Engelskind,
Kühzaagel a Peigler.
Orig., pap., nem., štyri listy v zošite, dve pritlačené pečate s clonou
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6549
- (Bratislava)
G L 15 N 23 kk
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia odôvodňujú (Ferdinandovi I.), že židia v Bratislave:
1. platievali ročne 50 zlatých za cinntorín, 2. kráľovskému fiškusovi platievali za zisk z úrokov,
3. zničené domy po židoch darovala kráľovná Mária svojmu služobníctvu, ktoré ich predalo
mešťanom, 4. tie domy sú už bratislavské a nie židovské, 5. židia nikdy neplatili za ne dane a 6.
podľa práva mali platievať, ale v skutočnosti ich nikdy neplatili.
Odpis, pap., lat.
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6550
- (Bratislava)
G L 15 N 34 c
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia informujú palatína, že kaplnku sv. Kataríny aj
s dvorom a osadou Vajnorami kúpili od opáta rakúskeho kláštora v Heiligenkreuzi asi pred 27
rokmi. Kláštor im predal uvedené majetky pre dlhotrvajúce spory s grófmi zo Svätého Jura
a Pezinka. Príjmy z osady sú také malé, že nestačia na vydržovanie vajnorského kňaza, pričom
museli vydať aj 350 zlatých na odsun španielskeho vojska z osady.
Odpis, pap., lat., dva listy

1553
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6551
- (Bratislava)
G L 15 N 34 d
(Bratislavský senát) vypisuje artikuly o svetskej a cirkevnej právomoci pre spor mesta
s opátom kláštora v Heiligenkreuzi o osadu Vajnory (z rokov 1492, 1498, 1504 a 1552) (pozri
aj č. 6550).
Odpis, pap., lat., dva listy

6552
9. januára, (Bratislava)
N 71
Vdova Katarína žiada (bratislavský senát, aby donútil Jána Tótha zaplatiť jej 24 zlatých a vydať
zhabané veci.
Orig., pap., lat.
6553
10. januára, Trnava
N 72
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby vypočuli
svedkov v spore príbuzného Michala Kleea proti Demeterovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
311

6554
18. januára, Graz
G L 38 F 1 N 187
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu podávali každých osem dní
správy o priebehu moru v meste.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

av

y

6555
19. januára, Bratislava
N 74
Benedikt Messeritscher, sluha v bratislavskom Dóme sv. Martina, potvrdzuje, že prijal od Jána
Langa a Jána Teillenkäsa jednu zlatku za pohreb Kataríny, dcéry Wolfganga Schumanna.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at
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6556
19. januára, Petronell
N 75
Andrej Eberhart žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby v jeho zastúpení
rokovali so Štefanom Kreimarom o dedičstve po Jánovi Micheličovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

6557
20. januára, Bratislava
G L 22 N 76
Vavrinec Haberler potvrdzuje, že predal bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom
dom s príslušenstvom na Ventúrskej ulici.
Orig., pap., nem., dva listy, pritlačená pečať s clonou

es
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6558
21. januára, Brno
N 76
Brnenský senát informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o priebehu sporu
Anny Paldauffovej o dedičstvo po Hieronymovi Poltzmacherovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6559
(23. januára, Bratislava)
N 77
Vdova Alžbeta po Jánovi Leitgebovi žiada (bratislavský senát) o ochranu proti švagrovi
Urbanovi Leitgebovi v spore o zdedenú vinicu a záhradu.
Oorig., pap., nem., dva listy

hí

v

6560
24. januára, Viedeň
N 78
Doktor Jakub Himmelreich, viedenský richtár, žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby
prinútili Ambróza Mayra dostaviť sa do Viedne v jeho záujme o získanie dlhu od Krištofa
Mochingera.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
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6561
(27. januára, Bratislava)
N 80
Urban Leitgeb žiada (bratislavský senát) o preskúmanie sporu o dedičstvo po bratovi (Jánovi
Leitgebovi) proti švagrine Alžbete.
Orig., pap., lat, dva listy
6562
(27. januára, Bratislava)
N 81
Henrich Schädel žiada (bratislavský senát) o potrestanie Wolfganga Kögela pre urážku senátu
a jeho osoby.
Orig., pap., nem.

312

6563
28. januára, Graz
N 79
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby zhabali majetky
pisárovi Ulrichovi Ehingerovi.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

av
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6564
(29. januára, Bratislava)
N 82
Martin Naduscher žiada za svoju manželku Barboru (bratislavský senát) o výpis z pozemkovej
knihy o viniciach Wolfsgrund a Hirschmann pre spor proti Barborinej nevlastnej sestre
Magdaléne a jej matke Margite.
Orig., pap., nem.

at

is
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6565
(29. januára, Bratislava)
N 83
Wolfgang Kögel sa odvoláva (u bratislavského senátu) proti žalobe Henricha Schädla, že
nepodencoval proti senátu (pozri aj č. 6562).
Orig., pap., nem., dva listy

Br

6566
(29. januára, Bratislava)
N 84
Krištof Raid žiadaa (bratislavský senát), aby prinútil Starnägla vydať muu dedičstvo a vyplatiť
nájomné za vinicu a dom.
Orig., pap., nem.

es
ta

6567
(30. januára, Bratislava)
N 85
Vdova Alžbeta po Jánovi Leitgebovi odpovedá (bratislavskému senátu) na list Urbana
Leitgeba, že v testamente jej nebohý manžel neuvádza, že by vinicu v devínskej zátoke odkázal
Urbanovi.
Orig., pap., nem., dva listy

m

6568
6. februára, Brno
N 86
Brnenský senát žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby rozhodli spor Anny
Paldauffovej o vinicu po jej manželovi Hieronymovi Poltzmacherovi (pozri aj č. 6558).
Orig., pap., nem., tri listy, dorzálna pečať s clonou
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6569
13. februára, (Bratislava)
N 87
Bratislavský senát žiada (Ferdinanda I.) o zákrok v spore o dedičstvo po notárovi
Bratislavského hradu Ulrichovi Ehingerovi. V prílohe bratislavský senát spisuje Ulrichovu
pozostalosť.
Koncept, pap., nem., desať listov
6570
18. februára, Biskupice pri Dunaji
N 88
Richtár Mikuláš a obec Biskupice pri Dunaji žiadajú bratislavského richtára a radcov
o spravodlivé rozhodnutie sporu Andreja a Urbana Seilera.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

313

6571
(20. februára, Bratislava)
N 89
Henricich Schädel, právny zástupca Margity Neudorferovej, vdovy po Jánovi Leitgebovi a po
Wolfgangovi Reidlovi, žiada (bratislavský senát) o opravu v pozemkovej knihe, lebo Margitina
matka pri vyhotovení testamentu nepostupovala v zmysle právnych zvyklostí mesta.
Orig., pap., nem., dva listy
N 90

av

y

6572
(20. februára, Bratislava)
(Bratislavský senát) vyšetruje spor o dedičstvo po Andrejovi Fritzovi.
Koncept, pap., nem., dvadsať jeden listov

at
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6573
23. februára, Šintavský hrad
N 91
Provizor Šintavského hradu František Balogh a kastelán Demeter (Szentgyörgyi) odpovedajú
bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že neuväznili spomínaného Bartolomeja,
ale naopak, ich protivníci zadržali Martina.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

6574
28. februára, Graz
G L 38 F 1 N 124
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom urobiť potrebné
opatttrenia, aby poštu a poslov zo Sedmohradska urýchlene vybavovali v bratislavskom brode
cez Dunaj, lebo každé zdržanie by mohlo mať nepriaznivé dôsledky pre celé Uhorsko.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
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6575
1. marca, Šintavský hrad
N 92
Kastelán Šintavského hradu Demeter Szentgyörgyi informuje bratislavského richtára
a radcov, že nimi spomínaný vrah sa dohodol s príbuznými zavraždeného.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

6576
1. marca, Viedeň
N 93
Vincent Muschinger potvrdzuje, že prijal od Jána Langa a Jána Teillenkäsa 26 zlatých na
výchovu Reginy Schumanovej.
Orig., pap., nem., dva listy, pritlačená pečať s clonou

hí

v

6577
6. marca, Ráb
N 94
Hlavný vojenský maršál Sforzia (Pallavitius) nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, aby vrátili obchodníkom zhabané veci, ktoré boli určené pre vojsko.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
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6578
7. marca, Viedeň
N 95
Ján Aman žiada od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov vysvetlenie, prečo zhabali
Pavlovi Klingovi a ostatným obchodníkom tovar (pozri aj č. 6577).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6579
9. marca, Bratislava
N 96
Bratislavský lekárnik Žigmund Gredus potvrdzuje, že prijal od Jána Langa a (Jána) Teillenkäsa
ako tútor Anny a Kataríny 4 zlatky.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

314

6580
12. marca, Bratislava
N 97
Felčiar Michal Diestler potvrdzuje, že prijal od bratislavských mestských radcov Jána Langa
a Jána Teillenkäsa 4 zlaté na liečenie Anny, dcéry Wolfganga Schumanna.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

av

y

6581
(15. marca, Bratislava)
N 98
Štefan Kreimer s manželkou Alžbetou žiadajú (bratislavský senát) o vyhotovenie výpisu
z pozemkovej knihy pre spor o dedičstvo proti Jánovi Mikoliczovi.
Orig., pap., nem., osem listov

is
l

6582
16. marca, (Bratislava)
N 99
Vavrinec Scheinkerl, právny zástupca Juraja Perla, potvrdzuje, že prijal od Jána Langa a Jána
Teillenkäsa 8 zlatých na vyplatenie pobytu Reginy vo Viedni u Vincenta Muschingera.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Br
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6583
(17. marca, Bratislava)
N 100
(Bratislavský senát) prešetruje žalobu vesprémskeho biskupa Pavla Bornemiszu proti Jurajovi
Huszárovi pre krádež sena.
Orig., pap., lat., štyri listy

es
ta

6584
19. marca, Graz
N 101
Filip Prunner oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že (Ferdinand I.)
povolil Krištofovi Schneiderwindtovi prepraviť pre vojsko do Rábu a Komárna víno a žiada, aby
nevymáhali od neho mýto.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6585
(20. marca, Bratislava)
N 102
Filip Vohonitz žiada (bratislavský senát) o spravodlivé rozhodnutie sporu o dedičstvo s vdovou
Margitou po bratancovi Martinovi Černom.
Orig., pap., nem., dva listy

hí

v

6586
21. marca, Eliášovce
N 103
Tomáš Illyésházy žiada kráľovského radcu, miestodržiteľa a rábskeho biskupa Františka
Ujlakyho, aby prepustili z väzenia v Seredi Barnabáša, ktorého dal uväzniť Valent Pocs, zv.
Vasáros.
Orig., pap., let., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6587
(22. marca, Bratislava)
N 104
Matej Maurer žiada (bratislavský senát) o spravodlivé rozhodnutie sporu o vinicu Im Gern po
manželke Anne proti švagrovi Jánovi Reisnerovi, ktorú dostala do vena od Žigmunda
Luttenbergera.
Orig., pap., nem., dva listy
6588
22. marca, Pezinok
N 105
Rada mestečka Pezinka informuje bratislavského richtára a radcov o 10 zlatých, ktoré odkázal
Krauss dcére Martina Mithalba.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
315

6589
23. marca, Trnava
N 107
Trnavský richtár a radcovia informujú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov
o odročení súdneho pojednávania proti Štefanovi Nagyovi uväznenému v Šintave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

6590
24. marca, Šintava
N 106
Provizor Šintavského hradu František Balogh informuje bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov o uväznení Jána Suchého pre vraždu brata Klementa.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

is
l

6591
24. marca, Modra
Ladislav Prudencz (?) informuje bratislavského richtára a radcov o nečestných úmysloch
Španielov a o sťažnosti miestodržiteľovi, ktorú na nich podal pre ničenie úrody.
Orig., pap., maď., dorzálna pečať s clonou
N 108

Br

6592
28. marca, Ungurfalva
Urban Ponger odkazuje svoj majetok bratovi Vojtechovi a Dionýzovi Pongerovi.
Odpis, pap., lat.

es
ta

6593
6. apríla, Šintavský hrad
N 109
Provizor Šintavského hradu František Balogh a kastelán Demeter (Szentgyörgyi) z Jura pri
Bratislave odpovedajú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že prepustia
Františka Suchého, ak sa prísahou zaviaže, že sa dostavé k súdu a odpovie na obvinenia svojho
žalobcu (pozri aj č. 6590).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

m

6594
8. apríla, Ráb
G L 9 N 83
Hlavný maršál Sforzia Pallavitius zakazuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom
požadovať poplatky od obchodníkov, ktorí vozia cez Bratislavu víno pre vojsko. Pripojuje
k svojmu zákazu mandát Ferdinanda I. (z 28. marca 1553) o zákaze vymáhať poplatky za
potraviny a víno určené pre vojsko.
Orig., pap., lat., tri listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

hí

6595
11. apríla, Kremnica
Kremnický richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov zaplatiť dlh
1000 zlatých.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6596
14. apríla, Devín
N 110
Provízor Devínskeho hradu Matúš Rada oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom, že uväznil zlodeja obvineného z krádeží a žiada, aby vyslali zástupcu na súdne
pojednávanie.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

316

6597
(17. apríla, Bratislava)
N 111
Rybár Ján Reisner žiada (bratislavský senát) o rozhodnutie sporu o dedičstvo manželky po
rodičoch proti Matejovi Maurerovi
Orig., pap., nem.

av

y

6598
18. apríla, Fürstenfeld
N 112
Rada mestečka Fürstenfeldu oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
za Jána Rauschera posiela prísažného Martina Albla rokovať s nimi o Jánovom dedičstve po
bratovi Šimonovi Rauscherovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6599
18. apríla, Šopron
G L 49 F D N 59 g, G L 53 N 4 hh
Miestodržiteľ a rábsky biskup František Ujlaky žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby nariadili bratislavským lodníkom uprednostňovať jeho ľudí pri preprave cez
bratislavský brod.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou;
Odpis, pap., lat.

es
ta

Br

6600
24 apríla, Šopron
N 113
Ján Fischer oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že rokoval
s Armprusterom o dome pri Vodnej veži v Bratislave a prisľúbil podobrať sa na vec.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
6601
30. apríla, Bratislava
G L 26 N 2
Leopold Haider potvrdzuje, že prevzal od bratislavských radcov dedičstvo po rodičoch.
Orig., pap., nem., dva listy, tri pritlačené pečate s clonou

m

6602
5. mája, Šopron
N 114
Ján Fischer oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že podal ich žiadosť
ku kráľovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

hí

v

6603
6. májam Stupava
N 115
Krajinský sudca Tomáš Dietrich informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že ho
aj s jeho sluhom prepadli a inzultovali neznámi páchatelia pri Lamači.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6604
6. mája, Nosislav
Slav XVI/11
Nosislavská rada informuje bratislavského richtára Jána Fischera o príbuzenských vzťahoch
Mikuláša Šeboru a jeho nárokoch na dedičstvo po bratovi Václavovi Šeborovi.
Orig., pap., čes., stopa po dorzálnej pečati s clonou
6605
6. mája, Nosislav
Slav XVI/12
Nosislavský richtár Matej Krupička žiada Elišku Ratovú Štefflovú z Bratislavy, aby nikomu
nevydávala pozostalosť po Václavovi Šeborovi.
Orig., pap., čes., dorzálna pečať s clonou

317

6606
7. mája, Nosislav
Slav XVI/13
Nosislavská rada žiada bratislavského richtára Jána Fischera, aby vydal pozostalosť po
Václavovi Šeborovi jeho sirotám.
Orig., pap., čes., poškodená dorzálna pečať s clonou

av

y

6607
7. mája, hrad Jur pri Bratislave
N 116
Provizor Marek Bossnyak z Jura pri Bratislave oznamuje bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, že zajal a uväznil päť ľudí z Vajnor, ktorí v jeho lesoch rúbali drevo.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6608
17. mája, Šopron
G L 22 N 39
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému poštmajstrovi Martinovi Paarovi, aby vyplatil
bratislavským mestským radcom nájomné za ubytovanie v hostinci.
Odpis, pap., nem.

Br

6609
(19. mája), hrad Jur pri Bratislave
N 117
Provizor (hradu Jur pri Bratislave) Marek Bossnyak informuje bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov o prepustení Vajnorčanov z väzenia (pozri aj č. 6607).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6610
20. mája, Šopron
N 118
Andrej Báthory žiada bratislavského richtára, aby mu vydal pozostalosť po jeho nebohom
literátovi Štefanovi.
Orig., pap., lat-. dorzálna pečať s clonou

m

6611
28. mája, Stupava
N 119
Krajinský sudca Tonňmáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby sa
dostavili k nemu podľa dohovoreného termínu.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

6612
3. júna, Vorchtenstein
N 121
Ján Wispech žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu poslali odpis
testamentu brata Jána Rauscha.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Ar
c

6613
11. júna, Viedeň
N 122
Ostrihomský (arcibiskup Mikuláš Oláh) žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby v jeho zastúpení rokovali s Imrichom Literátom o dome a záhrade po Martinovi
Kirchendorferovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6614
15. júna, Wolfsthal
N 123
Juraj Freisleben žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby sa ujali sporu jeho
chránencov o dedičstvo.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

318

y

6615
15. júna, Bratislava
G L 9 N 45 1
Bratislavský richtár (a senát) protestujú u ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha proti
jeho požiadavke prepustiť cez mesto loď s vínom z Rakúska, pretože je to nielen proti ich
mestský privilégiám, ale v Bratislavskej stolici je množstvo vína, ohrozuje sa jeho predaj,
pestovanie, a tak znamená aj zníženie desiatkov pre ostrihomské arcibiskupstvo.
Koncept, pap., lat.

is
l

av

6616
17. júna, Viedeň
N 125
Martin Eichinger a bratislavský mestský pisár Tomáš Entzenweis informujú bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov o prísľube kráľovej pomoci.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

6617
17. júna, Topll
N 126
Opát Ján Knitz a konvent v Topll žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vydali pre bratov Erharda, Juraja, Matúša a Tomáša Taschnera dedičstvo po Jánovi
Taschnerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

6618
19. júna, Wolfsthal
N 127
Juraj Freisleben odvoláva sa u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov proti zhabaniu
vína jeho chránencom.
Orig., pap., nem., tri listy, dorzálna pečať s clonou
6619
19. júna, Viedeň
N 128
Budínsky literát Jakub žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o odročenie
súdneho pojednávania proti Andrejovi Bajúszovi.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

6620
19. júna, Kremnica
Kremnický richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu a radcov o vyplatenie dlhu.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

6621
21. júna, (Bratislava)
(Bratislavský senát) žiada (kremnický senát) o súhlas na dve splátly po 200 zlatých (pozri aj č.
6620).
Koncept, pap., nem.

Ar
c

6622
23. júna, Viedeň
N 129
Prefekt a radcovia Uhorskej kráľovskej komory žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby
poslali kráľovi do Viedne 15 kočov.
Orig., pap., lat., dva listy štyri dorzálne pečate s clonou
6623
23. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 125 a
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom prešetriť, či Matej
Roth si postavil dom a či môže zaplatiť dlh Wolfgangovi Pallerovi a Konrádovi Herbstovi
z Augsburgu a Antonovi Stampsovi a Šebastiánovi Kraussovi z Viedne.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
319

6624
24. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 126
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu poslali 15
kočov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

av

y

6625
28. júna, Mosonmagyaróvár
N 130
Vicetricezimátor Benedikt Frussl žiada bratislavského richtára, aby mu vymohol dlh od
Wolfganga Leittnera, Tomáša Kalmana a Václava Fleischhackera.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

is
l

6626
30. júna, Devičany
N 131
Župná kongregácia šľachty Bratislavskej stolice žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby prijali podžupana Štefana Vasa, Petra Kemendyho a Imricha Saaghyho,
provizora domu a bratislavskej kúrie ostrihomského arcibiskupa a aby v ich zastúpení rokovali
s nimi o dôležitom posolstve.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

6627
1. júla, Viedeň
G L 38 F 1 N 127
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby pátrali po
vrahoch manžela českej kráľovnej a jeho sestry Márie.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou
6628
2. júla, Viedeň
N 132
Henrich Schädel informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o rokovaniach
s Františkom Révayom.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

m

6629
8. júla, Viedeň
N 133
Ján Hofmann žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby urovnali spor jeho
švagrov s Leopoldom Raidom a sľubuje do Vianoc zaplatiť dlh.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

v

6630
(10. júla), Jur pri Bratislave
N 134
Richtár a radcovia z Jura pri Bratislave žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o radu pri rozhodovaní sporu o dedičstvo po manželke Mikuláša Pintera, ktorá zanechala
jedno nevlastné dieťa, ktoré od malička vychovávala s Jurajom Schechingom, jej príbuzným,
a ktorý si robí na dedičstvo nároky.
Odpis, pap., nem, dva listy
6631
11. júla, Trnava
N 135
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o informáciu, aký poriadok zachovávajú pri výročných trhoch majstri obuvníckeho cechu vo
vzťahu k cudzím obuvníkom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

320

6632
11. júla, hrad Jur pri Bratislave
N 136
(Provizor) Marek Bossnyak (z Jura pri Bratislave) odpovedá bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že mu nie je známe zajatie ich poddaného z Vajnor v lesoch jeho
pána, lebo sa len teraz vrátil z ciest.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

6633
16. júla, Trnava
N 124
Rada mesta Trnavy potvrdzuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom príjem
správy o bratoch Matejovi a Osvaldovi po nebohom Václavovi Kalmarovi a o Andrejovi
Bajúszovi, zvanom Bogar, a vydávajú svedectvo o ich príbuzenských vzťahoch pre spor
o dedičstvo.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

6634
(17. júla, Bratislava)
N 137
Helena Prennerová, dcéra Lukáša Brockischa, žiada bratislavský senát, aby sa ujal jej sporu
o dedičstvo po otcovi proti matke Anastázii a bratom Jánovi a Gregorovi Brockischovi.
Orig., pap., nem.

es
ta

Br

6635
(17. júla, Bratislava)
N 37
(Bratislavský senát) rozhoduje spor Reginy, manželky Jána Heinricha, proti Andrejovi
Kremserovi o dedičstvo po sestre Andreja Kremsera.
Koncept, pap., nem., tridsaťšesť listov
6636
24. júla, -N 138
Henrich Wolfgang Kneissl, hlavný uhorský vojenský sekretár, žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov o pomoc v spore o bratislavský dom „Zum wilden Mann“ po vdove Otílii
a jej otcovi Jurajovi Maihartovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

v

m

6637
25. júla, Viedeň
G L 38 F 1 N 128
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby prepustili
z väzenia Mateja Vörösa, zvaného Roth, lebo sa dohodol so svojimi veriteľmi.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
c
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6638
25. júla, Viedeň
N 139
Kráľovský pokladník Marek Seycz a vojenský pokladník Matej Fuchs žiadajú bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov, aby podporovali Barboru a Alžbetu pri vymáhaní dedičstva po
starej matke (pozri aj č. 6636).
Orig., pap., nem., dva listy, porušené dorzálne pečate s clonou
6639
26. júla, (Bratislava)
N 140
Katarína, manželka Andreja Schulmeistra, odkazuje majetok manželovi, synovi Krištofovi
Nerwanovi, Kataríne Tiergartenovej, manželke Valenta Gewantschneidra a vychovávateľke
Uršule.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po troch dorzálnych pečatiach s clonou

321
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6640
28. júla, Viedeň
N 141
Radcovia Dolnorakúskej komory žiadajú bratislavského richtára a radcov podať správu
o Gregorovi Huszárovi, ktorý s Mikulášom Szabom chcú sa dostaviť pred súd pre platenie
tridsiatkov za 98 kusov dobytka.
Orig., pap., nem., štyri dorzálne pečate s clonou

is
l

av

6641
1. augusta, N 142
Krajinský sudca a vasvársky župan Tomáš Nádasdy žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali s jeho sekretárom Valentom Földvárym.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at

6642
6. augusta, Komárno
N 143
Zástupca komárňanského kapitána Martina Niedrmayera žiada bratislavského richtára a
radcov, aby vydali dedičstvo Jánovi Spieglovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

6643
7. augusta, Kremnica
Kremnický richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o návrh na
dohodu, ktorou by sa definitívne zaviazali zaplatiť dlh 400 zlatých.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
6644
7. augusta, Kremnica
Kremnický mestský pisár Baltazár Maško žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby vyplatili kremnickej mestskej rade dlh 400 zlatých.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

v

m

6645
9. augusta, Bučany
N 144
Katarína Nyárová píše Gašparovi Thardymu a Bernardovi, že im posiela hydinu a chlieb a žiada
od nich šafrán.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
c
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6646
(11. augusta, St. Gallen)
G L 38 F 1
Bartolomej Schobinger a Jozef Schobinger žiadajú Ferdinanda I., aby nariadil bratislavskému
senátu vymáhať pre od Mateja Rotha dlh.
Odpis, pap., nem., dva listy
6647
11. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 125 b
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcov, aby mu podali
správu o škodách, ktoré utrpel Matej Roth pri preprave tovaru po Dunaji.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

322

6648
15. augusta, Bratislava
G L 4 F A N 10
Hlavný taverník Andrej Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom,
aby mu postúpili súdne spisy sporu Andreja Bajúsza s bratmi Matejom a Osvaldom,
príbuznými Václavovi Kalmarovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

av

y

6649
17. augusta, Viedeň
N 145
Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
nenútili jeho dvorana Mateja Angela skladať prísahu v spore mesta proti Leonardovi
Amademu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at

6650
20. augusta, Trnava
N 146
Trnavský richtár a radcovia informujú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že
hlohoveckí mýtnici vymáhajú od ich mešťanov mýto a že rozkázali svojmu notárovi zakročiť
na kráľovskej kúrii.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6651
(21. augusta, Bratislava)
N 147
Bratislavský senát prešetruje sťažnosť Wolfganga Freitaga na vykonávateľa testamentu po
manželkinej matke a vdove Kataríne po Jánovi Engelovi, lebo ešte nerozdelil majetok.
Koncept, pap., nem., dvanásť listov

m

6652
21. augusta, Bratislava
N 148
Kráľovský fiškus Ján Szomor potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov peniaze (uhorské, zlaté, nemecké a turecké), ktoré si Ján Huzzay, služobník Ľudovíta
Pekryho uložil u Jána Boozyho, zv. Safára v Bratislave.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

6653
(28. augusta, Bratislava)
N 149
Pavol Klingenschmid žiada bratislavský senát, aby prinútil Valenta Becka vrátiť mu debnu so
striebrom, lebo už mu zaplatil dlh.
Orig., pap., nem.

Ar
c

6654
1. septembra, Viedeň
G L 19 N 10 f/9
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyplatili Uhorskej komore
4 000 zlatých na vydržiavanie vojska a obranu uhorských hraníc.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
6655
2. septembra, Bratislava
G L 14 N 14 a
Ferdinand I. nariaďuje obyvateľstvu v Bratislavskej stolici, aby sa dostavili na predvolanie
bratislavského podžupana a slúžneho ako svedkovia v spore mesta Bratislavy s bratislavskou
kapitulou o hranice chotárov Vajnor a Farnej.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
323

6656
3. septembra, Kittsee
G L 4 N 45 A
Wolfgang Puechaimer informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že na jeho
rybníku nemá právo povoľovať rybolov Jozef Farkas, preto tam neoprávnene chytal ryby aj
bratislavský rybár Šimon Krauss.
Odpis z XIX. storočia, pap., nem.

av

y

6657
5. septembra, Kremnica
Kremnický richtár a radcovia poverujú Jána Neutallera a Baltazára Mašku prevzatím
400 zlatých od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov a vydať im kvitanciu.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

at
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6658
(6. septembra, Bratislava)
N 152
Katarína Neudorferová žiada bratislavský senát o kontrolu testamentu jej nebohého manžela,
lebo odkázal dedičom aj časť majetku, ktorý ona zdedila po rodičoch.
Orig., pap., nem., dva listy

Br

6659
6. septembra, Viedeň
N 150
Viedenský richtár Krištof Haydn žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o
informáciu, či Jakub Schmidl zomrel bez testamentu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

6660
6. septembra, Viedeň
N 151
Viedenský richtár Krištof Haydn žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
podporovali debnára Jána Lausera pri vykonávaní remesla.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

v
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6661
6. septembra, Kremnica
G L 24 N 45 b
Kremnický richtár a radcovia potvrdzujú, že im bratislavský richtár a radcovia úplne splatili dlh
1 000 zlatých aj s úrokami.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

hí

6662
9. septembra, Viedeň
N 153
Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
dali Imrichovi Saaghymu, provizorovi jeho bratislavského domu, drevo a povozy na opravu
domu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6663
9. septembra, Bratislava
G L 22 N 12 1
Ferdinand I. predvoláva Leonarda Amadea Varkonyiho na súd v spore s Ignácom Farkasom,
jeho synom Michalom Farkasom a manželkou Annou, dcérou nebohého Martina Cheleyho
o polovicu domu v Bratislave a o osadu Raču a dvor Schimperg, ktoré má od nich v zálohe
(pozri aj č. 5851).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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6664
20. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 129
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyslali do
Komárna skúseného právnika na rozhodovanie sporu komárňanského provizora Tomáša
Pranndorfera proti vdove Alžbete po Baltazárovi Urovi (?), obvinenej z krádeže.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
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6665
22. septembra, Mosonmagyaróvár
G L 53 F K N 4 ss
Grófi Ján a Žigmund zo Svätého Jura a Pezinka žiadajú bratislavského richtára a radcov o
povolenie pre Pavla Grossa na prepravu jeho vína z hradu Červený kameň cez Bratislavu a
dunajský brod.
Odpis z XIX. storočia, pap., nem.
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6666
28. septembra, Devín
GL3Nb1
Hlavný uhorský kapitán a hlavný taverník Andrej Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi
a radcom, aby v zmysle príkazu miestodržiteľa a jágerského biskupa Františka Ujlakyho vyslali
znalcov práva, ovládajúcich reč maďarskú a latinskú, v zmenenom termíne na hlavný súd v
Bratislave, lebo v pôvodnom termíne bude v Šoproni snem.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
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6667
2. októbra, Viedeň
N 154
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu poslali
dôkladný inventár pozostalosti Ulricha Ehingera.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6668
2. októbra, Viedeň
G L 20 N 23 hh
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
Uhorskej kráľovskej komore riadny ročný cenzus za bežný i za uplynulé roky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6669
(14. októbra, Bratislava)
N 155
Krajčírsky majster Štefan Razynya žiada bratislavský senát o povolenie viesť malý obchod
popri remesle, lebo už ho prijali do zväzku mesta, kam sa uchýlil pred Turkami.
Orig., pap., lat.

Ar
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6670
20. októbra, Komárno
N 164
Komárňanskí tribúni a sudcovia Štefan Vas, Baltazár, Nardys, Sforzia, Bartolomej Purkicher,
Krištof Pertinger, bratislavský mestský notár Tomáš Entzenweis, Alexander Rokkau, Benedikt
Affra, Imrich Török, Tomáš Kramer, Štefan Baráth, Juraj Gross a Matúš Posa rozhodujú spor o
dom a peniaze medzi vdovou Alžbetou po Baltazárovi Urovi a Tomášom Pranndorferom.
Koncept, pap., lat., dva listy
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6671
22. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 130
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poskytli
Uhorskej kráľovskej komore povozy na prepravu súkna pre vojsko v Albe Júlii.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av

y

6672
22. októbra, Bratislava
G L 20 N 23 ddd
Miestodržiteľ a kráľovskí radcovia na žiadosť Bratislavčanov intervenujú u Ferdinanda I., aby
prijal zástupcov mesta Bratislavy na rokovanie o platení ročného cenzu (pozri aj č. 6668).
Odpis, pap., lat.

at

is
l

6673
24. októbra, Viedeň
N 156
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom vykonať nový súpis
pozostalosti po Urichovi Ehingerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br

6674
3. novembra, Korneuburg
N 157
Radcovia z Korneuburgu žiadajú bratislavského richtára a radcov o vydanie dedičstva po
Šebastiánovi Raidovi jeho synovi Krištofovi Raidovi a Margite, aby si mohli kúpiť v Bratislave
dom a vykonávať remeslo.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m
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6675
6. novembra, Bratislava
N 157
Krajinský sudca a vasvársky župan Tomáš Nádasdy prepisuje mandát Ferdinanda I.
bratislavskému mešťanostovi a radcom, podľa ktorého im nariadil vydať Jánovi Szomorovi
majetky po Jánovi Huzzayovi. Vlastníkom majetkov bol predtým Bartolomej Horvátovič, ktorý
zahynul vo vojne proti Turkom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí
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6676
8. novembra, Viedeň
Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh nabáda bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby uposlúchli panovníkovo nariadenie o spôsobe vyberania desiatkov z vína a žiada, aby
zabezpečili jeho decimátorom prístup do pivníc bratislavských vinohradníkov pre určenie
výšky desiatkov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
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6677
25. novembra, Viedeň
G L 13 N 20 a
Ferdinand I. zakazuje Wolfgangovi Puechaimovi požadovať od Bratislavčanov mýto v Kittsee
a stavať na cudzom území prekážky, ako sa to stalo na verejnej ceste pri ramene Dunaja oproti
Hainburgu len preto, aby ich prinútil chodiť svojim územím a platiť mýto.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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6678
25. novembra, Viedeň
G L 13 N 20 b
Ferdinand I. informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o svojom mandáte
bratislavskej kapitule, ktorým jej nariadil predvolať Wolfganga Puechai
00 zlatých a ročného cenzu zo židovských domov na 100 zlatých.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6679
(4. decembra, Bratislava)
N 160
Obyvatelia mestskej štvrte v Bratislave pri bráne sv. Vavrinca a z Dunajskej a Špitálskej ulice
žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby dali otvoriť mestskú bránu alebo
aby dali postaviť novú bránu s vchodom do mesta.
Orig., pap., nem., dva listy
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6680
6. decembra, Radkersburg
N 161
Radkersburgskí radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
podporovali Henricha Kienstocka pri vymáhaní dedičstva.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6681
6. decembra, (Bratislava)
Ján Baumgartner odkazuje svoj majetok pomocníkovi Pavlovi a Leopoldovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

N 162
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6682
10. decembra, (Bratislava)
G L 13 N 20 c
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Štefan Pozsgay, správca
benefícia kaplnky Božieho tela v Bratislave, predvolal Wolfganga Puechaima z Viedne
v spore s mestom Bratislavou o vyberanie mýta v Kittsee. Podľa relácie Puechaim sa odvoláva
na to, že dostal hrad Kittsee od panovníka aby ho reštauroval, preto potrebuje peniaze a
Bratislavčania vraj tiež vymáhajú od neho mýto za dunajský brod.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

hí
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6683
11. decembra, Viedeň
N 163
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom znova preskúmať
pozostalosť Ulricha Ehingera i s dlhmi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
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6684
12. decembra, Viedeň
G L 20 N 23 z
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby predložili mestské privilégium
o trvalom oslobodení od platenia riadneho ročného cenzu a cenzu zo židovských domov, lebo
podľa rozhodnutia kráľovny Márie prevzatím židovských domov v Bratislave prevzali aj ťarchy
spojené s platením židovských poplatkov. Preto určuje výšku riadneho ročného cenzu 4.,
nem., lat., tridsaťštyri listov
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6685
13. decembra, (Bratislava)
G L 17 N 70
Bratislavská kapitula prepisuje na žiadosť mešťanov Bratislavského Podhradia, zv. Vydrica,
v okolí kostola sv. Mikuláša listinu kráľa Žigmunda o ich oslobodení od platenia akýchkoľvek
poplatkov na dobu desiatich rokov a o povolení pásť dobytok na ostrove patriacom z väčšej
časti Devínu, na pasienkoch, na ktorých sa pasú aj Bratislavčania a na ktorých im to určil
kastelán Bratislavského hradu a konečne brať drevo na stavbu zničených domov (pozri aj
č. 1109 a č. 6501).
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-červeno-žltej šnúre

at
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6686
13. decembra, (Bratislava)
G L 17 N 71
Bratislavská kapitula na žiadosť mešťanov Bratislavského Podhradia, zv. Vydrica, prepisuje
mandát Ferdinanda I. (z 2. júla 1549), ktorým nariadil bratislavskému županovi a grófovi
Mikulášovi zo Salmu a Neuburgu rešpektovať ich privilégiá o viniciach v okolí zničeného
kostola sv. Mikuláša.
Orig., perg., lat., privesená pečať na fialovo-červeno-žltej šnúre

Br

6687
25. decembra, Malinovo
N 165
Kráľovský personál a radca Michal Merey pozýva bratislavského richtára a radcov na sobáš
sestrinej dcéry Alžbety s Františkom Lefanthym do Štvrtka na Ostrove.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6688
- Bratislava
N 50
Bratislavský senát rozhoduje spor o dedičstvo po Václavovi Kramerovi.
Koncept, pap ma na súd v spore s Bratislavčanmi.
Pod originálom je odpis správy bratislavskej kapituly Ferdinandovi I. o vykonaní mandátu.
Orig., pap.,lat., porušená dorzálna pečať s clonou

hí
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6689
- Bratislava
G L 20 N 23 ggg
Bratislavský senát žiada Ferdinanda I., aby nevymáhal od nich riadny ročný cenzus, lebo podľa
privilégií uhorských kráľov, mandátu rábskeho biskupa Františka Ujlakyho a grófa Mikuláša zo
Salmu majú peniaze použiť na opevňovanie mesta.
Koncept, pap., lat.
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6690
- (Bratislava)
G L 20 N 20 b
Bratislavský senát odôvodňuje Ferdinandovi I., že 1. od mesta nikdy nikto nepožadoval riadny
ročný cenzus, 2. v mestských knihách nie je o ňom zmienka, 3. kráľovskí pokladníci ho
nevyberali, 4. mesto ho v skutočnosti neplatilo, 5. uhorskí králi vždy rešpektovali privilégiá
všetkých stavov, 6. podľa starého práva nikdy neexistoval, 7. mesto okrem vinohradov nemá
žiadne príjmy, ktoré sú tiež nedostatočné, 8. mýto v meste vyberajú tiež cudzí ľudia a nie
Bratislavčania, 9. mesto podľa potreby platí mimoriadne poplatky a to väčšie ako ostatné
slobodné kráľovské mestá.
Koncept, pap., lat.
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6691
15. januára, Varadín
N 167
Varadinskí mestskí radcovia intervenujú u bratislavského richtára a radcov, aby vydali
otcovské dedičstvo Demeterovi Koczovi a jeho manželke Barbore.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l
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6692
16. januára, Viedeň
N 166
Vyslanec bratislavského senátu Tomáš Reichentaller informuje bratislavského mešťanostu a
radcov o rokovaniach s radcami Uhorskej kráľovskej komory a s nitrianskym biskupom.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6693
24. januára, Viedeň
G L 20 N 23 ss
Ferdinand I. nariaďuje Uhorskej kráľovskej komore, aby vymáhala od Bratislavčanov len
znížený cenzus 900 uhorských zlatých.
Odpis, pap., lat.

es
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6694
(január, Bratislava)
G L 20 N 23 d
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. aby vydal pre mesto listinu o
oslobodení Bratislavčanov od platenia riadneho ročného cenzu a cenzu zo židovských domov,
ktorý mesto nikdy neplatilo. Žiadosť odôvodňujú tým, že vojny veľmi ožobráčili mesto, príjmy
má len z viníc a nemá z čoho cenzus zaplatiť.
Odpis, pap., lat., dva listy

m

6695
(2. februára, Nitra)
G L 20 N 23 qq
Nitriansky biskup žiada bratislavského richtára a radcov, aby v zmysle panovníkovho
rozhodnutia vyplatili Uhorskej kráľovskej komore 500 zlatých riadneho ročného cenzu spolu
so židovským cenzom a okrem toho ešte mimoriadny cenzus.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

hí
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6696
20. februára, Viedeň
N 168
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby mu poslali do
Viedne na pripravovanú cestu do Prahy 12 povozníkov.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6697
20. februára, Viedeň
N 169
Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského richtára, aby mu zaobstaral drevo
potrebné na vysadenie viníc v jeho bratislavskej záhrade.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
6698
6. marca, Trnava
N 170
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o informáciu,
či niektoré mestá vyšlú zástupcov do Bratislavy aj bez pozvania, ako to urobili aj v Šoproni.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
329
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6699
20. marca, Bratislava
Pokladník Uhorskej kráľovskej komory Ladislav Mossóczy potvrdzuje, že prijal od
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov 900 uhorských zlatých na vydržovanie
španielskeho vojska v Bratislavskom Podhradí z časti v peniazoch a z časti v potravinách.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
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6700
28. marca, Viedenské Nové Mesto
N 171
Rada Viedenského Nového Mesta žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
poslali pre Urbana Schrickera odpis testamentu po jeho švagrovi Jakubovi Sinietlovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6701
5. apríla, Bratislava
G L 38 F 1 N 108
Ferdinand I. nariaďuje rábskemu kapitánovi Matúšovi Regnovi (?) vystopovať zločincov, ktorí
okradli Alexandra Schota.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6702
7. apríla, Jihlava
N 172
Jihlavská rada žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby poslali sestrám Barbore
a Kataríne odpis testamentu ich nebohého brata Andreja Schulmeistra.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6703
7. apríla, (Viedeň)
N 173
Viedenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
sa ujali dlžoby obchodníkov so súknom Egida Kemptnera a Waltera a Leopolda Parracha, aby
si mohli udržať obchody.
Orig., pap., nem., štyri listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí
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6704
18. apríla, Trnava
N 174
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby sa ujali
trnavského krajčíra Martina, predvolaného do Bratislavy na súd v spore o vinicu v Modre.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6705
19. apríla, Kremnica
N 175
Kremnický richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o pomoc
pre Barborine deti Juraja Topfera a Annu pri nárokoch na dedičstvo po Barborinej sestre
Zuzane, manželke Petra Topfera.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
6706
19. apríla, Modra
N 176
Modranská rada informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že Martin Szabo sa
odvolal v spore o vinicu Trausnit so Šimonom Michelom.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6707
19. apríla, Modra
N 177
Modranská rada informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že Tomáš
Lachenfelder podal odvolanie v spore s Gerhartom Freyom, Wolfgangom Bindterom a vdovou
po Krištofovi Scheiblerovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6708
24. apríla, Viedeň
G L 27 N 15
Žigmund Wulpacher sa ospravedlňuje pred bratislavským richtárom, mešťanostom a radcami,
že sa nemohol dostaviť ani poslať svojho zástupcu a predložiť dlžobný úpis na peniaze, obilie
a múku.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6709
29. apríla, Viedeň
G L 23 N 42
Vesprímsky biskup a budínsky prepošt Andrej Kevessy ďakuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, že mu na intervenciu jágerského biskupa zverili správu benefícia kaplnky
Božieho tela v Bratislave a zaväzuje sa postarať sa o údržbu k benefíciu patriaceho domu a
vinice.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6710
29. apríla, Viedeň
G L 9 N 45
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom na základe
informácie hlavného správcu zásobovania Krištofa Nicka, aby vydali zhabané víno určené pre
vojsko v Komárne, Rábe a Tate.
Na dorze je poznámka bratislavského senátu, že odpoveď kráľovi vypracovali Krištof
Pfintzinger a Henrich Schädel.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6711
4. mája, Novohrad
N 179
František Battyányi žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby vypočuli svedkov
v spore jeho služobníka Benedikta Kecskesa, uväzneného pre podozrenie
z krádeže.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6712
6. mája, Modra
N 178
Modranská rada žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o ich náhľad na odvolanie
sa Martina Szaba v spore o vinicu so Šimonom Michelom a so Stiastnym.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6713
10. mája, Kittsee
N 180
Wolfgang Puechaim žiada bratislavského richtára a radcov, aby poslali k jeho chorej manželke
Bratislavčanku Zwicklovú.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6714
10. mája, Novohrad
N 181
František Battyányi žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o odročenie súdneho
pojednávania s Benediktom Kecskesom, lebo Stoličný Belehrad, kam ušli ľudia, od ktorých má
ukradnuté veci, je v rukách Turkov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l
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6715
14. mája, Čukárska Paka
G L 1 N 40
Ladislav Literát, dišpenzátor na Bratislavskom hrade, žiada Tomáša Reichentallera ako richtára
v dobe jeho sporu s Galispanom z Köszegu a s Michalom Zwickom z Varadína o pasienky, aby
mesto vydalo pre jeho svedka Pavla, vtedy bratislavského mäsiara, teraz komárňanského
mýtnika potvrdenie, aby si mohol vymáhať od Galispana a Zwicka peniaze.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

6716
16. mája, Viedeň
G L 38 F 1 N 188
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom vrátiť kantár, ktorý
istý zlodej u nich uväznený, ukradol v Bratislave županovi Berežskej stolice Michalovi Budymu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6717
18. mája, Kittsee
N 182
Wolfgang Puechaim informuje bratislavského richtára a radcov o nájdenom sekerou zabitom
človekovi.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou

m

6718
19. mája, Kittsee
N 183
Wolfgang Puechaim informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o výpovediach
dvoch väzňov, ktorých uväznil pre podozrenie z vraždy (pozri aj č. 6717).
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

hí

v

6719
19. mája, Kittsee
N 184
Wolfgang Puechaim informuje bratislavského richtára a radcov o uväznení troch podozrivých
povozníkov a o ich výpovediach (pozri aj č. 6718).
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Ar
c

6720
21. mája, Trnava
N 185
Trnavský richtár a radcovia informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o svedeckých výpovediach Jána Horvátha pri vyšetrovaní vraždy (pozri aj č. 6719).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6721
23. mája, (Bratislava)
A1
Bratislavský senát rozhoduje spor Margity Denckovej s jej nevlastnou matkou Alžbetou
Grübmullerovou o dedičstvo po rodičoch.
Orig., pap., lat., nem., štrnásť listov, zlomok

av

y

6722
25. mája, Trnava
G L 38 F 1 N 131
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu požičali na žold pre vojsko
8 000 zlatých.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6723
26. mája, Trnava
N 186
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby poslali
ich debnárom odpis artikulov bratislavských debnárov ako vzor pre založenie cechu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

6724
1. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 132
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom svoj mandát o
odňatí zbraní všetkým hajdúchom, okrem tridsiatkových miest, lebo sa veľmi rozširujú
prepady na tricezimátorov a iných kráľovských úradníkov.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

es
ta

6725
10. júna, Viedeň
G L 6 N 12 z/1
Palatín Tomáš Nádasdy zakazuje uhorským stavom, úradníkom a vyberačom akýchkoľvek
poplatkov nútiť Bratislavčanov platiť tridsiatky alebo mýto za tovar.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

v

m

6726
20. júna, Viedeň
G L F 1 N 133
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom vyšetriť a podať
správu o zavraždení Jakuba Preissa Mikulášom Rudermacherom pri strážení lodí v Bratislave.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
c
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6727
23. júna, Devínsky hrad
N 187
Imrich Halmi, Koloman Literát a František Burbut žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov o potrestanie Petra Hajdú za zločiny a vlámanie sa do domu Gašpara Barbela.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
6728
28. júna, Viedeň
N 188
Viedenský richtár Krišrof Haydn žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov zistiť u
Vojtecha Tartscha a Gregora Huszára, za čo im predal Ján Scharz bez súhlasu Augustína
Haidenhauera strieborné veci.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6729
28. júna, Skalica
G L 56 F 4 N 4
Hlavný taverník a gróf Andrej Báthory nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu
postúpili spisy o spore vdovy Lucie po Jakubovi Kisovi, zv. Zimmerlachlei, dcéry Tomáša
Bajúsza pre nezaplatenie dlhu Františkovi Vasovi (?), lebo sa odvolala k taverníckej stolici.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

av

6730
1. júla, Viedeň
G L 38 F 1 N 134
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom prešetriť žiadosť
niektorých Bratislavčanov, ktorí sa k nemu odvolali a podať mu o výsledku správu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

6731
2. júla, Viedeň
N 189
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu namiesto
4 000 zlatých poslali na mimoriadne výdavky 6 000 – 8 000 zlatých.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

6732
3. júla, Trnava
N 190
Trnavský richtár a radcovia sa informujú u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov na
výšku poplatkov, ktoré im určil panovník zaplatiť na mimoriadne výdavky a z akých
prostriedkov to budú platiť.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6733
20. júla, Holíčsky zámok
N 191
Turčiansky župan Michal Révay pozýva bratislavského richtára a radcov na sobáš Anny, dcéry
Petra Bakytha.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

6734
26. júla, Trnava
N 192
Trnavský richtár a radcovia informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o výsledkoch vyšetrovania spojeného s mučením ich mešťana v procese proti zlodejom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6735
7. augusta, Svitavy (?)
N 193 a
Svitavská mestská rada žiada viedenského mešťanostu a radcov, aby poslali na súd Šimona
Helta pre zneuctenie dcéry jeho sklenárskeho pomocníka Františka Heintza.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6736
9. augusta, Viedeň
G L 21 N 21
Palatín a miestodržiteľ gróf Tomáš Nádasdy informuje bratislavského mešťanostu, richtára a
radcov o kráľovej ochote súhlasiť s odovzdaním Vodnej veže v Bratislave pre jeho potreby
s podmienkou, že sa mu postará o uskladnenie diel a potravín. Preto žiada, aby mu v
Bratislavskom Podhradí prepustili dom a dali pristavať k nemu kuchyňu na jeho účet.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br

at
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l

6737
14. augusta, Košice
G L 3 N b/7
Richtári a radcovia miest Košíc, Bardejova a Prešova žiadajú bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby v ich mene presadzovali u vicetaverníka Antona Nagyvathyho odročenie
zasadania taverníckej stolice, lebo v oznámenom termíne majú prácu na poliach a
vinohradoch. V prípade nesúhlasu vicetaverníka žiadajú o intervenciu u panovníka.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou

m
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6738
16. augusta, Bratislava
G L 14 N 30
Ferdinand I. vydáva svedectvo o správe pronotára kráľovského personála a vicetaverníka
Antona Nagyvathyho, podľa ktorej sa dohodli jágerský biskup František Ujlaky, bratislavský
prepošt a bratislavská kapitula s bratislavským richtárom, mešťanostom a radcami, že sa
podrobia rozhodnutiu komisie v spore o hranice chotárov Farnej a Vajnor. Po niekoľkých
metáciách položili hraničné kamene pri ramene Dunaja, zv. Palayzo alebo Aqua glacialis, na
verejnej ceste spojujúcej mesto Bratislavu s mostom, zv Barnahíd, na mieste, zv. Deák Kuta,
potom pri jazere Plekensee pri ceste do Bernolákova, na brehu rybníka, zv. Čierna voda, kde
je deliaci bod chotárov Farnej, Vajnor a Dvorníka.
Orig., perg., lat., privesená pečať na zeleno-fialovo-žltej šnúre

hí

v

6739
17. augusta, Viedeň
N 139 b
Viedenský mešťanosta a radcovia posielajú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom
list svitavskej rady v spore so Šimonom Heltom, lebo František Heintz sa odsťahoval za
remeslom do Bratislavy (pozri aj č. 6735).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6740
23. augusta, Trnava
N 194
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára a radcov o ukončenie sporu
Martina Szabu so Šimonom Michelom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6741
30. augusta, Trnava
N 195
Trnavský richtár a radcovia oznamujú bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, že
ich väzeň chce rozprávať s bratislavským väzňom. Preto ho pošlú k prísažnému Jurajovi
Kochvárymu.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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6742
30. augusta, Novohrad
N 196
Kráľovský radca František Battyányi informuje bratislavského richtára a radcov, že pre
nedostatok svedkov zo Stoličného belehradu, obsadeného Turkami, odročil súdne
pojednávanie s Benediktom Kecskesom (pozri aj č. 6714).
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l

6743
(21. septembra, Bratislava)
N 197
Nemenovaný autor píše bratislavskému senátu, že ho jeho nepriatelia z nenávisti udávajú, že
chodil so zbojníkmi, čo nezodpovedá pravde.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

6744
22. septembra, (Bratislava)
G L 23 N 39
Bratislavský mestský notár Tomáš Entzenweis zapisuje odpovede bratislavského richtára Jána
Fischera, prednesené pred bratislavskou kapitulou, prepoštom, rábskym biskupom
Františkom Ujlakym a jágerským biskupom o príjmoch, ktoré mesto zabezpečuje učiteľovi,
farárovi, kazateľovi a organistovi.
Orig., pap., lat., dva listy

v
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6745
23. septembra, (Bratislava)
G L 15 N 33 a
Bratislavský senát vyhotovuje súpis vinohradníckych poplatníkov podľa viníc:
Oberbachweingarten, Setzer alebo Aussatz, Halbweingarten, Rautschen, Schiegken,
Weisheubtel, Zäherlen, Burgerlein, Wiegen, Bösbauer, Rangolt, Gräffl, Langjäckel, Ponstingl,
Altweingarten, Grosshuetstock, Zwickeln, Saltzer, Humboldt, Gross a Klein Kapffer, Kamerer,
Faschang, Raidl, Wolgemut, Broder, Zwiernle, Waldner, Langweingarten, Eisenführer,
Engelskind, Heffterl, Kühzagl, Peugler, Hasnagl, Tyrnauer, Grünskornl, Sawschlaher,
Unterbachweingarten, Treufenkäs, Armhumboldt, Wolffleisch a Waytzkörn.
Orig., pap., nem., šesť listov v zošite
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6746
10. októbra, Viedeň
N 199
Doktor Ján Gössl informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o výpovediach
Valenta Bocka a Blažeja Thiera v ich spore.
Orig., pap., nem., štyri listy, dorzálna pečať s clonou
6747
10. októbra, Viedeň
N 200
Radcovia Dolnorakúskej komory informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o
liste kráľovského radcu Krištofa Zopfla, podľa ktorého mal Zopfl rozhodnúť súd s tromi
väzňami uväznenými v Bratislave.
Orig., pap., nem., štyri listy, tri dorzálne pečate s clonou
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6748
24. októbra, Viedeň
G L 22 N 93
Ferdinand I. nariaďuje levočskému richtárovi a radcom postarať sa o ubytovanie pre
poštmajstra a keďže je kráľovským úradníkom, zakazuje od neho požadovať dane.
Odpis, pap., lat.

is
l

av

y

6749
24. októbra, Viedeň
N 201
Kráľovský radca a viedenský richtár Krištof Haydn oznamuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že v spore o dedičstvo po Schumannovi medzi Blažejom Thierom a
Wolfgangom Pfaffstetterom Thier sa nedostavil na súd.
Orig., pap., nem., šesť listov, dorzálna pečať s clonou

Br

at

6750
25. októbra, Viedeň
GL4FAN5
Ferdinand I. nariaďuje Košičanom a cudzincom, ktorí sa v Košiciach zdržujú, aby rešpektovali
staré mestské štatúty, boli podriadení richtárovi a senátu a aby sa tajne neschádzali a nedávali
podnety povstaniam a spiknutiam.
Odpis, pap, lat.

es
ta

6751
27. októbra, Viedeň
N 202
Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom, že sa
dobrovoľne vzdal správy benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome v prospech kanonika
Juraja Kutassyho a žiada, aby menovanému odovzdávali obvyklé ročné poplatky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6752
1. novembra, Viedeň
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom bezodkladne
rozhodnúť spor Jána Prospera Tergestina proti Šebastiánovi Schützovi pre nezaplatený dlh.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

6753
5. novembra, Viedeň
G L 4 N b/4
Ferdinand I. menuje abovského župana a hlavného uhorského kapitána Gabriela Perényiho
hlavným taverníkom a nariaďuje Uhorskej kráľovskej komore vyplácať mu príslušný ročný
plat.
Orig., pap., lat.

Ar
c

6754
5. novembra, Bratislava
N 203
Ostrihomský kanonik Juraj Kutassy potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v
Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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6755
11. novembra, (Görlitz)
N 204
Rada mesta Görliz žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby vydali pozostalosť po
Blažejovi Menzlovi, zloženú u bratislavského mešťanostu Gregora Eggera, Matejovi Sauerovi.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l

6756
19. novembra, Bihar
N 205
Biharský richtár a prísažní Tomáš Dayka, Peter Sigmond a Lukáš Vörös žiadajú bratislavského
richtára a radcov, aby uväznili Františka, sluhu správcu benefícia sv. Oltára Panny Márie v
Bihári Gregora Horvátha pre krádež 325 zlatých a prádla a aby vypočuli svedkov.
Orig., pap., lat., dva listy, tri porušené dorzálne pečate s clonou

Br
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6757
22. novembra, Skalica
G L 3 N b/6
Protonotár a vicetaverník Anton Nagyvathy žiada bratislavského richtára Martina Eisenreicha,
aby vyplatil jeho právnemu zástupcovi Gregorovi 5 zlatých, ktoré mu podľa starých zvyklostí
vyplácajú ročne ako vicetaverníkovi, aby mohol kúpiť v Bratislave kožušinu jeho manželke.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6758
29. novembra, (Bratislava)
G L 17 N 62 b
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavského richtára Jána Fischera, mešťanostu Martina
Eichingera a radcu Tomáša Reichentallera vydáva svedectvo, podľa ktorého kanonici Ján Hally
a Krištof Pachswel a sekretár jágerského biskupa Ján Chuzy sa dostavili aj so zástupcami mesta
Bratislavy k hranici lamačského chotára na území Záhorskej Bystrice, kde na voľných
pasienkoch zhabal Tomáš Dietrich, oficiál stupavského grófa Ekharda zo Salmu, ich
lamačskému poddanému Markovi Masnovičovi dobytok pri potoku, zv. Zakompak.
Zástupcovia grófa sa však nedostavili.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať
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6759
30. novembra, Devínsky hrad
N 206
Imrich Halom v zastúpení provizora Devínskeho hradu Mateja Radu informuje bratislavského
richtára, že Bratislavčania spôsobili veľké škody v ich lesoch a žiada, aby o tom rokovali v jeho
zastúpení so služobníkom Antonom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
6760
7. decembra, Trnava
N 207
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
prostredníctvom literáta Štefana a Petra o poskytovanie pomoci a rady pri odstraňovaní škôd
spôsobených požiarom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

338

6761
7. decembra, Trnava
N 208
Trnavský richtár a radcovia vydávajú svedectvo zachovalosti pre vdovu Dorotu po krajčírovi
Šebastiánovi Szabovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
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6762
12. decembra, (Bratislava)
G L 34 N 35
Bratislavská kapitula informuje Ferdinanda I., že podľa jeho mandátu (z 29. novembra 1554)
doručil jej kanonik Michal Sempthely jeho intervenciu bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, na ktorú odpovedali, že rozhodnú spor Jána Prospera Tergestina
podľa platných privilégií a zvyklostí.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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6763
16. decembra, Viedeň
N 209
Ostrihomský arcibiskup a hlavný kráľovský kancelár Mikuláš Oláh pozýva bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov na sobáš synovca Tomáša Oláha v Bratislave s vdovou Margitou
Bakythovou po Jánovi Kendeffym.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6764
22. decembra, Devínsky hrad
N 210
Provizor Devínskeho hradu Matúš Rada odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, že príde do Bratislavy prerokovať s nimi a s palatínom vrátenie koní, ktoré zhabal
Bratislavčanom v jeho lesoch.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6765
- (Bratislava)
Bratislavský mestský pokladník podáva bratislavskému senátu vyúčtovanie mestských príjmov
a výdavkov za hospodársky rok 1553/1554.
Koncept, pap., nem., dva listy
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v

6766
- (Bratislava)
Bratislavský senát vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov, ktorí majú
vinice v pilišskom opátsve.
Koncept, pap., lat.

1555

6767
(15. februára, Bratislava)
N 211
Martin Schuster žiada bratislavský senát, aby pridelil jeho dcére Márii dedičský podiel jeho
nebohej manželky Doroty po svokrovi Jánovi Pfuntovi.
Orig., pap., nem.
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6768
19. februára, (Bratislava)
G L 4 N 43 c
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, že Peter Kisrényi sa zaviazal po kúpe domu v
Bratislavskom Podhradí, že ak mu ešte povolia Bratislavčania kúpiť dom v mestských
hradbách, bude platiť poplatky a vykonávať všetky povinnosti bratislavského mešťana, spory
s Bratislavčanmi predkladať len mestskému richtárovi a neposkytovať prístrešie stíhaným a
zločincom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

at

is
l

6769
28. februára, Skalica
G L 3 N b/2
Hlavný uhorský kapitán a hlavný taverník gróf Gabriel Perényi nariaďuje bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyslali k vicetaverníkovi Antonovi Nagyvathymu
zástupcov na zasadnutie taverníckej stolice.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

6770
1. marca, Stupava
N 216
Stupavský richtár Tomáš Dietrich žaluje u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
Lamačanov, ktorí stínali stromy v jeho lesoch pri “Hackenbachu”.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

6771
2. marca, Viedeň
S 212
Grófka Barbora, vdova po grófovi Iharackom zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského
richtára, aby vymáhal od jej sluhu peniaze na liečenie za jej zranenie.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

v

m

6772
5. marca, Viedeň
N 213
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom vo dne a predovšetkým v noci dobre strážiť mesto zo strážnej veže
v bratislavskom prístave.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
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6773
9. marca, Trebišov
G L 3 N 21
Abovský župan, hlavný taverník a hlavný uhorský kapitán Gabriel Perényi nariaďuje
bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali na generálny súd, ktorý bude po páde Budína
v Bratislave, svojich práva znalých zástupcov, ovládajúcich latinský jazyk.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6774
14. marca, (Bratislava)
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, že Bratislavčan Šimon Furthmilner predal mlyn
v Mysleniciach Štefanovi Balaskovi za 140 uhorských zlatých.
Orig., perg., lat., zlomok privesenej pečate na čierno-bielo-zelenej šnúre
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6775
16. marca, Viedeň
N 214
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián žiada bratislavského richtára a radcov, aby
prehovorili veriteľov Wolfganga Hahna na odročenie termínu splatenia dlhov.
V priloženej žiadosti Wolfgang Hahn žiada Maximiliána o ochranu pred veriteľmi, lebo ušiel
do Bratislavy pred Turkami, kde žije v biede.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., lat., dva listy

at
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l

6776
(27. marca, Bratislava)
N 215
Martin Pachfürtner žiada bratislavský senát, aby prinútil jeho švagra a jeho syna Wolfganga
Ottingera vydať mu dedičský podiel po Pavlovi Ottingerovi.
Orig., pap., nem., dva listy

Br

6777
(5. apríla, Bratislava)
N 217
Nemenovaný autor žaluje pred bratislavským senátom sklenára Blažeja pre poškodenie
sklenárskej predlohy.
Orig., pap., nem.

es
ta

6778
24. apríla, Brno
N 219
Kapitán vojnových lodí Štefan Nagy žiada bratislavského richtára, aby vydal Matúšovi
Güntherovi Huszárovi svedectvo o službách u kráľa.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

hí

v

m

6779
28. apríla, Trebišovský hrad
G L 3 N b/3
Abovský župan, hlavný uhorský kapitán a hlavný taverník Gabriel Perényi nariaďuje
bratislavskému richtárovi a radcom, aby neposlúchali príkazy vicetaverníka Antona
Nagyvathyho, lebo sa nedostavil zložiť prísahu a vydal bez jeho vedomia rôzne nariadenia. Na
doporučenie palatína Tomáša Nádasdyho, protonotára Damiána a Juraja Rakovského
vymenoval za svojho zástupcu do funkcie vicetaverníka Jána Panithyho.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6780
28. apríla, (Bratislava)
G L 18 F 4 K
Bratislavský mestský pokladník predkladá bratislavskému senátu vyúčtovanie mestských
príjmov a výdavkov za hospodársky rok 1554/1555.
Koncept, pap., nem., tridsaťpäť listov v zošitoch
6781
5. mája, Viedeň
N 220
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby vymáhali od Ulricha Ehingera 240 zlatých pre Eustacha Feledyho.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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6782
7. mája, Viedeň
N 221
Viedenský mešťanosta Krištof Haydn žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
povolili Wolfgangovi Grünwaldovi a Jánovi Sterderlovi zaplatiť dlh 1 000 zlatých v odročenom
termíne.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l

6783
8. mája, Augsburg
G L 38 F 2 N 8 n
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyslali na snem
v Bratislave informovaných a splnomocnených zástupcov.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

6784
12. mája, (Bratislava)
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vydávajú svedectvo o ich dohode s bratislavskými
františkánmi, podľa ktorej môže mesto na severnej strane kláštora postaviť domy pre svoju
potrebu, za ktoré budú františkánom ročne platiť 1,5 zlatky.
Odpis, pap., lat.

es
ta

6785
12. mája, Bratislava
Minister bratislavského konventu františkánov Ján Tierebezd a konvent potvrdzujú, že
odovzdali mestu Bratislava budovu, pristavanú ku kláštoru (pozri aj č. 6784).
Odpis, pap., lat.

m

6786
14. mája, (Horné Orešany)
N 222
Hornorešianska rada informuje bratislavský senát, že Žigmund Schneider , Václav Schmidt a
Štefan Schmidt vypočuli svedkov v spore zlatníka Šebastiána Liebharta s Jurajom Menhartom.
Orig., pap., nem., dva listy, tri pritlačené pečate s clonou

hí

v

6787
20. mája, Viedeň
Záhrebský a rábsky biskup Pavol žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
odovzdali kompetentnému sudcovi ich spor s obyvateľmi Brucku (pre zhabaný tovar).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6788
31. mája, (Bratislava)
N 223
Bratislavský senát vyhotovuje zápisnicu o vyhorení domu Valenta Preissa (v dobe, keď traja
králi s vojskom prišli k Bratislave. Dom neskôr znova postavili). V zápisnici tiež uvádzajú
dlžníkov Valenta Preissa a poznámky o stavbe nového domu.
Orig., pap., nem., tri listy
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3. júna, Viedeň
N 224
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby určili zástupcov, ktorí by rokovali s Krištofom Schmidtom
o zaplatení dlhu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l

av

6790
17. júna, (Bratislava)
G L 9 N 33 b/3
Richtár, mešťanostovia a radcovia uhorských slobodných kráľovských miest (Bratislavy,
Trnavy a Šoprone) žiadajú magnátov a šľachtu, aby rešpektovali ich privilégiá, menovite pri
vymáhaní mýta od ich obchodníkov.
Odpis, pap., lat.

Br

at

6791
24. júna, Šintavský hrad
N 225
Literát Demeter, provizor Šintavského hradu, odpovedá bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že si predvolá mýtnika a zakáže mu porušovať ich privilégiá.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6792
24. júna, Viedeň
N 226
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby prijali jeho provizora, ktorý má zariadiť všetko potrebné pre zvolaný
snem do Bratislavy.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

6793
25. júna, Nové Zámky (?)
N 227
Novozámocká mestská rada žiada bratislavského mešťanostu a radcov o intervenciu u
Vojtecha Liendorfera, aby zaplatil mzdu za službu vdove Elene po Žigmundovi Liendorferovi.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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6794
11. júla, (Bratislava)
G L 9 N 33 b/1
Richtári, mešťanostovia a radcovia uhorských slobodných kráľovských a banských miest
žiadajú Ferdinanda I. o vydanie mandátu, podľa ktorého by všetci cudzozemskí obchodníci a
kupci, zúčastňujúci sa výročných trhov v Uhorsku, boli nútení rešpektovať ich právo skladu a
platiť za tovar mýto a ostatné poplatky podľa starých zvyklostí.
Koncept, pap., lat., dva listy
6795
19. júla, Nové Zámky (?)
N 228
Novozámocká mestská rada žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby donútili Vojtecha
Liendorfera zaplatiť manželke a deťom nebohého Žigmunda Liendorfera za službu.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

343

6796
20. júla, (Bratislava)
Bratislavský senát robí zoznam o vypočúvaní Wolfganga Simicha a Petra Balogha v procese
proti väzňovi Imrichovi Nyuremu.
Koncept, pap., nem.

av
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6797
22. júla, Bratislava
G L 20 N 23 cc
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a senátu, aby vyplatili kráľovskému fiškusovi riadne ročné poplatky aj za
uplynulé roky, a to aj zo židovských domov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6798
7. septembra, Viedeň
G L 4 N 40
Palatín a miestodržiteľ Tomáš Nádasdy vyčíta bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom nesprávny postup pri potýčke služobníkov tricezimátorov so služobníkmi Uhorskej
kráľovskej komory, lebo aj keď vinníka prichytili pri čine, nemali ho prenasledovať až do
budovy komory, lebo tá už patrí pod právomoc komory. Preto žiada, aby väzňa vydali komore
na súd.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

6799
7. septembra, Kaniža (?)
N 229
Wolfgang Kögel informuje bratislavského mešťanostu Tomáša Reichentallera, že kúpil ovos
pre jazdecké kone, ale seno pre záprahové kone nemôže dostať.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

v
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6800
9. septembra, Viedeň
N 230
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby až do ďalšieho pokynu neprepustili z väzenia služobníka Uhorskej
kráľovskej komory a aby uväznili aj strážcu mestskej brány, ktorý mu v čine pomáhal (pozri aj
č. 6798).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6801
21. septembra, Zarki
N 231
Wolfgang Kögel informuje bratislavského richtára a radcov o rokovaniach v Krakove a Zarki so
Šebastiánom Bornemiszom.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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6802
24. septembra, (Bratislava)
G L 14 N 27 q
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Bartolomej Sokolics doručil jeho
predvolanie na súd bývalému bratislavskému richtárovi Jánovi Fischerovi, terajšiemu
richtárovi Michalovi Kleeovi, mešťanostovi Martinovi Ehingerovi a radcom Krištofovi
Pertingerovi, Jakubovi Öttvösovi st., Jánovi Langovi, Bartolomejovi Parthlymu, Tomášovi
Reichentallerovi, Gašparovi Heinrichovi, Krištofovi Pfintzingerovi a Šimonovi Plantscherovi,
lebo vyslali mestského kapitána s ozbrojenými Bratislavčanmi do lesov šarišského župana
Juraja Serédyho v Jure pri Bratislave a odviezli odtiaľ stromy do Bratislavy.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

at
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l

6803
2. októbra, Oláhvár (?)
N 232
Literát Michal, správca majetkov ostrihomského arcibiskupstva, žiada bratislavského richtára
a radcov, aby odmietli pomoc poddaným Petrovi Husósovi a Štefanovi Csikovi v spore
proti Františkovi Jobzovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

6804
13. októbra, (Bratislava)
G L 27 F 4 N 9
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Martin Röcsey doručil
zástupcom mesta Bratislavy jeho predvolanie na súd pre krádež dreva v račanských lesoch
grófa Andreja Báthoryho a Ignáca Farkasa (pozri aj č. 6802).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

m

6805
14. októbra, Bratislava
N 233
Ostrihomský kanonik Juraj Kutassy potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v
Ostrihome.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6806
16. októbra, Viedeň
N 234
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby poslali do Viedne lodníkov a sluhov k lodnému majstrovi Jánovi
Reifnitzerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
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6807
19. októbra, Viedeň
N 235
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vyslali zástupcu s ľuďmi, koňmi a vecami i s väzňom pod strážou.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
6808
3. novembra, vojenský tábor v Lüben
N 236
Komisári Ditrich Marcel a H. Khuerkh žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby im poslali pre vojsko loď s chlebom a vínom.
Orig., pap., nem., dve dorzálne pečate s clonou
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6809
13. novembra, Viedeň
G L 38 F 2 N 8 o
Ferdinand I. informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že turecké podmienky,
ako odstúpenie celého Sedmohradska, kraje pred a za Tisou, Oradey, Alby Júlie, Košíc a
všetkých území, ktoré mal kráľ Ján Zápoľský, jeho synovi, nemohol prijať. Preto zvoláva snem
do Bratislavy.
Orig., pap., lat., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l

av

6810
20. novembra, Bratislava
N 237
Kanonik Ján Hally svedčí o protirečiacich si výpovediach svedkov v spore o prísľub manželstva
Lucie Schumannovej Jeremiášovi Kellerovi. Na základe svedeckých výpovedí oslobodzuje
Luciu od všetkých záväzkov.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

at

6811
30. novembra, Viedeň
N 238
Palatín a miestodržiteľ Tomáš Nádasdy nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom rozhodnúť spor vdovy Agáty po Wolfgangovi Hohenkircherovi s Tomášom Borsolom
pre dlh 200 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6812
(4. decembra, Viedeň)
N 239
Viedenský dvorný právny zástupca Ján Hofmann žiada od bratislavského senátu odpis
testamentu, ktorý zanechal Krištof Nervan.
Odpis, pap., nem., tri listy

m

6813
9. decembra, Viedeň
G L 38 F 2 N 8 p
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom pomôcť jeho
správcovi pri zabezpečovaní ubytovania pre jeho rodinu a úradníkov po dobu snemu v
Bratislave.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6814
9. decembra, Viedeň
G L 32 N 26
Magister agazonov František Cach žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
neposkytovali prílišnú pomoc Fourierovi, ktorého panovník poslal do Bratislavy zabezpečiť
ubytovanie, lebo on pošle svojho človeka, ktorý musí tiež zabezpečiť ubytovanie pre
magnátov a ostatné uhorské stavy (pozri č. 6813).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
6815
11. decembra, Viedeň
N 240
Prefekt Uhorskej kráľovskej komory a nitriansky biskup František Thurzo nariaďuje
bratislavskému richtárovi a mešťanostovi, aby čakali lodníci na jeho príchod na snem do
Bratislavy.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6816
- (Bratislava)
Bratislavský mestský pokladník predkladá bratislavskému senátu vyúčtovanie mestských
príjmov a výdavkov za hospodársky rok 1554/1555.
Koncept, pap., nem., dva listy
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6817
1. januára, Viedeň
G L 49 N 4 e
Gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby sa
zdržovali poľovačiek v okolí Bratislavy až do panovníkovho príchodu a aby zistili miesta, na
ktorých sa najviac vyskytuje divá zver.
Orig., pap., nem,, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br
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6818
5. januára,
N 242
Eustach Franck oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že rokoval len
s Martinom Rueplom o obvineniach proti jeho poddaným.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
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6819
12. januára, Bratislava
G L 20 N 23 ii
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
Uhorskej kráľovskej komore okrem riadneho ročného cenzu a cenzu zo židovských domov aj
mimoriadne poplatky 4 000 zlatých.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6820
12. januára, (Bratislava)
G L 9 N 33b/2
Richtári a radcovia slobodných kráľovských miest žiadajú Ferdinanda I. o vydanie mandátu pre
všetkých cudzích obchodníkov, ktorí sa zúčastňujú uhorských výročných trhov, aby
zachovávali staré mestské privilégiá o práve skladu a mýte.
Odpis, pap., lat., dva listy
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6821
13. januára, Hainburg
N 243
Ditrich (Marcell) Žiada bratislavského richtára a radcov o písomnú správu o priebehu
vyšetrovania Šebastiána Khaina pre urážku panovníka.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6822
13. januára, (Bratislava)
G L22
Bratislavská kapitula v zmysle mandátu Ferdinanda I. (zo 4. januára 1556) vyhotovuje odpisy
listín: 1. bratislavskej kapituly (z 18. mája 1535) o predaji domu na Ventúrskej ulici, záhrady
a vinice za Bratislavským Podhradím, rožnej kúrie v Jure pri Bratislave, štyroch viníc v Jure pri
Bratislave (Arthalff, Bognerl, Kolmusatz a Kloanheckel) Šimonom Horváthom a Gašparom,
synom Mikuláša Szentiványiho bratislavskému županovi Jánovi Szalayovi za 1 300 uhorských
zlatých a 2. bratislavskej kapituly (z 29. mája 1543), ktorou Ján Szalay daroval Šimonovi
Kayrovi za verné služby, preukázané bratislavskému županovi Jánovi Bornemiszovi
v Taliansku, uvedený majetok s podmienkou, že Szalayovi dedičia budú mať vždy právo
používať pohostenie v mestských domoch a v prípade predaja prednostné právo.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

at

6823
(17. januára, Bratislava)
N 244
Juraj Wisinger žiada bratislavský senát, aby požiadal Ferdinanda I. o jeho prijatie za drába.
Orig., pap., nem.

es
ta

Br

6824
(24. januára, Bratislava)
N 245
Blažej Reibin žiada bratislavský senát o intervenciu u Jozefa Vetterla za predĺženie termínu
splatenia dlhu po matke.
Orig., pap., nem.

m

6825
(29. januára, Bratislava)
N 246
Anna Schellenbergerová, vdova po Ruprechtovi Löschovi, sa odvoláva v bratislavskom senáte
proti obžalobe Gašpara Weisnera, lebo podľa testamentu celá pozostalosť má byť rozdelená
medzi Trauttmanna a deti jej manžela Schellenbergera.
Orig., pap., nem., dva listy

Ar
c

hí

v

6826
31. januára, (Bratislava)
G L 39 N 1d
Bratislavská kapitula svedčí, že podľa rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa a hlavného
kráľovského kancelára Mikuláša Oláha prevzali jej kanonici Martin Bölcs a Ján Zakan od
bratislavského richtára Michala Kleea, mešťanostu Martina Ehingera a radcu Tomáša
Reichentallera z budínskeho farského kostola Panny Márie zapožičané bohoslužobné rúcha
pre bohoslužby v bratislavskom Dóme sv. Martina, ktorých sa zúčastní panovník so šľachtou.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
6827
3. februára, Bratislava
G L 6 N 12 z/2
Palatín a miestodržiteľ Tomáš Nádasdy zakazuje komárňanskému mýtnikovi Šebastiánovi
Pestlerovi nútiť Bratislavčanov platiť mýto, aj keď vyvážajú tovar do Turecka.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

348

6828
10. februára, Bátovce
N 247
Bátovská obecná rada žiada bratislavského richtára a radcov, aby zakročili u Wolfganga Hahna
a všetkých, ktorí vymáhajú od ich kupcov poplatky.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

av

y

6829
12. februára, (Viedeň)
G L 20 N 23 tt
Kráľovskí radcovia poverujú palatína a miestodržiteľa Tomáša Nádasdyho rozhodnúť žiadosť
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o oslobodenie od platenia riadneho ročného
cenzu a cenzu zo židovských domov.
Odpis, pap., lat.

Br

at
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l

6830
17. februára, Viedeň
G L 22
Ferdinand I. nariaďuje kráľovskému personálovi Michalovi Mereyovi prešetriť a rozhodnúť
spor bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o územie za Vodnou vežou pod
Bratislavským hradom, ktoré neoprávnene a násilím obsadil nebohý župan a gróf Mikuláš zo
Salmu a jeho syn gróf Ekhard zo Salmu.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

es
ta

6831
(24. februára, Bratislava)
N 248
Anna, dcéra Wolfganga Schumanna a manželka Lukáša Maurocha, žiada bratislavský senát
ako svojho tútora, aby jej vydal dedičstvo po rodičoch podľa spísaného inventára.
Orig., pap., nem., dva listy

m

6832
(26. februára, Gombócz)
N 249
Farár Emerám z Gombóczu žiada bratislavský senát, aby vyhotovili pri jeho odchode z fary
inventár majetku.
Orig., pap., nem., dva listy

hí

v

6833
(2. marca, Bratislava)
N
250
Murársky majster Wolfgang Angermayr žiada bratislavský senát i so svojimi spoločníkmi, aby
ich vzal do ochrany proti nepravdivým obvineniam Wolfganga Preissa.
Orig., pap., nem., dva listy

Ar
c

6834
(6. marca, Bratislava)
N 251
Wolfgang Preiss žiada bratislavský senát, aby sa ujal jeho sporu proti murárskemu majstrovi
Wolfgangovi Angermayrovi a jeho spoločníkom, ktorí ho poškodili pri stavbe domu.
Orig., pap., nem., dva listy
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6835
12. marca, Viedeň
G L 21 N 18
Kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh odporúča bratislavskému richtárovi
a radcom za mestského lekára po smrti chirurga Leopolda prijať doktora Gašpara, známeho
vo veľkých mestách, v Grécku i Taliansku ako odborníka a žiada ho uprednostniť aj preto, že
je Maďar.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

is
l

av

6836
13. marca, Viedeň
N 252
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom postarať sa
o ubytovanie pre literáta Jakuba Budaya v blízkosti Uhorskej kráľovskej komory.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

Br

at

6837
22. marca, Stein
N
253
Kráľovský sekretár a richtár v Steine a Kremsi žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby poslali pre Matúša Wachtlera originálne potvrdenky o dlhu, vystavené radou
v Kremsi a Steine a vtedajším richtárom Michalom Laschmanthauserom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6838
26. marca, Viedeň
N 254
Viedenský richtár Juraj Pranstetter žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o písomnú informáciu o manželstve Barbory, manželky Michala Schlägla a ich dcéry Margity,
manželky Michala Zimmermanna. V pripojenom koncepte bratislavský senát posiela
životopisy Barbory a Margity.
Orig., pap., nem., štyri listy, dorzálna pečať s clonou

v

m

6839
1. apríla, Bratislava
G L 38 F 1 N 135
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom vyhotoviť pre
hospodára budov Bratislavského hradu Šebastiána Schütza odpis listiny, ktorú dostali od Jána
Prospera a týka sa menovaného Schütza.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

hí

6840
2. apríla, (Bratislava)
G L 18 N 13k
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste bratislavského richtára Michala Kleea,
mešťanostu Martina Eichingera a radcov Tomáša Reichentallera a Jána Fischera pre urážky
a vyhrážky Martinovi Kleeovi kráľovským radcom a biskupom Jánom Ujlakym, keď chcel dať
vytiahnuť na vežu bratislavského Dómu sv. Martina zvon, ktorý zanechal ešte nebohý
miestodržiteľ a biskup František Ujlaky a ktorý mestu predal za 170 zlatých nebohý
miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Pavol Varda.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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6841
14. apríla, Eberhard
G L 38 F 1 N136
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby prinútili Žigmunda
Luttenbergera, Juraja Schillera a Leopolda Müllnera, služobníkov nebohého Šebastiána
Eisenreicha, vydať Krištofovi Pfintzingerovi akýsi rukopis, ktorý potrebuje v spore o dedičstvo
po Šebastiánovi Eisenreichovi proti nevlastnému synovi Krištofovi Eisenreichovi a jeho sestre.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
l

av

6842
15. apríla, Bratislava
Ladislav Mossóczi a Krištof Armpruster, pokladníci Uhorskej kráľovskej komory potvrdzujú, že
prijali od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov 1 800 zlatých.
Orig., pap., lat., dva listy, dve pritlačené pečate s clonou

Br

at

6843
(27. apríla, Bratislava)
N 255
Michal Klee žaluje u bratislavského senátu Andreja Forstera pre škody, ktoré mu spôsobil
v jeho neprítomnosti na majetkoch.
Orig., pap., nem., dva listy

es
ta

6844
(29. apríla, Bratislava)
N 256
Andrej Forster sa odvoláva u bratislavského senátu proti obvineniam Michala Kleea, že v jeho
neprítomnosti nepaktoval s jeho služobníkmi Matejom a Martinom (pozri aj č. 6843).
Orig., pap., nem., dva listy
6845
1. mája, Bátovce
N 257
Bátovská rada žiada radcov banského mesta Banskej Štiavnice, aby vymáhali od Andreja
32 zlatých, ktoré dlhuje Štefanovi Czirkayovi.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

hí

v

m

6846
5. mája, (Bratislava)
N 258
Bratislavský mešťanosta Tomáš Reichentaller a radcovia Ján Lang, Krištof Pertinger, Peter
Egger, Ján Mauroch a mešťania pisár Tomáš Entzenweis a Ján Teillenkäs vyhotovujú inventár
pozostalosti po Jánovi Schumannovi.
Orig., pap., nem., tri listy

Ar
c

6847
11. mája, Bátovce
N 259
Prefekt a kapitán Juraj Thury žiada banskoštiavnickú mestskú radu, aby prinútili Gašpara
Hoffingera zaplatiť dlh Andrejovi Literátovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6848
13. mája, Viedeň
N 260
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby sledovali výtržníkov, ktorí zakladajú požiare.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6849
15. mája, Viedeň
N 261
Kráľovský a komorný radca, spišský prepošt a vacovský biskup Blažej z Petrovaradína žiada
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu poslali po doručiteľovi listu 100 zlatých
pre Uršulu, služobnú u predchádzajúceho prepoštu Vojtecha Perega, lebo v rozpore so
závetom dom určený pre chudobných, ktorý postavili z jeho základiny, predali a Uršulu
prepustili.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l

6850
(18. mája, Bratislava)
N 262
Vdova Agneša po Jánovi Stürtzovi žiada bratislavský senát, aby vymáhal pre ňu zvyšok dlhu za
dom Hadriána Haydna, ktorý jej mal zaplatiť ešte richtár Ján Fischer.
Orig., pap., nem.

Br

at

6851
25. mája, Viedeň
G L 30 N 20
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby pripravili ubytovanie
a potraviny pre vojsko vyslané do Horného Uhorska.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6852
29. mája, (Bratislava)
N 263
Wolfgang Heill žiada bratislavského richtára, aby mu vyplatili 15 zlatých alebo dali jeden pár
topánok podľa starých zvyklostí.
Orig., pap., lat.

m

6853
(1. júna, Bratislava)
N 264
Obyvatelia Neustadtu žiadajú bratislavský senát, aby zaviedol na námestí poriadkové hliadky
a zaistil tak poriadok a bezpečnosť.
Orig., pap., nem., dva listy

hí

v

6854
1. júna, Bratislava
G L 3 N b/5
Vicetaverník Ján Janithy potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a radcov 5 uhorských
zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

6855
9. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 138
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poslali dvadsať
lodných majstrov, z ktorých každý môže samostatne viesť lode, k zástupcovi Úradu lodných
majstrov Jánovi Reiffnitzerovi na prepravu jedného regimentu vojska.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6856
17. júna, (Bratislava)
Bratislavský senát vyhotovuje záznam z vypočúvania svedkov v procese s Matúšom
Faschanom pre vyhrážky Jánovi Riedlovi a Osvaldovi Taborovi.
Koncept, pap., nem.
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6857
18. júna, (Viedeň)
N265
Viedenský senát žiada bratislavského richtára a radcov, aby prerokovali s mešťanostom
Tomášom Reichentallerom žiadosť Františka Lacknera. V prílohe František Lackner a Valent
Plümbl žiadajú viedenský senát o intervenciu u Bratislavčanov.
Orig., pap., nem., tri listy, dorzálna pečať s clonou

is
l
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6858
25. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 139
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby odovzdali
dohovorenou cestou správu na hrad Borinku o útoku Turkov na Rakúsko, len čo ju dostanú od
Jána Paxyho z Komárna.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

Br

at

6859
(26. júna, Bratislava)
N 266
Krištof Eisenreich a Tomáš Dreml žiadajú bratislavský senát za svojich neplnoletých
súrodencov, aby prinútil Krištofa Pfintzingera platiť podľa ich rozhodnutia 1 500 dukátov ich
deťom, ktorým ho ustanovili za tútora.
Orig., pap., nem., dva listy

es
ta

6860
(26. júna, Bratislava)
N 267
Uršula, služobná u Muskärovej, žiada bratislavský senát, aby vymáhal pre ňu veci od
Wolfganga Schustra, od vdovy po Jánovi Mautnerovi, terajšej manželky Martina Offnera a od
Melichera Jägera, ktoré zabudla pojať do testamentu vdova Margita po Petrovi Gürtlerovi.
Orig., pap., nem., dva listy

v

m

6861
26. júna, hrad Jur pri Bratislave
G L 14 N 21 g/3
Provizor Marek Bossnyak z Jura pri Bratislave odpovedá bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že nie Bratislavčania boli prepadnutí zbojníkmi a lotrami medzi
mostom zvaným Barnahíd a osadou Bernolákovom, ale bratislavskí poddaní z Vajnor sú
zlodejmi, lebo pasú dobytok na jeho lúkach.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6862
28. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 140
Ferdinand I. zakazuje bratislavskému richtárovi a radcom povoľovať obyvateľom Ratkviec (?)
zdržovať sa a obchodovať v meste.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
6863
30. júna, Viedeň
N 268, G L 6 F 9 N98
Barón Jaroslav z Pernštejnu a Pardubíc, kráľovský komorný radca a hlavný prefekt, odpovedá
bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že už dal provizorovi a oficiálom úpravu
o ich privilégiách o mýte.
Dva orig., pap., lat., po dvoch listoch, dorzálna pečať s clonou a stopa po dorzálnej pečati
s clonou
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6864
(6. júla, Bratislava)
N 269
Melicher Peitler žiada bratislavský senát, aby vymáhal pre jeho manželku dedičstvo od
Muskärovej slúžky Uršuly.
Orig., pap., nem.
N 270

av

y

6865
8. júla, Bratislava
Krištof Burro sa zaväzuje zaplatiť Karolovi di Bressa dlh 100 toliarov.
Orig., pap., lat., dva listy, štyri pritlačené pečate s clonou

is
l

6866
(10. júla, Bratislava)
N 271
Uršula, služobná u Muskärove,j žiada bratislavský senát, aby vymáhal pre Dorotu
Drechslerovú 75 zlatých a pre ňu veci od Melichera Jägera.
Orig., pap., nem., dva listy

Br

at

6867
10. júla, Šintavský hrad
N 272
Szatmársky a zabolčský župan a krajinský sudca Andrej Báthory odpovedá bratislavskému
richtárovi, mešťanostovi a radcom za svojho pána z Perneštejnu, že požaduje pri vymáhaní
mýta len to, čo požadoval Alexej Thurzo a ostatní predchodcovia.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6868
10. júla, Kittsee
N 273
Margita Puechaimová žiada bratislavského richtára Martina Eichingera, aby rokoval s jej
právnym zástupcom o dedičstve.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

v

m

6869
15. júla, (Bratislava)
G L 6 N 14 c
Bratislavská kapitula na žiadosť bratislavského richtára Jána Fischera, mešťanostu Tomáša
Reichentallera a radcu Tomáša Entzenweisa prepisuje mandát Ferdinanda I. o zákaze
požadovať od Bratislavčanov mýto (pozri č. 6369)).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

Ar
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6870
17. júla, hrad Jur pri Bratislave
G L 14 N 21
g/4
Provizor Marek Bossnyak z Jura pri Bratislave pozýva bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov na sporné územie medzi Jurom pri Bratislave a Vajnorami na obhliadku hraníc
chotárov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6871
24. júla, Viedeň
Ferdinand I. zakazuje krajinskému sudcovi Andrejovi Báthorymu
z Pernštejna požadovať od Bratislavčanov mýto a iné poplatky.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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G L 6 N 12 t/1
a barónovi Jaroslavovi

6872
3. augusta, (Bratislava)
G L 6 N 12 t/2
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Michal Sempthey doručil jeho
mandáty hlavnému uhorskému kapitánovi a grófovi Andrejovi Báthorymu a barónovi
Jaroslavovi z Pernštejna v spore s Bratislavčanmi (pozri aj č. 6871).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať

is
l
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6873
11. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N
141
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali na
prepravu kanónov pre vojsko nasadené proti Turkom 50 záprahových koní a 8 povozov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br
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6874
12. augusta, Viedeň
N 274
Zástupca hlavného správcu zásobovania Krištof Linck žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby poskytli Jánovi Kascherovi peniaze a povozy na prepravu 150 sudov
pečiva do Šoprona.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

6875
(14. augusta, Bratislava)
N 275
Uršula, služobná u Muskärovej, opäť žiada bratislavský senát o pomoc proti Melicherovi
Jägerovi (pozri aj č. 6866).
Orig., pap., nem.

m

6876
14. augusta, Viedeň
G L 30 N 21
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poslali kone
a povozy pre vojsko za mesačnú odmenu 7,5 rýnskych zlatých (pozri aj č. 6873).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6877
16. augusta, (Viedeň)
G L 9 N 45 A/1
Viedenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vydali ich mešťanovi Pankrácovi Grünbeckovi víno, ktoré mu zhabal bratislavský tricezimátor
Pavol Pesold a aby mu povolili voľnú prepravu potravín a vína pre vojsko v Rábe a Komárne.
Orig., pap., nem., dva listy dorzálna pečať s clonou

Ar
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6878
(17. augusta, Bratislava)
N 276
Blažej Terebin žiada bratislavský senát aj za švagra Jána, aby pripísali 50 zlatých, ktoré dlhuje
Jakubovi Freidensprungovi, na jeho dom.
Orig., pap., nem., dva listy
6879
20. augusta, Viedeň
G L 30 N22
Ferdinand I. nariaďuje bratislavským výrobcom štítov vyrábať pre pešiakov štíty, ale zakazuje
ich predražovať.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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6880
20. augusta, (Viedeň)
G L 9 N 45 A/2
Viedenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vydali ich mešťanostovi a prísediacemu mestskému súdu Pankrácovi Grünbeckovi zhabané
víno a navrhujú, aby si ich mestá navzájom posielali svoje privilégiá na oboznámenie sa s nimi.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

av
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6881
(21. augusta, Bratislava)
N 277
Krištof Pfintzinger sa odvoláva u bratislavského senátu proti žalobe Krištofa Eisenreicha
a Tomáša Dremla, lebo nikomu nič nedlhuje.
Orig., pap., nem.

at

is
l

6882
22. augusta, Viedeň
N 278
Wolfgang Kögel žiada bratislavského mešťanostu Tomáša Reichentallera o peniaze na
vydržovanie koní.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

Br

6883
23. augusta, Komárno
G L 9 N 42 d/1b
Martin Niedermayr, provizor komárňanského kapitanátu, Ján Vollend a Henrich Münich (?)
žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby povolili Jakubovi Peitlerovi
prepraviť víno pre svoju potrebu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

6884
23. augusta, Komárno
G L 9 N 72
Komárňanský župan a kapitán Ján Paxy ďakuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi
a radcom za povolenie prepravy šiestich sudov vína pre vlastnú domácnosť a žiada, aby mu aj
v budúcnosti povoľovali prepravu bez prekážok.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

hí

v

6885
26. augusta, Viedeň
G L 25 N 27 c, G L 14 N VIII
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby sa dostavili k Tomášovi
Kamarayovi, Tomášovi Tapolcsányimu a Jurajovi Olgyayovi ako menovaným komisárom na
reambuláciu hraníc a podriadili sa ich rozhodnutiu v ich spore s Jurom pri Bratislave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

Ar
c

6886
30. augusta, Ráb
G L 9 N 42 d/13 a
Rábsky richtár a radcovia žiadajú bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby vydali
zhabané víno Petrovi Literátovi a povolili vôbec ich obyvateľom voľný dovoz vína a potravín
pre veľký nedostatok tovarov všetkých druhov v Rábe, takže aj rábsky kapitán Adam Gal vyzval
obyvateľstvo, aby sa samo postaralo o nákup potravín kdekoľvek.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

356

6887
30. augusta, Malinovo
N279
Miestodržiteľ a kráľovský radca Michal Merey nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby prepustili loď s vínom a potravinami pre vojsko, ktoré zhabali preto,
že Peter Literát nemal so sebou rozkaz rábskeho kapitána Adama Gala (pozri aj č. 6886).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

av

y

6888
30. augusta, (Ráb)
N 280
Rábska kapitula žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o prepustenie lode
s vínom a potravinami pre vojsko.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati

at

is
l

6889
31. augusta, Ráb
G L 9 N 42 d/13 c
Rábsky kapitán Adam Gal žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby vydali
Petrovi Literátovi Deákovi zhabané víno (pozri aj č. 6887, 6888).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br

6890
31. augusta, (Bratislava)
N 281
Ján Fischer odkazuje svoj majetok Kataríne, manželke Jeremiáša Malera, Brigite, Barbore
a Anne.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po troch dorzálnych pečatiach s clonou

es
ta

6891
1. septembra, Viedeň
G L 14 N 21 g/5
Bratislavský prepošt a kráľovský radca Juraj Draškovič nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vyslali zástupcov na prerokovanie ich sporu s provizorom
Markom Bossnyakom z Jura pri Bratislave (pozri aj č. 6872, 6885).
Orig., pap., lat. dorzálna pečať s clonou

v

m

6892
3. septembra, (Bratislava)
G L 9 N 42 d/14
Bratislavský senát informuje rábskeho kapitána Adama Gala, že vrátili víno Petrovi Deákovi.
Žiadajú, aby mal v budúcnosti sprievodný list od Sforziu (pozri aj č. 6889).
Koncept, pap., nem., dva listy

Ar
c

hí

6893
4. septembra, Trnava
G L 14 N 21e
Kráľovský personál Michal Merey odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, že mu panovník nezveril komisiu, o ktorej mu písali, lebo vie, že bol spriaznený
s rodinou Serédyho. Radí, aby požiadali panovníka o určenie nového termínu reambulácie,
lebo Tomáš Kamaray a Juraj Olgyay sa nebudú môcť zúčastniť pre zaneprázdnenie v Trnave
(pozri aj č. 6885).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

357

y

6894
(8. septembra, Bratislava)
G L 14 F VIII
Bratislavský senát žiada Ferdinanda I. o menovanie viacerých komisárov na reambuláciu v ich
spore s Jurom pri Bratislave. Súčasne žiadajú o odročenie termínu reambulácie a o vydanie
zákazu obyvateľom Jura pri Bratislave, aby až do ukončenia sporu nebrali zo sporných lesov
a polí úrodu (pozri aj č. 6893).
Odpis, pap., lat.

is
l

av

6895
(8. septembra, Bratislava)
G L 19 N 44
Bratislavský senát žiada Ferdinanda I. o ochranu privilégií proti literátovi Šimonovi Kayrovi,
lebo ako šľachtic odporel platiť poplatky za bratislavský dom.
Odpis, pap., lat., dva listy

Br

at

6896
9. septembra, Ráb
G L 9 N 42
a/19
Rábsky kapitán Šalamún Danniel žiada bratislavského mešťanostu Tomáša Reichentallera, aby
mu poslal pre domácnosť víno.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

6897
12. septembra, Viedeň
G L 14 N 27
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby sa dostavili pred komisiu
zloženú z vicepalatína Tomáša Kamarayho, Damiána Aranyadyho, Antona Nagyvathyho
a Juraja Olgyayho kvôli obhliadke hraníc v spore s Jurom pri Bratislave (pozri aj č. 6894).
Orig., pap., lat. zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

6898
12. septembra, vojenský tábor pri Kaniži
G L 9 N 54 d
Palatín a miestodržiteľ Tomáš Nádasdy žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby nenútili Šimona Kavra platiť poplatky za víno, ktoré si zo svojich viníc v Jure pri Bratislave
vozí domov do Bratislavy.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

hí

v

6899
12. septembra, Kaniža
N 282
Wolfgang Kögel informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že majster
Bartolomej prišiel s loďou pre vojenské lode a že môže do Bratislavy prepraviť len malý počet
koní.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
6900
13. septembra, Viedeň
G L 14 N 18 e
Ferdinand I. nariaďuje komisárovi Tomášovi Kamarayovi, aby sa dostavil s Damiánom
Aranyadym, Antonom Nagyvathym a Jurajom Olgyayom na metáciu v spore mesta Bratislavy
s Jurom pri Bratislave (pozri aj č. 6897).
Odpis, pap., lat.

358

6901
16. septembra, Eberhard
G L 38 F 1 N 137
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom znova prerokovať
spor Agáty, vdovy po Wolfgangovi Hohenkircherovi, pre nezaplatenie dlhu 200 zlatých
Tomášovi Borsolovi. V prípade odvolania nariaďuje postúpiť súdne spisy jemu.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

av

y

6902
(23. septembra, Bratislava)
N 284
Vít Perln Wagner žiada bratislavský senát o pomoc pri vymáhaní dedičstva pre manželku po
Mikulášovi Wagnerovi.
Orig., pap., nem., päť listov

Br

at

is
l

6903
23. septembra, Eberhard
G L 22 N 16 III/m
Ferdinand I. nariaďuje šľachte a všetkým stavom Bratislavskej a Nitrianskej stolice, aby sa
všetci vyzvaní dostavili pred kráľovských komisárov a svedčili v spore mesta Bratislavy so
šarišským županom Jurajom Serédym o hranice chotárov medzi Vajnorami a Jurom pri
Bratislave (pozri aj č. 6900).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6904
26. septembra, Klosterneuburg
N 285
Klosterneuburská rada žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o zistenie
pozostalosti po Leopoldovi Neuhauserovi a jeho manželke Barbore pre Veroniku, manželku
Erharta Mörla.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

6905
28. septembra, Viedeň
GL 14 N 27 c, G L 14 N 18 b
Ferdinand I. odročuje termín metácie pre nedostatok svedkov (pozri aj č. 6903).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
Odpis, pap., lat.

Ar
c

hí

v

6906
1. októbra, (Bratislava)
G L 14 N 21 g/6
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia oznamujú provizorovi Markovi Bossnyakovi z Jura
pri Bratislave, že panovník odročil termín metácie a protestujú proti tomu, že neoprávnene
stína stromy pre stavebné účely a jeho poddaní úmyselne zapaľujú požiare v sporných lesoch
(pozri aj č. 6905).
Koncept, pap., lat.
6907
1. októbra, Pezinok
N 286
Gašpar Serédy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vrátili jeho
poddanému Blažejovi Poliakovi kone, ktoré mu neznámi páchatelia ukradli a teraz ich
svedkovia videli v Bratislave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

359

6908
2. októbra, Jur pri Bratislave
G L 14 N 21 g/8
Provizor Marek Bossnyak z Jura pri Bratislave odpovedá bratislavskému mešťanostovi a
radcom, že drevo berie len z jurských lesov a že zbytočne podnecujú vajnorských poddaných.
Vyčíta im, že len zo vzdoru mu nepovolili prepravu vína cez Bratislavu (pozri aj č. 6906).
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

6909
14. októbra, Senec
N 287
Seneckí tricezimátori oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
neprepustia ich poddaným zhabané kone a aby zbytočne neintervenovali u provizora Marka
Bossnyaka z Jura pri Bratislave, lebo koná podľa ich žiadosti.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Br

at

6910
3. novembra, Viedeň
G L 20 N 23 mm, nn
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili riadny
ročný cenzus a cenzus zo židovských domov za bežný i za uplynulé roky.
Dva odpisy, pap., lat., jeden a dva listy

es
ta

6911
3. novembra, Viedeň
G L 20 N 23 oo
Ferdinand I. nariaďuje Uhorskej kráľovskej komore, aby preskúmala privilégiá, na ktoré sa
Bratislavčania odvolávajú, podľa ktorých sú vraj oslobodení od platenia riadneho ročného
cenzu a cenzu zo židovských domov a aby ich prinútili zaplatiť poplatky aj za uplynulé roky.
Odpis, pap., lat.

m

6912
7. novembra, Viedeň
G L 14 N 27 c, 18 c
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom nové odročenie
termínu metácie v spore mesta Bratislavy s Jurom pri Bratislave (pozri aj č. 6908).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

hí

v

6913
10. novembra, Jur pri Bratislave
G L 14 N 21 g/11
Marek Bossnyak, provizor svätojurského hradu, oznamuje bratislavskému mešťanostovi a
radcov, že sa dostaví na reambuláciu, ak príde panovník, ktorému územie patrí alebo aspoň
jeho direktor (pozri aj č. 6912).
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6914
10. novembra, (Bratislava)
G L 14 N 21 g/10
Bratislavský senát oznamuje Markovi Bossnyakovi, provizorovi svätojurského hradu, že sa
dostavia na panovníkom určený termín na reambuláciu (pozri aj č. 6913).
Koncept, pap., lat.

360

6915
10. novembra, hrad Jur pri Bratislave
G L 14 N 21 g/9
Marek Bossnyak, provizor svätojurského hradu, oznamuje bratislavskému mešťanostovi a
radcom, že po odchode ich posla prišiel jeho posol od Ferdinanda I. s novým mandátom (pozri
aj č. 6914).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

6916
17. novembra, Stupava
G L 16 N 17 e
Provizor Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby prepustili
jeho poddaným zo Záhorskej Bystrice dva kusy dobytka, ktoré im zajali, podobne ako aj on im
prehliadol násilie, ktoré mu spáchali Lamačania.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br

at

6917
(18. novembra, Bratislava)
N 288
Wolfgang Schumann ml. žiada bratislavský senát o rozhodnutie sporu o dedičstvo po
rodičoch. Ospravedlňuje sa, že sa pre štúdiá v cudzine oneskoril s vymáhaním dedičstva.
Orig., pap., nem., dva listy

es
ta

6918
22. novembra, Viedeň
G L 14 N 18 a
Ferdinand I. zakazuje Markovi Bossnyakovi až do rozhodnutia sporu zberať úrodu zo sporného
územia (pozri aj č. 6915).
Odpis, pap., lat.

m

6919
(27. novembra, Bratislava)
N 289
František Zosch žiada bratislavský senát aj za svojho brata Imrich Zoscha, aby sa ujali ich sporu
o dedičstvo po otcovi Bonaventúrovi Zoschovi (zvanom Csúzy) proti nevlastnej matke
Kataríne, predtým vdovy po ranhojičovi Jurajovi.
Orig., pap., nem., dva listy

hí

v

6920
27. novembra, (Bratislava)
N 290
Vdova Katarína po Bonaventúrovi Zoschovi (zvanom Csúzy) vypočítava pred bratislavským
senátom výdavky spojené s manželovým liečením, ktorými sa zadĺžila (pozri aj č. 6919).
Orig., pap., lat., dva listy

Ar
c

6921
2. decembra, Viedeň
N 291
Viedenskí kráľovskí komorní radcovia nariaďujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom zabezpečiť sprievod po Bojnice pri preprave peňazí pre vojsko z Bratislavy na Spiš.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou
6922
(5. decembra, Bratislava)
G L 20 N 23 g
Bratislavský senát žiada palatína o odročenie splatnosti riadneho ročného cenzu a cenzu zo
židovských domov až do panovníkovho návratu do Viedne, lebo väčšina radcov je mimo
Bratislavy.
Odpis, pap., lat., dva listy

361

6923
(9. decembra, Bratislava)
N 292
Krištof Eisenreich žiada aj za svojich súrodencov Juraja a Alžbetu bratislavský senát
o ochranu proti odcudzeniu dedičstva po otcovi ich macochou, vdovou po Jánovi
Pfintzingerovi.
Orig., pap., nem., dva listy

y

N 293

av

6924
16. decembra, (Bratislava)
Bratislavský senát rozhoduje spor o dedičstvo po Kataríne Schumannovej.
Koncept, pap., nem., pätnásť listov

at

is
l

6925
(17. decembra, Bratislava)
N 294
Augustín Sunnleitner žiada bratislavský senát, aby sa ujal sporu Barbory, dcéry nebohého
Michala Lederera o dedičstvo po Matúšovi Ledererovi.
Orig., pap., nem., dva listy

Br

6926
20. decembra, Ráb
G L 9 N 42 d/13 b
Rábsky kapitán Adam Gal žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby vydali
Petrovi Deákovi zhabané víno.
Orig., pap., nem., poškodená dorzálna pečať

es
ta

6927
- (Bratislava)
G L 20 N 23 p
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Benedikt Keresztúry doručil jeho
mandát bratislavskému richtárovi, ktorý oznámil, že už rokoval s notárom Uhorskej kráľovskej
komory Jakubom Budayom a prisľúbil mandát prerokovať v senáte (pozri aj č. 6922).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

v

m

6928
- (Bratislava)
GL 48 F VI
Bratislavský senát vyhotovuje súpis domov a viníc po Krištofovi Meixnerovi, z ktorých odvádza
mesto poplatky na cirkevné účely.
Koncept, pap., nem., dva listy

Ar
c

hí

6929
- (Bratislava)
G L 53 F K N 4 pp
Bratislavský senát robí výpis z listu sedmohradského vojvodu Jána Rozgoňa preto, že z neho
vyplýva, že drevo z Viedne vozili loďami cez Bratislavu, kde sa vyberalo vodné mýto (pozri aj
č. 2768).
Odpis zo XVII. Storočia, pap., lat.
6930
- (Bratislava)
Bratislavský mestský pokladník predkladá bratislavskému senátu vyúčtovanie mestských
príjmov a výdavkov za rok 1555/56.
Koncept, pap., nem., dva listy

362
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av

y

6931
17. januára, Trnava
N 295
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby prijali
ich zástupcov, ktorí im podajú informáciu o priebehu sporu u kráľovského súdu a žiadajú, aby
ich v spore podporovali, lebo nedovolia, aby si šľachtici robili v meste čo sa im zachce.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at

is
l

6932
23. januára, (Bratislava)
N 296 b
Bratislavský mestský pisár František Igelshauer potvrdzuje, že Matúš Wisinger prehlásil pred
viedenským mešťanostom Jánom Übermannom, že nebohá Barbora, prvá manželka
nebohého bratislavského tricezimátora Pavla Pesolda, bola vlastnou sestrou jeho manželky
Margity z manželských rodičov Martina Arthauera a Magdalény.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Br

6933
(11. februára, Bratislava)
N 296
Vdova Margita po Matúšovi Wisingerovi žiada viedenský senát, aby požiadal bratislavský
senát o preskúmanie jej nárokov na dedičstvo po bratislavskom tricezimátorovi Pavlovi
Pesoldovi (pozri aj č. 6932).
Orig., pap., nem., dva listy

m

es
ta

6934
11. februára, Viedeň
G L 38 F 1 N 189 a
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vzali pod ochranu vdovu Magdalénu po bratislavskom
tricezimátorovi Pavlovi Pesoldovi, lebo očakáva dieťa a tak má aj nádej na dedičstvo (pozri aj
č. 6933).
Orig, pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

6935
15. marca, Viedeň
N 297
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vydali účty po bratislavskom tricezimátorovi Pavlovi Pesoldovi
jeho príbuzným.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

6936
1. apríla, Bratislava
G L A F 8 N 82
Ferdinand I. prepisuje svoj mandát z 24. marca 1557, ktorým nariadil protonotárovi Antonovi
Nagyvathymu predvolať sporné stránky v spore o rozdelenie majetku (kaštieľ a osada
Rusovce, Tata, Galos, Barbola, Šuľany, Pallagszeg a Jaar), lebo Wolfgang Josa prekazil
rozdelenie.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou

363

6937
4. apríla, Viedeň
G L 9 N 42 d/1 c
Martin Niedermayr, provizor komárňanského kapitanátu, žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov o povolenie prepravy vína pre vlastnú potrebu, aby mohol vrátiť časť z
neho Jánovi Pécsimu a Bartolomejovi Pognerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l

av

y

6938
10. apríla, Bratislava
G L 22 N 16/III/m/2
Ferdinand I. nariaďuje stavom a obyvateľstvu Bratislavskej a Nitrianskej stolice, aby na
vyzvanie svedčili v spore mesta Bratislavy so šarišským županom Jurajom Serédym o hranice
chotárov (pozri aj č. 6903).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Br

at

6939
12. apríla, Trnava
G L 9 N 28
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby vrátili Štefanovi
Nagyovi zhabané víno, lebo nevedel o zákaze prepravy cez mesto.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

6940
13. apríla, Bratislava
G L 13 N 37
Palatín a miestodržiteľ Tomáš Nádasdy nariaďuje bratislavskej kapitule, aby predvolala
Wolfganga Puechaima a jeho manželku Margitu pre vymáhanie mýta v Kittsee od
Bratislavčanov ich provizorom Jánom Waldeckom.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

v

m

6941
23. apríla, hrad Jur pri Bratislave
G L 14 N 21 G/2, G/1
Marek Bossnyak, provizor hradu Jur pri Bratislave, vyzýva bratislavského mešťanostu a
radcov, aby dali opraviť cesty vedúce k spornému územiu, lebo sa tam komisári nedostanú ani
na koňoch. Upozorňuje ich, aby neprišli na reambuláciu s ozbrojenými ľuďmi. Žiada, aby mu
poslali na opravu hradu dvoch murárskych majstrov a architekta.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., lat., dva listy
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6942
(24. apríla, Bratislava)
G L 15 N 33 a
Bratislavský senát robí súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov podľa viníc
Oberbachweingarten, Setzer alebo Aussatz, Halbweingarten, Rautschen, Schiegken,
Weisheubtel, Zäherlein, Burgerlein, Wiegen, Bösbauer, Rangolt, Gräfflein, Langjäckel,
Postingel, Altweingarten, Grosshuetstock, Zwickeln, Saltzer, Zwiernle, Waldner,
Langweingarten, Eisenführer, Engelskind, Heffter, Kühzagl, Beugler, Hasnackl, Tiernauer,
Grünskörnl, Sawschlaher, Unterbachweingarten, Treuffenkäs, Armhambolt, Wolffleisch,
Waitzkörn a Taschenauer, Ober-Unter a Gross Saltzer.
Orig., pap., nem., sedme listov v zošite
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6943
25. apríla, Rábsky hrad
G L 9 N 42 d/15
Záhrebský a rábsky biskup Pavol žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o
povolenie prepravy jednej lode vína rábskemu vicekastelánovi Michalovi Galgonczayovi a
Petrovi Kelemföldymu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6944
25. apríla, Komárno
G 9 N 42 d/1 a
Martin Niedemayr, provizor komárňanského kapitanátu, žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby povolili komárňanskému obchodníkovi Jánovi z Varaždína prepravu vína
z Bratislavy do Komárna pre vojsko.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br

at

6945
1. mája, (Bratislava)
G L 22 N 12 n
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo o proteste Jána Bogarda v zastúpení Michala Farkasa,
syna nebohého Ignáca Farkasa proti Leonardovi a Michalovi Amadeovi, lebo nechceli prijať
dlh 425 zlatých, ani mu vrátiť polovicu zálohovaného domu v Bratislave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

6946
1. mája, Bratislava
G L 22 N 12 m
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskej kapitule, aby vyslala jedného kanonika, ktorý by s jedným
z vymenovaných komisárov a s murárskym majstrom, architektom alebo kamenárom a inými
odborníkmi urobili odhad domu, o ktorý sa súdia Michal Farkas s Leonardom a Michalom
Amadeom (pozri aj č. 6945).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6947
7. mája, Viedeň
G L 38 F 2 N 8 q
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom svoj odchod do
Regensburgu na cisársky snem a odtiaľ do Prahy, určuje termín uhorského snemu v Bratislave
a nariaďuje vyslať naň zástupcov.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6948
11. mája, Viedeň
G L 38 F 1 N 189 b
Ferdinand I. zakazuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom obťažovať vdovu
Magdalénu po bratislavskom tricezimátorovi Pavlovi Pesoldovi dedičskými spormi, lebo pokiaľ
vdova nesie manželovo meno, má právo na jeho majetok a to tým skôr, že čaká potomka (pozi
aj č. 6935).
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
6949
14. mája, Komárno
G L 9 N 42 d/1 d
Martin Niedermayr, provizor komárňanského kapitanátu, žiada bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov, aby povolili Bartolomejovi Pognerovi prepravu vína pre vlastnú spotrebu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6950
15. mája, Viedeň
G L 38 F 1 N 142
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom poskytnúť sprievod
Matejovi Kamererovi zv. Fuchs, služobníkovi vojenského pokladníka, na prepravu peňazí pre
vojsko od Bratislavy po Vajnory.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

av
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6951
21. mája, (Bratislava)
AI
Bratislavský senát vyšetruje spor vdovy Barbory po Andrejovi Wildovi, manželky Petra Ungera,
proti bratovi a sestre po prvom manželovi o dedičstvo pre dcéru z prvého manželstva.
Koncept, pap., nem., päť listov, zlomok
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6952
1. júna, Viedeň
G L 14 N 17, GL 14 N 18 f
Ferdinand I. vyčíta Markovi Bossnyakovi a Blažejovi Sirakymu, provizorom v Jure pri Bratislave,
že sa nedostavili pred ním menovanú komisiu na reambuláciu hraníc a zakazuje im až do
rozhodnutia sporu zberať úrodu zo sporného územia (pozri aj č. 6918, 6941).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

es
ta

6953
10. júna, (Bratislava)
G L 14 N 27 d/2
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik podľa rozkazu palatína Tomáša
Nádasdyho (zo 4. júna 1557) doručil Markovi Bossnyakovi a Blažejovi Sirakymu, provizorom a
oficiálom v Jure pri Bratislave, predvolanie na metáciu. Podľa svedectva Bossnyak odpovedal,
že metácia sa neuskutočnila pre zaneprázdnenie palatínovho protonotára Damiána
Aranyadyho a že predmetných sporných viníc a lesov sa násilím zmocnili Bratislavčania, nie
on, lebo konečne patria panovníkovi (pozri aj č. 6952).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať
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6954
12. júna, Dolné Zelenice
N 299
František Balogh, provizor Šintavského hradu, oznamuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že dostal ich správu o mýte, nemôže však rozhodnúť, lebo mýto patrí
nielen jemu, ale aj Perköcsimu, ktorý je toho času odcestovaný.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

6955
(15. júna), Praha
N 298
František Merclius a Tomáš Mauer, autori básní o utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní Kristovom,
žiadajú bratislavského richtára a radcov o podporu a ochranu vo svojej práci.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
6956
26. júna, Bratislava
G L 38 F 1 N 143
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vykonali
odvody všetkých záprahových koní a pripravili ich na prepravu diel, pušného prachu a
delových gulí.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

366

6957
1. júla, Bratislava
G L 5 N 130
Mikuláš Nemes potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu Tomáša Reichentallera 300
zlatých, ktoré požičalo mesto Śopron Uhorskej kráľovskej komore.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

is
l
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6958
1. augusta, Viedeň
G L 19 N 10 f/10
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom v zmysle
rozhodnutia bratislavského snemu, aby na obranu Uhorska okrem riadneho ročného cenzu
vyplatili Uhorskej kráľovskej komore 3 000 uhorských zlatých, lebo aj ostatné stavy platia
mimoriadne dane po dve zlatky za poddaného.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br
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6959
4. augusta, Trnava
G L 9 N 42 d/2
Opát Ladislav žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o povolenie prepravy 300
okovov vína pre vlastnú potrebu.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

6960
6. augusta, vojenský tábor pri Ilku
N 300
Jakub Schullenburg, hlavný správca zásobovania, žiada bratislavského mešťanostu a radcov,
aby zabezpečili proviant pre vojsko.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

m

6961
11. augusta, (Bratislava)
N 301
Bratislavský senát poveruje mešťanostu Tomáša Reichentallera preskúmaním pozostalosti
v zastúpení Jána Schumanna v Olomouci, Brne a Znojme.
V prílohe je súpis pozostalosti.
Orig., pap., nem., päť listov, pritlačená pečať s clonou

hí
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6962
11. augusta, Viedeň
G L 30 N 23
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby poslali chlieb a
víno pre vojsko.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Ar
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6963
15. augusta, Topll
N 302
Opát Ján Kientz žiada bratislavského mešťanostu a richtára o pozostalosť po Jánovi
Teischerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
6964
15. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 144
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa postarali o
regiment asi 5 000 nemeckých vojakov, ktorí budú prechádzať mestom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6965
17. augusta, Viedeň
G L 9 N 46 a/2
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom bez zdržovania
prepúšťať potraviny a všetok materiál určený pre vojsko, utáborené v okolí Bratislavy.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou
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6966
17. augusta, Viedeň
G L 30 N 24
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby podľa potreby
poskytovali tesárov pre vojenské účely.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

at
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6967
27. augusta, Bratislava
G L 19 N 13
Prefekt Ján Dezsöffy a radcovia Uhorskej kráľovskej komory potvrdzujú, že prijali od
Bratislavčanov 2 000 uhorských zlatých na obranu kráľovstva.
Orig., pap., lat., štyri pritlačené pečate s clonou

es
ta
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6968
28. augusta, Pezinský zámok
G L 38 F 1 N 145
Ferdinand I. nariaďuje Františkovi Markhazymu, Jánovi Kalmarovi a Mikulášovi Kalmarovi,
mešťanom Bratislavy a Bratislavského Podhradia prešetriť a rozhodnúť spor Blažeja Sirakyho
z Bratislavského Podhradia proti Gregorovi Lörinczovi z Ružomberka pre dlh 95 uhorských
zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať

m

6969
29. augusta, Viedeň
G L 46 N 3
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom vyhotoviť výpis
z mestských kníh o majetkoch pilišského opátstva v Bratislave, zistiť ich terajších majiteľov a
vymáhať pre biskupa Jána Ujlakyho od nich poplatky.
Odpis, pap., lat.

hí

v

6970
29. augusta, Pezinský zámok
N 303
Spišský župan Gašpar Serédy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov
o intervenciu u ružomberskej mestskej rady, aby donútila Gregora Lörincza zaplatiť dlh
Blažejovi Sirakymu, lebo Ján Kalmar a Gregor Thanczi ho už chceli dať uväzniť (pozri aj č.
6968).
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6971
9. septembra, Šintavský hrad
N 304
Krajinský sudca, szatmársky a zabolčský župan Andrej Báthory žiada bratislavského richtára a
radcov, aby stanovili kratší termín na preskúmanie sporu Mikuláša Kosu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
6972
12. septembra, Malinovo
N 305
Kráľovský personál Michal Mercy žiada bratislavského richtára a radcov, aby prinútili Františka
Markhazyho zaplatiť dlh Jánovi Szepenlöovi za brav.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
368
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6973
20. septembra, Viedeň
G L 30 N 25
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby na predloženie
jeho mandátu vždy poskytli povozy a kone na prepravu potravín a iných potrieb pre vojsko
sústredené pri Rábe na obranu Uhorska.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

is
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6974
21. septembra, vojenský tábor pod Rábom
N 306
Kapitán vojnového loďstva František Tóth zdôrazňuje bratislavskému richtárovi a radcom, že
už boli poučení o tom, čím sú povinní pri každoročnom príchode kráľa do slobodného
kráľovského mesta a podľa dekrétu kráľa Žigmunda mu majú posielať hlásenia.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6975
22. septembra, Viedeň
G L 19 N 10 f/7
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyplatili
Uhorskej kráľovskej komore dane, ktoré potrebuje na vedenie vojny.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
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6976
28. septembra, Trnava
N 307
Trnavský richtár a radcovia sa informujú u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov na
termín zasadania tavernickej stolice v Bratislave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

m

6977
3. októbra, Devín
N 308
Magister Krištof Nagy (?) oznamuje bratislavskému richtárovi Martinovi Eichingerovi, že
Bratislavčania sú zodpovední za všetky bezprávia spáchané ich lodníkmi na šľachticovi
Bernardovi Kaldym.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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6978
(12. októbra), Trnava
N 309
Ostrihomský kanonik Juraj Kutassy potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla
v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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6979
16. októbra, Viedeň
N 311
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského richtára
a radcov, aby nepopravili Františka Lackyho, služobníka viedenského dekana Jakuba, lebo v
sebaobrane zabil nejakého tuláka. Navrhuje, aby ho odsúdili na doživotné väzenie, práce
alebo akýkoľvek iný trest.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6980
17. októbra, Viedeň
N 310
Palatín a miestodržiteľ Tomáš Nádasdy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
aby prepustili z väzenia jeho služobníka Jána Vogla, uväzneného na udanie Jána Fischera.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6981
19. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 146
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby sa postarali
o prepravu jazdy cez Dunaj a o jej zásobovanie potravinami a krmivom.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6982
20. októbra, Bratislava
G L 26 N 2
Leopold Rädt, syn Tibalta Rädta, potvrdzuje, že prevzal od bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov dedičstvo po rodičoch.
Orig., pap., nem., dve pritlačené pečate s clonou

Br

6983
21. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 147
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby sa postarali o
prepravu jazdy cez Dunaj, ktorú prepustili z Rábu.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

6984
25. októbra, Stupava
Stupavský provizor Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
ich poddaní z Lamača a Vajnor zaplatili jeho poddaným zo Záhorskej Bystrice náhradu za
odcudzený dobytok.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6985
26. októbra, Malinovo
N 312
Kráľovský personál Michal Merey na palatínov príkaz žiada bratislavského richtára a radcov,
aby rozhodli spor Jána Fischera s Jánom Voglom (pozri aj č. 6980).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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6986
27. októbra, Stupava
Stupavský provizor Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vymáhali od ich vajnorských poddaných náhradu za ukradnutý dobytok (pozri aj č. 6984).
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
6987
29. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 190
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom ukončiť
vyšetrovanie a rozhodnúť spor Jána Fischera s uväzneným Jánom Voglom i napriek tomu, že
Vogel je služobníkom palatína Tomáša Nádasdyho.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať s clonou
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6988
29. októbra, Šintavský hrad
N 313
Literát Michal zo Šintavy žiada bratislavského richtára, aby donútil Jána Szentmártonyiho
vydať veci poddaným jeho pána.
Orig., pap., maď., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6989
29. októbra, Bratislava
N 314
Wolfgang Dreml odkazuje svoj majetok manželke Barbore, synom Pankrácovi Dremlovi a
Vavrincovi Dremlovi a dcére Anne.
Orig., pap., nem., dva listy, dve dorzálne pečate s clonou (stopa po jednej)

at
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6990
30. októbra, bratislavský kláštor
G L 22 N 18
Bratislavský konvent františkánov potvrdzuje, že prijal od zástupcov mesta Bratislavy
20 zlatých namiesto dvoch balov súkna, ktoré každoročne dostávajú od mesta.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate

Br

6991
19. novembra, Mosonmagyaróvár
G L 9 N 42 d/16 b
Mosonmagyaróvársky richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby povolili
Gregorovi Sósovi prepravu vína.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6992
20. novembra, Mosonmagyaróvár
G L 9 N 42 d/16 a
Mosonmagyaróvársky kapitán Zachariáš Wohnrick (?) žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby povolili Gregorovi Sósovi prepravu 280 emerov vína, ktoré kúpil vo
Viedni ako vojak. Podľa kráľovho mandátu si mohol každý vojak prepraviť víno domov. Pretože
bol náhle odvelený, nemohol si víno odviezť.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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6993
1. decembra, Stupava
G L 16 N 17
Stupavský provizor Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vrátili jeho poddaným zo Záhorskej Bystrice zhabaný dobytok a v Lamači zhabané drevo (pozri
aj č. 6986).
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou
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6994
(7. decembra, Bratislava)
N 316
Zámočník Mikuláš Gregor žiada rakúskeho arcivojvodu Karola, aby intervenoval u
bratislavského senátu v jeho spore so sluhom Michala Korlatka, ktorý ho drží vo väzení napriek
rozhodnutiu bratislavského senátu.
Orig., pap., nem., dva listy
6995
7. decembra, Viedeň
N 315
Rakúsky arcivojvoda Karol žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby sa ujali
sporu Mikuláša Gregora (pozri aj č. 6994).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

371

6996
13. decembra, Stupava
G L 16 N 17
Stupavský provizor Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
prepustili jeho poddaného zo Záhorskej Bystrice, uväzneného za prenasledovanie diviaka,
postreleného na jeho území v lamačskom chotári. Žiada, aby mu vydali aj zhabaný dobytok.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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6997
20. decembra, Viedeň
G L 30 N 26 a/1
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom poskytnúť povozy na prepravu žoldu a súkna pre vojsko v banských
mestách.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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6998
29. decembra, Bratislava
N 317
Šebastián Samstag potvrdzuje, že prijal od Dominika Rekha 6 uhorských zlatých ako dedičský
podiel po matke Anne.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

es
ta

6999
- (Bratislava)
G L 18 N 13 b
Bratislavský senát robí výpisy z mandátov a rozhodnutí o obsadzovaní cirkevných úradov,
ktoré vznikli na zamedzovanie šírenia bludárstva.
Odpis, pap., lat., dva listy

1558
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7000
- (Bratislava)
N 210 a
Bratislavský mestský pokladník podáva bratislavskému senátu vyúčtovanie mestských príjmov
a výdavkov za hospodársky rok 1556/1557.
Koncept, pap., nem., šesť listov

Ar
c

hí

7001
4. januára, Bratislava
N 318
Michal Bakay potvrdzuje, že mu bratislavský mešťanosta Michal Klee požičal 144 zlatých a
žiada prostredníctvom Jána Fischera a Šimona Luttenbergera o zníženie dlhu na 80 zlatých,
ktoré chce zaplatiť vo dvoch ročných splátkach.
Orig., pap., maď., tri pritlačené pečate s clonou
7002
12. januára, Bratislava
G L 22 N 2
Opátka Katarína Bakócziová a konvent kláštora Márie Magdalény v Bratislave a Katarína,
dcéra nebohého Šebastiána Vasárosa a sestra kláštora potvrdzujú, že im bratislavský richtár,
mešťanosta a radcovia odovzdali dedičstvo po rodičoch Kataríny Vasárosovej.
Orig., pap., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou
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7003
14. Januára, Viedeň
G L 13 N 33
Wolfgang Puechaim žiada bratislavského richtára a radcov o nahlásenie mien osôb, od ktorých
požadoval jeho mýtnik poplatky za prechod cez most v Kittsee.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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7004
30. januára, Rača
N 320
Račianski radcovia informujú bratislavského richtára Martina Eichingera, že Veronika, dcéra
nebohého Mikuláša Wagnera, zdedenú vinicu predala. Vincent Wagner dostal vinicu Roser
Weingarten. Vinice Rautschen a Schieckenn patrili Šebastiánovi Wagnerovi, ktorý ich
odovzdal matke Mikuláša Wagnera.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

Br

at

7005
4. februára, (Bratislava)
AI
Bratislavský senát prešetruje spor Krištofa Eisenreicha za jeho brata Juraja Eisenreicha proti
Krištofovi Pfintzingerovi. Pfintzinger nevyúčtoval správu majetku po Šebastiánovi
Eisenreichovi Jurajovi a jeho sestre Alžbete.
Orig., pap., lat., nem., štyridsaťštyri listov v zošite, pritlačená pečať s clonou

es
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7006
8. februára, Rača
N 321
Račianski prísažní vydávajú svedectvo o výmene viníc vo vajnorskom chotári (pozri aj č. 7004).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
7007
(28. februára, Bratislava)
N 322
Bratislavský senát prešetruje spor Uršuly, manželky Michala Tebnera o dedičstvo po Matejovi
Kriegerovi s Uršuliným bratom Martinom Kriegerom.
Koncept, pap., nem., dvanásť listov
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7008
14. marca, Bratislava
N 324
Vdova Kristína po Urbanovi Zamberovi z Dunajskej ulice odkazuje svoj majetok synovcovi
Andrejovi Pauerovi, Lukášovi Poltzovi, Tomášovi Poltzovi, Kataríne Maimannovej, Margite
Maimannovej, Michalovi Kramerovi, Anne Schidtovej, sluhovi Jurajovi a sestre Hedvige.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou
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7009
18. marca, Viedeň
G L 9 N 45 e/3
Joachim Schönkircher žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby povolili
prepravu 76 sudov vína na troch lodiach pre vojsko v Rábe.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
7010
(23. marca, Bratislava)
N 319
Bratislavský senát vyšetruje spor vdovy Alžbety po Leonardovi Sieberovi s Melicherom
Jágerom o dlh.
Koncept, pap., nem., šestnásť listov
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7011
31. marca, Viedeň
G L 9 N 42 d/17
Joachim Schönkircher žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby povolili
Baltazárovi Schwarzovi a Petrovi Schönbüchlerovi prepravu dvoch lodí s múkou a vínom.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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7012
26. apríla, (Bratislava)
N 325
Bratislavský senát vydáva artikuly o obrábaní viníc, o poľnohospodárstve, rybolove, obchode,
remeslách a pod.
Koncept, pap., nem.
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7013
26. apríla, Viedeň
G L 22 N 47
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby povolili hlavnému
pokladníkovi Uhorskej kráľovskej komory Petrovi Erdödymu postaviť si v záhrade
v Bratislavskom Podhradí domček pre záhradníka, maštaľ pre kone a plot.
Odpis, pap., lat.

Br

7014
6. mája, Bruck an der Leitha
N 326
Rada Brucku a. d. Leitha vydáva svedectvo o svedomitej práci ich nemeckého učiteľa Juraja
Neubauera.
Orig., perg., nem., pritlačená pečať s clonou

es
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7015
6. mája, Trnava
N 327
Trnavskí radcovia sa informujú u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, či sa už zišli
zástupcovia iných miest na zasadanie taverníckej stolice v Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7016
6. mája, Devínsky hrad
N 328
Krajinský sudca, szatmársky a zabolčský župan Andrej Báthory žiada bratislavského richtára a
radcov, aby donútili svojich obyvateľov vrátiť drevo a zem, ktorú im zabrali v devínskom
chotári. V prípade nárokov ich vyzýva vyslať zástupcov na rokovania.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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7017
(9. mája, Bratislava)
N 329
Augustín Wildt a Barbora Klienreichová žiadajú bratislavský senát o intervenciu v spore o
dedičstvo Alžbety, dcéry ich nebohého brata Andreja Wildta proti Petrovi Ungerovi.
Orig., pap., nem.
7018
1. júna, Viedeň
N 330
Gróf Ekhard zo Salmu odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že vždy
patril k panstvu v Borinke les, v ktorom prichytili Bratislavčanov rúbať drevo.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou
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7019
5. júna, Viedeň
G L 9 N 45 e/1
Joachim Schönkircher žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby bez zdržovania
prepustili loď s 38 sudmi, t.j. 500 emerov vína pre vojsko v Komárne.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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7020
11. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 148
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyšetrovali
najprv mierne, potom aj mučením Dorotu, dcéru Petra Palzana, podozrivú z vraždy svojho
otca a v spojitosti s tým Petra Kisa, Tomáša Bornemiszu a jeho syna Gerharta, ktorí boli so
zavraždeným v úzkom priateľstve. Konečne aj manželku Petra Kisa, lebo sa s ňou Dorota radila
o úteku do Turecka.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7021
11. júna, Leoben
N 331
Radcovia z Leobenu žiadajú bratislavského mešťanostu a radcov, aby donútili Bratislavčana
Baltazára Junga zaplatiť Krištofovi Stöckelovi 6 toliarov dlhu po súrodencovi nebohého Juraja
Spetsla.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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7022
18. júna, Brzotín
N 322
Klement Szalay informuje bratislavského richtára a radcov o testamente Vavrinca Balogha,
sluhu u Zrinyiho.
Orig., pap., maď., dorzálna pečať s clonou

m

7023
26. júna, Šaštín pod Strážami
N 333
Protonotár a vicetaverník Martin Nagyvathy žiada Jána Fischera zabezpečiť u Lamačanov, aby
mu zaviezli do Devína desiatky z Lamača, ktoré si prenajal od bratislavskej kapituly a od
Imricha Saaghyho.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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7024
27. júna, Viedeň
N 334
Gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, že jeho stupavský richtár urobil prieskum v lesoch v Borinke so zástupcami mesta
Bratislavy a zistili, že les, v ktorom prichytili Bratislavčanov rúbať drevo, patril vždy panstvu v
Borinke. Preto žiada, aby zakázali ich obyvateľom brať drevo z tohto lesa.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
7025
29. júna, Trnava
N 335
Trnavskí radcovia sa informujú u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, či je zvykom
platiť taverníckej stolici za odvolanie 10 zlatých.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7026
30. júna, Olomouc
N 336
Olomouckí radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby im odročili o
jeden rok termín splatnosti sumy 5 000 zlatých z pozostalosti Wolfganga Schumanna.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7027
17. júla, Viedeň
G L 38 F 1 N 191
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby pátrali po dvoch
zajatých Turkoch, ktorí ušli aj s kovovými obručami na šiji.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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7028
22. júla, Viedeň
G L 26 N 13 a
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vo všetkom
poslúchli prezidenta Dvorskej komory Františka Thurzu a prefekta Uhorskej kráľovskej komory
Jána Dezsöffyho, ktorého poveril rokovať s nimi o dohovorených veciach.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
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7029
24. júla, Viedeň
N 337
Gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby po
prieskume lesa v panstve Borinka zakázali svojim poddaným z Lamača brať drevo z toho lesa
(pozri aj č 7024).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

7030
29. júla, Bratislava
G L 26 N 13 b/1
Prefekt Uhorskej kráľovskej komory a vacovský biskup Blažej a radcovia Ján Dezsöffy a Juraj
Hosszútoti potvrdzujú, že prijali od bratislavského senátu 6 000 uhorských zlatých na žold pre
vojsko, za čo im 1. augusta dávajú do nájmu všetky desiatky v Bratislave, Senci, Hlohovci a Šali
až do úplného vyplatenia dlhu.
Orig., pap., lat., tri pritlačené pečate s clonou
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7031
30. júla, Pezinok
G L 14 N 21 a
Spišský župan Gašpar Serédy vyčíta bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že ich
poddaní berú seno z jeho územia.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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7032
31. júla, Bratislava
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia splnomocňujú Tomáša Reichentallera a Žigmunda
Luttenbergera získať kdekoľvek pôžičku na úroky, aby mohli zaplatiť panovníkovi dane.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
7033
1. augusta, Bratislava
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia sa zaväzujú zaplatiť kráľovskému radcovi Štefanovi
Schwarzovi dlh 1 000 zlatých a 50 zlatých úrokov do pol roka (pozri aj č. 7032).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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7034
1. augusta, Bratislava
G L 26 F III
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia sa zaväzujú zaplatiť do pol roka Šebastiánovi
Mayrovi z Viedne 1 000 zlatých a 50 zlatých úrokov. V opačnom prípade mu uhradia z
omeškania škody a na ich úhradu si môže robiť nároky z mestských majetkov (pozri aj č. 7032).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
Koncept, pap., nem.
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7035
1. augusta, (Bratislava)
G L 26 N 13 d
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia sa zaväzujú zaplatiť Rajmundovi Staubovi
z Viedne 3 000 zlatých a 40 grajciarov a 180 zlatých úroky (pozri aj č. 7032).
Koncept, pap., nem.
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7036
4. augusta, Viedeň
G L 26 N 13 b/2
Cisársky radca a vojenský pokladník Matej Kramer, zvaný Fuchs potvrdzuje, že prijal od
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov 6 000 zlatých na hradenie vojenských výdavkov
(pozri aj č. 7032).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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7037
(11. augusta, Bratislava)
G L 23 N 13 c
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o povolenie sťahovať si
z tridsiatkov sumu 6 000 uhorských zlatých, ktoré mu poslali na hradenie vojenských výdavkov
a ktoré si sami požičali na vysoké úroky.
Odpis, pap., lat.

m

7038
13. augusta, (Viedeň)
N 388
Viedenský mešťanosta a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
im poskytli v zmysle dohovoru s bratislavským mestským pokladníkom Tomášom Dremblom
drevo na stavu domov a mosta.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7039
15. augusta, Šintavský hrad
N 339
Krajinský sudca Andrej Báthory žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov o mienku
na stavbu trvalej cesty medzi Bratislavou a Devínom. O prípadnom zrušení niektorých viníc a
iných podrobnostiach žiada rokovať s provizormi Bartolomejom Pozsgayom a Antonom
Thardym.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
7040
15. augusta, Šintavský hrad
N 340
Krajinský sudca Andrej Báthory žiada Bratislavčanov, ktorí majú vinice na území Devína aby sa
rozhodli, či chcú opraviť cestu pod vinicami alebo poskytnú peniaze na stavbu novej odolnej
cesty cez ich vinice.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7041
31. augusta, Viedeň
G L 30 N 26 b/2
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby držali v stálej
pohotovosti 12 ťažkých povozov na prepravu súkna pre vojsko na Spiši.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

is
l

av

7042
31. augusta, (Viedeň)
N 341
Viedenskí radcovia informujú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že po hádke ich
povozníkov viedenský povozník nezakázal bratislavskému prenocovať vo Viedni, ale ho poslal
do predmestia na Landstrasser Haubtstrasse, kde bolo určené miesto pre cudzích povozníkov,
aby sa predišlo vstupu nepriaznivých živlov do mesta.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7043
1. septembra, Baka
N 342
Bratislavský podžupan Štefan Vas žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
poslali peniaze na dva mesiace na vydržiavanie dvoch jazdcov a ôsmich pešiakov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7044
4. septembra, hrad Jur pri Bratislave
N 343
Spišský župan Gašpar Serédy oznamuje bratislavskému richtárovi , mešťanostovi a radcom, že
im prepustil na jeho území zajatých poddaných a žiada, aby im zakázali chodiť povozmi po
jeho oráčinách.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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7045
8. septembra, (Bratislava)
G L 15 N 33 a
Bratislavský senát vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov podľa viníc:
Ober Bach, Setzer alebo Aussatz, Halbweingarten, Rautschen, Schieken, Weisheubtel,
Zäherlen, Burgerlein, Wiegen, Bösbauer, Rangold, Gräffl, Lang Jäckel a Postingl,
Altweingarten, Gross Huetstoch, Zwickeln, Saltzer, Hamboldt, Gross a Klein Kapffer, Faschang,
Raidl, Wolgemut, Broder, Zwiernle, Waldner, Langweingarten, Eisenführer, Engelskind,
Heffler, Kuezagl, Peugler, Hasnackel, Tiernauer, Grienskörnl, Sawschlaber, Unter Bach
Weingarte, Treuffenkäs, Armhamboldt, Wolffleisch, Waitzkörn, Taschenau, Ober Saltzer,
Unter Saltzer a Gross Saltzer.
Koncept, pap., nem., dva listy
7046
23. septembra, Stupava
Stupavský provizor Tomáš Dietrich informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
že sám videl poddaných z Lamača hnať dobytok z chotára Záhorskej Bystrice na ich územie a
tam ho zajať. Preto žiada dobytok vrátiť.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7047
1. októbra, Stupava
Stupavský provizor Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
mu vydali dobytok, ktorý mu odohnali lamačskí poddaní (pozri aj č. 7046).
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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7048
4. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 192
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby prepustili
Mikuláša Gregora, výrobcu hodvábu, uväzneného pre zranenie služobníka Mikuláša Korláta,
lebo Korlát sa na niekoľkonásobné predvolanie nedostavil a nemohlo sa uskutočniť súdne
pojednávanie.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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7049
5. októbra, Stupava
Stupavský provizor Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
mu vydali býčka, ktorý sa zatúlal na ich územie.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7050
10. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 149 a
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vydali príkaz
Matejovi Kisovi, Gašparovi Handelovi, Václavovi Mackovi, Benediktovi Borsimu, Jánovi
Schwertmacherovi, Štefanovi Achceničovi a Jánovi Szekeresovi zlapať pastierov, ktorí
zavraždili troch jazdcov.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

7051
12. októbra, Viedeň
G L 38 F 1 N 149 b
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vypočuli
uväznených dvoch pastierov a vyzvedeli od nich aj mená ostatných spoločníkov (pozri aj č.
7050).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7052
12. októbra, Trnava
N 344
Ostrihomský kanonik Juraj Kutassy potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v
Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
7053
24. októbra, Šamorín
N 345
Podžupan a slúžny Bratislavskej stolice oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, že potrebujú kata na popravu zločinca. Žiadajú, aby poslali poddaných
k podžupanovi Štefanovi Vasovi na opevňovacie práce do Rábu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálne pečati s clonou
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7054
1. novembra, Viedeň
G L 38 F 2 N 8
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyslali na snem
v Bratislave zástupcov. Na sneme sa bude rokovať o obrane Uhorska.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálne pečate s clonou
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7055
2. novembra, Viedeň
G L 20 N 23 ff
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vyplatili
Uhorskej kráľovskej komore riadny ročný cenzus na hradenie výdavkov spojených s
vydržovaním vojska.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

Br
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l

7056
18. novembra, Viedeň
G L 30 N 26 a/2
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby na pokyn radcov Uhorskej kráľovskej komory ihneď poskytli
potrebné množstvo povozov na prepravu súkna pre vojsko do Košíc.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7057
21. novembra, Viedeň
N 346
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián informuje bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov o zložení komisie pre preskúmanie sporu šľachticov proti Skaličanom a žiada, aby aj
oni vyslali zástupcu - znalca práv.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

7058
26. novembra, Šintavský hrad
N 347
Krajinský sudca Andrej Báthory žiada bratislavského richtára, aby vymáhal od Jána Lausera
dlh za dom a poplatky za dom a mlyn v Ohradách.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

7059
30. novembra, Devín
GL3FbN8
Hlavný taverník gróf Mikuláš Zrínsky žiada bratislavského richtára a radcov, aby informovali aj
o taverníckych veciach svojich zástupcov, ktorých vyšlú na snem v Bratislave, lebo na sneme
sa bude rokovať aj o reformách taverníckej stolice. Nariaďuje, aby vyplatili vicetaverníkovi
obvyklý ročný poplatok.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
c

7060
3. decembra, Šintavský hrad
N 348
Krajinský sudca Andrej Báthory žiada bratislavského richtára, aby v jeho zastúpení rokoval
s jeho šintavským provizorom Bartolomejom Pozsgayom a aby mu povolili previezť víno pre
osobnú potrebu do Bratislavy, kde sa bude zdržovať počas snemu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

380

7061
4. decembra, Stupava
Stupavský provizor Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
mu vydali zhabaný dobytok (pozri aj č. 7046).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

av

y

7062
9. decembra, Šintavský hrad
G L 9 N 26
Eisenstadský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o
overenie pripojeného listu, podľa ktorého by mohli na základe dlhoročnej tradície voľne
prepravovať víno cez Bratislavu.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

at

is
l

7063
12. decembra, Šintavský hrad
N 349
Krajinský sudca Andrej Báthory odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že zlodej
Andrej Gräffl už nie je v jeho službách.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

Br

7064
15. decembra, Jur pri Bratislave
N 350
František Serédy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby ponechali u Jána
Kalmara uzamknuté veci až do príchodu Blažeja Sirakyho, lebo okrem zapečatenej sumy dal
Vavrincovi Baloghovi aj iné peniaze.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
7065
15. decembra, Šintavský hrad
N 351
Krajinský sudca Andrej Báthory žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho zastúpení
rokovali s jeho sekretárom Františkom Literátom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

m

7066
19. decembra, Viedeň
Ján Moser informuje bratislavského richtára a radcov, že mu bratislavský mestský pokladník
vyplatil 1 050 uhorských zlatých, ktoré v dohovorenom termíne vrátil Šebastiánovi Mayrovi
vo Viedni (pozri aj č. 7034).
Orig., pap., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

7067
- (Bratislava)
Bratislavský mestský pokladník predkladá bratislavskému senátu vyúčtovanie mestských
príjmov a výdavkov za hospodársky rok 1557/1558.
Koncept, pap., nem., dva listy
1559

7068
24. januára, Komárno
G L 9 N 45 i/I
Komárňanský župan a hlavný kapitán Ján Paxy žiada bratislavského mešťanostu, richtára a
radcov o povolenie voľnej prepravy druhej lode s vínom pre vojsko v Komárne.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
381

7069
15. februára, (Bratislava)
G L 22 N 12 o
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, podľa ktorého Michal Farkas dal do zálohy polovicu
domu oproti bratislavskému františkánskemu kláštoru za 425 uhorských zlatých lekárovi
Gašparovi Fraxinovi, aby mohol vyplatiť dlh seneckému tricezimátorovi Jánovi Safárovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať

is
l
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y

7070
17. februára, Alsó Lendva
N 352
Kráľovský radca a zalanský župan Ladislav Bánfly žiada bratislavského richtára a radcov, aby
mu podľa kráľovho rozhodnutia vyplácali ako hlavnému janitorovi ročne 6 zlatých i za uplynulé
tri roky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at

7071
23. februára, Bratislava
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián dáva barónovi Jakubovi Lambergerovi, barónovi
Antonovi Thurnovi a Jurajovi Hoferovi inštrukcie pre zasadnutie snemu, súvisiace s obranou
kráľovstva proti Turkom.
Orig., pap., nem., tri listy, pritlačená pečať s clonou

es
ta

7072
26. februára, Viedeň
G L 9 N 42 d/18 d
Joachim Schönkircher žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby povolili
Bartolomejovi Pognerovi prepravu vína do Komárna.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

m

7073
27. februára, (Viedeň)
N 353
Viedenský mešťanosta a radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, že povolili Krištofovi Meixnerovi používať dom ešte štvrť roka po termíne podľa
dohody.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

hí

v

7074
7. marca, Bratislava
G L 38 F 1 N 150
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vypočuli Gregora Huszára ako
svedka v prospech sporu Sixta Gastgeba.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

Ar
c

7075
8. marca, Bratislava
G L 22 N 12 p/1, p/2
Palatín Tomáš Nádasdy vydáva svedectvo o odovzdávaní domu Michala Farkasa lekárovi
Gašparovi Fraxinovi (pozri aj č. 7069).
Dva orig., pap., lat., po jednej poškodenej pritlačenej pečati s clonou
7076
9. marca, Bratislava
N 354
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi Martinovi
Eichingerovi, aby dopravil do Viedne pod dobrými strážami Antona Spatza Kamina,
uväzneného pre vraždu a aby ho odovzdal kráľovskému radcovi Hermesovi Schallautzerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
382

y

7077
10. marca, Baka
N 355
Bratislavský podžupan Štefan Vas informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že
Ján Hegedüs býval v jeho osade Bake a s jeho vedomím sa odsťahoval do Nového Podhradia.
Súčasne žiada o povolenie postaviť si dom v Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l
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7078
16. marca, Viedeň
G L 9 N 42 a/12
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián odporúča bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom vyhovieť žiadosti rábskeho kapitána Adama Gala a povoliť mu prepravu
500 emerov vína a ovocie.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou

Br

at

7079
27. marca, Čachtice
N 356
Novohradský župan Krištof Országh žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
vystavili pre jeho poddaného Štefana Gašparoviča svedectvo pre spor so susedom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7080
28. marca, hrad Jur pri Bratislave
N 357
Spišský župan Gašpar Serédy žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
v zmysle kráľovho rozhodnutia poslali do Pezinka dvoch znalcov práva na súdne pojednávanie
s osobami podozrivými z vraždy pezinského richtára. Od znalcov sa požaduje aj ovládanie
maďarského a nemeckého jazyka.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v

m

7081
10. apríla, Viedeň
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje radcom Uhorskej kráľovskej komory,
aby vymenovali komisárov na riešenie sporu mesta Bratislavy s bratislavským županom
grófom Ekhardom zo Salmu.
Odpis, pap., lat.

Ar
c

hí

7082
21. apríla, Viedeň
G L 22 N 16/1/q
Bratislavský župan gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby udržovali vinice, ktoré im povolil vybudovať na kráľovských
pozemkoch pri Bratislavskom hrade a aby plnili všetky povinnosti, ktoré pre nich podľa
vinohradníckeho práva vyplývajú.
Orig., pap., nem., dva listy
7083
24. apríla, Viedeň
N 359
Cisársky sekretár Ján Liszt žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu povolili
na pridelenej vinici po nebohom Petrovi Palzanovi pracovať napriek prekážkam Petrových
príbuzných a aby o tom v jeho zastúpení rokovali s Krištofom Kubínyim.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

383

7084
(24. apríla, Bratislava)
N 325
Bratislavský senát predpisuje súhrn povinností mäsiarov, kováčov, obuvníkov, murárov,
tesárov, debnárov, zámočníkov a tehliarov voči mestu.
Koncept, pap., nem., dva listy

av

y

7085
31. apríla (?), Viedeň
N 358
Cisársky sekretár Ján Liszt žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu
nebránili používať mlyn a vinicu po nebohom Petrovi Palzanovi, lebo Mikuláš Wozár a ostatní
príbuzní sa doposiaľ o majetky nestarali.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7086
4. mája, Viedeň
G L 19 N 10 g/1
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vyplatili v zmysle rozhodnutia bratislavského snemu na vedenie
vojny Uhorskej kráľovskej komore 300 uhorských zlatých, keďže aj ostatné stavy platia po
2 uhorské zlaté a 20 denárov od každej porty.
Orig., pap., lat., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

es
ta

7087
6. mája, Viedeň
G L 19 N 10 g/1
Wolfgang Pfaffstetter oznamuje bratislavskému richtárovi Jánovi Fischerovi, že vo svojom
spore s Blažejom Thierom k nim posiela rokovať svojho právneho zástupcu doktora
Dörgessyho.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

7088
6. mája, Šintavský hrad
N 361
Provizor Šintavského hradu Žigmund Bučan žiada bratislavského richtára a radcov, aby
poskytli služobníkovi Vavrinca Kophusa pomoc pri zisťovaní osôb, ktoré mu určil zistiť jeho
pán.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

Ar
c

hí

v

7089
8. mája, hrad Jur pri Bratislave
N 362
Spišský župan Gašpar Serédy oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že
prepustil ich poddaným z Vajnor dobytok, zajatý na lúkach v Jure pri Bratislave a žiada, aby
zakázali poddaným pásť v noci dobytok na jeho lúkach.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
7090
14. mája, Viedeň
N 363
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom podporovať radcov Uhorskej kráľovskej komory v pátraní po
zločincoch, potulujúcich sa po celom Uhorsku.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

384

7091
19. mája, Viedeň
N 365
Wolfgang Pfaffstetter poveruje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov svojim
zastupovaním v spore s Blažejom Thierom (pozri aj č. 7087).
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
l
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7092
27. mája, Viedeň
N 364
Cisársky sekretár Ján Liszt odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že sa
nedostaví na súdne pojednávanie sporu o vinice po Petrovi Palzanovi s Petrovými príbuznými,
lebo pridelenie viníc záležalo len na nich.
Orig., pap., lat., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

7093
6. júna, Bratislava
Ladislav Mossóczi a Krištof Armpruster, pokladníci Uhorskej kráľovskej komory potvrdzujú, že
prijali od bratislavského richtára, mešťanostu a radcov bratislavským snemom schválené
poplatky 2 000 uhorských zlatých.
Orig., pap., lat., dve pritlačené pečate s clonou

es
ta

7094
16. júna, Viedeň
N 366
Cisársky sekretár Ján Liszt oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že sa
nedostaví na súdne pojednávanie v spore s pozostalými po Petrovi Palzanovi, lebo sa s nimi
súdi už pre iné veci (pozri aj č. 7092).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

7095
21. júna, Levický hrad
N 367
Tekovský župan Štefan Dobó žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho zastúpení
rokovali s jeho levickým kastelánom Jakubom Polkorábom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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c

hí

v

7096
25. júla, Viedeň
G L 22 N 16 b/zzz
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje protonotárovi krajinského sudcu
Jurajovi Olgyayovi, direktorovi kráľovského súdu Jánovi Zomorovi, radcovi Uhorskej kráľovskej
komory Tomášovi Franciscimu a bratislavskému podžupanovi Štefanovi Vasovi, aby predvolali
bratislavského župana a grófa Ekharda zo Salmu a Neuburgu a bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov v ich vzájomnom spore o les a územie a aby vypočuli aj iných svedkov,
spor urovnali a stránky zmierili.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
7097
25. júla, Viedeň
G L 17 N 61 g
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému županovi grófovi
Ekhardovi zo Salmu a Neuburgu, aby sa dostavil na určený termín na reambuláciu v spore s
mestom Bratislavou k menovaným komisárom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

385

7098
(27. Júla), Komárno
G L 9 N 42 d/18 a
Bartolomej Pogner žiada cisárskych radcov, aby intervenovali u zástupcov mesta Bratislavy za
vydanie zhabaného vína.
Odpis, pap., nem., dva listy

is
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7099
31. júla, Viedeň
G L 9 N 45 d/4
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vrátili Bartolomejovi Pognerovi zhabané víno bez vymáhania
mýta, cla a iných poplatkov, lebo ho viezol pre komárňanského kastelána Jána Tatzgerna pre
potreby osád komárňanského panstva. V pripísanej poznámke pod textom senát povoľuje
vydať 100 emerov vína menovanému nie na základe práva, ale z poslušnosti k panovníkovi.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

Br

at

7100
(júl, Bratislava)
G L 9 N 42 d/18 c
Bratislavský senát predkladá Jánovi Tatzgernovi vyúčtovanie poplatkov spojených
s prepravou jeho vína.
Koncept, pap., nem.

es
ta

7101
2. augusta, Jur pri Bratislave
G L 22 N 16 a/zzz
Ferdinand I. nariaďuje všetkým obyvateľom Bratislavskej a Mošonskej stolice, ktorí by mohli
svedčiť v spore mesta Bratislavy s bratislavským županom a grófom Ekhardom zo Salmu a
Neuburgu o hranice medzi Vajnorami a Račou, aby sa dostavili pred vymenovanú komisiu.
Orig., pap., alt., pritlačená pečať s clonou

m

7102
4. augusta, Jur pri Bratislave
N 368
Kráľovskí komisári nariaďujú bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali zástupcov (dvoch
odborníkov-zememeračov) na reambuláciu v Jure pri Bratislave. Žiadajú tiež pripraviť murárov
a tesárov pre prípad potreby (pozri aj č. 7101).
Orig., pap., lat., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou
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7103
9. augusta, Viedeň
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje prefektovi a radcom Uhorskej
kráľovskej komory, aby vymenovali komisárov na vyšetrenie sporu mesta Bratislavy s
bratislavským županom a grófom Ekhardom zo Salmu a Neuburgu o hranice medzi Stupavou
a Lamačom (pozri aj č. 7102).
Odpis, pap., lat., dva listy
7104
22. augusta, Viedeň
G L 38 F 2 N 1 b
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, aby bez zdržovania prepúšťali lode s potravinami a nevymáhali od nich
tridsiatky, ak sa preukážu sprievodným listom s poverením hlavného správcu zásobovania
Joachima Schönkirchera.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

386
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7105
30. augusta, Viedeň
N 369
Rektor a konzistórium Viedenskej univerzity žiada bratislavského mešťanostu, richtára a
radcov, aby vymáhali od Wolfganga Ehingera dlh 27 zlatých, ktoré dlhuje Michalovi Stützlovi,
nevlastnému synovi Huberta, dekana Fakulty slobodných umení.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7106
11. septembra, Komárno
G L 9 N 60 a/1
Komárňanský mýtnik Pavol Klingenschmidt žiada bratislavského radcu a svojho švagra
Martina Eichingera, aby vydal Bartolojemovi Pognerovi zhabané víno, ktoré viezol pre
komárňanského kastelána Jána Tatzgerna.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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7107
16. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 193
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom znova prejednať
spor Konráda Porzla a Wolfganga a Gašpara Mayra proti Pavlovi Leinmüllerovi.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

es
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7108
21. septembra, Trnava
N 370
Trnavský richtár a radcovia sa informujú u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov na
podmienky a ceny predaja teliat mäsiarom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

7109
30. septembra, Korneuburg
N 371
Richtár Juraj Liebhart z Korneuburgu odpovedá bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, že výpis z testamentu po Krištofovi Raidovi sa zhoduje s originálom u Leopolda Raida
okrem štvrtého bodu. Preto žiada zistiť, kde nastal rozdiel.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

hí
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7110
12. októbra, Trnava
N 372
Ostrihomský kanonik Juraj Kutassy potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v
Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať

Ar
c

7111
13. októbra, (Bratislava)
G L 15 N 51
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Michal Sempthey doručil jeho
predvolanie Michalovi Farkasovi, Michalovi Sandorovi a jeho manželke Marte v spore s
mestom Bratislavou o hranice chotárov Rače a Vajnor a pretože jeho poddaní z Rače z ich
príkazu vtrhli na vajnorské územie, narúbali tam stromy a postavili na území Vajnor hranicu
chotárov, naložili 13 vozov dreva, 17 krížov pšenice, polovicu kríža jačmeňa celkom v hodnote
300 zlatých v zlate a odviezli do Rače.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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7112
21. októbra, Stupava
Stupavský provizor Tomáš Dietrich sa sťažuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom na neprávosti páchané poddanými z Lamač na jeho poddaných zo Záhorskej Bystrice
a žiada, aby mu vydali ukradnutý dobytok.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

is
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7113
1. novembra, Bratislava
G L 22 N 12 q/1, q/2
Palatín Tomáš Nádasdy vydáva svedectvo, že Michal Farkas dal lekárovi Gašparovi Fraxinovi
do zálohy polovicu domu v Bratislave (pozri aj č. 7075).
Dva orig., pap., lat., po jednej pritlačenej pečati s clonou
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7114
2. novembra, Viedeň
G L 30 N 26 b/1
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby pripravili
povozy na prepravu súkna a potravín pre vojsko na Spiši.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

7115
3. novembra, Jur pri Bratislave
N 373
Spišský župan Gašpar Serédy žiada kráľovského personála Michala Mereya, aby zakázal
Bratislavčanom chodiť po poliach, ktoré patria k panstvu Jur pri Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

7116
9. novembra, Alba Julia
CCC N 9
Ján II. Zápoľský prepisuje na žiadosť Vavrinca Thetheya, prokurátora Juraja Báthoryho, jeho
manželky Anny a syna Štefana v spore so synmi Štefana Báthoryho Andrejom, Krištofom a
Štefanom o hrad Sólyomkö, zv. Somlyó v Biharskej stolici listinu Ľudovíta II. (z 20. Septembra
1520), podľa ktorej Ján Dragffy odovzdal všetky majetky na hrade Somlyó i s príslušenstvom
Štefanovi Báthorymu a jeho dedičom.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať, poškodený

hí

v

7117
20. novembra, Bratislava
G L 9 N 42 d/12
Andrej Puechaim vyhlasuje, že ho Bratislavčania zadržali s vínom, ktoré viezol pre kráľa, ale
po vypočúvaní ho prepustili.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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7118
3. decembra, (Bratislava)
G L 5 N 38
Bratislavský mestský pisár Martin Hueter vyhotovuje výkaz tridsiatkov, ktoré Ferdinand I.
povolil mestu vyberať za dovážaný a vyvážaný tovar obchodníkmi na opravy mestských budov.
Orig., pap., nem., päť listov
7119
9. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 151
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom odviezť súkno pre
vojsko
do
Levíc
a
Krupiny,
len
čo
ho
dopravia
do
Bratislavy.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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7120
12. decembra, Viedeň
GL 14 N 18 d
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby prepustili les,
ktorý si násilím privlastnili, bratislavskému županovi a grófovi Ekhardovi zo Salmu a Neuburgu
ako pánovi Stupavského zámku a prípadné požiadavky si uplatňovali právnou cestou.
Odpis, pap., lat.

is
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7121
13. decembra, Viedeň
GL 20 N 23 pp
Ferdinand I. nariaďuje palatínovi a miestodržiteľovi Tomášovi Nádasdymu preskúmať
privilégiá, na ktoré sa Bratislavčania odvolávajú pri oslobodení od platenia riadneho cenzu
panovníkovi.
Odpis, pap., lat., dva listy
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7122
14. decembra, Trnava
N 375
Trnavský richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o podporu
pri ochrane ich mestských práv a privilégií, menovite oslobodenia od platenia mýta.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7123
15. decembra, Aldengrotke (?)
N 376
Ernest Belhorn žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby vydali majetok po debnárskom
spoločníkovi Valentovi Grossovi, Adamovi Raffelovi, synovi vdovy Margity po Valentovi.
Orig., pap., nem., tri listy, dorzálna pečať s clonou

m

7124
19. decembra, Bratislava
G L 20 N 23 s
Palatín a miestodržiteľ gróf Tomáš Nádasdy prepisuje mandát Ferdinanda I. o oprávnenosti
odvolania sa Bratislavčanov proti plateniu riadneho ročného cenzu (pozri aj č. 7121).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

7125
31. decembra, Viedeň
G L 9 N 45 d/2
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vydali
komárňanskému provizorovi Jánovi Tatzgnerovi 27 emerov zhabaného vína alebo podali
komore vysvetlenie.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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7126
- (Bratislava)
G L 23 N 41
Bratislavský senát vyhotovuje súpis správcov bratislavských benefícií patriacich dómu sv.
Martina.
Odpis, pap., lat.
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7127
- (Alba Julia)
G L 23 N 41
Ján II. Zápoľský vydáva svedectvo, že Ján Wyngarth predložil v spore kráľovského fiškusa
Martina Choronka proti Jurajovi Báthorymu a jeho manželke Anne jeho listinu, podľa ktorej
majetky po rodine Dragfyovej nepatria Jurajovi Báthorymu, lebo vydajom vdova Anna po
Jánovi Dragfyovi za Juraja Báthoryho stratila na dedičstvo nároky a dedičstvo prepadá v
prospech rodiny Dragfyovej.
Orig., pap., lat., zlomok
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7128
3. januára, (Bratislava)
G L 14 N 28 c
Bratislavská kapitula oznamuje palatínovi a miestodržiteľovi Tomášovi Nádasdymu, že jej
kanonik Michal Sempthey doručil bratislavskému richtárovi Jánovi Fischerovi a radcom jeho
predvolanie na súd pre odcudzenie dreva poddaným Marty Hrussóczyovej, vdovy po Ignácovi
Farkasovi, teraz manželky Michala Sándora.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati

es
ta

7129
(9. januára, Bratislava)
N 377
Krištof Parchanter žiada bratislavského senát o pomoc v spore o dedičstvo po vdove Alžbete
po Adamovi Fleischhackerovi, ktoré prešlo na Wolfganga Pintera, zv. Penzenauera, potom na
jeho manželku a jej deti Martina, Adama a Katarínu, ktorá bola jeho manželkou.
Odpis, pap., nem., štyri listy

m

7130
12. januára, Viedeň
N 378
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby nebránili
Mikulášovi Kracsmerovi vrátiť sa do Bratislavy a aby nevymáhali od neho peniaze, ktoré mal
zaplatiť podľa rozhodnutia súdu.
Odpis, pap., lat.

hí

v

7131
31. januára, Viedeň
G L 26 N 14 a
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby prijali kráľovského radcu a
prefekta Dvorskej komory Františka Thurzu a aby mu dôverovali pri rokovaniach.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

Ar
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7132
7. februára, Bratislava
G L 46 N 82 b
Vikár kláštora paulínov v Mariánke Blažej Paad potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov 15 zlatých ako nájom za kláštorný dom v Bratislave na Dlhej ulici.
Odpis, pap., lat., poškodený
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7133
8. februára, Komárno
G L 9 N 42 d/3
Komárňanský župan a hlavný kapitán Ján Paxy žiada bratislavského richtára a radcov o
povolenie prepravy vína pre Petra Zentcha, Šimona Szabu a Pavla Farkasa pre ich potrebu.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

is
l
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7134
(19. februára, Bratislava)
G L 9 N 42 d/19 b
Ferdinand Bossner žiada hlavného kráľovského tricezimátora Tomáša Braundorfera o
vystavenie sprievodného listu na prepravu vína cez Bratislavu.
Odpis, pap., nem.
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7135
19. februára, Bratislava
G L 9 N 42 d/19 a
Ferdinand Bossner ďakuje bratislavským radcom za vydanie povolenia prepravy vína (pozri aj
č. 7134).
Orig., pap., nem., dva listy, pritlačená pečať s clonou

es
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7136
27. februára, Bratislava
G L 19 N 9 c/1
Radcovia Uhorskej kráľovskej komory Tomáš Francisci, Juraj Hosszúthothy a Ján Gyermek
nariaďuje tricezimátorom v Senci a Šaľi, aby nevymáhali od bratislavských kupcov poplatky za
dobytok a tovar, pokiaľ sa im nesplatí suma 1 000 zlatých, ktoré im požičali na opravy
Muráňského hradu.
Orig., pap., lat., tri pritlačené pečate s clonou

m

7137
27. februára, Komárno
G L 9 N 45 i/2
Komárňanský župan a hlavný kapitán Ján Paxy žiada uhorské stavy a mestá, tricezimátorov,
mýtnikov a vyberačov akýchkoľvek poplatkov, aby bez zdržovania prepustili loď s vínom pre
jeho osobnú potrebu.
Orig., pap., lat., dva listy, pritlačená pečať s clonou

hí

v

7138
3. marca, Viedeň
N 379
Ostrihomský kanonik František Andreis odpovedá bratislavskému richtárovi a radcom, že
zatiaľ nenašiel vo Viedni pre nich vhodného kňaza a kazateľa.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
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7139
9. marca, Ráb
G L 9 N 42 d/19 c
Ladislav Ungnad žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o povolenie prepravy vína
Ferdinandovi Bossnerovi do Komárna.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
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7140
11. marca, Šamorín
G L 14 N 20 a/1
Gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu, bratislavský župan a slúžny a rábsky kapitán vydáva
svedectvo, že bratislavský slúžny Matúš Nagy z príkazu bratislavského podžupana Štefana
Vasa s Urbanom Faggyasom, bratislavským mestským radcom Wolfgangom Köglom a
mešťanom Krištofom Pfintzingerom zistili, že poddaní v Jure pri Bratislave nevedome brali
drevo z lesov na vajnorskom území a nie z príkazu provizora Marka Bossnyaka z Jura pri
Bratislave.
Odpis, pap., lat., dva listy
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7141
3. apríla, Stupava
N 380
Stupavský kapitán Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
donútili lamačského mäsiara zaplatiť jeho sluhovi Martinovi Bielovičovi 16 zlatých za dodaný
dobytok.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7142
9. apríla, Viedeň
G L 38 F 1 N 153
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vykonali svoje rozhodnutie v
spore Bratislavčana Juraja Grübmüllera proti Šebastiánovi Liebhartovi o dedičstvo, hoci sa
Liebhart neprávom odvolal k taverníckej stolici.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

m

7143
9. apríla, Viedeň
G L 38 F 1 N 152
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby zo 6000 zlatých,
ktoré mu vyplatili ako pôžičku, odovzdali vojenskému pokladníkovi Matejovi Kramerovi, zv.
Fuchs, 1 800 rýnskych zlatých pre vojsko v Leviciach.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

hí
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7144
27. apríla, Viedeň
G L 26 N 14 b/1
Ferdinand I. vydáva bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom svedectvo, že za
pôžičku 6 000 uhorských zlatých im dal do zálohy všetky tridsiatky v celom Uhorsku po ľavom
brehu Dunaja až do splatenia pôžičky.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Ar
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7145
30. apríla, Viedeň
G L 38 F 1 N 154
Ferdinand I. daruje Bratislavčanovi Martinovi Eichingerovi za zásluhy všetok hnuteľný
majetok, ktorý zanechala Margita z Bratislavy (vdova po grófovi Nyárim).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
7146
30. apríla, Viedeň
GL 26 N 14 b/2
Uhorský vojenský pokladník Matej Kramer, zv. Fuchs potvrdzuje, že prijal od bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov 6 000 uhorských zlatých, za ktoré dostali do nájmu tridsiatky
(pozri aj č. 7144).
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
392
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7147
30. apríla, Viedeň
G L 29 N 6
Ferdinand I. oznamuje prefektovi a radcom Uhorskej kráľovskej komory, že oslobodil
Bratislavčanov od platenia tridsiatkov vo všetkých mestách Uhorska za Dunajom (pozri aj č.
7146).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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7148
9. mája, Jur pri Bratislave
Richtár a prísažní z Jura pri Bratislave žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby napriek
bratislavským mestským právnym zvyklostiam povolili Jánovi Kerekesovi z Bratislavy predať
dom v Bratislave nie susedom, ale Baltazárovi Wienerovi z Jura pri Bratislave.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou
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18. mája, Viedeň
N 382
Ferdinand I. nariaďuje miestodržiteľovi a palatínovi grófovi Tomášovi Nádasdymu vyhovieť
žiadosti Bratislavčanov z okolia brány sv. Vavrinca a otvoriť uvedenú bránu.
Odpis, pap., lat.

es
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7150
22. mája, Viedeň
G L 9 N 45 d/5
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby ihneď vydali
komárňanskému provizorovi Jánovi Tatzgernovi 27 emerov zhabaného vína a s tým spojené
výdavky predložili na vyúčtovanie Dvorskej komore.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou
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7151
22. mája, Bratislava
G L 20 N 23 yy
Palatín a miestodržiteľ gróf Tomáš Nádasdy oznamuje Ferdinandovi I., že Bratislavčania sa
odvolávajú na svoju vernosť k panovníkovi a tvrdia, i keď k tomu nemajú žiadne písané
privilégiá, že nikdy riadny ročný cenzus neplatili, panovníkovi od jeho nastúpenia na uhorský
trón vyplatili už 70 000 uhorských zlatých ako mimoriadny cenzus a cenzus zo židovských
domov tiež nemôžu platiť, lebo po vyhnaní židov z mesta kráľovná Mária im tieto domy
darovala, keďže mesto bolo vojnou veľmi zničené.
Odpis, pap., lat., dva listy
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7152
22. mája, Bratislava
N 383
Ján Thetes Sokrossaghy sa zaväzuje zaplatiť Martinovi Tolnayovi dlh 14 zlatých a 41 denárov.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
7153
(26. mája, Bratislava)
G L 20 N 23
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia informujú Ferdinanda I., že nemôžu palatínovi
predložiť žiadne privilégiá o oslobodení od platenia riadneho ročného cenzu, ale majú napriek
tomu mnoho privilégií, v ktorých sa nespomína, že by tento cenzus boli povinní platiť (pozri aj
č. 7151).
Koncept, pap., lat.
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7154
7. júna, Hlohovec
N 384
Krajinský sudca Andrej Báthory žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vyslali
zástupcov na vymeriavanie viníc Bratislavčanov na území devínskeho panstva (pozri aj č. 7039,
7040).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
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7155
(10. júna, Bratislava)
N 385
Ján Kerekes žiada bratislavský senát o konečné rozhodnutie a povolenie kúpy domu v
Bratislave pre Baltazára Wienera z Jura pri Bratislave, o ktorý doposiaľ nemali susedia záujem.
Orig., pap., lat., dva listy
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7156
21. júna, (Bratislava)
G L 9 N 45 g/1
Bratislavský senát oznamuje komárňanskému provizorovi Jánovi Tatzgernovi, že len na
výslovný príkaz panovníkov mu vrátia zhabané víno. V budúcnosti sa však nebude môcť na to
spoliehať.
Koncept, pap., nem.

es
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7157
1. júla, Viedeň
G L 9 N 45 a
Gašpar Liechtenberger informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, že napriek
všetkým snahám ešte nič nevybavil vo Viedni.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

7158
5. júla, Viedeň
G L 9 N 45 d/6
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vydali
komárňanskému provizorovi Jánovi Tatzgernerovi víno (pozri aj č. 7150).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

hí
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7159
7. júla, Viedeň
N 387
Michal Aschperger potvrdzuje, že mu viedenský lodník Marek Schwarz zaplatil dlh
56 fenigov.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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7. júla, (Bratislava)
G L 22 N 7
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, podľa ktorého hevešský a bordódsky župan a jágerský
biskup Anton Verantius kúpil od Marka Bossnyaka a jeho syna Andreja s manželkou Katarínou,
dcérou nebohého Jána Földesa a Žofie a od Jánovho syna Martina dom na Dlhej ulici v
Bratislave pre seba, svojich bratov Michala a Petra Verantia a Michalových synov Fausta a
Kazimíra.
Orig., perg., lat., privesená pečať na modro-zeleno-hnedo-žltej šnúre
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7161
13. júla, (Bratislava)
G L 9 N 45 d/3
Bratislavský senát oznamuje Dolnorakúskej komore, že dostal list od Ferdinandna I. a vydal
podľa neho Jánovi Tazgernovi zhabané víno po odpočítaní s tým spojených výdavkov, s čím
Bartolomej Pogner nechce súhlasiť (pozri aj č. 7158).
Koncept, pap., nem.
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20. júla, Viedeň
G L 9 N 45 d/7
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vydali
komárňanskému provizorovi Jánovi Tatzgernovi víno (pozri aj č. 7161).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7163
29. júla, Komárno
G L 9 N 45 g/2
Komárňanský provizor Ján Tazgern žiada bratislavského richtára a mešťanostu, aby v zmysle
panovníkovho nariadenia vydali Bartolomejovi Pognerovi všetko zhabané víno (pozri aj č.
7161).
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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7164
2. augusta, Viedeň
G L 9 N 45 d/1
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom pod hrozbou pokuty
500 zlatých dukátov vydať komárňanskému provizorovi Jánovi Tatzgernovi alebo jeho
zástupcovi Bartolomejovi Pognerovi zhabané víno (pozri aj č. 7163).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7165
23. augusta, Viedeň
G L 4 N 41
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov, aby nebránili pásť jeho dobytok na verejných pasienkoch pri jeho bratislavskom
dome.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7166
27. augusta, Devín
G L 27 N 27 d
Provizor Devínskeho hradu Bartolomej Pozsgay informuje bratislavského mešťanostu Jána
Langa a richtára Gašpara Heindricha, že seno zhabané Jurajovi Grübmüllerovi a Jánovi
Maurochovi patrí jeho panstvu a nie Bratislavčanom.
Orig., pap., maď., porušená dorzálna pečať s clonou
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28. augusta, Viedeň
G L 4 N 42 b
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup odpovedá bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, že ich ospravedlnenie o pasení dobytka nie je dostatočné, lebo
záhradu pri jeho bratislavskom dome kúpil pre potreby domu a nie pre pasenie dobytka.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

395

y

7168
29. augusta, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia odpovedajú provizorovi Devínskeho hradu
Bartolomejovi Pozsgayovi, že Juraj Grübmüller a Ján Mauroch zobrali seno podľa rozhodnutia
bratislavského senátu z mestského územia a nie z račianskych lesov a lúk a žiadajú urobiť nový
prieskum hraníc.
Koncept, pap., lat.

is
l

av

7169
9. septembra, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský senát vyzýva krajinského sudcu a grófa Andreja Báthoryho na priateľskú metáciu
medzi mestom Bratislavou a osadou Račou v prítomnosti Matúša Budayho, Lazara Csondeho
a Antona Nagyvathyho.
Koncept, pap., lat.

Br

at

7170
10. septembra, Šintava
G L 27 F 4
Krajinský sudca a gróf Andrej Báthory odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, že Bratislavčania spôsobujú škody jeho poddaným v Rači, lebo územie patrí od
nepamäti Račanom a spor sa najskôr rozrieši novou metáciou a nie násilnosťami (pozri aj č.
7169).
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

7171
11. septembra, Devín
G L 27 N 27 c
Devínsky kastelán Lukáš Rumy oznamuje bratislavskému richtárovi, že nepripustí
Bratislavčanov do ich viníc v devínskom chotári pre spor s grófom Andrejom Báthorym (pozri
aj č. 7170).
Orig., pap., maď., zlomok dorzálnej pečate s clonou

v

m

7172
11. septembra, Viedeň
G L 30 N 26 b/3
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby dali
vojenskému pokladníkovi v Uhorsku Matejovi Kramerovi, zv. Fuchs a Bartolomejovi
Khülmannovi k dispozícii povozníkov na prepravu vecí pre vojsko na Spiši.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
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7173
13. septembra, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský senát informuje palatína grófa Tomáša Nádasdyho, že krajinský sudca a gróf
Andrej Báthory a jeho služobníci na Devínskom hrade Bartolomej Pozsgay a Lukáš Rumy
nechcú pripustiť prieskum hraníc chotárov mesta Bratislavy a Rače kráľom vymenovanou
komisiou, pokiaľ vraj Bratislavčania nevrátia seno na pôvodné miesto, zatiaľ čo gróf nechce
tiež vrátiť seno. Pritom Lukáš Rumy sa vyhrážal ich mestským radcom uväznením, ak prídu do
devínskych viníc (pozri aj č. 7171).
Koncept, pap., lat.
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7174
21. septembra, Devínsky hrad
G L 27 F 4
Devínsky kastelán Lukáš Rumy odpovedá bratislavským radcom Jánovi Maurochovi a Jurajovi
Grübmüllerovi, že jeho pán nepovolí Bratislavčanom vstup do viníc v Devíne, pokiaľ
neurovnajú spor.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
N 388

av

y

7175
26. septembra, (Bratislava)
Bratislavský senát vyhotovuje nový súpis viníc v Lamači.
Orig., pap., nem., štyri listy

at

is
l

7176
27. septembra, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský senát žiada krajinského sudcu a grófa Andreja Báthoryho, aby dal príkaz jeho
provizorovi Františkovi Nagyovi a vydal Bratislavčanom povolenie zozbierať úrodu z ich
devínskych viníc a nespájal povolenie s vrátením sena račianským poddaným (pozri aj č. 7174).
Koncept, pap., lat.

es
ta

Br

7177
12. októbra, Trnava
N 389
Ostrihomský kanonik Juraj Kutassy potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v
Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
7178
22. októbra, Viedeň
G L 38 F 2 N 8 s
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyslali na snem
v Bratislave zástupcov. Na sneme sa bude rokovať o ochrane Uhorska.
Orig., pap., alt., zlomok dorzálne pečate s clonou

v

m

7179
22. októbra, Stupava
Stupavský kapitán Tomáš Dietrich žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby mu
vrátili dobytok, ktorý zhabali Lamačania jeho poddaným zo Záhorskej Bystrice.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7180
20. novembra, (Bratislava)
G L 22 N 77
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Bartolomej Stomffay
s Františkom Makom odovzdali literátovi Šimonovi Kayrovi kamenný dom v Bratislave, proti
čomu protestoval Peter Posa a v zastúpení Bratislavčanov Martin Eichinger.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate
7181
28. novembra, Viedeň
G L 49 N 1 e
Ferdinand I. žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby zakázali poľovačky na
bratislavských ostrovoch a lesoch, lebo z príležitosti snemu v Bratislave hodlá poriadať lov.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

397

7182
10. decembra, Viedeň
N 390
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby
pomáhali Jánovi Kinsslerovi zabezpečiť ubytovanie pre seba a svoj sprievod (pozri aj č. 7181).
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

av

y

7183
12. decembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 155
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poskytli
všestrannú pomoc jeho správcovi pri zabezpečení ubytovania pre nastávajúci snem v
Bratislave.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálne pečate s clonou

at
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7184
23. decembra, Viedeň
G L 38 F 2 N 8 t
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému senátu, že pre zaneprázdnenie vedením vojny proti
Turkom odkladá snem.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

Br

7185
31. decembra, Devínsky hrad
N 392
Devínsky kastelán Lukáš Rumy a provizor Devínskeho hradu Blažej Ispan oznamujú
bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že pošlú svojho poddaného na súd, ak
určia termín súdneho pojednávania.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

m

7186
- Šamorín
G L 14 N 27 n
Bratislavský župan a rábsky kapitán gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu a slúžni Bratislavskej
stolice vydávajú svedectvo o prehlásení Matúša Nagya, že z príkazu podžupana Štefana Vasa
so župným radcom Urbanom Faggyasom urobili prieskum sporného územia medzi mestom
Bratislavou a Jurom pri Bratislave smerom k Vajnorom. Obyvatelia Jura pri Bratislave
dosvedčili, že drevo zo sporného územia brali z príkazu provizora Marka Bossnyaka, ktorý to
však poprel.
Orig., pap., lat., päť pritlačených pečatí (zlomok jednej)

1561

Ar
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7187
1. januára, Bratislava
N 393
Obuvník Pavol Geisler odkazuje svoj majetok sestre Anne, nevlastnej sestre Dorote, jej dcére
Margite a manželke.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou

398

7188
15. januára, Viedeň
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom odročenie termínu
zasadania snemu v Bratislave a nariaďuje vyplatiť Uhorskej kráľovskej komore 3 000
uhorských zlatých na obranu Uhorska a vydržiavanie vojska na hraniciach.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

av

y

7189
22. januára, Viedeň
G L 38 F 1 N 194
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vydali Michalovi Schnürovi
listinu o prepustení zo zväzku mesta a o povolení presťahovať sa do Viedne.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

Br
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7190
25. januára, zámok Eberhard
G L 38 F 1 N 156
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom vyhotoviť odpisy z mestských kníh
a vypočuť Krištofa Pertingera o majetku, ktorý zanechala jeho manželka Katarína dcére Anne,
manželke Wolfganga Pfistera zo Štvrtka na Ostrove a by ho vydali Anne.
Orig., pap., alt., pritlačená pečať s clonou

es
ta

7191
4. februára, Bratislava
G L 19 N 11 b/10
Pokladník Uhorskej kráľovskej komory Krištof Armpruster potvrdzuje, že prijal od
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov 1 000 uhorských zlatých (pozri aj č. 7188).
Orig., pap., lat., dva listy, pritlačená pečať s clonou

m

7192
11. februára, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o intervenciu u grófa Andreja
Báthoryho, lebo jeho služobníci z Rače kosia a odvážajú seno z ich územia a v Devíne
nepovoľujú Bratislavčanom z vlastných viníc zobrať úrodu, habú im víno a väznia ich.
Odpis, pap., lat.

hí

v

7193
16. februára, Mariánka
G L 46 F B N 86
Vikár paulínov v Mariánke Blažej potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov 5 uhorských zlatých a poplatok za dom paulínov v Bratislave na Dlhej ulici.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

Ar
c
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21. februára, Bratislava
G L 19 N 11 b/12
Pokladník Uhorskej kráľovskej komory Krištof Armpruster potvrdzuje, že prijal od
bratislavského senátu 500 uhorských zlatých.
Orig., pap., alt., pritlačená pečať s clonou
7195
25. februára, Viedeň
G L 45 F 3 N 39 o/q
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup žiada bratislavského richtára a radcov, aby
mu do jedného mesiaca predstavili kandidáta na obsadenie benefícia oltára sv. Mikuláša v
Bratislave, lebo ho vymenuje podľa platného práva sám. Vyčíta im, že pri obsadzovaní
benefícií nepredstavujú kandidátov ani bratislavskej kapitule ani prepoštovi.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
399

7196
25. februára, Bratislava
G L 19 N 11 b/11
Pokladník Uhorskej kráľovskej komory Krištof Armpruster potvrdzuje, že prijal od
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov 500 uhorských zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

av
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7197
3. marca, Viedeň
G L 38 F 1 N 157
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom zabezpečiť povozy
na prepravu vlneného a hodvábneho tovaru pre vojsko do Jágra.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

at
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7198
18. marca, Viedeň
G L 38 F 1 N 195
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom vypočuť svedectvo Gregora
Huszára a oznámiť ho Sixtovi Gastgebovi pre spor s Joachimom Schönkircherom.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

es
ta
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7199
26. mája, Viedeň
G L 38 F 1 N 158 d
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu poslali overený odpis
mandátu Vladislava II., podľa ktorého ich pozýval na snem a na korunováciu svojho syna
Ľudovíta II. a originál aby starostlivo uložili.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
7200
29. marca, Bratislava
G L 38 F 1 N 758 b
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia posielajú Ferdinandovi I. odpis mandátu Vladislava
II. (pozri aj č. 7199).
Odpis, pap., lat.

hí

v
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7201
29. marca, Viedeň
G L 38 F 1 N 159
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby poslali tehly,
povozy, piesok, drevo, remeselníkov a iný stavebný materiál Petrovi Verabascovi pre stavebné
práce na Bratislavskom hrade.
Orig., pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

Ar
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14. apríla, Viedeň
G L 9 N 73
Cisársky sekretár Ján Liszt žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o povolenie
v meste voľne odpredať víno, ktoré má uskladnené v bratislavských pivniciach.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
7203
19. apríla, Šintavský hrad
N 396
Krajinský sudca a gróf Andrej Báthory žiada bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby
súdne rozhodli o náradí Mikuláša Izrathsmera, ktoré potrebuje pre vykonávanie svojho
remesla (nemenovaného) a ktoré sa nachádza u jeho manželky.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

400

7204
3. mája, Viedeň
N 397
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda nariaďuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, aby
ponechali v službách mesta chorého a staručkého Brandtnera.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

av
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7205
6. mája, Viedeň
G L 38 F 1 N 196
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom zrevidovať spor
Štefana Payera, ktorý chce predať dom po nebohej manželke, aby mohol vyplatiť dlhy, proti
čomu sa bránia manželkyni príbuzní.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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7206
20. mája, Eberhard
G L 38 F 1 N 160
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom aby vydali
250 zlatých Mikulášovi Usaričovi ako jedinému dedičovi po Petrovi Palzanovi za vinicu, ktorú
od Palzana kúpil Gerhard z Bratislavy.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

es
ta

7207
25. mája, (Ostrihom)
N 398
Ostrihomská kapitula oznamuje krajinskému sudcovi Andrejovi Báthorymu, že jej kanonik
Matej Domrey odovzdal Jánovi Pasztorovicsovi, zv. Safár, kamenný dom a šľachtickú kúriu a
majetky po nebohom Imrichovi, Ladislavovom synovi , v osadách Nová Ves a Prejta
v Trenčianskej stolici a v Honte v Novohradskej stolici, proti čomu protestoval Juraj, syn
Mikuláša Liptayho a poddaní Margity, vdovy po Vavrincovi Nyárim.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálne pečate

v
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7208
4. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 197
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby vydali 250
zlatých Mikulášovi Usaričovi ako príbuznému nebohého Petra Palzana, ktoré za vinicu po
Palzanovej smrti u nich uložil Gerhard Mellen.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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7209
(6. júna, Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský richtár a senát žiadajú Ferdinanda I., aby vymenoval komisiu na vyriešenie ich
sporu s krajinským sudcom a grófom Andrejom Báthorym a aby ho prinútil vrátiť
Bratislavčanom zhabané víno.
Odpis, pap., lat.
7210
17. júna, Viedeň
G L 38 F 2 N 8 u
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby vyslali na snem
v Bratislave informovaných zástupcov. Snem preložil na iný termín, lebo mal dôležité
rokovania s pápežom, kráľmi a kniežatami o vedení vojny proti Turkom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

401
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7211
18. júna, Viedeň
G L 14 N 18 h
Ferdinand I. určuje rábskeho biskupa Pavla Gregoriancza, kráľovského personála Michala
Mereya a palatínovho protonotára Damiána Aranyana za komisárov v spore grófa Ekharda zo
Salmu a Neuburgu s mestom Bratislavou o hranice chotárov Bratislavy a Jura pri Bratislave.
Odpis, pap., lat.

at
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7212
18. júna, Viedeň
G L 14 N 27 e/2
Ferdinand I. nariaďuje rábskemu biskupovi Pavlovi Gregorianczovi, kráľovskému personálovi
Michalovi Mereyovi a palatínovmu protonotárovi Damiánovi Aranyanovi preskúmať listiny a
územie, o ktoré vedú spor bratislavský župan a hlavný rábsky kapitán gróf Ekhard zo Salmu a
Neuburgu s mestom Bratislavou.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

Br

7213
20. júna, Viedeň
N 399
Bratislavský mestský radca Gašpar Liechtenberger podáva bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom reláciu o svojich rokovaniach s Jánom Lisztom v zastúpení mesta vo
Viedni.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m
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7214
21. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 198
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vydali Jánovi Reinischovi,
služobníkovi augsburských obchodníkov, zv. Manlich, tovar, ktorý im zhabali na ceste
z Viedne do Banskej Bystrice na základe udania Andreja Kolára v súvislosti s uväzneným
Krištofom Nadlerom.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí
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7215
26. júna, Viedeň
G L 38 F 1 N 161
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom upraviť ceny hovädzieho mäsa
podľa viedenských a nepredražovať. Predražovať by mohli skôr Viedenčania, lebo platia vyššie
tridsiatky.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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7216
3. júla, zámok Eberhard
G L 22 N 16 g, n
Ferdinand I. nariaďuje všetkým obyvateľom Bratislavskej stolice, ktorí by mohli svedčiť v
spore mesta Bratislavy s bratislavským županom a hlavným rábskym kapitánom grófom
Ekhardom zo Salmu a Neuburgu, aby sa na predvolanie ním vymenovanej komisie dostavili a
vydali svedectvo o hraniciach chotárov Bratislavy a Jura pri Bratislave.
Dva orig., pap., lat., po jednej pritlačenej pečati s clonou

402

7217
9. júla, Poklostelek
G L 14 N 21 b
Lazar Konde oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, že farár Ján
z Dunajskej Stredy je ochotný svedčiť v ich prospech, lebo sa pamätá, že odovzdával desiatky
oficiálovi vo Vajnoroch a nie v Jure pri Bratislave (pozri aj č. 7216).
Orig.., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l
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7218
9. júla, (Malinovo)
G L 14 N 27 e
Kráľovský personál Michal Merey oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby sa
nedostavili na prieskum hraníc, lebo gróf Ekhard požiadal o odročenie termínu reambulácie
pre nedostatok svedkov a kvôli vyžiadaniu metačných listín od Uhorskej kráľovskej komory
(pozri aj č. 7216).
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou
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7219
10. júla, Viedeň
G L 38 F 2 N 8 v
Ferdinand I. odročuje termín zasadania snemu v Bratislave pre závažné vojnové okolnosti a
pre začiatok žatevných prác.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

es
ta

7220
29. augusta, Mochslan
GL3FbN9
Palatínsky protonotár a vicetaverník Anton Nagyvathy na žiadosť bratislavského richtára a
radcov prepisuje list richtárov a radcov miest Košíc, Bardejova a Prešova, v ktorom žiadajú
vyriešiť termín zasadania a vysielania zástupcov slobodných kráľovských miest na tavernícku
stolicu a zastať sa ich v spore proti Petrovi Pálffymu. Súčasne vyčíta Bratislavčanom, že ani oni
ani Trnavčania mu dosiaľ neodpovedali na jeho listy, hoci on vždy presadzoval rešpektovanie
privilégií slobodných kráľovských miest.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

hí

v

m

7221
29. augusta, Trnava
G L 3 F b N 10
Trnavský richtár a radcovia oznamujú bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom
súhlas s ich návrhom na stretnutie so zástupcami mesta Šoprona v Bratislave na rokovaní
o taverníckej stolici, lebo hlavný taverník Mikuláš Zrínsky je už u cisára.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Ar
c

7222
31. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 162
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu podali správu o nočnej
hádke pred domom Krištofa Armprustera v Bratislave.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
7223
1. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 163
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom poskytnúť povozy
na prepravu vlneného tovaru pre vojsko v Leviciach.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

403

7224
14. septembra, Viedeň
G L 38 F 1 N 164
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom svoj odchod do
Čiech a nariaďuje, aby vo všetkom rešpektovali nariadenia českého kráľa a rakúskeho
arcivojvodu Maximiliána, ktorého ustanovil za svojho zástupcu aj vo vojenských veciach.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

is
l
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y

7225
18. septembra, Viedeň
G L 30 N 26 a/3
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom poskytnúť povozy na prepravu vojenskej výstroje pre vojsko na
Muráni a v Krupine.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

at

7226
20. septembra, Viedeň
G L 30 N 26 a/4
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom pripraviť povozy na prepravu výstroje pre vojsko na Spiši a v Košiciach.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
ta

Br

7227
22. októbra, Viedeň
G L 19 N 10 g/2
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom podrobiť sa rozkazom prefekta a radcov Uhorskej kráľovskej komory,
ktorých posiela s odkazom do Bratislavy.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, porušený

m

7228
30. októbra, Viedeň
N 400
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom,
aby vrátili Petrovi Valentinovi zhabané veci v hodnote 14 000 zlatých.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

7229
5. decembra, Bratislava
G L 3 F b N 11
Hlavný taverník a kráľovský sudca gróf Mikuláš Zrínsky nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby vyslali na zasadanie taverníckej stolice dvoch alebo i viac
informovaných zástupcov, ktorí by mohli rozhodovať nielen v súdnych odvolaniach, ale aj o
slobodách a zvyklostiach slobodných kráľovských miest.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

Ar
c

7230
13. decembra, Devínsky hrad
G L 27 F 4
Devínsky kastelán Lukáš Rumy a provizor Devínskeho hradu Blažej Ispan oznamuje
bratislavskému richtárovi, že v ich lesoch zajali Bratislavčanovi Wolfgangovi Bazinyimu býčka.
Žiadajú, aby si ho prišiel vymeniť.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

404

7231
15. decembra, Bratislava
G L A F 8 N 79
Ferdinand I. potvrdzuje rozhodnutie mošonského stoličného súdu o rozdelení majetkov po
Josovi (pozri aj č. 6936).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

av

y

1562

is
l

7232
1. januára, Šintavský hrad
N 401
Krajinský sudca a gróf Andrej Báthory, odvolávajúc sa na list svojho devínskeho kastelána,
obviňuje bratislavského richtára a radcov, že príčinou všetkých nedorozumení sú
Bratislavčania a napriek tomu ho žalujú u kráľa.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at

7233
7. januára, Šintava
G L 27 F 4
Krajinský sudca a gróf Andrej Báthory odpovedá bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom, že nie jeho poddaní z bratislavských lesov, ale bratislavskí poddaní z jeho lesov na
račanskom území odcudzili niekoľko vozov dreva.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

7234
12. januára, Šamorín
G L 27 F 4
Bratislavský župan a slúžny a hlavný rábsky kapitán gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu vydáva
svedectvo, že v jeho zastúpení krajinského sudcu a grófa Andreja Báthoryho protestoval Juraj
Dyénes pred súdnou stolicou proti tomu, že Bratislavčania asi na 50 vozoch odviezli drevo,
ktoré si narúbali Báthoryho poddaní v račanskom lese.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

hí
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7235
23. januára, Pezinok
G L 14 N 21 k
Pezinský kapitán Gothard Herzeg sa sťažuje u bratislavského richtára, mešťanostu a radcov,
že ich poddaní z Vajnor prepadli a zhabali povozy, naložené senom, ktoré odviezli poddaní z
Jura pri Bratislave.
Orig., pap., nem., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

7236
23. januára, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavskí richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o ochranu svojich práv proti
grófovi Andrejovi Báthorymu, lebo jeho poddaní berú drevo z jeho lesov pri Rači.
Odpis, pap., lat., dva listy

405

7237
23. januára, (Bratislava)
G L 49 N 6 a
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia vydávajú svedectvo, že kaplnku Božieho tela na
Dlhej ulici v Bratislave, ktorú od základov reštauroval vesprímsky biskup Andrej Kevessy zväčša
vlastnými nákladmi, dávajú do správy vesprímskemu kanonikovi Osvaldovi.
Koncept, pap., lat.

is
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7238
26. januára, Šamorín
G L 27 F 4 N 20
Rábsky kapitán gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu, bratislavský župan a slúžny vydávajú
svedectvo o proteste Žigmunda Luttenbergera v mene bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov proti tomu, že poddaní krajinského sudcu Andreja Báthoryho z Rače prepadli
Bratislavčanov v lese pri Rači, okradli ich a uväznili (pozri aj č. 7236).
Orig., pap., lat., päť pritlačených pečatí (dve porušené a zlomok jednej)

Br
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7239
12. februára, Pražský hrad
G L 27 F 4 N 31
Ferdinand I. nariaďuje prefektovi a radcom Uhorskej kráľovskej komory a kráľovskému
personálovi Michalovi Mereyovi, aby sa pokúsili o zmier v spore mesta Bratislavy s krajinským
sudcom Andrejom Báthorym o zem, lesy a hranice medzi Račou a Vajnorami. Ak by k zmieru
nedošlo, nariaďuje zistiť skutkový stav na mieste, vypočuť svedkov a podať mu reláciu.
Odpis, pap., lat.

es
ta

7240
16. februára, Bzenec
Slav XVI/14
Michal Vavrinec Ježek oznamuje bratislavskému senátu, že sa nemôže zúčastniť rokovania
s Krištofom Beiberom a namiesto seba posiela svojho zástupcu.
Orig., pap., čes., dorzálna pečať s clonou

v

m

7241
10 marca, Trnava
G L 27 F 4 N 18
Ferdinand I. nariaďuje všetkým obyvateľom Bratislavskej, Mošonskej, Šopronskej,
Eisenstadtskej a Nitrianskej stolice, aby sa na predvolanie kráľovských komisárov dostavili
pred komisiu a svedčili v spore mesta Bratislavy s krajinským sudcom Andrejom Báthorym
(pozri aj č. 7239).
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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7242
12. marca, Pisogne
N 403
Nemenovaný autor informuje bratislavský senát, že zo svojho majetku zaplatí dlh Bernardovi
Capinovi a Františkovi Fidlovi.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
7243
19. marca, Csorna
N 404
Palatín a miestodržiteľ Tomáš Nádasdy žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov,
aby prinútili Bratislavčana, u ktorého zomrel Benedikt Végh, služobník Wolfganga Ujlakyho a
hlavného kráľovského pokladníka a šopronského župana Jána Pethöa, vydať písomnosti
(archív) nebohého bratovi Floriánovi Véghovi.
Orig., pap., lat., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

406

7244
24. marca, Malinovský zámok
N 405
Kráľovský personál Michal Merey pozýva bratislavského richtára a radcov na sobáš dcéry Žofie
s Pavlom Czoborom vo Štvrtku na Ostrove. Žiada o vypožičanie 40 olovených pohárov a 40
tanierov a niekoľko väčších kanvíc s dvoma uchami na víno.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

is
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7245
1. apríla, Košice
G L 3 F b N 13, 14
Richtári, radcovia a vyslanci slobodných kráľovských miest Košíc, Bardejova a Prešova žiadajú
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby ospravedlnili u vicetaverníka ich neúčasť na
zasadaní taverníckej stolice, lebo Turci sa blížia k ich mestám a musia robiť opevnenia.
Súčasne žiadajú, aby aj za nich vyplatili vicetaverníkovi ročný poplatok.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
Odpis, pap., nem.

Br
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7246
4. apríla, (Bratislava)
N 406
Václav Macko odkazuje svoj majetok manželke, synovi Štefanovi, bratovi Jurajovi, manželke
Wolfganga Lederera a mäsiarovi Matúšovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

7247
10. apríla, Devín
G L 3 F b N 15
Protonotár a vicetaverník Anton Nagyvathy v zmysle listu Košíc, Bardejova a Prešova vyzýva
bratislavského richtára, mešťanostu a radcov na schôdzku v Bratislave aj so zástupcami Trnavy
a Šopronu ešte pred zasadaním taverníckej stolice (pozri aj č. 7245).
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečate s clonou

v
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7248
11. apríla, Linec
N 407, G L 27 N 25 r/1
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom, aby po porážke cisárskych vojsk poslali Jánovi Balassovi a Jánovi
Krušičovi 200 pešiakov do Krupiny k Štefanovi Dobóovi.
Odpis, pap., lat.

Ar
c

hí

7249
22. apríla, Levice
N 408
Tekovský župan Štefan Dobó píše bratislavskému richtárovi a radcom, že očakáva od nich v
najkratšom čase odpoveď a pomoc podľa kráľovho nariadenia (pozri aj č. 7248).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
7250
26. apríla, Bratislava
G L 27 F 4 N 12
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia dávajú bratislavským vyslancom v Prahe Jánovi
Fischerovi a Žigmundovi Luttenbergerovi pokyn, aby intervenovali u Ferdinanda I. a žiadali ho
o ochranu pred násilnosťami krajinského sudcu Andreja Báthoryho, ktoré spôsobuje
Bratislavčanom v ich viniciach v devínskom chotári, lebo nemôžu vymôcť dane od
vinohradníkov a splatiť dlh 1 800 zlatých, ktoré si požičali, aby mohli dať panovníkovi pôžičku.
Orig., pap., nem., dva listy, poškodená dorzálna pečať s clonou

407

7251
27. apríla, zámok Eberhard
G L 27 N 27/a
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskej kapitule preskúmať označenie hraníc územia na ceste
medzi chotármi mesta Bratislavy a osady Rače.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

av

y

7252
(30. apríla, Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o zákrok u Andreja
Báthoryho pre odvoz dreva z ich lesov pri Rači a pre väznenie ich poddaných z Vajnor a
habanie tovaru.
Koncept, pap., lat., dva listy

at
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7253
1. mája, Sziget
G L 3 F b N 12
Hlavný taverník a kráľovský radca gróf Mikuláš Zrínsky pozýva bratislavského richtára a radcov
na sobáš svojej dcéry Kataríny s Františkom Thurzom do Monyorókeréku.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať s clonou

Br

7254
3. mája, Stupava
Stupavský kapitán Tomáš Dietrich informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o
bitke medzi poddanými z Lamača a zo Záhorskej Bystrice.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

es
ta

7255
(3. mája, Bratislava)
G L 27 F 4 N 21
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o ochranu proti Andrejovi
Báthorymu (pozri aj č. 7250).
Koncept, pap., lat.
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7256
3. mája, Krupina
N 409
Tekovský župan Štefan Dobó informuje bratislavského richtára a radcov o príchode pešiakov
a o ich rozdelení na obranu banských miest a žiada, aby sa o ich žolde dohodli s Ferdinandom
I. (pozri aj č 7248).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou, poškodený
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7257
9. mája, Pražský hrad
G L 27 F 4 N 13
Ferdinand I. nariaďuje hlavnému kráľovskému kancelárovi a ostrihomskému arcibiskupovi
Mikulášovi Oláhovi, vesprímskemu biskupovi Andrejovi Kevessymu, kráľovskému
personálovi Michalovi Mereyovi, palatínskemu protonotárovi Damiánovi Aranyanovi,
prísažným sudcom Imrichovi Saaghymu a Františkovi Felpeczimu prešetriť žalobu zástupcov
mesta Bratislavy proti krajinskému sudcovi Andrejovi Báthorymu (pozri aj č. 7250).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
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7258
9. mája, Pražský hrad
G L 27 N 4
Ferdinand I. vydáva svedectvo o vymenovaní komisie pre rozhodnutie sporu mesta Bratislavy
s krajinským sudcom Andrejom Báthorym. Súčasne nariaďuje Báthorymu, aby vrátil Jánovi a
Gašparovi Hayndlovi a ostatným Bratislavčanom zhabané veci a dobytok a zakazuje mu
zbierať úrodu zo sporného územia až do rozhodnutia sporu (pozri aj č. 7250).
Odpis, pap., lat., dva listy

is
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7259
10. mája, Pražský hrad
G L 38 F 1 N 165
Ferdinand I. píše svojmu synovi, českému kráľovi a rakúskemu arcivojvodovi Maximiliánovi,
aby sa postaral o 200 pešiakov, odvelených do Krupiny.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br
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7260
(10. mája, Bratislava)
G L 27 N 27/b
Bratislavský senát predkladá Ferdinandovi I. zoznam Bratislavčanov, ktorých uväznil a ktorým
zhabal dobytok a iné majetky krajinský sudca Andrej Báthory v dobe od 10. apríla do 10.
mája 1562.
Koncept, pap., nem., dva listy

es
ta

7261
15. mája, Bojnice
Gróf František Thurzo pozýva bratislavského richtára a radcov na sobáš s Katarínou, dcérou
grófa Mikuláša Zrínskeho, do Bojníc.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

7262
17. mája, Trnava
N 410
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh píše bratislavskému
richtárovi a radcom, aby v budúcnosti nedávali svojmu vojsku taký veľký žold, lebo to
vzbudzuje nespokojnosť u ostatného vojska.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

hí
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7263
19. mája, Linec
G L 27 N 25 a/1
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián odpovedá bratislavskému mešťanostovi,
richtárovi a radcom, že ich vojaci prišli na obranu banských miest ku kapitánovi Štefanovi
Dobóovi, ale teraz po porážke cisárskych vojsk pri Szécsényi im nemôže uhradiť výdavky.
Orig. , pap., nem., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
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7264
19. mája, Linec
G L 27 N 25 r/2
Český kráľ a rakúsky arcivojvoda Maximilián informuje kapitána Štefana Dobóa, že po porážke
pod Széscényom povolil Bratislavčanom odvolanie alebo prepustenie ich pešiakov (pozri aj č.
7248).
Odpis, pap., lat.

409

7265
19. mája, Malinovo
N 411
Kráľovský personál Michal Merey žiada bratislavského richtára, aby uväzneného mladíka pre
krádeže netrestali smrťou, ale palicou a aby ho poslali k Františkovi Bélyovi.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

av

y

7266
20. mája, Krupina
N 412
Tekovský župan Štefan Dobó informuje bratislavského richtára a radcov, že sa Turci blížia ku
Krupine a podľa kráľovho rozhodnutia majú zabezpečiť pre vojsko žold z peňazí Uhorskej
kráľovskej komory alebo z tridsiatkov.
Orig., pap., lat., tri listy, dorzálna pečať s clonou
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7267
21. mája, Pražský hrad
G L 38 F 1 N 166 a
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu podali
správu, či v Bratislave alebo jej okolí zúri mor a či si už vyžiadal aj obete na ľudských životoch.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
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7268
21. mája, Pražský hrad
G L 38 F 1 N 166 b
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby týždenne
dvakrát podávali správy o priebehu moru v Bratislave rakúskemu kancelárovi Bernardovi
Walterovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

m

7269
24. mája, Koplotovce
Krajinský sudca a gróf Andrej Báthory vydáva svedectvo, že Ján Majtényi dal do zálohy
Gregorovi Ujfalussymu majetky v Nitrianskej a Tekovskej stolici do hodnoty 125 uhorských
zlatých, ktoré mu požičal Ujfalussy na zaplatenie dlhu vdove Barbore Pekryovej.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí
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7270
26. mája, Sološnica
N 413
Kráľovský personál a radca Michal Merey informuje bratislavského richtára a radcov o svojich
rokovaniach u palatína a miestodržiteľa Tomáša Nádasdyho v spore mesta s krajinským
sudcom Andrejom Báthorym.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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26. mája, Gyula
N 414
Richtár Eliáš Kovács z Gyuly a prísažní upozorňujú bratislavského richtára a radcov na dlh
Urbana Horváta Petrovi Baranyaovi.
Orig., pap., maď., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
7272
27. mája, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavsá kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Tomáš Pološica doručil jeho list
krajinskému sudcovi Andrejovi Báthorymu, ktorý sľúbil panovníkovi priamo odpovedať (pozri
aj č. 7260).
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
410

y

7273
29. mája, Malinovo
G L 27 F 4
Kráľovský personál Michal Merey žiada bratislavského richtára a radcov, aby mu pripravili
povoz pre prípad, že by Andrej Báthory súhlasil s termínom preskúmania ich vzájomného
sporu (pozri aj č. 7272).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7274
2. júna, Eberhard
G L 27 F 4 N 23
Ferdinand I. zverejňuje svedecké výpovede v spore mesta Bratislavy s krajinským sudcom
grófom Andrejom Báthorym o les a územie medzi Račou a Vajnorami a nariaďuje kráľovskému
personálovi Michalovi Mereyovi vydať ich Bratislavčanom spolu s ostatnými súdnymi spismi.
Orig., pap., lat., šestnásť listov v zošite, porušená pritlačená pečať s clonou

Br

at

7275
2. júna, (Bratislava)
G L 27 F 4 N 24, N 25
Bratislavský senát vyhotovuje súpis poplatkov, ktoré vybral krajinský sudca gróf Andrej
Báthory od ich vajnorských poddaných (pozri aj č. 7258).
Koncept, pap., lat.

es
ta

7276
3. júna, Šintava
G L 27 F 4 N 26
Bratislavčania Štefan Payer, Matej Bakchil, Peter Marton a Demeter Kis potvrdzujú, že prijali
od služobníkov krajinského sudcu grófa Andreja Báthoryho 681 zlatých na lieky a liečenie
(pozri aj č. 7258).
Odpis, pap., maď.

hí

v

m

7277
6. júna, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavská kapitula oznamuje Ferdinandovi I., že jej kanonik Tomáš Pološica s bratislavským
mestským radcom Krištofom Bieberom a mešťanmi Matejom Bakchilom, Martinom
Bächerom, Demeterom Kisom a Štefanom Payerom prevzali na Šintavskom hrade od grófa
Andreja Báthoryho 681 zlatých, ktoré im zhabali Báthoryho služobníci na výročnom trhu v Šali.
Gróf si však ponechal 117 zlatých za zranenie jeho služobníka a na hradenie výdavkov
spojených s väznením Bratislavčanov na Śintavskom hrade.
Orig., pap., lat., poškodená dorzálna pečať

Ar
c

7278
17. júna, Pražský hrad
G L 27 F 4 N 14, 15
Ferdinand I. nariaďuje krajinskému sudcovi a grófovi Andrejovi Báthorymu, aby sa podrobil
jeho mandátu a neznemožňoval jeho komisárom vyšetriť spor o les s mestom Bratislava, lebo
komisárov menoval podľa platných zákonov (pozri aj č. 7276).
Dva odpisy, pap., lat., dva a jeden list
7279
18. júna, Pražský hrad
G L 27 F 4
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom, že k ostatným komisárom v ich
spore s krajinským sudcom Andrejom Báthorym vymenoval aj rábskeho biskupa Pavla
Gregoriancza (pozri aj č. 7278).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
411

N 415

av

7281
27. júna, Praha
Gabriel Sniechinus ďakuje bratovi Matejovi a Bratislavčanovi Baumbergovi za víno.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

y

7280
(24. júna, Bratislava)
G L 27 F 4 N 19
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia informujú Ferdinanda I., že krajinský sudca Andrej
Báthory nesplnil jeho príkazy a nevrátil im zhabané veci a peniaze, nedostavil sa k reambulácii
a rozostavil na spornom území ozbrojené služobníctvo (pozri aj č. 7279).
Koncept, pap., lat., dva listy

at

is
l

7282
(30. júna, Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o ochranu proti grófovi
Andrejovi Báthorymu (pozri aj č. 7280).
Odpis, pap., lat.

es
ta

Br

7283
2. júla, Pražský hrad
G L 27 F 4
Ferdinand I. posiela kráľovskému personálovi Michalovi Mereyovi odpis svojho mandátu,
adresovaného krajinskému sudcovi a grófovi Andrejovi Báthorymu v spore s Bratislavčanmi a
nariaďuje mu sledovať jeho vykonanie (pozri aj č. 7282).
Odpis, pap., lat.

v

m

7284
2. júla, Pražský hrad
G L 27 F 4 N 16
Ferdinand I. nariaďuje krajinskému sudcovi a grófovi Andrejovi Báthorymu, aby sa dostavil
pred kráľovských komisárov na prerokovanie jeho sporu s mestom Bratislava a aby vrátil
Bratislavčanom zhabané peniaze a tovar. Kráľ zamieta jeho odvolanie dostaviť sa pred
Kráľovskú súdnu tabulu, lebo na súde sa majú riešiť potýčky jeho poddaných s Bratislavčanmi,
a tak pod porade s kráľovským personálom Michalom Mereyom vymenoval špeciálnych
komisárov ako kompetentný súd na rozhodnutie sporu (pozri aj č. 7278).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
Odpis, pap., lat.

Ar
c
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7285
4. júla, Pražský hrad
G L 27 F 4 N 17
Ferdinand I. nariaďuje hlavnému kráľovskému kancelárovi a ostrihomskému arcibiskupovi
Mikulášovi Oláhovi, rábskemu biskupovi Pavlovi Gregorianczovi, vesprímskemu biskupovi
Andrejovi Kevessymu, kráľovskému personálovi Michalovi Mereyovi, palatínskemu
protonotárovi Damiánovi Aranyanovi a súdnym prísediacim Imrichovi Saaghymu a Františkovi
Felpeczimu, aby ukončili a rozhodli spor mesta Bratislavy s krajinským sudcom a grófom
Andrejom Báthorym i napriek tomu, že s Báthory nedostavil pred vymenovanú komisiu (pozri
aj č. 7284).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

412

av

y

7286
10. júla, Devičany
N 416
Bratislavský podžupan Štefan Vas a Andrej Szölössy, slúžny a notár v Bratislavskej župe,
vydávajú svedectvo, podľa ktorého na predvolanie bratislavského mestského radcu Krištofa
Biebera sa dostavil Valent Vermes, provizor Bratislavského hradu Štefan Szerdahelyi a župan
a vypovedali, že Peter Thoth dal pre dlhy uväzniť v Dunajskej Strede Františka Huszára, ale na
zákrok Juraja Markäzyho ho prepustili.
Orig., pap., lat., dva listy, tri pritlačené pečate s clonou

is
l

7287
14. júla, Viedeň
G L 26 U 18
Bratislavský richtár Wolfgang Kögel a Krištof Beck posielajú bratislavskému mešťanostovi a
radcom odpis žiadosti (k českému kráľovi a rakúskemu arcivojvodovi Maximiliánovi) o riešenie
a ukončenie sporu s krajinským sudcom Andrejom Báthorym.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou, zlomok

Br

at

7288
15. júla, Viedeň
G L 27 F 4
Kráľovskí komisári menovaní pre spor mesta Bratislavy s krajinským sudcom a grófom
Andrejom Báthorym informujú Ferdinanda I., že gróf sa odmietol dostaviť na súd s
odôvodnením, že sa nebude nikomu zodpovedať v tomto spore a že je ochotný nažívať s
Bratislavčanmi v dobrom priateľstve, ak prestanú páchať bezprávia na jeho poddaných.
Odpis, pap., lat.

es
ta

7289
18. júna, (Bratislava)
G L 27 F 4 N 31
Bratislavský senát žiada českého kráľa a rakúskeho arcivojvodu Maximiliána o vypočutie
ďalších svedkov a o revíziu sporu s krajinským sudcom a grófom Andrejom Báthorym (pozri aj
č. 7284).
Koncept, pap., lat., dva listy

hí

v

m

7290
21. júla, (Viedeň)
G L 27 F 4 N 30
Bratislavskí mestskí vyslanci vo Viedni odovzdávajú českému kráľovi a rakúskemu
arcivojvodovi Maximiliánovi žiadosť o revíziu sporu mesta Bratislavy s grófom Andrejom
Báthorym (pozri aj č. 7289).
Koncept, pap., lat.

Ar
c

7291
26. júla, (Viedeň)
G L 27 F 4 N 28, 29
Bratislavskí mestskí vyslanci vo Viedni informujú bratislavský senát, že richtár Wolfgang Kögel
bol u Ferdinanda I., ktorý mu oznámil, že ich spor s grófom Báthorym dal prešetriť najprv
Dezsöffymu a kráľovskému personálovi Michalovi Mereyovi, potom Františkovi Battyányimu
a Františkovi Tachymu.
Dva odpisy, pap., nem., lat.
7292
1. augusta, (Bratislava)
G L 27 F 4 N 27
Bratislavský senát predkladá Ferdinandovi I. súpis zhabaného majetku a vymáhaných
poplatkov od Bratislavčanov služobníkmi krajinského sudcu a grófa Andreja Báthoryho.
Koncept, pap., lat.,
413

7293
5. augusta, (Bratislava)
Gašpar Katona odkazuje svoj majetok deťom.
Orig., pap., nem., dva listy, tri dorzálne pečate s clonou

N 417

N 419

is
l

7295
17. augusta, Bratislava
Martin Jutt odkazuje svoj majetok Martinovi Juttovi, súrodencom a matke.
Orig., pap., nem., dva listy, dve dorzálne pečate s clonou

av

y

7294
12. augusta, Bratislava
N 418
Bratislavský mäsiarsky majster Matúš Popelko odkazuje svoj majetok kuchárke Anne a
Matúšovi Wiklerovi.
Orig., pap., nem., dva listy, štyri dorzálne pečate s clonou (stopa po jednej)

Br

at

7296
18. augusta, Viedeň
N 420
Hlavný kráľovský kancelár a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh nariaďuje bratislavskému
richtárovi a radcom, aby poskytli osem povozov na prepravu plátna pre vojsko do Košíc.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7297
21. augusta, Šintavský hrad
N 421
Provizor Šintavského hradu Juraj Ormanközy informuje bratislavského richtára, mešťanostu a
radcov o odvážaní sena z devínskych lúk Bratislavčanmi (pozri aj č. 7285).
Orig., pap., maď., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

7298
12. septembra, Viedeň
G L 27 F e N 2
Gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a
radcom, aby odovzdali provizorovi Ladislavovi Deákovi z Pannonhalmy tri vinice a dom, ktoré
zanechal v Bratislave opát pannohalmského kláštora.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7299
17. septembra, Debrecín
N 422
Debrecínsky richtár Benedikt Joo a radcovia upozorňujú bratislavského richtára a radcov, že
Demeter Szatmáry Vörös a Michal Molnos dali zadržať niekoľkým bratislavský obchodníkom
dobytok v cene 2 600 zlatých.
Orig., pap., maď., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou
7300
17. septembra, Debrecín
N 423
Andrej Vörös informuje bratislavského richtára a radcov, že Gerhard Melling dlhuje Michalovi
Molnosovi a Demeterovi Vörösovi peniaze, pre ktoré zadržali majetok Trnavčanovi Filipovi
Padasovi. Žiada, aby bratislavský senát rozhodol spor.
Orig., pap., maď., dorzálna pečať s clonou

414

7301
19. septembra, Papa
N 424
Richtár Matej Molnár z Papy informuje bratislavský senát o krádeži prsteňa, ktorý za richtára
Juraja Palosiho kúpil Mikuláš Szabó od Bartolomeja, sluhu Imricha Öttvösa.
Orig., pap., maď., dorzálna pečať s clonou

av

y

7302
4. októbra, Jáger
N 425
Hevešský a borsódsky župan a jágerský biskup Anton Verantius žiada bratislavského richtára
a radcov o pomoc pre jeho služobníka - doručiteľa listu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at

is
l

7303
9. októbra, Falknov
G L 38 F 1 N 167
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom, že po smrti palatína a
miestodržiteľa Tomáša Nádasdyho menoval uhorským miestodržiteľom ostrihomského
arcibiskupa a hlavného kráľovského kancelára Mikuláša Oláha a palatínom kráľovského
personála Michala Mereya.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7304
11. októbra, Bratislava
N 426
Žigmund Luttenberger žiada radcov zo Strekova, aby vydali jeho splnomocnencovi Šimonovi
Kisovi koňa, ktorého mu sľúbil ich nebohý obyvateľ Juraj Kires za 10 zlatých, ktoré mu Kis
požičal.
Koncept, pap., lat.

m

7305
14. októbra, Trnava
N 427
Ostrihomský kanonik Juraj Kutassy potvrdzuje, že prijal od bratislavského mešťanostu,
richtára a radcov ročný plat 100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla
v Ostrihome.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

hí

v

7306
18. októbra, Kroměříž
N 428
Richtár Ladislav Meixner z Kroměříža žiada bratislavského richtára a radcov o určenie termínu
otvorenia testamentu jeho otca Krištofa Meixnera, lebo v predošlom predvolaní zabudli udať
dátum.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
c

7307
26. októbra, Dunajská Streda
N 429
František Thurzo nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby mu ihneď
poslali 1 500 zlatých, za čo im dáva do nájmu tridsiatky až do splatenia dlhu.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
7308
29. októbra, Frankfurt am Mein
G L 38 F 1 N 168
Ferdinand I. oznamuje bratislavskému richtárovi a radcom, že po smrti palatína Tomáša
Nádasdyho vymenoval Jána Szomora kráľovským personálom (pozri aj č. 7303).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
415

7309
4. novembra, Ráb
N 430
Rábsky richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára, mešťanostu a radcov, aby vyslali do
Rábu dvoch zástupcov na proces proti zločincovi, ktorá prepadol ich richtára.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

is
l
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7310
5. novembra, Tešín
N 431
Tešínska mestská rada žiada menom Jána Kraussa a Uršuly Weiseckovej bratislavského
richtára a radcov o pomoc pre Erazma Flügla a Hieronyma Weisecka pri spore o dedičstvo po
ich sestre.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Br

at

7311
3. decembra, Viedeň
N 432
Hlavný kráľovský kancelár a miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh nariaďuje
bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom ďakovné modlitby, oslavy a delové salvy pri
príležitosti zvolenia českého kráľa Maximiliána rímskym cisárom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7312
15. decembra, Bratislava
N 433
Václav Rürenschopf odkazuje svoj majetok manželke Kataríne (vinice na Kozej ulici, Flotzer a
Schöndorfer).
Odpis, pap., nem., dva listy

m

7313
16. decembra, (Bratislava)
Tomáš Polreiter a Ján Freisinger vyhotovujú súpis majetku a kníh, ktoré zostali ako pozostalosť
po Jakubovi Pauerovi
Orig., pap., nem.

hí

v

7314
21. decembra, Enns
N 434
Rakúsky arcivojvoda Karol nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom
prepustiť z väzenia Gerharda Mellinga a vrátiť Filipovi Padasovi zhabaný majetok.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

Ar
c

7315
23. decembra, (Bratislava)
Manželka Šebastiána Biebera odkazuje svoj majetok manželovi.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou

N 435

7316
23. decembra, (Bruck an der Leitha)
N 436
Radcovia Brucku an der Leitha vyzývajú každého, kto má požiadavky voči Jurajovi Grieckovi,
aby sa dostavil na radnicu.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

416
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y

7317
30. decembra, Bratislava
N 437
Fabián Wagner odkazuje svoj majetok manželke Žofii, bratovi Jánovi Behemovi a bratovi
Adamovi Behemovi.
Orig., pap., nem., dva listy, dve dorzálne pečate s clonou

is
l

7318
- (Bratislava)
Bratislavský mestský pokladník predkladá bratislavskému senátu vyúčtovanie mestských
príjmov a výdavkov za hospodársky rok 1561/1562.
Koncept, pap., nem., dva listy

Br

at

7319
- (Bratislava)
G L 15 N 33 b
Bratislavský mestský pokladník vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov
za mešťanostu Martina Eichingera podľa viníc vo vajnorskom chotári (pozri aj č. 7045).
Koncept, pap., nem., päť listov v zošite

1563

m

es
ta

7320
14. januára, Viedeň)
N 438
Miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh nariaďuje bratislavskému richtárovi,
mešťanostovi a radcom zariadiť verejné bohoslužby za odvrátenie hnevu božieho proti
Turkom a vyzýva, aby veriaci poslúchali kňazov, ktorí k nim kážu po nemecky, maďarsky a po
slovensky.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

hí

v

7321
16. januára, Augsburg
N 439
Cisár Maximilián nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom podporovať
jeho drába Félixa Schwarza pri vymáhaní dedičstva po nebohej manželke.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

Ar
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7322
21. januára, Enns
N 440
Rakúsky arcivojvoda Karol nariaďuje opätovne bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a
radcom prepustiť Gerharda Mellinga z väzenia (pozri aj č. 7314).
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
7323
26. januára, Enns
N 441
Rakúsky arcivojvoda Karol nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby
poskytli dva povozy na prepravu 50 centov pušného prachu pre delá do Zvolena.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

417

7324
27. januára, Jáger
N 442
Hevešský a borsódsky župan a jágerský biskup Anton Verantius ďakuje bratislavskému
richtárovi a radcom za priateľské prijatie jeho posla a informuje ich o tureckých prepadoch.
Orig., pap., maď., dva listy, stopa po dorzálnej pečati s clonou

is
l
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7325
1. februára, Viedeň
N 443
Miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh žiada bratislavského richtára,
mešťanostu a radcov, aby pripravili pohostenie pre komisárov, s ktorými sa stretne
v Bratislave.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

Br

at

7326
5. februára, Krupina
N 444
Benedikt Deák žiada bratislavského richtára o veci, ktoré nechal v Bratislave u Sáry a
u správcu mestského špitála.
Orig., pap., maď., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7327
19. februára, Jáger
N 445
Hevéšsky a borsódsky župan a jágerský biskup Anton Verantius žiada bratislavského
mešťanostu, richtára a radcov o pomoc pre Jána Csigu pri vymáhaní dedičstva po Tomášovi
Borsolovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v
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7328
25. februára, (Bratislava)
G L 15 N 33 c
Bratislavský mestský pokladník vyhotovuje súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov
podľa viníc: Oberbach, Setzer alebo Aussatz, Halbweingarten, Rautschen, Schigken,
Weisheubtel, Zäherlen, Burgerlein, Wiegen, Bösbauer,, Rangold, Gräffl, Lang Jäckel a Postingl,
Altweingarten, Gross Huetstock, Zwickeln, Saltze, Hamboldt, Gross a Klein Kapffer, Faschang,
Raidl, Wolgemut, Broder, Zwiernle, Waldner, Langweingarten, Eisenfürhrer, Engelskind,
Heffter, Kuezagl, Beugler, Hasnackel, Tiernauer, Grienskörnl, Sawschlaher, Unterbach,
Weingarten, Treuffenkäs, Armhamboldt, Wolffleich, Waytzkörnl, Taschenau, Ober Saltzer,
Unter Saltzer a Gross Saltzer.
Orig., pap., nem., dva listy

Ar
c

7329
1. marca, Skalica
G L 3 F b N 17
Hlavný taverník a gróf Mikuláš Zrínsky nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby
vyslali na zasadnutie taverníckej stolice zástupcov. Zasadnutie bude i napriek vzrastajúcemu
moru a zväčšujúcemu sa tureckému nebezpečenstvu. Žiada, aby vyplatili vicetaverníkovi
ročný poplatok.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

418

av

y

7330
3. marca, Skalica
G L 3 F b N 16
Protonotár a vicetaverník Anton Nagyvathy žiada bratislavského richtára a radcov, aby
doručili prípisy slobodným kráľovským mestám, ktoré posiela po Matejovi Bornemiszovi, lebo
sa obáva, že smerom od Košíc sa zástupcovia viacerých miest nedostavia na zasadanie
taverníckej stolice v Bratislave pre hroziace turecké nebezpečenstvo.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

is
l

7331
(11. marca, Viedeň)
G L 8 N 12 b/5
Viedenský obchodník František Forno žiada Dvorskú komoru o vydanie sprievodného listu pre
slobodný predaj tovaru, lebo mu bratislavskí obchodníci robia prekážky.
Odpis, pap., nem., dva listy

Br
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7332
15. marca, Satu Mare
N 448
Juraj Erdöteleki sa ospravedlňuje bratislavskému richtárovi a radcom, že sa nemohol zúčastniť
súdneho pojednávania o testamente v prospech Tomáša Borsolu a svojho príbuzného Tomáša
Erdötelekiho.
Orig., pap., maď., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7333
19. marca, Innsbruck
N 449
Varadínsky biskup František Forgáč žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho
zastúpení rokovali s Martinom Berzevickým.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

7334
28. marca, hrad Papa
N 450
František Török žiada bratislavského richtára, aby v jeho zastúpení rokoval s Jánom Sankom a
Tomášom Chenchym o dlhoch a väznení jeho poddaných.
Orig.,, pap., lat., dorzálna pečať s clonou

hí

v

7335
2. apríla, Bratislava
N 451
Stolársky majster Ján Sodelnreich potvrdzuje, že prijal od Michala Hatzendorfera pre Baltazára
Fingerlenfeina 40 grajciarov.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

Ar
c

7336
20. apríla, (Bratislava)
N 452
Vdova Margita po Stanislavovi Königovi potvrdzuje, že prijala od Michala Hatzendorfera tri
zlatky, ktoré dlhoval jej manželovi Baltazár Fingerlenfein.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
7337
24. apríla, (Bratislava)
N 325
Bratislavský senát vydáva inštrukcie o povinnostiach mestského farára, trubača, mäsiarov,
pekárov a i voči mestu, ako aj o predaji dreva, o obchode a pod.
Koncept, pap., nem., dva listy

419
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7338
(30. apríla, Bratislava)
G L 27 F 4 N 10
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I., aby vydal mandát palatínovi
Michalovi Mereyovi na vyhotovenie svedectva o výpovediach svedkov o bitke ich vajnorských
poddaných s poddanými z Jura pri Bratislave v spore mesta Bratislavy s krajinským sudcom
Andrejom Báthorym.
Odpis, pap., lat., dva listy

is
l

av

7339
4. mája, Viedeň
G L 38 F 2 N 1 c
Maximilián II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby urýchlene
odovzdali prostredníctvom Uhorskej kráľovskej komory na vojsko 2 000 zlatých, ktoré si môžu
uhradiť z obchodu a vývozu dobytka, ktorý realizujú ich mešťania.
Orig., pap., lat., dva listy, porušená dorzálna pečať s clonou

Br
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7340
5. mája, Bratislava
G L 24 N 22
Bratislavský kanonik a správca benefícia oltára sv. Trojice Juraj Balaszentmiklósy svedčí, že v
roku 1551 predal vinicu, zv. Spittaler, Šebastiánovi Stetterovi a jeho manželke Márii za ročný
poplatok 10 zlatých. Keďže sa Stetter vinice zriekol, predáva ju za tých istých podmienok
Tomášovi Drenylovi.
Orig., pap., lat.

es
ta

7341
13. mája, Viedeň
N 454
Maximilián II. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby oslobodili na
dobu troch rokov vdovu Margitu po Jurajovi Rabenkoflovi od zaplatenia dlhov svojim
veriteľom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

v
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7342
20. mája, Bratislava
G L 19 N 9 c/2
Prefekt a radcovia Uhorskej kráľovskej komory potvrdzujú, že prijali od bratislavského
richtára, mešťanostu a radcov pôžičku 2 000 uhorských zlatých, ktorú im splatia z kráľovských
tridsiatkov v Senci.
Orig., pap., lat., tri pritlačené pečate s clonou
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7343
26. mája, Viedeň
G L 27 F 4 N 5, 1, 2
Maximilián II. nariaďuje miestodržiteľovi a ostrihomskému arcibiskupovi Mikulášovi Oláhovi,
rábskemu biskupovi Pavlovi Gregorianczovi, vesprímskemu biskupovi Andrejovi Kevessymu,
palatínovi Michalovi Mereyovi, slovinskému protonotárovi Damiánovi Aranyanovi a
Františkovi Felpeczimu urýchlene vyšetriť a rozhodnúť spor krajinského sudcu a grófa Andreja
Báthoryho s mestom Bratislavou (pozri aj č. 7285).
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou
Dva odpisy, pap., lat., jeden a dva listy
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7344
6. júna, Innsbruck
G L 38 F 2 N 8 w
Ferdinand I. informuje bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, že po dohode s pápežom
a voľbou kráľov a kniežat bol jeho syn, český kráľ Maximilián, zvolený za cisára a pripravuje
jeho korunováciu za uhorského kráľa. Nariaďuje, aby vyslali zástupcov na snem v Bratislave
odložený pre mor a vojnu.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, porušený
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7345
19. júna, Viedeň
N 455
Cisársky komisár Štefan Báthory žiada bratislavského richtára a radcov, aby nepreťahovali
spor Demetera Vörösa a Michala Molnosa proti Gerhardovi Mellingovi pre dlh.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou
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7346
20. júna, Viedeň
N 456
František Török žiada bratislavského richtára a radcov, aby vrátili jeho poddaným z Debrecína
veci, ktoré im zhabal Štefan Báthory pre dlh Gerhardovi Mellingovi.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

es
ta

7347
10. júla, Viedeň
G L 38 F 2 N 8 x
Ferdinand I. informuje bratislavského richtára, mešťanostu a radcov o svojom mandáte,
ktorým nariadil všetkým uhorským stoliciam a mestám dovoz potravín do Bratislavy po dobu
snemu a korunovácie (dňa 20. augusta) jeho syna Maximiliána za uhorského kráľa. Nariaďuje
im postarať sa o dostatok chleba, vína a mäsa a zakazuje po dobu snemu a korunovácie
požadovať za dovoz tovaru do mesta mýto, tridsiatky alebo iné poplatky.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

m

7348
19. júla, (Viedeň)
N 457
Viedenský mešťanosta a radcovia posielajú bratislavskému senátu výpis z mestského
protokolu zo sporu o dedičstvo po Schumannovi z Bratislavy.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou
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7349
23. júla, Viedeň
N 458
Maximilián II. oznamuje bratislavskému mešťanostovi a radcom, že poslal do Bratislavy svojho
staviteľa majstra Petra, aby pripravil pre neho ubytovanie a nariaďuje, aby mu dali
pomocníkov.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou
7350
24. júla, Viedeň
G L 38 F 2 N 87
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom poskytnúť plnú
podporu kráľovským správcom ubytovania pre nastávajúci snem a korunováciu v Bratislave
pre jeho sprievod a pre sprievod jeho syna Maximiliána.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou

421
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7351
6. augusta, (Bratislava)
N 459
Bratislavská kapitula vydáva svedectvo, že Dorota Vozarovičvá, Katarína Vozarovičová, Gregor
a Ladislav Vozarič, vnukovia Jána Palzana, predali mlyn a dve vinice, ktoré zdedili po Jánovi
Palzanovi, kráľovskému sekretárovi Jánovi Lisztovi. Keď sa zistilo, že Palzan nezomrel bez
dedičov, tavernícka stolica majetok prisúdila dedičom.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou

is
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7352
12. augusta, Bratislava
G L 27 F 4 N 4
Miestodržiteľ a ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh nariaďuje krajinskému sudcovi a grófovi
Andrejovi Báthorymu poslúchnuť mandát Ferdinanda I. a až do rozhodnutia sporu o lesy a
pozemky s mestom Bratislavou nebrať úrodu zo sporného územia.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou
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7353
14. augusta, Krzižanowice
Slav XVI/15
Ľudmila Novomestská oznamuje svojmu švagrovi Matejovi Swieczinovi do Bratislavy, že sa jej
manžel Ján nemôže dostať do Bratislavy pre korunováciu cisára Maximiliána za uhorského
kráľa.
Orig., pap., poľ., stopa po dorzálnej pečati s clonou

es
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7354
16. augusta, (Bratislava)
G L 27 F 4 N 6
Bratislavská kapitula oznamuje miestodržiteľovi a ostrihomskému arcibiskupovi Mikulášovi
Oláhovi, že jej kanonik Mikuláš Varasdinyi doručil provizorovi Šintavského hradu Jánovi
Csúzymu za grófa Andreja Báthoryho jeho mandát o zákaze zbierať úrodu až do rozhodnutia
sporu s Bratislavčanmi (pozri aj č. 7352).
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou
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7355
19. augusta, Bratislava
G L 38 F 2 N 18
Bratislavský senát vydáva cenník potravín pre obdobie snemu a korunovácie cisára
Maximiliána za uhorského kráľa v Bratislave.
Odpis, pap., lat., tri listy
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7356
20. augusta, (Bratislava)
G L 27 F VIII
Bratislavský senát robí súpis osôb prijatých za mestských sluhov pre službu pod mestskými
bránami a do stráží.
Orig., pap., nem., dva listy
7357
26. augusta, Viedeň
G L 38 F 1 N 199
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom postarať sa
o zásobovanie vínom pre schôdzku jeho syna cisára Maximiliána s Mikulášom
Gattermayerom.
Orig., pap., lat., dorzálna pečať s clonou
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7358
29. augusta, Viedeň
G L 30 N 27
Gróf Ekhard zo Salmu a Neuburgu žiada bratislavského mešťanostu, richtára a radcov, aby
vydali jeho hajtmanovi Jakubovi Mardaxovi zhabané veci.
Orig., pap., nem., dva listy, dorzálna pečať s clonou

av
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7359
4. septembra, (Bratislava)
N 460
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia sa sťažujú u dvorského maršala na škody, ktoré v
ich viniciach spôsobili vojská najrôznejších národností.
Koncept, pap., lat.
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7360
8. septembra, (Bratislava)
G L 20 N 23 fff
Bratislavský senát informuje Maximiliána II., že podľa starého zvyku nový uhorský kráľ
potvrdzuje slobodným kráľovským mestám a stavom privilégiá a že každé mesto má svoju
špecifickú správu, založenú na starých zvyklostiach. Bratislava má poradie hodnostárov:
richtár, mešťanosta, kapitán, Trnava: richtár, kapitán, Šopron: mešťanosta, richtár. Správu
jedného mesta nemožno upravovať podľa správy iného mesta.
Odpis, pap., alt., zlomok

es
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7361
(september, Bratislava)
Povozník Joachim Stein žiada bratislavský senát o pomoc proti správcovi mestského špitála,
ktorý mu požičal kone s povozom, keď mal z príkazu senátu odviezť drevo, po korunovácii
cisára Maximiliána za uhorského kráľa v Bratislave, spred Michalskej brány. Kone sa synovi
splašili a správca ho žaluje za spôsobenú škodu.
Orig., pap., nem., dva listy
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7362
(september, Bratislava)
G L 27 F 4 N 22
Bratislavský senát sa sťažuje u Maximiliána II. na bezprávia grófa Andreja Báthoryho páchané
na Bratislavčanoch v Devíne a na spornom území medzi Račou a Vajnorami. Žiada, aby nariadil
komisárom spor konečne ukončiť (pozri aj č. 7354).
Koncept, pap., nem., tri listy
Odpis, pap., nem., tri listy
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7363
6. októbra, Bratislava
N 461
Maximilián II. oslobodzuje bratislavského farára Juraja Tornoandera od platenia mýta a iných
poplatkov za drevo, potrebné pre adaptačné práce na farskom dvore, zničenom požiarom.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou, porušený
7364
8. októbra, Bratislava
G L 26 N 51
Dvorský pokladník Šebastián Fuchs potvrdzuje, že po dohode s bratislavským richtárom,
mešťanostom a radcami s predsedom Dvorskej komory Františkom Thurzom požičali
Bratislavčania pre panovníkove potreby 3 000 uhorských zlatých.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

423

7365
23. októbra, Bratislavský hrad
G L 19 N 46
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi a radcom, aby donútili
šľachtica Šimona Kayru zaplatiť Jánovi Widmannovi dlh 50 zlatých.
Orig., pap., lat., poškodená pritlačená pečať s clonou

is
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7366
24. októbra, (Bratislava)
G L 27 F 4 N a, b
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o ochranu ich práva na lesy
a polia na hraniciach chotárov Vajnor a Rače proti krajinskému sudcovi a grófovi Andrejovi
Báthorymu (pozri aj č. 7362).
Koncept, pap., nem., dva listy
Odpis, pap., nem., dva listy
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7367
(24. októbra), Bratislava
G L 27 F 4 N 8
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o ochranu proti krajinskému
sudcovi a grófovi Andrejovi Báthorymu a o povolenie zozbierať úrodu zo sporných lesov a polí
(pozri aj č. 7366).
Koncept, pap., nem., dva listy

es
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7368
25. októbra, Skalica
N 462
Skalickí radcovia žiadajú bratislavského richtára Jána Fischera o rozhodnutie sporu literáta
Gregora s felčiarom Imrichom o dlh.
Orig., pap., lat., dva listy, dorzálna pečať s clonou

m

7369
3. novembra, Bratislava
G L 38 F 1 N 169
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby povolili
Krištofovi Egrerovi doviezť si víno zo svojich viníc do mesta.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

hí

v

7370
10. novembra, Trnava
N 463
Matúš Irzatzegy žiada bratislavský senát o vydanie zhabaného dlžobného súpisu Petra
Valentina.
Orig., pap., maď., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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7371
13. novembra, (Bratislava)
G L 27 F 4 N 7
Bratislavský senát žiada rakúskeho arcivojvodu Karola o pomoc a intervenciu u panovníka
proti krajinskému sudcovi Andrejovi Báthorymu, ktorý im prekáža pri obchodovaní so soľou a
pre tridsiatky za 1 000 kusov dobytka.
Koncept, pap., nem.
7372
16. novembra, Augsburg
N 464
Juraj Prim oznamuje verejnosti, že spor Ambróza Stapffa a jeho manželky Sabíny proti
Valentovi Primovi a jeho manželke Apolónii bude prejednávať súd v Augsburgu.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať s clonou

424

7373
21. novembra, (Bratislava)
G L 27 F 4
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiadajú Ferdinanda I. o ochranu proti grófovi
Andrejovi Báthorymu pre ďalšie násilnosti na Bratislavčanoch (pozri aj č. 7367).
Koncept, pap., lat.

is
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7374
22. novembra, Bratislavský hrad
G L 27 F 4 N 3
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému županovi a hlavnému rábskemu kapitánovi a grófovi
Ekhardovi zo Salmu a Neuburgu, aby chránil Bratislavčanov pred násilnosťami, lebo vzal
osobne Bratislavčanov do zvláštnej ochrany a poveruje ho zastupovaním v tejto ochrane
bratislavských práv, privilégií a majetkov (pozri aj č. 7373).
Orig., pap., lat., dva listy, zlomok pritlačenej pečate
Odpis, pap., lat.
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7375
1. decembra, Viedeň
G L 19 N 10 f/13
Ferdinand I. nariaďuje bratislavskému richtárovi, mešťanostovi a radcom, aby okrem riadneho
ročného cenzu vyplatili Uhorskej kráľovskej komore vo dvoch splátkach
8 000 zlatých na obranu kráľovstva, lebo ostatné stavy platia po tri zlaté za portu.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou

es
ta

7376
(13. decembra, Bratislava)
G L 20 N 23 a
Bratislavský senát vyhotovuje prehľad mandátov, žiadosti a listov, napísaných pre platenie
riadneho ročného cenzu a cenzu zo židovských domov v Bratislave (od 20. augusta 1551).
Orig., pap., nem., dva listy

m

7377
- (Bratislava)
Bratislavský mestský pokladník predkladá bratislavskému senátu vyúčtovanie mestských
príjmov a výdavkov za hospodársky rok 1562/1563.
Koncept, pap., nem., osem listov
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7378
- (Bratislava)
Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia žiada panovníka o pomoc pri zásobovaní mesta
potravinami a muníciou a aby v tom zmysle vydal aj mandát bratislavskému županovi a grófovi
Ekhardovi zo Salmu a Neuburgu.
Odpis, pap., nem., dva listy
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(1159 – 1500)
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0.1
(1159-1180 december 4), Tusculanum
Pápež Alexander III. berie templárov pod ochranu.
Orig., perg., lat., bula na žltej šnúre

EB1

EB2a

is
l

0.3
(1182-1185 november 22), Verona
Pápež Lucius III. potvrdzuje templárom donáciu Bela IV..
Orig., perg., lat., bula na purpurovo-žltej šnúre

av

y

0.2
(1182-1185 apríl 9), Velletre
EB2
Pápež Lucius III. zakazuje požadovať z osád templárov desiatky a exkomunikuje každého, kto
by siahol na templárov.
Orig., perg., lat., bula na žltej šnúre, porušený
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0.4
1188 december 12, Laterán
EB3
Pápež Klement III. nariaďuje arcibiskupom, biskupom a opátom robiť zbierky medzi veriacimi
pre križiacku výpravu.
Orig., perg., lat., bula na konopnej šnúre

es
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0.5
1208 marec 7, Laterán
EB4
Pápež Inocent III. nariaďuje vesprémskemu biskupovi, aby znemožnil rábskemu biskupovi
vymáhať od templárov desiatky.
Orig., perg., lat., bula na konopnej šnúre
0.6
1217 február 3, Laterán
EB5
Pápež Honorius III. zakazuje arcibiskupom, biskupom a opátom exkomunikovať templárov
a doterajšie exkomunikácie vyhlasuje za neplatné.
Orig., perg., lat., bula na žltej šnúre
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0.7
1218 január 13, Laterán
EB6
Pápež Honorius III. zakazuje exkomunikovať templárov, lebo ich biskupom alebo prelátom je
jediný pápež.
Orig., perg., lat., bula na žltej šnúre
EB7
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0.8
1218 apríl 21, Laterán
Pápež Honorius III. zakazuje exkomunikovať templárov.
Orig., perg., lat., bula na žltej šnúre

0.9.
1227 október 25, Laterán
EB8
Pápež Gregor IX. potvrdzuje templárom všetky privilégiá a donácie, ktoré dostali od
predošlých pápežov Alexandra, Urbana, Klementa a Celestína a od uhorských kráľov.
Orig., perg., lat., bula na purpurovo-žltej šnúre
0.10
1227 október 27, Laterán
EB9
Pápež Gregor IX. zakazuje arcibiskupom, biskupom a prelátom uvaľovať na templárov
mimoriadne povinnosti.
Orig., perg., lat., bula na žltej šnúre, porušený
427

0.11
1227 - (Laterán)
E B 10
Pápež Gregor IX. potvrdzuje templárom staré privilégiá.
Orig., perg., lat., stopa po bule na zeleno-žltej šnúre, poškodený a čiastočne nečitateľný

E B 12
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0.13
1230 december 11, Laterán
Pápež Gregor IX. potvrdzuje templárom všetky doterajšie privilégiá.
Orig., perg., lat., bula na purpurovo-žltej šnúre (odtrhnutá)

av

y

0.12
1229 november 14, Perugia
E B 11
Pápež Gregor IX. potvrdzuje uhorským templárom donácie všetkých majetkov, ktoré
v minulosti získali.
Orig., perg., lat., bula na purpurovo-žltej šnúre
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0.14
1230 december 17, Laterán
E B 13
Pápež Gregor IX. potvrdzuje templárom staré privilégiá a povoľuje im prijímať do rehole
klerikov.
Orig., perg., lat., bula na purpurovo-žltej šnúre

es
ta

2.1
1255 - (Ostrihom)
Správca Dómu sv. Štefana v Ostrihome J. odoberá pre nevernosť Checchymu vinicu, zv. Alkti
(?) a dáva ju na dva roky do nájmu Šimonovi.
Orig., perg., lat., zlomok privesenej pečate na červeno-žltej šnúre

m

2.2
1256 december 28, (Praha)
E L 10
Pražský biskup Ján prepisuje mandát pápeža Alexandra IV., ktorým nariaďuje nemeckým
(alemanským), českým a poľským biskupom, aby nezakazovali františkánom kázať a spovedať
vo františkánskych kostoloch.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku

v

2.3
1259 júl 9, Anagna
E B 13a
Pápež Alexander IV. potvrdzuje založenie, privilégiá a majetky kláštora vo Verdeste.
Orig., perg., lat., chirograf

Ar
c

hí

2.4
(1261 – 1264) jún, Rím
E B 13b
Pápež Urban (IV.) nariaďuje prepoštovi Scholastikovi z Vyšehradu pri Prahe, aby udelil
benefícium klerikovi Jakubovi z Českých Budejovíc.
Orig., perg., lat., stopa po bule, porušený, predtým použitý ako obal neurčenej knihy
3.1
1278 február 25, Rím
E B 14
Pápež Mikuláš III. nariaďuje antverpskému kantorovi zabzepečiť, aby duchovní a šľachtici
camerskej diecézy platili predpísané poplatky kláštoru cisterciánov v Nacairte.
Orig., perg., lat., stopa po bule na konopnej šnúre

428

6.1
1286 november 3, Rím
E B 15
Pápež Honorius IV. nariaďuje péčskemu biskupovi zabezpečiť, aby všetky odcudzené majetky
boli vrátené uhorským templárom.
Orig., perg., lat., bula na konopnej šnúre

av

y

22.1
(cca 1300) EL
Apoštolský legát v Uhorsku Teodor potvrdzuje opátovi a kapitule na Pannonhalme kult sv.
Kríža.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku

is
l

34.1
1317 februára 24, Avignon
E B 15 a
Pápež ján XXII. nariaďuje duchovnému v melichu v patávskej diecéze, aby prijal Mikuláša za
kanonika v kláštore v Herzegburgu.
Orig., perg., lat., porušený, predtým použitý ako obal neurčenej knihy

Br

at

69.1
1338 apríl 17, Prul
EL
Opát Konrád, prior Fridrich a konvent kláštora v Pruli potvrdzujú opátovi Jurajovi, priorovi
Henrichovi a konventu v Milstadte vzájomnú dohodu o poskytovaní duchovných a hmotných
výhod pri prestupe členov jedného konventu do druhého.
Orig., perg., lat., stopa po dvoch privesených pečatiach na pergamenovom prúžku

es
ta

125.1
1354 – Avignon
EL
(Pápežská kancelária) informuje nemeckých a českých biskupov o dekréte pápeža Inocenta VI.
o zavedení kultu kopije, ktorá prebodla Kristov bok.
Orig., perg., lat., zlomok, predtým použitý ako obal neurčenej knihy

m

196.1
1363 máj 12, Avignon
E B 15b
Pápež Urban V. žiada rakúskeho vojvodu Rudolfa, aby prijal a rokoval s jeho nunciom
a akvinským biskupom.
Orig., perg., lat., stopa po bule, poškodený, predtým použitý ako obal bratislavskej mestskej
účtovnej knihy sign. K 26

hí

v

235.1
1366 február 6, Praha
EL8
Pražský arcibiskup Ján nariaďuje všetkým veriacim v Neuenmarckte v Rakúsku, aby
odovzdávali predpísané požitky svojmu farárovi Mikulášovi.
Odpis, pap., lat., porušený

Ar
c

352.1
1376 apríl 2, Bratislava
L1F2N8
Bratislavský richtár Štefan, syn richtára Jakuba a radcovia vydávajú svedectvo, podľa ktorého
vdova Alžbeta po richtárovi Petrovi prepísala časť domu na svojho druhého manžela Václava
Grälitzera.
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku
416.1
1380 december 2, Viedeň
EL9
Kardinál Pileus podľa rozhodnutia pápeža Urbana VI. nariaďuje kňazovi Štefanovi Goldnerovi
z p(atávskej) diecézy pokánie.
Orig., perg., lat., porušený, predtým použitý ako obal na neurčenej knihe
429

av

550.1
1391 november 26, Farár Hugo z Wafendorfu žiada Petra Ventura o pomoc v jeho majetkovom spore.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený a ťažko čitateľný

y

422.1
1381 jún 2, Vyšehrad
S 6589
Ľudovít I. potvrdzuje, že Mikulášovi synovia Ugrinus a Štefan aj za svojho brata Jakuba a syn
Mikuláša Paryho Andrej aj za bratovho syna Eliáša dostavili sa na súd v spore o osadu Pary,
ktorú daroval Ugrinovmu synovi Mikulášovi, a že spor ukončil rozdelením majetku.
Orig., perg., lat., stopa po dorzálnej pečati

at

is
l

578.1
1394 máj 30, Vyšehrad
Palatín a stoličnobelehradský župan a sudca Leustach vydáva rozhodnutie, podľa ktorého
tretina mýta a lodných poplatkov v Bratislavskej stolici a na Žitnom ostrove patrí opátovi,
resp. kláštoru na Pannonhalme. Palatín urobil rozhodnutie v zmysle listín palatína Štefana (z
13. januára 1391), Bela IV. ( z roku 1262) a Bela II. (z roku 1137), podľa ktorých sa mesto
Bratislava súdilo s pannonhalmskými opátmi o uvedené poplatky.
Odpis z XVIII. storočia, pap., lat., šesť listov

es
ta

Br

678.1
(XIV. storočie), Vyšehrad
S 6587
Antiošský patriarcha Václav odporúča brnenskej kapitule prijať za kanonika letovického farára
Jána.
Orig., pap., let., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený
678.2
(XIV. storočie) Oto Lembacher a Ulrich Lembacher odkazujú svoj majetok.
Orig., perg., nem., zlomok

EL4

m

686.1
1401 september 2, Rím
E B 16
Pápež Bonifác IX. schvaľuje donáciu kláštoru Panny Márie a sv. Vavrinca v Schneefelde
a pripája ich k hamburskému prepošstvu v bremenskej diecéze.
Orig., perg., lat., oxydovaná bula na hnedo-žltej šnúre

hí

v

698.1
1402 júl 4, Rím
E B 17
Pápež Bonifác IX. poskytuje odpustky veriacim, ktorí z príležitosti generálnej kongregácie
rakúskych františkánov pristúpia ku sviatostiam a dajú peňažné dary na dobročinné ciele.
Orig., perg., lat., stopa po bule na purpurovo-žltej šnúre

Ar
c

722.1
1404 február 9, Sziget
EL9
Rábsky biskup Ján nariaďuje rakúskemu františkánskemu provinciálovi oboznámiť všetkých
podriadených o dekréte pápeža Bonifáca IX., podľa ktorého sa majú františkáni podriadiť
svojim farárom v patávskej diecéze.
Orig., perg., lat., zlomok dorzálnej pečate, porušený a čiastočne nečitateľný
724.1
1404 marec 3, (Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) predkladá (senátu) vyúčtovanie mestských príjmov
a výdavkov za rok 1404.
Odpis, pap., nem, zlomok
430

y

742.1
1406 júl 13, (Ráb)
Rábska kapitula vydáva svedectvo, podľa ktorého jej kanonik Tomáš Petra s kráľovským
notárom Fabiánom a bratislavskými kanonikmi Mikulášom Szecsényim, farárom Martinom,
dekanom Šimonom a farárom Ulrichom vykonali z príkazu kráľa Žigmunda obhliadku hraníc
chotára Jura pri Bratislave.
Orig., perg., lat., zlomok privesenej pečate na fialovej šnúre

is
l

av

763.1
1407 – (Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) Joscel predkladá (senátu) vyúčtovanie mestských príjmov
a výdavkov za roky 1406-1407.
Orig., pap., nem., porušený

at

768.1
1409 jún 22, Zemplín
Kráľ Žigmund prepisuje dve listiny oradejskej kapituly (zo 14. mája 1407 a 7. júla 1408), podľa
ktorých predal Gašpar, syn Štefana Haraklana, dom Abrahámovmu synovi Egídovi.
Orig., perg., lat., zlomok pritlačenej pečate

Br

769.1
1409 september 9
Jakub Harrasser potvrdzuje, že odovzdal dekanovi Dómu sv. Štefana vo Viedni a viedenskej
kapitule pozemok a desiatky v Pusenbergu do trvalého vlastníctva.
Orig., perg., nem., stopa po dvoch privesených pečatiach na pergamenových prúžkoch

es
ta

797.1
1412 marec 5, Levoča
Kráľ Žigmund dáva synovi Vavrinca Bassana Martinovi a jeho prostredníctvom Andrejovi,
Štefanovi, Jánovi a Valentovi, synom Valenta z Ujfalu, súdom právomoc v ich osadách
v Uhorsku a menovite v Nitrianskej stolici.
Orig., perg.,lat., zlomok pritlačenej pečate

m

805.1
1412 – (Bratislava)
Andrej Sartor a (bratislavský mestský) notár Konrád vyhotovujú výkaz bratislavských
daňových poplatníkov.
Koncept, pap., nem., zlomok

Ar
c

hí

v

827.1
1414 február 21, Vyšehrad
F 000 N 1
Kráľ Žigmund rozhoduje spor o osadu Óvár v Szatmárskej stolici medzi synom Jakuba Diáka
Jánom a synom vojvodu z Welthuba Alexandrom v zmysle listín Ľudovíta I. (z rokov 1373 a 1.
januára 1376), oradejskej kapituly (z roku 1384), kráľa Žigmunda (z 13. apríla 1405), leleského
konventu (z 25. januára 1405) a oradejskej kapituly.
Orig., perg., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou
832.1
1414 – (Bratislava)
Jakub Kastan predkladá (bratislavskému senátu) vyúčtovanie za drevo a práce pri opravách
mestských brán.
Orig., pep., nem., zlomok

431

840.1
1415 (august 15) EL9
Nemenovaný autor z príkazu pápeža Jána XXIII. Nariaďuje kňazovi olomouckej diecézy
Kristiánovi, farárovi kostola Všetkých svätých v Brne, aby odovzdal všetky majetky a príjmy
farárovi Mikulášovi Worczarovi.
Orig., perg., lat., zlomok, predtým použitý ako obal neurčenej knihy

av

y

854.1
1416 júl 27, (Viedeň)
Ján Jungfuntel s manželkou Alžbetou predávajú pred viedenskou kapitulou vinicu v Neuburgu
Leonardovi Ledrerovi a jeho manželke Anne.
Orig., perg., nem., dve privesené pečate na pergamenovom prúžku (zlomok jednej)

at

is
l

907.1
1419 júl 6, (Viedeň)
Ján Chlol z Neuburgu predáva vinicu v Pusenbergu pred viedenskou kapitulou Eberhardovi
Parovi a jeho dedičom.
Orig., perg., nem., dve privesené pečate na pergamenovom prúžku (stopa po jednej a zlomok
jednej)

Br

912.1
1419 september 4, Florencia
E B 18
Pápež Martin V. potvrdzuje Augustína Martina za kanonika v Lehnici vo vratislavskej diecéze.
Orig., perg., lat., bula na konopnej šnúre

es
ta

946.1
1421 december 31, Spire
Richtár aradcovia zo Spire potvrdzujú, že Ján Snee sa zaviazal platiť Jánovi Schefferovi ročné
nájomné jednu zlatku za dve polia.
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku, porušený predtým
použitý ako obal neurčenej knihy

m

955.1
1422 november 11, Bratislava
Bratislavský richtár Andrej Pernhertel, mešťanosta Tomáš Franck a notár Mikuláš Reichner
vyhotovujú súpis bratislavských vinohradníckych poplatníkov podľa viníc.
Orig., pep., nem., štyridsaťjeden listov v zošite

Ar
c

hí

v

994.1
1426 máj 6, Tata
Kráľ Žigmund na odporučenie Štefana Báthoryho oslobodzuje syna šľachtica Štefana
z Megyesu Žigmunda od vstupu do vojska pre telesnú chybu s podmienkou, že za seba pošle
štyroch jazdcov.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate, porušený
1034.1
1427 december 28, Kremnica
S 3425
Kremnický richtár a radcovia žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby spravodlivo
rozhodli spor Bratislavčana Štefana Melczera so synom baníka Ondreja Michalom Smeczlom.
Orig., pep., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
1101.1
1429 - (Lilienfeld)
EL
Opát Štefan z Lilienfeldu vydáva svedectvo o testamente Eleny, podľa ktorého odkázala celý
majetok manželovi Pavlovi Harchovi, resp. chudobným.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku
432

1541.1
1437 december 13, Viedeň
Gašpar Strasser predáva pred viedenskou kapitulou vinicu Jánovi Piegerovi a jeho manželke
Kataríne.
Orig., perg., nem., stopa po dvoch privesených pečatiach na pergamenovom prúžku

av

y

1541.2
1437 december 20, (Viedeň)
Katarína Piegerová odkazuje svoj majetok (vinice a víno) manželovi Jánovi Piegerovi
a viedenskej kapitule.
Orig., perg., nem., stopa po dvoch privesených pečatiach na pergamenovom prúžku.

at

is
l

1544.1
(1437 – Bratislava)
Bratislavská kapitula oznamuje kráľovi Žigmundovi, že urobila prieskum harníc chotára (mesta
Bratislavy) smerom k Devínskemu hradu pozdĺž verejnej cesty spojujúcej Bratislavu s Devínom
a pozdĺž verejnej cesty Bratislava – Marchegg, Bratislava – Borinka a ciest smerom k Vydrici,
Vajnorom a Rači.
Orig., pap., lat., zlomok

Br

1544.2
(1387-1437) Kráľ Žigmund rozhoduje spor mesta Bratislavy s Hermanom Reilom.
Orig., pap., lat., zlomok

es
ta

1557.1
1438 február 17, Budín
S 1063
Kráľ Albert nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby k nemu vyslali dvoch
informovaných zástupcov v spore s Blažekom a Pangrácom.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou

v

m

1562.1
1438 marec 26, Budín
FFF N 3
Kráľ Albert rozhoduje spor Jágerského biskupa Petra a temešského župana Štefana Rozgoňa
so synom Štefana Debrewa Imrichom o osady Debrew, Tóthfalu, Kaal a Chal v Hevešskej
stolici, ktoré stratil Imrichov otec Štefan pre nevernosť a zradu v dobe ozbrojeného povstania
proti kráľovi Žigmundovi. Kráľ Albert rozdelil majetky medzi obe sporné strany rovnakým
dielom.
Orig., perg., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou

Ar
c

hí

1624.1
1439 júl 15, Potendorf
Farár Šimon z Potendorfu potvrdzuje, že prijal od Mikuláša Schekrera desiatky za pole
v Trautmannsdorfe.
Orig., pap., nem., stopa po pritlačenej pečati
1624.2
1439 júl 19, Trautmannsdorf
Ján Freitag, farár Jakub z Wulfleinsdorfu, Ján Frawberger st., Kristián Frawberger a Juraj
Purger svedčia, že 30 jochov poľa v Trautmannsdorfe na „Bürstleiten“ patrí
trautmannsdorfskej fare ako desiatok.
Orig., pap., nem., porušená pritlačená pečať

433

1624.3
1439 júl 19, Trautmannsdorf
Trautmannsdorfský richtár Tomáš Frawberger, Mikuláš Tehlár, kaplán Gregor, oto Fridmann,
Michal Rädl, Erhard Unger, Tomáš Gartner a Peter Lichtenauer svedčia, že sporné pole
v Trautmannsdorfe patrí farárovi (pozri aj č. 1624.2).
Orig., pep., nem., porušená pritlačená pečať

is
l

av

y

1627.1
1439 september 26, Futak
S 1102
Kráľ Albert nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby neodkladne poslali
nitrianskemu biskupovi Ladislavovi prostredníctvom Mikuláša Polonusa 4000 zlatých za nájom
bratislavských desiatkov.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou

at

1636.1
1439 november 7, Mikulov
Krištof Liechtenstein sa ospravedlňuje kráľovnej, že nemá žiadnu vinu na zajatí cisára.
Odpis, pap., nem.

Br

1658.1
1440 január 11, Mikulov
Krištof Liechtenstein žiada bratislavského richtára a radcov, aby v jeho zastúpení rokovali
s doručiteľom listu.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

es
ta

1770.1
1441 apríl 5, (Viedeň)
Teologická fakulta Viedenskej univerzity informuje veriacich, že sa môžu spovedať na
hociktorom mieste a nie, ako to vyhlásil viedenský kanonik v Dóme sv. Štefana Leonard, len
vo farskom kostole.
Orig., perg., lat., porušená privesená pečať na zelenej šnúre

m

1902.1
1443 august 22, (Bratislava)
Bratislavský mestský pokladník robí záznam o mestských výdavkoch za bežný deň.
Koncept, pap., nem.

hí

v

1922.1
1444 január 24, (Bratislava)
S 3865
Bratislavský mestský pokladník Filip Kuegersanf potvrdzuje, že prijal od Kristiána Hoppera 2
libry a 44 denárov.
Orig., pap., nem., pritlačená pečať

Ar
c

1936.1
1444 apríl 5, Swadorf
S 3875
Štefan Leinner žiada bratislavského mešťanostu a radcov, aby mu pomohli vybaviť jeho
záležitosť u Bratislavčana Ľudovíta Kunigsfeldera.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
1936.2
1444 apríl 10, Budín
S 1201
Ľudovít Kunigsfelder a Štefan Gmaitl informujú bratislavského richtára a radcov
o beznádejných rokovaniach v dohovorených problémoch s kráľovskými úradníkmi a so
šľachtou.
Orig., pap., nem., dorzálna pečať s clonou

434

av
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2054.1
1445 september 29, Jáger
Krajinský sudca a gróf Juraj Rozgpň prepisuje pre jágerského kanonika Antona Thymara a jeho
bratov Šimona, Benedikta a Jozefa tri listiny: 1. stoličnobelehradskej kapituly (z 13. februára
1444), 2. stoličnobelehradskej kapituly (z 13. februára 1444) a 3. Vladislava I. (z 29. augusta
1444) o odovzdaní osady Veleg v Stoličnobelehradskej stolici a priľahlých majetkov
kanonikovi Antonovi Thymarovi a jeho bratom za zásluhy biskupa Šimona Thymara pri
korunovácii Vladislava I. za uhorského kráľa a pri výprave proti Turkom v Bulharsku.
Orig., perg., lat., poškodená privesená pečať na modrej šnúre

is
l

2095.1
1446 marec 24, hrad Borinka
S 3974
Provizor Henrich Selbveldy na hrade Borinka žiada bratislavského richtára, mešťanostu
a radcov o vysvetlenie, prečo dovolili jeho nepriateľom zahnať ukradnutý dobytok jeho
poddaným do Bratislavy na Židovskú ulicu.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať

Br

at

2131.1
1446 august 24, (Bratislava)
S 1268
Bratislavská kapitula prepisuje na žiadosť bratislavského mešťanostu Ľudovíta Kunigsfeldera
a prísažného Štefana Liszta listinu kráľa Alberta (z 26. mája 1438), ktoru potvrdil
Bratislavčanom privilégiá o oslobodení od platenia mýta za tovar na území celého Uhorska
a o súdení Bratislavčanov bratislavským richtárom.
Orig., perg., lat., privesená pečať na ružovo-bielej šnúre

m
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2149.1
1446 október 23, Bratislava
S 4002
Bratislavský richtár a radcovia poverujú za zástupcov mesta vo všetkých sporoch mesta proti
iným osobám alebo iných osôb proti mestu pred všetkými súdmi Vavrinca Czitára, arcidiakona
a rábskeho kanonika Matúša, bratislavských kanonikov Benedikta Varadinyiho, Gašpara
Borussiu a Jána Wala, Alberta Zunu, Jurajovho syna Petra z Dunajskej Stredy, Antona a Pavla
Kerekesa, Jána Literáta, Gregora Khürhesa, Benedikta z Budína, Tomáša Madayho a Pavla
Gesthesa.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
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2222.1
1447 máj 22, Bratislava
Bratislavský župan Šebastián Rozgoň a slúžny vydávajú svedectvo, že v zmysle rozhodnutia
generálnej kongregácie uhorskej šľachty (zo 17. júla 1446) bratislavský podžupan Abrahám
Szentabrahámy a slúžny Šebastián Echy vypočuli pred rábskou kapitulou svedkov z osád
Trhová Hradská a Topoľníky, podľa ktorých obe osady vždy patrili bratislavskej kapitule a gróf
Juraj z Pezinka si ich násilím privlastnil len v poslednom čase nepokojov.
Orig., perg., lat., päť privesených pečatí na bielo-modrej šnúre
2268.1
1447 september 21, Budín
S 1330
Ján Hunyady potvrdzuje staré mestské privilégium, podľa ktorého nemôže Bratislavčanov
nikto súdiť okrem bratislavského richtára, resp. hlavného taverníka alebo palatínskeho sudcu.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate
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2321.1
1448 február 12, Rím
E B 19
Pápež Mikuláš V. povoľuje templárom stavať domy, zámky, osady, kostoly, nemocnice
a modlitebne kdekoľvek na zemi i na mori bez súhlasu akéhokoľvek hodnostára cirkevného
alebo svetského.
Orig., perg., lat., stopa po bule na žltej šnúre

is
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2428.1
1449 január 15, Budín
S 4167
Bratislavský právny zástupca Albert Zuna informuje bratislavského richtára a radcov, že spor
mesta s Jánom Rozgoňom budú prerokúvať v Budíne na súdnych oktávach.
Orig., pap., nem-. stopa po dorzálnej pečati s clonou

Br

at

2593.1
(cca 1450 – Bratislava)
S 2280
(Bratislavský richtár, mešťanosta a radcovia) žiadajú panovníka o stanovenie termínu
a miesta na prešetrenie sporu mesta s Ambrózom Sarkanom a o podporu pri rešpektovaní
mestských privilégii.
Koncept, pap., lat.

es
ta

2747.1
1452 jún 3, Viedeň
Farár Juraj Schrot v kostole sv. Petra vo Viedni vyhlasuje, že prevzal nájomné i desiatky
z farnosti v Trautmannsdorfe, kde bol predtým farárom, za podiel, zv. Phaffengern.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati

m

2798.1
1452 december 1, Trnava
S 1569
Bratislavský župan Ladislav Hunyady nariaďuje bratislavskému mešťanostovi, richtárovi
a radcom, aby poslali do Senca desať povozov na prepravu vína do Skalice Víno uskladnené
v Bratislave podľa otcovho rozhodnutia majú ponechať pre kráľa.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

v

2920.1
1454 február 15, Bratislava
Pavol Malczhofer s manželkou Katarínou sa zaväzujú zaplatiť dlh vdove Anne Venturovej.
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati, porušený a čiastočne ťažko čitateľný
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3041.1
1455 jún 25, Jur pri Bratislave
S 4442
Gróf Juraj zo Svätého Jura a Pezinka žiada bratislavského richtára a radcov, aby vydali
sprievodný list pre Wolfganga Gattermayra.
Orig., pap., nem., zlomok dorzálnej pečate
3169.1
(cca 1457) december 1, (Olomouc)
S 2289
Olomoucký mešťanosta a radcovia informujú bratislavského richtára a radcov o sústreďovaní
nepriateľského vojska v Uhorskom Brode a žiadajú ich o správy, ako sa vyvíja situácia
v Uhorsku.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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3206.1
1458 apríl 4, Budín
S 4569
Matej I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby rešpektovali jeho dispozície
vzhľadom na grófov Jána a Žigmunda z Pezinka a zo Svätého Jura.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate s clonou, zlomok väčšinou nečitateľný

av

y

3250.1
1458 október 28, Plavecký hrad
S 4561
Peter Englhartsteter ospravedlňuje sa pred bratislavským richtárom a radcami za
ukradnutého koňa jeho poddanými a sľubuje spôsobenú škodu nahradiť.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať

is
l

3263.1
1458 – Szeged
S 6508
Matej I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali svojich zástupcov na
rokovanie o donácii v prospech Michala Országha.
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou, zlomok

Br
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3268.1
1459 január 2, Szeged
Matej I. daruje na odporučenie grófa Jána zo Svätého Jura a Pezinka Martinovi a Dionýzovi zo
Swel polovicu osady Šuľany, ktorú predtým vlastnil ich dedo, ale pre zanedbanie mu ju odňal
a pridelil bratislavskému županovi.
Orig., perg., lat., stopa po pritlačenej pečati s clonou

es
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3308.1
1459 september 17, Mantua
E B 20
Pápež Pius II. nariaďuje rábskemu biskupovi a viedenskému, patávskemu a ostrihomskému
prepoštovi, aby vyberali od Bratislavčanov len také desiatky, na akých sa dohodnú
s bratislavským mešťanostom, richtárom a radcami.
Orig., perg., lat., bula na konopnej šnúre

v

m

3389.1
1461 máj 10, Budín
Matej I. rozhoduje spor Eleny Vatovej, manželky Filipa Schwarza a dcéry Michala, proti
Stanislavovi Hazzayovi o osady Kľúčové a Bolešov v Trenčianskej stolici, lebo Hazzay sa násilím
zmocnil darovacích listín a obsadil obe osady.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati, poškodený a čiastočne ťažko čitateľný
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3423.1
1462 máj 6, Rím
E B 21
Pápež Pius II. nariaďuje opátovi babočského kláštora a prepoštovi v Glogonci v záhrebskej
diecéze, aby prešetril oprávnenosť žaloby uhorských templárov proti péčskej kapitule,
šťachticom Ladislavovi, Mikulášovi a Imrichovi z Kaniže a proti péčskym klerikom a laikom
a konventu pre odňatie nehnuteľných majetkov v Péči a Vespréme.
Orig., perg., lat., bula na konopnej šnúre
3462.1
1464 september 14, (Ujlak)
Matej I. nariaďuje Jánovi Ernstovi rešpektovať (bratislavské mestské privilégiá).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate, čiastočne nečitateľný
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S 4787

3462.2
1464 september 14, Ujlak
S 1865
Matej I. v zmysle sťažnosti bratislavského mešťanostu, richtára a radcov zakazuje
bratislavským tricezimátorom vyberať od Bratislavčanov tridsiatky (pozri aj č. 3459).
Orig., pap., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou

av

y

3480.1
1465 jún 27, Rím
EI1
Kardináli Alan, Bernard, Ľudovít a Bartolomej dávajú odpustky Bratstvu Matky milosrdenstva
pri bratislavskom Dóme sv. Martina.
Orig., perg., lat., štyri privesené pečate na konopnej šnúre (zlomok jednej) a stopa po jednej
privesenej pečati na bielo-zeleno-žltej šnúre

at

is
l

3480.2
1465 júl 25, Csanád
EL
Čanádska kapitula vydáva svedectvo o majetkoch Eleny, manželky Petra Patza, ktoré dostala
od kráľa Mateja v Temešskej stolici.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

Br

3585.1
1469 júl 13, (Bratislava)
Ján Potinpringer podáva (bratislavskému senátu) vyúčtovanie sumy, ktorú prevzal od
bratislavského mešťanostu Štefana Walicha pre potreby mesta.
Orig., pap., nem., porušená pritlačená pečať, šesť listov v zošite

es
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3593.1
1469 – Budín
S 4770
Matej I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby mu poslali na výpravu proti
Turkom drevo a zbrane.
Orig., pap., lat., porušená dorzálna pečať s clonou, zlomok čiastočne nečitateľný

hí

v

m

3595.1
1470 apríl 2, (Bratislava)
S L 24 N 3
Verejný notár a pisár Viedenskej univerzity Konrád Kellermann, Mikuláš Kempel, Pavol
Karlinger a Ján Stumph vydávajú svedectvo, že kňaz Andrej Statz predložil listinu
ostrihomských kanonikov doktora Michala, Juraja Budaya a Imricha Lovasa v spore mesta
Bratislavy so správcom kaplnky Matky milosrdenstva v Kremnici Andrejom pre platenie
ročných poplatkov. Podľa zachovanej správy spor viedol vo Viedni bratislavský prepošt Juraj
v období výpravy „proti českým heretikom“ za cisára Fridricha. Pretože spor neviedol ku
koncu, prepošt sa odvolal k pápežovi Pavlovi II..
Orig., perg., lat., notársky znak

Ar
c

3609.1
1470 november 6, Bratislava
S 4778
Matej I. nariaďuje Ladislavovi a ostatným grófom zo Svätého Jura a Pezinka, aby rešpektovali
mestské privilégiá.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou, zlomok, z väčšej časti nečitateľný
3620.1
1471 máj 24, (Budín)
Nečitateľný mandát Mateja I. adresovaný bratislavskému richtárovi a radcom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, zlomok, nečitateľný
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S 4934 c

3626.1
1471 august 15, (Budín)
Nečitateľný mandát Mateja I. adresovaný bratislavskému richtárovi a radcom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, zlomok, nečitateľný

S 4934 b

av

y

3633.1
1471 november 29, Temesvár
S 4935
Matej I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby vyslali svojich zástupcov na snem
do Szegedu aj s pečaťou, aby mohli potvrdiť prípadné uznesenia snemu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, zlomok, čiastočne nečitateľný

is
l

3634.1
1471 december 21, Ostrihom
CCC N 2
Matej I. dáva Bartolomejovi Dragfymu a jeho bratom Františkovi, Jurajovi a Petrovi do zálohy
za zásluhy vo vojne proti Turkom a za 10 000 zlatých zámok Solyomkö s majetkami po rodine
Lossoncz.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati

Br

at

3636.1
1472 marec 8, Budín
CCC F 3
Matej I. daruje Bartolomejovi Dragfymu zámok Solyomkö s priľahlými osadami (pozri aj č.
3634.1).
Orig., perg., lat., zlomok pritlačenej pečate s clonou, poškodený a čiastočne nečitateľný

m

es
ta

3651.1
(po 1472 – Bratislava)
S 4802
(Bratislavský senát) robí výpisy z mestských privilégii o výročných trhoch: 1. Ľudovíta I.
o výročných trhoch na spôsob Budína, Stoličného Belehradu a Šoprone (z roku 1444) v deň sv.
Vavrinca, 2. kráľovnej Alžbety o výročných trhoch osem dní pred a po nedeli Laetare (z roku
1385), 3. kráľa Žigmunda štrnásť dní pred a po sviatku sv. Vavrinca (z roku 1436), 4. Ladislava
V. o trhoch v Neustadte každú stredu a o výročných trhoch štrnásť dní pred a po sviatku
Nájdenia sv. kríža (z roku 1454), 5. Mateja I. o výročných trhoch na námestí sv. Michala mimo
múrov mesta štrnásť dní pred a po sviatku sv. Michala.
Odpis z XVIII. storočia, pap., lat., dva listy

v

3652.1
(cca 1473 január 6, Budín)
S 4934 e
Matej I. vydáva bratislavskému richtárovi a radcom mandát v prospech (Juraja?) Markawitza.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, zlomok z väčšej časti nečitateľný
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3670.1
1473 december 20, (Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) robí záznam o dlhu 12 zlatých Matúša Pankendorffera židovi
Jakubovi z Passau.
Orig., pap., nem.
3674.1
(1474 január 17, Bratislava)
S 4813
(Bratislavský mestský pokladník) robí výpis z mestskej knihy účtov o dlhu 12 zlatých a 14
denárov, ktoré má mesto zapaltiť manželke Jána Potenpergera Barbore za víno.
Orig., pap., nem.
3692.1
1475 február 5, Pölling
Kontz Jung s manželkou Alžbetou predávajú Kontzovi Rugerovi dvor v Holtzheime
Orig., perg., nem., stopa po privesenej pečati na pergamenovom prúžku
439
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3692.2
1475 február 12, Budín
CCC N 4
Krajinský sudca a gróf Štefan Báthory vydáva svedectvo, že Ján, Juraj a Ladislav Lossonczy a ich
deti Žigmund, Ján a Dionýz predali za 3 175 zlatých polovicu zámku Solyomkö v Biharskej
stolici Mikulášovi Dragfymu a jeho synom Bartolomejovi, Jurajovi a Petrovi a ich dedičom.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati, porušený a čiastočne ťažko čitateľný
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3693.1
(po 1475 február 17, Bratislava)
(Bratislavský senát) robí výpisy z mandátov a listov: 1. Kráľ Albert (z 26. septembra 1439)
nariaďuje nitrianskemu biskupovi Ladislavovi Chethnekovi 4 000 zlatých z bratislavských
desiatkov, ktoré patria ostrihomskému arcibiskupovi, deponovať u Mikuláša Polonusa; 2. Ján
Hunyady, bratislavský provizor (z 28. decembra 1451) dáva budínske tridsiatky aj s filiálkami
do nájmu na tri roky za ročný poplatok 1 400 zlatých; 3. Matej I. (z 29. novembra 1472)
oslobodzuje Leonarda zo Sye od proskribcie za spáchané zločiny a krádeže; 4. Matej I. (z 23.
augusta 1474) nariaďuje vyslať dvoch bratislavských prísažných do Budína na porady s
Imri hom Zápoľským a Štefanom Báthorym; 5. Matej I. (z 1. januára 1474) posiela do Viedne
Gregora Manaya s odkazom pre Bratislavčanov, aby mu pripravili kone a povozy pre návrat
z Košíc do Viedne; 6. Matej I. (zo 17. februára 1475) informuje o dohode a mieri s poľským
kráľom.
Orig., pap., lat., dva listy

es
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3710.1
1475 október 12, Ostrihom
S 4828
Ostrihomský kanonik Matej Farnady potvrdzuje, že prijal od bratislavského richtára a radcov
100 zlatých za správu benefícia oltára sv. Petra a Pavla v Ostrihome.
Orig., pap., lat., porušená pritlačená pečať

m

3713.1
1475 december 6, Rím
EI2
Kardináli Baptista a Štefan dávajú odpustky pre oltár sv. Andreja v bratislavskom Dóme sv.
Martina.
Orig., perg., lat., dve privesené pečate na konopnej šnúre (stopa po jednej)

hí

v

3713.2
1475 december 10, Rím
EI3
Kardináli Filip, Angelus, Bartolomej, Oliver, Marek, Baptista, Štefan, Ausias, Vít, Anton Jakub
a Teodor dávajú odpustky Bratstvu Matky milosrdenstva, založenému pri oltári sv. Andreja
v bratislavskom Dóme sv. Martina.
Orig., perg., lat., dvanásť privesených pečatí na konopnej šnúre (stopa po šiestich)

Ar
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3713.3
1475 december 15, Rím
EI4
Kardináli Bartolomej, Oliver, Julián, Štefan, Ausias, Anton a Ján dávajú odpustky pre oltár sv.
Kríža v bratislavskom Dóme sv. Martina.
Orig., perg., lat., osem privesených pečatí na konopnej šnúre
3737.1
(cca 1476, Budín)
S 4844
Matej I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby rešpektovali práva bratislavských
židov.
Orig., pap., lat., pritlačená pečať s clonou, zlomok, väčšinou nečitateľný
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3741.1
1477 február 22, Budín
Matej I. žiada vdovu Alžbetu po vojvodovi Jánovi Pongrácovi, aby poskytla ubytovanie
šľachticovi Jánovi Genyssimu a jeho deťom na svojich majetkoch.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, porušený

av
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3742.1
1477 apríl 29, Ostrihom
S 1999
Matej I. ďakuje bratislavskému richtárovi a radcom za ich vernosť, o ktorej ho informoval
bratislavský prepošt Juraj, a žiada, aby prijali od prepošta jeho posolstvo.
Orig., pap., lat., zlomok dorzálnej pečate

is
l

3792.1
1481 máj 4, Viedeň
Cisár Fridrich vydáva úpravu o zdanení obyvateľov v Kremse a Steine podľa majetku a o súpise
obyvateľstva v oboch mestečkách.
Orig., perg., nem., privesená pečať na pergamenovom prúžku

Br
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3816.1
1483 február 19, Bratislava
S 4882
Lukáč, syn Jána Jantschu a Ján Lukanits vyhlasujú pred kastelánom Bratislavského hradu pri
prepustení z väzenia, že sa v budúcnosti budú varovať všetkých neprístojností.
Orig., pep., nem., pritlačená pečať

es
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3816.2
1483 apríl 13, Rím
E B 22
Pápež Sixtus III. Nariaďuje mutínskemu biskupovi pod trestom exkomunikácie nahradiť
templárom v Stoličnom Belehrade všetku spôsobenú škodu.
Orig., perg., lat., bula na konopnej šnúre
3823.1
(po roku 1483 -)
Záznam o majetkovom spore Albrechta Puchslera a jeho manželky.
Orig., perg., nem., zlomok

v

m

3824.1
1484 máj 31, Častá
X/5
Palatín Michal Országh vydáva svedectvo, podľa ktorého Onofrius, syn Jána z Bojníc, daroval
osadu Koš s poliami, lesmi, lúkami, horami a ostatným príslušenstvom Jánovi Mathúzovi.
Orig., perg., lat., stopa po dorzálnej pečati
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3829.1
1484 – (Salzburg?)
Majetkový spor o dvor Nopping. Uvedené sú mená Juraj Sytsan, Juraj Scheller a Gašpar
Painchner a mesto Salzburg.
Orig., perg., nem., zlomok
3831.1
1485 apríl 1, Rím
EI5
Kardináli Ján, Ján Michal, Gabriel, Peter, Juraj, Hieronym, Marek, Ján, Ján a Ján dávajú
odpustky pre farský kostol sv. Pavla v Ansse v patávskej diecéze.
Orig., perg., lat., desať privesených pečatí na konopnej šnúre (stopa po piatich)

441

3840.1
1486 marec 19, Budín
S 2051
Matej I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby dali Ladislavovi Pinkolczymu
potrebné množstvo povozov a ľudí na prepravu dvoch kanónov z Bratislavy do Trnavy.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou

av
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3859.1
1487 august 6, (Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) predkladá (senátu) vyúčtovanie výdavkov spojených so
sporom mesta proti Jurajovi Zschapovi.
Orig., pep., nem., dva listy

is
l

3874.1
1488 júl 16, (Nitra)
Nitrianska kapitula vydáva svedectvo o odovzdaní osady Kľúčové v Trenčianskej stolici podľa
prákazu Mateja I. Martinovi z Porúbky.
Orig., perg., lat., privesená pečať na zeleno-ružovej šnúre
S 4934 d
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3903.1
(1458 – 1490 apríl 6, Budín)
Mandát Mateja I. bratislavskému richtárovi a radcom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, zlomok nečitateľný

es
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3903.2
(1458 – 1490 apríl 6, Budín)
S 4934 a
Matej I. nariaďuje bratislavskému richtárovi a radcom, aby poskytli povozy a ľudí na prepravu
diel a zbraní pre vojsko vo vojne proti Turkom.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati s clonou, zlomok väčšinou nečitateľný
3903.3
(1458 – 1490 apríl 6, Budín)
S 4936
Matej I. nariaďuje grófovi (zo Svätého Jura) a Pezinka a kapitánovi z Trnavy a Skalice
Žigmundovi, aby zakázal svojmu bratovi Jánovi vymáhať od Bratislvačanov tridsiatky.
Orig., pap., lat., zlomok ťažko čitateľný
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3925.1
1490 december 10, Budín
AAA N 18
Krajinský sudca a gróf Štefan Báthory prepisuje: 1. listinu Mateja I. (z 24. júna 1489), ktorou
daruje dedičné mestečko Sučany a osady Podhradie, Nolčovo, Konské a Krpeľany
liptovskému, zemplínskemu, šarišskému a turčianskemu županovi Matúšovi z Čadce, jeho
bratovi Vavrincovi, manželke Margite, synom Ladislava Chulayho Jurajovi Moreovi
a Kendeovi, synom Petra Koroma Valentovi a Demeterovi. Majteky odobral Bartolomejovi
a Martinovi Berthalovi pre sprisahanie s Poliakmi; 2. listinu jágerského biskupa a kráľovského
pokladníka Urbana (zo 6. novembra 1489), ktorou prepisuje svoju listinu (z 3. novembra 1489)
o dohode, ktorou sa zaviazal Matúš Czaczey nahradiť Teofilovi Thurzovi škody spôsobené
v Sučanoch v Turčianskej stolici; 3. listinu nitrianskej kapituly (z 30. októbra 1489), podľa
ktorej kanonik Ladislav Berekzaz s prísažnými z Martina a ostatnými menovanými komisármi
zistili, že mestečko Sučany s osadami Podhradie, Nolčovo, Konské a Krpeľany patria Matúšovi
Czaczeyovi a jeho príbuzným.
Orig., perg., lat., zlomok privesenej pečate na ružovo-hnedo-zelenej šnúre
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3967.1
1493 január 25, (Stoličný Belehrad)
NNN N 2
Stoličnobelehradská kapitula oznamuje Vladislavovi II., že jej kanonik Štefan Thury doručil
jeho mandát konventu križiakov sv. Štefana v Stoličnom Belehrade, ktorým prikázal konventu,
aby vydal Bartolomejovi Dragfymu odpis svojej listiny o predaji hradov, kaštieľov, osád
a ostatných majetkov grófom Štefanovi a Andrejovi Báthorymu a Jánovi Perényimu.
Orig., pap., lat., stopa po dorzálnej pečati
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3975.1
1493 apríl 4, Rím
EI6
Kardináli Oliver, Julián, Ján Michal, Juraj, Hieronym, Dominik, Ján Jakub, Pavol, Ján Vavrinec,
Ján, František, Eustach, Rafael, Ján a Ján dávajú odpustky pre oltár sv. Trojice v kostole sv.
Vavrinca za bratislavskými mestskými hradbami.
Orig., perg., lat., štrnásť privesených pečatí a stopa po jednej na konopnej šnúre, zdobený
ornamentami;
Faksimile, perg., lat.
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4098.1
1499 február 7, Budín
EEE N 1
Spišský župan Štefan Zápoľský v spore Bartolomeja Dragfyho a Pavla Keera prepisuje listinu
oradejskej kapituly (z 22. septembra 1359) o reambulácii chotárov osád Pachat, Bayon,
Machalatheleke a Kistheluk pre Benedikta, syna Andreja z Pachatu, Benediktovho brata
Andreja a Pavla, syna brata Štefana, a o proteste richtára a prísažných zo Zalathu.
Orig., perg., lat., stopa po privesenej pečati na pergamenovej šnúre
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4111.1
1499 september 6, Rím
EI8
Kardináli Dominik, Vavrinec, Baptista, Fridrich, Bartolomej, Quilbern, Dominik, Ján, Fridrich
a Julián dávajú odpustky pre kaplnku Panny Márie v Zeinendorfe.
Orig., perg., lat., desať privesených pečatí na konopnej šnúre (stopa po ôsmych), zdobený
ornamentami

m

4117.1
1499 – (Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) predkladá (senátu) výpis o poplatkoch, ktoré vybral od
Michala Balogha za víno.
Odpis, pap., nem.
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4117.2
1500 január 2, Rím
EI9
Kardináli Oliver, Juraj, Dominik, Vavrinec, Baptista, Ján, Bernard, Quilbern, Rafael, Fridrich
a Alexander dávajú oltáru Panny Márie vo farskom kostole sv. Vavrinca za bratislavskými
mestskými hradbami odpustky.
Orig., perg., lat., osem privesených pečatí na konopnej šnúre (stopa po troch).
4125.1
1500 júl 26, (Spišská Nová Ves)
Spišská kapitula prepisuje na žiadosť Serváca Réthyho a jeho manželky Žofie, dcéry Antona,
listinu spišskej kapituly (z 26. apríla 1416), podľa ktorej šľachtičná Isaltha, dcéra neb. Korláta
Réthyho, čiastočne darovala a čiastočne predala osadu Réty spišskej kapitule.
Na druhom odpise je pripojená poznámka, že Benedikt, syn vdovy Isalthy po Ladislavovi
Réthym, dal spišskému kanonikovi Jánovi do zálohy podiel v osade Réty, zv. Zalužany.
Dva odpisy, pap., lat.
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4133.1
(1500 – Bratislava)
Brastislavský kanonik Ján Neetheimer žiada cisára, aby rozhodol jeho spor s Bratislavčanmi,
lebo Bratislavčania nechcú súhlasiť s prerokúvaním sporu pred oradejským biskupom.
Odpis, pap., lat.
S 5066
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4219.1
(15. storočie, Bratislava)
Výpis z artikulov bratislavského mäsiarskeho cechu.
Orig., pap., nem.
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4219.2
(15. storočie), Bratislava
S 5133
Richtár Peter z Pauksdorfu potvrdzuje pre bratislavského richtára a radcov, že Bratislavčania
Mikuláš Saltzer a Daniel Fischer sa zdržovali cez noc, na ktorú sa ho pýtali, v hostinci.
Orig., pap., nem., porušená dorzálna pečať s clonou
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4219.3
(15. storočie, Bratislava)
S 5154
Zástupcovia miest Bratislavy, Trnavy a Šoporne žiadajú panovníka, aby: 1. okrem obyvateľov
Budína žiadny kupec nesmel chodiť zakázanými cestami, 2. nesmel skladať a predávať tovar
na nepovolených miestach, 3. aby panovník zrušil všetky privilégiá osobám, ktorým ich už
v tomto smere vydal, 4. aby vydal nariadenie pre šľachtu a úradníkov podporovať
a ochraňovať mestá pri rešpektovaní uvedených privilégii a 5. aby vydal mandát o publikovaní
týchto nariadení.
Koncept, pap., lat.
4219.4
(15. storočie, Budín)
S 5034
Budínsky richtár a prísažní žiadajú bratislavského richtára a radcov, aby prešetrili spor
o dedičstvo po Jánovi Pollovi.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati
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4219.5
(15. storočie, Bratislava)
S 6588
(Bratislavský mestský pokladník) vyhotovuje výpis z účtovnej knihy o výdavkoch spojených
s kaplnkou Božieho tela.
Orig., pap., nem.
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4219.6
(15. storočie, Bratislava)
S 5163
(Bratislavský mestský notár) vyhotovuje súpis mestských práv udelených mestu Bratislave
Ondrejom III. (z roku 1291).
Orig., perg., nem., desať listov, zlomok
4219.7
(15. storočie), Salm
Nemenovaný autor vyhotovuje záznam o metácii Starého Budína.
Dva odpisy, pap., lat., po dvoch listoch, zlomky
4219.8
(15. storočie, Bratislava ?)
(Bratislavský senát) vypočúva svedkov v spore Kataríny Hasznovej s Vavrincom Farkasom pre
ublíženie na tele.
Odpis, pap., lat., dva listy, zlomok
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4219.9
(15. storočie)
Robert Poers, bazilejskou synodou ustanovený sudca pre spor klerika Swolu v kaplnke Božieho
tela v Olomouckej diecéze, vydáva rozhodnutie.
Orig., perg., lat., zlomok
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4219.10
(15. storočie)
Juraj Strahrberg vydáva sprievodný list pre ľudí opáta Milkawku.
Orig., pap., nem., porušený a čiastočne ťažko čitateľný
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4219.11
(15. storočie, Bratislava)
(Bratislavský senát) rozhoduje spor Tomáša Behaima s vdovou Margitou po Wolfgangovi
Mauterovi o dom.
Odpis, pap., nem., zlomok
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4219.12
(15. storočie, Bratislava)
(Vdova Dorota) predáva dom v Bratislave Jánovi Eilausen(reichovi) a Andrejovi Ludweigovi.
Orig., pap., nem., zlomok
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4219.13
(15. storočie, Bratislava)
(Bratislavský senát) vyhotovuje dve predlohy, podľa ktorých sa majú robiť testamenty.
Odpis, pap., lat.

es
ta

4219.14
(15. storočie, Bratislava)
Beschicka žaluje pred bratislavským mešťanostom, richtárom a radcami zlatníka Wolfganga
Schoda pre zhotovenie prsteňa z nepravého zlata.
Orig., pap., nem., stopa po dorzálnej pečati s clonou
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4219.15
(15. storočie, Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) robí súhrnný výkaz poplatkov podľa mestských štvrtí a ulíc
(prvá časť mesta, druhá časť mesta, Schluttergasse, Michalská ulica, Schöndorfská, Špitalská,
Dunajská, Neustadt a Vydrica).
Orig., pap., nem., zlomok
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4219.16
(15. storočie, Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) vykazuje súhrn mestských výdavkov za bežný rok
(neuvedený).
Koncept, pap., nem.
4219.17
(15. storočie -)
Nemenovaný autor oznamuje (bratislavskému senátu) termín prerokúvania sporu (mesta
Bratislavy) s Hanschkom.
Orig., pap., nem.
4219.18
(15. storočie, Bratislava)
(Bratislavský mestský pokladník) vyhotovuje súpis bratislavských
poplatníkov.
Orig., pap., nem., dva listy, zlomok
445

vinohradníckych

4219.20
(15. storočie), Auspetz
Žigmund z Tusn... žiada priateľa Jána o vymáhanie dlhov od pražských židov.
Orig., pap., nem., porušený
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4219.20
(15. storočie, Salzburg)
Kraft Grünbach, dvorný majster zo Salzburgu, vydáva svedectvo o dohode Juraja Schellera
s Albertom Puchserschlegerom o zaplatení dlhov.
Orig., perg., nem., zlomok čiastočne nečitateľný
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