
Az minemû ezüstmívek Wiceÿ János-
nak jutottak az elsõ anyai harmadból 

[Est] Elsõben nyílvetés szerint jutott
Wiceÿ Jánosnak egy merõ aranyas,
öszvejáró kupa, az mely nyom m 5 p 30,
az melyet aestimáltunk id est R 140 d 80. 
[Est] Item egy merõ aranyas, lábas, fede-
letlen pohár, az mely nyom m 3 p 27,
aestimáltuk id est R 64 d –. 
[Est] Item egy udvari pohár, az melynek
az széli aranyas, nyom m 1 p 32, aesti-
máltuk id est R 34 d 40. 
[Est] Item ugyanolyan udvari pohár, az
mely nyom m 1 p 24, aestimáltuk id est R
25 d –. 
[Est] Item egy kis, új serleg, az széli ara-
nyas, nyom m – p 44, aestimáltuk id est R
18 d –. 
[Est] m 9 p 33. Két plik ezüst, az mely
nyom m 9 p 42, id est R 117 d –. 
[Est zalag] Patkos Demeter zálaga, egy 
virágos, gyöngyös, törkezes pártaö, lánca
is vagyon, valami almadinok is vadnak
benne, az mely nyom m 2 p 42, vagyon
zálagban, id est R 70 d –. 
[Est] Item más, egy testállatos pártaö, hat
boglár rajta, nyom m 1 p 42, aestimáltuk
R 28 d 44. 
[Est] Egy viselt, vas módon való szablya,
aestimáltuk id est R 20 d –. 
[Sunt] Három ezüstkalán egy tallérral,
mind együtt nyom m 1 p –, aestimáltuk id
est R 18 d –. 
[Sunt] Item valami dib-dáb kapcsok,
nyomnak p 20. 

Atyai két részbõl jutott Wiceÿ Jánosnak
arany- és ezüstmívek 

Wiceÿ Jánosnak és az nénnyének, Wiceÿ
Margit asszonnak az õ részekre hadtunk
egy függõt, az melyre nyilat vetvén jutott
Wiceÿ Jánosnak az függõ, az mely függõ-
nek az közepiben vagyon egy öreg safély,
az S. Orsolya képe fejül rajta, az mely füg-

gõ nyom aur. 44, melyet aestimáltunk hat-
száz forintra, id est R 700 d –. [Est függõ] 
[Nota. ebbõl az függõbõl fizetett Wiceÿ Já-
nos az nénnyének, Wiceÿ Margit asszon-
nak százhuszonkét aranyat, melyet meg
is adtunk nekie.] 
Item az Wiceÿ János pénzébõl Wiceÿ
Péterné asszonyomnak R 25 d 96, ara-
nyul teszen numero 10 d 96. 
Item Wiceÿ Tamásné asszonyomnak kell
fizetni az János pénzébõl R 20 d 76, ara-
nyul teszen numero 8 d 76. 
Wiceÿ Máténak fizet János R 39 d 44, ara-
nyul teszen numero 15, id est R 1 d 94. 

Item ezüstmarha Wiceÿ Jánosnak jutott
atyai két részbõl 

[Est] Egy kis pártaövecske, az mely nyom
m 1 p 45, aestimáltuk id est R 4 d 40. 
[Est] Egy szablya, melyet aestimáltunk id
est R 28 d –. 
[Non est…]35 Item egy plik ezüst, az mely
nyom m 4 p 28, melyet aestimáltunk id
est R 55 d –. 
[Est] Item egy bertüs kapocs, gyöngyös,
törkezes, az mely nyom m – p 42,
aestimáltuk id est R 25 d –. 
[Est] Egy koronás, öszvejáró kupa, az
mely nyom m 3 p 6, aestimáltuk id est R
56 d 20. 
[Est] Item egy öreg udvari pohár, az mely
nyom m 3 p 30, aestimáltuk id est R 65 
d 10. 
[Est] Item egy serlegpohár, nyom m 1 p 8
½, aestimáltuk id est R 17 d 40. 
[Est] Item más serlegpohár, nyom m 1 p
8, aestimáltuk id est R 15 d 16. 
[Est] Négy kalán, szeges nyelû, aestimál-
tuk id est R 21 d –. 
[Est] Egy gombos ö lánca, aestimáltuk id
est R 15 d –. 
[Est] Egy aranyas késhüvely, nyom m – p
22, aestimáltuk id est R 7 d –. 
[Est] Item renes tallér, az mely nyom m 1
p 24. 
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Pínze jutott az anyai harmadból Wicej Já-
nosnak 

[Nota. Non est] Jó potúrák és jó ötpénzes
garas jutott Wiceÿ Jánosnak százötvenkét
forint és nyolcvan pínz, id est R 152 d 80. 
[Est] Item ój potura jutott, egyet d 2 tud-
ván, id est R 30 d 36. 
[Est] Absque R 18/10 degradált garas ju-
tott, egyet tudván d 5, id est R 236 d 38. 
[Est] Item atyai két részbõl jutott degra-
dált garas, egyet d 5 tudván, teszen id est
R 295 d 38. 
[Nota. Non est] Item atyai két részbõl ju-
tott Wiceÿ Jánosnak jóféle pénz százöt-
ven forint, id est R 150 d –. 
[Est] Jutott mind atyai és anyai részbõl
dutka numero 30.
[Est] Item ópénz fillérrel együtt jutott id
est R – d 62. 
[Est] Jóféle potura jutott mind atyai és
anyai részrõl, egy tudván d 4, teszen id
est R 7 d 20. 
[Sunt] Egy csomóba kötve rossz pénzek,
rossz tallérral elegy vadnak, melyet
tuttunk id est R 3 d –. 
[Sunt] Item két öreg pogánpénz, egy ti-
zenkét pínzes garas, tíz pogánpénz, nyolc
török pénz és hat oszpora. 
[Est] Öreg gyöngyszem jutott numero 21.
[Est] Annál apróbbak, új gyöngyök, óval
elegy, az mely nyom harmadfél nehezé-
ket.
[Est] Item egy arany, egy tallér, az keresz-
teléskor adták neki. 

Férfiú- és asszonyember-ruházatból ju-
tott Wicej Jánosnak anyai harmadra 

[Est] elsõben jutott készpénze id est R 8 d
–. 
[Est] Egy új dolmány, gárnát, zöld
bagaziával béllett, aestimáltuk id est R 20
d –. 
[Est] Item egy csonka ujjú, gránát, viselt
mente, id est R 15 d 20. 
[Est] Egy falra való, öreg szõnyeg,
aestimáltuk id est R 32 d –. 

Posztó jutott anyai harmadról Wiceÿ Já-
nosnak 

[Est] Négy sing karasia, singit per R 1 d –,
teszen R 4 d –. 
[Est] Hét sing fekete közigler, aestimáltuk
id est R 2 d 80. 

[Non est] Item hét sing sárga közigler, id
est R 2 d 80. 
[Non est] Négy sing veres pája, id est R 
4 d –. 
[Est] Öt sing sleziai közigler, aestimáltuk
id est R 6 d 25. 
[Est] Nyolc sing veres közlondis, id est R
12 d –. 
Egy vég sárga pája, id est R 15 d –. 
[Est] Egy vég fekete közigler id est R 12 d
–. 
[Est] Egy vég veres baraszlai, id est R 6 
d –. 
[Non est] Egy vég kentula, aestimmáltuk
id est R 18 d –. 
[Non est] Egy vég zöld fodorigler, id est R
18 d –. 
[Non est] Egy vég maiszner, aestimáltuk
id est R 18 d –. 

Firfi- és asszonyember-ruházatból jutott
Wiceÿ Jánosnak atyai két részbõl, azon-
képpen posztóból 

[Est mente, az béllését atta volt az na-
gyobbnak, errõl adatott az nagyobbiknak
az bélésfõ.] Egy szederjes, gránát, csonka
ujjú, mállal béllett mente, aestimáltunk
id est R 20 d –. 
[Est] Egy veres, skárlát dolmány, zöld ta-
fotával béllett, aestimáltuk id est R 32 d –. 
[Est] Item egy zöld, kurta kanavác dol-
mány, id est R 11 d –. 
[Est] Egy jó pincetok, 8 kannás, id est 10
d –. 
[Est] Egy kis, nyakban vetõ órácska,
aestimáltuk id est R 25 d –. 

Posztó jutott Jánosnak 

[Non est] Elsõben valami dirib-darab
posztók, külömb-külömb színûek, sárga,
zöld, fejér karasia, fajlondis kesmicer,
mind együtt aestimáltuk id est R 10 d –. 
[Non est] Item elegy-belegy posztók,
közigler, karasia, aestimáltuk id est R 15
d –. 
[Non est] Item dirib-darab karasiák, mely
egy vég, id est R 28 d 75. 
[Est] Egy darab zöld sája, aestimáltuk id
est R 18 d –. 
[Est] Egy vég fekete közigler, aestimáltuk
id est R 18 d –. 
[Non est] Egy vég kék kentula, id est R 18
d –. 
[Non est] Egy vég maiszner, aestimáltuk
id est R 18 d –. 
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[Est] Egy szép bécsi kárpit, aestimáltuk id
est R 12 d –. 
[Est] Egy babos szõnyeg, aestimáltuk id
est R 5 d –. 
[Sunt] Három viselt bécsi kárpit, id est R
2 d –. 

Kalmármarha jutott atyai két részbõl,
mind anyai harmadból Wiceÿ Jánosnak 

[Est] Egy kötés sík fonal.
[Est] Veres hajfonó, kilencedfél kötés. 
[Est] Szalagszíjú jutott 18 kötés. 
[Non est] Három deák evangélium. 
[Est] Egy iglai süveg. 
[Est] Egy sárga csizma, nemes asszonnak
való. 
Non est. Egy karmasin kapca. 
[Non est egyik kötés] Két kötés atlacse-
lyem, item veres szél, arany fonallal elegy
szõtt.
[Est] Item egy papirosban bakaselyem. 
[Est] Három bokor nyári kesztyû. 
[Non sunt] Hét bokor elegy-belegy hü-
velykés. 
[Est] Hét levél jártatott almadin. 
[Est] apró, ónos szeg, numero 65. 
[Est] Hajtekerõ, százkilencvenöt sing.
[Non sunt] Bors jutott atyai két részbõl
libr. 9. 
Gyömbér jutott libr. 4. [Az tutor mást ad.] 
Szekfû jutott egy fertály. 
Szerecsendió-virág fél font. [Végre tut-
tuk.]
Szerecsendió numero 15. [Mást ad az
tutor.] 

Anyai harmadból 

Bors jutott libr. 5 ½. 
Gyömbér libr. 3. [Az tutor mást ad.]
Szekfû jutott 10 lot. 
Szerecsendió-virág 20 lot. 
Sáfrány jutott 6 lot. [Mást ad az tutor.] 

Az elsõ anyai harmadból jutott fejérruhák
Wiceÿ Jánosnak 

[Est] Egy igen viselt abrosz, aestimáltuk
id est R – d 32. 
[Est] Egy veres vesszõs, fejér rózsás ab-
rosz, id est R – d 50. 
[Est] Egy lepedõ, fejér kötés az közepin,
id est R – d 60. 
[Est] Mégis egy lepedõ, jobb az másiknál,
id est R 1 d –. 
[Est] Egy viselt krakkai abrosz, aestimál-
tuk id est R 1 d –. 

[Est] Item egy új krakkai abrosz, id est R
1 d 50. 
[Est] Egy sáhos abrosz, aestimáltuk id est
R 1 d –. 
[Est] Item egy szép, új kékes abrosz, id est
R 1 d 50.
[Est] Egy sáhos abrosz, id est R 1 d –. 
[Est] Item egy új, csinálatlan, sáhos ab-
rosz, id est R 1 d –. 
[Est] Item egy új, sáhos abrosz, id est R 
1 d –. 
[Est] Harmadik is ugyanolyan, id est R 
1 d –. 
[Est] Egy gyapotvászon lepedõ, id est R 
1 d 50. 
[Est] Egy gyolcs elõruha, aestimáltuk id
est R 1 d 25. 
[Est] Egy firfiúnak való, rossz gyolcsing,
id est R – d 35.
[Est] Egy asszonyembernek való ingváll,
id est R – d 50. 
[Est] Egy szász módon csinált ing, id est
R 1 d –. 
[Est] Egy új krakkai abrosz, aestimáltuk
id est R 1 d 5.
Egy gyermeknek való, zöld selymes ing,
id est R 2 d –. 
[Est] Egy veres széllel csinált vánkoshaj,
R 1 d 25. 
[Est] Egy zöld széles derékaljcsúp, id est
R 1 d –.
[Est] Egy szász módra csinált ing, id est R
1 d –. 
[Est] Egy firfiúnak való, hitván ing, id est
R – d 70. 
[Est] Egy darab ruha, id est R – d 16. 
[Est] Egy selyemmel varrott vánkosha-
jacska, id est R – d 50. 
[Est] Egy szakadozott vánkoshaj, veres
selymes, id est R – d 25. 

Atyai két részbõl jutott fejérruhák Wiceÿ
Jánosnak 

Négy vánkos, melyeket mind együtt
aestimáltunk id est R 2 d –. 
[Est] Egy veres vesszõs, fejér rózsás ab-
rosz, id est R – d 80. 
[Est] Item egy új, veres vesszõs, fejér ró-
zsás abrosz, id est R 1 d –. 
[Est] Egy csinálatlan, veres vesszõs, fejér
rózsás abrosz, id est R 1 d 25. 
[Est] Egy sáhos abrosz, fejír kötés az
közepiben, id est R 1 d –. 
[Est] Más, olyan abrosz, aestimáltuk id
est R 1 d –. 
[Est] Harmadik is, egy új, sáhos abrosz, id
est R 1 d –. história
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[Est] Negyedik is, egy csinálatlan, sáhos
abrosz, id est R 1 d –. 
[Est] Ötödik is, egy sáhos abrosz,
aestimáltuk id est R 1 d –. 
[Est] Hatodik is, egy vékony, sáhos ab-
rosz, id est R 1 d –. 
[Est] Hetedik is, egy fejír széles abrosz, id
est R – d 80. 
[Est] Egy lengeteg lepedõ, aestimáltuk id
est R 1 d –. 
[Est] Egy gyolcslepedõ, lengeteg, két
renddel fejér kötés benne, id est R 1 d –. 
[Est] Egy új gyolcs, recés kendõ, id est R
1 d 50. 
[Est] Egy sáhos abrosz, alábbvaló, id est R
– d 50. 
[Est] Egy szép, aranyos ezüstös, szedett
ing ajjastól, id est R 3 d –. 
[Est] Egy krakkai asztalkeszkenõ, id est R
– d 40. 
[Est] Egy hitván, szakadozott, kékes
derékaljcsúp hajastól, id est R – d 40. 
[Est] Egy gyolcskendõ, selyemmel var-
rott, aranyfonalas, id est R 2 d 50. 
[Sunt] Két kendõ, egyik veres, másik kék
fonallal szõtt, id est R 1 d –. 
[Est] Egy kékes, selyemmel szûtt derék-
aljcsúp, id est R 2 d –. 
[Est] Egy merõ kékes rózsás fevaljhaj, id
est R 1 d –. 
[Est] Item egy veres rózsás fevaljhaj, id
est R – d 60. 
[Est] Egy vereses derékaljcsúp, az haja ve-
res végû, R 1 d –. 
[Est] Egy kékes vesszõs fevaljhaj, id est R
– d 25. 
[Est] Egy veres szélû, vászonból csinált
lepedõ, id est R 1 d –. 
[Est] Más, szinte hasonló, id est R 1 d –. 
[Est] Egy kenderszál lepedõ, id est R – 
d 80. 
[Est] Egy rongyos derékaljhaj, id est R – 
d 25. 
[Est] Egy vánkoshaj, selyemmel varrott,
id est R 1 d –. 
[Est] Egy vékony, vászonlepedõ, id est R –
d 80. 
[Est] Egy gyolcs kézelé, aestimáltuk id est
R 1 d 25. 
[Est] Egy ujjotlan, szedett ing, id est R 1 
d 25. 
[Est] Egy gyolcs ingváll, fodros fejér szé-
les, R 1 d 50. 
[Est] Más, egy igen viselt gyolcs ingváll,
id est R – d 50. 
[Est] Egy firfigyermeknek való ing, id est
R – d 60. 

[Est] Egy szép elõruha, aestimáltuk id est
R 1 d 50. 
[Est] Item más elõruha, alábbvaló, id est
R – d 80. 
[Est] Egy gyolcs vánkoshaj, veres széllel,
id est R – d 32. 
[Est] Egy kis vánkoshaj, id est R – d 25. 
[Est] Egy gyolcs lábravaló, id est R – d 40. 
[Est] Egy veres rózsás, új derékaljcsúp, id
est R – d 65. 

Ónszerszám, az anyai elsõ harmadból 
jutott Wiceÿ Jánosnak 

[Sunt] Egy ónmedence, korsójával együtt.
Egy öreg óntál, két középszerû tál. 
Item egy kis rossz tál. Négy tálnyér. 
Egy másfél ejteles ónkanna. 
Egy nagy megtörött palack. 
Két fél ejteles kanna, egyik hosszú. 
Mind együtt nyomnak libr. 32. 

Item ónszerszám atyai két részbõl jutott
Wicej Jánosnak 

[Sunt] Egy kétejteles ónkanna. 
Item egy ejteles kanna. 
Egy ejteles palack. 
Egy félejteles kanna. 
Egy ón korsócska. 
Öt óntál, egy pecsenyetálnyér. 
Három kis tálacska, egyik kisebb. 
Két óntálnyér, mind együtt nyomnak
libr. 45. 

Réz, vas és egyetmásból atyai és anyai
részbõl jutott Wiceÿ Jánosnak 

[Sunt] Egy pincetok, nyolc palack benne,
id est R 4 d –. 
Egy mordálypuska, aestimáltuk id est R 2
d –. 
Egy sárgaréz medence, id est R 2 d –. 
Két réz gyortyatartó, aestimáltuk id est R
– d 75. 
[Non est] Egy szablyavas, aestimáltuk id
est R – d 75. 
[Sunt] Egy jó, öreg rézmozsár, id est R 4 
d –. 
Egy négyfontos mértékkõ, id est R – d 75. 
[Non est] Item egy szablyavas, id est R –
d 75. 
[Sunt] Egy rossz szablya, aestimáltuk id
est R – d 50. 
Egy jó pisztoly, aestimáltuk id est R 6 d –. 
Item egy sárgaréz medence, id est R 2 
d –. 
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Az sátor is Jánosnak jutott, melyet
aestimáltunk id est R 8 d –. Ebbõl az atya-
fiaknak tartozik fizetni R 3 d 63. 
[Non sunt] Item egy hitván, töredezett
óntál, nyom libr. 2 ½. 
Két szõrkárpit, id est R – d 50. 
[Est] Egy vasabroncs, aestimáltuk id est R
1 d 50. 
[Non est kapa] Egy jó ásó d 50, két rossz
kapa d 32, id est R – d 82. 
[Est] Egy pecsenyesütõ vaskerék, id est R
2 d –. 
[Non est ásó] Item egy rossz asó d 32, két
vaspléh d 20, id est R – d 52. 
[Sunt] Két sing vas d 35, egy új kapa d 25,
id est R – d 60. 
[Est] Egy rossz zár d 16, egy csipejjûs vo-
nó, egy szaruszeg, id est R – d 41. 
[Non est marokvas] Három marokvas, egy
sajtóhoz való csüvek, id est R – d 32. 
[Est] Egy szakalloshoz való vasfúró, id est
R – d 20. 
[Est] Egy kétvedres üstöcske, aestimáltuk
id est R 2 d –. 
Egy ládára való kis zárocska, id est R – 
d 25. 

Faszerszámból jutott Wiceÿ Jánosnak 

[Nota. Est] Egy pohárszék az belsõ bolt-
ban, aestimáltuk id est R 3 d –. 
Egy nagy, öreg láda, aestimáltuk id est R
2 d –. 
[Est] Egy tarka karszék, aestimáltuk id est
R – d 80. 
[Est] Item egy rossz karszék, id est R – d
40. 
[Non est] Egy kis tekenõ d 4, egy fatál,
négy tálnyér d 6, id est R – d 10. 
[Est] Item valami dirib-darab vas, id est R
– d 8. 
[Est] Egy sisaknak az felsõ fele,
aestimáltuk id est R – d 16. 
[Est] Egy hitván puskapalack, id est R – d
6. 
[Nota. Kapa nincs] Két rossz kapa d 8.
Egy dirib-darab gyártott bõr d 32, id est R
– d 40. 
[Nota. Az asztalt meg kell keresni] Egy
asztal, az mely az belsõ boltban vagyon,
aestimáltuk id est R 3 d –. 
Ebbõl fordít Wicej Antalnak János id est
R – d 64. 
[Nota. Sunt apud tutorem] Jutott tíz hor-
dó, az melyek Wicej Péterné asszonyom-
mal vadnak. Item csebrekbõl, szõlõhordó
botból és egyib dib-dabból pénzre tud-
ván, mindenestõl teszen id est R – d 70. 

Ezeken kövül is az kádakat köztök meg-
osztottuk, és kinek-kinek az nevét reá
csináltuk krétával, és az tutor kezibe
hattuk. 

Rámába csinált képek atyai és anyai rész-
bõl jutottak Wicej Jánosnak 

[Sunt] Simon apostol képe. 
Bertalan apostol képe. 
Tiberius császár képe. Ferdinandus csá-
száré. 
Aulus Vittelius imperator. 
Az pharos képe. 
Item Murus Babillonis. 

Az Zeller Ferenc házánál az mik jutottak
Wiceÿ Jánosnak 

Egy abroszba kötve derékaljba való tok. 
Item három vánkos, egy fevalj, aestimál-
tuk id est R 3 d –. 

Fejérruhából jutott Wiceÿ Jánosnak, az
melyet pínzre tudván, teszen id est R 9 
d 55. 

Ónszerszám ugyanonnat jutott Wiceÿ 
Jánosnak 

[Sunt] Egy mosdómedence korsójával. 
Egy nagy, öreg óntál. 
Egy középtál. 
Egy négyejteles kanna. 
Három fél-fél ejtelesek. 
Mindezek nyomnak együtt libr. 33,
teszen id est R 8 d 25. 
Item ezeken kövül réz, vas és egyib
egyetmásból pínzre tudván, 
teszen egy summában id est R 18 d 7. 

Summa R 38 d 87 

Szõlõörökségbõl jutott Wiceÿ Jánosnak
elsõ anyai harmadból és atyai két részbõl 

[Est] Keömálban jutott egy hold szõlõ, az
mely mind együtt három hold volt. Ezt az
három holdot három felé osztván jutott
szinte az középsõ. 
[Est] Fenesi határon, az cseren jutott
Wicej Jánosnak egy hold s három fertály,
az mely szõlõnek egy felõl szomszéggya
Kraiczár András szõleje, más felõl
Henczler Benedek uram szõleje. 
[Est] Item az két szõlõbõl jutott fél hold. 
[Est] Az Fenesi Márton szõleje mellett fél
hold, az sajtó is Jánosnak jutott, melyet
aestimáltak id est R 50 d –. história
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Szántóföldek jutottak Wiceÿ Jánosnak el-
sõ anyai harmadból és atyai részbõl 

Az Keovespadon, az út mellett, bal kéz fe-
lõl, az túlsó vége megyen szinte az keoves
lejtõje alá, az mely földbe megyen cub.
12. Ennek az földnek fele jutott Jánosnak,
úgymint cub. 6, az mely hat köblös földet
aestimáltak id est R 35 d –.
Ennek az földnek fele Stÿn Lukács uram-
nak jutott.
Item Tuzokmál alatt, az gyepû szélin
mindenestõl cub. 7. Ennek is az fele
Wiceÿ Jánosnak jutott, úgymint cub. 3 ½,
melyet aestimáltunk id est R 10 d –. 
Item az Keovespadon vagyon egy cub. 16,
mely szántóföldnek egy felõl szom-
széggya az Mattes Rhaw uram földe, 
ennek az fele jutott Wiceÿ Jánosnak, úgy-
mint cub. 8, mely nyolcköblöst aestimál-
tuk id est R 50 d –. 
Ennek fele jutott Wicej Péternének. 
Item az Thordára menõ országuta mel-
lett, bal kéz felõl egy föld cub. 8. Ennek is
az fele jutott Wicej Jánosnak, úgymint
cub. 4, melyet aestimáltunk id est R 17 
d 50. 
Ebbõl tartozik Wicej János Antalnak for-
dítani id est R 1 d 50. 
Búza jutott Wicej Jánosnak cub. 10. 

Lábasmarhákból az mi jutott Wiceÿ Já-
nosnak mind az két részrõl 

Jutott öt tehén, melyek között borjús is
vagyon.
Eggyel-mással becsüllöttük az öt tehenet
id est R 26 d 50. 
Item jutott két tulok Wiceÿ János számá-
ra, melyet aestimáltunk R 12 d –. 
Fejõsjuh jutott Wiceÿ János számára nro.
20. 
Ezeknek vadnak bárány nro. 18, mely
megnevezett juhokat az bárányokkal
együtt aestimáltunk id est R 24 d –. 
Meddõjuh kosokkal együtt vagyon nro. 4. 
Milvára jutott Jánosnak nro. 8. 
Egyiket tudván R – d 80, teszen id est R 9
d 60. 
Fejõskecske jutott nro. 2, az kettõt tuttuk
id est R 1 d 25. 

Végezetre

Vagyon egy nagy gyümölcsöskert, mely
volt Wiceÿ Antalé, az mely kert vagyon az
Alprét molnán alól, az patak szélin,
melynek az város felõl szomszéggya

Teolcsieres András, más felõl az Teremi
Ferenc kerte, melyet aestimáltunk id est
R 100 d –. 

Ezt az megnevezett kertet háromfelé
osztván, egyik részét Wiceÿ Margit
asszonnak, másikat Wiceÿ Antalnak, har-
madikat Wiceÿ Jánosnak, hárman vesse-
nek nyilat reá, és kinek-kinek az hun jut
nyílvetés után, azt az részt bírja.

Voltak valami süldõk is, ezekbõl is ju-
tott az három árváknak nro. 12. 

És így az diviziót Istennek engedel-
mébõl elvégezvén, az három árvát, tud-
nia illik, Wiceÿ Mátét, Wiceÿ Antalt és
Wicej Jánost, Stÿn Lukács uramnak és
feleséginek, Wicej Margit asszonnak jó
gondviselése alá, mind magokat és mind
ingó és ingatlan jókat attunk, mivelhogy
az becsületes colosvari tanács õkegyel-
mét, Stÿn Lukács uramat választotta
tutornak. Engeggye Isten, hogy mind
magokra és javokra viselhessenek úgy
gondot, hogy Istentõl áldást, az embe-
rektõl jó hírt-nevet és az árváknak is, ha
Isten õket ílteti, vehessenek hálaadással,
mint jó sógoroktól és attyokfiaitól,
reájok való jó gondviseléseket és véllek
való jó dajkálkodásokat. 

Mely dolgoknak nagyobb bizonyságá-
ra és erõsségire mi, fejül megírt, hütös
divizorok, adgyuk ez inventariumot Stÿn
Lukács uramnak, jövendõben való szám-
adásának könnyebbségére, melyet szo-
kott pecsétünkkel és kezünk írásával is
confirmáltunk, megerõsítettünk. 

Anno et die ut supra notatis. 

Matthes Rahw mpria 
Nÿlas Gáspár mpria 
Deesi Eotueos János mpria 
A szöveg alatt három, papírfelzetes gyûrû-
pecsét
[A szöveget Deesi Eotueos János írta]

Mi, Rozsás János, colosuari eskütt
polgár és Zent Iwanÿ György deák, az
requisitor, ugyan koloswarÿ, aggyuk em-
lékezetre, az kiknek illik, hogy jövének
mielõnkbe egyfelõl Viczeÿ Máté ugyan
koloswarj, másfelõl az néhai becsületes
Koloswarj Wiczeÿ Gáspár relictája, Sára
asszony ugyanazon urától való  gyerme-
kivel egyetemben, tudniillik ifjú Viczeÿ
Gáspárral és az néhai Barat Sebestyén
relictájával, Viczeÿ Anna asszonnyal, és
ez megnevezett Sára asszony gyermeki-
vel egyetemben tõn ilyen vallást, hogy az78
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79elmúlt esztendõkben adott volt az meg-
mondott, néhai Wiczeÿ Gáspár uram
Viczeÿ Máté uramnak kereskedésnek
okáért ötezer forintot, mely 5000 forint-
ban mostan Máté uram négyezer forintot
adott volna meg készpénzül Sára
asszonnak, az ezer forint fizetetlen ma-
radván, kivel tartozik asszonyomnak, Sá-
ra asszonnak. Erre az ezer forintra adott
Viczeÿ Máté Sára asszonnak lucrumul
betsj és török marhát, háromezer és öt-
venkét forintárat, marad még ezek felett
hátra, mely vagyon restantiában kinn,
kétezerkétszázhetvenkilenc forint negy-
venkét pénz, ki Sára asszony részére va-
ló. Melyet tartozik Viczeÿ Máté beszedni
és asszonyom kezébe szolgáltatni. Ha
kedig az beszedísbe valami kár lenne go-
nosz adósok miatt, vagy ha marhát be-
csültetnének, avagy költségek miatt, vagy
kiveszne benne, felét ennek az fogyatko-
zásnak Sára asszony szenveggye, felét
Wiczeÿ Máté, minthogy az lucrumnak fe-
le Wiczeÿ Mátét nézi, fele asszonyomat
illeti. Továbbá Wiczeÿ Máté vött volt fel
az megmondott Barat Sebestyéntõl ugyan
az néhai Viczeÿ Gáspár uram pénzit, bi-
zonyos summát, mely pénz felõl még éle-
tében megigazodott Wiczeÿ Máté Gáspár
urammal, és emmivel abból is nem tarto-
zik Sára asszonnak, sem az Batsi János-
nak adott pénzbõl, mert abból is
megigazottak. Mindezekrõl Sára asszony
az fejül megírt gyermekivel egyetemben
quiettajják Máté uramat és maradékit mi-
elõttünk. Mert még Gáspár uram életében
Wiczeÿ Máté ugyan Gáspár uramnak ez
társaságról és kereskedésrõl és az megne-
vezett summának hasznáról számot
adott, és minden dolog eligazodott
köztök. És Gáspár uram contentus lött
vélle. Azért, ha ezután találtatnék valami

jegyzés vagy írás valamelyik félnél ez
dolgok felõl, annak az jegyzésnek vagy
írásnak semmi ereje és helye ne legyen.
Melyeknek bizonságára attuk ez mi pe-
csétes levelünket Máté uramnak, saját ke-
zünk írásával megerõsítvén. 

Költ ez levél Kolosvaratt, hatodik
napján martiusnak 1595. esztendõben. 

1596. 24 Januarii. Becsüllöttek volt
marhát Hozzu Jánostól, melynek felét
vötte asszonyom, Wiczeÿ Gáspárné kezé-
hez, tudniillik 3 gereznát tizennégy-négy
Rf-on, ki teszen R 42, esmét 22 sing posz-
tót, singit per R 2 d 25, ki teszen R 49 d
50. Summa mindenestõl R 91 d 50. 

Viczeÿ Máté is szinte ennyit érõ mar-
hát vött kezéhez. 

1629. die 9. Junii. Stin Lukács uram
fizett az közönségesre, az mely divizióra
ment. 

Wiceÿ Máté pénzébõl adott aranyul,
melyet pénzre tudván, teszen R 140 d –. 

Az Wicej Antika pénzébõl is aranyul
adott, melyet pénzre tudván, teszen R
140 d –. 

Az Wicej Jánoséból aranyul hozott,
melyet pénzre tudván, egyet per R 3 d 25,
teszen R 87 d –. 

Item ugyan az Jancsi pénzébõl ara-
nyul vött ki Lukács uram, 1-et tudván R 3
d 25, teszen R 182 d –. 

És így immár az háznak az árát
plenarie megfizette Lukács uram az árva
pénzébõl, R 194 d –. 

Rosas János mpria 
Idem Georgius Literatus kezével 

A szöveg alatt két, papírfelzetes gyûrû-
pecsét 

JEGYZET
35. Olvashatatlan írás.


