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Tamási első írásos említése - 1315. július 08. 

 

A jeruzsálemi keresztes rend fehérvári ispotályos házának konventje Krisztus 
minden ezen oklevelet megtekintő hívének örök üdvösséget kíván az Úrban. 
Jelen oklevél tartalma által mindenkinek tudomására akarjuk hozni, hogy egyik 
 

 
 
részről Sándor fia Moys mester a maga és fiai: Mihály és Sándor nevében, másik 
részről pedig Soleeg-i Sándor fia István valamint Regun-i Maneel fia Vyzlo - ez 
utóbbi Sándor mester Tamasy-i várnagy servienseként 
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(szolgálatában álló nemesként) ura nevében - színünk előtt személyesen 
megjelentek s közösen előadták, hogy a mondott Sándor mester és a már említett 
Moys ezelőtt hosszabb ideig pereskedtek egymással, mivel ezen Moys Heyze 
comest (ispánt) servienseivel és társaival együtt hatalmaskodva ezen Sándor 
Azara birtokára küldte, ahol akkor Sándor anyja és Sándor fraterének, 
(rokonának: itt talán testvérének) Andrásnak felesége időzött s a birtokot 
elpusztította. Végül megbízható férfiak döntése és ítélete alapján úgy egyeztek 
meg, hogy Moys a felsorolt okozott pusztításokért és károkért saját, a szülei által 
az Abraam-i Boldogságos Szűz-egyháznak adományozott Tenguld birtokon levő 
birtokrészét haszonvételeivel és minden tartozékával - ezen egyháznak színünk 
előtt személyesen megjelenő dékánja és őrszerzetese, Gydo testvér engedélyével 
s beleegyezésével - Sándornak és örököseinek adja örök birtoklásra oly módon, 
miként ezen egyház ezt bírta és birtokolta. Moys a mondott birtokért ezen 
egyháznak cserébe adta haszonvételeivel örök birtoklásra bizonyos Galabana 
nevű saját birtokát. Emellett Moys kötelezte magát, hogy ha az előbbi, a fenti 
egyházat illető Tenguldon levő birtokot, vagyis birtokrészt az egyház apátjának 
időközben bekövetkező, ezen adományozást tiltó ellentmondása miatt nem 
tudná a mondott Sándornak elörökíteni, akkor Moys az említett egyház 
Tenguldon levő birtokrésze helyett a saját Kurdhoz vagy Szentmiklóshoz tartozó 
birtokaiból kétszer akkora részt juttat Sándornak. Harmadszorra pedig ha a fenti 
egyház vagy ennek apátja nem érné be magával Galabana birtokkal, akkor Moys 
Geurysoleg birtokot is tartozik neki átadni. Továbbá, hogy minden 
egyenetlenkedés eltűnjék a felek közül, megállapodtak, hogy ha (valamely) 
emberünknek tudomására jut, hogy az egyik fél a másiknak kárt okozott, 
bármilyen bírói ítélet nélkül ötven márka büntetést tartozik a szemben levőnek 
fizetni. Ugyanezen büntetésnek lesz az a fél is alávetve, melyről ily módon 
kitudódott, hogy a másik servienseinek kárt tett.  
 
Ezen ügy tanúságául és teljesebb emlékezetére kiadjuk pecsétünkkel 
megerősített oklevelünket, mely az Úr 1315. évében a Keresztelő Szent János 
ünnepe utáni tizenötödik napon kelt, midőn Gallnak mondott János testvér volt 
rendházunk preceptora (főnöke) és egyben őrszerzetese. 
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Forrás: Dl 86 932. (Régi jelzet: Esterházy család hercegi ágának levéltára 35. G. 
171.) 
 
Kivonata: KRISTÓ Gyula (szerk.): Anjoukori Oklevéltár. IV. kötet 1315-13l7. 
Bp.-Szeged l996, 117. sz. 5l. old. Az oklevelet Batizi Zoltán fordításában adjuk 
közre. 
 
Megjegyzés: Az Ozorai Sándor tamási várnagy szolgálatában álló Reguni 
Manuel fia Viszló az első regölyi ember akit írásos forrásból ismerünk. Igaz 
ugyan, hogy a falu nevét ekkorra már több oklevél említi a regölyi főesperes 
kapcsán, ám a főesperes ebben az időben már Pécsen tartózkodott. Érdekes, 
hogy a görög eredetű nevet viselő Manuel fia, Viszló szláv eredetű nevet viselt, 
amely a Vojislav/Wojslaw névből alakult ki és több mai településnév alapjául is 
szolgált (pl: Diósviszló). Az iratban szereplő helyek közül ma is létezik Kurd, 
Ozora, Tamási és Tengőd, az ábrahámi ciszterci apátság, Dombóvár, Sólyag és 
talán Gyurisólyag Szakály határában, Galabana Dombóvár, Szentmiklós pedig 
Kurd és Döbrököz vidékén feküdt. 
 
(Forrás: Regöly - régen: szemelvények Regöly múltjából (Czuppon Viktória (et 
al.); (szerk. Torma István); (közread. Regöly Község Önkormányzata - 2001. 
57.-58.old.) 
 
Az oklevél forrása: DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi 
levéltárak (P szekcióból) • Esterházy család hercegi ága, Repositorium (Q 67) • 
86932: 
 
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/17727/?query=1315&pg=0&
bbox=-2948%2C-5615%2C7923%2C89 


